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Abstrak 

Taman Nasional Tesso Nilo merupakan hutan yang memiliki 

keanekaragaman hayati yang paling beragam dan mempunyai banyak ekosistem 

dan potensi yang terkandung didalamnya. Pemerintah dan pihak terkait berjuang 

untuk melestarikan Taman Nasional Tesso Nilo dan menjadikannya sebagai contoh 

bentang alam hutan dataran rendah sumatera yang luas. Taman Nasional Tesso Nilo 

memiliki keanekaragaman hayati dan potensi ekowisata yang menarik. Disamping 

itu, Taman Nasional Tesso Nilo juga merupakan hutan dataran rendah yang sangat 

mempesona karena hutan Tesso Nilo merupakan hutan hujan tropika dataran rendah 

(lowland tropical rain forest). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Taman Nasional 

Tesso Nilo kabupaten Pelalawan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 

wawancara, observasi dan dokumentasi.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Taman Nasional Tesso Nilo 

mempunyai potensi alam yang besar yang dapat dikembangkan untuk 

pengembangan ekowisata baik satwa maupun kondisi alamnya. Strategi 

komunikasi yang dilakukan Balai Taman Nasional Tesso Nilo dalam 

mengembangkan ekowisata adalah menyusun pelaksanaan komunikasi yang terdiri 

dari penggunaan saluran komunikasi atau media komunikasi, melakukan kerjasama 

dan pembentukan lembaga-lembaga pendukung masyarakat.  

Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Ekowisata, Taman Nasional Tesso Nilo  

  

   

PENDAHULUAN 

Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) merupakan kawasan hutan konservasi 

alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang 

dimanfaatkan untuk tujuan ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, parawisata dan 

rekreasi. Tesso Nilo adalah salah satu hutan dataran rendah yang masih tersisa di 

Pulau Sumatera. Pemerintah dan pihak terkait berjuang untuk melestarikan Taman  

Nasional Tesso Nilo dan menjadikannya sebagai contoh bentang alam hutan 

dataran rendah Sumatera yang luas.  
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Sebagai sebuah kewasan hutan lestari, Tesso Nilo sangatlah mempesona, 

tidak hanya karena hutan alamnya, tetapi juga karena kelengkapan ekologi di 

dalamnya. Taman Nasional Tesso Nillo adalah kawasan perlindungan hutan yang 

mempunyai banyak ekosistem dan potensi yang terkandung didalamnya. Seperti 

Harimau Sumatera, gajah, tapir, rusa, dan beragam fauna lainnya yang sulit 

ditemukan di tempat lain di muka bumi. Karena keberagaman ekologinya itulah 

Tesso Nilo memiliki beragam nilai lebih sebagai sebuah kawasan konservasi 

sekaligus potensi pariwisata. 

Taman Nasional Tesso Nilo memiliki destinasi pariwisata yang menarik, 

dimana para wisatawan tidak hanya disuguhkan oleh wisata alamnya yang indah 

melainkan terdapat objek wisata sejarah budaya yang dapat dipelajari. Balai Taman 

Nasional Tesso Nillo telah mengidentifikasi beberapa lokasi yang menarik sebagai 

potensi objek wisata. Lokasi sepanjang Sungai Nilo (termasuk menara pengamatan 

dan Camp Flying Squad), jalan akasia di Lubuk Kembang Bunga menjadi lokasi 

yang punya potensi dikembangkan menjadi tempat wisata alam dan wisata sejarah 

budaya. Lokasi-lokasi tersebut memiliki kekayaan biologi yang tinggi, landskap 

menarik, misalnya di Sungai Nilo banyak terdapat formasi hutan rawa, pandan dan 

hutan daratan randah yang kering, dan pohon sialang. 

 Pemerintah dalam hal ini Balai Taman Nasional Tesso Nillo (BTNTN) 

sebagai lembaga yang mengelola Taman Nasional Tesso Nilo memainkan perannya 

sebagai penggerak dalam pengembangan potensi wisata alam berbasis lingkungan. 

Pemerintah, Balai TNTN dan masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk 

mengelola hutan Tesso Nilo, melakukan konservasi alam serta mengembangkan 

ekowisata sekitar lingkungan Taman Nasional Tesso Nilo. 

