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STUDI POTENSI DAN DAYA TARIK WISATA ALAM DI PULAU MARSEGU 
 KABUPATEN SERAM BARAT  

(Study Of Potency And Atractivess Of Natural Resources In Marsegu Island, West Seram 
District). 

Yusteisya M Papilaya1, H. Lelloltery2 dan E. Parera2  

ABSTRACT 

Objective of the study was to measure natural resources of Marsegu island as a ecotourism resort 
and its attractiveness spot. This study was applied observation technique, accindental and 

purposive sampling to quantify wild animal and plant. Bird observation was carry out line 
transect. Plant inventory was made base on strip and Quare procedure. Important value index of 
plant inventory was calculated using formula that natural resource of Marsegu island could be 
supported ecotourism activity. Wild animal such as bat, lobster, coconut crab, moluccan 
megapode bird some migration bird used to stopver on this island. On the other, home stay, 
longboat, and speed boat used to hire by local people. The above finding indicated that natural 
resources and local people in Marsegu island was took benefit of ecotourism resort that could be 
preserve this natural resources. 

Keywords : Ecotourism resort, Marsegu island, Osi island, attractiveness spot. 

I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Ekowisata adalah kegiatan wisata dengan penuh rasa tanggung jawab dan 

mengkonservasikan alam dan lingkungannya. Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki 

potensi wisata yang begitu banyak, diantaranya agrowisata, wisata waduk, wisata alam 

(wisata bahari dan wisata pantai), wisata budaya dengan berbagai kekayaan alam dan 

tempat-tempat bersejarah. Kawasan Taman Wisata Alam laut Pulau Marsegu dan sekitar 

(TWA) mengandung nilai konservasi tinggi. Hal ini mengacu pada data potensi TWA Pulau 

Marsegu seperti Terumbu karang, mangrove, lamun, rumput laut, dan biota lain seperti 

lumba-lumba (mamalia laut), penyu sisik (Erelmoche imbricate), penyu (Chelonia 

mydas). Potensi Taman Wisata Alam Pulau Marsegu yang dapat di nikmati oleh 

pengunjung, misalnya satwa kelelawar (Pteropus vampires), kepiting kanari (Bingus 

latro) burung gosong (Megapodius reindwartii), kepiting bakau (Scylla serrata), 

beraneka ragam burung pantai serta beraneka jenis ikan. Kegiatan wisata yang dapat 

dilakukan pengunjung seperti bermain, bersantai, menyelam dan berjemur di pesisir 

pantai berpasir sambil menikmati pemandangan alam laut Pulau Marsegu. Selain potensi 

alam bawah laut, TWA Pulau Marsegu juga memiliki pesona alam yaitu pada daerah 

karang yang begitu indah seperti batu kapal dan gua. 
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1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah Mengetahui potensi dan daya tarik wisata di Kawasan 

Wisata Alam Pulau Marsegu dan mengetahui faktor - faktor pendukung kegiatan wisata di 

Pulau Marsegu. 

1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah memberikan informasi berupa 

data potensi dan daya tarik wisata Pulau Marsegu kepada pemerintah sehingga dapat 

dilakukan pengembangan wisata pada lokasi Pulau Marsegu.  

II. METODE PENELITIAN 

2.1. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada Kawasan Taman Wisata Alam Laut Pulau Marsegu  

Kabupaten Seram Bagian Barat. Alat dan Objek penelitian adalah Alat tulis - menulis, 

Kuisioner, Kamera ,GPS, Peta lokasi sedangkan objek yang digunakan dalam penelitian  

adalah Kawasan Wisata Alam Laut Pulau Marsegu, pengunjung dan masyarakat sekitar 

Pulau Marsegu. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dan metode 

kuantitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk membuat 

pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat 

populasi atau daerah tertentu. Metode ini dapat dilakukan untuk menentukan Kriteria 

dalam menentukan atau tidaknya suatu kemampuan objek wisata alam berdasarkan 

(Pott, 1999 dalam Fandeli 2002). Sedangkan metode kuantitatif adalah metode yang di 

pakai untuk menghitung vegetasi dan satwa.  

2.2. Metode Pengumpulan Data 

Penentuan lokasi penelitian pada  TWA Pulau Marsegu menggunakan  metode 

observasi yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek wisata, atraksi, amenitas 

dan aksesbilitas di lokasi objek dan pengamatan secara langsung terhadap keberadaan 

terumbu karang dan ikan – ikan kitang yang berada di TWA Pulau Marsegu dengan cara 

mencatat setiap setiap jenis yang di temukan di lokasi penelitian. Metode yang di pakai 

dalam pengamatan burung adalah Line Transek. Pengamat berjalan pada garis transek 

dan mencatat jenis burung yang terlihat. Panjang jalur pengamatan disesuaikan dengan 

panjang jalur pengamatan vegetasi, yaitu 500 m dan lebar jalur 50 m (25 sebelah kiri 

dan 25 sebelah kanan)  pengambilan data satwa dilakukan pada waktu-waktu aktifitas 

satwa burung yaitu: pagi  : pukul 06.00-08.00 WIT, siang : pukul 11.00- 13.00 WIT, sore:  

pukul 16.00-18.00 WIT. Pengamatan vegetasi  dilaksanakan dengan membuat jalur dan 
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petak di lapangan. Panjang jalur adalah 100 m dengan lebarnya 20 m, dan jalur yang 

dibuat sebanyak 5 jalur dan 1 jalur tersendiri untuk vegetasi manggrove. Untuk petak 

contoh digunakan dalam menganalisa vegetasi (Fachrul,2008) adalah tingkat pohon 

dengan diameter >20 cm, ukuran petak 20 x 20 m, tingkat tiang dengan diameter 10-19 

cm, ukuran petak 10 x 10 m,tingkat sapihan dengan diameter 10 cm, tinggi 1,5-3 m 

ukuran petak 5 x 5 m, dan tingkat semai dengan tinggi tumbuhan 0-1,5 cm ukuran petak  

