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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat besar, yang dihuni oleh 

bermacam-macam ras, suku, dan etnis yang berbeda-beda. Masing-masing daerah 

tersebut memiliki keunggulan sendiri-sendiri termasuk potensi alamnya. Hal ini 

tentunya sangat menguntungkan dalam bidang kepariwisataan. Dengan banyaknya 

potensi alam yang dimiliki tersebut akan menarik banyak wisatawan asing untuk 

berkunjung ke indonesia dan akan memberikan keuntungan tersendiri bagi negara. 

Pariwisata di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat 

dewasa ini seiring dengan kemajuan teknologi. Pariwisata merupakan sumber 

devisa negara kedua setelah migas oleh karena itu perlu diperhatikan dalam 

perkembangannya. Potensi pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai 

dieksplorasi sejak tahun 1980-an. Daya tarik wisata tidak hanya terdapat di Pulau 

Lombok dengan potensi wisata Pantai Senggigi dan Gili Trawangannya tetapi 

juga ada di Pulau Sumbawa yaitu potensi wisata Pulau Moyo yang telah dikenal 

sejak tahun 1990- an dengan fasilitas wisata yang sangat privasi. Keberadaan 

pulau Moyo di dunia pariwisata sudah tidak asing lagi sebab pulau tersebut telah 

banyak dikunjungi oleh wisatawan asing. 

Keberadaan pariwisata Nusa Tenggara Barat sangat diuntungkan karena 

letaknya berdekatan dengan Bali yang telah berkembang dan dikenal di seluruh 

dunia. Bali juga menjadi barometer dan etalase Indonesia dalam industri 

kepariwisataan. Selain itu, Bali juga merupakan pintu masuk wisatawan dunia 

datang ke Indonesia. Peluang tersebut dimanfaatkan oleh pengembangan 
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pariwisata Nusa Tenggara Barat yang dalam sepuluh tahun terahir melakukan 

pembenahan dan semakin percaya diri sebagai salah satu destinasi wisata yang 

mulai dilirik keberadaannya. Letak Nusa Tenggara Barat yang sangat strategis 

berada diapit oleh Nusa Tenggara Timur dengan Taman Wisata Nasional Pulau 

Komodo dan Bali yang merupakan daerah tujuan wisata Internasional di sebelah 

Barat serta Tanah Toraja dengan budayanya yang sangat unik berada di sebelah 

utara.  

Berdasarkan potensi sumber daya pariwisata dan letak geografis yang 

sangat strategis, Nusa Tenggara Barat terus berbenah dan berupaya menggali 

potensi-potensi di sektor pariwisata dan budaya termasuk potensi pulau-pulau 

kecil. Nusa Tenggara Barat terdapat 280 pulau-pulau kecil yang menyebar di 

sepuluh wilayah Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Lombok dan Sumbawa. Di 

Kabupaten Lombok Barat terdapat 38 pulau, Kabupaten Lombok Tengah 20 

pulau, Kabupaten Lombok Timur 35 pulau, Kabupaten Sumbawa Barat 15 pulau, 

Kabupaten Sumbawa 62 pulau, Kabupaten Dompu 23 pulau dan Kabupaten Bima 

sebanyak 84 pulau. Pulau-pulau kecil tersebut sebagian besar adalah kawasan 

konservasi perairan laut di NTB. Kawasan konservasi tersebut selain berpotensi 

untuk perikanan, juga berpotensi sebagai kawasan wisata. 

Regulasi yang mengatur pemanfaatan pulau-pulau kecil yaitu Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 2007 tentang Pengolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa menyebutkan 

bahwa tujuan kepariwisataan yaitu; meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 

meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi 
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pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan 

kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, 

memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antar 

bangsa. 

Menyadari akan potensi dan daya tariknya sebagai kawasan konservasi 

perikanan, kehutanan dan pariwisata, maka pemerintah menganggap perlunya 

dibuat kawasan pulau-pulau kecil sebagai destinasi ekowisata yang terintegrasi 

untuk mempermudah dalam pengaturan, pengawasan dan upaya dalam 

memanfaatkan potensi yang ada di setiap daerah untuk kemakmuran masyarakat. 