Dalam melaksanakan tugasnya, BTNTN diharapkan mampu untuk 

menerapkan hubungan komunikasi dua arah yang timbal balik dengan masyarakat 

dan stakeholder Taman Nasional. Hubungan komunikasi ini tidak akan tercapai 

apabila tidak memiliki strategi dan kemampuan komunikasi untuk 

menyebarluaskan programnya kepada masyarakat dan stakeholder. Jika strategi 

yang dipilih tepat maka akan positif pula hasil yang diperoleh dan akan terlihat pula 

manfaat nyata dari program yang diberikan kepada masyarakat dan stakeholder. 
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 Sebagai sebuah kawasan hutan lestari, Tesso Nilo sangatlah mempesona, 

tidak hanya karena hutan alamnya, tetapi juga karena kelengkapan ekologi di 

dalamnya. Taman Nasional Tesso Nillo adalah kawasan perlindungan hutan yang 

mempunyai banyak ekosistem dan potensi yang terkandung didalamnya. Seperti 

harimau sumatera, gajah, tapir, rusa, dan beragam fauna lainnya yang sulit 

ditemukan di tempat lain di muka bumi. Karena keberagaman ekologinya itulah 

Tesso Nilo memiliki beragam nilai lebih sebagai sebuah kawasan konservasi 

sekaligus potensi pariwisata. 

 Taman Nasional Tesso Nilo adalah harapan masa depan, tidak hanya 

harapan masyarakat Riau tapi juga masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia. 

Mengingat, di saat terjadi pemanasan global karena hutan yang terus dibabat, Tesso 

Nilo bertahan dalam kelestariannya. Di saat udara sesak karena tebalnya polusi, 

Tesso Nilo muncul menawarkan kesegaran bagi paru-paru dunia. 

 Hutan Tesso Nilo sebagai salah satu sumber daya alam yang dapat 

diperbaharui sudah tidak lagi hanya sekedar sumber pangan tetapi sebagai sebagai 

sumber pendapatan dan kegiatan wisata yang sangat menguntungkan. Terjadinya 

penjarahan lahan hutan, pengalihan fungsi lahan hutan illegal loging telah 

memberikan kontribusi yang besar terjadinya degradasi hutan. Besarnya degradasi 

hutan jelas berpengaruh terhadap kualitas daya dukung lingkungan dan ekowisata. 

Hal ini adalah ancaman terbesar bagi hutan Tesso Nilo yang bernilai potensi 

ekowisata tinggi. Ini adalah tantangan besar bagi pemerintah, pemangku jabatan 

khususnya Balai Taman Nasional Tesso Nilo untuk melakukan peran dalam 

pengelolaan hutan yang ramah lingkungan. Pemikiran ini perlu dikomunikasikan 

kepada semua pihak yang terkait, hal ini tentu memerlukan pengelolaan dan strategi 

wisata lingkungan yang baik dan efektif. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka 

penelitian ini difokuskan pada Strategi Komunikasi dalam Pengembangan 

Ekowisata Taman Nasional Tesso Nillo  di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.   
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METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Taman 

Nasional Tesso Nilo kabupaten Pelalawan. Subjek yang dijadikan sumber 

informasi pada penelitian ini atau disebut dengan informan adalah petugas dari 

Balai Taman Nasional Tesso Nillo dan masyarakat sekitar Taman Nasional Tesso 

Nilo. Pengambilan informan dilakukan dengan cara Purposive, yaitu pengambilan 

data dengan cara memilih orang-orang berdasarkan aspek tujuan berdasarkan 

pertimbangan penelitian.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, 

yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data 

terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data Model Interaktif 

yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992), yaitu suatu teknik analisis 

data yang menggambarkan sifat interaktif koleksi data.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Taman Nasional Tesso Nilo merupakan salah satu zamrud khatulistiwa 

yang ada di dunia  yang sangat mempesona dengan keindahan hutan hujan tropis 

dataran rendah khas sumatera dan mempunyai kenakeragaman hayati yang  sangat 

tinggi.  Menurut penelitian Gillison 2004 (RPJP- BTNTN 2015) bahwa hutan 

Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) memiliki kekayaan tumbuhan vaskular 

tertinggi di dunia, mengalahkan kawasan hutan lainnya di dunia termasuk hutan 

Amazon. Disamping itu, Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo mempunyai potensi 

alam yang besar yang dapat dikembangkan untuk pengembangan ekonomi dan 

pengembangan ekowisata alam baik satwa maupun kondisi alamnya. Diantara 

berbagai potensi ekowisata yang dapat dilihat, dikembangkan dan menjadi daya 

tarik pengunjung maupun wisatawan adalah sebagai berikut: 
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1. Manumbai 

