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ABSTRAK
Pembangunan ekonomi lokal yang kuat serta berkelanjutan adalah sebuah
kolaborasi yang paling efektif antara pemanfaatan sumber daya yang tersedia dengan
masyarkat maupun pemerintah. Dalam konteks tersebut, pemerintah sebagai regulator
berperan strategis dalam setiap aktivitas ekonomi. Salah satu upaya pemanfaatan
sumberdaya lokal yang paling optimal yaitu mengembangkan sektor pariwisata dengan
konsep Ekowisata. Kabupaten Pesisir Barat adalah Kabupaten yang mempunyai
banyak potensi, salah satu potensi yang paling mudah untuk dikembangkan adalah
potensi pariwisata. Repong Damar yang terletak di Pekon Pahmungan, Kecamatan
Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, merupakan salah satu
kasus yang menarik tentang bagaimana pengombinasian konsep Ekowisata terhadap
pengembangan ekonomi lokal dan masalah konservasi. Rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah bagaimana kekuatan ekonomi lokal yang ada di Wilayah
Ekowisata di Kabupaten Pesisir Barat, dan bagaimana strategi yang dilakukan
pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat terhadap pengembangan ekowisata
berbasis ekonomi lokal dalam rangka pengentasan kemiskinan. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengidentifikasi kekuatan ekonomi lokal yang ada di Wilayah
Ekowisata Kabupaten Pesisir Barat, dan untuk menyusun strategi yang dapat
mendorong pengembangan potensi ekowisata berbasis ekonomi lokal dalam rangka
program pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Pesisir Barat. Jenis penelitian
ini adalah Kualitatif dan bersifat Deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan
adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian kualitatif, sample sumber data
yang dipilih secara purposive dan bersifat snowball sampling. Dengan menggunakan
metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil
penelitian ini yaitu, Repong Damar merupakan salah satu Ekowisata berbasis ekonomi
lokal di wilayah Kabupaten Pesisir Barat. Objek ekowisata Repong Damar yang
terletak di Pekon Pahumngan Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat
cukup berpotensi untuk dikembangkan sebagai wisata dalam konteks Ekowisata.
Kabupaten Pesisir Barat adalah penghasil damar terbesar di Dunia, 80% produksi resin
damar di Indonesia mencapai ± 10.000 ton per tahun yakni berasal dari Kabupaten
Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Sedangkan strategi yang harus dilakukan pemerintah
daerah Kabupaten Pesisir Barat terhadap pengembangan ekowisata berbasis ekonomi
lokal dalam rangka pengentasan kemiskinan terdiri dari: satu menambah promosi yang
gencar melalui semua media, mulai dari media cetak, media elektronik, hingga media
internet. Dua, memperbaiki tata kelola pembangunan infrastruktur. Tiga,
meningkatkan penyuluhan secara rutin. Empat, membuka jalur akses melalui udara.
Serta komponen pengembangan pariwisata yang terdiri dari atraksi wisata, penetapan
Regulasi dan Deregulasi, promosi dan pemasaran, membuat pelatihan melalui
Diskopreindag, transportasi, serta fasilitas dan pelayanan.
Kata Kunci: Pembangunan Berkelanjutan, Ekowisata, Ekonomi Lokal, Repong
Damar, Pekon Pahmungan, Kabupaten Pesisir Barat.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Agar lebih fokus pada pemahaman karya ilmiah ini, dan agar tidak lepas dari
diskusi yang dimaksud serta untuk mencegah terjadinya interpretasi yang
berbeda, bahkan di antara pembaca itu perlu untuk penjelasan dengan memberi
makna pada beberapa istilah yang terkandung dalam judul karya ilmiah ini
adalah “Analisis Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi
Lokal Dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan di Wilayah
Kabupaten Pesisir Barat”.
Maka sangat perlu untuk diuraikan pengertian dari beberapa istilah pada
judul skripsi ini antara lain:
1. Analisis
Analisis merupakan investigasi peristiwa (perbuatan atau kekurangan)
untuk mengetahui situasi nyata (penyebab, duduk kasus, dan
sebagainya).1
2. Strategi
Strategi adalah rencana atau suatu arah umum untuk mencapai suatu
tujuan.2

1
2

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), H.234
Imam Taufik, Kamus Praktis Bahasa Indonesia (Jakarta: Ganeca Exact, 2010), H.1018

2

3. Pengembangan
Pengembangan adalah upaya untuk mengupgrade kecakapan teknis,
moral, konseptual, dan teoritis sesuai kebutuhan melalui pendidikan dan
pelatihan.3
4.

Ekowisata
Ekowisata adalah tur ke lingkungan alami maupun buatan serta budaya
yang tersedia, bersifat informatif dan partisipatif, bertujuan untuk
menjamin pelestarian alam dan social-budaya.4

5.

Ekonomi Lokal
Ekonomi adalah ilmu mengenai sumber daya penting yang relative
sedikit jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan yang relative tidak
terbatas.5 Ekonomi adalah kebutuhan setiap manusia, sumberdaya
manusia adalah ilmu ekonomi yang diterapkan untu menganalisis
pembentukan dan pemanfaatan sumberdaya manusia yang berkaitan
dengan pembangunan ekonomi. Dengan kata lain ekonomi sumberdaya
manusia merupakan penerapan teori ekonomi pada analisis sumberdaya
manusia.6 Lokal adalah sesuatu yang berasal dari wilayah itu sendiri atau

3

Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), H.24
Dias Satria, “Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal Dalam Rangka Program
Pengentasan Kemiskinan Di Wilayah Kabupaten Malang ” Journal of Indonesian Applied Economics,
Vol. 3 No. 1 (Mei 2009), H.38
5
Imam Taufik, Kamus Praktis Bahasa Indonesia (Jakarta: Ganeca Exact, 2010), H.352
6
Mulyadi S, Ekonomi Sumber daya Manusia dalam Perspektif Pembanguan, (Jakarta: PT. Grafindo
Persada, 2003), H.1.
4

3

daerah asli. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi lokal adalah sumber
daya yang ada di suatu daerah yang dalam pembahasannya memasukkan
unsur perbedaan potensi suatu wilayah dengan wilayah lainnya.
6.

Pengentasan Kemiskinan
Kemiskinan merupakan masalah public yang kompleks dan bersifat
multidimensi yaitu anatara lain sebagai berikut, aspek ekonomi,
antropologis,

kebijakana,

teknologi,

sesehatan,

pendidikan,

dan

partisipasi politik.7 Pengentasan kemiskinan adalah seperangkat tindakan,
baik itu secara ekonomi maupun secara kemanusiaan, yang dimaksudkan
untuk mengangkat orang maupun kelompok untuk keluar dari kemiskinan
secara permanen.
Berdasrkan penjelasan judul tersebut maka dapat ditarik kesimpulan maksud
dari judul karya ilmiah ini ialah penelitian yang mendeskripsikan suatu konsep
kepariwisataan yang menghubungkan perjalanan wisata alam, mempunyai visi
dan misi pelestarian lingkungan dan kecintaan terhadap alam. Pergeseran
konsep kepariwisataan dunia ke model ekowisata, disebabkan karena
kejenuhan wisatawan untuk mengunjungi objek wisata buatan. Oleh sebab itu
peluang ini selayaknya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menarik
wisatawan asing maupun domestic untuk mengunjungi objek wisata berbasis
alam dan budaya penduduk lokal.

7

Randy R Wrihatnolo, dkk., Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan untuk
Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2002), H.121

4

B. Alasan Memilih Judul
Adapun alasan penulisan karya ilmiah ini mempunyai alasan yang cukup
kuat, yaikut:
1. Secara Objektif
Peneliti tertarik dengan permasalahan ini karena besarnya potensi
kepariwisataan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, namun masih belum
dialokasikan atau belum dapat dikelola secara maksimal oleh pemerintah
daerah setempat. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana
strategi pengembangan ekowisata berbasis ekonomi lokal dalam rangka
program pengentasan kemiskinan di Wilayah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Alasan Subjektif
Permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah ini adalah merupakan
salah satu masalah ekonomi yang sudah jadi problematika dalam kehidupan
masyarakat. Ruang lingkup pembahasannya sangat erat kaitanannya dengan
disiplin ilmu yang penulis pelajari dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Raden Intan Lampung. Literature dan bahan-bahan yang dibutuhkan
dalam penyusunan karya ilmiah ini tersedia diperpustakaan pusat maupun
Fakultas, sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan.
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C. Latar Belakang Masalah
Blakely dan Bradshaw berpendapat bahwa pengembangan ekonomi lokal
ialah suatu proses dimana pemarintah lokal dan organisasi masyarakat yang
bersangkutan guna merangsang, mendorong, serta memelihara aktivitas untuk
menciptakan lapangan kerja.8 Pengembagan ekonomi local merupakan salah
satu proses terkait pembentukan lembaga baru, identifikasi, pengembangan
industry baru, pengembangan kapasitas pekerja untuk menciptakan produk
berkualitas dan pasar baru dan pendirian berbagai bisnis baru. Sedangkan
World Bank mengemukakan bahwa, proses dimana para pelaku pembangunan,
swasta, pemerintah maupun non-pemerintah, bekerja kolektif dengan mitra dari
sector public, untuk menciptakan kondisi lebih baik untuk peluang kerja dan
pertumbuhan ekonomi. Peran pemerintah lokal dalam suatu pengembangan
ekonomi daerah sangatlah penting, dalam konteks tersebut pemerintah setempat
berperan menjalankan fungsinya sebagai pelopor pengembangan, koordinator,
stimulator, dan fasilitator. Salah satu kebijakan pembangunan ekonomi lokal
didasarkan pada prinsip keuntungan kompetitif, salah satunya melalui
pengembangan potensi ekonomi daerah.9
Suparmoko pada tahun 2002 mendefinisikan bahwa kekuatan ekonomi
lokal adalah sebagai kemampuan ekonomi yang terdapat pada suatu daerah juga

8

Blakely dan Bradshaw. Planning Local Econo-mic Development, Theory and Practice. California:

2002
9

Nandang Mulyana, Hani Fauziyyah, Risna Resnawaty, Pengembangan Ekonomi Lokal Jatinangor
Melalui Wisata Edukasi, Social Work Jurnal, Vol.7 No.1, H.116
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sangat memungkinkan dan sangat layak untuk dikembangkan sehingga akan
menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat setempat secara
berkelanjutan, dan bahkan dapat menggalakkan perekonomian suatu wilayah
secara menyeluruh agar dapat berkesinambungan dan berkembang dengan
sendirinya. Sedangkan Sumihardjo pada tahun 2008, mengemukakan bahwa
pengembangan sector unggulan yang tersedia pada suatu wilayah yang
tergambar dalam visi misi daerah yang tertuang dalam RPJPD dan juga
RPJMD.10 Hal tersebut merupakan suatu upaya dalam pengembangan potensi
wilayah yang tertuang pada perencanaan pembangunan daerah.
Pengembangan ekonomi lokal, selama ini mempunyai model pendekatan
yang diterapkan antara lain melalui pendekatan perwilayahan serta berbagai
sentra produksi, dan penetapan pusat pertumbuhan. Pengembangan Ekonomi
Lokal dan Daerah atau singkatan dari PELD ialah strategi atau konsep
pengembangan suatu wilayah yang bertumpu terhadap sumber daya lokal.
Konsep tersebut dikembangkan sebagai salah satu alternative atas kelamahan
konsep pengambangan wilayah sebelumnya. Seperti konsep pembangunan dari
atas, serta pembangunan dari bawah. Hal pokok yang jadi pertimbangan PELD
ialah mengupayakan agar wilayah dapat tumbuh berkembang secara mandiri

10

Sumihardjo. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1 No.1, 2008, H.191
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berdasarkana karakteristik spesifikasi dan potensi social ekonomi yang dimiliki
suatu daerah.11
Pertumbuhan ekonomi lokal adalah pertambahan pendapatan masyarakat
secara menyeluruh yang terjadi pada suatu wilayah, termasuk nilai tambah atau
kenaikan semua nilai tambah yang terjadi. Boediono berpendapat bahwa
pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita dalam
kurun waktu jangka panjang.12 Pembangunan wilayah pada hakekatnya
merupakan pelaksanaan suatu pembangunan nasional pada wilayah yang
didasarkan pada social region, kemampuan fisik, serta peraturan perundangundang yang berlaku. Dalam kegiatan pembangunan wilayah diharapkan dapat
mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduk dan tingkat pendapatan
daerah.13

Ilmu

ekonomi

pembangunan

yaitu

studi

tentang

upaya

mentransformasi perekonomian dari keadaan stagnan ke pertumbuhan, dan dari
status penghasilan rendah ke penghasilan tinggi, serta upaya menanggulangi
kemiskinan absolut.14 Kemiskinan merupakan keadaan ketidaksanggupan
seseorang secara ekonomi untuk membiayai kehidupan rata-rata penduduk
dalam suatu wilayah. Keadaan ini ditandai dengan rendahnya terhadap

11

Silvera Sekar Wijayanti. 2015. Implementasi Pengembangan Ekonomi Lokal Dalam Pembentukan
Klaster Enceng Gondok Di Kabupaten Semarang. (skripsi) Semarang: Universitas Diponogoro
Semarang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. H.2
12
Robinson Tarigan, Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi, (Medan: PT Bumi Aksara,
2005), H.46
13
Siregar RN. 2001. Dampak Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan dalam Mempersiapkan
Otonomi Daerah (skripsi) Bogor: Institute Pertanian Bogor. Fakultas Pasca Sarjana
14
Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, Pembnagunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid 1,
(Jakarta: Erlangga, 2011), H. 9
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pendapatan untuk membiayai kebutuhan dasar minimum yaitu berupa pakaian,
makanan, dan kebutuhan tempat tinggal. Pendapatan yang rendah juga
berdampak terhadap kemampuan untuk membiayai standar hidup lainnya
meliputi kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan diartikan sebagai akibat dari
ketidakmerataan demokrasi, yang menggambarkan kekuasaan atau suatu
hubungan yang mentiadakan kesanggupan warga Negara untuk membuat
keputusan dalam permasalahan yang menjadi sorotan mereka itu sendiri,
sehingga sebagian besar masyarakat kurang memperoleh alat-alat produksi
seperti teknologi, lahan, serta sumberdaya yakni akses pasar, pendidikan, dan
kredit.
Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata
pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan
Makan adalah angka pengeluaran minimum kebutuhan makan yang disetarakan
dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non-Makanan
adalah persyaratan minimum untuk kebutuhan dasar, kesehatan perumahan,
pakaian, pendidikan, dan sebagainya.15 Kemiskinan yang terjadi di Indonesia
dikarenakan keterbatasan kesempatan maupun peluang yang dimiliki oleh
kelompok dalam mengakses sumberdaya pembangunan.16 Menurut Badan
Pusat Statistik pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin adalah

