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KATA PENGANTAR
Demi memberikan akses kepada masyarakat untuk
mendapatkan tingkat ekonomi yang baik melalui
ekowisata, sehingga menyikapi perkembangan
teknologi
digital,
maka
merupakan
suatu
keniscayaan dilakukan pengembangan ekowisata
berbasis masyarakat ke arah digitalisasi, sehingga
akan memberikan kemudahan bagi masyarakat
untuk mengakses informasi mengetahui dan
membuat ekowisata di desa dikenal di media sosial
dengan baik.
Hadirnya buku ini semoga menjadi kontribudi pada
ragam
pengembangan
ekowisata
berbasis
masyarakat.
Terima
kasih
untuk
seluruh
narasumber
dan
pelaksana
lapangan
yang
menyukseskan diwujudkannya naskah ini. Kami
berharap agar buku ini dapat memberikan manfaat
seluas-luasnya. Terima kasih.

Tim penyusun,
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Pengembangan ekowisata dilakukan dengan
melakukan pembangunan sarana dan prasana
infratruktur, informasi, teknologi dan komunikasi
bagi pengembangan ekowisata berbasis masyarakat
bagi Kelompok Sadar Wisata di Desa Batudulang
atas kerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Undang-Undang

Dasar

Negara

Republik

Indonesia Tahun 1945 memberikan persepsi
Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional
dalam mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat dan berperan mewujudkan
cita-cita kemerdekaan.
Bangsa

Indonesia

dalam

konstitusinya

menginginkan seluruh warga negaranya berhak
untuk hidup yang layak dan dalam perjalanan
ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah
berkembang dalam berbagai bentuk sehingga
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perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi
kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga
dapat menciptakan landasan yang kuat dalam
melaksanakan pemerintahan dan pembangunan
menuju masyarakat yang adil, makmur.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (selanjutnya disebut UU Desa) dibentuk
dengan tujuan untuk memberikan ruang yang
luas

kepada

desa

melaksanakan

dan

pembangunan

yang

sehingga

segala

dalam

merencanakan,

mengawasi
berbasis

jenis

proses

masyarakat,

pembangunan

dapat

dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam UU Desa, Desa diberikan kewajiban
sesuai

pasal

67

ayat

(2)

diantaranya

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
Desa. Sehingga peningkatan produktifitas dan
daya

saing

desa

dalam

memberdayakan

perekonomian merupakan hal yang tidak boleh
dilupakan dan menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dalam proses keseharian desa.
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Pengembangan wisata dalam desa memberikan
keuntungan bagi pembangunan ekonomi. Desa
yang selama ini identik dengan pertanian, maka
akan mengalami perubahan paradigma sosial
budaya menjadi berbudaya melayani wisatawan.
Melayani jasa wisata ini tentu tidak mudah.
Dalam proses transformasi struktur ekonomi,
lazimnya

bergerak

dari

sektor

pertanian,

manufaktur kemudian ke sektor jasa. Dengan
mengembangkan
transformasi

itu

desa

wisata,

melompat

dari

maka
pertanian

langsung ke jasa. Hal ini sangat positif, karena
penduduk desa pada dasarnya sudah menguasai
substansi

lingkungan

dan

budaya.

Tugas

berikutnya adalah memberdayakan penduduk
desa

dengan

ketrampilan

maupun

entrepreneurship untuk menyajikan jasa wisata
dan memberikan kepuasan kepada pengunjung.
Dengan

demikian,

penduduk

desa

tidak

sepenuhnya menggantungkan kepada sektor
pertanian, tetapi juga melayani jasa wisata yang
memberikan kesejahteraan lebih layak. Wajah
desa akan dipenuhi kegiatan bisnis jasa wisata
yang menguntungkan (orientasi profit) tetapi
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juga

berorientasi

sosial

(non

profit)

untuk

mendukung konservasi lingkungan dan budaya.
Lebih

jauh,

jasa

wisata

desa

juga

akan

menghasilkan kaitan ekonomi dan inovasi bagi
lahirnya

usaha

pengolahan

dan

jasa-jasa

penunjang lainnya.
Desa wisata dan lingkungan sekitarnya memiliki
daya tarik wisata alam, budaya dan buatan. Hal
ini merupakan potensi yang sangat besar yang
melekat dalam kehidupan desa di seluruh
penjuru Nusantara. Hal ini sangat disadari benar
oleh

pemerintah

untuk

dikembangkan.

Kebijakan pariwisata yang berbasis masyarakat
atau wisata desa juga menjadi jalan keluar bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,
selain mendukung konservasi lingkungan alam
dan budaya. Daya tarik wisata lingkungan alam
dan budaya menjadi roh berkembangnya wisata
berbasis masyarakat atau ekowisata di wilayah
perdesaan.
Kegiatan pariwisata sebagai salah satu alternatif
untuk

mendapatkan

penghasilan

bagi

masyarakat dan devisa bagi negara sudah tidak
di Desa Batudulang, Kabupaten Sumbawa | 5

diragukan lagi, meskipun di Indonesia sektor ini
mengalami

pasang

surut.

Seperti

misalnya

sebelum krisis ekonomi pariwisata menjadi
sektor

andalan

memberikan

bagi

kontribusi

perekonomian

pemerintah
yang

negara. Meskipun

besar

karena
bagi

mengalami

penurunan sejak terjadinya krisis sekaligus
ketidak-stabilan politik di Indonesia paling tidak
5 juta wisatawan mancanegara dan lebih dari
100 juta perjalanan wisatawan domestik tetap
merupakan faktor penggerak ekonomi yang
cukup signifikan di Indonesia. Dengan jumlah
wisatawan mancanegara dan nusantara yang
datang,

maka

sektor

pariwisata

tetap

memberikan kesempatan kerja dan berusaha
masyarakat Indonesia baik formal maupun tidak
formal.
Perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun
ke tahun menunjukkan perkembangan yang
sangat pesat. Karena perubahan struktur sosial
ekonomi negara di dunia dan semakin banyak
orang yang memiliki pendapatan lebih yang
semakin

tinggi.

Kepariwisataan
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telah

berkembang menjadi suatu fenomena global,
menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian
dari hak asasi manusia yang harus dihormati
dan dilindungi.
Beberapa

tahun

ekowisata

sangat

terakhir

ini

pesat.

pertumbuhan

Sehingga

promosi

dilakukan secara besar-besaran untuk meraih
keuntungan

dan

kesempatan

dalam

pasar

ekowisata. Setiap hari kita dapat melihat melalui
media cetak maupun media elektronik promosi
wisata. Daerah yang memiliki potensi ekowisata
tentunya akan mendapat keuntungan besar.
Melihat banyaknya potensi yang dimiliki oleh
Indonesia, bukan mustahil akan memberikan
berbagai

dampak

positif

sebagai

usaha

pemberdayaan masyarakat pada masa yang
akan datang, karena berberapa alasan, sebagai
berikut:
1)

Untuk meyakinkan bahwa keputusan
kebijakan
ekowisata

tentang
masa

pengembangan

depan

merupakan

cerminan dari pendapat para pelaku
pariwisata.
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2)

Untuk

meyakinkan

terlaksananya

manajemen yang baik terhadap aset-aset
ekowisata di Indonesia, seperti misalnya
sumber alam, karena ekowisata memang
didasarkan pada keberadaan sumber
alam tersebut.
3)

Untuk

meyakinkan

memberikan

bahwa

ekowisata

keuntungan

secara

ekonomis, sosial dan budaya terhadap
semua pelaku ekowisata (stakeholders)
Pembangunan pariwisata memiliki nilai dan
keuntungan yang signifikan bagi kemajuan
sektor lainnya. Namun demikian, membangun
pariwisata mengharuskan banyak aktivitas yang
dapat

membawa

dampak

negatif

bagi

lingkungan. Untuk meminimalisasi resiko atau
dampak

negatif

pembangunan

industri

pariwisata maka pembangunan pariwisata perlu
dikembangkan sesuai keunikan dan kondisi
wilayah

yang

ada.