Pengembangan daerah kepulauan menjadi tujuan wisata perlu digalakkan dan 

dilestarikan sesuai deng an karakteristik dan potensinya masing-masing. Untuk itu 

perencanaan dan pengembangan yang efektif diperlukan dengan penataan 

kebijakan yang jelas dan teruji. Kebijakan dikatakan efektif apabila mampu 

memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat lokal, lingkungan fisik dan sosial 

budaya, pananaman modal baik domestik maupun internasional dan wisatawan itu 

sendiri. 

Pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang 

berencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal 

bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya. Keberadaan 

pariwisata pulau Sumbawa diuntungkan karena letaknya berdekatan dengan Bali 

dan Lombok yang telah berkembang dan dikenal di seluruh dunia. Bali juga 

menjadi barometer dan etalase Indonesia dalam industri kepariwisataan. Selain itu 

Bali juga merupakan pintu masuk wisatawan dunia datang ke Indonesia. 

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana 
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Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-2028 Kawasan Strategis 

Pariwisata Daerah (KSPD) yang terdapat di Pulau Sumbawa salah satunya adalah 

Kawasan Gili Balu sebagai kawasan ekowisata bahari yang terletak Kecamatan 

Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). 

Kebijakan kelembagaan kemitraan antara pemerintah, masyarakarat, 

swasta merupakan satu sistem yang saling berinteraksi dengan batasan-batasan 

dan aturan-aturan yang telah disepakati antar berbagai pihak yang  bermitra. Dan 

kemitraan ini dikembangkan dalam kerangka kebutuhan dan sumber daya yang 

dimiliki oleh pihak yang bermitra ini. Secara umum dalam kebijakan kemitraan di 

bidang pariwisata telah dirumuskan pemerintah dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (perpres No 7 tahun 2005), maupun pada Rencana Kerja 

Pemerintah Tahun 2006 dan 2007(Lihat Perpres No 39 tahun 2005 dan  Perpres 

No 19 tahun 2006). Namun demikian, kebijakan ini belum dirumuskan secara 

lebih operasional mencakup batasan ruang lingkup kemitraan yang dapat 

dilakukan pemerintah, mekanisme dan kedudukan masing-masing aktor yang 

terlibat, serta pedoman implementasinya. Pengembangan potensi pariwisata 

pemerintah daerah dapat mengembangkan sebuah kerjasama atau bermitra dengan 

pihak lain, (swasta) dengan didasarkan sebuah pertimbangan efisiensi dan 

efektifitas. kesinergian dan saling menguntungkan adalah  harapan yang akan 

dicapai dengan mewujudkan sebuah kerjasama yang mutualisme.   

Kabupaten Sumbawa Barat adalah satu dari sepuluh Kabupaten/Kota yang 

ada di dalam wilayah NTB. Kabupaten Sumbawa Barat merupakan daerah 

otonomi baru yang dimekarkan dari Kabupaten Sumbawa sejak tahun 2003. 

Sumber daya alam yang terdapat di Kabupaten Sumbawa Barat sangatlah besar. 
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Selain sektor pertambangan yang saat ini dikelola oleh PT. Newmont Nusa 

Tenggara (PT. NNT), potensi sektor kepariwisataan juga sangat berpeluang untuk 

dikembangkan. Sumber daya alam yang terdapat di Kabupaten Sumbawa Barat 

telah menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Nusa Tenggara Barat. 

Dengan ketersedian infra struktur yang memadai dan akses transportasi menuju 

Kabupaten Sumbawa Barat juga sangat menunjang dalam pemanfaatan potensi-

potensi lainnya. Dermaga laut yang ada Kabupaten Sumbawa Barat yaitu 

Dermaga Benete dan Dermaga Poto Tano untuk mempermudah akses transportasi 

laut menuju Sumbawa Barat. Letak Kabupaten Sumbawa Barat juga sangat 

strategis dalam jalur kepariwisataan di Nusa Tenggara Barat. 

Kabupaten Sumbawa Barat memiliki potensi-potensi sumber daya alam 

yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata
1
. Salah satu potensi sumber 

daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Sumbawa Barat adalah kawasan 

ekowisata bahari Gili Balu yang berada di Kecamatan Poto Tano Kabupaten 

Sumbawa Barat. Kawasan Gili Balu adalah kawasan konservasi yang terdiri dari 

gugusan pulau-pulau kecil di antaranya Pulau Kalong, Pulau Namo, Pulau  

Kenawa, Pulau Ular, Pulau Mandiki, Pulau Paserang, Pulau Kambing dan Pulau 

Belang. Luas daratan pulau-pulau kecil tersebut mencapai 941,19 Ha. Secara 

keseluruhan, luas daratan dan perairan Gili Balu lebih kurang 6.005,2 hektar
2
. Gili 

Balu memiliki keindahan alam yang sangat menarik dan keberadaannya di tengah-

tengah jalur pariwisata nasional lintas Bali, Gili Matra Lombok, Pulau Moyo 

Sumbawa, dan Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur. Gili Balu memiliki potensi 

                                                             
1 Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat. 
2 Ibid. 
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panorama pulau dan alam bawah laut dengan berbagai biota dan terumbu karang 

yang terjaga kelestariannya
3
. 

