
	

LAPORAN	AKHIRLAPORAN	AKHIR 		

		

DINAS	PENANAMAN	MODAL	

PEMERINTAH	DAERAH	KABUPATEN	POHUWATO	

TAHUN	ANGGARAN	2018	

KAJIAN	KELAYAKAN		
INVESTASI	POTENSI	UNGGULAN	DAERAH	



Laporan Akhir	

	

Kajian	Kelayakan	Investasi	Potensi	Unggulan	Daerah	 	 	 	 	 		

	

i	

	

	

KATA	PENGANTAR	

	

Puji	dan	Syukur	kita	panjatkan	ke	hadirat	Tuhan	YME,	karena	atas	berkat	dan	rahmat-

Nya,	“Dokumen	Kajian	Kelayakan	Investasi	Potensi	Unggulan	Daerah”	dapat	selesai	di	susun.	

Dokumen	Kajian	Kelayakan	Investasi	Potensi	Unggulan	Daerah	Tahun	2018	ini	disusun	dalam	

rangka	penyusunan	sistem	informasi	penanaman	modal	yang	akuntabel	dan	terarah,	maka	

perlu	 adanya	 kajian	 ilmiah	 dalam	 bentuk	 studi	 kelayakan	 terhadap	 objek	 yang	 dianggap	

mempunyai	peluang	untuk	dipromosikan	kepada	para	investor.			

	 Pelaksanaan	 studi	 kelayakan	 ini	 diharapkan	mampu	menghasilkan	 gambaran	 potensi	

investasi	sesuai	kondisi	dilapangan,	sehingga	dapat	dijadikan	sebagai	bahan	promosi	kepada	

para	 investor,	 dan	 pada	 akhirnya	 dapat	 meningkatkan	 realisasi	 investasi	 di	 Kabupaten	

Pohuwato.	 Pengembangan	 destinasi	 wisata	 saat	 ini	 oleh	 Pemerintah	 Daerah	 difokuskan	

pada	pengembangan	Pantai	 Libuo.	Oleh	karenanya	guna	mengetahui	 sejauh	mana	potensi	

investasi	 yang	 akan	 ditawarkan	 kepada	 investor	 dalam	 pengembangan	 objek	 wisata	

tersebut,	dipandang	perlu	untuk	melakukan	kajian	kelayakan	 investasi	dengan	objek	kajian	

yakni	di	Pantai	Libuo.	

Dokumen	 ini	 tidak	 dapat	 terwujud	 tanpa	 perhatian,	 kerja	 sama,	 bantuan	 dan	

dukungan	 dari	 berbagai	 pihak	 terkait,	 baik	 Pemerintah	 Daerah	 Provinsi	 dan	 Pemerintah	

Daerah	 Kabupaten	 (Dinas,	 Instansi,	 Badan,	 Lembaga,	 Akademisi	 maupun	 Swasta).	 Kami	

mengucapkan	 terima	 kasih	 kepada	 semua	 pihak	 yang	 telah	 membantu	 dalam	 upaya	

mendukung	kegiatan	ini.		

Semoga	Dokumen	Kajian	Kelayakan	 Investasi	Potensi	Unggulan	Daerah	 Tahun	2018	

ini	dapat	memberikan	manfaat	bagi	kita	semua	dan	bagi	masyarakat	Kabupaten	Pohuwato	

pada	umumnya.	

	

Gorontalo,	1	Desember	2018	

	

	

Penyusun	
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B A B 	 I 	 	

P E N D A H U L U A N 	

	

 
 
“..dengan embrio kegiatan dan fasilitas terbangun eksisting yang telah terbangun sebelumnya, Kawasan Pantai 
Libuo sesungguhnya memiliki peluang diinvestasikan sebagai tempat wisata prospektif secara optimal, terutama bila 
di dukung dengan penataan fisik lingkungan dan penambahan ragam atraksi serta pengembangan area sekitar 
kawasan sebagai daya tarik pendukung dengan aktivitas dan fasilitas wisata yang sesuai dengan karakter kegiatan 
yang ada..” 
 
 

	

I.1	LATAR	BELAKANG	

	 Suatu	 pembangunan	 dalam	 bidang	 apapun	 pasti	 tidak	 akan	 terlepas	 dari	 unsur	

kualitas,	 kuantitas	 dan	 kesiapan	 sumber	 daya	 manusia	 yang	 ada.	 Demikian	 halnya	 dalam	

pembangunan	 bidang	 pariwisata	 akan	 dihadapkan	 kepada	 dua	 sisi	 pendekatan	 program,	

yaitu	program	pembangunan	pariwisata	yang	ditujukan	langsung	kepada	SDM	yang	menjadi	

stakeholder	 dan	 program	 pembangunan	 pariwisata	 yang	 ditujukan	 langsung	 kepada	 SDM	

secara	luas	atau	masyarakat	umum.	

	 Kedua	program	ini	tentunya	memiliki	pengelolaan	dan	strategi	yang	berbeda,	dimana	

pembangunan	pariwisata	yang	ditujukan	kepada	stakeholder	sangat	menuntut	kompetensi	

secara	 akademik	 sedangkan	 yang	 ditujukan	 kepada	masyarakat	memiliki	 nuansa	 persuasif	

(mengajak)	 dalam	 bentuk	 kegiatan-kegiatan	 langsung	 secara	 bersama-sama	 antara	

pemerintah	melalui	Dinas	Pariwisata	dengan	seluruh	lapisan	masyarakat.	

	 Pariwisata	jenisnya	bermacam-macam,	masing-masing	punya	kekuatan	dan	kelemahan	

serta	 daya	 saingnya	 sendiri-sendiri.	 Jenis	 pariwisata	 tersebut	 antara	 lain	 wisata	 alam	

(panorama),	 wisata	 belanja,	 wisata	 sejarah,	 wisata	 budaya,	 wisata	 olah	 raga	 (surfing,	

mountainering,	bungy	jumping,	gantole,	olah	raga	air/	sky	dan	air/	layar,	jetski	dan	lain-lain),	

wisata	 fauna	 (kebun	binatang,	 taman	 safari,	 taman	 reptil	 dan	 taman	burung),	 agro	wisata	

dan	atau	gabungan	diantara	dua	atau	lebih	dari	jenis	wisata	tersebut.	 	

	 Pariwisata	 sebagai	 suatu	 sektor	 kehidupan,	 telah	 mengambil	 peran	 penting	 dalam	
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pembangunan	 perekonomian	 bangsa-bangsa	 di	 dunia,	 khususnya	 dalam	 beberapa	 dekade	

terakhir,	yang	ditunjukkan	dengan	meningkatnya	kesejahteraan	ekonomi	bangsa-bangsa	di	

dunia	 yang	 semakin	 baik	 dan	maju.	 Kemajuan	 dan	 kesejahteraan	 yang	makin	 tinggi	 telah	

menjadikan	pariwisata	sebagai	bagian	pokok	dari	kebutuhan	atau	gaya	hidup	manusia,	dan	

menggerakkan	jutaan	manusia	untuk	mengenal	alam	dan	budaya	ke	belahan	atau	kawasan-	

kawasan	 dunia	 lainnya.	 Pergerakan	 jutaan	manusia	 selanjutnya	mengerakkan	mata	 rantai	

ekonomi	 yang	 saling	 berkaitan	menjadi	 industri	 jasa	 yang	memberikan	 kontribusi	 penting	

bagi	perekonomian	dunia,	perekonomian	bangsa-bangsa,	hingga	peningkatan	kesejahteraan	

ekonomi	di	tingkat	masyarakat	lokal.		

	 Bagi	 Indonesia,	 pembangunan	 pariwisata	 juga	 memiliki	 kontribusi	 yang	 signifikan	

dalam	 pembangunan	 ekonomi	 nasional	 sebagai	 instrumen	 peningkatan	 perolehan	 devisa.	

Perolehan	 devisa	 dari	 kehadiran	 wisatawan	 mancanegara	 ke	 Indonesia	 dalam	 beberapa	

tahun	 terakhir	 ini	 melampaui	 aliran	 pemasukan	 devisa	 baik	 dari	 utang	 luar	 negeri	

pemerintah	 maupun	 dari	 penanaman	 modal	 asing.	 Sementara	 itu,	 dari	 perspektif	

pembangunan	 sumber	 daya	 manusia,	 pariwisata	 mempunyai	 potensi	 untuk	 dijadikan	

instrumen	 dalam	 meningkatkan	 kualitas	 hidup	 masyarakat,	 khususnya	 penduduk	 sekitar	

destinasi	pariwisata.		

	 Dengan	 demikian,	 pariwisata	 dapat	 meningkatkan	 kesejahteraan	 masyarakat,	 bukan	

saja	kesejahteraan	material	dan	spiritual,	tetapi	juga	sekaligus	meningkatkan	kesejahteraan	

kultural	dan	intelektual.	Ditilik	dari	perspektif	bangsa	yang	lebih	luas,	pariwisata	mempunyai	

potensi	 yang	 jauh	 lebih	 besar	 dan	 juga	 lebih	 mulia,	 yaitu	 dapat	 meningkatkan	 kualitas	

hubungan	antarmanusia	dan	antarbangsa	sehingga	terjalin	saling	pengertian	yang	lebih	baik,	

sikap	saling	menghargai,	persahabatan,	solidaritas	bahkan	perdamaian.		

	 Prospek	yang	sangat	strategis	pada	sektor	pariwisata	tersebut	tentu	menjadi	peluang	

yang	sangat	berarti	bagi	 Indonesia	sebagai	suatu	negara	yang	memiliki	kekayaan	alam	dan	

budaya	yang	sangat	besar,	yang	membentang	dan	tersebar	di	lebih	dari	17.000	(tujuh	belas	

ribu)	 pulau.	 Sektor	 pariwisata	 yang	 telah	 berperan	 sebagai	 penyumbang	 devisa	 terbesar	

kedua	 setelah	 migas,	 menjadi	 industri	 atau	 sektor	 penting	 yang	 dapat	 diandalkan	

Pemerintah	 ke	 depan	 untuk	menjadi	 pilar	 utama	 pembangunan	 ekonomi	 nasional.	 Dalam	

konteks	 tersebut,	 maka	 pengembangan	 sektor	 pariwisata	 harus	 digarap	 secara	 serius,	

terarah	 dan	 profesional	 agar	 pengembangan	 dan	 pemanfaatan	 aset-aset	 pariwisata	 dapat	

memberi	 kontribusi	 signifikan	 dalam	mewujudkan	 peran	 sektor	 pariwisata	 sebagai	 sektor	
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andalan	 dalam	 pembangunan	 di	 masa	 depan.	 Gambaran	 prospek	 strategis	 pariwisata	

sebagai	 pilar	 pembangunan	 nasional	 antara	 lain	 dapat	 ditunjukkan	 dari	 angka	 kunjungan	

wisatawan	 baik	 nusantara	 maupun	 mancanegara	 dalam	 tahun-tahun	 terakhir	 yang	 terus	

menunjukkan	peningkatan.		