15

Kabupaten Pesisir Barat Dalam Angka 2018, (Online), (Liwa: BPS Lampung Barat, 2018), H.70
Faisal Basri, Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi
Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2002), H.98
16

9

penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan
yaitu sebesar Rp.387.160) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang atau 10,70%
dan pada September 2015 yakni sebesar 28,81 juta orang atau 11,13%. 17
Fenomena kemiskinan sudah berlangsung sejak lama. Meskipun berbagai
upaya telah dilakukan dalam menanggulanginya, tetapi hingga sekarang masih
banyak orang yang hidup dalam rantai kemiskinan. Indonesia adalah sebagi
Negara berkembang dimana masalahan kemikinan adalah pokok masalah yang
penting dalam upaya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Penguatan
ekonomi dilakukan dengan strategi untuk merombak struktur ekonomi antikompetitif dan monopolistik menjadi struktur yang lebih kondusif dan adil,
serta strategi untuk meningkatkan akses masyarakat miskin ke sumber daya.
Agar hal tersebut dapat terewujudnya, maka perlu adanya upaya yang
komperhensif dan simultan yakni, pertama, lebih fokus terhadap investasi
dalam bidang pengembangan SDM, terkhusus dibidang pendidikan dasar.
Kedua, merumuskan kebijakan yang lebih diarahkan pada stabilitas ekonomi
dengan mewujudkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dan hasilnya
dapat terdistibusikan kepada masyarakat dengan adil. Ketiga, meningkatkan
akses kelompok ekonomi kecil terhadap sumber daya ekonomi, yaitu terutama
tanah, teknologi, informasi, dan modal.18 Adapun tiga jenis kemiskinan yang

17
18

BPS, Survei Ekonomi Nasional/BPS-Statitics Indonesia (Online)
Ibid, H.99
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tidak asing lagi dikalangan masyarakat antara lain, kemiskinan stuktural,
kemiskinan relative, dan kemiskinan absolut. Kemiskinan structural diartikan
sebagai kemiskinan yang muncul tidak hanya dilihat dari perilaku korporasi
maupun kebijakan pemerintah yang menyebabkan masyarakat menjadi miskin,
sedikit atau tidak mempunyai akses penuh terhadap ekonomi produktif.
Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang muncul tidak hanya ditinjau dari
hal pendapatan saja tetapi juga ditinaju dari kondisi kehidupan di lingkungan
social. Sumodiningrat mengemukakan bahwa kemiskinan absolut ialah
kemiskinan yang diukur dari tingkat kemampuan untuk memenuhi kebutuhan
hidup minimum sesuai dengan martabat kehidupan manusia.19
Pembangunan ekonomi lokal yang kuat dan berkelanjutan merupakan
sebuah kolaborasi yang efektif antara pemanfaatan sumber daya yang ada,
masyarakat dan pemerintah. Dalam konteks ini pemerintah sebagai Regulator
berperan strategis dalam mengupayakan kesempatan yang luas bagi masyarakat
lokal untuk berpartisipasi penuh dalam setiap aktivitas ekonomi. Salah satu
pemanfaatan sumber daya lokal yang optimal adalah dengan mengembangkan
pariwisata dan konsep ekowisata dalam konteks ini wisata yang dilakukan
memiliki bagian yang tidak terpisahkan dengan upaya-upaya konservasi,
pemberdayaan ekonomi lokal dan mendorong respek yang lebih tinggi terhadap
perbedaan kultur atau budaya. Hal tersebut yang menjadi dasar atas perbedaan

19

Windhu Putra, Perekonomian Indonesia, Penerapam Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan di
Indonesia, (Depok: Rajawali Pers, 2018), H.162
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antara model wisata konvesional yang sudah ada sebelumnya dengan konsep
ekowisata modern.20
World Tourism Organization atau WTO menyatakan bahwa sector
pariwisata mampu berkontribusi terhadap PDB dunis ± sebanyak 10% di tahun
2017 lalu.21 Salah satu pemanfaatan sumber daya lokal yang optimal adalah
dengan mengembangkan pariwisata dengan konsep Ekowisata. Secara
sederhana, konsep ekowisata menghubungkan antara perjalanan wisata alam
yang memiliki visi dan misi konservasi dan kecintaan lingkungan. Hal ini dapat
terjadi karena keuntungan finansial yang didapat dari biaya perjalanan wisata
digunakan juga untuk kebutuhan konservasi alam serta perbaikan kesejahteraan
penduduk lokal juga merupakan upaya dalam menanggulangi kemiskinan.
Disisi lain, konsep ekowisata juga diarahkan untuk mempertahankan
kebudayaan lokal serta tidak melanggar HAM dan pergerakan demografi.22
Pada tahun 2018 Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo menyatakan dalam
pidatonya di PKOR Way Halim dalam acara Pembukaan Lampung Fair 2018,
bahwa Sektor Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat adalah Kabupaten
penyumbang pajak terbesar dari keseluruhan Kabupaten yang ada di Provinsi
Lampung.

20
Dias Satria, Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal dalam Rangka Program
Pengentasan Kemiskinandi Wilayah Kabupaten Malang, Journal Of Indonesian Applied Economics,
Vol.3 No.1 Mei 2009, H.37
21
Abdi Sholik, Pengaruh Keberadaan Objek Wisata Makam dan Perpustakaan Bung Karno
Terhadap Kondisi Ekonomi Msyarakat Pelaku Usaha Perdagangan Disekitarnya, (Jurnal), Universitas
Gajah Mada, 2013, H.2
22
Ibid, H.37
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Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu kabupaten yang resmi di
Provinsi Lampung berdiri berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2012
(Lembaran Negara Nomor 231, tambahan Lembaran Negara Nomor 5364)
tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru. Kabupaten Pesisir Barat adalah
kabupaten termuda di Provinsi Lampung, yang diresmikan pada tanggal 25
Oktober 2012, berdasarkan UU No.22 tahun 2012.23 Secara astronomis, Pesisir
Barat terletak antara 5 21’ sampai 5 28’ Lintang Selatan dan antara 105 48’
Bujur Timur. Kabupaten Pesisir Barat memiliki luas ± 2.907,23 Km2 atau
8,39% dari Luas Wilayah Provinsi Lampung, dan memiliki garis pantai 221,5
Km garis pantai daratan 210 Km. Luas wilayah Pesisir Barat adalah berupa
daratan seluas 2.346,07 km2 yang terdiri dari 11 kecamatan yang ada di
Kabupaaten Pesisir Barat. Lihat Gambar 1.1. Ibu kota Kabupaten Psisir Barat
adalah Krui.
Gambar 1.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat (km2), 2017
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“Pokja Sanitrasi Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung”, (On-line) Tersedia di BPS
PESISIR BARAT BAB II, (5 Oktober 2016).
23

13

Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2018 berdasarkan
hasil proyeksi penduduk Badan Pusat Statistik adalah 152.529 jiwa yang terdiri
dari 80.034 laki-laki dan 72.459 perempuan dengan sex ratio sebesar 110. Lihat
Table 1.1. Kualitas pendidikan di Pesisir Barat secara psikologis SDM tercatat
sejak tahun 2015 terbilang cukup, walaupun masih belum terbilang kategori
sangat baik. Hal ini ditandai dengan jumlah sekolah yang cukup tersebar
keberbagai kecamatan di Kabupaten Pesesisir Barat, serta ditandai dengan
presentase kelulusan murid SD hingga SMA mencapai hampir lebih 90% baik
untuk sekolah negeri maupun swasta. Dapat dilihat pada Table 1.2. Namun
persebaran sekolah tersebut tentunya belum cukup optimal untuk menghasilkan
SDM yang berkualitas, karena sebagian besar sekolah yang tersebar di wilayah
tersebut hanya sekolah yang berdasarkan kategori umum seperti TK, SD, SMP,
SMA, sedangkan untuk sekolah kejuruan dan sekolah tinggi masih belum
memadai dan belum tersebar keberbagai wilayah. Angka kemiskinan di
Lampung khususnya di Kabupaten Pesisir Barat, sesuai data Kementrian Sosial
Republik Indonesia, pada pemutakhiran basis data terpadu (PBDT) Tahun 2017
tercatat sebanyak ± 22.300 keluarga, dan ± 21.074 rumah tangga serta
±92.563 individu yang terdiri dari 11 kecamatan yang tersebar di Kabupaten
Pesisir Barat. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi 2017 penduduk miskin di
Kabupaten Pesisir Barat sebanyak 23.076 rumah tangga. Hal tersebut dapat
diamati pada table 1.3.

14

Table 1.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Barat, 2014 - 2017

Tahun
1
2014
2015
2016
2017

Jumlah
Penduduk
2
148.412
149.890
151.288
152.529

SUMBER/SOURCE: BPS PROVINSI LAMPUNG, Proyeksi Penduduk 2010-2020/
BPS – STATISTICS OF LAMPUNG PROVINCE, Population Projection 2010-2020

Table 1.2
Angka Partisipasi Kasar (APK) Formal dan Nonformal
Penduduk Menurut Karakteristik dan Jenjang Pendidikan, 2018

Karakteristik
(1)

SD
(2)

SMP
(3)

SMA
(4)

Jenis Kelamin
Laki-Laki

105.87

84.50

71.47

Perempuan

109.44

76.79

105.22

40 Persen Terbawah

109.13

77.38

70.00

40 Persen Tengah

102.07

83.76

109.25

20 Persen Teratas

114.86

90.33

84.47

Pesisir Barat

107.47

81.41

88.66

Kelompok Pengeluaran

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Pesisir Barat 2018.H.26
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Table 1.4
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota
Tahun 2017-2018

Kabupaten/Kota

Jumlah
Penduduk Miskin (Ribu)
2017
2018

Persentase Penduduk
Miskin
2017
2018

(2)

(3)

(4)

(5)

Lampung Barat

42,71

40,62

14,32

13,54

Tanggamus

77,53

73,77

13,25

12,48

Lampung Selatan

150,11

148,54

15,16

14,86

Lampung Timur

167,64

162,94

16,35

15,76

Lampung Tengah

162,38

160,12

12,90

12,62

Lampung Utara

131,78

128,02

21,55

20,85

Way Kanan

62,00

60,16

14,06

13,52

Tulangbawang

44,31

43,10

10,09

9,70

Pesawaran

71,64

70,14

16,48

15,97

Pringsewu

44,41

41,64

11,30

10,50

Mesuji

15,16

15,01

7,66

7,55

Tulang Bawang Barat

21,77

21,93

8,11

8,10

Pesisir Barat

23,76

22,98

15,61

14,98

Kota Bandar Lampung

100,50

93,04

9,94

9,04

Kota Metro

16,06

15,06

9,89

9,14

1 131,74

1 097,05

13,69

13,14

(1)

Lampung

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional/BPS-Statistics Indonesia
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Berdasarkan table di atas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Pesisir Barat
memiliki banyak jumah penduduk miskin. Berdasarkan hasil estimasi
penghitungan Jumlah Penduduk tahun 2017, Jumlah penduduk miskin
Kabupaten Pesisir Barat berjumlah 23.076 rumah tangga, diikuti pada tahun
berikutnya mengalami penurunan yakni tahun 2018 berjumlah 22.093 rumah
tangga miskin. Padahal Kabupaten Pesisir Barat memiliki potensi wisata yang
berlimpah. Hal ini disebabkan karena pengelolaan Pariwisata atau potensi
wisata baik bahari maupun ekowisata di Kabupaten Pesisir Barat belum
terkelola secara maksimal oleh pemerintah Kabupaten setempat.
Berdasarkan data dari BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke
Indonesia selama periode Januari-Juni 2016 mencapai 5,29 juta kunjungan atau
naik sebesar 5,88% dibandingkan jumlah kunjungan wisata mancanegara pada
periode yang sama tahun sebelumnya yakni dengan jumlah 5,00 juta
kunjungan. Provinsi Lampung masuk dalam daftar 11 provinsi yang sering
dikunjungi oleh wisatawan asing. Posisi pertama adalah Bali dengan jumlah 3,7
juta wisatawan mancanegara, kemudian disusul DKI Jakarta, DI Yogyakarta,
Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, Banten
dan Sumatera Barat. Sebanyak 59% wisatawan mancanegara yang berkunjung
ke Indonesia dengan tujuan untuk berliburan, 38% untuk berbisnis, sedangkan
3% untuk tujuan lainnya.
Kabupaten Pesisir Barat adalah Daerah Otonomi Baru hasil pemekaran
Kabupaten Lampung Barat, sangat kaya akan potensi alam, budaya, dan
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pariwisata. Sektor yang dapat dikembangkan pada daerah pesisir adalah
ekowisata. Ekowisata adalah bentuk perjalanan yang bertanggung jawab ke
wilayan-wilayah yang masih alami untuk tujuan konservasi, memberi
penghidupan pada penduduk lokal dan melestarikan lingkungan serta
melibatkan unsur pendidikan. Adapun data wisatawan Mancanegara dan
Domestik di Kabupaten Pesisir Barat dapat dilihat pada Table 1.4.
Table 1.4
Data Wisatawan Mancanegara dan Domestik
di Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2018, Januari – Mei 2019

No.