Keindahan alam bahari dengan terumbu karang dan kekayaan biota laut 

yang sangat berkualitas merupakan potensi besar yang belum dikelola secara 

maksimal. Potensi tersebut dapat memberikan nilai tambah kawasan Gili Balu 

dalam pengembangan pariwisata alternatif. Pengelolaan potensi yang ada belum 

dioptimalkan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor internal 

masyarakat yang meliputi kurangnya sumberdaya manusia di bidang pariwisata 

dan daya dukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam 

pengembangan kepariwisataan serta faktor ekternal yang meliputi promosi dan 

pencitraan daerah sebagai destinasi wisata. Perlunya dikembangkan sektor 

kepariwisataan di Kabupaten Sumbawa Barat, dengan harapan mampu memberi 

kontribusi ekonomi baik bagi Pemerintah Daerah maupun bagi masyarakat 

setempat. Akan tetapi, apabila dalam pengembangannya tidak direncanakan 

dengan baik, akan berpotensi merusak lingkungan.  

Undang-Undang Otonomi Daerah memberikan kewenangan bagi setiap 

daerah untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan pariwisata 

di daerah masing-masing. Proses dan mekanisme pengambilan keputusan menjadi 

lebih sederhana dan cepat. Di samping itu peluang untuk melibatkan masyarakat 

lokal dalam proses pengembangan pariwisata menjadi lebih terbuka.  

Berdasarkan PERDA tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Sumbawa Barat tahun 2012-2031, pembangunan kawasan pariwisata alam 

ditetapkan di Kawasan wisata Danau Rawa Taliwang, Kawasan wisata air terjun 

                                                             
3
 Pattaray, Anas. 2015. Pengembangan Ekowisata Bahari Di kawasan Gili Balu Kabupaten 

Sumbawa Barat. Tesis Universitas Udayana Denpasar. 
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Pemurun, Kawasan wisata air terjun Batu Nisung, Kawasan wisata Gua Member, 

Kawasan wisata Air terjun Sinar Panujan, Kawasan wisata Air terjun Rarak 

Ronges, Kawasan wisata air terjun Sapura Tangkel, Kawasan wisata Pantai pasir 

putih Poto Tano, Kawasan wisata pantai Labuhan Balad, Kawasan wisata Pantai 

Poto Batu, Kawasan wisata Pantai Labuhan Lalar, Kawasan wisata Pantai pasir 

aputih Jereweh, Kawasan wisata Pantai Jelenga, Kawasan wisata Pantai Benete, 

Kawasan wisata Pantai Maluk, Kawasan wisata bahari Gili Balu, Kawasan wisata 

Pantai pesin dan Pantai Lawar, Tiu Kelamu Seran, Ai Boro Senayan. Kabupaten 

Sumbawa Barat mengembangkan pariwisata berpedoman pada potensi alam, baik 

keindahan alam, pegunungan dan daratannya.  

Keindahan kawasan wisata bahari Gili Balu tidaklah kalah jika 

dibandingkan dengan kawasan wisata pantai yoyo Kecamatan Sekongkang yang 

sudah berkembang dan selalu dijadikan arena ajang lomba surfing tingkat Asia. 

Pada tanggal 24 sampai dengan 26 juli 2016 yang lalu pantai yoyo terpilih untuk 

menjadi arena oleh The Asian Surfing Championship sebagai salah satu arena The  

2016 ASC Tour Calender dengan Perlombaan yang disebut the west Sumbawa 

Open.  