	 Sektor	 pariwisata	 juga	 melibatkan	 jutaan	 tenaga	 kerja	 baik	 di	 bidang	 perhotelan,	

makanan,	 transportasi,	 pemandu	 wisata,	 maupun	 industri	 kerajinan.	 Sejalan	 dengan	

perkembangan	industri	pariwisata	yang	semakin	kompetitif	dan	kecenderungan	pasar	dunia	

yang	 semakin	 dinamis,	 maka	 pembangunan	 kepariwisataan	 Indonesia	 harus	 didorong	

pengembangannya	 secara	 lebih	 kuat	 dan	 diarahkan	 secara	 tepat	 untuk	 meningkatkan	

keunggulan	 banding	 dan	 keunggulan	 saing	 kepariwisataan	 Indonesia	 dalam	 peta	

kepariwisataan	regional	maupun	internasional.	Namun	demikian,	secara	jujur	harus	kita	akui	

bersama	 bahwa	 inti	 pembangunan	 pariwisata	 pada	 hakikatnya	 berbasis	 pada	 keamanan,	

artinya	 selama	 keamanan	 tidak	 terjamin,	 maka	 seluruh	 kreativitas	 masyarakat	 di	 dalam	

mengembangkan	potensi	pariwisata	akan	terganggu.	Lebih	 lanjut	pembangunan	pariwisata	

harus	bersumber	pada	kreativitas	masyarakat	lokal	yang	difasilitasi	oleh	pemerintah.	

	 Pengembangan	 wilayah	 sangat	 penting	 dalam	 percepatan	 pembangunan	 daerah	

dengan	mengoptimalkan	sumber	daya	daerah	baik	sumber	daya	alam,	sumber	daya	manusia	

dan	teknologi	dengan	tetap	mengutamakan	pembangunan	yang	berkelanjutan.	Transformasi	

dan	percepatan	pembangunan	tersebut	bertumpu	pada	peningkatan	kapasitas	sumber	daya	

manusia,	 peningkatan	 produktivitas,	 efisiensi	 dan	 nilai	 tambah	 sumber	 daya	 alam,	

penguatan	 kapasitas	 ilmu	 pengetahuan	 dan	 teknologi	 serta	 penyediaan	 infrastruktur	 yang	

terpadu.	 Percepatan	 pembangunan	 daerah	 hanya	 dapat	 dilakukan	 dengan	 adanya	

peningkatan	 sinergi	 yang	 kuat	 antara	 Kementerian/	 Lembaga	 dengan	 Pemerintah	 Provinsi	

maupun	Kabupaten.		

	 Selain	 itu,	 diperlukan	 kerjasama	 dan	 kemitraan	 yang	 solid	 dan	 berkelanjutan	 antara	

pemerintah	 dengan	 pihak	 swasta.	 Hal	 ini	 untuk	 memperkuat	 daya	 saing	 daerah	 guna	

meningkatkan	 daya	 saing	 nasional.	 Asia	 Competitiveness	 Institute	 (ACI)	 telah	 melakukan	

analisis	 terhadap	 peringkat	 daya	 saing	 seluruh	 provinsi	 di	 Indonesia	 untuk	 tahun	 2013.	

Berdasarkan	 analisis	 yang	 telah	 dilakukan	 tersebut	 maka	 dapat	 diketahui	 peringkat	 dari	

masing-masing	 provinsi	 di	 Indonesia	 dengan	 menggunakan	 4	 lingkup	 penilaian	 yakni:	 (1)	

stabilitas	ekonomi	makro;	(2)	perencanaan	pemerintahan	dan	institusi;	(3)	kondisi	keuangan,	

bisnis,	dan	tenaga	kerja;	serta	(4)	kualitas	hidup	dan	pembangunan	infrastruktur.	Dari	hasil	
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analisis	tersebut,	terlihat	bahwa	daya	saing	daerah	di	Pulau	Jawa	merupakan	yang	tertinggi	

dibandingkan	daerah	lain.			

	 Daya	saing	nasional	diperlukan	untuk	menghadapi	Masyarakat	Ekonomi	ASEAN	(MEA)	

pada	Desember	2015.	Terbentuknya	pasar	tunggal	MEA	akan	mempengaruhi	banyak	hal	di	

Indonesia,	 termasuk	 perekonomian	 dan	 investasi.	 Dengan	 adanya	 MEA	 akan	 membuka	

peluang	bagi	negara	anggota	ASEAN	untuk	menarik	investasi	asing.	Indonesia	sebagai	negara	

anggota	ASEAN	terbesar	diharapkan	mampu	memanfaatkan	peluang	ekonomi	dan	investasi	

yang	 lebih	 besar	 dibandingkan	 negara	 anggota	 ASEAN	 lainnya	 karena	 Indonesia	 akan	

menjadi	regional	hub-production.	Namun	demikian	pemerintah	harus	melakukan	perbaikan	

daya	saing	perekonomian	nasional.		

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Gambar	1.1	Daya	Saing	Provinsi	di	Indonesia	

Sumber:	Asia	Competitiveness	Institute,	2013	
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Kabupaten	 Pohuwato	 sebagai	 salah	 satu	 Kabupaten	 di	 Provinsi	 Gorontalo	 yang	

terbentuk	 berdasarkan	 UU	 RI	 No.	 6	 Tahun	 2003	 tentang	 Pembentukan	 Kabupaten	 Bone	

Bolango	dan	Kabupaten	Pohuwato.	Kabupaten	Pohuwato	memiliki	kekayaan	alam	yang	tidak	

kalah	dengan	kabupaten/	kota	lainnya	di	Indonesia,	antara	lain	kekayaan	alam	pesisir	pantai,	

pegunungan,	pulau-pulau	kecil	dan	hutan	lindung.	Kekayaan	alam	tersebut	jika	direncanakan	

dan	dikelola	dengan	baik	akan	berpotensi	menjadi	potensi	unggulan	daerah.	

	 Kegiatan	 investasi	menjadi	 salah	satu	pendorong	dalam	meningkatkan	pembangunan	

dan	 daya	 saing	 daerah	 maupun	 nasional.	 Adanya	 reorientasi	 kebijakan,	 program	 dan	

kegiatan	pembangunan	diharapkan	dapat	meningkatkan	produktivitas	dan	nilai	tambah	yang	

tinggi.	Kebijakan	dan	program	pembangunan	salah	satunya	melalui	meningkatkan	penyiapan	

wilayah	di	kawasan	strategis,	khususnya	Kawasan	Ekonomi	Khusus.			

Potensi	 unggulan	 daerah	 tersebut	 dapat	 dikembangkan	 seiring	 dengan	 tujuan	

meningkatkan	daya	saing	daerah	dan	nasional.	Sebelum	potensi	unggulan	daerah	 tersebut	

dikembangkan	 maka	 perlu	 adanya	 dokumen	 perencanaan	 dalam	 sudut	 pandang	

perencanaan	 kelayakan	 pengembangan	 potensi	 unggulan	 daerah	 dan	 dalam	 upaya	

berinvestasi	 untuk	 mendukung	 pengembangan	 potensi	 unggulan	 daerah	 tersebut.	

Sehubungan	 dengan	 penyusunan	 sistem	 informasi	 penanaman	modal	 yang	 akuntabel	 dan	

terarah,	maka	perlu	adanya	kajian	ilmiah	dalam	bentuk	studi	kelayakan	terhadap	objek	yang	

dianggap	 mempunyai	 peluang	 untuk	 dipromosikan	 kepada	 para	 investor.	 Dalam	 jangka	

panjang	 diharapkan	 investasi	 tersebut	 dapat	 berpengaruh	 dalam	 rangka	 meningkatkan	

kesejahteraan	masyarakat	Kabupaten	Pohuwato	pada	umumnya.	

Manuaba	 (1998)	 dalam	 tulisannya	 tentang	 ”strategi	 perencanaan	 pariwisata	 yang	

berdimensi	 kerakyatan”	 menyatakan	 bahwa	 perencanaan	 pengembangan	 pariwisata	

berdimensi	 kerakyatan	 mutlak	 diperlukan	 adanya:	 1)	 strategi	 planning	 yaitu	 kesepakatan	

persepsi	dengan	dimulai	adanya	visi,	misi,	tujuan,	sasaran	dan	rencana	kerja,	2)	persamaan	

titik	 tolak,	 yaitu	 bahwa	 pariwisata	 adalah	 alat	 untuk	 meningkatkan	 kesejahteraan	 rakyat,	

maka	 ia	harus	dimanfaatkan	 secara	efektif	 dan	efisien,	 sehingga	dampak	negatifnya	dapat	

ditekan	 sekecil-kecilnya,	 3)	 adanya	 perencanaan	 yang	 holistik,	 bersistem	 dan	 penegakan	

peraturan	 perundang-undangan	 yang	 tegas,	 4)	 kunjungan	 wisatawan	 dipastikan	 dapat	

meningkatkan	 kualitas	 hidup	 masyarakat	 di	 daerah	 tujuan,	 dan	 5)	 partisipasi	 penduduk	

setempat	dalam	proses	perencanaan.	
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Pemanfaatan	 sumber	 daya	 alam,	 baik	 sumber	 daya	 alam	 maupun	 buatan	 yang	

terdapat	 pada	 suatu	 objek	 wisata	 dapat	 ditingkatkan	 nilainya	 jika	 paket-paket	 wisata	

dikemas	 dengan	 manajemen	 yang	 baik	 dan	 profesional,	 serta	 didukung	 sarana	 dan	

prasarana	yang	memadai.	Kebijaksanaan	pemerintah	daerah	sangat	penting	perannya	dalam	

menunjang	keberhasilan	pembangunan	pariwisata	daerah	maupun	nasional.	Kepariwisataan	

dalam	 pembangunan	 wilayah	 akan	 memberikan	 sumbangan	 yang	 besar	 apabila	 dikelola	

dengan	 baik	 dan	 profesional,	 karena	 selain	 memberikan	 sumbangan	 pendapatan	 bagi	

wilayah	 yang	 bersangkutan,	 juga	 dapat	 memacu	 pertumbuhan	 wilayah	 serta	 peningkatan	

terhadap	bidang-bidang	lainnya,	seperti	pertanian,	peternakan,	kerajinan	rakyat	yang	dapat	

diperlukan	untuk	menunjang	kegiatan	pariwisata.	

Sejalan	 dengan	 hal	 tersebut,	 maka	 pembangunan	 di	 sektor	 pariwisata	 harus	 terus	

ditingkatkan	 dengan	 mengembangkan	 dan	 mendayagunakan	 seluruh	 sumber	 dan	 potensi	

kepariwisataan	 yang	 ada	 serta	 menggali	 sumber-sumber	 baru.	 Disamping	 itu,	 berbagai	

komponen	 sektor	 yang	 terkait	 dengan	 sektor	 kepariwisataan	 juga	 ditingkatkan,	 sehingga	

pengembangan	 sektor	 kepariwisataan	 dapat	menumbuhkan	 kegiatan	 ekonomi	 yang	 dapat	

diandalkan	 untuk	 memperbesar	 penerimaan	 negara,	 memperluas	 dan	 memeratakan	

kesempatan	kerja/	berusaha	bagi	masyarakat	dan	dapat	mendorong	pembangunan	daerah.	