Kecamatan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Lemong
Pesisir Utara
Karya Penggawa
Way Krui
Pesisir Tengah
Pesisir Selatan
Krui Selatan
Ngambur
Ngaras
Bengkunat
Pulau Pisang
Total

Mancanegara
2018
2019
3.414
24
4.527
988
3.181
164
1.936
38
5.439
720
5.130
3.245
3.237
1.007
3.622
37
2.034
2.156
3.269
610
37.945
6.833

Domestik
2018
2019
4.672
938
4.602
905
5.023
1.744
4.410
506
32.772
5.600
31.877
2.012
5.250
828
4.604
786
4.390
4.361
26.377
6.691
128.338
20.010

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat

Berdasarkan table 1.5 diketahui bahwa data kunjungan Wisatawan lokal
mapun asing dari masing-masing kecamatan dan dari tahun ke tahunnya terus
meningkat atau sealalu mengalami kenaikan. Kabupaten Pesisit Barat memiliki
berbagai macam objek wisata yang bersifat panorama alam religi dan budaya
serta yang bersifat ekowisata. Objek wisata yang bersifat panorama alam seperti
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Pantai Labuhan Jukung yang berlokasi di Kota Krui, Pantai Tanjung Setia yang
berlokasi di Kecamatan Pesisir Selatan dan objek wisata yang bersifat religi dan
budaya seperti Makam Gajah Mada yang berada di Kecamatan Pesisir Utara
dan makam Abang Kumat yang berada di Kecamatan Bengkunat, sedangkan
Objek wisata yang bersifat Ekowisata seperti Repong Damar yang berada di
Pekon Pahumngan Kecamatan Pesisir Tengah, Goa Matu yang berada di
Kecamatan Karya Penggawa Rhino Camp yang berada di Kecamatan Ngaras,
dan masih ada Objek Ekowisata yang lainnya. Besarnya potensi kepariwisataan
serta keanekaragaman wisata di Kabupaten Pesisir Barat menjadi daya tarik
tersendiri bagi setiap wisatawan terutama wisatawan mancanegara untuk
melakukan perjalanan wisata di Kabupaten tersebut.24
Dengan potensi kepariwisataan yang sangat besar dan keragaman
ekowisata bahari di Kabupaten Pesisir Barat, sarana promosi dan pengelolaan
yang ada belum optimal. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dinilai
masih sangat kurang. Diperlukan suatu tindakan untuk mempromosikan potensi
dan daya tarik ekowisata bahari. Pengembangan objek wisata bahari juga belum
merata. Permasalahan utama dari ketertinggalan pembangunan di Kabupaten
Pesisir Barat adalah suatu arah kebijakan pemerintah daerah yang cenderung
berorientassi pada pembangunan wilayah yang paling mudah dikembangkan

24

Ahmad Herison, Yuda Romdania, Willy Brilliant Yousa, Analisis Zonasi Ekowisata Bahari
Berbasis Sistem Informmasi Geografis (Studi Kasus Kabupaten Pesisir Barat), Spatial Wahana
Komunikasi Dan Informasi Geografi, Vol.18 No.2 September 2018, H.96
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menjadi daerah pusat-pusat pertumbuhan dan juga kecenderungan untuk
mengesampingkan daerah yang miskin akan potensi, disamping itu terjadi
kesalahan pendekatan dan prioritas pembangunan, serta tidak dilibatkannya
kelembagaan masyarakat. Meskipun kondisi wilayah Kabupaten Pesisir Barat
memiliki potensi yang sangat besar, namun pengelolaannya belum dapat
dilakukan secara maksimal. Hal tersebut mengakibatkan daerah-daearah yang
relative miskin sumberdaya dan relative jauh dari pusat pertumbuhan menjadi
daerah yang tertinggal dalam pembangunan. Banyaknya objek wisata yang
dikelola oleh masyarakat serta tidak mendapatkan bantuan dari investor. Jika
dikembangkan dengan baik, objek wisata berbasis alam dan soaial budaya
mampu menjadi pendapatan utama daerah Kabupaten Pesisir Barat. Potensi
yang ada dapat dimaksimalkan untuk menarik minat baik lokal maupun asing
untuk berkunjung ke daerah tersebut. Hal tersebut harus seiring dengan
perkembangan objek wisata dan dukungan dari pemerintah maupun
masyatrakat setempat. Akan tetapi perkembangan yang ada dapat tetap harus
memperhatikan aspek Ekowisata yang melindungi lingkungan dan ekosistem.
Diperlukan perencanaan pariwisata dalam pemetaan wilayah Ekowisata yang
ada di Kabupaten Pesisir Barat, sehingga keindahan alam, serta ketertarikan
wisatawan baik lokal maupun asing tidak terhalangi oleh atribut ekowisata yang
masih kurang memadai.
Dengan besarnya potensi kepariwisataan dan keragaman ekowisata yang
ada di Kabupaten Pesisir Barat seharusnya dapat memberikan kontribusi
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khususnya pada pendapatan masyarakat setempat dan terhadap pendapatan
daerah. Potensi kepariwisataan dan keragaman ekowisata di Kabupaten Pesisir
Barat mempunyai kaitan atau hubungan yang sangat erat dengan Pengentasan
Kemiskinan. Jika masyarakat dan pemerintah daerah setempat mampu
bekerjasama dalam pengelolaan potensi yang ada, maka hal tersebut akan
menjadi kolaborasi yang sangat baik dalam mengatasi kemiskinan atau
pengentasan kemiskinan. Akan tetapi masyarakat setempat belum dapat
mengelolanya dengan baik karena kurangnya pengetahuan akan pemanfaatan
SDA yang ada, juga kurangnya penyuluhan dari pemerintah daerah tentang
ekonomi kreatif. Seharusnya pemerintah daerah setempat melakukan padat
karya guna untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang ada pada
wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat,
harus memiliki kebijakan pembangunan serta dilengkapi dengan program
retribusi pendapatan, dan pengalokasian sumber daya yang memadai guna
meningkatkan tingkat pendapatan sehingga mengarah pada pembangunan
perekonomian, antara lain untuk penyediaan kebutuhan dasar masyarakat,
sehingga perlu untuk mengidentifikasi masalah di setiap wilayah Kabupaten
Pesisir Barat kemudian merumuskan serta mengembangkan kebijakan yang
relvan.
Dengan besarnya potensi yang ada, sektor-sektor pariwisata maupun
ekowisata di Kabupaten Pesisir Barat masih jauh dari kata berkembang karena
tidak adanya keintegrasian antara pihak pemerintah maupun pihak swasta
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dalam pengelolaan wilayah tersebut sehingga tidak memberikan dampak yang
cukup signifikan dalam pendapatan daerah, kesejahteraan masyarakat, maupun
terhadap pelestarian lingkungan. Oleh karena itu aspek strategi pengembangan
ekowisata berbasis ekonomi lokal ini sangat penting untuk diperhatikan.
Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian tentang “Analisis Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis
Ekonomi Lokal Dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan di Wilayah
Kabupaten Pesisir Barat”.

D. Fokusan Masalah
Agar penelitian ini dapat terlaksana lebih fokus, serta mengingat luasnya
pembahasan yang akan dilakukan, maka peneliti memfokuskan masalah
terlebih dahulu sehingga kedepannya tidak ada perluasan masalah yang tidak
sesuai dengan tujuan penelitian ini.
Dengan demikian adapun fokusan masalah dalam penelitian ini yaitu,
membahas tentang strategi pengembangan ekowisata berbasis ekonomi lokal
(Ekowisata Repong Damar Pahmungan) di Wilayah Kabupaten Pesisir Barat,
Lampung.
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E. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan di atas,
maka penulis akan merumuskan beberapa permasalah utama yang akan dibahas
dalam karya ilmiah ini, meliputi:
1. Bagaimana Kekuatan Ekonomi Lokal yang ada di Wilayah Ekowisata
di Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana Strategi yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten
Pesisir Barat Terhadap Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi
Lokal dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan?

F. Tujuan Penelitian
1. Mengidentifikasi kekuatan ekonomi lokal yang ada di Wilayah Ekowisata
Kabupaten Pesisir Barat.
2. Menyusun strategi yang dapat mendorong pengembangan potensi ekowisata
berbasis ekonomi lokal dalam rangka program pengentasan kemiskinan di
wilayah Kabupaten Pesisir Barat.

G. Manfaat Penelitian
Melalui penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi peneliti
dan pihak lain yang membutuhkan. Manfaat dari penelitian ini yaitu:
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1. Secara teoritis
Agar penulis dan pembaca mendapat tambahan literature atau
referensi mengenai ilmu-ilmu ekonomi khususnya.
2. Secara praktis
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga
kepada suatu lembaga pemerintahan di Kabupaten Pesisir Barat
dalam rangka meningkatkan strategi pengembangan ekowisata
berbasis ekonomi lokal di Kabupaten Pesisir Barat agar dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
b. Melalui Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran
serta

pengembangan

dalam

kajian

program

pemberdayaan

masyarakat dan sekaligus dapat memperkaya keilmuan khususnya
dalam bidng kesejahteraan masyarakat.

H. Metode Penelitian
Kegiatan sederhana dalam penelitian akan laksanakan secara ilmiah dan
objektif, agar dapat tercapainya hasil yang optimal maka perlu adanya rumusan
yang bertindak serta berpikir secara ilmiah yang disebut metode penelitian,
adalah hal yang paling bermakna, dengan adanya metodelogi dapat menguatkan
dan memfasilitasi penelitian, Terkait dengan masalah metodelogi penelitian,
maka penulis akan menjelaskan beberapa hal:
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1.

Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode
kualitatif. Metode kualitatif dapat diartikan sebagai suatu metode
penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau
enterpretif, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang
bersifat alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana
peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan
secara trianggulasi data (gabungan), analisis data bersifat induktif
atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan
makna dari pada generalisasi.
Penelitian kualitatif berdefinisi memahami makna prilaku
kelompok

maupun

individu

dan

proses

eksplorasi,

serta

mencerminkan masalah social kemanusiaan. Proses penelitian antara
lain mencakup prosedur yang bersifat semesta serta pertanyaan
dalam penelitian, mengumpulkan data seting pada partisipan,
membangun data yang parsial menjadi tema, kemudian menganalisis
data secara induktif, dan memberikan interpretasi makna data.25

25

Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, Pendekatan: kualitatif, Kuantitatif, Kombinasi (Mixed
Methods), Penelitian Tindakan (Action Reseatch), Penelitian Evaluasi, (Yogyakarta: Alfabeta, 2016),
H.347-348
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Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yakni penelitian yang
dilakukan, dinginkan masyrakat tertentu, baik itu pada lembaga
pemerintahan, maupun lembaga organisasi masyarakat. Dalam
penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan mengunjungi
pihak Swasta pengelola Ekowisata dan Dinas Pariwisata serta Dinas
Sosial Kabupaten Pesisir Barat sebagai objek penelitian. Selain
penelitian lapangan, peneliti juga menggunakan library research
sebagai salah satu pendukung dalam melakukan penelitian, dengan
menggunakan berbagai literature yang tersedia diperpustakaan yang
relevan.
b. Sifat Penelitian
Data yang diperoleh sebagai data lama, dianalisa secara bertahap
dan berlapis dengan cara analisis kualitatif berdasarkan teori
pertumbuhan wilayah yang bersifat deskriptif, adalah metode dalam
objek penelitian yang mengandung gambaran objektif dan sistematis,
deskripsi atau lukisan karakteristik, ciri-ciri dan fakta, serta
hubungan antara fenomena tertentu dan berbagai unsur yang ada.
Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana
strategi pengembangan ekowisata berbasis ekonomi lokal dalam
rangka program pengentasan kemiskinan di Wilayah Kabupaten
Pesisir Barat.
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c. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
1) Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh serta dikumpulkan
secara langsung oleh individu, kelompok, dan organisasi
langsung dari objeknya.26 Dalam penelitian ini penulis
mendapatkan data dari lapangan dengan Triangulasi data (cross
chek data), yaitu dari pihak Swasta, Dinas Pariwisata dan Dinas
Sosial di Kabupaten Pesisir Barat.
2) Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang didapat dan telah
dikumpulkan dalam bentuk yang sudah jadi, biasanya telah
proses oleh pihak lain dalam bentuk publikasi.27 Pada
penelitian ini peneliti mendapatkan data dari buku literature,
perpustakaan, dan data sekunder yang didapatkan dari berbagai
document yang tersedia di institusi terkait. Data yang diperoleh
dari instansi maupun lembaga yakni dari Pihak Swasta, Dinas
Pariwisata, dan Dinas Sosial di Kabupaten Pesisir Barat.

26
27

Benyamin Laktian dkk, Meotodelogi Penelitian, (Indralaya: Universitas Sriwijaya, 1998), H.77
Ibid, Metodelogi Penelitian, H.77
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3) Sample Sumber Data
Dalam penelitian kualitatif, sample sumber data bersifat
snowball sampling. Penetapan sumber data, pada proposal
masih bersifat sementara, dan akan berkembang kemudian
setelah peneliti di lapangan.28
Dengan demikian penelitian ini memiliki sample sumber
data dari lapangan, dan partisipan yang dipilih memiliki power
atau kekuatan atau mengetahui pengelolaan lembaga serta
kelompok yang akan diteliti.
4) Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data adalah langkah yang paling
utama dalam proses penelitian, oleh karena itu tujuan utama
penelitian adalah untuk mendapatkan data. Dalam penelitian
ini metode pengumpulan data dapat dilakukan yaitu dengan
cara observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Guna
memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka
pengumpulan data yang dilakukan peneliti yakni sebagai
berikut:

28

Sugiono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D) (Bandung:
Alfabeta, 2012), H.489
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a) Obsevasi
Melakukan pengamatan yang secara sistematis dan
sengaja, mengenal fenomena social serta berbagai gejala
psikis kemudian dilakukan pencatatan disebut observasi.
Tidak hanya mencatat, observasi juga menunjukkan
pertimbangan dan kemudian dievaluasi menjadi skala
multilevel. Untuk melihat kejadian yang komplek, serta
alat yang digunakan seperti kamera, audio recorder dan
video tape. Pada penelitian ini penulis melakukan
penelitian

langsung

dan

lebih

mendalam

untuk

penulis

untuk

mendapatkan informasi.
Metode

observasi

digunakan

membuktikan data yang diperoleh selama penelitian.
Dengan menerapkan metode obsevasi non-partisipan,
dimana penulis berlaku sebagai pengamat dan tidak
ambil bagian dalam aktifitas yang dilakukan oleh
pegawai di Dinas tersebut. Penulis menggunakan mtode
ini sebagai pelengkap yaitu untuk membuktikan
kebenaran data yang diperoleh dari hasil wawancara
yang telah dilakukan.
b) Wawancara
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Wawancara adalah suatu percakapan tanya jawab
lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Penulis
menggunakan metode ini untuk mendapatkan data yang
bersumber pada dokumentasi tertulis, sesuai dengan
keperluan penelitian sekaligus sebagai perlengkapan
untuk mencari data-data yang lebih jelas dan objektif.
Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam
penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu
proses wawancara dimana peneliti bertanya kepada
responden, kemudian responden menjawab secara bebas.
Tujuannya agar mendapatkan informasi yang valid,
menyangkut karakteristik atau sifat permasalahan dari
objek penelitian.