Munambai merupakan istilah yang digunakan masyarakat lokal sekitar 

kawasan Taman Nasional Tesso Nilo yang mengandung arti memanen madu. Madu 

merupakan salah satu hasil hutan non kayu yang dapat dimanfaatkan masyarakat 

sekitar Taman Nasional Tesso Nilo. Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo 

mempunyai potensi madu lebah alam, yaitu madu yang diproduksi oleh lebah liar 

yang bersarang dipohon-pohon yang tinggi yang disebut sialang. Sialang 

merupakan pohon dari jenis kayu hutan, diantaranya, kruing, kempas, ara, rengas, 

jeletung dan meranti batu. Dalam satu pohon sialang, sarang lebah dapat ditemui 

antara 10-15 sarang bakan lebih. Satu batang sialang memiliki kepungan hutan 

lebih kurang 1 Ha, inilah yang menjadi alasan mengapa pengembangan madu 

sialang sejalan dengan konsep konservasi taman nasional.  

Berdasarkan wawancara dengan  Marlin, bahwa dalam melakukan 

manumbai ini termasuk bagian prosesi adat yang menarik untuk dilihat, ada ritual 

khusus yang ada mistisnya, sehingga lebah yang bersarang tersebut bisa 

dipindahkan dengan bantuan tunam. Manumbai dilakukan dengan diiringi nyanyian 

atau mantra. Nyanyian ini merupakan sarana komunikasi atau semacam minta izin 

kepada penghuni, makhluk tertentu.  Masyarakat, khususnya orang yang melakukan 

manumbai percaya bahwa alam ini mempunyai fungsi-fungsi yang secara turun 

menurun mereka percayai. Fungsi alam tersebut menurut mereka sebagai; tempat 

tinggal bagi binatang atau makhluk-makhluk tertentu, sebagai tempat 

berlindung,dan sebagai tempat berladang. Jika cermati proses pemanen madu atau 

manumbai ini merupakan tradisi dan kearifan lokal masyarakat sekitar kawasan 

Taman Nasional Tesso Nilo, ada prosesi adat yang sudah terjadi turun menurun dari 

generasi ke generasi dan merupakan potensi budaya yang perlu dikembangkan. 

2. Jelajah Hutan 

 Penyebaran formasi vegetasi di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo di 

bagi dalam beberapa tipe yaitu hutan dataran rendah lahan kering terbuka, hutan 

dataran lahan kering yang hutannya lebih tertutup, hutan rawa dataran rendah yang 

terbuka, hutan rawa dataran rendah tertutup. Tipe-tipe formasi ini menjadi ciri khas 
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vegetasi di masing-masing tipe, misalnya kawasan hutan rawa dataran rendah akan 

banyak ditumbuhi dari famili rumput-rumput rawa dan kayu rengas. Formasi hutan 

dataran rendah di lahan kering tertutup ditumbuhi jenis kempas, keranji, medang 

dan lain-lainnya. 

 Berdasarkan jenis tumbuhan dan kekayaan flora di kawasan Taman 

Nasional Tesso Nilo tersebut, pengunjung dapat menikmati keanekaragaman hayati 

tersebut dengan melakukan jelajah hutan. Hutan pada rute ekowisata telah 

disiapkan dengan baik dan nyaman. Apabila beruntung pengunjung dapat 

menemukan jejak-jejak satwa langka dan dilindungi, seperti harimau sumatera, 

gajah sumatera, beruang, tapir dan lain-lainnya. 

