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Abstract 
Mampie Lampoko reserve is well known as a bird reserve in South Sulawesi, which 
consists more than 2000 Hectares area.  Although cluster of mangrove forest can still 
be seen standing, the lush, green mangrove forest that once covered Mampie 
Lampoko areas can no longer be found. Instead, coconut tree stands spread 
throughout the area. Meanwhile, the greenery of wet land and mangrove forest have 
been replaced by an expand of brackish water ponds where milk fish and shrimp 
cultivated. This is the vista of most of coastal of Western part of South Sulawesi 
coastal  in the past two decade. The drastic changes in the coastal ecosystem have 
been regarded as “a normal course of events”, especially by those who work in the 
coastal areas. Yet the disappearance of the mangrove has lead to the destruction of 
ecosystem and irreplaceable loss of biodiversity.  Though eco-tourism is a sense of 
humor when we ask most of the stakeholders in the Mampie Lampoko reserve, but it 
can be implemented if there is strong vision of all the community to change their 
habit and their livelihood in utilizing this area.   This paper will lead us to understand 
how it happens and how the community responds to the destruction of its cultural 
habitat and materials;  and how to resolve the problem by using eco-tourism 
combining with other options of development.   
  
Keywords: Mampie Lampoko, reserve, eco-tourism, coastal area  

Pendahuluan 

Dalam beberapa dekade yang lalu istilah  ekotourisme yang di-Indonesiakan 

dengan istilah ekowisata bukanlah merupakan sebuah istilah yang sangat populer 

seperti saat ini. apalagi dengan prinsip prinsip yang mewakili kegiatan ekowisata. 
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Istilah yang ada pada saat itu hanyalah merupakan perjalanan wisata yang 

bernuansa alam, perjalanan yang melihat dan  menikmati keindahan alam. Istilah 

ekowisata kemudian muncul dan mulai banyak dibicarakan oleh berbagai pelaku dan 

pelaksana wisata dengan mengambil kisah kisah perjalanan Darwin ke Galapagos, 

Humbolt, Bates, Wallace. Selanjutnya, perjalanan eksplorasi yang telah dilakukan 

oleh Marcopollo, Tomi Pires, Weber, Junghuhn dan Van Steines dan masih banyak 

yang lain merupakan awal perjalanan antar pulau dan antar benua yang penuh 

dengan tantangan untuk mempelajari kondisi alam secara makro, akan tetapi 

perjalanan tersebut masih saja dikategorikan sebagai adventure tourism or research 

journey dan umum dilakukan oleh para peneliti dan para petualang lainnya, sama 

seperti istilah nature based tourism , cultural tourism, back to nature tourism , tampa 

adanya nilai nilai konservasi , penghargaan kepada alam , spesies langka . (lihat 

Lascurain, 1997  dan Chafid fandeli 1994 :2) 

Hanya dalam beberapa kurun waktu terakhir ketika  nilai konservasi dan 

wisata back to nature mulai dijadikan sebagai ajang pendidikan dan penyadaran bagi 

para wisatawan tentang pentingnya lingkungan hidup, dan dimulainya penghargaan 

terhadap konsep konsep preservasi , konservasi pada lingkungan dan budaya lokal. 

Istilah ekowisata kemudian muncul dengan harapan akan memberikan nilai lebih 

kepada wisatawan, selain dapat memberikan kontribusi tersendiri pada  masyarakat 

lokal yang mendiami daerah tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut dalam  Garis 

Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999 mendukung ekowisata dengan 

menyatakan bahwa "mengembangkan pariwisata melalui pendekatan sistem yang 

utuh dan terpadu bersifat interdisipliner dan partisipatoris dengan menggunakan 

kriteria ekonomis, teknis, ergonomis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam 

dan tidak merusak lingkungan". Hal ini memperlihatkan niatan dari pihak pemerintah 

maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dapat membuat suatu bentuk wisata 

yang berkelanjutan dan dapat memberikan nilai ekonomis bagi negara maupun bagi 

masyarakat , sehingga dalam pengembangan ekowisata dimasa datang diharapkan 

mampu untuk dapat memenuhi tujuan dari GBHN tersebut.  

  Ekowisata yang didefenisikan oleh The Ecotourism Society (2002) sebagai  

suatu bentuk perjalanan wisata yang bertanggung jawab ke kawasan alami yang 

dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan 

dan kesejahteraan penduduk setempat. memperlihatkan kesatuan konsep yang 

terintegratif secara konseptual tentang keseimbangan antara menikmati keindahan 

alam dan upaya mempertahankannya. Sehingga pengertian  ekowisata dapat dilihat 
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sebagai suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk 

mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya.   

Hector Ceballos – Lascuarin (1997) menyatakan bahwa ekowisata sebagai suatu 

bagian logis dari pembangunan yang berkelanjutan , memerlukan pendekatan 

berbagai disiplin dan perencanaan yang hati hati ( baik secara fisik maupun 

pengelolaannya).  Selanjutnya  I Gede Ardika menyatakan : “Sebaiknya, 

perkembangan wisata  menerapkan konsep ekowisata. Hal ini disebabkan karena 

ekowisata dapat dikatakan bukan hanya sebagai salah satu corak kegiatan pariwisata 

khusus, melainkan suatu konsep wisata yang mencerminkan wawasan lingkungan 

dan mengikuti kaidah-kaidah keseimbangan dan kelestarian. Oleh karena itu 

pengembangan ekowisata harus dapat meningkatkan kualitas hubungan antar 

manusia, meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat dan menjaga kualitas 

lingkungan”( Dalam Chafid Fandeli 1994:1) 

Indonesia sebagai negara megabiodiversity nomor dua di dunia, telah dikenal 

memiliki kekayaan alam, flora dan fauna yang sangat tinggi mempunyai potensi 

untuk dapat dijadikan sebagai salah satu Obyek dan Daya Tarik Ekowisata . 

Indonesia mempunyai beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang indah seperti jenis 

mamalia dengan jumlah 512 jenis yang meliputi 12 % jenis mamalia dunia, Burung 

dengan 17 % adalah burung endemis dan lebih dari 7000 jenis ikan yang merupakan 

25 % ikan dunia (lihat Goldwin 1995) seperti Gajah, Tapir, Badak, Tarsius, Orang 

Utan dan Komodo , disamping beberapa hewan endemik lainnya  

Disamping itu, Dua pertiga wilayah indonesia terdiri dari perairan pesisir serta 

memiliki kurang lebih 17.508 pulau dan berjuta hektar taman laut dan suaka marga 

satwa Jadi bisa dikatakan Indonesia memiliki prospek yang cerah untuk 

pengembangan ekowisata. Sebagai contoh kongkrit, kawasan Indonesia bagian timur 

yang meliputi Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Papua memiliki taman laut yang 

sangat mempesona, indah dan menarik. Kawasan tersebut juga memiliki teluk yang 

tenang dan ombaknya dapat digunakan untuk berbagai kegiatan olahraga perairan. 

Pesona lain adalah pantai berpasir putih, taman laut dengan aneka ragam biota laut. 