2 x 2 m. Penentuan sampel  pengujung dilakukan dengan metode accidental sampling 

yaitu pengambilan data, di mana pengunjung yang diambil sebagai sampel yaitu 

pengunjung yang beraktifitas di lokasi penelitian. Sedangkan Pengumpulan sampel 

masyarakat menggunakan metode purposive sampling dengan menggadakan wawancara 

kepada masyarakat di sekitar lokasi objek dan informasi kunci (kepala desa dan 

perangkat desa lainnya). Sampel masyarakat yang diambil berdasarkan pertimbangan 

pengetahuan responden terhadap objek wisata alam laut Pulau Marsegu. Data yang di 

perlukan dalan penelitian ini ada 2 macam yakni data primer dan data sekunder.  Data 

primer diperoleh secara langsung melalui kusioner dan wawancara dengan responden 

dan pengamatan dilapangan. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari kantor desa, 

studi pustaka, dan instansi terkait dengan penelitian ini. 

2.3. Analisa Data 

Data dan informasi yang dikumpulkan baik secara data primer maupun data 

sekunder, kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif diskriptif dan kuantitatif Metode 

Kualitatif Diskriptif.  Analisis kualitatif deskriptif terkait dengan Kriteria standar untuk 

menentukan menarik tidaknya suatu kawasan objek wisata alam dan kemudian 

dimodifikasi oleh peneliti sesuai daerah penelitian antara lain: (1) Pemandangan pantai 

indah, (2). Pasir putih, (3). Laut bersih, (4). Udara sejuk, (5). Banyak satwa menarik, 

(6). Pohon rindang, (7). Berenang, (8). Suasana tenang, (9). Memancing, (10). Kondisi 

alamnya masih asli. Berdasarkan kriteria yang digunakan, maka kategori yang dipakai 

adalah sebagai berikut: Menarik, jika responden dapat menyebutkan 7 - 10 kriteria yang 

ada, Kurang menarik, jika responden dapat menyebutkan 4 - 6 kriteria yang ada Tidak 

menarik, jika responden dapat menyebutkan 2 - 3 kriteria yang ada. 

2.3.1. Vegetasi 

Sedangkan analisis metode kuantatif untuk data vegetasi yang terkumpul kemudian 

dianalisis untuk mengetahui kerapatan jenis, kerapatan relatif, dominansi jenis, 

dominansi relatif, frekuensi jenis dan frekuensi relative serta Indeks Nilai Penting 

menggunakan rumus Mueller-Dombois dan Ellenberg (1974) dalam Sumanik (2009) 

sebagai berikut : 
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Jumlah individu suatu jenis

Kerapatan (K) = 
luas areal contoh

 

 
Kerapatan suatu jenis

Kerapatan Relatif(KR) = 
Kerapatan seluruh jenis

 x 100%  

 
Jumlah plot ditemukannya suatu jenis

Frekuensi(F) = 
Jumlah seluruh plot

  

 
Frekuensi dari suatu jenis

Frekuensi Relatif(FR) = 
Frekuensi seluruh jenis

 x 100%  

 
Jumlah luas bidang dasar suatu jenis

Dominasi (F) = 
luas areal contoh

  

 
Dominansi suatu jenis

Dominasi Relatif(FR) = 
Dominansi seluruh jenis

 x 100%  

 

 Indeks Nilai penting (INP) = KR+FR+DR 

 

2.3.2. Satwa 

Data satwa burung dianalisa untuk mengetahui populasi dugaan digunakan rumus 

(Alikodra,1979) : 

A
P = p

a
 

Dimana : P  = Populasi Dugaan 

P = Jumlah satwa yang terlihat 

A = Luas areal yang diduga populasi 

a = luas sampel  

Sedangkan untuk Indeks Keragaman Jenis satwa dan vegetasi dapat dihitung 

berdasarkan  rumus Shannon dan Wiener (1949) dalam Odum (1971) yaitu : 

 
n

i=n

n n
i iH = - log

N N
 

Dimana : H  = Indeks keragaman jenis burung 

ni = Jumlah jenis satwa burung 

N = Jumlah individu jenis seluruh burung 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Potensi dan Daya Tarik TWA di Pulau Marsegu 

Potensi yang dimiliki oleh TWA Pulau Marsegu seperti terumbu karang, fauna 

(berbagai jenis ikan, berbagai jenis burung, berbagai jenis kepiting, kelewar, reptil 

(penyu), mamalia air, kelompok moluska, kelompok echinodermata, coelenterata), flora 

(mangrove dan vegetasi di pesisir pantai dan didalam hutan), batu layar dan gua di 

daerah karang.  