3. Pompong Tour 

 Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo mempunyai sungai yang asri dengan 

landskap hutan rawa, pandan, rotan serta terdapat pohon sialang di pinggir sungai, 

hal ini merupakan pemandangan indah yang bisa dinikmati. Menyususri sungai ini 

mengunakan perahu yang dimiliki masyarakat sekitar. Aktivitas mengunakan 

pompong atau perahu kecil dengan mesin tempel menyusuri sungai Nilo atau biasa 

disebut  dengan kegiatan susur sungai. Kegiatan ini menarik karena pengunjung 

dapat menikmati perahu keci milikl masyarakat dan melihat pemandangan kanan 

kiri sungai yang banyak menyimpan keanekaragaman hayati yang tinggi, seperti 

burung, mamalia, primata atau dapat melihat berbagai jenis reptil yaitu biawak 

sungai sampai buaya air tawar. Penelusuran dengan pompong ini, pengunjung juga 

dapat melihat berbagai jenis pohon sialang atau pohon madu hutan dan berkunjung 

ke pohon tersebut. Perjalanan dengan pompong tersebut dapat ditempuh lebih 

kurang satu jam atau melakukan petualang sampai ke daerah wilayah sawan yang 

lebih jauh. 

4. Mahout Wannabe/Atraksi Gajah 

 Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dikenal sebagai kawasan konservasi 

gajah sumatera. Lebih kurang 150-200 ekor gajah yang terdapat di Taman Nasional 

Tesso Nilo yang terbagi dalam 2 kelompok besar. Salah satu yang menjadi kendala 

dari gajah ini adalah konflik dengan manusia. Salah satu upaya penyelesaian 
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konflik adalah mengembangkan Elephant Flying Squad (Tim mitigasi gajah 

sebagai sarana mitigasi konflik dengan manusia) atau disebut pasukan gajah reaksi 

cepat. Elephant Flying Squad mengembangkan teknik patroli, pengusiran dan 

penggiringan gajah liar melalui gajah Flying Squad. Salah kegiatan penting dari 

Flying Squad ini adalah sebagai sarana ekowisata yaitu patroli gajah dan simulasi 

mitigasi konflik dengan gajah.  

Pengunjung  diajak berkeliling dan berpatroli menunggang gajah-gajah 

jinak tersebut dengan didampingi oleh pawang gajah yang disebut dengan 

“Mahout”.   

5. Kemah Konservasi 

 Kemah konservasi ini bertujuan untuk menanamkan rasa cinta dan peduli 

terhadap terhadap kelestarian alam. Kemah konservasi alam yang sifatnya nasional 

atau Jambore Konservasi Alami Nasional merupakan agenda rutin pemerintah pusat 

yang diatur melalui Keputusan Presiden no 22 tahun 2009. Dalam Kepres tersebut 

disebutkan bahwa konservasi alam merupakan bagian integral dari pembangunan 

nasional berkelanjutan yang harus terus dilaksanakan dan dipertahankan pada setiap 

kegiatan dalam upaya perlindungan sumber daya alamm hayati dan ekosistemnya. 

 Tujuan dilakukannya konservasi alam ini adalah memberikan edukasi dan 

peran aktif massyarakat dalam menyelamatkan ekosistem alam. Peran aktif tersebut 

antara lain, tidak merusak kawasan-kawasan konservasi, tidak membuang sampah 

sembarangan, tidak melakukan pembakaran lahan, berpartisipasi mencegah 

perambahan hutan, perdagangan satwa dan flora dan menanam jenis-jenis tanaman 

endemik dan langka. Kegiatan kemah konservasi ini selain untuk menanamkan rasa 

cinta dan peduli terhadap kelestarian alam juga sebagai sarana promosi akan potensi 

ekowisata yang ada di Taman Nasional Tesso Nilo. 

6. Festival Tesso Nilo 

 Balai Taman Nasional Tesso Nilo menyelenggarakan suatu event atau 

kegiatan yaitu Festival Tesso Nilo yang diadakan tanggal 22-24 November 2017. 

Kegiatan ini direncanakan akan diadakan setiap tahun. Kegiatan Festival Tesso Nilo 
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ini akan menyelenggarakan  beberapa kegiatan yang melibatkan masyarakat sekitar 

Taman Nasional Tesso Nilo dan mengundang Kepala Balai Taman Nasional 

seluruh Indonesia.  