Perkembangan pariwisata di Indonesia khusunya di Sumbawa Barat harus 

didukung, tentu adanya kebijakan pemerintah sangat diperlukan. Kebijakan 

Pemerintah Terkait Pengembangan Pariwisata. Pengembangan kepariwisataan di 

Kabupaten Sumbawa Barat merupakan salah satu hal yang penting dilakukan oleh 

Pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan 

kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pariwisata menjadi sektor andalan 

yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan sektor lain 
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yang terkait, sehingga lapangan kerja, pendapatan masyarakat, daerah dan negara 

serta penerimaan devisa meningkat melalui upaya pengembangan dan 

pendayagunaan potensi kepariwisataan nasional. Dalam pembangunan 

kepariwisataan harus di jaga tetap terpeliharanya kepribadian serta kelestarian 

fungsi dan mutu lingkungan hidup. Kepariwisataan perlu ditata secara menyeluruh 

dan terpadu dengan melibatkan sektor yang terkait dalam suatu keutuhan usaha 

kepariwisataan yang saling menunjang dan saling menguntungkan baik yang 

berskala kecil, menengah maupun besar.  

Pengembangan pariwisata nusantara dilakukan sejalan dengan upaya 

memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa serta menanamkan jiwa semangat dan 

nilai-nilai luhur bangsa. Daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan wisata 

mancanegara perlu ditingkatkan melalui upaya pemeliharaan benda dan khazanah 

bersejarah yang menggambarkan ketinggian budaya dan kebesaran bangsa serta 

didukung dengan promosi memikat. Upaya pengembangan objek dan daya tarik 

wisata serta kegiatan promosi dan pemasarannya, baik di dalam maupun di luar 

negeri terus ditingkatkan secara terencana, terarah, terpadu dan efektif, antara lain 

dengan memanfaatkan secara optimal kerjasama kepariwisataan regional dan 

global guna meningkatkan hubungan antara bangsa. 

Penerapan semua peraturan pemerintah dan undang – undang yang berlaku 

mutlak dilaksanakan oleh pemerintah. Didalam pengembangan pariwisata harus 

merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh, sehingga dapat 

diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial 

dan kultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan 
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pariwisata kedalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial dari 

suatu negara. Disamping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan 

kerangka kerja kebijakan pemerintah, untuk mendorong dan mengendalikan 

pengembangan pariwisata. Peranan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata 

dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur ( tidak hanya bentuk 

fisik), memperluas berbagai fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur 

pemerintah dengan pihak wisata, pengaturan dan promosi umum keluar negeri. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir diseluruh daerah Indonesia terdapat potensi 

pariwisata, maka yang diperhatikan adalah saran transportasi, keadaan 

infrastruktur dan sarana–sarana pariwisata. Selain memiliki potensi-potensi 

sumber daya alam besar dari pariwisata, Kabupaten Sumbawa Barat juga 

mempunyai potensi alam yang sangat besar di sektor pertambangan. Ini bisa 

dilihat dari sumbangan PDRB terbesar berasal dari sektor pertambangan dan 

penggalian (87,48%). PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) merupakan 

perusahaan besar pertama yang menambang emas dan tembaga di Sumbawa, yaitu 

di kawasan Batu Hijau, Kababupaten Sumbawa Barat.
4
 

Pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat telah berkerja sama dengan 

PT Nop dan PT Esl mampu menjadikan sebuah kawasan wisata yang dahulu 

minim akan sebuah fasilitas dijadikan sebuah kawasan wisata yang bertaraf 

nasional, perubahan pengembangan kawasan wisata ini menjadikan masyarakat 

disekitar daerah tersebut mampu ikut bekerja sama dalam menjaga, maupun 

membangun kawasan itu. kerjasama yang baik akan menjadikan masyarakat, 

pemerintah daerah dan swasta akan mendapatkan hasil yang maksimal. 

                                                             
4 (http://sumbawabaratkab). 
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Pembangunan-pembangunan infrastruktur yang selama ini kurang mendapatkan 

perhatian dari pemerintah daerah mampu ditutupi oleh pihak swasta, hal seperti 

ini diharapkan bisa menjadikan sebuah kerjasama yang sinergi dan kooperatif. 

Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan tersebut dapat dilakukan melaui pola 

kerjasama berdasarkan peraturan perundangan yang sesuai dengan aspek 

pembangunan, pengusahaan dan pembinaan serta pengawasan seperti yang di atur 

dalam UU No. 9 tahun 1990 tentang pariwisata.  Dari penjelasan tentang 

pentingnya kemitraan atau kerjasama antara masyarakat, pemerintah daerah dan 

swasta untuk meningkatkan sebuah pengembangan kawasan wisata diharapkan 

mampu mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance), efektifitas 

dan efisiensi yang seharusnya dicapai dalam pembangunan diharapkan mampu 

dijalankan pemerintah daerah untuk mencapai visi dan misi daerah. pariwisata 

diharapkan mampu menjadikan devisa daerah ketika otonomi daerah dijalankan, 

kepala daerah dan perangkat-perangkatnya harus bekerja lebih keras untuk 

memenuhi pelayan dan, keuangan dan sebagainya yang bersangkutan dengan tata 

jalannya pemerintahan daerah.  

Sejalan dengan pemberian kewenangan yang lebih luas yang diberikan 

kepada daerah, secara tidak langsung tanggung jawab pemerintah daerah akan 

pelayanan terhadap masyarakat juga semakin besar. Dengan tanggung jawab yang 

semakin besar pemerintah daerah diharapkan mampu untuk mengembangkan 

strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan kualitas 

pelayanan publik, namun demikian, disadari bahwa pada saat yang bersamaan 

pemerintah daerah dihadapkan pada sumber keuangan yang semakin menipis dan 

terbatasnya kemampuan untuk menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat. 
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Dihadapkan pada kesenjangan tersebut pemerintah daerah dituntut untuk mampu 

memiliki visi wirausaha sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik 

dan sedapat mungkin memberikan tambahan pendapatan terhadap kas pemerintah  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar bekalang yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan 

bahwa rumusan permasalahannya yaitu “ Bagaimana Pola Kemitraan 

(Partnership), Negara, Swasta dan Masyarakat Dalam Pengembangan Potensi 

Lokal’’. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Pola Kemitraan 

(Partnership), Negara, Swasta dan Masyarakat Dalam Pengembangan Potensi 

Lokal di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Teoritis 

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya kajian-kajian 

sosiologi yang berhubungan  dengan  kebijakan pariwisata 

2. Praktis 

a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dan dinas/instansi 

terkait Pola Kemitraan (Partnership), Negara, Swasta dan 

Masyarakat Dalam Pengembangan Potensi Lokal  

b. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan masukan bagi peneliti 

selanjutnya dalam membahas masalah Pola Kemitraan 

(Partnership), Negara, Swasta dan Masyarakat Dalam 

Pengembangan Potensi Lokal. 
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1.5 Definisi Konsep 

1.5.1 Konsep Kemitraan (partnership) 

Ada beberapa pengertian berbeda tapi dengan maksud yang sama tentang 

kerjasama, beberapa diantaranya diungkapkan oleh Musselman dan Hughes 

(1964) “an association of two or more persons to carry on as co- owners of a 

bussines for profit” dan diterjemahkan oleh Alma (1993:56) Partnership adalah 

suatu asosiasi atau persekutuan dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu 

usaha mencari keuntungan. Ada dua macam bentuk partnership yaitu Pertama 

General partnership. Kedua, Limited partnership. Sedangkan pendapat menurut 

Madura (2001:36-37) mendefinisikan Kerjasama sebagai bisnis yang dimiliki oleh 

dua orang atau lebih secara bersama, membagi laba atau rugi daripada bisnisnya, 

mempunyai tangung jawab tak terbatas. Dalam kerjasama harus ada faktor 

kerjasama yang sangat penting, seperti kerjasama dalam hal penyediaan modal 

dan kerjasama individu dengan individu yang lain agar tercipta tujuan yang 

diharapkan suatu organisasi.  

1.5.2  Pengertian Pemerintah Daerah 

Menurut Syaukani (2005) bahwa:  

“pemerintah adalah kegiatan penyelenggaraan negara yang memberikan 

pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan 

pengaturan, mobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta 

memberikan hubungan baik di dalam lingkungan  negara ataupun negara 

lain
5
” 

Pemerintah daerah adalah pelaksana fungsi-fungsi pemerintah daerah yang 

dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah. Pemerintah Daerah dalam 

pelaksanaan otonomi daerah khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat, 

                                                             
5
 Syaukani.ET. All. 2005.Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Cet. VI Yogyakarta: 

Pusataka Pelajar. Hlm 232 
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mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 

sehingga didalam menjalankan kewenangannya pemerintah daerah khususnya 

pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat di bantu Camat, Lurah dan atau Kepala 

Desa sebagai perangkat Daerah, Kabupaten atau Kota. 