Konsep

pengembangan

pariwisata yang didasarkan pada keunikan dan
kondisi wilayah dapat dikembangkan dengan
mengimplementasikan pembangunan pariwisata
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ekologi

(ecotourism)

atau

pembangunan

pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism
development) dalam bentuk ekowisata.
Penerapan pembangunan pariwisata yang ramah
lingkungan dan disesuaikan dengan keunikan
dan kondisi setempat, keberhasilannya dapat
diukur

melalui

berkelanjutan

proses
dan

sosial-budaya

melibatkan

jati

yang
diri

masyarakat setempat; siklus sumberdaya alam
dan lingkungan yang berkelanjutan; serta proses
ekonomi yang dapat memberikan keuntungan
secara

berkelanjutan.

Jika

pendekatan

ekowisata diterapkan dengan baik maka industri
pariwisata
dampak

berpotensi

positif

yang

untuk

memberikan

menguntungkan

bagi

lingkungan melalui upaya-upaya perlindungan
dan konservasi lingkungan dimana pariwisata
dapat merupakan sumber untuk membiayai
upaya perlindungan sumberdaya lingkungan
dan meningkatkan nilai ekonomi sumberdaya/
lingkungan, sekaligus pemberdayaannya dalam
bidang sosial dan budaya masyarakat yang ada
disekitarnya.

di Desa Batudulang, Kabupaten Sumbawa | 9

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009
tentang Kepariwisataan (selanjutnya disebut UU
Kepariwisataan) Pasal 5, memberikan prinsip
bahwa keparisiwataan memberi manfaat untuk
kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan
proporsionalitas, memelihara kelestarian alam
dan lingkungan hidup dan memberdayakan
masyarakat setempat
Meningkatnya
terhadap

kesadaran

lingkungan

dan

berbagai
isu-isu

pihak
tentang

pembangunan yang berwawasan lingkungan
telah

memberikan

kontribusi

terhadap

pandangan pentingnya prinsip-prinsip wisata
berkelanjutan.

Prinsip

pariwisata

yang

diharapkan dapat mempertahankan kualitas
lingkungan, budaya, dan memberikan manfaat
ekonomi kepada masyarakat lokal, kawasan dan
pemerintah.
Kesadaran berbagai pihak ini yang masih kurang
dirasakan

dan

dipahami

masyarakat

Batudulang, mengingat adanya berbagai potensi
pariwisata yang dimiliki di wilayahnya, akan
tetapi belum dimanfaatkan dengan baik, maka
10 | Kajian Akademik Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat

selanjutnya dapat direncakan, dilaksanakan dan
dikembangkan agar dapat bermanfaat pada
pemberdayaan masyarakat dan pengembangan
ekonomi desa.
Dengan

adanya

prinsip-prinsip

memberikan

manfaat untuk kesejahteraan rakyat hingga
memelihara

kelestarian

memberdayakan
pengembangan

alam

masyarakat,
ekowisata

dengan

maka

di

konsep

tingkat

desa

menjadi match and clear dengan amanat UU
Kepariwisataan tersebut.
Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pengembangan

Ekowisata

di

Daerah

(selanjutnya Disebut Permendagri Ekowisata)
pasal 21 menjelaskan bahwa Pemberdayaan
masyarakat

sebagaimana

dimaksud

dalam

diselenggarakan melalui kegiatan peningkatan
pendidikan

dan

keterampilan

masyarakat

dengan melibatkan warga masyarakat, lembaga
kemasyarakatan,

Badan

Permusyawaratan

Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat, tokoh
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agama,

tokoh

masyarakat,

dan

Lembaga

Swadaya Masyarakat.
Beberapa

alasan

perlunya

ekowisata

berbasis

pengembangan

masyarakat

yaitu:

(1)

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
(2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
desa; (3) Melestarikan alam, lingkungan, dan
sumber

daya

yang

sesuai

dengan

prinsip

pengelolaan bentang alam yang terintegrasi; dan
(4) Memajukan kebudayaan
Penyelenggaraan
ekowisata

kebijakan

berkaitan

erat

pengembangan
dan

bahkan

memerlukan dukungan dan sinergitas dengan
sektor-sektor pembangunan terkait terutama
bidang pendidikan, budaya, dan sosial. Atas
dasar argumentasi tersebut, maka diperlukan
perencanaan yang sistematis, terpadu, dan
berkelanjutan yang didasari dengan perangkat
hukum

yang

ekowisata

akan memberikan

berbasis

masyarakat

Batudulang.
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arah bagi
di

Desa

Perangkat hukum tersebut berupa Peraturan
Desa tentang ekowisata berbasis masyarakat
harus mampu menjamin:
a.

terciptanya

koordinasi,

sinkronisasi,

dan

institusi

dalam

integrasi,

sinergitas

antar

pengembangan

ekowisata berbasis masyarakat;
b.

keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan, dan pengawasan;
c.

optimalisasi peran berbagai pihak baik
pemerintahan desa, dan masyarakat
dalam

pengembangan

ekowisata

berbasis masyarakat;
d.

tercapainya penggunaan sumberdaya
manusia

secara

efisien,

efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan dengan
memanfaatkan

kemajuan

teknologi

infomasi;
e.

terjaganya
kesatuan

kesinambungan
arah

pengembangan

antar
ekowisata

dan
rencana

berbasis

masyarakat di Desa Batudulang; dan
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f.

terjaganya keberlanjutan pengelolaan
ekowisata yang mendukung terjaganya
pengelolaan

hutan

lestari

mendukung

pengelolaan

yang

berbasis

bentang alam yang terintegrasi.
Untuk melaksanakan Peraturan Perundangundangan tersebut, diperlukan pengaturan lebih
lanjut, oleh karena itu Pemerintah Desa patut
mempertimbangkan

aturan

berbasis

Desa

melalui Peraturan Desa.
Penyusunan
paradigma
berbasis

Peraturan
bahwa

Desa

memberikan

pengembangan

masyarakat

mampu

ekowisata

memberikan

pencapaian target pembangunan ekonomi dan
sumberdaya manusia yang ada di desa dan
target

pembangunan

sesuai

dengan memberikan ruang

dengan

SDG's

kepada seluruh

lapisan masyarakat Desa Batudulang untuk
berpartisipasi

dalam

pengembangan

ekonominya melalui program ekowisata.
Peraturan Desa ini dibentuk dalam rangka
memberikan arah, landasan, dan
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kepastian

hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam
pengembangan ekowisata berbasis masyarakat
di

Desa

Batudulang

secara

terpadu

dan

berkelanjutan.
Dalam

mewujudkan

Visi

Misi

Pemerintah

Kabupaten Sumbawa 2016 – 2021, Dinas
pariwisata mengemban tugas untuk mampu
menjawab mis ke – 4 dan misi ke – 7 Pemda
Sumbawa,

yakni

unggulan

Mengembangkan

daerah

dan

produktivitas

usaha

terwujudnya

kesejahtaraan

potensi

meningkatkan

masyarakat

demi

masyarakat,

penurunan angka kemiskinan dan perluasan
lapangan kerja. Misi ke -7 terkait dengan
Memelihara

dan

mengembangkan

potensi

budaya dan kearifan lokal.
Untuk memastikan misi tersebut terlaksana,
Dinas Pariwisata dan PORA telah menyusun
perencanaan strategis 2016 – 2021. Terdapat 6
sasaran prioritas pengembangan pariwisata di
Kabupaten Sumbawa, salah satunya adalah
meningkatnya ekowisata berbasis komunitas
sesuai potensi kawasan melalui pengembangan
di Desa Batudulang, Kabupaten Sumbawa | 15

ekowisata berbasis komunitas dan pariwisata
berbasis budaya.
Desa Batudulang merupakan salah satu desa di
Kabupaten Sumbawa, yang mempunyai potensi
untuk dikembangkan menjadi Desa Ekowisata.
Inisiasi pengembangan menjadi desa Ekowisata
merupakan
Kanoppi

1

proses

yang

difasilitasi

oleh

, KPH dan Pemerintah Kabupaten

Sumbawa. Pada tahun 2019, Pemerintah Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan
dukungan melalui penetapan 99 desa wisata
dengan

Desa

Batudulang

salah

satu

diantaranya.
Dalam Peraturan Desa ini diatur ketentuan yang
cukup mendasar untuk mendorong pencapaian
tujuan

pengembangan

ekowisata

berbasis

masyarakat antara lain pemantapan koordinasi
lintas sektor baik horisontal maupun vertikal,
sistem perencanaan yang terpadu, terukur,