 Festival Tesso Nilo ini pada dasarnya ingin mengembangkan potensi 

pariwisata berbasis lingkungan dan budaya masyarakat. Sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Taufik sebagai Kasi Wilayah I Balai Taman Nasional Tesso Nilo 

sekaligus sebagai ketua panitia acara, konsep awal festival ini memang untuk 

mengangkat budaya masyarakat sekaligus dan sekaligus mengembangkan potensi 

ekowisata. Kita coba kembangkan pariwisata dengan mengangkat budaya 

masyarakat lokal, ada kaerifan lokal. Jadi kegiatan ini wisata yang berbasis budaya 

masyarakat dan lingkungan. 

7. Gowes Alam Tesso Nilo  

 Gowes atau bersepeda alam merupakan salah satu potensi ekowisata di 

Taman Nasional Tesso Nilo. Ada trek untuk bersepeda di Tesso Nilo di hutan 

akasia. Jalur besepeda ini dimulai dari Desa Lubuk Kembang Bunga hingga 

memasuki kawasan hutan Tesso Nilo. Dalam lokasi trek sepeda, selain melewati 

hutan akasia dan pemukiman masyarakat lokal yang menjadi bagian dari obyek 

pemandangan dengan suasana alam yang mempesona, juga dapat melihat jajaran 

kebun karet dan beberapa kebun pertanian masyarakat. Trek khusus bisa dilakukan 

di dalam hutan Tesso Nilo, dengan suasana dan kondisi alam yang berbeda, 

mendaki dan melewati hutan rawa.  

Strategi Komunikasi dalam  Pengembangan Ekowisata Taman Nasional Tesso 

Nilo 

 Harus diakui bahwa kondisi kawasan hutan Tesso Nilo sebelum 

dialihfungsikan menjadi kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN)  sudah 

membawa berbagai permasalahan berupa intervensi sosial yang sudah terorganisir 

dari berbagai kelompok masyarakat. Intervensi tersebut berupa perambahan hutan 

oleh masyarakat dan oknum tertentu disebabkan keinginan untuk memiliki lahan 

perkebunan kelapa sawit dan memperluas kebun sawit. Selain itu kurangnya 

dukungan dari tokoh adat dan aparat desa terhadap keberadaan kawasan TNTN 
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menjadi salah satu pemicu bagi masyarakat untuk melakukan perambahan dan 

penguasaan lahan. 

 Perambahan dan penguasaan lahan hutan yang dilakukan masyarakat dan 

oknum-oknum tertentu  harus dihentikan dan dicegah sedini mungkin dengan 

melakukan upaya-upaya persuasif dan penyadaran masyarakat akan pentingnya 

hutan Taman Nasional Tesso Nilo sebagai ekosistem alam dan kelangsungan hidup 

masyarakat. Taman Nasional Tesso Nilo juga mempunyai potensi alam yang besar 

yang dapat dikembangkan untuk pengembangan ekowisata alam baik satwa 

maupun kondisi alamnya. Hal ini perlu dilakukan upaya-upaya dalam bentuk 

strategi komunikasi untuk mengembangkan dan mempromosikan potensi 

ekowisata Taman Nasional Tesso Nilo. 

Pada tahap ini, peneliti memaparkan strategi komunikasi yang digunakan 

Balai Taman Nasional Tesso Nilo dalam pengembangan ekowisata di Taman 

Nasional Tesso Nilo.  Balai Taman Nasional Tesso Nilo sebagai perpanjangan 

tangan pemerintah pusat di daerah yang berperan menjaga dan melindungi  kawasan 

Taman Nasional Tesso Nilo. Dalam menjaga, melestarikan dan mengembangan 

ekowisata kawasan tersebut maka Balai Taman Nasional Tesso Nilo melakukan 

pemetaan terhadap potensi-potensi ekowisata yang telah dipaparkan pada bagian 

sebelumnya dan menyusun strategi pelaksanaan komunikasi yang terdiri dari 

penggunaan saluran komunikasi atau media komunikasi, melakukan kerjasama dan 

pembentukan lembaga-lembaga pendukung masyarakat. Adapun  pelaksanaan 

komunikasi tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Media Komunikasi dalam Pengembangan Ekowisata 