Daya tarik wisata di TWA Pulau Marsegu seperti atraksi ikan karang disela - sela 

terumbu karang didalam laut, atraksi ikan lumba - lumba yang muncul ke atas 

permukaan laut, atraksi burung pantai yang selalu terbang berkelompok untuk makan 

ikan, bermain di atas permukaan laut dan membentuk huruf V, dan atraksi sekawanan 

kelelawar di sore hari yang terbang dari vegetasi mangrove  di TWA Pulau Marsegu 

menuju Pulau besar atau pulau kecil. Terlihat pula jejak - jejak kaki burung gosong yang 

bermain di daerah berpasir di sore hari dan pesona alam laut yang indah di saat matahari 

terbit dan terbenam di TWA Pulau Marsegu. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pemandangan Alam Pantai Ketika Pagi dan Sore Hari  
di TWA Pulau Marsegu 

3.1.1. Potensi Flora dan Fauna 

Berdasarkan hasil penelitian dari potensi flora yang ditemukan antara lain : 

Bintanggur pantai (Chalophylum inophylum) 96 jenis, ketapang (Terminalia cattapa) 65 

jenis, Pulai (Alstonia scolaris) 29 jenis, hutung (Baringtonia asiatica) 46 jenis, kayu besi 

pantai (Pongamia pinnata) 64 jenis, kelapa (Cocos nucifera) 60 jenis, kayu api-api 

(Avicenia marina) 28 jenis, kayu kira - kira (Xylocarpus granatum) 49 jenis, kayu waru 

(Hibiscus tiliaceus) 32 jenis, kayu baru (Thespesia populnea) 46 jenis, atong laut 

(Heriteria litoralis) 42 jenis, kayu api -   api luvat (Avicenia officinalis) 61 jenis, kapok 

mangrove (camptostemon shuitzii) 42 jenis, (Lumnitcera lilottera) 20 jenis, tapak kuda 

(Ipomea pescape) 66 jenis, nypa (Nypa fruticans) 15 jenis, kayu besi (Intsia bijuga) 56 

jenis, santigi / kayu papua pante (Pempis acidula) 39 jenis, pandan besar (Pandanus 
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tetorius) 9 jenis, paku laut (Acrostichum aureum) 36 jenis, bakau minyak (Rhyzophora 

apiculata) 10 jenis, bakau merah (Rhyzophora stylosa) 11 jenis , bakau - bakau hitam 

(Rhyzophora mucrota) 9 jenis, (rhyzophora.x.lamarchii) 20 jenis, bakau daun besar  

(Bruguiera gymnorrhiza) 13 jenis, bakau putih (Bruguiera cylindrica) 10 jenis, bakau 

tampusing (Bruguiera sexamgula) 15 jenis, tangal (ceriops  tagal) 17 jenis, (Ceriops 

decandra) 10 jenis, rai - rai (Xylocarcarpus mollucensis) 72 jenis, (Champtostem 

cyperus) 10 jenis, kayu kuda (Dolichandron spactacea) 13 jenis, mangga berabu (Cerbera 

manghas) 65 jenis, (Ipomea canora) 10 jenis, (Cyperus maritma) 20 jenis, Teki (Cyperus 

rodatus) 63 jenis, kayu mata buta (excoecaria agalocha) 65 jenis, (Deris trifolia) 10 

jenis, rumput keruput (ischaemum muticum) 20 jenis, rumput angin (Spinifex littoreus) 

65 jenis, (Fymbristilis serioca) 20 jenis. Pada jalur 1 jenis vegetasi pada tingkat pohon 

tertinggi adalah jenis kayu besi pantai dengan nilai INP 42,33. Pada tingkat semai 

didominasi oleh ketapang, kayu besi pantai, bintanggur pantai dengan nilai INP 27,21. 

Pada tingkat tiang tertingi adalah jenis kayu baru dengan nilai INP 21,98 dan pada 

tingkat pancang tertinggi adalah jenis kapok mangrove dengan nilai INP 25,07. Pada jalur 

2 jenis vegetasi pada tingkat pohon tertinggi adalah jenis kayu besi pantai dengan nilai 

INP 55,91. Pada tingkat semai tertinggi adalah kayu hutung dengan nilai INP 22,82. Pada 

tingkat tiang tertinggi didominasi oleh kayu besi dan mangga berabu dengan nilai INP 

22,86 dan pada tingkat pancang tertinggi adalah jenis kayu papua pantai dengan nilai 

INP 28,78. Pada jalur 3 jenis vegetasi pada tingkat pohon tertinggi adalah jenis kayu 

mata buta dengan nilai INP 32.91. Pada tingkat semai tertinggi adalah rumput teki 

dengan nilai INP 23,71. Pada tingkat tiang tertinggi didominasi oleh pandan dengan nilai 

INP 27,57 dan pada tingkat pancang tertinggi adalah jenis  kayu api - api luvat dengan 

nilai INP 30,54. Pada jalur 4 jenis vegetasi pada tingkat pohon tertinggi adalah jenis 

mangga berabu dengan nilai INP 37,14. Pada tingkat semai tertinggi adalah kelapa 

dengan nilai INP 31,91. Pada tingkat tiang tertinggi adalah jenis kayu mata buta dengan 

nilai INP 23,31 dan pada tingkat pancang tertinggi adalah jenis kayu kira – kira dengan 

nilai INP 23,05. Pada jalur 5 dan 6 jenis vegetasi pada tingkat pohon tertinggi dan 

manggrove adalah kayu papua pantai dan baku hitam dengan nilai INP 33,55 dan 51,07. 

Pada tingkat semai tertinggi adalah bintangur pantai dengan nilai INP 28,40. Pada 

tingkat tiang tertinggi adalah jenis kayu baru dan kayu kira-kira dengan nilai INP 29,41 

dan pada tingkat pancang adalah jenis kayu besi dengan nilai INP 25,25. Berdasarkan 

hasil yang diperoleh di lapangan, mangrove merupakan vegetasi yang paling dominan di 

TWA Pulau Marsegu karena terkait dengan setengah dari luas Pulau Marsegu adalah hutan 
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mangrove. Sedangkan pada daerah pantai didominasi oleh kayu besi pantai (Pongamia 

pinnata) dan bintanggur pantai (Chalophylum inophylum). 