Kanoppi adalah proyek riset aksi yang menerapkan pendekatan bentang alam
DAS berbasis kayu dan hasil hutan bukan kayu mulai produksi, pengolahan
dan pemasaran terpadu yang dikoordinir oleh Kerjasama Lembaga WWF
Indonesia, CIFOR, ICRAF, Universitas Mataram dan didukung oleh ACIAR.
1
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efektif dan efisien, dan pengembangan ekowisata
yang memudahkan masyarakat.
Pelaksanaan Peraturan Desa ini selanjutnya
dapat menjadi role model dalam pengembangan
ekowisata berbasis masyarakat di wilayah (desa)
lain, mengingat potensi ekowisata di wilayah
sumbawa masih harus diatur dan direncanakan
dengan baik, sehingga konsep pariwisata yang
berbasis berkelanjutan dan cinta lingkungan
dapat berjalan beriringan menjadi kebijakan
yang dapat diterapkan di wilayah sumbawa.
B. Identifikasi Masalah
Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat
saat ini memerlukan perhatian khusus dari
pemerintah desa seperti:
1. Kelembagaan di pemerintah desa yang
menangani

pengembangan

ekowisata

berbasis masyarakat belum sepenuhnya
dijalankan

komprehensif

dalam

menangani karena hanya dijalankan oleh
masyarakat secara parsial di masyarakat
desa Batudulang.
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2. Pendanaan

Pengembangan

Ekowisata

Berbasis Masyarakat di Desa Batudulang
membutuhkan dana yang lebih dari saat
ini, sehingga belum memadai sehingga
tidak

dapat

optimal

melakukan

pengembangan.
3. Pembinaan

pada

penyelenggara

jasa

ekowisata di Desa yang dilakukan belum
secara

optimal

dengan

pembinaan,

sehingga program inovasi dalam rangka
meningkatkan
dapat

potensi

berjalan

ekonomi

secara

optimal

belum
pada

masyarakat.
4. Apresiasi

dan

perhatian

kepada

penyelenggara jasa ekowisata di Desa
belum optimal dilakukan dalam rangka
menumbuhkan

motivasi

dan

inovasi

program kerja guna meningkatkan potensi
ekonomi belum dapat berjalan secara
optimal pada masyarakat.
5. Pembangunan

sarana

dan

prasanan

Informasi, teknologi dan komunikasi bagi
pengembangan

ekowisata

berbasis

masyarakat bagi Kelompok Sadar Wisata
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(POKDARWIS) di Desa Batudulang atas
kerjasama dengan Badan Usaha Milik
Desa (BUMDES).
C. Tujuan dan Manfaat Naskah Akademik
Tujuan

penyusunan

naskah

akademik

ini

adalah:
1. Untuk

mengkaji

sosiologis,

dari

dan

aspek

filosofis,

yuridis

tentang

pengembangan sumberdaya manusia dan
sarana prasarana melalui peningkatan
hasil

ekonomi

dari

pengembangan

ekowisata di Desa sebagai dasar dalam
pembentukan rancangan Peraturan Desa
tentang

Pengembangan

Ekowisata

Berbasis Masyarakat di Desa Batudulang.
2. Untuk

dasar

dan

pedoman

dalam

menyamakan persepsi pada semua unsur
di Desa dalam membentuk regulasi dan
penetapan

kebijakan

Pengembangan

Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa
Batudulang.
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D. Metode Penyusunan
Adapun

metode

yang

digunakan

dalam

penyusunan Naskah Akademik ini terdiri atas:
1. Kajian yuridis-normatif, yaitu mengkaji
peraturan

perundang-undangan

mengatur

tentang

yang

Pengembangan

ekowisata untuk dijadikan sebagai dasar
kewenangan dan materi muatan dalam
pembentukan

Peraturan

Pengembangan

Desa tentang

Ekowisata

Berbasis

Masyarakat di Desa Batudulang.
2. Kajian empiris-sosiologis, yaitu mengkaji
permasalahan
penyelenggaraan
Batudulang

yang

dihadapi

Ekowisata

melalui

dalam

di

penelusuran

Desa
dan

analisis hasil penelitian dengan cara desk
research dari hasil penelitian Kanoppi
project

yang

melakukan

sebelumya di Desa Batudulang.
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kegiatan
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BAB II
KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK
EMPIRIS

A. Kajian Teoritik.
1. Pariwisata
Istilah pariwisata belum dipahami banyak
orang

namun

para

ahli

bahasa

dan

pariwisata Indonesia bahwa kata pariwisata
berasala dari dua suku kata yaitu pari dan
wisata. Pari berarti banyak atau berulangkali
dan berkeliling sedangkan wisata berarti
perjalanan dengan tujuan rekreasi. Jadi,
pariwisata berarti perjalanan dengan tujuan
rekreasi yang dilakukan secara berulangkali
dan berkeliling.
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Menurut Robinson dalam Piata, pariwisata
berkembang

karena

adanya

gerakan

manusia dalam mencari sesuatu yang belum
diketahuinya,

menjelajahi

wilayah

yang

baru, mencari perubahan suasana, atau
untuk mendapat perjalanan baru.
Pariwisata telah menjadi industri terbesar
dan memperlihatkan pertumbuhan yang
konsisten

dari

Tourism

Organization

bahwa

pada

tahun

tahun

ke

tahun.

Word

memperkirakan

2020

akan

terjadi

peningkatan sebesar 200% terhadap angka
kunjungan

wisatawan

dunia

saat

ini.

Pariwisata modern saat ini juga dipercepat
oleh

proses

globalisasi

dunia

sehingga

menyebabkan terjadinya interkoneksi antar
bidang, antar bangsa, dan antar individu
yang hidup di dunia ini. Perkembangan
teknologi

informasi

juga

mempercepat

dinamika globalisasi dunia, termasuk juga di
dalamnya perkembangan dunia hiburan,
rekreasi dan pariwisata.
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Menurut James J. Spillane mengemukakan
definisi pariwisata, yaitu: pariwisata adalah
perjalanan dari satu tempat ke tempat lain,
bersifat sementar, dilakukan perorangan
maupun kelompok, sebagai usaha mencari
keseimbangan
kebahagiaan

atau
dengan

keserasian
lingkungan

dan
hidup

dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan
ilmu.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan,
memberikan pengertian bahwa pariwisata
adalah berbagai macam kegiatan wisata dan
didukung berbagai fasilitas serta layanan
yang

disediakan

oleh

masyarakat,

pengusaha, pemerintah, dan pemerintah
daerah.

Sedangkan

pengertian

kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan
yang terkait dengan pariwisata dan bersifat
multidisiplin yang muncul sebagai wujud
kebutuhan setiap orang dan negara serta
interaksi antara wisatawan dan masyarakat
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setempat, sesama wisatawan, pemerintah,
pemerntah daerah, dan pengusaha.
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2009 Tentang Kepariwisataan Bab II Pasal 3
menyebutkan

bahwa:

kepariwisataan

berfungsi memnuhi kebutuhan jasmani,
rohani dan intelektual setiap wisatawan
dengan

rekreasi

dan

perjalanan

serta

meningkatkan pendapatan negara untuk
mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Bab
II

Pasal

4

menyebutkan

bahwa

kepariwisataan bertujuan untuk:
a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
c. Menghapus kemiskinan;
d. Mengatasi pengangguran;
e. Melestarikan alam, lingkungan, dan
sumber daya;
f.

Memajukan kebudayaan;

g. Mengangkat citra bangsa;
h. Memupuk rasa cinta tanah air;
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i.

Memperkukuh jati diri dan kesatuan
bangsa; dan

j.