Adapun media komunikasi atau saluran komunikasi yang digunakan  dalam 

pengembangan potensi ekowisata di Taman Nasional Tesso Nilo, dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Pembuatan Papan Informasi  

Dalam pengembangan potensi ekowisata Taman Nasional Tesso Nilo, hal 

pertama yang dilakukan adalah mengkomunikasikan program perlindungan 
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hutan berupa larangan, seruan dan peringatan untuk tidak merusak hutan, 

menebang pohon dan tidak melakukan perambahan hutan di sekitar kawasan  

hutan Tesso Nilo. Balai Taman Nasional Tesso Nilo melakukan berbagai upaya 

dengan mengunakan media komunikasi. Aktivitas menyampaikan peringatan, 

larangan melakukan penebangan pohon dan perambahan dilakukan salah satu 

dengan papan informasi. Papan informasi tersebut di pasang dan diletakkan 

pada tempat-tempat tertentu yang bisa dibaca dan diketahui masyarakat. 

Sewaktu peneliti memasuki kawasan Tesso nilo, terdapat mess petugas Balai 

Taman Nasional Tesso Nilo. Mess ini terletak persis di samping gerbang 

kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Papan informasi berupa larangan untuk 

tidak menebang dan merambah pohon salah satunya terletak di depan halaman 

mess Balai Taman Nasional Tesso Nilo. Selanjutnya papan informasi tersebut 

diletakkan/dipasang di dalam kawasan hutan Tesso Nilo, jalan masuk hutan 

kawasan serta juga desa terdekat kawasan Tesso Nilo.  

b. Media cetak   

Balai Taman Nasional Tesso Nilo secara khusus tidak melakukan 

kerjasama dengan pihak media cetak. Namun pemberitaan tentang 

kekayaan dan potensi pariwisata Taman Nasional Tesso Nilo sering 

diekspos media cetak surat kabar lokal seperti Riau Pos. Praktek illegal 

loging dan perambahan hutan Tesso Nilo juga menjadi pemberitaan 

hangat di media cetak lokal maupun nasional. Perambahan hutan dan 

illegal loging harus dihentikan untuk bisa mengembangkan potensi 

ekowisata di Taman Nasional Tesso Nilo.  

c. Brosur 

 Brosur berisi tentang potensi ekowisata dan kekayaan alam yang ada di 

Taman Nasional Tesso Nilo. Selain Balai Taman Nasional Tesso Nilo 

lembaga lain seperti WWF juga membuat brosur tentang Taman 

Nasional Tesso Nilo dengan kekhususannya. 

d. Website 

Pihak Balai Taman Nasional Tesso Nilo membuat website tentang 

kondisi dan potensi Taman Nasional Tesso Nilo. Website ini berisi 



P a g e  | 409 

 

=================================================================================================== 
Prosiding Seminar Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat  FISIP Universitas Riau 
Pekanbaru, 06 Desember 2018 

 

informasi yang edukatif tentang keaneka ragaman dan kekayaan alam 

yang terkandung di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Gajah 

merupakan salah binatang yang mendapat perhatian khusus dan menjadi 

daya tarik ekowisata Taman Nasional Tesso Nilo.  

e. Booklet 

Taman Nasional Tesso Nilo sebagai kawasan yang dilindungi 

mempunyai kekayaan sumber daya alam hayatinya dan potensi 

ekowisatanya disusun dalam bentuk booklet oleh petugas Balai Taman 

Nasional Tesso Nilo. Booklet ini ditujukan kepada khalayak tertentu 

atau khalayak yang mempunyai keterkaitan dengan Balai Taman 

Nasional Tesso Nilo. Khalayak tertentu atau khalayak khusus ini adalah 

stakeholder-stakeholder yang mempunyai perhatian dan peduli terhadap 

kelestarian kawasan Balai Taman Nasional Tesso Nilo, seperti aparat 

pemerintah, kunjungan lembaga atau kelompok yang peduli dengan 

Tesso Nilo. 