Kepariwisataan	 yang	 berfungsi	 memenuhi	 kebutuhan	 jasmani,	 rohani	 dan	 intelektual	

wisatawan,	 bertujuan	 untuk	 meningkatkan	 pertumbuhan	 ekonomi,	 meningkatkan	

kesejahteraan	rakyat,	menghapus	kemiskinan,	mengatasi	pengangguran,	melestarikan	alam,	

lingkungan	dan	sumber	daya,	memajukan	kebudayaan,	mengangkat	citra	bangsa,	memupuk	

rasa	cinta	tanah	air,	memperkukuh	jati	diri	dan	kesatuan	bangsa,	mempererat	persahabatan	

antar	bangsa.	

Kabupaten	 Pohuwato	 sedang	 fokus	 dalam	 pengembangan	 destinasi	 wisata	 di	

daerahnya	 salah	 satunya	 adalah	 di	 Kawasan	 Pantai	 Libuo.	 Di	 sisi	 lain,	 pengembangan	

destinasi	wisata	 tersebut	memerlukan	 anggaran	 yang	 cukup	 besar,	 sehingga	 perlu	 adanya	

investasi	 dari	 para	 investor	 untuk	 bekerjasama	 dengan	 Pemerintah	 Kabupaten	 Pohuwato	

dalam	 rangka	 pengembangan	 destinasi	wisata	 tersebut.	 Kebijakan	 pengembangan	wilayah	

menjadi	 salah	 satu	 instrumen	 atau	 cara	 untuk	 mengatasi	 masalah	 dan	 mengoptimalkan	

potensi	 daerah,	 mengurangi	 kesenjangan	 antar	 daerah,	 mendorong	 percepatan	

pembangunan	 daerah	 dan	 mengembangkan	 daya	 saing	 dan	 keunggulan	 daerah.	

Pengembangan	 wilayah	 sangat	 penting	 dalam	 percepatan	 pembangunan	 daerah	 dengan	
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mengoptimalkan	 sumber	 daya	 daerah	 baik	 sumber	 daya	 alam,	 sumber	 daya	manusia	 dan	

teknologi	 dengan	 tetap	 mengutamakan	 pembangunan	 yang	 berkelanjutan.	 Efektivitas	

kebijakan	pengembangan	wilayah	ditentukan	oleh	kesiapan	dan	kelayakan	rencana	investasi	

dan	kapasitas	melaksanakan	rencana	investasi.		

Selain	 itu	 ada	 beberapa	 tuntutan	 dasar	 dalam	 pariwisata	 yang	 tidak	 boleh	

dikesampingkan,	 yaitu	 tuntutan	 yang	 merupakan	 sarana	 bagi	 kelangsungan	 pariwisata	

seperti:	 kecanggihan	 informasi	 termasuk	promosi,	kemampuan	membaca	situasi	baik	pada	

saat	 ini	 maupun	 untuk	 masa	 yang	 akan	 datang,	 kemampuan	 memadukan	 segala	 potensi	

yang	 ada	 untuk	 dijadikan	 suatu	 kebijakan,	 keakuratan	 penelitian	 dalam	 pengembangan	

kepariwisataan,	 yang	 didasarkan	 atas	 evaluasi	 secara	 berkala	 dari	 suatu	 masa	 ke	 masa	

berikutnya,	 kemampuan	 untuk	 meningkatkan	 objek	 dan	 daya	 tarik	 wisata	 baik	 kuantitas	

maupun	kualitas	dan	keberhasilan	dalam	menciptakan	kebersamaan	dalam	berusaha	untuk	

meningkatkan	kesejahteraan	lahir	dan	batin.	

Dalam	 memilih	 dan	 menentukan	 suatu	 potensi	 objek	 wisata	 yang	 pantas	 untuk	

dikembangkan	perlu	memperhatikan	beberapa	hal:	

1. Seleksi	terhadap	potensi,	hal	ini	dilakukan	untuk	memilih	dan	menentukan	objek	wisata	

yang	memungkinkan	untuk	dikembangkan	sesuai	dengan	ketersediaan	dana;	

2. Evaluasi	 letak	 potensi	 terhadap	 wilayah,	 pekerjaan	 ini	 untuk	 mendapatkan	 informasi	

tentang	 jarak	 antar	 potensi,	 sehingga	 perlu	 adanya	 peta	 agihan	 potensi	 objek	wisata.	

Dari	 peta	 ini	 dapat	 diperoleh	 informasi	 yang	 dapat	 digunakan	 untuk	 menentukan	

potensi	yang	cukup	sesuai	untuk	dikembangkan	(Sujali,	1989);	

3. Dalam	mendukung	 upaya	 pengembangan	 kepariwisataan	 salah	 satu	 usahanya	 adalah	

dengan	 cara	 mempermudah	 pencapaian	 ke	 objek	 wisata	 dan	 memperpendek	 jarak	

tempuh	antar	objek.	

Akomodasi	 dan	 fasilitas	 pendukung	 seperti	 fasilitas	 perhotelan,	 rumah	 makan,	

pelayanan	 umum	 seperti	 bank,	 telepon,	 kantor	 pos,	 dan	 lain	 sebagainya	 di	 daerah	 objek	

yang	dapat	memberikan	kemudahan-kemudahan	bagi	wisatawan,	juga	infrastruktur	(sarana	

dan	prasarana	penunjang)	 seperti	 jalan,	 tempat	parkir,	 stasiun,	 terminal,	dan	 lain-lain	 juga	

merupakan	 aspek	 pariwisata	 yang	 perlu	 diperhatikan.	 Pembangunan	 dan	 ketersediaan	

akomodasi	dan	fasilitas	pendukung	tersebut	dapat	memberikan	kontribusi	positif	 terhadap	

skenario	penciptaan	daya	saing	daerah.	
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Percepatan	pembangunan	memerlukan	peningkatan	dalam	membangun	keunggulan	

untuk	 menciptakan	 daya	 saing	 daerah.	 Keunggulan	 daerah	 terbagi	 menjadi	 dua,	 yaitu	

keunggulan	 komparatif	 dan	 kompetitif	 guna	 meningkatkan	 daya	 saing.	 Keunggulan	

komparatif	daerah	dipengaruhi	oleh	(i)	kondisi	geografis	dan	sumber	daya	alam	yang	dikelola	

dengan	baik;	(ii)	penduduk,	angkatan	kerja	dan	tenaga	kerja	terdidik;	(iii)	infrastruktur	yang	

modern	dan	merata;	dan	 (iv)	kondisi	ketertiban	dan	keamanan	daerah	yang	stabil.	 Sejalan	

dengan	 keunggulan	 komparatif,	 terdapat	 keunggulan	 kompetitif	 daerah	 yang	 perlu	

dipertimbangkan	 dan	 ditentukan	 oleh	 (i)	 produksi	 dan	 jasa	 berstandar	 internasional;	 (ii)	

produksi	 dan	 jasa	 berstandar	 internasional;	 (ii)	 iklim	 investasi	 dan	 iklim	 usaha	 yang	

mendukung;	 (iii)	 birokrasi	 yang	 lebih	 baik;	 (iv)	 kebijakan	 pemerintah	 daerah	 yang	 terukur	

dan	 jelas;	 (v)	 jejaring	 dan	 promosi	 internasional;	 dan	 (vi)	 kerjasama	 antara	 pemerintah,	

swasta	dan	perguruan	tinggi.			

Dengan	 adanya	 keunggulan	 daerah	 diharapkan	 dapat	 meningkatkan	 daya	 saing	

daerah	 tersebut.	 Untuk	mengetahui	 sejauh	mana	 potensi	 investasi	 yang	 akan	 ditawarkan	

kepada	 investor	 dalam	 pengembangan	 objek	 wisata	 tersebut,	 maka	 diperlukan	 studi	

kelayakan	potensi	investasi	di	Kawasan	Pantai	Libuo.	Studi	kelayakan	ini	penting	diperlukan	

dengan	sudut	pandang	antara	lain	sebagai	berikut:	

1. Adanya	fenomena	potensi	pertumbuhan	kawasan	di	sekitar	Kawasan	Pantai	Libuo	yang	

cepat,	 tidak	 terarah,	 dan	 tidak	 terkendali	 terutama	 terkait	 dengan	 kelayakan	

kepariwisataan;	

2. Adanya	tuntutan	kelayakan	untuk	mempertahankan	keunggulan	spesifik	suatu	kawasan	

wisata	 (brand)	 sebagai	 kawasan	 wisata	 yang	 berjati	 diri	 dan	 berintegrasi	 dengan	

kawasan	sekitarnya;	

3. Kebutuhan	 integrasi	 kelayakan	 atas	 berbagai	 konflik	 kepentingan	 dalam	 penataan	 di	

dalam	kawasan	studi;		

4. Adanya	 kebutuhan	 kelayakan	 dan	 tindak	 lanjut	 atas	 rencana	 tata	 ruang	 yang	 ada	

sekaligus	manifestasi	atas	pemanfaatan	ruang	di	kawasan	studi;		

5. Adanya	kebutuhan	kelayakan	untuk	merealisasikan,	melengkapi,	dan	mengintegrasikan	

berbagai	peraturan	yang	ada	di	kawasan	studi;		

6. Adanya	kebutuhan	alternatif	perangkat	pengendali	yang	mampu	dilaksanakan	langsung	

di	lapangan.	
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Studi	 kelayakan	 ini	 juga	 diharapkan	 mampu	 memberikan	 rekomendasi	 kelayakan	

dalam	 rangka	 investasi	 pemanfaatan	 ruang	 yang	 baik	 dan	 investasi	 yang	 mampu	

menciptakan	 lingkungan	 yang	 tertata,	 berkelanjutan,	 berkualitas	 serta	 menambah	 geliat	

ekonomi	 dan	 vitalitas	 kehidupan	 masyarakat.	 Penyusunan	 Dokumen	 Kajian	 Kelayakan	

Investasi	Potensi	Unggulan	Daerah	di	Pantai	Libuo	ini,	selain	sebagai	pemenuhan	aspek	legal-

formal,	 yaitu	 sebagai	 produk	 studi	 kelayakan	 dalam	 rangka	 pemanfaatan	 ruang	 bidang	

investasi	kepariwisataan.	

Sebagai	 Dokumen	 Kajian	 Kelayakan,	 manfaat	 yang	 cukup	 signifikan	 dokumen	 ini	

untuk	Daerah	terutama	bagi	Kawasan	Pantai	Libuo,	antara	lain:	

1. Untuk	mengarahkan	kelayakan	jalannya	investasi	pembangunan	sejak	dini;	

2. Mewujudkan	investasi	pemanfaatan	ruang	yang	layak	secara	efektif,	tepat	guna,	spesifik	

setempat	dan	konkret	sesuai	dengan	rencana	tata	ruang	wilayah;	

3. Mewujudkan	investasi	dalam	perspektif	kesatuan	karakter	lingkungan/	kawasan;	

4. Mengendalikan	arah	pertumbuhan	investasi	fisik	suatu	lingkungan/	kawasan;	

5. Menjamin	 implementasi	 investasi	 pembangunan	 agar	 sesuai	 dengan	 aspirasi	 dan	

kebutuhan	masyarakat	dalam	pengembangan	lingkungan/	kawasan	yang	berkelanjutan;	

6. Memberi	arah	jaminan	hasil	investasi	pembangunan	pasca	pelaksanaan,	karena	adanya	

rasa	memiliki	dari	masyarakat	terhadap	semua	hasil	pembangunan.	