Yang akan di wawancarai dalam

penelitian ini adalah para responden yang dalam hal ini
ialah para pegawai yang bekerja di Dinas Pariwisata, dan
Dinas Sosial maupun pihak Swasta pengelola ekowisata
repong damar di Kabupaten Pesisir Barat.
c) Dokumentasi
Tidak kalah pentingnya dari metode-metode lain.
Metode dokumentasi ialah mencari data mengenai halhal atau variable dalam bentuk catatan, agenda, buku,
notulen rapat, transkip, surat kabar, makalah, lengger dan
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lainya. Data tersebut lebih cenderung pada data sekunder.
Berdasarkan

pengertian

tersebut

maka

penulis

menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh
suatu data berupa catatan atau transkip dokumen terkait
di Dinas Pariwisata, dan Dinas Sosial yang menjadi objek
penelitian di Kabupaten Pesisir Barat.
d) Metode Analisis Data
Kegiatan menganalisa data dalam penelitian adalah
kegiatan inti dan pada akhirnya akan menghasilkan
kesimpulan dan saran. Teknik analisa data yang
digunakan peneliti adalah metode induktif. Metode
induktif digunakan dalam menganalisa data yang
diperoleh yakni data kualitatif, data yang tidak berbentuk
angka walaupun mempunyai kemungkinan dengan
adanya data kualitatif yang berbentuk angka yang
kemudian dideskriptikan secara verbal.
Teknik analisa data dengan menggunakan metode
induktif yaitu merupakan teknik analisa yang digunakan
dengan cara mengoperasikan sumber pustaka yang
berkaitan erat dengan focus penelitian atau dengan kata
lain metode induktif adalah metode analisis data yang
berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk
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ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Melalui
metode

induktif,

peneliti

mendapatkan

berbagai

fenomena maupun fakta berdasarkan pengamatan
lapangan dan menganalisisnya serta berupaya untuk
pengangkatan teori berlandaskan apa yang sudah
diamati.
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BAB II
KAJIAN TEORI
A. Pariwisata
1. Pengertian Wisatawan dan Pariwisata
a. Pengertian Wisatawan
Pengunjung adalah setiap orang yang datang atau mengunjungi
suatu Negara, tempat tinggal lain yang biasanya mempunyai
maksud apapun kecuali untuk bekerja dan mendapatkan upah.
Pengunjung memiliki kategori, diantaranya ialah:
1) Wisatawan
Wisatawan adalah pengunjung yang tinggal sementara
(tidak bermaksud untuk menetap), yang sekurang-kurangnya 24
jam pada suatu Negara. Adapun golongan wisatawan yang
bermaksud untuk berwisata, yaitu:
a) Hubungan dagang, handai tauladan, sanak saudara, misi,
konservasi dan lain sebagainya.
b) Pesiar untuk keperluan rekreasi, studi, keragaman, olahraga,
kesehatan dan liburan.
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2) Pelancong
Pelancong merupakan pengunjung sementara yang tinggal
pada suatu Negara tujuan wisata yang dikunjungi dengan kurun
waktu kurang dari 24 jam.1
b. Pengertian Pariwisata
Secara termonologi pariwisata berasal dari dua suku kata yaitu
pari dan wisata. Pari yaitu banyak, berputar-putar serta berkali-kali,
dan wisata yakni berpergian atau melakukan perjalanan, berkeliling
dan secara berkali-kali.2 Pada dasarnya berpariwisata merupakan
suatu proses perjalanan atau kunjungan individu maupun kelompok
menuju tempat lain selain tempat tinggalnya. Dorangan seseorang
melakukan perjalanan ialah untuk berbagai kepentingan sosial,
ekonomi, agama, politik, kesehatan, kebudayaan, belajr serta
menambah pengalaman, maupun kepentingan lain seperti hanya
sekedar ingin tahu.3 Pariwisata ialah konsep multidimensional.
Definisi pariwisata sejatinya tidak bisa disama persiskan diantara
para ahli. Adapun pengertian pariwisata, yaitu:

1

Gamal Suwantoro, Dasar-Dasar Pariwisata Edisi II, (Yogyakarta: Andi, 2004), H.4
Muljadi A.J, Kepariwisataan dan Perjalanan, (Jakarta: PT Grafindo, 2009), H.8
3
Gamal Suwantoro, OP. Cit, H.4
2
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1) Pariwisata ialah kegiatan wisata dan didukung bermacammacam fasilitas dan layanan yang tersediakan oleh pemerintah,
pemerintah lokal, masyarakat, dan businessman.4
2) Pariwisata ialah perjalanan sementara yang dilakukan serta
diselenggarakan dari satu tempat ke tempat lainnya, mempunyai
tujuan serta maksud tidak hanya untuk mencari nafkah dan
usaha pada tempat yang dikunjungi, tetapi sekedar untuk
menikmati perjalanan wisata untuk memenuhi keinginan yang
beragam serta untuk bertamasya dan berekreasi.5
Menurut UU Nomor 9 tahun 1990 tentang pariwisata,
kepariwisataan ialah sesuatu yang terkait dengan pariwisata
termasuk perusahaan objek dan atraksi serta bisnis yang terkait pada
bidang ini. Adapun definisi pariwisata yang terkandung dalam
istilah, kata pariwisata berasal dari bahasa sansekerta, tidak
bermakna tourisme dalam Bahasa Belanda maupun tourism dalam
Bahasa Inggris. Sinonim kata Pariwisata dengan arti tour. Pendapat
tersebut berlandaskan pemikiran: kata pariwisata terdiri dari dua
suku kata dengan masing-masing kata “pari” dan “wisata”. Pari
mempunyai arti berputar-putar, banyak, serta berkali-kali. Wisata,

4
5

Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
Oka A. Yeoti, Op, Cit., H.108
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mempunyai arti berpergian atau perjalanan hal ini sinonim dengan
kata “travel” Bahasa Inggris.6

2. Sejarah Pariwisata
Pariwisata sudah dimulai pada peradaban mausia, ditandai dengan
adanya pergerakan manusia yang melakukan perjalanan agama atau
ziarah. Namun tonggak sejarah pariwisata sebagai suatu fenomena yang
modern dapat dilacak melalui perjalanan Marcopolo pada tahun 1254
sampai dengan 1324 telah menjelajahi Eropa hingga Tiongkok,
kemudian kembali lagi ke Venesia dan disusul dengan perjalanan
Pangeran Henry pada tahun 1394 sampai dengan tahun 13960,
Christopher Colombus pada tahun 1451 sampai dengan tahun 1506, dan
Vascoda Gama pada akhir abad ke XV. Pariwisata dimulai sejak tahun
1869, berkembang sejak awal abad XIX sebagai sebagai industry
Internasional dan kegiatan ekonomi.
Pada zaman Pra-Sejarah, manusia hidup berpindah-pindah kemudian
perjalanan yang jauh ialah salah satu cara ataupun gaya agar tetap
bertahan hidup. Dengan seiring berjalanannya waktu, seseorang dengan
sengaja melakukan perjalanan dikarenakan aktivitas tersebut sangatlah
menyenangkan. Pada abad ke 11 - 15 pada sejarah peradaban barat,

6

Oka A Yoeti, Pengantar Ilmu Pariwisata, Cetakan Pertama, (Jakarta: Angkasa, 2008), H.112
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terbentuknya suatu model baru untuk melakukan ziarah ke tempat yang
khusus dengan alasan keagamaan.
Bagi Indonesia, jejak pariwisata bisa ditelusuri kembali ke zaman
daswara pada tahun 1910, ditandai oleh bentuk atau adanya VTV
(Vereeneging Toeristen Vekeer), yang merupakan agen pariwisata
Negara Belanda yang terletak di Batavia. Instansi pemerintah tersebut
juga sekaligus bertindak selaku trevel agent, dan tour operator, yang
mempromosikan dengan gencar Pariwisata di Inonesia, khususnya Bali,
Lampung Pesisir Barat, dan Jawa. Telah berubah nama menjadi
Nederlandsche Indische Touriten Bureu (Nitout) pada tahun 1926,
sebagai anak dari perusahaan pelayaran Belanda atau KPM. KPM secara
rutin melayani pelayanan yang menghubungkan Batavia, Makassar,
Bali, Surabaya, dan Lampung Pesisir Barat, dengan menganut
wisatawan.7

3. Dasar Hukum Pariwisata
Dasar hukum pariwisata diatur dalam UU RI No.10 Tahun 2009
tentang Kepariwisataan. UU tersebut telah mendefinisikan tentang
ketentuan

umum

pariwisata,

fungsi,

tujuan

pariwisata,

asas,

implementasi pariwisata, kewajiban dan larangan, pembangunan

7

I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta, Pengantar Ilmu Pariwisata, (Yogyakarta: C.V. Andi Offset,
2009), H.32-35
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pariwisata, kawasan strategis, usaha pariwisata, hak dan kewenangan
pemerintah maupun pemerintah daerah, koordinasi, bagungan indusrti
pariwisata, standarisasi, Badan Promosi Pariwisata Indonesia, pelatihan
SDM, sertifikasi, dan tenagakerja, sanksi administrative, keja,
ketentuan peralihan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup.
a. Asas Pariwisata
Terdiri dari Manfaat, kekeluargaan, kemandirian, berkelanjutan,
adil dan merata, kelestarian, keseimbangan, kesatuan, demokratis,
kesetaraan, partisipatif.
b. Fungsi Pariwisata
Kepariwisataan

berfungsi

sebagai

suatu

alat

pemenuh

kebutuhan jasmani dan rohani, maupun intelektual wisatawan
dengan berekreasi serta dapat meningkatkan pendapatan suatu
Negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.
c. Tujuan Pariwisata
Adapun tujuan dari pariwisata yaitu, menghapus kemiskinan,
meningkatkan kebutuhan ekonomi, mengatasi pengangguran,
meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat kekerabatan antar
bangsa, memajukan kebudayaan, memupuk rasa cinta tanah air,
melestarikan alam, lingkungan, dansumberdaya, mengangkat citra
bangsa, memperkukuh jatidiri dan kesatuan bangsa.
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d. Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan
Adapun prinsip-prinsip penyelenggara kaepariwisataan, yaitu
sebagai berikut:
1) Menjunjung tinggi HAM, kearifan lokal, dn keragaman budaya.
2) Memberdayakan masyarakat setempat.
3) Menjunjung tinggi norma agama serta budaya.
4) Memelihara lingkungan hidup dan kelestarian alam.
5) Memperkukuh keutuhan NKRI.
6) Mematuhi kode etik kepariwisastaan dunia dan perjanjian
internasional di bidang kepariwisataan.
e. Pembangunan Kepariwisataan
Pembangunan kepariwisataan dilakukan dengan berlandaskan
prinsip-prinsip yang dapat terwujud melalui rencana pembangunan,
dan pelaksanaan kepariwisataan dengan memperhatikan keunikan,
karakteristik alam dan budaya, keanekaragaman, serta kebutuhan
wisatawan untuk berwisata.
Pembangunan kepariwisataan melitupi pemasaran, industry
pariwisata, kelembagaan kepariwisataan dan destinasi pariwisata.8

8
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4. Jenis-Jenis Pariwisata
Adapun jenis-jenis pariwisata yang dikenal saat ini yaitu:
a. Wisata Budaya
Wisata budaya adalah kegiatan yang mengadakan kunjungan
atau perjalanan ke tempat lain, luar negeri, mempelajari keadaan dan
adat istiadat mereka, cara hidup mereka, keadaan rakyat, budaya dan
juga seni mereka.
b. Wisata Industri
Wisata industry adalah suatu perjalanan yang dilakukan oleh
kelompok atau rombongan pelajar, mahasiswa, atau orang-orang
awam ke suatu kompleks atau daerah perindustrian dimana terdapat
pabrik-pabrik, bengkel-bengkel besar dengan maksud dan tujuan
untuk melakukan atau mengadakan peninjauan maupun penelitian
terhadap industry tersebut.9
c. Wisata Sosial
Wisata sosial adalah pengelompokan suatu perjalanan murah
juga mudah untuk memberikan kesempatan pada golongan
masyarakat yang mempunyai golongan ekonomi lemah untuk
mengadakan perjalanan, misalnya bagi kaum buruh, mahasiswa,
pelajar, pemuda, petani dll. Organisasi tersebut berusaha membantu

9

Muljadi A.J,Kepariwisataan dan Perjalanan, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009), H.36-38
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mereka yang mempunyai atau memiliki kempuan yang terbatas dari
segi finansialnya untuk menggunakan kesempatan libur maupun
cuti mereka dengan mengadakan perjalanan yang dapat menambah
pengaman dan juga pengetahuan mereka, sekaligus merupakan
perbaikan kesehatan jasmani dan mental mereka.
d. Wisata Pertanian
Wisata pertanian adalah pengelompokan suatu perjalanan yang
dilakukan ke proyek-proyek pertanian, ladang pembibitan,
perkebunan dan lainnya.
e. Wisasta Maritim atau Wisata Bahari
Jenis wisata ini banyak dikatkan dengan jenis wisata air, danau,
pantai,teluk dan laut lepas, maupun bengawan, sperti berlayar
memancing, menelayan sambil melakukan penotretan, kompetisi
berselancar, balapan mendayung, berkeliling melihat tanaman laut
dengan pemandangan yang sangat indah pastinya di bawah
permukaan air, serta berbagai rekkreasi perairan lainnya yang
banyak dilakukan di daerah atau Negara maritim.
f. Wisata Cagar Alam
Sebagian besar tur ini diselenggarakan oleh travel agent yang
bisnisnya khusus untuk berwisata ke cagar alam, hutan, tanaman
lindung, daerah pegunungan yang kelestarian alamnya masih tetap
terkindungi oleh UU. Wisata ini juga bnayak dikaitkan dengan
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kegemaran akan keindahan alam, keajaiban hidup binatang marga
satwa yang langka, kesegaran hawa udara di pegunungan, serta
tumbuh-tumbuhan yang jarng terdapat pada tempat-tempat lain.
g. Wisata Buru
Jenis wisata ini sangat banhyak dilakukan di berbagai Negara
yang memiliki daerah-daerah atau hutan tempat berburu, yang
dibolehkan atau dibenarkan oleh pemerintah dan digalakkan oleh
berbagai agen biro-perjalanan. Wisata buru diatur dalam suatu
bentuk safari buru ke daerah hutan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah Negara yang bersangkutan.
h. Wisata Pertualangan
Wisata ini dikenal dengan istilah adventure tourism seperti
masuk hutan belantara yang sebelumnya belum pernah dijelajahi,
memanjat tebing yang sangat curam serta penuh dengan binatang
buas.10

5. Pengembangan Pariwisata
Pengembangan pariwisata merupakan amanat UU No.10 Tahun
2009 tentang kepariwisataan yang menyatakan bahwa pemerintah
bersama

10

Ibid, H,41-43

lembaga

yang

terkait

dengan

kepariwisataan
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menyelenggarakan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan
kepariwisataan.11
Menurut Yeoti pengembangan adalah usaha atau cara untuk
memajukan

serta

mengembangkan

sesuatu

yang

sudah

ada.