       

   

     

 

 

 

(a)                                    (b)                                      (c) 

 Gambar 2. Potensi flora di TWA Pulau marsegu (a). Hutan Bakau; (b)  
Kayu besi pantai (Pongamia pinnata); (c) pohon di dalam  
hutan 

 

Tabel 1. Populasi dan Indeks Keragaman Burung di TWA Pulau Marsegu 

No Nama Lokal  Nama Latin  Family P Ni/N  Log Ni/N H 

1 Dara Laut Sterna sp Laridae 10 -0.075316456 0.075 

2 Pecuk  Ular Asia Anhingga melanogaster Phalacrocoracidae 3 -0.032658228 0.033 

3 Cangak Abu Ardea cinerea Ardeidae 2 -0.024050633 0.024 

4 Kuntul Besar Egretta alba Ardeidae 7 -0.059810127 0.060 

5 Kuntul Kecil Egretta garzetta Ardeidae 7 -0.059810127 0.060 

6 Elang Bondol  Haliastur Indus Accipitridae 7 -0.059810127 0.060 

7 Elang Laut Perut Putih  Haliaeetus leucogaster Accipitridae 40 -0.151898734 0.060 

8 Gosong Maluku Megapodius rendwartii Megapodiidae  13 -0.089683544 0.060 

9 Kareo Padi Amauromis phoenicurus Rallidae 3 -0.032658228 0.033 

10 Trinil Semak Tringa glareda  Scolopacidae 3 -0.032658228 0.033 

11 Trinil Pantai  Acititis hypoleucos Scolopacidae 3 -0.032658228 0.033 

12 Kanipis Laut Acititis hypoleucos Apodidae 3 -0.032658228 0.033 

13 Walet Sapi  Collacalia infuscate Apodidae 4 -0.040506329 0.041 

14 Cekakak Pita Biasa Collacalia linchi  Apodidae 4 -0.040506329 0.041 

15 Walet Maluku  Apus pacifus Alcedinidae 2 -0.024050633 0.024 

16 Cekakak Pantai Tanysiptera galatea Alcedinidae 3 -0.032658228 0.033 

17 Raja Udang Erasia Halcyon saurophaga Alcedinidae  3 -0.032658228 0.033 

18 Raja Udang Kecil  Alcedo atthis Alcedinidae 3 -0.032658228 0.033 

19 Kirik - Kirik Australia Alcedo pussilla Alcedinidae 20 -0.113924051 0.114 

20 Layang - Layang Api Merops ornatus  Hirundinidae 3 -0.032658228 0.033 

21 Layang - Layang Batu Hindruno rustica Hirundinidae 3 -0.032658228 0.033 

22 Kipasan Kebun Hindruno tahitica Rhipiduridae 3 -0.032658228 0.033 

23 Perling Maluku  Aplonis mysolensis Sturnidae 3 -0.032658228 0.033 

24 Burung Madu Sriganti Cinnyris jugalaris Nectariniidae 3 -0.032658228 0.033 

25 Burung Madu Hitam  Lepctocoma sericea Nectariniidae 3 -0.032658228 0.033 

 
Jumlah     158 

 
1.197 

Sumber : Data primer 2012 
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Tabel 2. Jumlah Satwa Lain Yang di Temukan di TWA Pulau Marsegu 

No Nama Nama latin Jumlah ( ekor ) 

1 
2 
3 
4. 

Kepiting bakau 
Kepiting ranjungan 
Kepting kanari 
Kelelawar 

Scyllia serrata 
Pornotus pelagius 
Bingus latro 
Pterpcarpus vampires 

20 
16 
50 
5 

Sumber : Data primer,2012 

Selain fauna burung, terdapat fauna lain di TWA Pulau Marsegu yaitu : ikan 

sambilan (Euristhmus microceps), ikan pari, ikan perut besar, berbagai jenis ikan karang 

seperti Ikan Kitang - kitang (Amblyglyphidodon curacao), Ikan Tatu Putih (Sufflamen 

Bursa), Ikan Tatu Kembang (Balistoides conspillum), Ikan Kitang - kitang Kuning 

(Pomacentrus molucensis), Ikan Tatu Ekor Panjang (Odonus niger), Ikan Jenggot 

(Parupaneus barberinus), Ikan Kulit Pasir (Acanthurus nigrofuschus), ikan hias, dan 

berbagai biota laut lain yang menghuni di bawah dan di dasar laut antara lain kelompok 

moluska (kerang - kerangan dan siput), coelenterate (ubur - ubur), echinodermata 

(bintang laut, bulu babi, teripang, lili laut dan "sand dollar"), mamalia air, reptilia 

(penyu). Burung gosong, kelelewar, dan kepting kanari merupakan hewan endemik yang 

dilindungi berdasarkan PP No. 7 tahun 1999 (daftar lampiran No.126 dan 223) tentang 

jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan masuk dalam IUCN Red List. 

 

                 

 

 

 

 

 

 
(a)                                     (b)                                       (c) 

 
 Gambar 3. Potensi fauna di TWA Pulau marsegu (a). Burung dara  

laut (Sterna sp); (b) Kepiting Ranjungan (Portunus  
Pelagius) ; (c) Ikan Sembilan (Euristhmus microceps) 

3.1.2. Potensi Terumbu Karang 

Potensi Terumbu karang yang dimilki oleh TWA Pulau Marsegu diantaranya jenis 

terumbu karang seperti Karang Tanduk Rigida (Hydnophora rigida), Karang Seriatopora 

(Seriatopora hystrix), Karang Biru (Heliopora coerulea), Karang Tonjol (Acropora 

palifera), Karang Otak (Porites lobata). 
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(a)                                     (b)                                     

 Gambar 4. Terumbu Karang di TWA Pulau marsegu (a). Karang  
tonjol (Acropora palifera ); (b).  Karang Biru  
(Heliopora coerulea) 

3.2. Potensi Terumbu Karang 

Potensi daerah karang diantaranya batu karang yang memiliki lubang berbentuk 

seperti gua, layar, dan bentuk - bentuk karang yang lainnya yang dapat jadikan sebagai 

tempat wisata yang menarik selain pantai, mangrove, dan flora dan fauna. 