Mengurai	 perkembangan	 tersebut,	 diperlukan	 suatu	 perencanaan	 yang	 lebih	 rinci	

terkait	 dengan	 pengakomodasian	 berbagai	 peluang	 investasi	 yang	 ada	 di	 Kawasan	 Pantai	

Libuo.	 Realisasi	 terhadap	 kegiatan	 perencanaan	 rinci	 tersebut	 diharapkan	 nanti	 akan	

menjawab	beberapa	tantangan	ke	depan	antara	lain:	

1. Mengantisipasi	kerusakan	atau	penurunan	kualitas	lingkungan	fisik	alam	(sumber	air	dan	

lingkungan	fisik	alam/	vegetasi	dan	 lansekap)	melalui	perencanaan	pemanfaatan	 lahan	

yang	jelas	dan	perancangan	fasilitas	secara	rinci	serta	manajemen	kawasan	yang	tepat;	

2. Mengoptimalkan	 kualitas	 daya	 tarik	 obyek	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 melalui	 penataan	

lingkungan	yang	kondusif	serta	peningkatan	kualitas	layanan	fasilitas	pendukung	obyek,	

sehingga	 diharapkan	 akan	 mampu	 meningkatkan	 kenyamanan	 pengunjung	 yang	

bermuara	 pada	 peningkatan	 arus	 kunjungan	 dan	 pendapatan	 baik	 bagi	 pemerintah	

daerah	maupun	masyarakat	lokal.	
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Berdasarkan	 dari	 latar	 belakang	 tersebut	 di	 atas,	 maka	 Kawasan	 Pantai	 Libuo,	

Kabupaten	Pohuwato,	Provinsi	Gorontalo	memerlukan	Dokumen	Kajian	Kelayakan	Investasi	

Potensi	 Unggulan	 Daerah	 sebagai	 dasar	 bagi	 stakeholder	 terkait	 kelayakan	 dalam	

mengembangkan	kawasan	dan	investasi	pembangunan.	

	

I.2	MAKSUD,	TUJUAN	DAN	SASARAN	

I.2.1	Maksud	

Maksud	 dari	 kegiatan	 penyusunan	 Dokumen	 Kajian	 Kelayakan	 Investasi	 Potensi	

Unggulan	 Daerah	 di	 Pantai	 Libuo,	 Kabupaten	 Pohuwato,	 Provinsi	 Gorontalo	 ini	 adalah	

menyusun	 dokumen	 sebagai	 studi	 kelayakan	 yang	 menyeluruh	 dan	 memiliki	 kepastian	

hukum	mengenai	potensi	investasi	pembangunan	dalam	rangka	pengembangan	kawasan	di	

Kawasan	Pantai	Libuo,	Kabupaten	Pohuwato,	Provinsi	Gorontalo.	

I.2.2	Tujuan	

Tujuan	kegiatan	penyusunan	Dokumen	Kajian	Kelayakan	Investasi	Potensi	Unggulan	

Daerah	 di	 Pantai	 Pohon	 Libuo,	 Kabupaten	 Pohuwato,	 Provinsi	 Gorontalo	 ini	 adalah	

terwujudnya	 data	 faktual	 kelayakan	 potensi	 investasi	 yang	 siap	 ditawarkan	 kepada	 para	

investor	 dalam	 rangka	 pengembangan	 kawasan	 di	 Kawasan	 Pantai	 Libuo,	 Kabupaten	

Pohuwato,	Provinsi	Gorontalo.	

I.2.3	Sasaran	

Sasaran	kegiatan	penyusunan	Dokumen	Kajian	Kelayakan	Investasi	Potensi	Unggulan	

Daerah	di	Pantai	Libuo,	Kabupaten	Pohuwato,	Provinsi	Gorontalo	ini	adalah:		

1. Tersusunnya	 Dokumen	 Kajian	 Kelayakan	 Investasi	 Potensi	 Unggulan	 Daerah	 yang	

akuntabel	 sebagai	 dasar	 promosi	 dalam	 rangka	 pengembangan	 kawasan	 di	 Kawasan	

Pantai	Libuo,	Kabupaten	Pohuwato,	Provinsi	Gorontalo;	

2. Tersusunnya	 gambaran	 peluang	 investasi	 pengembangan	 kepariwisataan	 Kawasan	

Pantai	Libuo	beserta	indikasi	kelayakannya;	

3. Tersusunnya	 arahan	 implementasi	 rencana	 dan	 program	 pengembangan,	 yang	 dapat	

menjadi	pedoman	bagi	pemerintah	daerah	dalam	pengembangan	fisik	 Kawasan	Pantai	

Libuo.	
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I.3	DASAR	HUKUM	

Dasar	 Hukum	 dalam	 Penyusunan	 Dokumen	 Kajian	 Kelayakan	 Investasi	 Potensi	

Unggulan	Daerah	di	Pantai	Libuo,	Kabupaten	Pohuwato,	Provinsi	Gorontalo	ini	adalah:	

1. UU	RI	38/	2000	Pembentukan	Provinsi	Gorontalo	

2. UU	RI	6/	2003	Pembentukan	Kabupaten	Bone	Bolango	dan	Kabupaten	Pohuwato	

3. UU	RI	7/	2004	SDA	

4. UU	RI	33/	2004	Perimbangan	Keuangan	Antara	Pemerintah	Pusat	dan	Daerah	

5. UU	RI	38/	2004	Jalan		

6. UU	RI	24/	2007	Penanggulangan	Bencana	

7. UU	RI	25/	2007	Penanaman	Modal	

8. UU	RI	26/	2007	Penataan	Ruang	

9. UU	RI	27/	2007	Pengelolaan	Wilayah	Pesisir	dan	Pulau-Pulau	Kecil		

10. UU	RI	4/	2009	Pertambangan	Mineral	dan	Batubara	

11. UU	RI	10/	2009	Kepariwisataan	

12. UU	RI	30/	2009	Kelistrikan	

13. UU	RI	32/	2009	Perlindungan	dan	Pengelolaan	Lingkungan	Hidup		

14. UU	RI	41/	2009	Perlindungan	Lahan	Pertanian	Pangan	Berkelanjutan	

15. UU	RI	11/	2010	Cagar	Budaya	

16. UU	RI	1/	2011	Perumahan	Dan	Kawasan	Permukiman	

17. UU	RI	23/	2014	Pemerintahan	Daerah		

18. PP	RI	63/	2002	tentang	Hutan	Kota	

19. PP	RI	 65/	 2006	Pengadaan	Tanah	Bagi	 Pelaksanaan	Pembangunan	Untuk	Kepentingan	

Umum	

20. PP	RI	26/	2008	Rencana	Tata	Ruang	Wilayah	Nasional	

21. PP	RI	34/	2009	Pedoman	Pengelolaan	Kawasan	Perkotaan	

22. PP	RI	11/	2010	Penertiban	dan	Pendayagunaan	Tanah	Terlantar	

23. PP	RI	15/	2010	Penyelenggaraan	Penataan	Ruang	

24. PP	RI	22/	2010	Wilayah	Pertambangan		

25. PP	RI	23/	2010	Pelaksanaan	Kegiatan	Usaha	Pertambangan	Mineral	dan	Batubara	

26. PP	 RI	 55/	 2010	 Pembinaan	 dan	 Pengawasan	 Penyelenggaraan	 Pengelolaan	 Kawasan	

Pertambangan	Mineral	dan	Batubara		

27. PP	RI	64/	2010	Mitigasi	Bencana	di	Wilayah	Pesisir	dan	Pulau-Pulau	Kecil	
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28. PP	RI	68/	2010	Bentuk	dan	Tata	Cara	Peran	Masyarakat	dalam	Penataan	Ruang		

29. PP	RI	50/	2011	RIPPANAS	2010	-	2025	

30. PP	RI	8/	2013	Ketelitian	Peta	Rencana	Tata	Ruang	

31. PP	RI	9/	2014	Pelaksanaan	UU	No.	4	Tahun	2011	tentang	Informasi	Geospasial	

32. Keppres	89/	1996	Kawasan	Pengembangan	Ekonomi	Terpadu	

33. Perpres	48/	2014	MP3EI	2011-2025	

34. Permen	PU	20/PRT/M/2007	Teknik	Analisis	Aspek	Fisik	dan	Lingkungan,	Ekonomi	Serta	

Sosial	Budaya	Dalam	Penyusunan	Rencana	Tata	Ruang	

35. Permen	 PU	 22/PRT/M/2007	 Pedoman	 Penataan	 Ruang	 Kawasan	 Rawan	 Bencana	

Longsor	

36. Permen	 PU	 05/PRT/M/2008	 Pedoman	 Penyediaan	 dan	 Pemanfaatan	 Ruang	 Terbuka	

Hijau	di	Kawasan	Perkotaan	

37. Permen	 PU	 12/PRT/M/2009	 Pedoman	 Penyediaan	 dan	 Pemanfaatan	 Ruang	 Terbuka	

Non	Hijau	di	Wilayah	Kota/	Kawasan	Perkotaan	

38. Permen	PU	18/PRT/M/2010	Pedoman	Revitalisasi	Kawasan	

39. Permen	PU	02/PRT/M/2013	Pedoman	Penyusunan	Rencana	Pengelolaan	Sumber	Daya	

Air	

40. Permen	 PU	 03/PRT/M/2013	 Penyelenggaraan	 Prasarana	 dan	 Sarana	 Persampahan	

Dalam	Penanganan	Sampah	Rumah	Tangga	dan	Sampah	Sejenis	Sampah	Rumah	Tangga	

41. Permen	 PU	 05/PRT/M/2013	 Pedoman	 Pemetaan	 Sosial,	 Ekonomi	 dan	 Lingkungan	

Bidang	Pekerjaan	Umum	

42. Permen	 PU	 11/PRT/M/2014	 Pengelolaan	 Air	 Hujan	 Pada	 Bangunan	 Gedung	 Dan	

Persilnya	

43. Kepmen	LH	35/	1995	Program	Kali	Bersih	

44. Kepmen	LH	48/	1996	Baku	Tingkat	Kebisingan	

45. Kepmen	LH	45/	1997	Indeks	Standar	Pencemar	Udara	

46. Kepdirjen	 Perhubungan	 Darat	 272/HK.105/DRJD/96	 Pedoman	 Teknis	 Penyelenggaraan	

Fasilitas	Parkir	

47. Perda	Kabupaten	Pohuwato	1/	2011	RPJPD	Kabupaten	Pohuwato	

48. Perda	Kabupaten	Pohuwato	8/	2012	RTRW	Kabupaten	Pohuwato	Tahun	2012-2032	

49. Perda	Kabupaten	Pohuwato	12/	2013	Pengelolaan	Wilayah	Pesisir	dan	Pulau-pulau	Kecil	

50. Perda	Kabupaten	Pohuwato	5/	2015	Pengelolaan	Ruang	Terbuka	Hijau	
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51. Perda	Kabupaten	Pohuwato	7/	2015	Bangunan	Gedung		