Pengembangan pariwisata pada sutu daerah tujuan wisata selalu akan
diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat yang
ada disekitarnya. Pengembangan pariwisata harus sesuai dengan
perencanaan yang matang sehingga bermanfaat bagi mastarakat, baik
dari segi ekonomi, sosial dan juga budaya.12 Pariwisata merupakan
salah satu industry yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi
yang cepat dalam hal penyediaan lapangan kerja, pendapatan, taraf
hidup, dan dalam mengaktifkan sector produksi lain di dalam Negara
penerima wisatawan.13
Selama wisatawan berada di tujuan wisata, mereka membutuhkan
akomodasi serta layanan transportasi untuk menjelajahi tujuan wisata.
Sederhananya wisatawan membeli produk yang akan mereka konsumsi
sendiri, misal maknan, minuman, souvenir dan lain-lain, tetapi sebagian
besar bisnis pariwisata dan bisnis perjalanan menyediakan layanan

11

Peraturan Pemerintah UU RI No.10 pasal 11 tahun 2009
Sefria Ryalita Primadany, Mardiyino, Riyanto, Analisis Pengembangan Pariwisata Daerah (Studi
Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Ngajuk), Jurnal Administrasi Publik (JAP),
Vol. 1, No. 4, Hal. 135-143.
13
Dewi Kusuma Sari, Pengembangan Pariwisata Objek Wisata Pantai Sigandu Kabupaten Batang,
Skripsi, Universitas Diponogoro Semarang, H.30. 2011
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transportasi, tiket, nseihat, akomodasi perjalanan ke daerah tertentu.
Berbeda dengan produk manufaktur secara tidak nyata kita bisa
mengamati pelayanan secara langsung.
a. Komponen Pengembangan Pariwisata
Adpun beberapa jenis komponen pariwisata menurut
Ahdinoto, yaitu sebagai berikut:14
1)

Atraksi Wisata: atraksi adalah daya Tarik yang sangat
memotivasi wisatawan untuk berkunjung atau berlibur.
Atraksi dapat berupa alam seperti landscape, iklim, petani,
lembah, pegunungan, sedangkan atraksi buatan seprti kota
yang bersejarah, resort, maupun taman, atraksi budaya
drama, museum, galeri, festival, dan atraksi social seperti
kesempatan untuk berbaur dengan masyarakat di daerah
tujuan wisata dan ikut mengalami cara hidup untuk
bersama mereka.15 Atraksi yang di identifikasikan yaitu,
SDA, SDM, dll, yang perlu dikembangkan untuk menjadi
atraksi wisata. Tanpa atraksi wisata, tidak aka nada
pariwisata, bagian utama lain tidak akan dibutuhkan.

2)

Promosi dan pemasaran: promosi adalah rancangan untuk
memperkenalkan atraksi wisata yang ditawarkan dan cara

14
15

Muljadi A.J, Op, Cit, H.128
I Gede Pinata dan I Ketut Siarta,Loc.Cit.
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bagaimana agar atraksi bisa dikunjjungi. Untuk promosi,
perencanaan adalah bagian dari penting.
3)

Pasar wisata: merupakan bagian yang sangat penting.
Walaupun hanya untuk perencanaan dan belum atau tidak
diperlukan suatu riset lengkap dan mendalam, namun
informasi mengenai trend perilaku, kebutuhan motivasi,
keinginan, asal, dll dari wisatawan perlu dikumpulkan dari
mereka yang berlibur.

4)

Transportasi: pendapat dan keinginan wisatawan adalah
berbeda dengan pendapat dari penyuplai transportasi.
Transporatsi sangat berdampak besar terhadap volume dan
lokasi pembangunan pariwisata.

5)

Masyarakat penerima wisatawan yang menyediakan
akomoodasi dan pelayanan jasa pendukung akan wisata
baik itu mulai dari fasilitas sampai dengan pelayanan.

George Mclnyre berpendapat bahwa komponen penting dalam
pengembangan

pariwisata

yaitu,

pengembangan

pariwisata

berkelanjutan yang memilik kaitan dengan warga setempat, wisatawan
serta tokoh masyarakat yang mengnginkan kehidupan lebih baik. Hal
tersebut jelas bahwa objek wisata harus terdapat berbagai komponen ini
agar dapat terwujudnya objek wisata yang baik. Pengembangan atraksi
wisata juga penting untuk pengembangan objek wisata, serta
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pelaksanannya harus tetap memperhatikan faktor gegrafis, tingkat
perkembangan dan potensi karakteristik suatu objek.16

6. Dampak Pariwisata
a. Dampak Ekonomi Pariwisata
Wisatawan yang mengunjungi destininasi wisata dipandang
sebagai suatu konsumen sementara. Wisatawan yang mengunjungi
daerah tujuan wisata dalam kurun waktu tertentu, menggunakan
fasilitas maupun sumberdaya serta menghabiskan uang untuk
bermacam keperluan, kemudian meninggalkan daerah itu untuk
kembali ke rumah atau kembali ke Negara asalnya. Apabila
wisatawan yang datang mengunjungi suatu destinasi wisata
berjumlah banyak, otomatis mereka juga mengeluarkan uang yang
lumayan banyak untuk membeli bermacam kebutuhan selama
berlibur, tidak dapat pungkiri bahwa hal tersebut akan berdampak
pada perekonomian wilayah itu sendiri, baik itu secara langsung
ataupun tidak langsung. Dampak ekonomi yang ditimbulkan bisa
berupa dampak positive maupun negative.
Cohen berpendapat bahwa pariwisata berdampak pada kondisi
social ekonomi regional masyarakat, dan dikategorikan menjadi

16

Andi Mappi Sammeng, Cakrawala Pariwisata, (Jakarta: 2000), H.26
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bermacam kelompok besar yaitu, dampak terhadap kesempatan
kerja, distribusi keuntungan maupun manfaat, pembangunan pada
umumnya, pendapatan daerah, penerimaan devisa Negara, terhadap
harga-harga, kepemilikian maupun control dan dampak terhadap
pendapatan masyarakat.17
Sebagin besar studi lapangan dan literature membuktikan bahwa
pengembangan pariwisata regional mampu menyumbangkan
dampak positif, yaitu berdampak pada peningkatan penerimaan
devisa, peluang usaha, peningkatan pendapatan masyarakat, dan
juga peningkatan pendapatan kerja, peningkatan pendapatan
pemerintah dari keuntungan BUMN dan pajak. Melalui sektor
pariwisata diharapkan dapat menghasilkan high multiflier effect,
melebihi multiplier number diberbagai aktivitas ekonomi lainnya.18
b. Dampak Positif Pariwisata bagi Ekonomi
Adapun dampak pariwisata terhadap ekonomi:
1) Masyarakat lokal dapat memanfaatkan fasilitas pariwisata
sebagai peluang kerja
2) Pendapatan dari penukaran mata uang asing
3) Pendapatan pemerintah
4) Menstabilkan neraca perdagangan luar negeri

17
18

I Gede Pinata dan I Ketut Surya Dinata, Op. Cit., H.185
I Gede Pinata dan Putu G. Gayati, Sosiologi Pariwisata, (Yogyakarta: Andi, 2005), H.110
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5) Income from business and tourism business
6) Penyerapan tenaga kerja, dan Multiflier effects
Selain

berdampak

positif

bagi

ekonomi

lokal,

WTO

menidentifikasi dampak positifnya lainnya, yaitu:
1) Lahan dan lokasi yang kurang produktif dapat meningkat
2) Memacu permintaan produk pertanian suatu daerah
3) Menstiluasi minat maupun demand dari produk eksotik dan
tipikal bagi daerah maupun Negara
4) Mencegah konsentrasi penduduk dan juga penyebaran
aktivitas ekonomi
5) Meningkatkan jumlah supply and demand produk laut dan
perikanan
6) Mendorongan pencapaian kawasn ekonomi baru dan
pengembangan daerah
7) Penyebaran infrastuktur ke daerah terpencil
c. Dampak Negatif Pariwisata bagi Ekonomi
Adapun dampak negative pariwisata bagi ekonomi:
1) Produk tersebut memenuhi permintaan wisatawan
2) Ketergantungan terlalu besar bagi pariwisata
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3) Cenderung meningkatkan impor bahan yang dibutuhkan
dalam pariwisata dan mengakibatkan tidak terserapnya
produk lokal
4) Meroketnya harga tanah serta angka inflasi meningkat
5) Muncul biaya tambah lain bagi ekonomi masyarakat.19

B. Ekowisata
1. Pengertian Ekowisata
TIES (The International Ecotourism Society) mendefinisikan
ekowisata merupakan perjalanan wisata ke wilayah atau lingkungan
yang masih alami dalam rangka memberi penghidupan bagi penduduk
lokal, menyelamatkan lingkungan atau mengkonservasi. World
Consevation Union mendefinisikan ecotourism yaitu perjalanan wisata
ke wilayah lingkungan alam yang bersifat alamiah, dengan mendukung
upaya konservasi, manghormati warisan alam dan budaya penduduk
lokal, memberi manfaat social-ekonomi, menghormati partisipasi
penduduk lokal dan tidak memberikan dampak negatif.
Wood mendefinisikan ekowisata sebagai sector ekonomi pariwisata
alam, yang dirumuskan bagian dari pembangunan berkelanjutan dan
sebagai bentuk usaha. Jadi ekowisata merupakan perjalanan wisata yang

19

I Gede Pinata dan I Ketut Surya Dinata, Op. Cit., H.192
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dikemas secara terlatih, professional, sebagai suatau sector ekonomi,
serta

didalamnya

mengandung

unsur

pendidikan,

yang

memperhitungkan partisipasi, warisan budaya penduduk lokal,
kesejahteraan penduduk dan upaya konservasi lingkungan SDA.20
Dampak positif yang dibawa ekowisata terhadap pelestarian
lingkungan, budaya penduduk setempat diharapkan dapat membangun
jati diri dan menumbuhkan rasa bangga antar masyarakat setempat
sebagai dampak dari meningkatnya aktivitas ekowisata.
Definisi terbaru ekowisata yaitu wisata berbasis alamiah yang
didalamnya tedapat unsur pendidikan serta aspek interpensi terhadap
lingkungan yang masih alami serta pengelolaan kelestarian ekologis
yang dibudayakan oleh masyarakat. Berlandaskan definisi tersebut jadi
dapat dirumuskan bahwa Ekowisata Pesisir dan Laut merupakan
pariwisata

berbasis

sumber

daya

pesisir

dan

laut

dengan

mengikutsertakan unsur pendidikan dan interpensi terhadap lingkungan
alam dan budaya penduduk dengan mengelola kelestarian suatu
ekosistem pesisir dan laut.21 Hal tersebut seiring dengan pembangunan
ekonomi regional, yang menyangkut kesejahteraan masyarakat yang
menghasilkan peningkatan pendapatan masyarakat secara menyeluruh.
Peningkatan pendapatan dapat terjadi sebagai hasil dari ekowisata

20
21

Oka A Yoeti, Pengantar Ilmu Pariwisata, Cetakan Pertama, (Jakarta: Angkasa, 2008)
Ambo Tuwo, Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut, H.28
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pesisir dan laut yang telah berkembang sebagai akibatnya ekonomi di
wilayah tersebut mengalami pertumbuhan.22

2. Tujuan Ekowisata
Tujuan wisata yang khususnya ekowisata adalah komponen
terpenting yang diharapkan dapat memberikan kepuasan, pengalaman
berkesan maupun pemikiran baru kepada wisatawan. Tempat tujuan
wisata terdiri beberapa komponen yang antara lain akomodasi, atraksi
dan juga hiburan serta penunjangnya. Ada beberapa hal yang harus
diperhatikan sehubungan tempat tujuan wisata, yaitu antara lain sebagai
berikut:
a. Karakteristik tujuan wisata

Tujuan ekowisata mempunyai berbagai implikasi dan ciri,
meliputi: Satu, bersifat terancam serta peka. Umumnya hal
tersebut meliputi komponen yang mendekati kepunahan, atau
suatu keadaan ekosistem yang terancam rusak, sementara
masyarakat setempat tidak mempunyai kemampuan untuk
menjaga kelestarian alamnya. Dua, yaitu penggunaan bersama.
Ekowisata secara fisik maupun secara fungsional tujuannya
berdekatan dengan penggunaan lahan. Tiga, yaitu mengandung

22

Robinson Tarigan, Ekonomi Regional teori dan aplikasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), H.46
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berbagai arti unggulan seperti warisan budaya lokal, dan
kultural. Hubungan historis penduduk local dan lingkungan
sebenarnya

mengandung

nilai

pelestarian

lingkungan

ekowisata.23
b. Interpretasi dan Animasi

Interpretasi program pada wilayah tujuan ekowisata
merupakan suatu suatu keterkaitan antara program dengan
pemahaman suatu objek yang menjadi tujuan wisata, sehingga
menimbulkan relasi positif antara manusia dengan objek wisata
alam.
Interpretasi mempunyai manfaat, yaitu: satu, wisatawan
dapat menetukan dampak maupun sikap terhadap pengelolaan
tujuan wisata. Dua, yaitu melindungi berbagai situs yang
mengalami kepunahan, mengetahui titik kritis jalur wisata, dan
membantu

mengendalikan

laju

kunjungan.