Mempererat

persahabatan

antarbangsa.
Dari

uraian

diatas

pariwisata

dapat

disimpulkan sebagai suatu proses kepergian
sementara dari seseorang atau lebih menuju
tempat lain di luar tempat tinggalnya.
Dorongan

kepergiannya

adalah

karena

berbagai

kepentingan,

baik

karena

kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan,
polotik,

agama,

kesehatan

maupun

kepentingan lain seperti sekedar ingin tahu,
menambah

pengalaman

ataupun

untuk

belajar.
2. Pengembangan Ekowisata
Ekowisata adalah suatu bentuk kegiatan
pariwisata

yang

memanfaatkan

keaslian

lingkungan alam, dimana terjadi interaksi
antara
rekreasi,

lingkungan
konservasi

alam

dan

aktivitas

danpengembangan,

serta antara penduduk dan wisatawan. Dari
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definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa
kegiatan

ekowisata

kegiatan

pariwisata,

mengintegrasikan
konservasi,

dan

pemberdayaan masyarakat lokal, sehingga
masyarakat

setempat

dapat

ikut

serta

menikmati keuntungan dari kegiatan wisata
tersebut melalui pengembangan potensipotensi lokal yang dimiliki.
Dewasa ini, ekowisata merupakan salah satu
pendekatan

untuk

pembangunan

wilayah

mewujudkan
pesisir

yang

berkelanjutan. Ekowisata didefinisikan oleh
International Ecotourism Society sebagai : a
responsible travel to natural areas which
conserves the environment and improves the
welfare of local people.
Ekowisata

tidak

dapat

dipisahkan

dari

konservasi, karena ekowisata hadir dengan
adanya minat yang tumbuh di masyarakat
adri

bentuk

keprihatinan

dan

ekonomi

sosial. Oleh karena itu, ekowisata disebut
sebagai bentuk wisata bertanggung jawab.
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Dalam aktivitasnya ekowisata mempunyai
kriteria sebagai berikut :
a. perjalanan ke kawasan alamiah;
b. dampak yang ditimbulkan terhadap
lingkungan rendah;
c. adanya penghargaan terhadap budaya
setempat;
d. membangun

kepedulian

terhadap

lingkungan;
e. memberikan dampak keuangan dan
pemberdayaan masyarakat lokal;
f. memberikan

dampak

keuntungan

ekonomi secara langsung; dan
g. mendukung hak asasi manusia dan
gerakan

demokrasi

dalam

pembangunan ekonomi.
Dengan adanya penjelasan di atas dapat
disimpulkan

bahwa

ekowisata

merupakan

mengembangkan
wisata

dan

berbasis

menggunakan

pengembangan
proses

menjadikan

pada

alam

pengelolaan

ekologis.
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maju
dengan

kelestarian

3. Pengembangan Berbasis Masyarakat
Secara

konseptual

pemberdayaan

masyarakat berarti pembangunan ekonomi
yang merangkum nilai-nilai sosial. konsep
ini

mencerminkan

bersifat

pembangunan

people-centered,

yang

participatory,

empowering and sustainable.
menurut

Miftahul

bahwa

Huda

menyebutkan

pemberdayaan/pembangunan

ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan
(power) dari kelompok masyarakat yang
kurang

beruntung

berdasarkan

(disadvantaged).

pernytaan

tersebut

pada

dasarnya pemberdayaan menyangkut dua
hal yaitu kekuasaan (power) dan masyarakat
yang kurang beruntung (disadvantaged).
Keterlibatan

masyarakat

dalam

tahap

pelaksanaan dan pengelolaan program akan
membawa dampak positif dalam jangka
panjang,
akan

yaitu

lebih

masyarakat

kemandirian
cepat

menjadi

masyarakat

terwujud,

karena

terbiasa

untuk
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mengelola

program

pembangunan

pada

tingkat lokal. Hal dilakukan secara berulang
dapat

memacu

terwujudnya

proses

terlembaganya prilaku membangun dalam
masyarakat. Di samping itu, perwujudan
dari berlakunya prinsip pengelolaan berbasis
komunitas sebagai alternatif pendekatan
pembangunan yang merupakan sentralisasi
karen masyarakat mempunyai kapasitas
swakelola.
Dalam

meningkatkan

pemberdayaan

masyarakat, terdapat tiga upaya sebagai
berikut:
1. Menciptakan suasana atau iklim yang
memungkinkan potensi masyarakat,
dalam

hal

inti

bahwa

setiap

potensi

yang

adalah

pengenalan

masyarakat
dapat

memiliki

dikembangkan.

Artinya tidak ada masyarakat yang
tidak

mempunyai

pemberdayaan
untuk

daya

karena

merupakan

updaya

membangun

mendorong,

daya

untuk

memotivasi

dan
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membangkitkan

kesadaran

akan

potensi yang dimiliki serta berupaya
untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang
dimiliki oleh masyarakat. Dalam hal ini
diperluklan

langkah-langkah

positif

dan langkah nyata yang menyangkut
penyediaan berbagai masukan serta
pembukaan akses ke dalam berbagai
peluang

yang

akan

membuat

masyarakat makin berdaya.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam proses pengambilan keputusan.
Jadi,

penjabaran

masyarakat

proses

melalui

pemberdayaan
pengembangan

ekowisata merupakan serangkaian tahap
penyadaran, tahap pembinaan dan penataan
masyarakat dan tahap kemandirian melalui
pemanfaatan
(sumber

daya

dan

pengembangan

alam)

dengan

SDA

berbasis

komunitas (masyarakat).
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B. Praktik Empiris.
Pengelolaan

dan

Pengembangan

ekowisata

berbasis masyarakat di Desa Batudulang selama
ini dilakukan secara parsial oleh masyarakat,
kelompok

masyarakat

yang

sadar

akan

berimplikasi

pada

pariwisata.
Kajian

konsep

yang

pengembangan empirik di Desa Batudulang
menurut hasil penelitian Kanoppi Project terinci
diantaranya adalah:
1. Segmentasi
didatangkan

wisatawan
adalah

yang

akan

wisatawan

asing,

domestik dan lokal, serta peneliti tentang
alam

dengan

memanfaatkan

saluran

informasi melalui media sosial, kerjasama
dengan travel.
2. Kegiatan (event) dan tempat yang dapat
menjadi daya tarik adalah : wisata panen
madu alam; festival tahunan panen raya
kopi; menara selfie; kerajinan produk lokal;
sentra madu dan kopi sumbawa.
3. Aktivitas Persiapan masyarakat yang harus
dilakukan

adalah:

32 | Kajian Akademik Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat

Pengelolaan,

pemeliharaan layanan dan pengembangan
obyek

wisata;

melakukan

promosi;

memberikan rasa aman; penyusunan paket
wisata; pelatihan guide; dan pembukaan
secara online tentag ekowisata di desa
Batudulang.
4. Aliran pendapatan bagi masyarakat desa
dalam

pengembangan

ekonomi

dari

ekowisata direncakan melalui : Bagi hasil
karcis (parkir); usaha kuliner dan makan;
usaha KRPL; usaha HHBK & Kerajinan;
usaha Homestay; usaha pembuatan minyak
sumbawa (malela) bulan Muharram; dan
usaha guide wisata.
5. Kebutuhan
persiapan

anggaran

untuk

pengembangan

proses

ekowisata

:

Pembangunan jalan desa menuju lokasi
wisata; pelatihan guide dan pembukaan
online; biaya promosi online dan offline;
biaya pengelolaan web dan pusat informasi
wisata.
6. Stakeholders

(pihak-pihak

yang

terkait

dengan proses pengembangan ekowisata) :
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KPH; DISPAR; PEMDES; DISPERTAN; PDAM;
BRI; DISHUB; SEKOLAH; dan KANNOPI.
C. Kajian terhadap Asas-asas dan prinsip-prinsip.
Dalam

pengembangan

masyarakat

tercermin

ekowisata

berbasis

pengembangan

nilai,

sesuai dengan asas dan pesan moralnya adalah
pengetahuan

merupakan

kehidupan.