Kawasan ini memiliki hidrometeorologi dan musim yang khas. Para explorer dari 

dunia barat maupun timur jauh telah mengunjungi Indonesia pada abad ke lima 

belas yang lalu seperti Tomi Pires telah melihat kekayaan alam Indonesia khususnya 

Pulau Sulawasi dengan keberagamana kekayaan alam dan masyarakatnya sehingga 
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ia menyatakan dalam sebuah manuskrip perjalanannya bahwa Pulau Sulawesi adalah 

The Land Below The Wind. ( Dirawan 2001: 24). 

Lampoko Mampie adalah sebuah taman suaka marga satwa yang berada di 

pulau Sulawesi dengan luasan hampir  2,000 ha. Suaka ini tepatnya berada di bagian 

barat  Provinsi Sulawesi Selatan  yang berlokasi pada Kabupaten Polewali Mamasa. 

Kondisi lapangan dari Taman Suaka Margasatwa tersebut terdiri atas daerah wet 

land yang terdiri dari  daerah berawa- rawa dengan secondary forest seluas  300 ha 

swamp forest dan beberapa daerah isolasi mangrove. Daerah suaka margasatwa ini 

merupakan daerah yang sangat penting bagi tumbuhan dan hewan utamanya 

burung Mandar Sulawesi atau Ballidae atau Celebes Rails (Aramidopsis plateni) yang 

merupakan burung endemis yang hidup pada kawasan tersebut . Disamping itu 

kawasan ini juga merupakan daerah untuk berkembang biak beberapa hewan 

lainnya , bahkan menjadi tempat persinggahan burung burung yang bermigrasi.   

Tekanan ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997 yang memberikan peluang 

kepada masyarakat lokal untuk mengambil dan mengolah lahan untuk dirubah 

fungsinya menjadi tambak . dan didorong oleh beberapa factor seperti kebijakan 

pemerintah untuk pengolahan intensifikasi tambak dan factor tingginya nilai 

ekonomis komoditas udang yang terus berfluktuasi apalagi dengan adanya Hak 

Ulayah adat pada daerah tersebut yang menyebabkan begitu besarnya kerusakan 

hutan dan kawasan suaka marga satwa tersebut. 

Undang Undang Otonomi daerah No 22 dan No 25 tahun 1999 juga 

memberikan kontribus tersendiri untuk upaya pengelolaan kawasan tersebut , yang 

sekarang ini berada di tangan pemerintah daerah. Sejak diberlakukannya undang-

undang,  telah terjadi banyak perubahan pola kebijakan daerah terkait dengan 

pengelolaan sumberdaya alam (SDA).  Hal ini dimungkinkan karena SDA merupakan 

modal penting dalam menggerakkan pembangunan di suatu daerah, baik dalam 

konteks negara, propinsi maupun kabupaten. Oleh karenanya, aspek 

pemanfaatannya merupakan suatu yang sangat strategis dalam menentukan jumlah 

penerimaan atau tingkat kontribusinya dalam pembentukan modal pembangunan.  

sehingga upaya konflik semakin membesar dengan adanya upaya dari pemerintah 

daerah untuk pengelolaan kawasan ini belum lagi konflik yang terjadi antar penguasa 

tanah dalam hal ini adalah orang yang merasa dirinya sebagai kaum bangsawan 

masa lalu untuk mengusasi lahan tersebut , belum lagi penguasaan negara terhadap 

kawasan suaka marga satwa .  
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Dengan melihat kompleksitas dari berbagai pengertian ekowisata , potensi yang 

dimiliki oleh daerah tersebut , pengelolaan kawasan kawasan suaka yang mulai 

ditangani daerah dan keinginan masyarakat lokal untuk dapat membangun sebuah 

kawasan yang berasaskan lingkungan hidup, sehingga  timbulah keinginan 

masyarakat daerah tersebut untuk dapat mengelola langsung kawasan suaka ini 

dengan tetap memperhatikan kelestarian alam disamping mereka juga mendapatkan 

insentif secara ekonomis untuk kelangsungan anak cucunya. 

 

 

Rumusan Masalah  

Dengan melihat berbagai  latar belakang diatas, maka beberapa masalah dapat 

dirumuskan sebagai berikut : Dengan adanya keinginan masyarakat dan pemerintah 

daerah untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan ekowisata maka  

1. Perlu diketahui seberapa besar potensi ekowisata yang ada pada kawasan 

tersebut termasuk carrying capacity-nya dan environmental footnote-nya  

2. Seberapa besar potensi wisata tersebut dapat dikembangkan dengan melihat 

pasaran wisata internasional dan nasional untuk kegiatan ekowisata.  

3. Bagaiaman peran institusi dalam pengembangan dan manajemen di masa 

yang akan datang  

4. Sejauh mana mamfaat sosial dan ekonomi yang dapat diterima oleh 

masyarakat sekitar dan usaha konservasi kawasan wisata tersebut. 

 

Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk dapat melihat potensi ekowisata yang ada dengan berbagai faktor 

yang mendukung tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam membangun 

kawasan tersebut 

2. Untuk dapat melihat sejauh mana potensi ekowisata pada daerah tersebut 

dapat dikembangkan dengan menggunakan analisa mamfaat sosio 

ekonominya 

3. Untuk dapat menjabarkan kegiatan tersebut diperlukan adanya bentukan 

intitusi dan manajemen pengelolaan wisata termasuk didalamnya zonasi 

kawasan ekowisata dan hubungannya dengan beberapa kawasan ekowisata 

lainnya?   
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Defenisi dan Pengertian Konsep Ekowisata  

Apabila kita merujuk pada dua kata Eco dan Tourism , yang ketika di 

Indonesiakan menjadi  kata Eko dan Turisme atau Eko dan Wisata . Makna  dasar 

dari 2 kata tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut   , Eko   yang dalam bahasa 

Greek ( Yunani) berarti Rumah , dan Tourism yang berarti wisata atau perjalanan. 

Pengertian selanjutnya oleh beberapa ahli kata Eco dapat diartikan sebagai Ecologi 

atau Economi sehingga dari kedua kata tersebut akan memunculkan makna Wisata 

ekologis  (Ecological Tourism ) atau Wisata Ekonomi ( Economic Tourism) dan hal ini 

masih terus diperdebatkan oleh para ahli mengenai makna dari kata dasar tersebut. 

Untuk lebih jelas mengenai beberapa pendapat para ahli ecotourisme. 

Ecotourism Society yang merupakan salah satu organisasi not-profit yang 

dideklarasikan di vermont mencoba mendefinisikan ecotourism sebagai ” “Resposible 

travel to the natural areas that conserves the environment and sustains the well 

being of local people “   atau seperti yang dinyatakan oleh Hector cebalos lascuarin 

sebagai “Traveling to undisturb area or uncontaminated natural areas with a specific 

objective of studying , admiring and enjoying the scenery and its wild plants and 

animals” ( Ceballos –Lacuarin 1987 with sligth variation Boo, 1991).   Kemudian 

konsep tersebut dipertegas oleh  David  western (1987) dengan menyatakan bahwa 

ekowisata menggabungkan suatu komitment kuat terhadap alam dan suatu rasa 

tanggung jawab sosial para pelancong terhadap kelestarian alam sekitar.   Ia bahkan  

mendefinisikan ekowisata sebagai hal yang menciptakan dan memuaskan suatu 

keinginan alam, yang berhubungan dengan mengeksploitasi potensi wisata untuk 

konservasi dan pembangunan serta  mencegah dampak negatifnya terhadap ekologi. 