 

 

 

 

 

(a)                                     (b)                                     

Gambar 5. (a) Gua di bagian Utara TWA Pulau Marsegu; (b).  
Daerah Karang di Sebelah Utara Yang Indah Bila 
di Sinari Matahari di Siang Hari. 

3.2.1. Aktivitas Wisata 

Aktivitas wisata yang biasanya dilakukan pengunjung di antaranya: berenang, 

bakar ikan, menyelam, memancing, bersantai, bermain, mengelilingi kawasan TWA 

Pulau Marsegu dengan katinting atau dengan berjalan kaki oleh pengunjung (wisata 

petualangan). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Potret Aktivitas Wisata di TWA Pulau Marsegu. 
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Pada daerah manggrove terdapat banyak gundukan - gundukan putih dan 

berlumpur setinggi 120 cm jika ingin berjalan pada daerah ini harus berhati – hati karena 

dapat membuat kaki pengunjung dapat tertanam didalam lumpur. Daerah  ini merupakan 

salah satu tempat atraksi  burung pantai  makan, bemain pada waktu pagi, siang dan 

sore hari.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Gundukan putih dan atraksi wisata di TWA Pulau Marsegu. 

Pada kawasan mangrove terdapat habitat dari kelelawar (Pteropus vampires), 

yang mana pada awalnya daerah ini sangat banyak dihuni oleh kelelawar namun seiring 

berjalannya waktu dan perburuan kelelawar yang amat meningkat sehingga memaksakan 

kelelawar harus berpindah ke daerah manggove yang lainnya untuk berlindung. Apabila 

sore hari terlihat sekawanan kelelewar keluar menuju pulau besar dan pulau kecil untuk 

mencari makanan.  

3.3. Faktor-faktor Pendukung Objek Wisata 

Faktor pendukung kegiatan wisata ialah akomodasi dan aksesbilitas. Akomodasi 

berupa fasilitas wisata yang tersedia untuk kelancaran aktivitas dan pelayanan bagi 

pengunjung selama berada di lokasi objek wisata. Sedangkan aksesbilitas berupa kondisi 

jalan, sarana perhubungan dan angkutan umum yang memudahkan pengunjung untuk 

sampai ke lokasi objek. 

3.3.1. Fasilitas Wisata 

Fasilitas wisata yang tersedia di TWA Pulau Marsegu diantaranya: 1 buah 

Jembatan Pulau Masegu, 3 buah Pos Jaga, 6 buah Rumah penginapan, Tempat 

Penampungan Air Bersih.    
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Gambar 9. Fasilitas wisata di TWA Pulau Marsegu. 

3.3.2. Aksesbilitas  

Aksesbilitas ke TWA Pulau Marsegu dapat ditempuh dengan menggunakan 

kendaraan beroda empat dan dua, dari Ambon ibu kota provinsi Maluku. Jalur yang di 

tempuh dari Ambon menuju pelabuhan Hunimua dengan jarak tempuh selama 45 menit 

sampai 1 jam (jalur darat ± 32 km). Dari Pelabuhan Hunimua menggunakan KM Ferry 

Boat untuk menyeberang ke Pulau Seram melalui Pelabuhan Waipirit dengan jarak 

tempuh selam 1-1,5 jam (jalur laut/feri ± 20km), dari pelabuhan Waipirit menuju Kota 

Piru ± 1 jam perjalanan darat, dari Kota Piru untuk menuju TWA Pulau Maersegu dapat 

memilih dua jalur menuju ke kawasan TWA Pulau Marsegu yaitu : 

a.  Melalui Pulau OSI  

Dari  kota Piru menuju Pulau Osi dengan waktu tempuh  45 menit – 1 jam 

dengan jarak tempuh 20 km dengan menggunakan kendaraan beroda dua, setelah 

tiba di Pulau Osi. Pengunjung akan melanjutkan perjalanan menuju TWA Pulau 

Marsegu dengan menggunakan katinting selama ± 45 menit. 

b. Melalui Desa Pelita Jaya 

Dari  Piru menuju  Desa Pelita Jaya dengan waktu tempuh  45 menit – 1 jam 

dengan jarak tempuh 18 km  setelah  tiba di  Pelita Jaya. Pengunjung akan 

melanjutkan perjalanan menuju TWA Pulau Marsegu dengan menggunakan speedboat 

selama ± 45 menit. Waktu terbaik untuk melakukan perjalanan ke TWA Pulau 

Marsegu adalah bulan April - November.  Karena bulan - bulan tersebut kondisi 

lautan tenang sehingga pengunjung dapat mengunjungi Pulau marsegu dengan aman 

dan nyaman.  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 10. Sarana Transportasi di TWA Pulau Marsegu. 
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3.3.3. Fasilitas Wisata Di Sekitar TWA Pulau Marsegu 

  Salah satu fasilitas pendukung yang tersedia di sekitar TWA Pulau Marsegu yang 

diminati oleh wisatawan yaitu: Rumah Makan Ikan Bakar di Pulau Osi. Pengunjung yang 

datang ke rumah makan ini bebas memilih ikan segar dengan ukuran yang diinginkan dan 

disesuaikan dengan harga pada masing - masing ikan bakar. Rumah makan ini buka setiap 

hari sehingga pengunjung bebas mengunjungi rumah makan ini. Biasanya pengunjung 

banyak pada hari sabtu dan hari minggu. 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 11. Rumah Makan Ikan Bakar di Pulau Osi. 