Kurangnya

pengetahuan

kepada

bagian

terpenting

informasi
masyarakat

dan
akan

mengakibatkan tidak berkembangnya SDM yang
setiap

harus

selalu

berkecamuk

dengan

perkembangan kehidupan pada bidang ekonomi.
Oleh

karena

itu,

dalam

pengembangan

ekowisata berbasis masyarakat yang diatur di
dalam peraturan desa ini harus mengedepankan
prinsip-prinsip:
a. kesesuaian

jenis

dan

ekowisata;
b. konservasi;
c. ekonomis;
d. edukasi;
e. partisipasi masyarakat;
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karakter

f. kearifan lokal; dan
g. kemitraan.
Prinsip-prinsip

tersebut

harus

dijadikan

pedoman bagi perencana, pengelola, pengawas
dan dalam pengembangan ekowisata berbasis
masyarakat, sehingga pengembangan ekowisata
demi kemajuan dan pengembangan ekonomi
berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
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BAB III
EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DESA

Perhatian

Pemerintah

terhadap

pengembangan

pariwisata terus meningkat dengan mulai ditetapkan
berbagai regulasi di bidang pariwisata di tingkat
pusat. Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2009

tentang

Kepariwisataan,

Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, dan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7
Tahun

2018

Pariwisata

tentang

Daerah

Penyelenggaraan

merupakan

perhatian tersebut.
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suatu

Usaha
contoh

Bagi

desa

berdasarkan

peraturan

perundang-

undangan tersebut harus membuat kebijakankebijakan
berbasis

dalam

mengembangkan

masyarakat

di

desa,

ekowisata

sehingga

harus

membentuk peraturan desa sebagai dasar dan
pedoman dalam pengembangan ekowisata berbasis
masyarakat, dan peraturan desa ini merupakan
langkah

awal

meregulasikan

pengembangan

ekowisata berbasis masyarakat di deasa. Dalam
pembentukan peraturan desa tersebut, maka harus
dikaji peraturan perundang-undangkan terkait yang
mengatur sebagai dasar hukum, dasar kewenangan
dan substansi materi muatan sehingga selain
sebagai dasar pembentukan Peraturan Desa, juga
agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengaturan.
Adapun
terkait

peraturan
dengan

perundang-undangan

pembentukan

Peraturan

yang
Desa

meliputi:
A. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan.
Pembangunan ekonomi daerah yang kuat dan
berkelanjutan merupakan sebuah kolaborasi
yang efektif antara pemanfaatan sumberdaya
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yang ada, masyarakat dan pemerintah. Dalam
konteks

ini,

berperan

pemerintah

strategis

sebagai

dalam

regulator

mengupayakan

kesempatan yang luas bagi masyarakat lokal
untuk

berpartisipasi

penuh

dalam

setiap

aktivitas ekonomi.
Salah satu upaya pemanfaatan sumberdaya
lokal

yang

mengembangkan

optimal

adalah

pariwisata

dengan

dengan

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 inilah yang mendasari
perbedaan antara konsep ekowisata dengan
model wisata konvensional yang telah ada
sebelumnya.
Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009
tentang Kepariwisataan Pasal 5, memberikan
prinsip bahwa keparisiwataan memberi manfaat
untuk

kesejahteraan

rakyat,

keadilan,

kesetaraan, dan proporsionalitas, memelihara
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kelestarian alam dan lingkungan hidup dan
memberdayakan masyarakat setempat
Dengan

adanya

prinsip-prinsip

memberikan

manfaat untuk kesejahteraan rakyat hingga
memelihara

kelestarian

memberdayakan
pengembangan

alam

masyarakat,
ekowisata

di

dengan

maka

konsep

tingkat

desa

menjadi match and clear dengan amanat UU
Kepariwisataan tersebut.
Selanjutnya

pemerintah

memperhatikan

juga

perkembangan

harus
teknologi

informasi dan komunikasi dalam menjalankan
dan

melakukan

ekowisata

memberikan palayanan wisata
nasional

dengan

di

desa

dan

sesuai standar

disesuaikan

kemajuan

teknologi, serta menyiapkan sarana prasana
dalam

pengembangan

ekowisata

yang

dimanfaatkan sesuai dengan kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi.
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B. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa merupakan peraturan yang mengatur
tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.
Dalam undang-undang tersebut diatur tentang
urusan

dan

kewenangan

desa

penyelenggaraan

dalam

pemerintahan,

kemasyarakatan dan pembangunan.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa

dibentuk

dengan

tujuan

untuk

memberikan ruang yang luas kepada desa dalam
merencanakan, melaksanakan dan mengawasi
proses pembangunan yang berbasis masyarakat,
sehingga

segala

jenis

pembangunan

dapat

dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam UU Desa, Desa diberikan kewajiban
sesuai

pasal

67

ayat

(2)

diantaranya

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
Desa. Sehingga peningkatan produktifitas dan
daya

saing

desa

dalam

memberdayakan
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perekonomian merupakan hal yang tidak boleh
dilupakan dan menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dalam proses keseharian desa.
Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk
sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar
menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis
sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat
dalam

melaksanakan

pemerintahan

dan

pembangunan menuju masyarakat yang adil,
makmur.
Pengembangan wisata dalam desa memberikan
keuntungan bagi pembangunan ekonomi. Desa
yang selama ini identik dengan pertanian, maka
akan mengalami perubahan paradigma sosial
budaya menjadi berbudaya melayani wisatawan.
Melayani jasa wisata ini tentu tidak mudah.
Dalam proses transformasi struktur ekonomi,
lazimnya

bergerak

dari

sektor

pertanian,

manufaktur kemudian ke sektor jasa.
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C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33
Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan
Ekowisata di Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33
Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan
Ekowisata di Daerah pasal 21 menjelaskan
bahwa Pemberdayaan masyarakat sebagaimana
dimaksud

dalam

diselenggarakan

kegiatan

peningkatan

pendidikan

melalui
dan

keterampilan masyarakat dengan melibatkan
warga masyarakat, lembaga kemasyarakatan,
Badan

Permusyawaratan

Desa,

Kader

Pemberdayaan Masyarakat, tokoh agama, tokoh
masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
Ekowisata

merupakan

potensi

sumberdaya

alam, lingkungan, serta keunikan alam dan
budaya, yang dapat menjadi salah satu sektor
unggulan daerah yang belum dikembangkan
secara optimal.
Dalam
daerah

rangka pengembangan ekowisata di
secara

perencanaan,

optimal

perlu

pemanfaatan,
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strategi

pengendalian,

penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan
masyarakat dengan memperhatikan kaidahkaidah sosial, ekonomi, ekologi, dan melibatkan
pemangku kepentingan.
Beberapa

alasan

perlunya

ekowisata

berbasis

pengembangan

masyarakat

yaitu:

(1)

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
(2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
desa; (3) Melestarikan alam, lingkungan, dan
sumber daya; dan (4) Memajukan kebudayaan.
Penyelenggaraan
ekowisata

kebijakan

berkaitan

erat

pengembangan
dan

bahkan

memerlukan dukungan dan sinergitas dengan
sektor-sektor pembangunan terkait terutama
bidang pendidikan, budaya, dan sosial. Atas
dasar argumentasi tersebut, maka diperlukan
perencanaan yang sistematis, terpadu, dan
berkelanjutan yang didasari dengan perangkat
hukum

yang

ekowisata

akan memberikan

berbasis

masyarakat

arah bagi
di

Desa

Batudulang.
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D. Peraturan

Menteri

Lingkungan

Hidup

Kehutanan

Dan

Nomor

P.49/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2017

tentang

Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan
Pengelolaan Hutan.
Bahwa

ekowisata

pada

Desa

Batudulang

memanfaatkan potensi alam (hutan), sehingga
pemanfaatan hutan dalam peraturan Menteri
Lingkungan
diamksudkan

Hidup

Dan

sebagai

Kehutanan
kegiatan

ini

untuk

memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan
jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan
kayu dan bukan kayu serta memungut hasil
hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan
adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan
tetap menjaga kelestariaannya.
Peraturan ini juga memberikan ruang kerjasama
dalam pengelolaan diantaranya kesepakatan
pada KPH dengan BUMN, BUMD, BUMSI, BUM
Desa, UMKM, koperasi, masyarakat setempat
atau perorangan mengenai pemanfaatan hutan
pada KPHL atau KPHP yang dibuat secara
tertulis.
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Sehingga

dalam

pengembangan

Ekowisata

berbasis masyarakat pada desa Batudulang,
pola kerja sama seperti tertulis dalam pasal 5
ayat 1 (satu) Peraturan Menteri ini bahwa kerja
sama pemanfaatan hutan pada KPH dilakukan
dengan BUM Desa yang dimiliki oleh Desa
Batudulang dengan luas maksimal kerja sama
1.000 (seribu) hektar.
E. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha
Pariwisata Daerah.
Sejalan

dengan

Pariwisata

yang

kecenderungan

perkembangan
semakin

pasar

Industri

kompetitif

dunia

yang

dan

semakin

dinamis, maka pembangunan kepariwisataan
Daerah

harus

didorong

pengembangannya

secara lebih kuat dan diarahkan secara tepat
untuk meningkatkan keunggulan banding dan
keunggulan saing Kepariwisataan Daerah dalam
peta Kepariwisataan Nasional maupun regional.
Sesuai

amanat

Tahun

2009

Undang-Undang
tentang

Nomor

Kepariwisataan

10
dan
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Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun
2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata,
Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat
penting

untuk

pengembangan

Industri

Pariwisata. Salah satu kewajiban Pemerintah
Daerah menciptakan iklim yang kondusif untuk
perkembangan usaha pariwisata yang meliputi
terbukanya
berusaha,

kesempatan

yang

memfasilitasi,

sama

dan

dalam

memberikan

kepastian hukum.
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Usaha Pariwisata Daerah pada pasal 3 ayat (2)
menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Usaha
Kepariwisataan