World Tourism Organisation (WTO) dan United Nations Environment Program 

(UNEP) menyatakan  “ Ecotourism involves traveling to relatively undisturb natural 

areas with the specific objective of studying, admiring, and enjoying the scenery and 

its wild plants and animals as well as any existing cultural aspect found in those 

area” dan oleh  The Adventure Travel Society mendefinisikan ecotourism sebagai  

“environmentally responsible travel to experience the natural areas and culture of a 

region while promoting conservation and economically contribution to local 

communities” . Selanjutnya , Ziffer ( 1989) menyatakan “ a form of tourism inspired 

primary by the natural history of an area , including its indegeniouse cultures , the 

ecotourist visit underdeveloped areas in the spirit of the appreciation , participation 

and sensivity”. 
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Richard Bangs dalam suatu konfrensi di Puertoi Azul melihat ekowisata 

sebagai salah satu hal yang masih belum berwujud dengan menyatakan  :” 

ecotourism is a rubic that is not suprisingly , often manipulated and misapplied , In 

its pure stated it denotes tourism that is environmentally , culturally and socially 

aware , that is responsible and sustainable that stives to enhance  not exploit the 

regions and the cultures it tauches and that is small in scale.  Bangs juga 

menyatakan bahwa “ ecotourism may be a crass marketing tools used by the travel 

industry to legitimate the hedonism of wilderness travel , or it may be a fad, like a 

benefit concert … “ dia bahkan menyatakan secara tegas bahwa ecotourism adalah 

sebuah bentuk dari trend tertentu dalam tourism yang padanan analoginya mirip 

dengan trend pakaian sehingga dengan sisnisnya Bangs menyatakan bahwa 

sebaiknya untuk tidak mensosialisasi dan mendefinisikan ecotourism tersebut.  

(seluruh defenisi diatas disadur dan diambil dari paper Gahey: The Basic of 

Ecotourism : definition and Concept (nd) : 1- 4 ).  

Ekowisata merupakan sebuah istilah baru yang masih sangat sering 

dibicarakan diberbagai negara saat ini karena melihat potensi untuk 

mengembangakan pariwisata baru dan mempromosikan konservasi alam disamping 

dapat memberikan keuntungan pada masyarakat lokal . Kutai dalam Ziffer ( 1989; 5) 

meyatakan bahwa Ecotourism no seen as a model of development in which natural 

areas are planned as part of the tourism base and biologicall resources are clearly 

linked to social economic sector. Ziffer bahkan memberikan sebuah definisi dengan 

menginterpretasi definisi Hector Ceballos –Lascuarin  dengan menyatakan :  

“Ecotourism is a form of tourism inspired by primarily by the natural 

history of an area, including indigenous cultures. The Ecotourist visits 

relatively undeveloped areas in the spirit of appreciation, 

participation, and sensitivity. The eco tourist practices a non 

consumptive use of wild life and natural resources and contributes to 

the visited area through labor or financial means aimed at directly 

benefiting the conservation of the site and the economic well being of 

the local residents. ..” ( Ziffer 1989: 6) 

Kriteria Ekowisata  

Pengertian tentang ekowisata mengalami perkembangan 

dari waktu ke waktu John Snores dengan simpelnya 

mendefinikan ekotourism sebagai Ecolocally sound 
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tourism  . dan untuk mencapai hal tersebut Ron Maiders menjabarkan ecotourism 

dalam beberapa kriteria:  

a. ecotourism memberikan nilai konservasi yang dapat dihitung  

b. mencakup partisipasi publik  

c. menguntungkan dan dapat memelihara dirinya sendiri. 

Gambar 1. Potensi ekowisata 

 

Namun, pada hakekatnva, pengertian ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang 

bertanggungjawab terhadap kelestarian alam  (natural area), memberi manfaat 

secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budava bagi masyarakat setempat. 

Atas dasar pengertian ini, bentuk ekowisata pada dasarnya merupakan bentuk 

gerakan konservasi yang dilakukan oleh penduduk dunia. Eco-traveler ini pada 

hakekatnya konservasionis. Jan Mosedale membuat definisi yang didasarkan pada 

pola pemikiran Walter Bishop Velarde yang menyatakan bahwa ecotourisme adalah 

sebuah ide dan bukan merupakan sesuatu yang mudah untuk dilakukan / dicapai 

karena hal tersebut memadukan 4 komponen ( natural , community, culture and 

sconomic). 

Belantara tropika basah di seluruh kepulauan Indonesia merupakan suatu 

destinasi. Destinasi untuk wisata ekologis dapat dimungkinkan mendapatkan manfaat 

sebesar-besarnya aspek ekologis, sosial budaya dan ekonomi bagi masyarakat, 

pengelola dan pemerintah. Destination areas elect to become involved in tourism 

primarily for economic reasons: to provide employment opportunities, to increase 

standard of leaving and, in the case of international tourism to generate foreign 

exchange. Tourism is viewed as a development tool and as a means of diversifying 

economics (Wall, 1995: 57). 

Sementara itu destinasi yang diminati wisatawan 

ecotour adalah daerah alami. Kawasan konservasi 

sebagai obyek daya tarik wisata dapat berupa Taman 

Nasional, Taman Hutan Raya, Cagar Alam, Suaka 

Margasatwa, Taman Wisata dan Taman Buru. Tetapi 

kawasan hutan yang lain seperti hutan lindung dan hutan 

produksi bila memiliki obyek alam sebagai daya tarik 

ekowisata dapat dipergunakan pula untuk 

pengembangan ekowisata. Area alami suatu ekosistem 

sungai, danau, rawa, gambut, di daerah hulu atau muara 
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sungai dapat pula dipergunakan untuk ekowisata 

Gambar 2. Taman laut sebagai salah satu potensi wisata 

Pendekatan lain bahwa ekowisata harus dapat menjamin kelestarian 

lingkungan. Maksud dari menjamin kelestarian ini seperti halnya tujuan konservasi 

(UNEP, 1980) sebagai berikut: 

1. Menjaga tetap berlangsungnya proses ekologis yang tetap mendukung sistem 

kehidupan. 

2. Melindungi keanekaragaman hayati. 

3. Menjamin kelestarian dan pemanfaatan spesies dan 

ekosistemnya. 

Pemilihan ekowisata sebagai konsep pengembangan bagi wisata pesisir di 

dasarkan pada beberapa unsur utama, yaitu : Pertama, Ekowisata sangat 

bergantung pada kualitas sumber daya alam, peninggalan sejarah dan budaya. 