3.3.4. Potensi Wisata Lain Di Sekitar TWA Pulau Marsegu 

Pulau Osi 

 Pulau Osi merupakan salah satu objek wisata yang menarik dan merupakan 

tempat transit bagi pengunjung yang ingin berkunjung ke Pulau Marsegu. Hal ini karena 

pengunjung memakai jasa angkutan berupa katinting milik masyarakat Pulau Osi. Pulau 

Osi terkenal sebagai penghasil ikan dan rumput laut. Potensi objek wisata yang menarik 

di Pulau Osi diantaranya  a. Jembatan di sekitar Hutan Manggrove, b. Jembatan 

Perikanan di Pulau Osi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12.  Penjemuran Rumput Laut dan ikan Puri di Pulau Osi,  
Jembatan Terpanjang  di Sekitar Hutan Manggrove di Pulau Osi,  
dan Jembatan Perikanan di Pulau Osi. 

3.4. Pengunjung TWA Pulau Marsegu 

Pengunjung yang datang ke TWA Pulau Marsegu merupakan wisatawan domestik 

dan manca negara. Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat diklasifikasikan tipe 
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pengunjung sebagai berikut: (a). Pengunjung Lokal yaitu pengunjung biasanya melakukan 

kegiatan wisata pada hari libur kerja. Pengunjung ini bersifat rekreasi, memancing, 

bakar ikan di tepi pantai sambil menikmati kesejukan udara di siang hari. (b). 

Pengunjung Nusantara yaitu pengunjung biasanya melakukan kunjungan dalam bentuk 

kelompok maupun perorangan, hal ini dilakukan dalam rangka kegiatan penelitian di 

sekitar TWA Pulau Marsegu maupun di TWA Pulau Marsegu. Pengunjung ini biasanya 

melakukan aktivitas seperti memancing, berenang, menyelam untuk menikmati 

panorama alam bawah laut yang begitu indah. (c). Pengunjung Manca Negara yaitu 

pengunjung yang berasal dari negara Belanda yang melakukan kegiatan di Pulau Osi 

namun pengunjung ini melakukan kegiatan wisata bahari di TWA Pulau Marsegu. (d). 

Pengunjung Interesting yaitu pengunjung yang lebih cenderung terhadap alam. Kegiatan 

yang dilakukan oleh pengunjung ini pada umumnya selalu memperhatikan aspek 

lingkungan seperti: mendaki gunung, hiking, diving, snockeling, berperahu sambil 

menikmati atraksi satwa yang di tampilkan baik di laut maupun di daratan. Atraksi laut 

yang biasa ditampilkan diantaranya: atraksi ikan lumba - lumba yang bermain di 

permukaan laut, atraksi ikan karang yang bermain dan makan di sela - sela terumbu 

karang, atraksi burung pantai yang melakukan aktivitasnya bermain dan makan di 

permukaan air laut pada waktu - waktu tertentu. Sedangkan atraksi di darat yakni 

berpetualang untuk melihat habitat burung pantai, habitat kelelawar yang berada pada 

daerah berkarang dan daerah mangrove, atraksi burung gosong Maluku di siang hari. Jika 

ingin melihat aktivitas tidur dari kelelawar dapat dilakukan oleh pengunjung pada waktu 

pagi - siang hari. Pengunjung dapat melakukan kegiatan menjelajah di daerah berkarang 

sambil melihat jenis – jenis vegetasi yang tumbuh di atas daerah berkarang. 

Frekuensi kehadiran pengunjung terbesar yaitu waktu liburan dan setiap hari 

minggu. Namun disesuaikan dengan kondisi iklim dan laut. Dimana pada bulan Desember 

- Maret adalah musim hujan sehingga kondisi ombak tidak memungkin untuk 

menyeberang ke TWA Pulau Marsegu karena pada waktu itu ombak sangat besar. Hal ini 

menunjukan bahwa iklim dan kondisi alam laut / musim perlu diperhatikan sebelum 

berkunjung sehingga keselamatan pengunjung terjamin. Berdasarkan hasil wawancara 

yang dilakukan, maka persepsi pengunjung tentang TWA Pulau Marsegu diantaranya 

berdasarkan tingkat umur, pendidikan dan persepsi pengunjung tentang keterkaitan 

objek wisata TWA Pulau Marsegu. Tingkat umur dari responden dibagi berdasarkan hasil 

yang diperoleh saat melakukan penelitian. 
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3.4.1. Tingkat Umur Pengunjung 

Tabel 4. Intensitas Pengunjung Menurut Tingkat Umur  

No Tingkat Umur (Tahun) Jumlah Responden Presentasi( %) 

1. 
2. 
3. 
 

< 15 
15 - 55 
> 55 

 

- 
16 
1 

- 
94,12 
5,88 

 Jumlah 17 100 

Sumber: data primer, 2012 

Tabel 4, menunjukkan bahwa responden dengan tingkat umur 15 - 55 tahun 

memiliki intensitas kunjungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengunjung pada 

tingkatan umur lainnya yaitu sebesar 16 responden dengan presentase kunjungan sebesar 

94,12%. Pada tingkat umur ini mengatakan bahwa TWA Pulau Marsegu merupakan 

tempat wisata yang menarik. Hal ini dibuktikan dengan pemandangan alam yang indah, 

dapat melakukan kegiatan memancing, berenang dan menyelam didalam laut karena 

keadaan laut yang bersih. Sedangkan tingkat umur > 55 dengan presentase 5,88 % juga 

mengatakan TWA Pulau Marsegu menarik.  