Daerah

beberapa

tujuannya

untuk : meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
meningkatkan

kesejahteraan

mengurangi

kemiskinan;

pengangguran;

dan

lingkungan,

dan

rakyat;
mengatasi

melestarikan

sumber

daya.

alam,
sehingga

ekowisata menjadi jawaban yang tepat dalam
pengembangan perekonomian di masyarakat.
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Selanjutnya pada pasal 32 pemerintah daerah
diberikan

tanggung

menyelenggarakan
manusia

jawab

pelatihan

pariwisata,

maka

untuk

sumber

daya

pengembangan

ekowisata yang berbasis masyarakat merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari membantu
pemerintah

daerah

tanggungjawabnya
pemerintah

desa

dalam
tersebut,

merupakan

menjalankan
mengingat
bagian

dari

pemerintah daerah.
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BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS
DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis.
Tujuan pembangunan dalam berbangsa dan
bernegara

tidak

pembangunan
(infrastruktur),
manusia

hanya
yang

akan

(sumberdaya

terfokus
dapat

tetapi

pada
terlihat

pembangunan

manusia)

merupakan

bagian yang tidak dapat dipisahkan pentingnya.
Hal ini dilaksanakan Pemerintah adalah untuk
memajukan kesejahteraan masyarakat, sehingga
perlu

dilakukan

upaya

mengembangkan

sumberdaya manusia Indonesia yang unggul,
yang siap menatap kesuksesan masa depan,
sehingga

esensi

yang

dilaksanakan
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adalah

proses untuk

merubah kondisi kehidupan

masyarakat ke arah kondisi yang lebih baik
sesuai dengan harapan masyarakat.
UUD 1945 mengamanatkan negara memenuhi
sejumlah hak warga negara demi menciptakan
kesejahteraan rakyat. Tema kesejahteraan tegas
diamanatkan oleh Konstitusi sebagai prioritas
kebijakan

publik.

mewujudkan

Oleh

Negara

karenanya,

Kesejahteraan

upaya
(welfare

state), negara menjamin terpenuhinya standar
kesejahteraan bagi warga negara adalah hakiki.
Sesungguhnya tonggak welfare state Indonesia
sudah ditancapkan sejak tahun 1945 dalam UUD
1945 melalui bunyi Pasal 33 dan 34. Akan tetapi,
rancangan

perwujudan

amanat

UUD

1945

tentang jaminan sosial baru teaktualisasi dalam
sebuah peraturan perundang-undangan yang
memberikan

ruang

kepada

negara

untuk

mengembangkan program yang bertujuan untuk
kesejahteraan rakyat.
Persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial
memiliki

perhatian

khusus

dalam

konsepsi

negara kesejahteraan dan negara regulasi. Kedua
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persoalan ini bersinggungan secara langsung
dengan

konstitusionalisme.

konstitusionalisme

adalah

Ide

paham

yang

membatasi kekuasaan negara dan kedua konsep,
baik

negara

kesejahteraan

maupun

negara

regulasi, memperbincangkan mengenai peranan
negara.
Hubungan

paham

konstitusionalisme

dan

negara kesejahteraan di Indonesia seolah berada
pada

ranah

yang

berbeda

dengan

negara

regulasi. Paham negara kesejahteraan mewarnai
setiap

semangat

pengaturan

yang

terkandung

konstitusional,

urusan

ekonomi

Paham

negara

dan

dalam

terutama

dalam

kesejahteraan

sosial.

kesejahteraan

(atau

“negara

pengurus”, dalam bahasa yang digunakan oleh
Mohammad Hatta) dipilih oleh para pendiri
bangsa (the founding fathers) sebagai dasar
didirikannya negara dan bukan negara penjaga
malam

(nachtwachter

staat/night-watchman

state). Begitu juga dalam pandangan Jimly
Asshiddiqie

yang

mengatakan

bahwa

“...

Indonesia adalah negara kesejahteraan (welfare
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state) yang mengidealkan sifat intervensionisme
negara

dalam

dinamika

perekonomian

masyarakat, semata-mata untuk kepentingan
kesejahteraan masyarakat”.
Negara sudah semestinya mengambil alih peran
yang berkaitan dengan bidang perekonomian dan
kesejahteraan

sosial.

kesejahteraan

Indonesia

Model

negara

memadukan

peran

ekstensif negara dalam usaha kesejahteraan
sosial (universal welfare state) dengan jaminan
sosial

tersegmentasi

disertai

jejaring

kekeluargaan (social insurance welfare state).25
Hal demikian tercermin dalam pengaturan Pasal
33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Konsep negara hukum modern dengan prinsip
negara

kesejahteraan

(welfare

state)

juga

memiliki tujuan- tujuan pokok yang hendak
dicapai. Tujuan pokok negara kesejahteraan
sebagaimana diuraikan oleh Tjandra (2008)
dalam bukunya yaitu:
1. Mengontrol dan mendayagunakan sumber
daya

sosial

ekonomi

untuk

kepentingan

publik;
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2. Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan
merata;
3. Mengurangi kemiskinan;
4. Menyediakan asuransi sosial bagi masyarakat
miskin;
5. Menyediakan subsidi untuk layanan sosial
dasar bagi disadvantage people;
6. Memberi proteksi sosial bagi setiap warga
negara.
Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009
tentang

Kepariwisataan

terkait

dengan

Kepariwisataan.
sebelumnya,

memuat

fungsi

penyelenggaraan

Sebagaimana
fungsi

ketentuan
dijelaskan

penyelenggaraan

Kepariwisataan di Indonesia bagi Pemerintah
adalah untuk meningkatkan pendapatan Negara.
Melalui pemanfaatan sector Kepariwisataan yang
sangat potensial akan menambah pendapatan
negarayang termasuk ke dalam Pendapatan
Negara Bukan Pajak (PNBP). Secara normative
disebutkan
pendapatan

bahwa
Negara

dengan

penambahan

digunakan

untuk

mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut yang
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menjelaskan

fungsi

dari

penyelenggaraan

Kepariwisataan di Indonesia dapat dikatakan
sudah

mengarah

pada

perwujudan

prinsip

Negara kesejahteraan.
Tempat wisata saat ini menjadi perhitungan
adalah pengelolaan dan pemanfaatan alam. pola
pemanfaatan alam sebagai generating ekonomi
dalam masyarakat seperti yang dilakukan CIFOR
dalam penelitiannya tentang bentang alam, yang
berarti bahwa pendekatan yang memastikan
adanya sinergi antara berbagai penggunaan
lahan oleh berbagai pihak atau stakeholder yang
saling melengkapi dan tidak saling tumpang
tindih

dan

terutama

memperhatikan

faktor

ekologi,

berbagai

faktor

lingkungan,

sosial

budaya dan juga memastikan tujuan ekonomi
dari masing-masing pemangku kepentingan bisa
tercapai.
Hal

ini

dirasa pas

karena pendekatan

ini

bertujuan untuk bagaimana bentang alam itu
bisa

dikelola

secara

lebih

sustainable

dan

tentunya nanti akan efek peningkatan bentang
alam

untuk

menjaga

lingkungan

atau
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merestorasi hutan dan fungsi-fungsi ekosistem
yang sudah rusak tapi juga mempertimbangkan
sosial ekonomi, kohesi sosial dan budaya yang
ada, tapi tidak mengesampingkan juga tujuan
ekonomi dari masing-masing pihak. Sehingga
pendekatan

ini

memberikan

peluang

pengembangan ekonomi masyarakat sekitar alam
salah

satunya

dengan

cara

pengelolaan

ekowisata.
Ekowisata adalah kegiatan yang bertanggung
jawab yang melestarikan lingkungan sehingga
dapat

menopang

melibatkan

kesejahteraan

interpretasi

serta

masyarakat,
pendidikan

lingkungan hidup. Konsep ekowisata mencoba
memadukan

tiga

komponen

penting

yaitu

konservasi alam, memberdayakan masyarakat
lokal,

meningkatkan

kesadaran

lingkungan

hidup. Hal ini ditujukan tidak hanya bagi
pengunjung,

tetapi

melibatkan

masyarakat

setempat.
Ekowisata

melibatkan

konservasi

berarti

memberikan insentif ekonomi yang efektif untuk
melestarikan, meningkatkan

keanekaragaman
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hayati budaya, melindungi warisan alam serta
budaya di planet bumi. Ekowisata melibatkan
masyarakat

lokal

berarti

meningkatkan

kapasitas, kesempatan kerja masyarakat lokal.
Konsep ekowisata adalah sebuah metode yang
efektif untuk memberdayakan masyarakat lokal
di seluruh dunia guna melawan kemiskinan,
mencapai pembangunan berkelanjutan.
Ekowisata melibatkan pendidikan lingkungan
berarti memperkaya pengalaman, juga kesadaran
lingkungan

melalui

interpretasi.