1.5.2 Pengertian Swasta 

Swasta dalam ekonomi suatu negara terdiri dari segala bidang yang tidak 

dikuassai oleh pemerintah. Organisasi nirlaba maupun laba dapat termasuk 

swasta, antara lain perusahaan, korporasi, bank, dan organisasi non-pemerintah 

lainnya. Termasuk juga karyawan yang tidak bekerja untuk pemerintah. Dalam 

sektor ini, faktor-faktor produksi dimiliki oleh individu atau pribadi. 

1.5.3 Pengertian Masyarakat 

Masyarakat adalah sekelompok individu yang memiliki kepentingan 

bersama dan memiliki budaya serta lembaga yang khas. Masyarakat juga bisa 

dipahami sebagai kelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan 

bersama. Sedangkan menurut Selo Soemardijan memberikan pengertian 

masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan 

kebudayaan. 

1.5.4 Pengertian Pariwisata 

Menurut Pendit (2002) bahwa: 

“Kata pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang artinya mereka yang 

meninggalkan rumah untuk mengadakan perjalanan tanpa mencari nafkah 

di tempat yang dikunjungi sambil menikmati kunjungan mereka
6
”  

                                                             
6
 Pendit ,Nyoman.2002. Ilmu Pariwisata : Sebuah Pengantar Perdana. Jakarta :PT Pradnya 

Paramiata. Hlm 3 
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Sedangkan pariwisata menurut UU RI no 9 tahun 1990 adalah segala 

sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk perusahaan objek dan daya 

tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait. 

Konsep pariwisata menurut Burkart dan Medlik (1981) dalam Mampi 

(2001). Wisatawan memiliki empat ciri, diantaranya adalah: 

a. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan dan tinggal diberbagai 

tempat tujuan. 

b. Tempat tujuan wisatawan berbeda dari tempat tinggal dan tempat kerjanya 

sehari-hari, karena itu kegiatan wisatawan tidak sama dengan kegiatan 

penduduk yang berdiam dan bekerja di tempat tujuan wisata. 

c. Wisatawan bermaksud pulang kembali dalam beberapa hari atau bulan- 

bulanan, karena perjalanan itu bersifat sementara dan berjangka panjang. 

d. Wisatawan melakukan perjalanan bukan untuk mencari tempat tinggal untuk 

menetap di tempat tujuan atau bekerja untuk mencari nafkah
7
 

 

1.6 Metodologi Penelitian  

Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur 

yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan 

analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu 

penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga 

merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki 

masalah tertentu yang memerlukan jawaban motivasi dan tujaun penelitian secara 

umum pada dasarnya adalah sama, yaitu bahwa penelitian merupakan refleksi dari 

keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mmengatahui sesuatu. Keinginan 

untuk memperoleh dan mengembangkan pengatahuan merupakan kebutuhan 

dasar manusia yang umunya menjadi motivasi untuk melakukan penelitian. 

                                                             
7
Mampi, Sammeng, Andi. 2001. Cakrawala Pariwisata. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm 46. 
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Dalam rangka memperoleh, mengumpulkan setiap data, informasi maupun 

keterangan ilmiah, tentunya dibutuhkan suatu metode dengan tujuan agar suatu 

karya tulis mempunyai susunan yang sistematis, terara dan konsisten. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penyusunan hasil penelitian adalah melalui 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1.6.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan  penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif. Metode kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah akserimen) dimana peneliti 

sebagai instrument kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna daripada generalisasi
8
.  

1.6.2 Jenis penelitian  

Dalam penelitian ini peneliti mengunakan metode deskriptif. Metode 

deskriptif yaitu metode untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu 

fenomena, dimana metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis 

data dan menginterpretasikannya. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan 

secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, 

                                                             
8 Sugiono.2004. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta. 
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atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dan gejala lain 

dalam masyarakat
9
. 

1.6.3 Fokus dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan difokuskan untuk melakukan identifikasi pola 

kemitraan (partnership) pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan 

potensi lokal. Penelitian ini dilakukan dikawasan Gili Balu desa Poto Tano, 

Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, dimana Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sumbawa Barat telah melakukan pengembangan potensi lokal di 

kawasan Bahari Gili Balu Desa Poto Tano, Kecematan Poto Tano. Buktinya 

terlihat pada perkembangan ekonomi masyarakat yang semakin dirasakan oleh 

masyarakat Sumbawa Barat itu sendiri. 