Tiga,

yaitu

memahami tentang pembangunan regional. Jadi, pengembangan
ekowisata dapat berdampak pada konvergensi pembangunan
daerah

serta

ekowisata.

23

Iwan Nugruho, Op.Cit., H. 132-133

tidak

menyebabkan

ketidaksinambungan
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c. Perencanaan pengembangan tujuan wisata

Adapun hal-hal yang mencakupan komponen tujuan wisata
yaitu membutuhkan perencanaan yang matang, seperti media,
tema, sumber daya, serta proses pemantauan produk layanan
pariwisata.

3. Prinsip Ekowisata
Ada tujuh prinsip yang harus dipenuhi dalam ekowisata, yaitu:
a. Kesesuaian anatara jenis dan karakteristik ekowisata.
b. Konservasi,

yaitu

mengawetkan,

melindungi,

dan

memanfaatkan secara lestari SDA yang digunakan untuk
ekowisata.
c. Edukasi, yaitu mengandung unsur pendidikan untuk mengubah
persepsi seseorang agar memiliki kepedulian, tanggung jawab
dan komitmen terhadadp pelestarian alam dan budaya.
d. Ekonomis, yaitu memberikan manfaat untuk masyarakat
setempat menjadi penggerak pembangunan ekonomi,
e. Memberikan kepuasan dan pengalaman kepada pengunjung,
f. Partisipasi masyarakat, dan menampung kearifan lokal.24

24

Sri Nurhayati Qodriyatun Dkk, Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Melalui EkowisataI,
(Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2018), H.8
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4. Indikator objek Wisata
Umumnya destinasi pariwisata merupakan wilayah geografis yang
keberadaannya lebih dari satu di kawasan administrative, didalamnya
terdapat fasilitas umum, aksesibilitas, daya taik wisata, dan keterkaitan
masyarakat sebagai pelengkap tujuan kepariwisataan.25
Berbagai aspek yang terdapat pada objek pariwisata di atas, seperti
keberadaan kawasan maupun lokasi objek pariwisata, daya tarik wisata,
fasilitas yang diberikan, aksesibilitas juga masyarakat itu sendiri yang
berpengaruh terhadap suatu kelangsungan hidup destinasi pariwisata
maupun kehidupan ekonomi masyarakat sekitar.

C. Ekonomi Lokal
1. Pengertian Ekonomi Lokal
Ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana mausia memenuhi
kebutuhan hidupnya dan kemampuan serta ketersediaan seseorang
untuk mendapatkannya sangat terbatas. Ilmu ekonomi regional adalah
cabang ilmu ekonomi membahas tentang elemen perbedaan potensi dari
wilayah satu dengan wilayah yang lainnya.26 Ekonomi lokal adalah
suatu sumber daya yang ada pada suatu daerah yang dalam

25

A.J Muljadi, Kepariwisataan dan Perjalanan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, H.207
Robinson Tarigan, Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi, Edisi Revisi, (Medan: Bumi Aksara,
2005), H.1
26
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pembahasannya memasukkan unsur perbedaan potensi suatu wilayah
dengan wilayah lainnya. Secara sederhana, ilmu ekonomi wilayah dan
perkotaan didefinisikan sebagai cabang dari ilmu ekonomi yang
menganalisa pengaruh aspek ruang ke dalam analisis ekonomi yang
terfokus pada tingkat wilayah, seperti kabupaten dan juga provinsi, serta
daerah perkotaan. Ilmu ekonomi wilayah dan perkotaan adalah
pengembangan ilmu ekonomi tradisional dengan aspek tetentu, yakni
aspek lokasi dan aspek tata ruang.27
The World Bank pada tahun 2001 menjelaskan bahwa proses
ekonomi yang dilakukan bersama oleh pemerintah, usahawan, maupun
organisasi non-pemerintah untuk menciptakan suatu kondisi yang lebih
baik untuk pertumbuhan ekonomi serta penciptaan suatu lapangan kerja
ditingkat lokal. Namun pada hakikatnya merupakan proses kemitraan
antara pihak pemerintah daerah dengan para stakeholders termasuk
sector swasta dalam peengelolaan SDA dan SDM maupun kelembagaan
secara lebih baik melalui pola kemitraan dengan tujuan untuk
mendorong suatu pertumbuhan kegiatan ekonomi daerah juga
menciptakan pekerjaan baru.

27

Sjafrijar, Ekonomi Wilayah dan Perkotaan, (Padang: Rajawali Pers, 2012), H.14
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2. Pengembangan Ekonomi Lokal
Balakey dsn Bradsh berpendapat bahwa pengembangan ekonomi
lokal adalah proses dimana organisasi masyarakat, dan pemerintah lokal
terlibat langsung dalam memelihara, mendorong, dan merangsang
aktivitas usaha agar terciptanya lapangan kerja. Pengembangan
ekonomi lokal ialah proses yang melibatkan pembentukan institusi
baru, new market identification, pengembangan kapasitas pekerja agar
menciptakan quality products, perkembangan industry baru serta
pembentukan bisnis baru.28 Helmsing mendefinisikan local economic
development sebagai proses kemitraan antara kelompok masyarakat,
pihak pemerintah daerah dan swasta yang didirikan untuk mengelola
sumberdaya yang ada agar terciptanya lapangan kerja dan mendorong
perekonomian dengan baik pada suatu wilayah. Pengembangan
ekonomi lokal memiliki inisiatif memobilisasi pelaku, organisasi
maupun sumberdaya, mengembangkan lembaga baru serta system lokal
melalui dialog serta tindakan strategis.
Peran pemerintah daerah dalam suatu penegembangan ekonomi
lokal sangatlah penting, dalam hal tersebut peran pemerintah daerah
yaitu

melaksanakan

funsinya sebagai

pelopor pengembangan,

fasilitator, stimulator, juga sebagai koordinator. Peran pemerintah lokal

28

Blakely dan Bradsh, Planning Local Econo-mic Devlopment, Theory and Practice, Califor-, 2002
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sangat dibutuhkan dalam memperharikan infrastruktur terhadap suatu
aktivitas bisnis maupun industry yang digunakan, dan juga dalam
peningkatan kualitas hidup suatu masyarakat. Selain peran pemerintah
daerah, peran dari kelompok masyarakat maupun swasta juga sangat
dibutuhkan dalam kegiatan manajemen daerah serta pencarian 16
solutions untuk suatu masalah. Selain itu, umumnya kebijakan
pengembangan ekonomi lokal berlandaskan prinsip keuntungan
kompetitif, diantaranya adalah melalui pengembangan potensi daerah.29
Potensi ekonomi daerah menurut Suparmoko pada tahun 2002 ialah
didefinisikan sebagai kemampuan ekonomi yang ada pada suatu daerah
yang mungkin dan juga layak untuk dikembangkan, sehingga akan terus
berkembang menjadi suatu sumber penghidupan rakyat atau penduduk
setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara
menyeluruh untuk dapat berkembang dengan sendirinya serta
berkesinambungan.
Adapun

pendapat

dari

Sumihardjo

mengemukakan

bahwa

pengembangan sector unggulan pada suatu daerah yang tergambar
dalam visi misi daerah yang tertuang dalam RPJPD, dan juga RPJMD.
Hal

ini

adalah

pengembangan

29

Sjafrijar, Op. Cit., 2008

upaya

potensi

yang
wilayah

dilakukan

pemerintah

yang terdapat

pada

terhadap
regional
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development planning.30 Penyelenggaraan pemerintah dalam bidang
pembangunann pada dasarnya merupakan suatu kunci keberhasilan
pengembangan suatu potensi ekoomi lokal yang untuk menguatkan
daya saing suatu daerah.
Tarigan

mengemukakan

bahwa

teori

berbasis

ekonomi

mendasarkan pandangannnya bahwa laju pertumbuhan ekonomi pada
daerah ditntukan oleh besarnya kapasitas ekospor dari wilayah tersebut.
Ekonomi regional dikelempokkan atas kegiatan basis dan non-basis.
Kegiatan basis ialah kegiatan mengekspor barang maupun jasa ke
berbagai tempat diluar batas suatu perekonomian masyarakat yang
bersangkutan. Sedangkan kegiatan non basis ialah kegiatan non ekspor,
yaitu hanya kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan
daerah. 31
Bertambah banyaknya suatu kegiatan basis pada suatu daerah, akan
menambah permintaan terhadap barang maupun jasa yang didalamnya
dapat menimbulkan kenaikan suatu volume kegiatan bukan basis.
Begitupun

sebaliknya,

jika

kegiatan

basis

berkurang

akan

mengakibatkan berkurangnya suatu pendapatan yang mengalir masuk
ke dalam daerah bersangktan maupun turunnnya suatu permintaan

Sumihardjo, 2008, Jurnal Administrsasi Publik (JAP), Vol.1, No.1 ǀ 191 H.12
Robinson Tarigan, Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi, (Medan: Bumi Aksara,
2005), H.28
30
31
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terhadap produk dari suatu kegiatan yang bukan basis. Jadi dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa, kegiatan basis ekonomi
mempunyai peranan sebagai suatu penggerak pertama atau disebut
dengan primer mover rule, sedangkan setiap perubahannya mempunyai
efek multiplier terhadap sutu perekonomian regional, baik itu dalam
jangka pendek dan juga dalam jangka penjang.
Prinsip kinerja ekonomi daerah sangat berpengaruh dengan daya
saing suatu wilayah, antara lain:
a. Akumulasi modal mutlak yang dibutuhkan untuk meningkatkan
daya saing dalam kurun waktu jangka panjang.
b. Nilai tambah mencerminkan produktivitas suatu ekonomi dalam
kurun jangka pendek
c. Keberhasilan suatu daerah menggambarkan kinerja ekonomi
pada masa lampau.
d. Kompetisi yang didorong mekanisme pasar dapat meningkatkan
kinerja ekonomi lokal.32

32

Nadang Mulyana, Dkk, Pengembangan Ekomomi Lokal Jatinagor Melalui Wisata Edukasi,
(Online), Social Work Jurnal, Vol.7, No.1, H.117
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D. Tinjauan Tentang Kemiskinan
1. Pengerian Kemiskinan
Menurut para ahli, kemiskinan bersifat multidimensi. Ditinjau dari
berbagai kebijakan umum, kemiskinan mencakup aspect utama yaitu:
miskin asset, keterampilan, pengetahuan, dan social political
organization, serta aspect sekunder berupa miskin informations, social
network,

serta

sumber

keuangan.

Dimensi

kemiskinan

termanifestasikan ke dalam tingkat pendidikan yang rendah,
kekurangan gizi, perumahan kumuh, air, serta perawatan kesehatan
yang kurang baik.33 Ravallion mendefinisikan kemiskinan yaitu, tidak
mempunyai rumah, tidak memiliki uang untuk berobat jika sakit, serta
kelaparan. Kemiskinan ialah ketidak berdayaan, tidak memiliki rasa
bebas dan terpinggirkan.34 Kemiskinan ialah kondisi ketidakmampuan
secara ekonomi untuk membiayai rata-rata standar hidup masyarakat
pada suatu wilayah. Kondisi ketidakmampuan tersebut ditandai
rendahnya kemampuan pendapatan untuk membiayai kebutuhan dasar
seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal.35
Rito Yendriwalis mengemukakan bahwa, program pengentasan
kemiskinan ialah sebagai rencana kegiatan memperbaiki keadaan,

33

Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan, (Yogyakarta: UGM, 2103), H.299
Ibid, H.230
35
Sam F. Poli, Memberdayakan Kaum Miskin, (Yogyakarta: 2005), H.75
34
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mengenai proses, mengangkat, cara, mengeluarkan, menyadarkan,
serba kekurangan (berpenghasilan rendah) untuk meningkatkan
kesejahteraan penduduk miskin melalui pemberdayaan UMKM,
bantuan social, pemberdayaan masyarakat, serta program lain dalam
konteks meningkatkan aktivitas ekonomi.36 Dan rancangan kegiatan
tersebut dilakukan tidak hanya sekali akan tetapi berlangsung dalam
jangka waktu relative lama dan berkesinambungan. Realisasi
pelaksanaan tersebut ialah kebijakan yang melibatkan masyarakat,
dunia usaha, pemerintah maupun pemerintah daerah.37
Menurut PPRI Nomor 166 tahun 2014, program penanggulangan
kemiskinan merupakan kegiatan dilakukan oleh masyarakat, dunia
usaha, pemerintah pusat, dan pemerintah lokal untuk peningkatan suatu
kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan social, pemberdayaan
masyarakat, pemberdayaan UMKM, dab berbagai program lainnya
dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.38 Strategi pengentasan
kemiskinan Menurut ABD, ada tiga pilar yaitu, satu pertumbuhan
berkelanjutan pro kemiskinan, dua pengembangan social terdiri dari
pengembangan SDM, perbaikan status dari perempuan, modal social,

36

Rito Yendriwalis, Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau : Studi
pada Kegiatan Rehabilitas Rumah tidak Layak Huni di Kota Tanjung Pinang, Naskah Publikasi
(Tanjung Pinang : Fakultas Ilmu social dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, 20015), H.18
37
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38
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kemiskinan
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serta perlindungan social, tiga manajemen pemerintahan dan ekonomi
makro yang baik. Dalam menunjang strategi yang tepat untuk melawan
kemiskinan, campur tangan pemerintah diperlukan sesuai dengan target
dibagi dengan waktu: jangka pendek, menengah dan panjang. Intervensi
jangka pendek sangat penting, khususnya dalam development of the
agricultural sector, small businesses and the rural economy.39
Berdasarkan UURI Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan
pakir miskin, kemiskinan merupakan kondisi social ekonomi individu
dan kelompok yang hak dasarnya tidak terpenuhi bertujuan untuk
mengembangkan dan mempertahankan martabat hidup. Kebutuhan
dasar menjadi hak sekelompok atau individu, mencakup pendidikan,
kesehatan, pangan, SDA, pekerjaan, perumahan, air bersih, lahan,
lingkungan hidup, rasa aman dari ancaman tindakan kekerasan, serta
hak untuk ikutserta dalam penyelenggaraan kehidupan social-politcal.
Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa program
kemiskinan adalah serangkaian aktivitas baik dalam bentuk bantuan
social

maupun

pemberdayaan

yang

mencakup:

planning,

implementation and evaluation yang dilakukan secara berkelanjutan
serta berkesinambungan agar terciptanya kehidupan yang layak bagi
komunitas yang lemah. Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan

39

Tulus T.H. Tambunan, Perekonomian Indonesia Kajian Teoritis dan Analisis Empiris, (Jakarta:
Gahalia Indonesia, 2011), H.216
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secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat
pada suatu daerah. Kondisi ketidak mampuan tersebut ditandai dengan
rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok
baik itu berupa sandang, pangan, maupun papan. Kemampuan
pendapatan yang rendah juga berdampak akan berkurangnya
kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti, standar
pendidikan dan standar kesehatan masyarakat.40
Fernandez mengemukakan tentang karakteristik masyarakat miskin
dalam aspek:
a. Aspek ekonomi, yaitu rendahnya kepemilikan aset lingkungan
seperti penerangan dan air bersih, kualitas SDM yang rendah,
termasuk pendidikan, kesehatan, keterampilan yang berdampak
pada pendapatan rendah.
b. Aspek Social yakni tersingkir dari instusi utama pada suatu
masyarakat.
c. Aspek Budaya atau Nilai yakni suatu keadaan yang
terperangkap dalm budaya rendahnya penghasilan. 41

40
41

Sam F. Poli, Memberdayakan Kaum Miskin, (Yogyakarta: 2005), H.75
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2. Bentuk dan Jenis Kemiskinan
Kemiskinan memiliki arti luas serta tidak mudah untuk
mengukurnya. Adapun jenis dan bentuk kemiskinan, yaitu: kemiskinan
absolut, structural, relative, dan kultural.42
a. Kemiskinan Absolut
Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang dapat diukur
dari tingkat kemampuan hidup dalam membiayai hidup
minimum

sesuai

dengan martabat

kehidupan manusia.