f. Pameran 

Pameran merupakan salah satu ajang promosi yang paling ampuh dalam 

mengkomunikasikan potensi ekowisata dan kekayaan sumber daya alam 

hayati kawasan Tesso Nilo. Pameran juga memperkenalkan produk-

produk hasil hutan Tesso Nilo, seperti madu dan rotan. Partisipasi Balai 

Balai Taman Nasional Tesso Nilo dalam mengikuti pameran ada banyak 

ragam. Adakalanya Balai Balai Taman Nasional Tesso Nilo mengikuti 

pameran untuk pengenalan saja, tapi ada juga pengenalan produk 

unggulan dari Balai Taman Nasional Tesso Nilo. Pameran ini hampir 

tiap tahun diikuti oleh Balai Taman Nasional, baik yang di Pelalawan 

maupun di Jakarta.  

 

g. Majalah 

Majalah tentang Taman Nasional Tesso Nilo ini ada Suara Tesso Nilo. 

Majalah ini dibuat atas kerjasama Taman Nasional Tesso Nilo dengan 

WWF Indonesia. Ada juga buletin yang bernama gading Tesso Nilo  
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yang berisikan perkembangan terkini tentang kondisi dan peristiwa 

Taman Nasional Tesso Nilo. 

h. Bilboard 

 Bilboard merupakan media luar ruang yang digunakan Balai Taman 

Nasional Tesso Nilo dalam memperkenalkan potensi alam yang 

merupakan bagian dari potensi ekowisata dan melestarikan kawasan 

hutan Taman Nasional Tesso Nilo. Saluran komunikasi yang digunakan 

dilakukan dengan berbagai cara dan tempat. Media merupakan sarana 

yang efektif untuk mengkomunikasikan program-program yang 

dilakukan Taman Nasional Tesso Nilo. Bilboard ini tidak hanya 

dipasang pada daerah sekitar Taman Nasional Tesso Nilo tepapi juga 

dipasang di jalan-jalan kota seperti di Pekanbaru. Disamping itu Balai 

Taman Nasional Tesso Nilo juga mengunakan space promosi yang 

diletakkan di ruang publik yang berada di bandara Sultan Syarif Qasim 

II. 

 Dengan adanya kegiatan penyebarluasan informasi tentang Taman 

Nasional Tesso Nilo, masyarakat diharapkan tidak hanya tahu tentang 

potensi yang terdapat di Taman Nasional Tesso Nilo tetapi juga muncul 

kesadaran dan berpartisipasi dalam menjaga dan melestarikan Taman 

Nasional Tesso Nilo dan mengembangkan ekowisatanya. 

2. Melakukan Kerjasama dalam Pengembangan Ekowisata 

Menjembatani berbagai persoalan dan kepentingan serta pengembangan 

potensi alam Taman Nasional Tesso Nilo, maka diperlukan suatu 

pengelolaan sinergi yang berbasis kemitraan atau kerjasama. Apapun 

program yang dicanangkan dan dilaksanakan tanpa kerjasama dan 

dukungan dari berbagai pihak maka akan sulit terealisasi, maka Balai 

Taman Nasional Tesso Nilo melakukan  kerjasama dengan berbagai pihak. 

a. Kerjasama dengan Green Radio 

Balai Taman Nasional Tesso Nilo bekerjasama dengan pihak green 

radio pekanbaru dalam memberitakan tentang potensi ekowisata dan 

keaneka ragaman hayati, flora, fauna. Berbagai aktivitas yang 

dilaksanakan Balai Taman Nasional Tesso Nilo dalam melakukan 
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pelestarian dan perlindungan kawasan Taman Nasional, senantiasa 

diberitakan oleh Green radio. Disamping Balai Taman Nasional Tesso 

Nilo juga melakukan kerjasama dengan green radio dalam pemberitaan 

tentang Taman Nasional Tesso Nilo yang disajikan melalui majalah 

Gading Tesso Nilo. 

b. Kerjasama dengan masyarakat dan Pembentukan kelompok Penunjang 

Masyarakat tempatan sekitar kawasan Taman Nasional Tesso Nilo  

sebagai elemen yang paling bersentuhan dan merasakan dengan 

program dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Taman Nasional 

Tesso Nilo. Balai Taman Nasional Tesso Nilo sebagai  pelaksana tugas 

perpanjangan pemerintah pusat di daerah berupaya meningkatkan peran 

serta masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dengan 

mengikutsertakan masyarakat lokal dalam mengembangkan kegiatan 

ekowisata berbasis masyarakat. Hal ini melakukan sinergi dengan Balai 

Taman Nasional Tesso Nilo dengan membentuk beberapa lembaga atau 

kelompok masyarakat untuk memperkenalkan dan mengembangkan 

potensi alam dan ekowisata Taman Nasional Tesso Nilo. 