52. Perda	Kabupaten	Pohuwato	9/	2015	Perlindungan	dan	Pengelolaan	Lingkungan	Hidup	

53. Perda	Kabupaten	Pohuwato	3/	2016	Pengelolaan	Sampah	di	Kabupaten	Pohuwato		

54. Perda	Kabupaten	Pohuwato	6/	2016	RPJMD	Kabupaten	Pohuwato	2016-2021	

55. Perbup	No.	24/	2014	Kawasan	Strategis	Cepat	Tumbuh	Kabupaten	Pohuwato	

56. Perbup	 No.	 9/	 2015	 Jenis	 Rencana	 Usaha	 dan	 atau	 Kegiatan	 Yang	 Wajib	 Dilengkapi	

Dengan	Upaya	Pengelolaan	Lingkungan	dan	Upaya	Pemantauan	Dilengkapi	Dengan	UKL-

UPL	dan	SPPL	

57. Perbup	 No.	 8/	 2015	 Pedoman	 Pemberian	 Ijin	 Mendirikan	 Bangunan	 di	 Kabupaten	

Pohuwato	
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I.4	RUANG	LINGKUP	

I.4.1	Lingkup	Substansi	

Kerangka	alur	pikir	perencanaan	dari	 susunan	Dokumen	Kajian	Kelayakan	 Investasi	

Potensi	Unggulan	Daerah	di	Pantai	Libuo,	Kabupaten	Pohuwato,	Provinsi	Gorontalo	ini	dapat	

digambarkan	antara	lain	sebagai	berikut:	

	

	 	
Studi/	

Kajian	
	

Kondisi	

Eksisting	
	 Analisis	 	 Rencana	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Kajian	

Kelayakan	

Investasi	

Potensi	

Unggulan	

Daerah	di	

Pantai	Libuo,	

Kabupaten	

Pohuwato,	

Provinsi	

Gorontalo	

	
Studi	

Kebijakan	
	

Wilayah	

Perencanaan	

Eksisting	

	 Analisis	Spasial	 	 	 	

Rencana		

Layak	

Investasi	

Potensi	

Unggulan	

Daerah	di	

Kawasan	

Pantai	

Libuo	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	
Analisis	Produk	

Wisata	
	

Analisis	

SWOT	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 Analisis	SDM	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Analisis	

Strategi	

Investasi	

Potensi	

Unggulan	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 Analisis	Pasar	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 Analisis	Kelembagaan	 	

Analisis	

Kelayakan	

Investasi	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
Studi	

Literatur	
	

Strategi	

Investasi	

Eksisting	

	 Analisis	Masyarakat	 	 	 	

	

Gambar	1.2	Kerangka	Pikir	

Sumber:	Penyusun,	2018	
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A. STUDI	PRIMER	DAN	SEKUNDER		

Data	 yang	 dikumpulkan	 adalah	 segala	 jenis	 informasi	 yang	 diperlukan	 untuk	

melakukan	analisis	potensi	 investasi	 kawasan	dan	wilayah	sekitarnya.	Dari	hasil	pendataan	

ini	 akan	 diperoleh	 identifikasi	 kawasan	 dari	 segi	 fisik,	 sosial,	 budaya,	 dan	 ekonomi,	 serta	

identifikasi	atas	kondisi	di	wilayah	sekitarnya	yang	berpengaruh	pada	kawasan	perencanaan.		

Data	 tersebut	 meliputi:	 peta	 (peta	 regional,	 peta	 kota,	 dan	 peta	 kawasan	

perencanaan	dengan	skala	1:1.000	serta	memperlihatkan	kondisi	 topografis/	garis	kontur),	

foto-foto	 (foto	 udara/	 citra	 satelit	 dan	 foto-foto	 kondisi	 kawasan	 perencanaan,	 peraturan	

dan	rencana-rencana	terkait,	sejarah	dan	signifikansi	historis	kawasan,	kondisi	sosial-budaya,	

kependudukan,	 pertumbuhan	 ekonomi,	 kondisi	 fisik	 dan	 lingkungan,	 kepemilikan	 lahan,	

prasarana,	sarana	dan	fasilitas,	dan	data	lain	yang	relevan.		

B. ANALISIS		

Analisis	 adalah	 penguraian	 atau	 pengkajian	 atas	 data	 yang	 telah	 dikumpulkan.	

Analisis	dilakukan	secara	berjenjang	dari	 tingkat	kota,	tingkat	wilayah,	sampai	pada	tingkat	

kawasan.	 Komponen	 analisis	 yang	 diperlukan	 antara	 lain	 analisis	 perkembangan	 sosial	

kependudukan,	prospek	pertumbuhan	ekonomi,	daya	dukung	 fisik	dan	 lingkungan,	 potensi	

daya	tarik	kepariwisataan,	daya	dukung	prasarana	dan	fasilitas	lingkungan.	Dari	hasil	analisis	

ini	akan	diperoleh	hasil	kelayakan	atas	potensi	investasi	unggulan	daerah	dan	arahan	solusi	

atau	 konsep	 perencanaan	 atas	 permasalahan	 yang	 telah	 diidentifikasikan	 pada	 tahap	

pendataan.		

C. RENCANA	INVESTASI	

Rencana	 Investasi	 disusun	 berdasarkan	 hasil	 analisis	 dan	 konsep	 dengan	

memperhitungkan	 kebutuhan	 nyata	 masyarakat	 dan	 cita-cita	 jangka	 panjang	 Kabupaten	

Pohuwato.	 Secara	 umum	 rencana	 investasi	 mengatur	 tentang	 besaran	 biaya	 yang	

dikeluarkan	dalam	rangka	pengembangan	kawasan.		

	

	

	

	

	

	



Laporan Akhir 

 

 

 

Kajian	Kelayakan	Investasi	Potensi	Unggulan	Daerah	 	 	 	 	 	 I-16 

I.4.2	Lingkup	Kegiatan	

Ruang	 lingkup	 wilayah	 kegiatan	 penyusunan	 Dokumen	 Kajian	 Kelayakan	 Investasi	

Potensi	 Unggulan	 Daerah	 di	 Pantai	 Libuo,	 Kabupaten	 Pohuwato,	 Provinsi	 Gorontalo	 ini	

antara	lain:	

1. Pengkajian	dan	pemetaan	wilayah	kawasan	wisata	Pantai	Libuo;	

2. Pengkajian	estimasi	besaran	investasi	berdasarkan	hasil	kajian	dan	pemetaan	wilayah;	

3. Pengkajian	terhadap	benefit	financial	yang	akan	didapatkan	oleh	investor;	

4. Pengkajian	terhadap	benefit	bagi	Daerah:	

• Analisis	efek	pelaksanaan	investasi	terhadap	sektor	makro	ekonomi	daerah;	

• Analisis	manfaat	yang	dapat	diperoleh	masyarakat	sekitar	dengan	adanya	investasi	

tersebut.	

	

I.4.3	Lingkup	Wilayah	

Ruang	 lingkup	 wilayah	 kegiatan	 penyusunan	 Dokumen	 Kajian	 Kelayakan	 Investasi	

Potensi	 Unggulan	 Daerah	 di	 Pantai	 Libuo,	 Kabupaten	 Pohuwato,	 Provinsi	 Gorontalo	 ini	

adalah:		

A. Wilayah	 Amatan	 Intensif,	 yaitu:	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 dan	 sekitarnya	 (Panjang	 333	

meter	dan	lebar	90	meter,	total	29.970	m2	(lahan	milik	Pemda	Kabupaten	Pohuwato);	

B. Wilayah	 Amatan	 Ekstensif,	 yaitu	 Kecamatan	 Paguat,	 Kabupaten	 Pohuwato,	 Provinsi	

Gorontalo.	

	

Gambar	1.3	Ruang	Lingkup	Wilayah	Perencanaan	

Sumber:	Penyusun,	2018	

LIBUO BEACH 

RESORT 
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Gambar	1.4	Ruang	Lingkup	Amatan	Intensif	

Sumber:	Penyusun,	2018	

	

I.5	KELUARAN	

Keluaran	 (Output)	 dari	 Penyusunan	 Dokumen	 Kajian	 Kelayakan	 Investasi	 Potensi	

Unggulan	Daerah	di	Pantai	Libuo,	Kabupaten	Pohuwato,	Provinsi	Gorontalo	ini	adalah:		

1. Laporan	Pendahuluan		 	 	 	

2. Laporan	Akhir	 	 	 	

	

I.6	PENDEKATAN	DAN	METODOLOGI	

1.6.1	Pendekatan	

Pendekatan	 dan	 metodologi	 yang	 digunakan	 dalam	 Penyusunan	 Dokumen	 Kajian	

Kelayakan	Investasi	Potensi	Unggulan	Daerah	di	Pantai	Libuo,	Kabupaten	Pohuwato,	Provinsi	

Gorontalo	 ini	 dilakukan	 seperti	 pada	 penyusunan	 dokumen	 perencanaan	 pada	 umumnya	

dimana	 memuat	 data	 à	 analisa	 à	 rencana.	 Penyusunan	 Dokumen	 Kajian	 Kelayakan	

Investasi	Potensi	Unggulan	Daerah	di	Pantai	Libuo,	Kabupaten	Pohuwato,	Provinsi	Gorontalo	

ini	akan	menggunakan	beberapa	bahasan	yang	meliputi:	
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A.	Data	Potensi	Investasi	Unggulan	Daerah		

Pada	 bagian	 ini	 akan	 dilakukan	 analisis	 terhadap	 wilayah	 perencanaan	 dengan	

menggunakan	 pendekatan	 terhadap	 kondisi	 eksisting	 kawasan	 yang	meliputi	 kondisi	 fisik,	

sosial	 dan	 pemanfaatan	 lahan	 di	 wilayah	 perencanaan.	 Dalam	 bahasan	 ini	 juga	

mengikutsertakan	 masyarakat	 sebagai	 salah	 satu	 pelaku	 pembangunan	 untuk	

mengidentifikasi	 kebutuhan	 pengembangan	 di	 wilayah	 perencanaan	 melalui	 kegiatan	

penjaringan	 aspirasi	 masyarakat	 atau	 sosialisasi.	 Hasil	 dari	 kegiatan	 tersebut	 kemudian	

dikolaborasikan	 dengan	 kriteria	 perencanaan	 dan	 prediksi	 kebutuhan	 ruang,	 sehingga	

terbentuklah	konsep	dasar	pengembangan	dan	perancangan	wilayah	perencanaan.	

B.	Analisis	Studi	Kelayakan	

Pendekatan	 rencana	 umum	 ini	 memberikan	 gambaran	 konsep	 pola	 ruang	 yang	

terbentuk	secara	makro	maupun	mikro,	rencana	tapak	kawasan	strategis,	konsep	penataan	

sistem	pergerakan,	pengembangan	ruang	terbuka	hijau,	pengembangan	jaringan	prasarana	

dan	 sarana	 lingkungan,	 dan	 juga	 menampilkan	 gambar	 konsep	 pengembangan	 wilayah	

perencanaan	pada	spot-spot	tertentu	dalam	bentuk	gambar	3D.	Panduan	dan	implementasi	

zoning	 regulasi	 dijelaskan	 dalam	 bentuk	 zoning	map	 dan	 zoning	 teks,	 kedua	 hal	 tersebut	

akan	memberikan	 gambaran	 yang	 saling	 terkait	 mengenai	 pengendalian	 pembangunan	 di	

wilayah	perencanaan.	