Umumnya kemiskinan seringkali dikaitkan dengan tingkat
pendapatan. Tingkat kebutuhan umumnya dibatasi oleh
kebutuhan dasar minimum sehingga memungkinkan seseorang
untuk hidup lebih baik. Seseorang dikatakan miskin jika
pendapatan tidak mencapai kebutuhan minimum. Tingkat
pendapatan minimum menjadi batasan anatara keadaan miskin
dan nonmiskin, hal tersebut disebut dengan garis kemiskinan..
b. Kemiskinan Srtuktural
Kemiskinan structural merupakan bentuk kemiskinan
disebabkan rendahnya akses terhadap sumber daya yang
biasanya terjadi dalam tantanan social politik dan budaya yang
kurang mendukung dengan adanya pengurangan kemiskinan.

42

Lincion Arsyad, Ekonomi Pembangunan, (Yogakarta: UGM, 2015), H.301
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c. Kemiskinan Relatif
Sebagian ahli mengemukakan bahwa meskipun pendapatan
setiap orang telah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum,
dan pada kenyataannya pendapatan tersebut masih jauh lebih
rendah daripada pendapatan di lingkungan sekitarnya, maka
orang itu masih termasuk dalam golongan miskin. Adapun
bentuk dan faktor kemiskinan yaitu:
1) Kemiskinan Natural
Kemiskinan natural ialah kemiskinan karena sejak
awal memang sudah miskin. Kelompok masyarakat ini
menjadi miskin sebab tidak mempunyai sumber daya
yang memadai, baik itu pembangunan, SDA, dan SDM.
Bentuk kemiskinan ini ialah kemiskinan yang sangat
parah dan biasanya merupakan daerah terisolasi, dan
krisis SDA.
2) Kemiskinan Kultural
Kemiskinan cultural merupakan suatu bentuk
kemiskinan yang terjadi akibat dari sikap serta kebiasaan
individu maupun masyarakat, seperti berupa sikap
pemboros,

malas,

kurang

kreatif

ketergantungan dengan pihak lain.

dan

relative
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Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Oscar
Lewis, seorang Antropolog Amerika dalam kajian
etnografinya tentang kisah lima keluarga miskin di
Meksiko. Lewis menjelaskan tentang kemiskinan
kultural bahwa:
“Kebudayaan kemiskinan dapat terwujud dalam
berbagai kontejs sejarah. Namun lebuh cenderung untuk
tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang
mempunyai seperangkat-seperangkat kondisi seperti:
satu Sistem ekonomi uang, buruh upahan dan sistem
produksi untuk keberuntungan, dua Tetap tingginya
tingkat pengangguran dan setengah pengangguran bagi
tenaga tidak terampil, tiga Rendahnya upah buruh,
empat Tak berhasilnya golongan berpenghasilan rendah
meningkatkann

organisasi

social,

ekonomi,

dan

politiknya secara sukarela maupun prakarsa pemerintah,
lima Sistem keluarga bilateral lebih menjonjol daripada
unilateral, dan enam Kuatnya seperangkat nilai-nilai
pada

kelas

yang

berkuasa

yang

menekankann

penumpukan harta kekayaan dan adanya kemungkinan
mobilitas vertical, dan sikap hemat, serta adanya
anggapan bahwa rendahnya siklus ekonomi sebagai hasil
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dari ketidaksanggupan pribadi atau memang pada
dasarnya sudah rendah kedudukannya.43
3) Kemiskinan Struktural
Kemiskinan

structural

merupakan

bentuk

kemiskinan karena rendahnya akses ke sumberdaya,
biasanya terjadi dalam tantanan social politik dan
budaya yang tidak mendukung dengan pembebasan
kemiskinan. Kemiskinan structural terjadi akibat adanya
unsur diskriminatif.

3. Indikator Kemiskinan
Adapun beberapa macam ukuran yang seringkali digunakan sebagai
indicator kemiskinan, yaitu: indeks kesejahteraan masyarakat, indeks
kemiskinan manusia,tingkat pendapatan, dan tingkat konsumsi per
tahun.44
a. Tingkat Konsumsi Beras
Adapun indikator kemiskinan dilihat dari konsumsi beras
pertahun:

43

Supardi Suparlan, Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan untuk Antopologi Perkotaan, (Jakarta: Sinar
Harapan dan Yayasan Obor Indonesia, 1989), H.31
44
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Table 2.1
Indikator Kemiskinan dilihat dari Konsumsi Beras Pertahun 45

Konsumsi Beras (Kg)
No

Kategori

1

Pedesaan

Perkotaan

Melarat

180 Kg

270 Kg

2

Sangat Miskin

240 Kg

360 Kg

3

Miskin

320 Kg

480 Kg

Prof. Sugiyono mengemukan bahwa masyarakat desa
berkategori miskin jika penduduk mengonsumsi ≤ 240Kg
perkapita pertahun, sedangkan untuk perkotaan adalah ≤ 360Kg
perkapita pertahun.
b. Tingkat Pendapatan
Persentase masyarakat miskin di Indonsesia berdasarkan
laporan tahun 2013 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik
menunjukan jumlah masyarakat miskin atau masyarakat dengan
pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

45

Ibid, H.303
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Adapun jumlah penduduk miskin per Desember 2014-2015,
yaitu:
Table 2.2
Jumlah Penduduk Miskin Per Desember 2014-2015

No

1

2

3

Wilayah

Bulan/Tahun

Jumlah
(Ribu)

Presentase
(%)

Maret 2014

28.280,03

11,25

Maret 2015

28.592,79

11,22

Maret 2014

10.507,20

8,34

Maret 2015

10.652,64

8,29

Maret 2014

286.097

14,25

Maret 2015

17.940,15

14,21

Nasional

Kota

Desa

Sumber: BPS Tahun 2016

Pada table 2.2 diatas persentase masyarakat miskin
sebagaian terkonsentrasi di daerah pedesaan dan perkotaan.
Dimana terlihat adanya kecenderungan bahwa sebagian besar
persentase penduduk miskin berkonsentrasi di pedesaan. Ini
teridentifikasi bahwa rendahnya kualitas hidup penduduk desa.
Terdapat perbedaan yang menojol terhdap penempatan garis
kemiskinan antara desa dan kota karena karena perbedaan
dinamika kehidupan di antara keduanya. Penduduk pada
wialyah perkotaan cenderung mempunyai keperluan yang
relative beragam jika dibandingkan dengan penduduk wilayah
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pedesaan. Sehingga berpengaruh terhadap

kesejahteraan

masyarakat, dan pola pengeluran masyarakat pedesaan.
Adapun 9 komponen indicator kesejahteran dilihat dari,
pendidikan, konsumsi makan dan gizi, kesehatan, perumahan,
sandang, kesempatan kerja, kebebasan, dan rekreasi. Namun,
umumnya yang digunakan hanya 4 komponen, yaitu kesehatan,
pendidikan, konsumsi makan dan gizi, serta perumahan
c. Indeks Kemiskinan Manusia
Indek kemiskinan manusia diperkenalkan oleh United
National Development Program (UNDP) dalam suatu laporan
tahunan

HDR.

Munculnya

indek

ini

sebab

adanya

ketidakpuasan UNDP terhadap indicator penghasilan dollar
perhari yang digunakan oleh bank dunia sebagai diameter
kemiskinan pada suatu Negara. Adapun nilai pokok yang jadi
penentu kemiskinan, yaitu: tingkat kehidupan, pendidikan, dan
kemampuan

ekonomi.

Nilai

tersebut

mempersentasikan

proporsi penduduk dalam suatu daerah yang kehilangan tiga
nilai utama. Human poverty index yang rendah ditunjukkan
adanya tingkat kemiskinan yang rendah, begitupun sebaliknya.46

46

Ibid, H.303-306
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4. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan
Oscar lewis tidak melihat masalah kemiskinan sebagai masalah
ekonomi, yaitu tidak dikuasainya sumber-sumber produksi dan
distribusi benda-benda dan jasa ekonomi pleh orang lain. Tidak juga
melihat secara makro, dalam rangka ketergantungan antar Negara atau
antar satuan produksi dan masyarakat, dan tidak juga melihatnya
sebagai pertentangan kelas. Oscar lewis melihat sebagai cara hidup atau
kebudayaan dan unit sasarannya adalah mikro, yaitu keluarga, karena
keluarga merupakan santunan social terkecil dan sebagai pranata social
pendukung kebudayaan miskin. Kemiskinan menjadi lestari didalam
masyarakat

yang

berkebudayan

kemiskinan

karena

pola-pola

sosialisasi, yang sebagian besar berlaku dalam kehidupan keluarga.
Pola-pola sosialisai berlandaskan kebudayaan yang berfungsi sebagai
mekanisme adaptif terhadap lingkungan kemiskinan sehari-hari. Untuk
mengetahui kebudayaan miskin maka perlu dilihat dari bahas mereka,
adat kebiasaan mereka, mengenai persoalan-persoalan serta harapanharapan mereka.47
Kemiskinan yang terjadi di berbagai Negara berkembang
disebabkan karena adanya kebutuhan manusia yang sangat beragam,
adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, sehingga

47

Oscar Lewis, Kisah Lima Keluarga; Telaah Telaah Kasus Orang Miskin dalam Kebudayaan
Kemiskinan, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2016), H.5
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menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, hal tersebut terlihat
bahwa mayoritas penduduk miskin hanya memiliki SDA dalam jumlah
yang terbatas. Selain itu, tingkat pendidikan juga sangat mempengaruhi
kualitas SDM. Tingkat pendidikan yang rendah tentunya akan
mengakibatkan ketidak mampuan dalam membangun diri serta
menyebabkan sempitnya peluang dalam mendapatkan lapangan
pekerjaan,

sehingga

sangat

mempengaruhi

tingginya

tingkat

pengangguran. Tingginya tingkat pengangguran pada suatu Negara,
yang selanjutnya dapat menyebabkan kemiskinan.
Penyebab kemiskinan karena kesenjangan serta ketimpangan oleh
kapitalis yang berhasil memprioritaskan unsur ekonomi ketimpang
unsur lainnya. Sebagai contoh, nilai-nilai politik, mereka sangat bebas
untuk mempekerjakan pekerja secara sewenang-wenang.48 Pembuat
kebijakan pembangunan selalu mengupayakan agar alokasi sumberdaya
bisa dinikmati oleh sebagian besar penduduk. Namun, karena
keberagaman kondisi serta ciri masyarakat dan terkadang lemahnya
terhadap tingkat kemajuan ekonomi Negara, maka kebijakan nasional
diarahkan sebagai pemecah masalah dalam waktu pendek. Sehingga
kebijakan pemerintah belum berhasil dalam pemecahan masalah
kelompok ekonomi pada tingkat bawah. Serta kebijakan DN seringkali

48

Sri Edi Suwarsono, Sekitar Kemiskinan dan Keadilan, Dari Cendikiawan Tentang Islam, (Jakarta:
UI Perss), H.24
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tidak lepas dari kondisi LN tidak langsung mempengaruhi kebijaknan
pemerintah, antaralain dalam segi penandaan pembangunan.49
Bagong Suyanto mengemukakan, factor penyebab kemiskinan di
perkotaan dan di pedesaan terbagi menjadi:50
a. Sempitnya pemilikian dan penguasaan lahan akses produksi
lainnya, serta kurangnya ketersediaan modal yang cukup untuk
membangun bisnis.
b. Karena nilai tukar hasil produksi yang selalu tertinggal dengan
hasil produksi lainnya, termasuk kehidupan dalam sehari-hari.
Naik Sudarwati, mengidentifikasikan permasalahan golongan
kemiskinan:51
1) Kekurang mampuan dalam menyekolahkan anak
2) Kondisi kekurangan gizi dan kesulitan dalam memenuhi
kebutuhan hidup pokok
3) Kondisi perumahan yang tidak layak huni atau kumuh
4) Kekurangmampuan dalam meraih kesempatan ekonomi: malas
bekerja, kesempatan kerja, upah yang rendah, dan lainnya
5) Penguasaan asset produksi yang rendah dan keterbatasan SDA.