Kedua, melibatkan Masyarakat. Ketiga, Ekowisata meningkatkan kesadaran dan 

apresiasi terhadap alam, nilai-nilai peninggalan sejarah dan budaya. Keempat, 

tumbuhnya pasar ekowisata di tingkat internasional dan nasional. Kelima, Ekowisata 

sebagai sarana mewujudkan ekonomi berkelanjutan. Dengan kata lain, ekowisata 

(bahari) menawarkan konsep low invest-high value bagi sumberdaya dan lingkungan 

kelautan sekaligus menjadikannya sarana cukup ampuh bagi partisipasi masyarakat, 

karena seluruh aset produksi menggunakan dan merupakan milik masyarakat lokal.  

 

Perkembangan ekoturisme dunia dan dampaknya 

Sekarang ini perkembangan ekoturisme dunia semakin  besar; salah satu 

contoh  adalah kawasan preservasi yang telah menginternasional  dan merupakan 

kawasan penghasil devisa bagi Rwanda walaupun sedang dilanda peperangan . 

Setiap harinya seorang wisatawan membayar US$ 170 sebagai karcis masuk ke 

kawasan tersebut sehingga memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat 

sekitar  sebagai guide dan penjaga taman suaka margasatwa tersebut.  

Hanya saja, dari hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa dana yang 

dihasilkan oleh ekowisata kebanyakan berada pada  elite tertentu. Keuntungan dari 

hasil ekowisata tersebut bahkan kebanyakan kembali ke negara maju yang memiliki 

tur operator, pesawat udara, akomodasi dengan jaringan internasional, dan 

penggunaan barang non lokal dalam pelaksanaan wisata.  Bank Dunia 

mengistemasikan bahwa hanya sekitar 40 % dari penghasilan wisata yang 

didapatkan oleh negara pelaksana ekowisata sedangkan sisanya kembali ke tour 
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operator negara asal wisatawan, bahkan pada negara berkembang nilai persentase 

tersebut  lebih kecil.  Dalam suatu study di  Nepal menyatakan bahwa hanya 10 cent 

dari setiap dollar  yang dipakai melakukan kegiatan wisata yang didapatkan 

masyarakat lokal sedangkan sebahagian besar keuntungan diambil  oleh kaum elit 

dan investor asing yang ada di daerah tersebut.      

Disisi lain kebutuhan untuk mengkonservasi hutan  tropis membutuhkan 

biaya belum dapat dihitung secara pasti  terutama mengenai dampak lingkungan 

yang terjadi  seperti dampak terhadap  ekologi hutan, stress yang terjadi akibat 

pertumbuhan jumlah manusia, sampah, penggunaan bahan bakar, akomodasi, 

pembuatan akses dan rute komunikasi. Belum lagi pengaruhnya terhadap budaya 

masyarakat local termasuk pengaruh pada struktur komunitas komunitas masyarakat 

yang ada. 

Dalam setiap kegiatan pembangunan maka akan terlihat “dua sisi mata uang ” 

yaitu sisi negatif  dan sisi positif . Demikian pula halnya dengan pengembangan 

wisata di Indonesia . Sustainability atau konsep berkelanjutan untuk sebuah kawasan 

wisata menjadi sebuah konsep yang utama , karena dengan berkelanjutannya 

sebuah kegiatan wisata tentunya akan memberikan sebuah dampak yang positif bagi 

kelangsungan kehidupan masyarakat yang berada dalam kawasan tersebut. 

Untuk dapat melihat sisi positif dan sisi negatif dari pengembangan pariwisata 

terlebih dahulu perlu diperhatikan beberapa hal bagi setiap perencana wisata . 

karena hal ini akan menyangkut kelangsungan pertumbuhan kawasan wisata dan 

juga tentunya akan menyangkut kelangsungan para pelaku wisata yang berada 

dalam kawasan tersebut . Hal Hal yang perlu diperhatikan adalah :  

 

Volume atau Jumlah dari wisatawan  

Karakteristik dari wisatawan dengan berbagai keinginan untuk berwisata  

Type dari aktifitas wisata yang dapat ditawarkan pada sebuah kawasan 

wisata beserta dengan variasi wisata yang mungkin dilakukan 

Struktur masyarakat yang berada pada kawasan wisata tersebut  

Kondisi lingkungan sekitar yang berada pada kawasan tersebut  

Kemampuan masyarakat untuk dapat mengadaptasi dari perkembangan 

kepariwisataan    
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Dengan melihat prakondisi yang ada diatas sehingga diperlukan sebuah 

impact analisis  (analisa dampak) wisata pada setiap Obyek dan Daya tarik Wisata 

(ODTW). 

 
 
Dampak Sosiocultural dari pengembangan wisata  

Ada berbagai cara untuk dapat melihat kepariwisataan dan pembangunan 

sosio-ekonominya, dan hal ini tentunya akan terkait dengan bagaimana 

pembangunan sebuah kawasan wisata, dalam sebuah penelitian oleh Smith (1989) 

menyatakan bahwa pembangunan ekonomi akan berpengaruh terhadap sosial 

struktur dan aspek budaya dari sebuah masyarakat. Dimana terjadinya pertemuan 

budaya antara wisatawan dan penduduk lokal yang kemudian akan menghasilkan 

“perkawinan budaya” atau sebuah penjajahan budaya apabila budaya pendatang 

lebih berpengaruh kepada masyarakat yang menerimanya.  

  Proses pembangunan kepariwisataan dapat dilihat dalam 3 proses yaitu :  

Proses psikologi : 

Salah seorang peneliti Stanley Plog’s (1977) mencoba untuk memetakan 

psyografic dan analisis dari bentukan kawasan wisata. Plog menyatakan bahwa 

segmentasi wisatawan dapat dibagi atas allocentric, near allocentric , mid centric, 

near psychocentric dan psychocentric. dimana seorang wisatawan akan mencari 

sesuatu yang sangat berbeda dari lingkungan dimana dia berada , dengan norma 

kehidupan yang berbeda, penuh dengan tantangan serta kebanyakan 

mempunyai income yang tinggi digolongkan dalam allocentric, sedangkan dilain 

pihak wisatawan yang mencari sesuatu yang mirip dengan kehidupannya, berasal 

dari income rendah dan tidak menyukai tantangan digolongkan dalam 

psychocentric. 

Sedangkan sebahagian besar wisatawan merupakan wisatawan yang 

Midcentric yang mempunyai segementasi terbesar sehingga pengembangan 

kawasan wisata yang ada kecendrungannya mengikuti segementasi terbesar ini.  

Akan tetapi segementasi yang dikeluarkan oleh Plogs ‘ ini masih dapat 

diperdebatkan karena kebanyakan kawasan wisata kecendrungan 

pembangunannya adalah mendekati psychocentric.  