1. Membentuk Perkumpulan Masyarakat ekowisata (PME).  

Perkumpulan ini awalnya  bernama kelompok pariwisata (Kempas) 

yang dibentuk paada tahun 2011. Lalu diganti menjadi perkumpulan 

masyarakat ekowisata pada tahun 2017. Kelompok atau perkumpulan 

ini bertujuan untuk membantu dan bekerjasama dengan masyarakat 

dalam menjaga, melestarikan alam Tesso Nilo dan mengembangkan 

ekowisata di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. 

2. Assosiasi Petani Madu Tesso Nilo (APMTN)  

Bagi masyarakat di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo, pemanfaatan 

madu sialang sudah dilakukan sejak dahulu, bahkan keberadaan pohon 

sialang dinilai sangat penting. Hal ini tertuang dalam kearifan adat yang 

menempatkan sialang sebagai pohon yang dimiliki bersama sehingga 

harus dilindungi secara bersama pula. Tapi pada masa kini, terjadi 

pergeseran dalam memanfaatkan hasil madu karena madu menjadi 
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komoditi yang sangat bernilai yang bisa dimanfaatkan sebagai 

penunjang perekonomian.  

Mengingat potensi yang besar dimiliki madu sialang untuk 

dikembangkan, maka para petani madu sialang bersama-sama 

mendirikan sebuah asosiasi yang diberi nama Asosiasi Petani Madu 

Hutan Tesso Nilo (APMTN) pada tahun 2010.  

Melihat kondisi sekarang ini, hasil madu sialang sangat diminati pasar, 

bahkan permintaan pasar begitu besar sehingga belum dapat dipenuhi 

secara maksimal. Bahkan saat ini  madu sialang menjadi pemasok bahan 

baku untuk produk oriflame, salah satu perusahaan kecantikan berskala 

internasional asal Swedia. 

3. Kelompok Perempuan Batang Nilo  

Kelompok perempuan batang nilo merupakan organisasi perempuan 

yang ada di desa Lubuk Kembang Bunga. Salah satu tujuan wadah ini 

untuk menjaga dan melestarikan hutan di kawasan Taman Nasional 

Tesso Nilo, sehingga anak cucu mereka masih bisa merasakan 

kelestarian Taman Nasional Tesso Nilo. Disamping itu, organisasi ini 

juga mendorong partisipasi perempuan dalam proses pembangunan dan 

mendorong serta memanfaatkan potensi wisata alam agar bisa digerakan 

bersama-sama. Potensi wisata dapat digali dari kekhasan potensi kuliner 

lokal bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan Taman Nasional 

Tesso Nilo. Selain itu, kelompok ini juga memanfaatkan hasil hutan non 

kayu, hasil hutan non kayu dijadikan kerajinan anyaman, hal ini juga 

bisa dijadikan souvenir bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan 

Taman Nasional Tesso Nilo.  

 

 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kawasan Taman Nasional 

Tesso Nilo mempunyai potensi alam yang besar yang dapat dikembangkan untuk 
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pengembangan ekowisata alam baik satwa maupun kondisi alamnya. Diantara 

berbagai potensi ekowisata yang dapat dikembangkan dan menjadi daya tarik 

pengunjung maupun wisatawan adalah, manumbai, jelajah hutan, pompong tour, 

mahout wannabe, kemah konservasi, festival tesso nilo dan gowes alam tesso nilo. 

Strategi komunikasi yang dilakukan Balai Taman Nasional Tesso Nilo dalam 

mengembangkan ekowisata adalah menyusun pelaksanaan komunikasi yang terdiri 

dari penggunaan saluran komunikasi atau media komunikasi, melakukan kerjasama 

dan pembentukan lembaga-lembaga pendukung masyarakat.  
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