3.4.2. Pendidikan  

Tingkat pendidikan dari responden dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini. 

Tabel 5. Intensitas Pengunjung Menurut Tingkat Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah Responden Presentase ( %) 

1. 
2. 
3. 

4. 

SD 
SMP 
SMA 

Sarjana/ pacasarjana 

1 
2 
12 

2 

5,88 
11,77 
70,58 

11.77 

 Jumlah 17 100 

    Sumber : data  primer 2012 

Tabel 5, menunjukkan bahwa sebagian besar pendidikan yang dimiliki responden 

adalah pada tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) dengan presentase 70,58 %, Tingkat  

pendidikan SMP dan Sarjana / Pascasarjana dengan presentase 11,77 %. Pada tingkat 

pendidikan ini mengatakan bahwa TWA Pulau Marsegu merupakan objek wisata yang 

menarik untuk dikunjungi disebabkan oleh pesona alam yang begitu indah. Sedangkan 

tingkat SD dengan presentase 5,88 % mengatakan bahwa TWA Pulau Marsegu kurang 

menarik.  
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3.4.3. Persepsi Pengunjung Tentang Ketertarikan Objek Wisata      

Selama mengadakan kunjungan dan melakukan kegiatan wisata, para 

pengunjung akan memiliki pengalaman, terutama mengenai kondisi daerah wisata, 

fasilitas wisata dan pelayanan yang diperoleh selama mengadakan kegiatan wisata.  

  Tabel 6. Persepsi Pengunjung Tentang Objek Wisata 

No Persepsi pengunjung Jumlah Responden Presentase (%) 

1. 
2. 
3. 

Menarik 
Kurang menarik 
Tidak menarik 

15 
2 
- 

88,24 
11.77 

 Jumlah 17 100 

 Sumber: data Primer 2012 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan untuk mengetahui pendapat 

pengunjung tentang ketertarikan dan tidaknya TWA Pulau Marsegu, maka diperoleh      

15 responden ( 88,24 %) yang menyatakan bahwa TWA Pulau Marsegu merupakan objek 

wisata yang menarik. 

3.5. Persepsi Masyarakat disekitar Kawasan TWA Pulau Marsegu. 

Pengelolaan suatu kawasan TWA (Taman Wisata Alam) sangat diperlukan peran 

masyarakat. Karakteristik masyarakat yang diamati dalam penelitian adalah, dibagi 

dalam Tingkat Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan, dan Jenis Pekerjaan yang dimiliki. 

Dalam kegiatan wawancara ini juga melibatkan informan kunci (tokoh - tokoh 

masyarakat yang mengetahui tentang keberadaan TWA Pulau Marsegu serta bagaiman 

pengelolaanya). Sehingga dapat dibagi berdasarkan tingkat umur, jenis kelamin, 

pendidikan, dan jenis pekerjaan. 

3.5.1. Tingkat Umur  

Responden dibagi dalam 3 tingkat umur dengan tingkat umurnya antara lain: < 15 

tahun, 15 - 29 tahun, > 55 tahun. Tingkat umur responden dapat dilihat pada tabel 7. di 

bawah ini.  

Tabel 7. Responden Menurut Tingkat Umur  

No Tingkat umur (Tahun) Persepsi Masyarakat Jumlah Responden Presentasi (%) 

1. <  15 Menarik -  
  Kurang Menarik -  
  Tidak Menarik -  

2. 15 – 55 Menarik 13 86,67 
  Kurang Menarik -  
  Tidak Menarik -  

3. >  55 Menarik -  
  Kurang Menarik 2 13,33 

  Tidak Menarik -  

 Jumlah  15 100 

Sumber: data Primer, 2012 
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Tabel 7, menunjukkan responden dengan tingkat umur 15 - 55 tahun (presentase 

86.67 %) memiliki pandangan mengenai TWA Pulau Marsegu yang menarik karena potensi 

alam yang begitu indah seperti pemandangan alam yang indah, pantai berpasir putih, 

memilki berbagai jenis terumbu karang serta ikan - ikan karang sehingga panorama alam 

TWA Pulau Marsegu menarik. Sedangkan tingkat umur > 55 tahun mengatakan TWA 

kurang menarik ( presentasi 13,33 %). 

3.5.2. Pendidikan  

Tabel 8. Tingkat Pendidikan Responden di Sekitar Objek Wisata 

No Tingkat Pendidikan Persepsi Masyarakat 
Jumlah 

Responden 
Presentasi (%) 

1. SD Menarik 7 46,67 
  Kurang Menarik - - 
  Tidak Menarik - - 

2. SMP Menarik 3 20 
  Kurang Menarik - - 
  Tidak Menarik - - 

3. SMA Menarik 5 33,33 
  Kurang Menarik - - 
  Tidak Menarik - - 

4. 
D1, D2, D3, S1, 
pasca sarajana 

S2,S3 
Menarik - - 

  Kurang Menarik - - 
  Tidak Menarik - - 

 Jumlah  15 100 

Sumber: Data Primer 2012 

Berdasarkan tabel presentase tingkat pendidikan responden, yang berpendidikan 

SD (Sekolah Dasar) dengan presentase 46,67 % memiliki penilaian tersendiri terhadap 

TWA Pulau Marsegu. Mereka hanya melihat TWA Pulau Marsegu sebagai salah satu objek 

wisata yang menarik sehingga sering dikunjungi sewaktu liburan dan setiap hari minggu. 