Proses sosiologi 



Gufran Darma Dirawan  
PSL/ P062030071 

Typologi wisatawan yang dilihat dari sosiologi dikategorikan berdasarkan 

fenomena khusus, motivasi dan bagaimana mereka melakukan wisata sehingga 

dapat dibagi atas 2 bagian besar yaitu :  

o Package Tourist yang membutuhkan kebutuhan moderen sehingga 

arahan pembangunannya mengikuti pola yang ada di negara maju .  

o Independent tourist yang lebih ke arah lingkungan lokal yang 

mempunyai segementasi yang masih sangat kecil dimana  

 

 

 

 

 

 

 

Type dari wisatawan dan pengaruh adaptasinya terhadap norma lokal  

Type wisatawan Jumlah wisatawan Proses adaptasi dengan norma 

lokal  

Explorer Sangat sedikit  Sangat baik ( Acceptable fully) 

Elite Kurang diminati Sangat baik (adapts fully) 

Off-beat Sangat jarang tetapi 

pasarannya ada 

Beradptasi dengan baik 

Unussual Kadang kadang Dapat beradaptasi  

Incipien mass Jumlahnya cukup besar Kebutuhan moderen 

Mass Jumlahnya selalu 

mengalir 

Kebutuhan moderen 

Charter Jumlah besar Kebutuhan moderen 

    Sumber smith (1989) 

Inskeep tahun 1991 mencoba untuk melihat perbedaaan karakteristik antara 

wisatawan dengan penduduk lokal , perbedaan tersebut diantaranya :  

Basic Value ( nilai dasar) dan logika 

Kepercayaan terhadap agama  

Tradisi  

Custom ( adat)  

Lifestype ( kehidupan sehari hari) 

Behavioral pattern  
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Tata cara berbusana ( dress code)  

Sense of time budgetting  

Attitudes toward starngers (tata cara menghadapi pendatang)  

 

Dampak Lingkungan pengembangan pariwisata 

  Apakah itu berbentuk alamiah maupun buatan manusia merupakan hal yang 

terpenting dalam pembangunan industri wisata hanya saja ketika wisatawan mulai 

datang perubahan terhadap lingkungan baik itu berupa lingkungan fisik maupun 

bilogis tentunya akan berubah . Dari sisi  positif adanya keinginan dari pihak 

pengelola untuk :  

Mempreservasi dan restorasi benda benda budaya seperti bangunan dan 

kawasan bersejarah 

Pembangunan taman nasional dan taman suaka margasatwa 

Melindungi pantai dan taman laut  

Mempertahankan hutan  

Dari sisi negatifnya kegitan wisata akan menyebabkan :  

Polusi Suara , Air dan Tanah  

Perusakan secara fisik lingkungan sekitarnya  

Perburuan dan pemancingan  

Pembangunan hotel hotel yang megah tampa melihat kondisi lingkungan  

Perusakan hutan, perusakan monumen bersejarah , Vandalisme  

Sehingga dibutuhkan sebuah kebijakan dalam menata sebuah perjalan wisata 

yang dapat memberikan efek positif dibandingkan dengan efek negatifnya .  

 

Tinjauan kawasan Study 

Kabupaten Polewali Mamasa  terletak sekitar kilometer 247 sebelah utara dari 

ibukota propinsi Sulawesi Selatan , Kabupaten ini dihuni oleh tiga kelompok etnik 

yaitu orang Mandar Bugis, orang Toraja Barat dan orang Jawa di tahun 1936 telah 

mendiami kecamatan Wonomulyo sebagai transmigrasi di masa penjajahan. Orang 

Mandar telah terkenal dengan sarung sutra, lipa sa'be, demikian juga orang Toraja 

terkenal dengan tenunan selimut kain kapasnya. Mamasa daerah ketinggian dari 

kabupaten Polmas di lihat dari unsur kebudayaannya termasuk di dalam kategori 

Toraja bagian Barat. Pemandangan dari Bittuang ke Mamasa melahirkan jalur 

perjalanan trekking melalui daerah pegunungan yang spektakuler.Luas wilayah 

kebupaten Polewali Mamasa sebesar 478 153 Ha dengan alokasi penggunaan lahan 
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sekitar 61,48 persen dari wilayah tersebut masih tertutup hutan yang berada di 

pegunungan , 20,28 % dimamfaatkan untuk pengembangan tanaman pertanian , 

pangan dan perkebunan selebihnya sebesar 18,24 % dimamfaatkan untuk kegiatan 

budidaya perikanan , tegalan , pemukiman dan pekarangan dsb. ( anonim 2002) 

Lampoko Mampie adalah sebuah taman suaka marga satwa yang berada di 

bagian barat  dari propinsi Sulawesi Selatan dan berada sekitar 18 kilometer dari ibu 

kota Kabupaten Polewali mamasa  dengan luasan hampir  2,000 ha. Suaka ini 

tepatnya berada di bagian barat  Provinsi Sulawesi Selatan  yang berlokasi pada 

Kabupaten Polewali Mamasa. Kondisi lapangan dari Taman Suaka Margasatwa 

tersebut terdiri atas daerah wet land yang terdiri dari  daerah berawa- rawa dengan 

secondary forest seluas  300 ha swamp forest dan beberapa daerah isolasi 

mangrove. Daerah suaka margasatwa ini merupakan daerah yang sangat penting 

bagi tumbuhan dan hewan utamanya burung Mandar Sulawesi atau Ballidae atau 

Celebes Rails (Aramidopsis plateni) yang merupakan burung endemis yang hidup 

pada kawasan tersebut . Disamping itu kawasan ini juga merupakan daerah untuk 

berkembang biak beberapa hewan lainnya , bahkan menjadi tempat persinggahan 

burung burung yang bermigrasi. 

 

Gambar 3. Kondisi Wet-Land yang merupakan potensi Ekowisata 

Cost – Benefit Analysis Pengembangan Kawasan Mampie Lampoko 

Cost Benefit Analysis (CBA) merupakan analisa ekonomi yang banyak sekali 

dipergunakan di berbagai negara karena sifatnya yang mudah untuk diperhitungkan . 

Analisa ini dipergunakan dengan melihat perspektif dari masing masing negara dan 

system yang dipergunakan pada masing masing proyek untuk menghitung nilai 

ekonomisnya. Analisa ini juga dipergunakan untuk melihat apakah akan berpengaruh 

pada kesejahteraan dari masyarakat secara umum ( Perkins 1994:3). CBA tidak 

hanya melihat efek keseimbangan dari setiap proyek akan tetapi juga melihat 

seluruh dampak ekonomis yang akan dihasilkan oleh proyek dalam implementasinya 

di lapangan . Disini fungsi dari kesejahteraan social masyarakat akan dapat dilihat 
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secara utuh sehingga memberikan pengaruh kepada kebijakan yang akan diambil 

oleh pengambil keputusan.  

Ada  dua aspek utama dalam perhitungan CBA yaitu :  

1. Finansial analisis yang merupakan sebuah proses dari perhitungan 

stakeholders yang melihat semua proses finansial proyek secara umum  dan 

dapat dihitung dengan monetary value ( nilai uang ) dimana hanya nilai nilai 

yang dapat ditangkap oleh pasar yang diperhitungkan seperti nilai produksi 

dan nilai biaya yang diperlukan untuk sebuah produksi barang . Sedangkan 

nilai lingkungan dan opportunity cost tidak diperhitungkan. 