Ia

mempromosikan pemahaman, penghargaan yang
utuh

terhadap

alam,

masyarakat,

budaya

setempat. Berdasarkan tiga komponen penting
tersebut, tidak secara otomatis setiap perjalanan
wisata alam merupakan aktifitas wisata berbasis
ekologi (ecotourism).
Ekowisata harus mampu melestarikan kekayaan
budidaya
dilakukan

lokal,
tidak

kegiatan
boleh

pariwisata

yang

membahayakan

kelestarian budaya lokal, tidak merusak dan
mengubah bentang alam yang sudah ada, serta
menghindari kerusakan fisik dan visual dari
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lingkungan, serta mendukung usaha konservasi
lingkungan alami, habitat, populasi hewan liar
dan memini- malisasi kerusakannya.
B. Landasan Sosiologis.
Batudulang merupakan salah satu desa yang
ada di kecamatan Batu Lanteh, kabupaten
Sumbawa,

provinsi

Nusa

Tenggara

Timur,

Indonesia. Desa merupakan satu dari 6 desa dan
kelurahan yang berada di kecamatan Batu
Lanteh. Desa ini memiliki kodepos 84361.
Batudulang terletak sekitar 26 kilometer dari
arah kota Sumbawa Besar ke selatan. Desa ini
bisa dijangkau dalam waktu sekitar 45 menit. Di
sekitar hutan desa dengan mudah ditemukan
pohon ginitri atau pohon siwa. Berbagai potensi
jenis hasil hutan bukan kayu (HHBK) tersedia di
kawasan hutan ini, seperti madu, kayu manis
dan pandan gunung, yang merupakan bahan
baku tikar dan berbagai kerajinan.
Selanjutnya,

dukungan

pemerintah

daerah

dengan dilakukannya peresmian rumah pajang
ekowisata di desa ini merupakan langkah awal
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yang baik bagi pertumbuhan perekonomian dan
kesejahteraan
pengembangan

masyarakat,
konsep

terlebih

ekowisata

relevan

dengan konsep industrialisasi yang merupakan
visi Pemerintah Provinsi NTB. Pengembangan
konsep industrialisasi hakikatnya tidak selalu
identik dengan mendirikan perusahaan dan
pabrik-pabrik besar, akan tetapi industrialisasi
yang dimaksud adalah adanya upaya nyata dan
inovasi serta program yang berkelanjutan dalam
mewujudkan

pertumbuhan

ekonomi

masyarakat.
Desa Batudulang dengan jumlah warga 1055
orang dengan 510 laki-laki dan 545 perempuan
dengan jumlah pengangguaran penduduk usia
18-58 tahun, yang masih sekolah dan tidak
bekerja sebanyak 223 Orang dengan Jumlah
keluarga prasejahtera sebanyak 141 Keluarga,
dengan mata pencaharian mayoritas adalah
sebagai petani.
Jumlah usaha jasa keterampilan sebagai tukang
kayu dan tukang batu, Adapun jumlah toko/kios
di

Desa

Batudulang

adalah

21

toko/kios.
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Jumlah koperasi sebanyak 2 koperasi, dan BUM
Desa sebanyak 1 BUM Desa.Untuk menunjang
usaha ekowisata, desa memiliki 3 tempat wisata
unggulan yaitu Air Terjun Tiu Dua, Tiu Ngoa dan
Menara Selfie dengan 6 usaha jasa penginapan
dengan 4 homestay dan 2 villa.
Kesuksesan masyarakat Desa Batudulang dalam
mengelola potensi alam dan peternakan sudah
baik, mengingat hasil kopi sejumlah 2,7 Miliar
pertahun dan usaha peternakan sebanyak 10,3
Miliar

dan

Pemerintah

desa

telah

baik

menjalankan target pajak pada tahun 2018 telah
memenuhi 94 %.
Kesuksesan masyarakat desa juga tercermin
berdasarkan data analisis BPS KANOPPI pada
tahun 2010 s/d 2012 ditemukan trend yang baik
pada pengelolaan hasil kebun dan hutan, bahwa
masyarakat desa Batudulang mampu mengolah
hasil hutan dan kebun dengan hasil pertahun
lebih dari 3200 ton.
Dengan melihat adanya jumlah pengangguran
dan

jumlah

keluarga

prasejahtera,

58 | Kajian Akademik Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat

maka

pemerintah

desa

perlu

membuat

program

pengembangan perekonian dalam masyarakat.
Untuk menjawab permasalahan tersebut dan
memilih ekowisata menjadi jawaban yang tepat
dengan

masyarakat

menjadi

basis

dalam

pengembangannya.
Hal penting yang perlu disimak adalah kawasan
hutan di KPHP Batulanteh terutama di Desa
Batudulang merupakan hulu daerah aliran
sungai yang mengalir ke arah Kota Sumbawa
Besar

sehingga

penting

untuk

menjaga

ketersediaan sumber air di bagian hilirnya,
sehingga

keutuhan

fungsi

perlindungan

hidrologi akan sangat strategis untuk menjaga
keseimbangan

ekosistem

di

bagian

hilir

khususnya kota Sumbawa Besar dan sekitarnya.
Sehingga

pemanfaatan

Batudulang

terdapat

beberapa aliran sungai yang mengalir menuju ke
kota Sumbawa. Oleh karena itu keberadaan
hutan dengan fungsi perlindungan hidrologi dari
sungai-sungai tersebut penting dan strategis
untuk kelestarian dari keberadaan hutan di
Batudulang. Sumber Daya Air, keberadaan
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sungai dan adanya beberapa air terjun menjadi
sumber ketersedian air di wilayah ini juga
merupakan obyek wisata alam yang menarik.
Oleh karena itu, upaya pemeliharaan dan
pelestarian daerah hidrologi di wilayah ini perlu
dilakukan

untuk

obyek

wisata

serta

ketersediaan sumber air dan kebutuhan air
untuk wisata alam dan masyarakat setempat
baik air minum maupun untuk pertanian.
Potensi

kesuksesan

masyarakat

dalam

mengelola sumber daya alam dan peternakan di
Desa

merupakan

modal

yang

kuat

untuk

mengelola ekowisata berbasis masyarakat, hal
tersebut tidak juga melepaskan posisi vital Desa
Batudulang

dalam

menjaga

alam

dan

wilayahnya karena merupakan aset yang dapat
mempengaruhi di Kabupaten Sumbawa sehingga
adanya tempat wisata di desa dalam ekowisata
dengan pengelolaan berbasis masyarakat untuk
melindungi Kawasan ini dari kerusakan ekologi
dapat

membantu

mengembangkan

perekonomian desa dan menjaga lingkungan.
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C. Landasan Yuridis.
Dalam pembentukan rancangan peraturan desa
harus

didasarkan

pada

kewenangan

kelembagaan dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan termasuk pembentukan
peraturan desa.
Peraturan desa yang akan dibentuk merupakan
analisis pengaturan yang didelegasikan oleh
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan,