Sedangkan masyarakat yang berpendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) dengan 

presentase 20 % dan SMA dengan presentase 33,33 % memiliki pandangan bahwa TWA 

Pulau Marsegu dapat menjadi Objek Wisata Bahari yang  menarik. 

3.5.3. Jenis Kelamin  

Tabel 9.  Jenis Kelamin Responden Disekitar Lokasi Objek Wisata 

No Jenis Kelamin Persepsi Masyarakat Jumlah Responden Presentasi (%) 

1. Laki –laki Menarik 7 46,67 
  Kurang Menarik - - 
  Tidak Menarik - - 

2. Perempuan Menarik 8 33,33 
  Kurang Menarik - - 
  Tidak Menarik - - 

 Jumlah  15 100 

Sumber Data Primer 2012 
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Tabel 9, menunjukkan bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki memiliki 

persepsi yang baik terhadap objek wisata TWA Pulau Marsegu dan pengelolaannya 

kedepan, sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan  memberikan 

persepsinya terhadap kurang perhatian pihak pengelola objek wisata TWA Pulau Marsegu 

terhadap sarana prasana  yang ada di TWA Pulau Marsegu. Dari hasil wawancara yang 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa setiap responden memiliki persepsi yang baik TWA 

Pulau Marsegu menarik dan seluruh potensi yang dimiliki, serta cara mengembangkan 

TWA Pulau Marsegu yang mempedulikan aspek kelestarian alam. 

3.5.4. Jenis Pekerjaan  

Tabel 10. Jenis Pekerjaan 

No Jenis Pekerjaan 
Persepsi 

Masyarakat 
Jumlah 

Responden 
Presentasi 

(%) 

1. 
Nelayan dan 
pengantar pengunjung 
wisata 

Menarik 8 53,33 

  Kurang Menarik - - 

  Tidak Menarik - - 
2. Petani rumput laut Menarik 7 46,67 
  Kurang Menarik - - 
  Tidak Menarik - - 

 Jumlah  15 100 

Sumber Data primer 2012 

Tabel 10, menunjukkan bahwa masyarakat disekitar TWA Pulau Marsegu 

memiliki profesi sebagai nelayan dan pada umumnya profesi sampingan sebagai tukang, 

sebagai  pengantar pengunjung ke TWA Pulau Marsegu dengan presentase 53,33 % dan 

petani rumput laut dengan presentase 46,67 %. Masyarakat disekitar  TWA Pulau Marsegu 

memiliki banyak pandangan mengenai TWA Pulau Marsegu yaitu TWA Pulau marsegu 

adalah salah satu objek wisata yang amat menarik untuk dikunjungi namun perlu 

dilakukan pengembangan dalam hal sarana prasana maupun potensi wisata yang ada di 

TWA Pulau marsegu. 

IV. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

1. Potensi TWA Pulau Marsegu terdiri dari potensi Flora yakni pohon bintangur pantai 

dan kayu besi pantai yang mendominasi daerah pantai serta vegetasi mangrove. Fauna 

yaitu 25 jenis burung terdiri dari 1 jenis endemik yaitu burung gosong), kelelewar, 

berbagai jenis kepiting (1 jenis kepiting yaitu kepiting kanari dan berbagai jenis ikan 

karang, biota laut, 5 jenis terumbu karang, batu layar dan gua.   
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2.  Daya tarik TWA Pulau Marsegu diantaranya: terumbu karang yang indah di sebelah 

utara Pulau marsegu, Keindahan Pantai, atraksi burung pantai, atraksi kelelawar, 

atraksi ikan karang didalam terumbu karang, atraksi ikan lumba – lumba di permukaan 

air.  

3. Faktor Pendukung TWA Pulau Marsegu yaitu Persepsi masyarakat yang ingin terlibat 

dalam kegiatan wisata TWA Pulau Marsegu dalam hal pengelolaan kawasan.  

Sedangkan Sarana akomodasi yang tersedia di TWA Pulau Marsegu terdiri dari 1 buah 

jembatan, 3 buah pos jaga, 6 rumah penginapan, 1 tempat penampungan air bersih 

dan sumur air tawar. Sedangkan sarana fasilitas pendukung di sekitar TWA pulau 

Marsegu yaitu: Pulau Osi, jembatan di sekitar hutan manggrove, jembatan perikanan, 

dan rumah makan ikan bakar.  

4.2. Saran 

1. Pemerintah daerah dalam hal ini pihak pengelola kawasan harus mengadakan 

hubungan kerja sama dengan masyarakat sekitar agar kegiatan wisata di TWA Pulau 

Marsegu dapat berjalan dengan baik dan memberi keuntungan bagi kedua belah pihak 

serta dapat menjaga keberlanjutan potensi kawasan dan merawat fasilitas wisata 

yang telah tersedia di TWA Pulau marsegu. 

2. Pengelola kawasan TWA Pulau Marsegu harus melakukan pengembangan produk 

wisata dalam hal (Potensi dan Daya tarik kawasan TWA) dengan memperhatikan 

aspek kelestarian lingkungan dan mengembangkan pasar produk wisata dalam bentuk 

promosi, leaflet, brosur, maupun secara online agar para wisatawan dapat 

mengetahui  berbagai kegiatan wisata di TWA pulau marsegu. Kegiatan Wisata ke  

TWA Pulau Marsegu sebaiknya dilakukan pada bulan Mei – November dalam hal ini 

terkait dengan kondisi alam laut di sekitar TWA Pulau Marsegu.    
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