2. Extended Cost benefit analisis yang memperhitungan keseluruhan nilai 

ekonomis dan fungsi kesejahteraan masyarakat termasuk eksternalitas 

seperti nilai kesehatan , nilai biodiversity  dan nilai public goods jika dapat 

diperhitungkan  

Salah satu hal yang sangat    menantang para pengambil kebijakan adalah 

bagaimana cara menghitung nilai nilai yang tidak dapat dinilai dengan uang ( 

monetary value ) sehingga diperlukan sebuah tata cara perhitungan tersendiri 

dengan mengambil data data  (intangible data)yang masih dapat diperkirakan 

dengan metode Contingen Valuation  atau dengan menggunakan nilai opportunity 

cost . 

Ekowisata merupakan sebuah bisnis jasa yang tergantung kepada permintaan 

yang terjadi dimasyarakat dan juga factor produksi jasa yang dapat ditawarkan oleh 

pihak penyelenggara . Hal yang menjadi rumit karena munculnya nilai konservasi 

sebagai nilai tambahan terhadap biaya yang muncul akibat dari keinginan para 

wisatawan untuk melihat sesuatu yang unik dan alami. Sehingga diperlukan sebuah 

batasan nilai yang cukup lebar untuk dapat mengetahui sejauh mana keinginan dari 

para wisatawan untuk mendapatkan sebuah kegiatan berwisata . Untuk menghitung 

nilai ini diperlukan sebuah konsistensi sehingga setiap alternatif yang ada harus 

terus diperhitungkan sepanjang system ekowisata ini dapat berjalan dengan terus 

memperhatikan discounted value. 

Berawal dari riset Cleverdon (1979), Stough and Feldman (1982) yang 

diperkuat oleh Pearce (1989) riset mengenai pariwisata wilayah bukan hanya akan 

memberikan beberapa hasil segera seperti perluasan lapangan pekerjaan, 

peningkatan pendapatan dan sarana untuk wilayah, namun juga sering membawa 

dampak negatif yang kadang sangat merusak terutama yang menyangkut dengan 

tatanan nilai kemasyarakat akibat dari pertemuan dari budaya moderen yang 
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datang dibawa oleh para wisatawan. Hasil riset tersebut diperkuat oleh Forsyth and 

Dwyer (1991) yang menyajikan pengembangan wilayah pariwisata akan 

mengakibatkan dampak jangka pendek dan jangka panjang lainnya, secara 

terperinci. Kedua metode tersebut, identik dengan riset yang sering dilakukan untuk 

para perencana wilayah yaitu Cost - Benefit Analysis.   

 

Evaluasi Ekonomic Valuation pada Mampie Lampoko Reserve 

Ide dari total economic valuation (TEV) yang telah lama di perkenalkan oleh 

para ahli adalah untuk menilai sumber daya yang ada pada daerah tropis dan polusi 

yang terjadi pada daerah tersebut. TEV juga dapat dipergunakan pada daerah 

konversi lahan maupun pada daerah konservasi dengan membandingkannya dengan 

berbagai nilai yang ada. Dengan menggunakan beberapa opsi untuk exsisting value 

untuk daerah tropis dengan asumsi jika masyarakat sekitar tidak diperkenankan 

untuk mengolah kawasan tersebut maka nilai tersebut menjadi nilai preservasi , 

akan tetapi jika masyarakat juga turut dilibatkan dalam pengelolaan kawasan 

tersebut maka nilai yang dipergunakan adalah nilai konservasi .Sedangkan nilai 

konservasi mempunyai spektrum yang sangat luas seperti untuk kawasan wetland 

sistem management pengambilan hasil hutan yang sustainable, dapat juga 

dilakukan perubahan lahan menjadi lahan pertanian atau pertambakan dengan 

berbagai konsekwesi perubahan iklim mikro pada lingkungan sekitar .  

Salah satu pendekatan yang dilakukan dalam menghitung Benefit Cost Analisis 

dengan menggunakan TEV . Jika para stakeholder mengambil keputusan untuk 

mengkonservasi lahan dimana kita menghilangkan non use value (NUV) dan 

menggantikannya dengan nilai sustainable konservasi dimana nilai ekowisatadapat 

menjadi salah satu faktornya , karena anggapan bahwa dengan adanya ekowisata 

maka kerusakan hutan atau lingkungan dapat dihilangkan.  

Rumusan untuk nilai konservasi sebagai berikut :  

Development benefits – development cost > Conservation benefit – Conservation cost  

<=> Devben-Dev cost – Net Conservationben > 0 

 

Untuk dapat menggambarkan masing masing nilai tersebut dipada tabel bawah 

ini: 

Nilai  Benefit Cost  

Direct value Tiket masuk ke kawasan ekowisata  

Jumlah tenaga kerja yang terserap 

Biaya perencanaan kawasan 

temasuk analisa zonasinya  
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Nilai penjualan soevenir masyarakat 

lokal  

Nilai atraksi seni dan budaya  

Sumbangan untuk konservasi  

Kemungkinan lain penggunaan 

kawasan ekowisata  

 

Biaya sosialisasi masyarakat  

Biaya pembuatan batasan , 

infrastruktur , suprastruktur 

kawasan  

Biaya Hukum dan penegakannya  

Biaya overhead cost  

Biaya Shadow price  

Indirect Value Perlindungan pantai dan daerah 

taman laut  

Pertahanan hutan dari abrasi dan 

angin  

Karbon sink  

Plasma nutfah  

Kemungkinan nilai tanah yang dapat 

digunakan di tahun depan   

Nilai moralitas dan kepercayaan 

masyarakat 

Konsumerisme 

Kerusakan kawasan  dan nilai 

tradisional yang berubah menjadi 

modernitas  

Kerusakan struktur masyarakat  

 Polusi ; air, tanah dan udara  

Kehilangan aktifitas ekonomi 

lainnya  

Non Use 

Value  

Nilai budaya masyarakat yang baru  

Nilai jual konservasi  

Unsur hara tanah  

Nilai pendidikan dan kesadaran 

masyarakat  

Dampak pada view  (eksternalitas 

negatif) 

Sumber Daya Alam yang tergerus  

Stress pada biodiversity dan 

lingkungan sekitar   

Existance 

Value  

Nilai preservasi dan restorasi benda 

budaya  

Kelangsungan generasi penerus 

 

Sumber : dari berbagai sumber , nilai tentatif yang masih harus dipikirkan ( Gufran D: 

2003)  

 

Untuk penggunaan lahan di mampie Lampoko diperhitungkan Nilai Netconservation 

benefit sebagai berikut   

Direct Benefit (DB ) adalah sebagai berikut :  

1. Biological growth 

2. Harga Kayu yang mungkin terjual dipasar internasional  

3. Management yang effectif untuk penggunaan lahan  

4. Discount rate yang rendah dengan membandingkannya dengan rate bunga 

yang dikeluarkan oleh pemerintah  
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5. terjadinya Shadow Price untuk beberapa hasil hutan yang dpat dipergunakan 

oleh masyarakat lokal  

6. Harga hasil hutan yang lain yang dapat dihasilkan oleh masyarakat 

Indirect Use value  

1. Fungsi Ekologi dari kawasan yang dapat diambil dengan menggunakan 

opportunity cost untuk pembuatan saluran air dan bendungan  

2.  Adanya supply air untuk masyarakat lokal  

3. Adanya kawasan penyangga erosi dan sedimentasi  

4. Jika ingin diperhitungkan adanya nutrien cycling dan breeding yang 

menyebabkan tumbuhnya hasil perikanan pada kawasan tersebut  

5. Carbon cycling dan green house effect yang dapat dihitung dari jumlah 

biomass sink yang ada pada kawasan tersebut.  