C.	Rencana	Investasi	

Setelah	disusun	rencana	umum	wilayah	perencanaan	dan	juga	zoning	regulasi,	maka	

kemudian	 dilakukan	 rencana	 investasi	 berdasarkan	 kebijakan	 terdahulu	 sesuai	 dengan	

perencanaan	 yang	 sudah	 disusun	 dan	 juga	 ketentuan	 dalam	 zoning	 regulasi.	 Dalam	

mengoptimalkan	 konsep	 perencanaan	 yang	 sudah	 disusun	 dan	 juga	 penerapan	 zoning	

regulasi,	 maka	 perlu	 disusun	 indikasi	 program	 yang	 merupakan	 penerapan	 produk	

perencanaan	di	wilayah	perencanaan	selama	kurun	waktu	yang	ditetapkan	dalam	kebijakan	

penataan	 ruang	 dan	 juga	 menetapkan	 mekanisme	 perinjinan	 yang	 dilengkapi	 dengan	

mekanisme	insentif	dan	disinsentif.	

Secara	umum	perencanaan	dalam	Penyusunan	Dokumen	Kajian	Kelayakan	Investasi	

Potensi	 Unggulan	 Daerah	 di	 Pantai	 Libuo,	 Kabupaten	 Pohuwato,	 Provinsi	 Gorontalo	 ini	

menggunakan	pendekatan:	

a. Pendekatan	Top	Down	And	Bottom	Up	Planning	(Pendekatan	keterpaduan	perencanaan	

dari	 atas	 dan	 dari	 bawah)	 yaitu:	 pendekatan	 perencanaan	 dengan	 mengarahkan	 2	
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pendekatan,	 yaitu	 pendekatan	 dari	 atas	 ke	 bawah	 sebagai	 penuntun	 kebijaksanaan	

pembangunan	 sekaligus	 mengakomodasikan	 pendekatan	 dari	 bawah	 ke	 atas	 dengan	

meninjau	kekuatan	dan	kemauan	dari	bawah	sekaligus	melihat	kemampuan	sumber	daya	

lokal	yang	tersedia.	

b. Pendekatan	 Intersektoral	 Holistik	 (Komprehensif),	 yaitu	 pendekatan	 perencanaan	

bertumpu	pada	perencanaan	yang	selalu	terkait	dengan	sektor-sektor	 lain	serta	wilayah	

dengan	 skala	 yang	 lebih	 luas,	 sehingga	 pada	 tahap	 selanjutnya	 didapatkan	 koordinasi,	

sinkronisasi	dan	integrasi	dengan	sektor	yang	terkait.	

c. Pendekatan	 Perencanaan	 Berkelanjutan	 (Sustainable	 Development),	 yaitu	 pendekatan	

perencanaan	 bertumpu	 pada	 kekuatan	 sendiri	 dan	 bermuara	 pada	 terciptanya	

kemandirian	 dalam	 mewujudkan	 ketahanan	 untuk	 menghadapi	 semua	 tantangan	 baik	

dari	dalam	maupun	dari	 luar,	mengkonsolidasikan	semua	hasil	pembangunan	yang	telah	

dicapai	 selama	 ini,	 serta	 mengembangkan	 pertumbuhan	 dan	 perkembangan	 secara	

berlanjut	dimasa	mendatang.	 Berdasarkan	hal	 tersebut,	maka	pendekatan	perencanaan	

meliputi:	

• pengembangan	 yang	 berpijak	 pada	 keseimbangan	 aspek	 pelestarian	 dan	

pengembangan	serta	berorientasi	ke	depan,	

• pendekatan	pada	nilai	pemanfaatan	yang	besar	bagi	masyarakat	setempat,		

• pengelolaan	 aset/	 sumber	 daya	 yang	 tidak	 merusak,	 namun	 berkelanjutan	 untuk	

jangka	panjang	baik	secara	sosial,	budaya	maupun	ekonomi,	

• mendorong	 kepedulian	 yang	 lebih	 besar	 dari	 masyarakat	 terhadap	 kelestarian	

lingkungannya.	

d. Pendekatan	 Perilaku	Masyarakat	 (Behavior	 Approach),	 yaitu	 pendekatan	 perencanaan	

yang	 mengedepankan	 adanya	 dialog	 antara	 perencana	 dan	 masyarakat	 maupun	 pihak	

terkait.	

e. Pendekatan	 Supply-Demand,	 yaitu	 pendekatan	 perencanaan	 yang	 didasarkan	 pada	

kecenderungan	 atau	 orientasi	 masyarakat	 di	 wilayah	 perencanaan	 dengan	

kecenderungan	perkembangan	yang	didasarkan	atas	daya	dukung	dan	kesesuaian	ruang.	
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1.6.2	Tahap	Pelaksanaan	

Pada	tahapan	pelaksanaan	meliputi	tahap	persiapan,	tahap	pengumpulan	data,	tahap		

analisis	dan	tahap	rencana	investasi.	Lebih	detailnya	sebagai	berikut:	

A.	Tahap	Persiapan	

Tahapan	Persiapan	adalah	tahap	paling	awal	yang	dilakukan	sebagai	langkah-langkah	

untuk	melaksanakan	pekerjaan	berikutnya	secara	keseluruhan.	Pada	tahap	ini	dilakukan	pula		

pengumpulan	 data	 awal	mengenai	 wilayah	 perencanaan,	 seperti	 data	 sekunder	mengenai	

kondisi	 obyek	 dan	 daya	 tarik	 yang	 ada,	 data	 fisik	 dan	 non	 fisik,	 serta	 data	 sekunder	

instansional	studi-studi	terkait.	

Tahapan	 persiapan	 disini	meliputi	 persiapan	 lapangan	 (penggalian	 data-data	 primer	

maupun	sekunder),	persiapan	pengerahan	tenaga	terkait	dan	persiapan	bagi	proses	analisis-

sintesis	 yang	 akan	 dilakukan	 kemudian,	 seperti	 penyusunan	 metodologi	 dan	 pendekatan	

perencanaan,	serta	penyusunan	strategi	pengembangan.	Adapun	sasaran	dari	persiapan	ini	

adalah	sebagai	berikut:	

• Persiapan	teknis	berupa	persiapan	bentuk	format	dan	alat	penggalian	data	seperti	peta-

peta	skalatis	dan	tematik;	

• Persiapan	pengamatan,	berupa	interprestasi	data	awal;	

• Pendokumentasian	kondisi	saat	ini.	

Metode	 yang	 digunakan	 dalam	 tahap	 ini	 adalah	 persiapan	 dasar	 berupa	 studi	

literatur	 serta	 penelaah	 materi	 yang	 tertuang	 dalam	 Kawasan	 Pantai	 Libuo,	 pengkajian	

ketetapan	 sektor	 terkait	 serta	 pengkajian	 terhadap	 best	 practices	 pengembangan	 obyek	

wisata	sejenis.	

B.	Tahapan	Pengumpulan	Data	

Jenis-jenis	 teknik	 pengumpulan	 data	menurut	Winarno	 Surahmad,	 dalam	bukunya	

yang	berjudul	“Penelitian	Ilimiah	Dasar	Metode	Teknik”,	menurut	sifatnya	dapat	digolongkan	

menjadi	4	(empat)	golongan	utama:		

1. Teknik	 observasi	 langsung;	 teknik	 pengumpulan	 data	 dimana	 penyelidikan	 mengenai	

pengamatan	secara	 langsung	 (tanpa	alat)	 terhadap	gejala-gejala	 subjek	yang	diselidiki,	

baik	pengamatan	itu	dilakukan	di	dalam	situasi	sebenarnya	maupun	dilakukan	di	dalam	

situasi	buatan	yang	khusus	diadakan.		

2. Teknik	 observasi	 tak	 langsung;	 teknik	 pengumpulan	 data	 dimana	 penyelidikan	

mengadakan	 pengamatan	 terhadap	 gejala-gejala	 subjek	 yang	 diselidiki	 dengan	
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perantara	sebuah	alat,	baik	alat	yang	sudah	ada	(yang	semula	tidak	khusus	dibuat	untuk	

keperluan	 tersebut),	 maupun	 yang	 sengaja	 dibuat	 untuk	 keperluan	 yang	 khusus	 itu.	

Pelaksanaannya	dapat	berlangsung	di	dalam	situasi	yang	sebenarnya	maupun	di	dalam	

situasi	yang	buatan.		

3. Teknik	 komunikasi	 langsung;	 teknik	 dimana	 penyelidik	 mengumpulkan	 data	 dengan	

jalan	 mengadakan	 komunikasi	 langsung	 dengan	 subjek	 penyelidikan,	 baik	 di	 dalam	

situasi	yang	sebenarnya	maupun	di	dalam	situasi	buatan.		

4. Teknik	komunikasi	tak	langsung;	teknik	dimana	penyelidik	mengumpulkan	data	dengan	

cara	mengadakan	 komunikasi	 langsung	 dengan	 subjek	 penyelidikan	melalui	 perantara	

alat,	baik	alat	yang	sudah	tersedia	maupun	alat	yang	khusus	dibuat	untuk	keperluan	itu.	

Pelaksanaannya	dapat	berlangsung	di	dalam	situasi	yang	sebenarnya	maupun	di	dalam	

situasi	buatan.		

Di	 dalam	 praktek	 mungkin	 saja	 terjadi	 kombinasi	 atau	 modifikasi	 teknik-teknik	

tersebut	di	atas	bila	dianggap	perlu	untuk	memperoleh	data	yang	relevan.	Konsiderasi	yang	

diperlukan	 untuk	 mendapatkan	 data	 yang	 relevan	 mencakup	 sedikitnya	 lima	 aspek.	

Penyelidikan	perlu	mempertimbangkan:		

1. Konsiderasi	yang	pertama	ialah	melihat	apakah	untuk	mencapai	tujuan	penyelidikan	itu	

cukup	 dengan	 mempergunakan	 data	 sekunder	 ataukah	 diperlukan	 data	 primer.	 Yang	

dimaksud	 dengan	 data	 primer	 ialah	 data	 yang	 langsung	 dan	 segera	 diperoleh	 dari	

sumber	data	oleh	penyelidik	untuk	tujuan	yang	khusus	itu,	sedang	data	sekunder	ialah	

data	 yang	 telah	 lebih	 dahulu	 dikumpulkan	 dan	 dilaporkan	 orang	 di	 luar	 penyelidik	

sendiri,	walaupun	yang	dikumpulkan	itu	sesungguhnya	adalah	data	asli.	Karena	itu	pula	

dibedakan	antara	sumber	primer	dan	sumber	sekunder.	Sumber	primer	adalah	sumber	

asli,	 sumber	 tangan	pertama	penyelidik,	 dan	 sumber	 sekunder	berisi	 data	dari	 tangan	

kedua	 (atau	 dari	 tangan	 yang	 kesekian).	 Terhadap	 data	 yang	 berasal	 dari	 sumber-

sumber	 sekunder	 senantiasa	 perlu	 lebih	 dahulu	 diadakan	 penelitian	 apakah	 isi	 dan	

keasliannya	 dapat	 dijamin	 untuk	 dipergunakan	 oleh	 penyelidik	 sebagai	 data,	misalnya	

dengan	menerapkan	cara	kritik	intern	dan	kritik	ekstern.		