49

Lincion Arsyad, Ekonomi Pembangunan, (Yogakarta: UGM, 2015), H.300
Faisal Basri, Pereokonomian Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2002), H.98
51
Nanik Sudarwati, Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Mengrangi Penanggulangan Kemiskinan,
(Malang: Inti Media, 2009), H.23
50
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6) Kebijakan pemerintah yang kurang mendukung juga kurang
mampu dalam mecapai keserasian lingkungan, pelayanan
kesehatan, dan air bersih.
Masalah kemiskinan di Indonesia tak hanya melanda di Kota saja
tetapi juga melanda di Desa, dimana sebagian besar kemiskinan terjadi
di berbagai wilayah di Desa. Salah satu ciri kondisi kemiskinan adalah
tidak adanya sarana prasarana yang dibutuhkan juga kualitas
lingkungan yang kumuh dan tak layak huni. Kemiskinan juga mencakup
masalah struktural serta multidimensional yang mencakup sosial dan
politik. Dalam proses pembangunan suatu Negara menurut Syahir ada
berbagai macam kemiskinan diantaranya ialah miskin karena miskin,
kemiskinan ini disebabkan kemiskinan yang merupakan akibat dari
rendahnya tingkat pendidikan, kurang terolahnya potensi ekonomi dan
kesehatan yang kurang memadai. Berdasarkan pendapat diatas, dapat
diketahui bahwa faktor dominan yang menyebabkan terjadinya
kemiskinan ialah karena sempitnya lapangan pekerjaan, krangnya
kebijakan pemerintah dan rendahnya kualitas SDM.
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5. Kriteria atau Ciri-Ciri Kemiskinan
Adapun beberapa karakteristik terkait dengan penduduk miskin
yalni, pertama: rendahnya pendapatan manusia, kedua: tidak
mempunyai pekerjaan yang menetetap, ketiga: pendidikan rendah
bahkan tidak berpendidikan, keempat: tidak mempunyai rumah, kelima:
tidak mampu memenuhi standar gizi minimal.52
Menurut BKKBN, kriteria keluarga yang di kategorikan sebagai
keluarga miskin adalah keluarga sejahtera I atau KS I, dan keuarga
pra;sejahtera. Adapun beberapa indicator yang harus dipenuhi agar
suatu keluarga dikategorikan sebagi keluarga sejahtera I, yakni:
a. Seluruh anggota keluarga memiliki atau mempunyai pakaian
yang berada di rumah, sekolah, bekerja dan bepeprgian.
b. Anggota keluaraga melaksanakan ibadah sesuai agama dan
kepercayaan masing-masing yang mereka anut.
c. Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah, minimal disemen.
d. Seluruh anggota keluarga pada dasarnya makan 2 kali sehari
atau lebih.
e. Bila anak atau anggota keluarga sakit juga Pasang Usia Subur
(PUS) ingin mengikuti KB, pergi ke sarana atau ke petugas
kesehatan serta diberi cara KB modern.

52

Triwahyuni Rejekiningsih, Identifikasi Factor Penyebab Kemiskinan di Kota Searang Dari
Dimmensi Cultural, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.72, No.1, (Juni 2011), H.23
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Keluarga yang dikategorikan masuk dalam keluarga pra sejahtera
yakni apabila tidak memenuhi salah satu dari kelima indicator diatas.
Apabila kelima indicator tersebut terpenuhi maka dikategorikan
keluarga sejahtera I.77 dengan demikian, jika ada anggota melebihi dari
kelima indicator tersebut maka keluarga itu dapat dikategorikan
keluarga yang sudah dikategorikan keluarga kaya dan sejahtera.
Badan Pusat Statistik mengkategorikan karakteristik kemiskinan,
yaitu:53
1) Sumber penerangan dalam rumah tidak menggunakan listri.
2) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 M2 per orang.
3) Tidak mempunyai fasilitas toilet untuk buang air besar.
4) Lantai perumahan terbuat dari bamboo atau kayu murah.
5) Tidak mempunyai sumber air bersih.
6) Dinding perumahan terbuat dari rumbia atau bamboo atau kayu
berkualitas rendah atau tembok tanpa diplaster.
7) Hanya sanggup makan satu atau dua kali dalam sehari.
8) Bahan bakar untuk memasak dalam kehidupan sehari-hari ialah
dari kayu bakar atau arang atau minyak tanah.
9) Hanya mampu membeli satu stel pakaian baru dalam kurun wktu
setahun, dan lain-lain.

53

Kriteria Miskin Menurut Standar BPS, (Online), (Oktober 2016)
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6. Pengentasan Kemiskinan
Siti Mubaroqah mengemukakan dalam penelitiannya, bahwa
pengentasan kemiskinan mempunyai beberapa macam, yaitu:54
a. Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan

masyarakat

tertuju

pada

proses.

Pemberdayaan masyarakat ialah proses partisipatif, dan proses
siklus berkelanjutan dimana anggota masyarakat kerja sama
dengan kelompok formal dan informal untuk memperoleh
pengalaman serta pendidikan dan berusaha untuk mencapai
tujuan bersama.
b. PNPM Mandiri
PNPM Mandiri adalah suatu program pengentasan
kemiskinan nasional berdasarkan pemberdayaan masyarakat.
PNMPM Mandiri ialah program nasional dalam bentuk
gambaran kebijakan sebagai referensi dasar untuk pelaksanaan
program pengurangan kemiskinan berbasis masyarakat.
c. PNPM Mandiri Perdesaan
PNPM

Mandiri

Pedesaan

ialah

suatu

program

pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaan PNPM Mandiri
Perdesaan ini memprioritaskan tatakelola dana bergulir bagi

54

Siti Mubaroqah, Implementasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Sangatta
Utara tahun 2014, Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol.3, No.2, (2015), H.5
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kelompok perempuan, kegiatan bidang infrastruktur desa,
kesehatan bagi masyarakat pedesaan, kegiatan pendidikan dan
perumahan. Adapun komponen utama dalam program ini,
antaralain ialah: Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
untuk kegiatan pembangunan, DOK atau Dana Operasional
Aktivitas untuk

participatory development

planning,

pelatihan, serta pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh
financial facilitator, empowerment facilitator, and technical
facilitator.
d. Pembangunan Rumah Layak Huni
Dalam PNPM Mandiri pedesaan salah satunya yaitu,
program pembangunan rumah layak huni. Hal tersebut seiring
dengan mekanisme implementasi PNPM Mandiri sebab salah
satu kebutuhan dasar manusia yaitu pemenuhan kebutuhan
perumahan yang disebut sebagai rumah yang sehat dan layak.
Pembangunan rumah layak huni lebih fokus pada pendekatan
implementasi

prinsip

PNPM-MPd

yakni

partisipatif, transparan, akuntable, dan simple.

pembangunan
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E. Tinjauan Pustaka
Peneliti mendapatkan beberapa judul karya ilimiah yang pernah diteliti
para peneliti sebelumnya dan hubungannya sangat erat dengan judul karya
ilmiah yang akan penulis teliti. Namum, setelah penulis membaca beberapa
karya ilmiah tersebut, peneliti menemukan perbedaan yang cukup
signifikan dalam pembahasan, sehingga kedepannya dalam penulisan karya
ilmiah ini tidak ada kecurigaan plagiasme.
Maka, penulis akan mendeskripsikan karya ilmiah yang telah ditulis
oleh peneliti sebelumnya, meliputi:
1. Dias Satria dengan judul Strategi Pengembangan Ekowisata
Berbasis Ekonomi Lokal Dalam Rangka Program Pengentasan
Kemiskinan Di Wilayah Kabupaten Malang. Penelitian ini
dilakukan dengan memadukan antara pendekatan dekriptif-evaluatif
dan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan terdiri
atas data primer dan data sekunder, data primer berasal dari
observasi, wawancara, dan data sekunder di ambil dari beberapa
dokumen atau catatan yang berasal dari instansi yang terkait.55
2. Pratiwi Mega Septiani dengan judul Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Terhadap Peningkatan Ekonomi

55

Dias Satria, Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal dalam Rangka Program
Pengentasan Kemiskinandi Wilayah Kabupaten Malang, Journal Of Indonesian Applied Economics,
Vol.3 No.1 Mei 2009.
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Rumah Tangga Di Dusun Satu Kecubung Desa Terbanggi Lampung
Tengah. Peneltian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat
deskriptif yaitu menggambarkan beberapa penemuan data yang
dirumuskan dalam bentuk kata-kata. Penulis mengambil data
dampel dengan menggunakan purposive sampling. Berdasrkan
kriteria yang penulis berikan maka sampel berjumlah 5 orang. Alat
yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data adalah hasil
dokumentasi, observasi, dan wawancara.56
3. Nadang Mulyana, Hani Fauziyyah, Risna Renawaty. Dengan judul
Pengembangan Ekonomi Lokal Jati Nagor Melalui Wisata Edukasi.
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didasarkan kepada
studi dokumentasi dan pustaka. Studi dokumentasi lebih diarahkan
untuk mengkaji dan menganalisis hasil laporan serta data yang telah
dipublikasikan yang berkaitan dengan fenomena yang dikaji.
Semtara itu kajian pustaka lebih diarahkan untuk menganalisis
fenomena yang ada didasarkan kepada konsep atau teori yang sesuai
dengan fenomena yang dikaji.
Jatinagor education tour merupakan bussines plan yang
berdasarkan asset kelokalan di Jatinagor. Dalam pelaksanaannya,

56

Pratiwi Mega Septiani, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Terhadap
Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Di Dusun Satu Kebung Desa Terbanggi Lampung Tengah,
Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017.
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diperlukan kerjasama dengan segala pihak dari mulai pemerintahan
setempat, dinas terkait, masyarakat Jatinagor, Mahasiswa/I ke
empat perguruan tinggi yang adad di Jatinagor, investor dan Pekerja
Sosial. Elemen tersebut mempunyai peran yang sama pentingnya
dalam menjalankan usaha JET.57
4. Valeriana Darwis dan A. Rozany Nurmanaf, dengan judul
Pengentasan Kemiskinan: Upaya Yang Telah Dilakukan dan
Rencana Waktu Mendatang. Penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik
pengumpulan data yautu observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Penelitian ini juga termasuk penelitian lapangan. Data yang selama
ini

dipakai

untuk

mendiagnosa

keluarga

miskin

dalam

melaksanakan program JPS adalah data yang berasal dari BKKBN.
Hasil

penelitian

ini

adalah

upaya-upaya

pengentasan

kemiskinan memang telah banyak dilakukan terutama untuk
membantu anggota masyarakat yang terpuruk akibat krisis. Akan
tetapi, di lapangan masih ditemukan berbagai hambatan yang
mengakibatkan program yang dilaksanakan tidak berjalan dengan
optimal. Hal ini disebabkan antara lain perencanaan yang tidak
sepenuhnya didasarkan pada informasi/data yang akurat. Oleh

57

Nandang Mulyana, Hani Fauziyyah, Risna Resnawaty, Pengembangan Ekonomi Lokal Jatinangor
Melalui Wisata Edukasi, Sosial Work Jurnal, Vol.7 No.1
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karena itu, diperlukan perencanaan ulang yang lebih realitas.
Dengan demikian, pelaksanaan program serupa dimasa mendatang
diharapkan lebih efektif dan membuahkan hasil yang mampu
memperbaiki nasib masyarakat miskin.58
5. Nur Ismawati dengan judul Potensi dan Strategi Pengembangan
Ekowisata Mangrove Park Pekalongan dengan Analisis Swot di
Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota
Pekalongan, Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis kelayakan hutan mangrove di Ekowisata Mangrove
Park Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan,
Jawa Tengah sebagai kawasan Ekowisata Mangrove. Penelitian ini
juga menganalisis internal dan lingkungan eksternal dalam
pengembangan Ekowisata Mangrove Park Pekalongan, dan
Merumuskan Strategi pengembangan berdasarkan kondisi internal
dan eksternal lingkungan.
Penelitian

ini

merupakan

penelitian

deskriptif

dengan

menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yautu
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk analisis vegetasi
dan biota mangrove menggunakan metode transek line. Sedangkan
untuk analisis sosial, yaitu mengetahui persepsi masyarakat

58

Valeriana Darwis dan A. Rozany Nurmanaf, Pengentasan Kemiskinan: Upaya Yang Telah
Dilakukan Dan Rencana Waktu Mendatang, Jurnal FAE. Vol. 19 No. 1 Juli 2001 : 55-56.
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terhadap ekowisata mangrove menggunakan pedoman wawancara
dengan jumalah responden 25 orang.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa potensi Ekowisata
Mangrove Park Pekalongan yang terdiri dari berbagai jenis florafauna

dan

panorama

alam

memiliki

daya

Tarik

untuk

pengembangan ekowisata di kota Pekalongan. Berdasarkan hasil
analisis kesesuaian menunjukkan bahwa Ekowisata Mangrove Park
Pekalongan termasuk dalam kategori sesuai untuk dijadikan
kawasan ekowisata. Hal ini terlihat dari Indeks Kesesuaian
Ekosistem

sebesar

68%.

Alternative

strategi

(SO)

untuk

pengembangan Ekowisata Mangrove Park Pekalongan yaitu
mengembangkan seluruh potensi yang ada sebagai alternative
wisata berbasis lingkungan untuk masyarakat kota pekalongan.
Sedangkan untuk strategi (WO) pemerintah Kota Pekalongan
mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan ekosistem mangrove
dan penambanhan sarana prasarana untuk Ekowisata Mangrove
Park Pekalongan.59

59

Nur Ismawati, Potensi dan Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove Park Pekalongan
dengan Analisis SWOT di Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota
Pekalongan, Jawa Tengah, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

83

F. Kerangka Pemikiran
Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori
dihubungkan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah
penting.60 Dalam mendukung proses penelitian agar tetap fokus pada
fokusan penelitian dan agar tidak terjadi kesalahpahaman juga penafsiran
yang berbeda dikalangan para pembaca, maka disusun kerangka pemikiran
dalam penelitian ini disusun untuk mengeksplorasi berbagai informasi
yang berhubungan dengan strategi pengembangan ekowisata berbasis
ekonomi lokal dalam rangka program pengentasan kemiskinan di Wilayah
Kabupaten Pesisir Barat.
Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini secara sistematis dapat
digambarkan sebagai berikut:
Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Strategi Pengembangan
Ekowisata

Berbasis Ekonomi Lokal

Program Pengentasan
Kemiskinan

60
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