Undang-Undang

Nomor

6

Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah,
dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Usaha Pariwisata Daerah sehingga Peraturan
Desa ini merupakan pedoman bagi desa dalam
pengembangan ekowisata berbasis masyarakat
di Desa Batudulang.
Adapun

political

pengembangan

will

yang

ekowisata

tercermin
di

bagi

Kabupaten

Sumbawa adalah dengan dikeluarkannya Surat
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Keputusan Bupati Nomor 144 Tahun 2016
tentang Penetapan Grand Strategy Integrasi
Pengelolaan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu
Berbasis Bentang Alam di Kabupaten Sumbawa
Tahun 2016-2020.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa berpendapat
bahwa untuk mengelola hasil hutan kayu dan
hasil hutan bukan kayu sehingga mendapatkan
manfaat ekologis, sosial dan ekonomi secara
maksimal
masyarakat,

bagi

peningkatan

sehingga

kesejahteraan

diperlukan

dokumen

perencanaan pengelolaan yang komprehensif
berbasis bentang alam.
Ketentuan tentang pengembangan ekowisata
berbasis masyarakat yang diatur dalam undangundang dan Peraturan Menteri serta Peraturan
Daerah

belum

memadai

mengatur

tentang

pengembangan ekowisata berbasis masyaraka di
desa, sehingga diperlukan peraturan desa yang
mengatur lebih lanjut tentang pengembangan
ekowisata

berbasis

masyaraka

Batudulang.
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di

Desa
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BAB V
ARAH JANGKAUAN PENGATURAN, ISTILAH
DAN MATERI MUATAN RANCANGAN
PERATURAN DESA

A. Arah Jangkauan Pengaturan
Arah pengaturan dalam rancangan peraturan
desa ini terkait dengan pengembangan ekowisata
berbasis masyarakat, sehingga dapat dijadikan
sebagai

pedoman

pengembangan

dalam

ekowisata

perencanaan
yang

dapat

menumbuh kembangkan perekonomian di desa.
B. Istilah-istilah
Dalam Peraturan Desarah ini yang dimaksud
dengan:
1. Desa adalah Desa Batudulang.
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2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa
Batudulang.
3. Kepala

Desa

adalah

Kepala

Desa

Batudulang.
4. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut
Perangkat

adalah

Perangkat

Desa

Batudulang.
5. Badan

Permusyawaratan

Desa

yang

selanjutnya disingkat BPD adalah Badan
Permusyawaratan Desa Batudulang.
6. Peraturan

Desa

adalah

peraturan

perundang-undangan selanjutnya disingkat
PERDES yang dibuat oleh Kepala Desa
bersama BPD.
7. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan
perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam
rangka

melaksanakan

PERDES

dan

Peraturan Perundang-undangan.
8. Pengembangan adalah upaya meningkatkan
potensi

dan

pemanfaatannya

sumber
melalui

daya

serta

kebijakan

pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan
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pengawasan demi pemenuhan kebutuhan
dan kesejahteraan masyarakat.
9. Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di
daerah

yang

bertanggungjawab

memperhatikan
pemahaman,

unsur
dan

dengan

pendidikan,

dukungan

terhadap

usaha-usaha konservasi sumberdaya alam,
serta peningkatan pendapatan masyarakat
lokal.
10. Pengembangan

ekowisata

adalah

pengembangan ekowisata dalam kegiatan
perencanaan,

pemanfaatan,

dan

pengendalian ekowisata.
11. Pelaku

ekowisata

adalah

pemerintah,

pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia
usaha, dan masyarakat yang bergerak di
bidang wisata.
12. Usaha

Pariwisata

adalah

usaha

yang

menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan

kebutuhan

wisatawan

dan

penyelenggaraan pariwisata.
13. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya
disebut BUM Desa, adalah badan usaha
yang seluruh atau sebagian besar modalnya
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dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan Desa
yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa
pelayanan,

dan

sebesar-

usaha

lainnya

besarnya

untuk

kesejahteraan

masyarakat Desa.
14. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya
disebut Pokdarwis adalah lembaga yang
didirikan warga desa yang anggotanya terdiri
dari

para

pelaku

berkembangnya

kepariwisataan

kepariwisataan

bagi
serta

mewujudkan manfaat sebesar-besarnya bagi
warga desa
C. Materi Muatan
Adapun

rencana

materi

muatan

dalam

rancangan peraturan Desa ini meliputi
Bab I Ketentuan umum memuat materi:
a. Pengertian istilah yang digunakan dalam
rancangan peraturan desa;
b. Asas-asas

yang

pengembangan

digunakan
ekowisata

dalam
berbasis

masyarakat;
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c. Tujuan pengembangan ekowisata berbasis
masyarakat.
Bab II Ruang Lingkup pengaturan yang memuat
materi tentang materi muatan sustansi dari
rancangan peraturan desa:
a. Tugas dan wewenang Pemerintah Desa;
b. Pengembangan ekowisata desa;
c. Pengembangan sumber daya manusia;
d. Peran serta masyarakat;
e. Pembinaan dan pengawasan; dan
f. Pembiayaan.
Bab III Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa
memuat materi tentang:
a. Tugas; dan
b. Wewenang.
Bab

IV

Pengembangan

ekowisata

berbasis

masyarakat memuat materi tentang:
a. Kegiatan Perencanaan;
b. Kegiatan Pemanfaatan;
c. Kegiatan Pengendalian;
Bab V Pengembangan sumber daya manusia
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memuat materi tentang:
a. Penyelenggara ekowisata;
b. Kelompok Sadar Wisata;
c. Pengembangan sumber daya masyarakat;
BAB VI Peran Serta Masyarakat memuat materi
tentang:
a. Hak masyarakat;
b. Kewajiban Masyarakat; dan
c. Partisipasi Masyarakat;
Bab VII Pembinaan dan Pengawasan memuat
materi tentang:
a.

Pembinaan; dan

b. Pengawasan

dalam

penyelenggaraan

ekowisata.
Bab BAB VIII Pembiayaan yaitu sumber dana
yang

digunakan

dalam

pengembangan

ekowisata berbasis masyarakat.
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya,
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Kelembagaan

desa

pengembangan
masyarakat

menangani

ekowisata

harus

komprehensif

yang

dan

dijalankan

berbasis
secara

terintegrasi

di

masyarakat desa Batudulang.
2. Rancangan
Pengembangan

Peraturan

Desa

ekowisata

berbasis

masyarakat adalah kegiatan perencanaan,
pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata
dengan

bertanggungjawab
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dan

memperhatikan
pemahaman,

dan

usaha-usaha
alam,

unsur

serta

pendidikan,

dukungan

terhadap

konservasi

sumberdaya

peningkatan

pendapatan

masyarakat desa.
3. Pengembangan
masyarakat

ekowisata

merupakan

berbasis

bagian

dalam

program negara dalam meraih tujuan
negara

kesejahteraan,

memberikan

ruang

sumberdaya

manusia

yaitu

dengan

pengembangan
Indonesia

yang

berkarakter dan mencintai lingkungan,
sehingga dapat menatap masa depan yang
cerah untuk Indonesia yang maju dengan
desa yang bermartabat.
4. Pengembangan

ekowisata

dilakukan

dengan melakukan pembangunan sarana
dan

prasana

teknologi

infratruktur,

dan

pengembangan

informasi,

komunikasi
ekowisata

bagi
berbasis

masyarakat bagi Kelompok Sadar Wisata
(POKDARWIS) di Desa Batudulang atas
kerjasama dengan Badan Usaha Milik
Desa (BUMDES).
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B. Saran
Untuk memberikan akses kepada masyarakat
untuk mendapatkan tingkat ekonomi yang baik
melalui ekowisata. Oleh karena itu, menyikapi
perkembangan
merupakan

teknologi

suatu

digital,

keniscayaan

maka

dilakukan

pengembangan ekowisata berbasis masyarakat
ke arah digitalisasi, sehingga akan memberikan
kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses
informasi mengetahui dan membuat ekowisata di
desa dikenal di media sosial dengan baik.
Oleh karena itu, untuk memberikan landasan
hukum

pengembangan

ekowisata

berbasis

masyarakat, perlu menetapkan peraturan desa
tentang

pengembangan

masyarakat,

dan

ekowisata

menjadi

prioritas

berbasis
dalam

program pembentukan peraturan desa di Desa
Batudulang.
Pada Pengembangannya, naskah akademik ini
dapat menjadi bahan acuan teoritik dalam
perencanaan pembentukan RPJMDES (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa) di Desa
Batu Dulang.
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