2. Konsiderasi	 kedua	 mempertimbangkan	 dapat	 tidaknya	 masalah	 penyelidikan	

terpecahkan	dengan	adanya	(atau	tidak	adanya)	sumber-sumber	data	yang	diperlukan.	

Masalah	penelitian	yang	baik	pasti	selalu	jelas	batas-batas	wilayahnya,	jelas	unsur-unsur	

yang	 harus	 diselidiki,	 sehingga	 dengan	 demikian	 akan	 jelas	 pula	 jenis	 data	 yang	
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diperlukan	untuk	dasar	pemecahan.	Dengan	melihat	pada	penjelasan	mengenai	luas	dan	

jenis	 unsur	 yang	 perlu	 diselidiki,	 penyelidik	 dapat	 memperhitungkan	 dari	 manakah	

memperoleh	 data,	 akan	 dapat	 menetapkan	 sumber-sumber	 data,	 kemudian	

menetapkan	 apakah	 mungkin	 diperoleh	 segala	 jenis	 data	 yang	 diperlukan	 menurut	

penjelasan	 tersebut.	 Dengan	 berfikir	 demikian	 penyelidik	 dapat	 melihat	 apakah	 (a)	

masalah	 itu	 dapat	 dipecahkan,	 (b)	 masalah	 itu	 perlu	 diubah	 perumusannya,	 atau	 (c)	

masalah	itu	sebaiknya	ditolak.		

3. Konsiderasi	 ketiga	 berhubugan	 dengan	 kondisi-kondisi	 yang	mungkin	mempunyai	 arti	

dalam	 proses	 timbulnya	 data.	 Untuk	 kenyataan	 semacam	 itu,	 setidak-tidaknya	 perlu	

mengetahui	 kondisi-kondisi	 tersebut.	 Dengan	 mengetahui	 kondisi-kondisi	 itu,	 dapat	

bekerja	 seksama	 terutama	 bila	 sudah	 sampai	 saatnya	 harus	menyimpulkan	 hasil-hasil	

penyelidikan,	hal	ini	tidak	dapat	dilakukan	apabila	penyidik	tidak	mengetahui	atau	tidak	

menyadarinya.	 Di	 dalam	 setiap	 penyelidikan	 adalah	 ideal	 bila	 segala	 pengaruh	 yang	

dapat	 memberi	 corak	 tertentu	 pada	 data	 tidak	 hanya	 diketahui	 tetapi	 benar-benar	

dikuasai.		

4. Konsiderasi	 keempat	 berkisar	 pada	 persoalan	 perlu	 tidaknya	 sumber	 data	 diperluas	

sedemikian	 rupa	 sehingga	 meliputi	 seluruh	 wilayah	 penyelidikan.	 Banyak	 kesimpulan	

yang	ditarik	berdasarkan	atas	penelitian	data	yang	diperoleh	secara	terbatas	bila	dilihat	

dari	 perbandingan	 besarnya	 sumber	 data	 dengan	 luasnya	 daerah	 yang	 tercakup	 oleh	

kesimpulan	 itu.	Dengan	perkataan	lain,	kesimpulan	 itu	dianggap	berlaku	untuk	seluruh	

populasi,	 sedangkan	 data	 untuk	 kesimpulan	 itu	 diperoleh	 hanya	 dari	 sebuah	 sampel	

(bagian	dari	populasi).	

5. Konsiderasi	 terakhir	 bertalian	 dengan	 pemilihan	 teknik-teknik	 pengumpulan	 data	

dengan	 mempertimbangkan	 segala	 aspek	 yang	 telah	 dibicarakan	 di	 atas,	 ditambah	

dengan	 pertimbangan	 apakah	 teknik	 itu	mungkin	 dilaksanakan,	 dan	 apakah	 pada	 diri	

penyelidik	terdapat	kemampuan	teknik	untuk	melaksanakannya.		

Tahapan	 pengumpulan	 data	 ini	 dilakukan	 sebagai	 usaha	 untuk	 mendapatkan	

gambaran	 langsung	 potensi	 dan	 permasalahan	 dari	 pembangunan	 kepariwisataan	 di	

Kawasan	 Pantai	 Libuo	 dan	 sekitarnya.	 Dukungan	 sektor	 terkait	 seperti	 ekonomi,	 budaya,	

lingkungan	dan	perhubungan	akan	memainkan	peranan	yang	sangat	penting	pada	tahap	ini	

sebagai	dasar	langkah	selanjutnya.	
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Sasaran	 yang	 akan	 dicapai	 meliputi	 dua	 kriteria,	 yaitu:	 sasaran	 fisik	 dan	 non	 fisik.	

Ditinjau	secara	fisik	lingkungan,	sasaran	yang	akan	dicapai	pada	tahap	survai	 ini	antara	lain	

adalah	 identifikasi	 terhadap	 daya	 tarik	 potensial	 atau	 potensi	 kegiatan	wisata	 yang	 dapat	

dikembangkan	 di	 wilayah	 perencanaan	 serta	 pemetaan	 secara	 lebih	 jelas	 batas-batas	

wilayah	perencanaan.	Termasuk	dalam	kegiatan	ini	adalah	pemetaan	kondisi	fisik	obyek	dan	

lingkungannya,	fasilitas	penunjang	yang	tersedia	serta	infrastruktur	yang	ada.	

Secara	 non	 fisik/	 sosial	 budaya	 sasarannya	 misalnya	 bagaimana	 perkembangan	

kepariwisataan	 mempengaruhi	 kehidupan	 masyarakat	 setempat.	 Sedangkan	 secara	

ekonomi,	 bagaimana	 dapat	 ikut	 menumbuhkan	 pendapatan	 dan	 kesempatan	 kerja	 bagi	

masyarakat	setempat.	

Pengumpulan	 data	 dalam	 tahap	 survey	 ini	 akan	 menggunakan	 metode	 observasi	

langsung	 di	 lapangan	 bagi	 kebutuhan	 data	 primer,	 melalui	 pengukuran	 dan	 pengamatan.	

Untuk	 data	 sekunder,	 penggalian	 dilakukan	 dengan	 penelaahan	 data	 terdahulu,	 kumpulan	

studi,	 kompilasi	 informasi,	 maupun	 penelitian	 yang	 pernah	 diadakan	 oleh	 lembaga	 dan	

instansi	 pada	wilayah	perencanaan.	 Sedangkan	untuk	data	 fisik	wilayah	perencanaan	akan	

dilakukan	 pengukuran	 dan	 pemetaan	 area	 pengembangan,	 dengan	melakukan	 crosscheck	

terhadap	peta	wilayah	yang	ada.	

Disamping	 itu	 dalam	 kerangka	 perencanaan	 dan	 pengembangan	 Kawasan	 Pantai	

Libuo	 tersebut,	 beberapa	 teknik	 dari	 konsep	 participatory	 juga	 dilakukan	 sebagai	 upaya	

mendapatkan	kondisi/	gambaran	potensi	dan	permasalahan	kepariwisataan	secara	langsung	

dan	 akurat,	 yang	 akan	 sangat	 berguna	 bagi	 ketetapan	 bentuk	 serta	 sasaran	 perencanaan.	

Dalam	 konteks	 ini	 akan	 dilakukan	 in-depth	 interwiew	 terhadap	 tokoh-tokoh	 kunci	

masyarakat	 maupun	 dari	 pelaku	 pariwisata	 terhadap	 kondisi	 potensi	 dan	 peluang	

pengembangan	Kawasan	Pantai	Libuo	tersebut.	

a. Data	Primer	

Metode	 pengumpulan	 data	 yang	 digunakan	 adalah	 metode	 penelitian	 deskriptif,	

yaitu	 penelitian	 yang	 menuturkan,	 menganalisa,	 mengklasifikasi	 penelitian	 dengan	 teknik	

survey,	dengan	teknik	interview,	observasi,	kuesioner	dan	analisa	kuantitatif.	Di	samping	itu	

digunakan	 metode	 dokumentasi.	 Pada	 tahapan	 pengumpulan	 data	 primer	 dilakukan	

pengumpulan	 dan	 pengelompokkan	 data	 kuantitatif	 dan	 kualitatif,	 dari	 survey	 primer	 dan	

pengukuran	 (langsung	 turun	 ke	 lapangan).	 Adapun	 pendekatan	 pengumpulan	 data	 dan	

informasi	adalah	sebagai	berikut:		
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1.	Survey	dan	Observasi	Lapangan	

Melakukan	survey	dan	observasi	lapangan	yang	dilakukan	dalam	rangka	memperoleh	

profil	 kawasan	perencanaan	meliputi	 profil	makro	dan	profil	mikro	 (administrasi,	 geografi,	

geografi,	 demografi,	 ekonomi	 sosial	 budaya	 dan	 lingkungan).	 Observasi	 adalah	melakukan	

pengamatan,	 melakukan	 catatan	 dan	 mengadakan	 pertimbangan	 kemudian	 mengadakan	

penilaian	ke	dalam	suatu	skala	bertingkat,	misalnya	penilaian	fasilitas	yang	tersedia	di	suatu	

pelabuhan,	kurang	atau	cukup	atau	sudah	baik.	Selain	itu	perlu	dilakukan	pengumpulan	data	

dan	 informasi	 mengenai	 potensi	 makro	 dan	 mikro	 unggulan	 daerah	 beserta	 produk	

pariwisatanya.	

2.	Kuisioner	dan	wawancara	

Tahap	 pengkajian	 penajaman	 isu	 kawasan	 dilakukan	 dengan	 kuisioner	 dan	

wawancara.	Kuesioner	adalah	salah	satu	cara	untuk	mengumpulkan	data	dengan	beberapa	

pertanyaan	yang	diminta	diisi	oleh	responden.	Hasil	kuesioner	tersebut	akan	terjelma	dalam	

angka-angka,	 tabel-tabel.	 Analisa	 data	 kuantitatif	 dilandaskan	 pada	 hasil	 kuesioner	 itu.		

Interview	 atau	 wawancara	 adalah	 salah	 satu	 metode	 pengumpulan	 data	 dengan	 jalan	

wawancara	yaitu	mendapatkan	informasi	dengan	cara	bertanya	langsung	kepada	responden.	

Berdasarkan	 pada	 hasil	 kompilasi	 data	 dan	 pendekatan	 analisis	 yang	 dilakukan,	 konsultan	

akan	 merumuskan	 apa	 yang	 menjadi	 isu	 utama	 kawasan.	 Hal	 ini	 dilakukan	 untuk	

mempermudah	proses	analisis	dan	mengarahkan	pekerjaan	agar	 tetap	 fokus	pada	 sasaran	

dan	 tujuan	 yang	 telah	 ditentukan	 sebelumnya.	 Isu	 kawasan	 ini	 ditentukan	 dalam	 elemen	

berikut:	

a. Gambaran	umum	wilayah	studi;	

b. Identifikasi	 SWOT	 kawasan,	 yaitu	 menentukan	 yang	 menjadi	 kekuatan/	 potensi	

kawasan,	 kelemahan/	 permasalahan	 kawasan,	 prospek	 kawasan	 dan	 hambatan-

hambatan	yang	mungkin	muncul;	

c. Kuesioner	pada	penduduk	sekitar	kawasan	perencanaan.		