1.6.4 Teknik Penentuan Subjek Penelitian 

Sesuai lokasi penelitian diatas, pemilihan subjek penelitian akan terfokus 

pada dinas yang menggananggi pariwisata dan masyarakat Sumbawa Barat. 

Dengan demikian peneliti akan mengunakan tehnik purposive sampling. Tehnik 

purposive sampling adalah tehnik pengambilan sampel sumber data dengan 

mempertimbangan atau tujuan tertentu. Pertimbangan atau tujuan ini misalnya 

orang, informan atau responden tersebut dianggap paling tahu dan menguasai 

tentang apa yang akan diteliti dalam penelitian ini
10

. 

Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai 

memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Caranya yaitu seorang 

                                                             
9
Kaelan.2012. Metode Penelitian Kualitatif: Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, filsafat, Seni, 

Agama dan Humaniora. Yogyakarta: Paradigma. Hlm 13. 
10 Ibid. Hlm 78. 
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peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangan akan memberikan data yang 

diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh. Dari 

sampel sebelumnya itu peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang 

dipertimbangan akan memberikan data yang lebih lengkap
11

. 

Setelah ditetapkan fokus penelitian dan rancangan penelitian secara tepat 

dan sesuai dengan format penelitian, langkah berikutnya adalah menentukan 

subjek penelitian. Purposive sampling merupakan pemilihan siapa subjek yang 

ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Karena 

itu menentukan subjek atau orang-orang terpilih harus sesuai dengan ciri-ciri 

khusus yang dimiliki oleh sampel itu. Dengan demikian peneliti akan menentukan 

ciri-ciri atau karakteristik informan yang mampu mendukung penelitian ini untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan. Adapun ciri-ciri atau karekter yang peneliti 

tentukan dalam memilih subjek adalah 

1. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat 

2. Kepala bidang objek dan sarana pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat. 

3. Kepala PT NOP (Nusa Oriental Permai) 

4. Kepala PT ESL (Eco Solution Lombok) 

5. Kepala objek kawasan Gili Balu Kabupaten Sumbawa Barat. 

6. Masyarakat setempat objek wisata, antara lain adalah perangkat desa dan 

tokoh masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. 

 

 

                                                             
11

 Sugiono, 2008. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Hlm 

300. 
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1.6.5 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat 

dipertanggungjawabkan maka peneliti mengunakan beberapa tehnik dalam 

pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. 

Adapun beberapa tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Observasi adalah Proses pengambilan data dalam penelitian dimana penelitian 

atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek 

penelitian. Observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya 

merupakan kegiatan dengan mengunakan pancaindra, bisa penglihatan, 

penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperluakan untuk 

menjawab masalah penelitian. Observasi juga dapatkan dilakukan dengan tes, 

kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara
12

. 

2. Wawancara adalah Proses percakapan  dengan maksud tertentu. Percakapan ini 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat 

dengan penelitian ini
13

. Wawancara dapat dilakukan dengan individu tertentu 

untuk mendapatkan data atau informasi tentang masalah yang berhubungan 

dengan objek penelitian. Individu sebagai sasaran wawancara ini sering disebut  

informan, yaitu orang yang memiliki pemehaman yang terbaik mengenai objek 

yang akan diteliti. Dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang 

                                                             
12 Suharsimi Artikunto, 2006. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. “ jakarta, Rineka 

Cipta, hlm: 156-157 
13

 Ibid. Hlm 158 
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lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan 

fenomena yang terjadi
14

.wawancara tidak mengutamakan sedikit banyaknya 

yang diwawancarai, akan tetapi kualitas informan sebagai sumber dari data 

yang dibutuhkan. Karena itu informan dituntut memiliki pengetahuan lebih 

banyak tentang objek yang menjadi kajian penelitian. 

3. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, berbentuk 

tulisan, gambar, maupun karya dari seseorang. Dokumen merupakan data yang 

bukan manusia, melainkan sejarah hidup atau catatan kehidupan manusia itu 

sendiri. Data yang berupa dokumentasi ini adalah pelengkapan data-data yang 

diperoleh dari observasi maupun wawancara. 

Berdasarkan fungsi dan kegunaan dokumen, maka dalam penelitian 

kualitatif suatu dokumen ditetapkan sebagai sebuah sumber data dalam 

penelitian, karena dalam dokumen terkadung pengetahuan yang relevan dan 

terpenting bagi tercapainya data yang diinginkan peneliti
15

. 