 

 

Untuk dapat menilai TEV maka dapat digambarkan dalam diagram dibawah ini  

Total economic valuation  

 

 

Use Value       Non use Value  

 

 

Direct Use Value  Indirect Use  Option value     Existance Value     other Non use 

value  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sumber : Serageldin (1996) cited in Gufran 2001 

 

Output that 
can be 
consumed 
directly  

Function
al 
Benefit  

Future 
direct 
and 
indirect 
use 
value  

Values from 
knowledge 
of continue 
existance  

Food 
Biomass 
Recreation 
Health 

Ecology 
Flood 
controll 

Biodiversity 
Conserved 
Habitats 

Habitats 
Endangered 
Spesies 
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Untuk dapat menganalisa nilai nilai tersebut diatas maka diperlukan metode 

pengambilan data yang akurat, sehingga   yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan economic valuation yang berdasarkan  Willingness to pay bagi 

wisatawan yang akan mengunjungi daerah tersebut atau dengan melakukan 

perhitungan Opportunity cost yang mungkin terjadi jika daerah tersebut dikonversi 

menjadi sumber penghasilan lain bagi masyarakat sekitarnya.  Karenanya metode 

evaluasi ekonomi  yang dipergunakan dapat dilihat seperti dibawah ini: 

  

 

 

    Economic Valuation  

 

 

Based on Willingness to Pay (WTP)   Based on Opportunity Cost 

 

 

 

Environmental Quality  EQ as an input  in production 

As Consumption Goods     

 

        Direct OC  

Contingen Valuation   Hedonic Pricing   Replacement Cost  

Travel Cost method  Isoquant    Cost Saving  

Game Theory 

Sources : Thampipali cited in Gufran 2001 

 

Skala dan Scope Penelitian  

Scope penelitian meliputi kegiatan survey eksisting lapangan dan 

pengambilan data citra lapangan yang ada pada kawasan dengan tetap 

memperhatikan citra image kawasan. penelitian ini juga melihat bagaimana persepsi 

masyarakat dan keinginan mereka dalam mengkonservasi lahan dan mengubah nya 

menjadi sebuah kegiatan ekowisata , selain melihat bagaimana potensi wisata yang 

akan melihat potensi ekowisata tersebut . disamping melihat bagaimana tingkat 

partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan daerah tersebut di masa yang 

akan datang . 
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Disamping hal hal tersebut diatas skope penelitian meliputi , persepsi dan 

partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam membangun kawasan konservasi dan 

keinginan mereka yang dituangkan dalam Community Need Assessment (CNA). Serta 

melihat persepsi dan keinginan wisatwan yang akan menikmati kawasan tersebut. 

Disamping itu dilakukan analisa BCA dan TEV  untuk dapat melihat kelayakan 

pengembangan kawsan ekoturisme 

  

Skenario dan Rancangan Pengembangan 

Skenario pembangunan kawasan tersebut diambil dengan melihat berbagai 

potensi yang mungkin untuk mengubah kawasan tersebut dimas depan dengan  

memperhatikan aspirasi masyarakat yang ada didalamnya :  

Skenario I (Preservasi Kawasan) menjadikan kawasan tersebut sebagai 

kawasan konservasi burung dimana pemerintah dalam hal ini pemerintah 

daerah mengambil dan mengelola kawasan tersebut  dengan melarang 

masyarakat untuk mempergunakannya . 

Skenario ke II mengadakan transfer rights pengelolaan ke masyarakat dan 

menjadikannya kawasan pertambakan dengan tetap memperhatikan kondisi 

ekologis bagian pesisir untuk dijadikan kawasan hutan mangrove  

Skenario III. Mengkombinasikan berbagai kegaiatan mulai dari pertambakan 

rakyat , ekowisata dan konservasi kawasan wetland dimana tempat burung  

mandar dan migrasi burung yang menggunakan kawasan tersebut tetap 

terpelihara 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian ini akan bertempat di kawasan Suaka Marga satwa Mampie 

Lampoko   Kabupaten POLMAS dengan luas jangkauan penelitian pada wilayah 

pesisir ini diperkirakan sepanjang 2000 ha sepanjang garis pantai, dengan demikian 

bagian inti dari obyak penelitian sedikitnya akan mencakup 12 km kearah laut dari 

batas PTR (pasut tinggi rata-rata) dan 2 km ke arah darat dari batas PTR, 

disesuaikan dengan luas cakupan dua kecamatan yaitu kecamatan Wonomulyo dan 

Kecamatan Campalagian , isu pengelolaan, sumber daya dan lingkungan.  

 

Sebagai bahan banding lokasi pengambilan data lainnya dilakukan pada beberapa 

kawsan wisata dalam Kabupaten POLMAS dan Sulawesi Selatan serta beberapa 
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kawasan pengumpul wisatawan . Penelitian ini dilakukan selama 9 bulan mulai pada 

bulan Juni 2004 hingga Maret 2005  

 
Data dan Informasi  

Data primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang diambil 

langsung pada waktu survey penelitian yang terdiri atas : 

Data biota yang ada dalam kawasan perencanaan (inventory flora dan fauna) 

Lokasi lokasi dimana adanya kehidupan hewan endemis  

Inventori kondisi biofisik kawasan sebelum dan setelah pembangunan  

Identitas masyarakat lokal termasuk didalamnya pola religi dan budaya 

masyarakat yang masih bertahan  

Komponen sosial ekonomi masyarakat lokal  

Identifikasi kebutuhan masyarakat lokal dan hubungan pola sosial masyarakat 

; berbentuk kegiatan yang dilakukan masyarakat , keakraban antar warga , 

kegiatan berkelompok  dan sebagainya   

Kelembagaan atau institusi yang ada di masyarakat termasuk didalamnya 

Adat dan struktur tatanan masyarakat yang ada  

Identifikasi bisnis wisata yang mampu mendukung  

Identifikasi produk dan jasa yang dapat dijual 

Identifikasi potensi wisatawan khususnya wisatawan mancanegara 

Identifikasi profil wisatawan dalam hal ini psykologi , social , ekonomi dari 

wisatawan  

Identifikasi keinginan wisatawan untuk ekowisata     

Willingness to pay (WTP) dari para wisatwan  

Willingness to Accept (WTA) dari para stakeholders 

Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data rencana kegiatan 

pengelolaan kawasan Suaka margasatwa termasuk manajemen pengelolaan yang 

telah ada sekarang ini . data sekunder juga meliputi  

Data topografi dan peta peta yang dapat diambil melalui citra satelit ataupun 

pada Kantor BAPEDA dan Dinas Prasarana Kabupaten  

Data hidrology yang diperoleh dari Kantor sub dinas Pengairan Propinsi 

maupun pada sub dinas Kabupaten POLMAS 

Data tata ruang dan tata guna lahan yang dapat diperoleh melalui kantor 

BAPEDA maupun Kantor Badan Pertanahan Daerah  
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Data sosial ekonomi secara umum dapat diperoleh dari Biro Pusta Statistik 

maupun dari Data Monogram Kecamatan dan Desa  

Data jaringan jalan dan infrastruktur pendukung yang didapatkan dari Dinas 

Pekerjaan umum dan Prasaran wilayah  

Data wisatawan dan program pemerintah daerah diperoleh pada dinas 

Pariwisata dan kantor BAPEDA  

Data mengenai kondisi lingkungan dan program lingkungan dapat diperoleh 

dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah  

 