1.6.6 Analisis Data 

Analisis data merupakan langkah terakhir sebelum menarik kesimpulan, 

untuk itu teknik analis data sangat diperlukan dalam penelitian untuk memperoleh 

gambaran yang jelas dari data yang diperoleh. Dalam penelitian ini yang 

digunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis bersifat deskriptif. Setelah 

data dianalisis dengan metode kualitatif selanjutnya dibahas permasalahan 

tersebut hingga ada pada suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini mengunakan 

                                                             
14 Kaelan.2012. Metode Penelitian Kualitatif: Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, filsafat, Seni, 

Agama dan Humaniora. Yogyakarta: Paradigma. Hlm 111. 
15 Ibid. 111. 
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analisis metode deskriptif kualitatif model analisis interaktif yang dikemukakan 

oleh Miles dan Haberman melalui 4 tahap yakni: 

a. Pengumpulan Data 

Kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari 

subyek penelitian yang ada relevansinya dengan perumusan masalah dan tujuan 

penelitian. Dalam pengumpulan data peneliti mengunakan berbagai cara agar 

mendapat informasi /data yang diperoleh. 

b. Reduksi Data 

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data awal yang muncul dari 

catatan-catatan dilapangan. Peneliti mengedit data dengan cara memilih bagian 

data yang mana untuk dikode, dipakai, dan yang diringkas, serta dimasukan dalam 

kategori, dan sebagainya. Langkah-langkah dalam tahap reduksi yaitu: 

a. Meringkaskan data kontak langsung dengan orang, kejadian dan situasi 

dilokasi penelitian 

b. Pembuatan catatan obyektif. 

c. Membuat catatan reflektif. 

d. Membuat catatan marginal. 

e. Penyajian data. 

f. Membuat memo. 

g. Analisis antar lokasi 

c. Penyajian Data  



21 
 

Sekumpilan data yang diorganisir sehingga dapat memberi deskripsi 

menuju proses penarikan kesimpulan. Penyajian data harus mempunyai relevansi 

yang kuat dengan perumusan masalah secara keseluruhan dan disajikan secara 

sistematis. 

d. Penerikan Kesimpulan 

Proses penarikan kesimpulan merupakan bagian penting dari kegiatan 

penelitian, karena merupakan kesimpulan dari penelitian. Proses kesimpulan ini 

dimaksudkan untuk menganalisis, mencari makna dari data yang data sehingga 

dapat ditemukan tema dalam penelitian yang telah dilakukan. Proses untuk 

mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila 

kesimpulan ditemukan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat 

dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke 

lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Langkah verifikasi yang dilakukan peneliti sebaiknya masih tetap terbuka 

untuk menerima masukan data, walaupaun data tersebut adalah data yang 

tergolong tidak bermakna. Namun demikian peneliti pada tahap ini sebaiknya 

telah memutuskan antara data yang mempunyai makna dan data yang tidak 

dibutuhkan atau tidak bermakna. Data yang dapat di proses dalam analisis lebih 

lanjut seperti absah, berbobot, dan kuat. Sedangkan data lain yang tidak 

menunjang, lemah dan menyimpang jauh dari kebiasaan harus dipisahkan. 

Kualitas suatu data dapat dinilai melalui beberapa metode, yaitu: 

a. Mengecek representativeness atau keterwakilan data. 

b. Mengecek data dari pengaruh peneliti. 

c. Mengecek melalui trianggulasi. 



22 

d. Melakukan pembobotan bukti dari sumber data-data yang dapat

dipercaya.

e. Membuat perbandingan atau mengkontraskan data.

f. Menggunakan kasus ekstream yang direalisasi dengan memaknai data

negatif.

Bagan 1.1 Analisis Data Interaktif  menurut Miles dan Huberman.

Dengan mengkonfirmasi makna setiap data yang diperoleh dengan menggunakan 

satu cara atau lebih, diharapkan peneliti memperoleh informasi yang dapat 

digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan 

penelitian kualitatif diharapkan menjadi penemuan baru dan belum pernah ada. 

Temuan tersebut berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya 

remang-remang atau gelap menjadi jelas setelah diteliti. Temuan tersebut berupa 

hubungan kausal atau interaktif, bisa juga berupa hipotesis atau teori.  

Reduksi Data Pengumpulan Data 

Penyajian Data Penarikan 

Kesimpulan 