Metode Pengambilan dan Analisa Data 

Metode Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan survey dan 

Interview yang dilakukan pada masing masing stakeholder atau pelaku wisata yang 

ada di daerah Sulawesi Selatan , Pelaku wisata dan pasar mancanegara dalam hal ini 

pengambilan sample didasarkan  random sampling yang dilakukan untuk beberapa 

negara di pasar wisata Eropa dan Amerika . perbandingan juga dilakukan pada 

beberapa daerah  sebagai bahan banding adalah Way kambas di Sumatra dan Dayak 

mentarang di Kalimantan . Disamping itu juga dilakukan stratified random sampling 

untuk pengambilan data Community Needs Asessment (CNA) dan willingness 

masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan kawasan tersebut.  

Survey juga diadakan untuk melihat berbagai potensi wisata pendukung yang 

berada dalam kabupaten tersebut serta interaksi antara kawasan tersebut dengan 

buffer zone dan kawasan lainnya yang berada dalam Daerah Tujuan Wisata Sulawesi 

Selatan . Survey dan questinare dibagi dalam bebarapa bentuk  

1. Survey yang dilakukan dengan random sampling yang dilakukan pada negara 

yang paling banyak mendatangkan wisatawan ke Sulawesi Selatan dalam hal 

ini Perancis dan Jerman yang dilakukan dengan korespondesi E-mail kepada 

beberapa travel agent . disamping mengambil data wisatawan yang 

mempunyai keinginan untuk datang ke Sulawesi .  

2. Survey dilakukan di Bali dengan mengambil random sampling wisatawan 

yang datang ke Bali dan berniat untuk berkunjung ke Sulawesi  

3. Survey dan wawancara dilakukan dengan berbagai pihak pelaku pariwisata 

dalam hal ini Perhimpunan Hotel Restourant Indonesia (PHRI) dan 

anggotanya , ASITA (Asosiasi Travel Agent) cabang makassar dan 

anggotanya  , dan Lembaga Pendidikan Kepariwisataan di Makassar  
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4. Survey dan wawancara juga dilakukan kepada pihak pemerintah dalam hal ini 

Kantor Dinas kepariwisataan Propinsi dan Kabupaten  

5. Survey dan wawancara juga dilakukan kepada pemerintah daerah dan 

beberapa instansi terkait. khusunya yang membidangi infrastruktur, 

kesehatan dan pengembangan daerha , BAPEDA , BAPEDALDA 

Analisa data yang akan dilakukan adalah dengan metode Matriks Tourism yang 

akan menggambarkan pola pasar wisata mancannegara dan wisata nusantara. 

Dalam  analisa tersebut akan terlihat juga keinginan wisatawan untuk melakukan 

sebuah kegiatan ekotourism khususnya di Indonesia . dan juga melihat Opportunity 

Cost atau second Best Option mereka untuk bisa datang ke kawasan wisata tersebut.  

Analisa CBA juga dipergunakan untuk menghitung kelayakan program 

tersebut dengan melihat dari Profit rasio, Cost Benefit Ratio dengan menggunakan 

IRR dan NPV dari berbagai skenario yang telah dijelaskan diatas. Bentuk pengelolaan 

kawasan wisata, Institusi wisata , kerjasama yang akan dilakukan antar pihak  juga 

menjadi rekomendasi dari hasil penelitian ini yang disertakan dengan zooning 

regulation,  khususnya untuk kawasan tersebut. 

 

Kesimpulan  

Dengan melihat defenisi dan pengertian ekowisata sebagai “environmentally 

responsible travel to experience the natural areas and culture of a region while 

promoting conservation and economically contribution to local communities” . 

Diharapkan ekowisata harus dapat menjamin kelestarian lingkungan. Sehingga 

maksud dari menjamin kelestarian ini seperti halnya tujuan konservasi (UNEP, 1980) 

sebagai berikut: 

1. Menjaga tetap berlangsungnya proses ekologis yang tetap mendukung sistem 

kehidupan. 

2. Melindungi keanekaragaman hayati. 

3. Menjamin kelestarian dan pemanfaatan spesies dan ekosistemnya. 

Destinasi yang diminati wisatawan ecotour adalah daerah alami. Kawasan 

konservasi sebagai obyek daya tarik wisata dapat berupa Taman Nasional, Taman 

Hutan Raya, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Wisata dan Taman Buru. 

Dimana Lampoko Mampie adalah sebuah taman suaka marga satwa yang berada di 

bagian barat  dari propinsi Sulawesi Selatan luasan hampir  2,000 ha. terdiri atas 

daerah wet land yang terdiri dari  daerah berawa- rawa dengan secondary forest 

seluas  300 ha swamp forest dan beberapa daerah isolasi mangrove. Daerah suaka 
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margasatwa ini merupakan daerah yang sangat penting bagi tumbuhan dan hewan 

utamanya burung Mandar Sulawesi atau Ballidae atau Celebes Rails (Aramidopsis 

plateni) yang merupakan burung endemis yang hidup pada kawasan tersebut . 

Disamping itu kawasan ini juga merupakan daerah untuk berkembang biak beberapa 

hewan lainnya , bahkan menjadi tempat persinggahan burung burung yang 

bermigrasi. 

Untuk tujuan tersebut maka dicoba untuk menghitung kelayakan kawasan 

konservasi tersebut untuk dapat dijadikan sebagai daerha ekowisata dengan 

menggunakan sosial cost benefit analysis. Dimana anggapan bahwa dengan adanya 

ekowisata maka akan terjadi kerusakan hutan atau lingkungan maka  

Development benefits – development cost > Conservation benefit – 

Conservation cost 

<=> Devben-Dev cost – Net Conservationben > 0 

Metode analisa  yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan economic 

valuation yang berdasarkan  Willingness to pay bagi wisatawan yang akan 

mengunjungi daerha tersebut atau dengan melakukan perhitungan Opportunity cost 

yang mungkin terjadi jika daerah tersebut dikonversi menjadi sumber penghasilan 

lain bagi masyarakat sekitarnya.   
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