3.	Metode	dokumentasi		

	 Metode	dokumentasi	yaitu	mencari	data	mengenai	hal-hal	atau	variabel	yang	berupa	

catatan,	transkrip,	buku,	surat	kabar,	majalah,	notulen	rapat	dan	sebagainya.		
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b. Data	Sekunder	

Data	 sekunder	diperoleh	melalui	 survey	 literatur,	 baik	 berupa	buku	maupun	media	

elektronik	seperti	 internet.	Data-data	tersebut	dapat	berupa	kajian-kajian	kebijakan	terkait	

serta	konsep-konsep	yang	berhubungan	dengan	kawasan	perencanaan.		

Inventarisasi	dan	 identifikasi	data	dilakukan	sebagai	kelanjutan	dari	penggalian	data	

primer	 dilapangan	 dan	 data-data	 sekunder	 instansional.	 Dari	 sini	 dapat	 pula	 diinventarisir	

dan	 diidentifikasi	 potensi	 dan	 permasalahan	 di	 bidang	 kepariwisataan	 dengan	 tetap	

mengacu	pada	sektor	yang	terkait.	Keterkaitan	ini	akan	berlangsung	dari	kegiatan	identifikasi	

awal,	analisis	hingga	penyusunan	arahan	strategi	pengembangan	kepariwisataan.	

Inventarisasi	hasil-hasil	tahap	sebelum	ini	(interprestasi	dan	survey	lapangan)	disusun	

dan	disajikan	dalam	himpunan	data	dasar	 yang	 sistematik	 dan	 informatif.	Gambaran	 yang	

bersifat	kualitatif	dituangkan	kedalam	diagram	dan	peta	tematik.	Sedangkan	data	kuantitatif	

akan	disajikan	dengan	bentuk	tabel,	grafik	dan	peta-peta	skalatis.	

C.	Analisis		

	 Tujuan	 dari	 tahap	 analisis	 adalah	 menemukenali	 secara	 tepat	 potensi	 dan	

permasalahan,	 untuk	 kemudian	mengantisipasi	 peluang	dan	 tantangan	 yang	 akan	muncul,	

secara	 multidisiplin,	 yang	 akan	 memberikan	 dukungan	 bagi	 penyusunan	 Kajian	 Kelayakan	

Investasi	 Potensi	 Unggulan	 Daerah:	 Kawasan	 Pantai	 Libuo.	 Mengingat	 semua	 itu,	 maka	

perencanaannya	 perlu	 dilakukan	 melalui	 suatu	 pendekatan	 yang	 besifat	 holistik,	 meliputi	

komponen	pendekatan	perencanaan	sebagai	berikut:	

• Pendekatan	perencanaan	terpadu;	

• Pendekatan	keterpaduan	antara	supply	dan	demand;	

• Pendekatan	pembangunan	pariwisata	berkelanjutan;	

• Pendekatan	pengembangan	wilayah;	

• Pendekatan	pengembangan	komunitas	lokal;	

Dalam	melaksanakan	studi	ini,	akan	dilakukan	pendekatan-pendekatan:	

1.	Pendekataan	Perencanaan	Terpadu	(Integrated	Tourism	Development)	

Kegiatan	 kepariwisataan	 berlangsung	 pada	 suatu	 kawasan	 pada	 suatu	 wilayah	

tertentu	 selalu	 akan	 memiliki	 pengaruh	 terhadap	 wilayah	 yang	 melingkupinya	 baik	 yang	

berupa	efek	langsung	(direct	effect),	tidak	langsung	(indirect	effect)	dan	efek	ikutan	(induced	

effect).	 Dalam	 hal	 ini	 penyiapan	 tata	 ruang	 dan	 pemberdayaan	 masyarakat	 di	 sekitar	
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Kawasan	 Pantai	 Libuo	 akan	 memperhitungkan	 paradigma	 pembangunan	 pariwisata	

berkelanjutan	yaitu:	

• Layak	secara	ekonomi	(Economically	viable);	

• Berwawasan	Lingkungan	(environmentally	viable);	

• Diterima	secara	sosial	(socially	acceptable);	

• Dapat	diterapkan	secara	teknologi	(technologically	appropriate).	

Pendekatan	 pengembangan	 pariwisata	 berkelanjutan	 tersebut	 menghendaki	

ketaatan	pada	azas-azas	perencanaan	sebagai	berikut:	

• Prinsip	pengembangan	pariwisata	yang	berpijak	pada	aspek	pelestarian	dan	berorientasi	

kedepan	(ekowisata);	

• Penekanan	pada	nilai	manfaat	yang	besar	bagi	masyarakat	lokal;	

• Prinsip	pengelolaan	aset	sumber	daya	yang	tidak	merusak	tapi	melestarikan;	

• Kesesuaian	 antara	 kegiatan	 pengembangan	 pariwisata	 dengan	 skala,	 kondisi	 dan	

karakter	suatu	kawasan	yang	akan	dikembangkan;	

• Keselarasan	 yang	 sinergis	 antara	 kebutuhan	 wistawan,	 lingkungan	 hidup	 dan	

masyarakat	 lokal	 dengan	 bermuara	 kepada	 pengembangan	 aspirasi	 yang	 lebih	 peka	

pada	warisan	budaya,	lingkungan	hidup	dan	jati	diri	bangsa	dan	agama;	

• Antisipasi	 yang	 tepat	 dan	 monitoring	 terhadap	 proses	 perubahan	 yang	 terjadi	 akibat	

program	pariwisata	dan	berorientasi	pada	memperkuat	potensi	 lokal	dan	pemampuan	

masyarakat	sekitar.	

2.	Pendekatan	Pemberdayaan	Komunitas	Lokal	

Pariwisata	 merupakan	 fenomena	 yang	 kompleks,	 bukan	 sekedar	 kegiatan	 dengan	

obyek	utama	industri	pelayanan	yang	melibatkan	manajeman	produk	dan	pasar,	tetapi	lebih	

dari	 itu	merupakan	proses	dialog	antara	wisatawan	 sebagai	guest	 dan	masyarakat	 sebagai	

host.	 Kegiatan	 pembangunan	 yang	 terkait	 dengan	 karakteristik	 masyarakat	 namun	

menggunakan	 pendekatan	 sepihak	 dari	 sisi	 pasar	 merupakan	 konsep	 yang	 tidak	

proporsional.	 Suatu	 kegiatan	 pengembangan	 terhadap	 suatu	 lokasi	 komunitas	 tertentu	

dimanat	 karakter	 masyarakat	 terhadap	 suatu	 loaksi	 komunitas	 tertentu	 dimana	 karakter	

masyarakat	secara	fisik	sosial	budaya	merupaka	sumber	daya	utama,	maka	pengembangan	

perlu	 memandang	 masyarakat	 dalam	 hal	 ini	 seniman,	 swasta,	 dan	 budayawan	 sebagai	
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sumber	daya	yang	berkembang	dinamis	untuk	berkembang	 sebagai	 subyek	bukan	 sekedar	

obyek.	

Pendekatan	 ini	 perlu	 ditempuh	 karena	 masyarakat	 lokal	 adalah	 orang-orang	 yang	

paling	 tahu	 kondisi	 sosial	 budaya	 setempat.	 Dan	 setiap	 kegiatan	 pembangunan	 harus	

memperhitungkan	nilai-nilai	sosial	budaya	yang	berkembang	disekitar	wilayah	perencanaan.	

Oleh	 karena	 itu	 setiap	 langkah	 keputusan	 perencanaan	 mencerminkan	 masyarakat	 lokal	

yang	secara	aktif	ikut	terlibat	didalamnya.	

Dengan	keterlibatan	masyarakat	sejak	awal	akan	lebih	menjamin	kesesuaian	program	

pengembangan	 dengan	 aspirasi	 masyarakat	 setempat,	 kesesuaian	 dengan	 kapasitas	 yang	

ada,	serta	menjamin	adanya	komitmen	masyarakat	karena	adanya	rasa	memiliki	yang	kuat.	

Karena	 konsep	 pendekatan	 ini	 dalam	 jangka	 panjang	 yang	 memungkinkan	 tingkat	

kontinuitas	 yang	 tinggi.	 Dalam	 kaitan	 ini	 pengembangan	 pariwisata	 yang	 terkait	 dengan	

dalam	 pengambilan	 keputusan	 pemberdayaan	 masyarakat	 lokal	 selanjutnya	 perlu	

didasarkan	pada	kriteria	sebagai	berikut:	

• Memajukan	 tingkat	 hidup	 masyarakat	 sekaligus	 melestarikan	 identitas	 budaya	 dan	

tradisi	lokal;	

• Meningkatkan	tingkat	pendapatan	secara	ekonomis	sekaligus	mendistribusikan	merata	

pada	penduduk	lokal;	

• Berorientasi	 pada	 pengembangan	 usaha	 berskala	 kecil	 dan	 menengah	 dengan	 daya	

serap	tenaga	besar	dan	berorientasi	pada	teknologi	tepat	guna;	

• Mengembangkan	semangat	kompetisi	sekaligus	kooperatif;	

• Memanfaatkan	pariwisata	seoptimal	mungkin	sebagai	agen	penyumbang	tradisi	budaya	

dengan	dampak	seminimal	mungkin.	

3.	Pendekatan	Ekowisata	

Pendekatan	ekowisata	berorientasi	pada	kegiatan	wisata	yang	bertanggung	jawab	di	

daerah	 yang	 di	 kelola	 dengan	 kaidah	 alam,	 yang	 menekankan	 aspek	 pembelajaran/	

pendidikan,	 aspek	 pelestarian	 dan	 peningkatan	 manfaat	 ekonomi	 bagi	 masyarakat	 lokal.	

Pengembangan	wisata	ekologis	mewujudkan	dalam	bentuk	pemanfaatan	seoptimal	mungkin	

unsur	 dan	material	 lokal,	 rancangan	 yang	 peka	 terhadap	 lingkungan	 serta	 partisipasi	 lokal	

dalam	 pengembangan	 kegiatan.	 Secara	 keseluruhan	 konsep	 pendekatan	 ini	

diimplementasikan	ke	dalam	empat	aspek	yaitu:	
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• Aspek	 Ekologis,	 mencakup	 program	 pengelolaan	 wisata	 ekologis	 dengan	 sasaran	

terpelihara	ekosistem	melalui	pengendalian	optimal	 jumlah/	besaran	pengunjung	pada	

suatu	 kawasan.	 Termasuk	 sistem	 pengendalian	 polusi/	 limbah	 dan	 elemen-elemen	

pendukungnya	(daur	ulang	sampah,	pemakaian	bahan	non	kimia),	pengendalian	sistem	

drainase,	konservasi	aspek	biotis	(flora	dan	fauna)	serta	habitatnya.	

• Aspek	 estetika/	 keindahan,	 berorientasi	 pada	 pengembangan	 aspek-aspek	 estetis	

pembangunan	fisik	fasilitas-fasilitas	penunjang	wisata.	Dalam	hal	ini	diperhatikan	prinsip	

keselarasan	harmoni	dengan	karakter	alam/	 lingkungan	hidup	dalam	perencanaan	dan	

pembangunan	 terkait	 dengan	 unsur	 lingkungan/	 alam	 berada	 pada	 lingkungan	 alam.	

Hal-hal	 yang	 tercakup	 adalah	 bentuk	 dan	 ekspresi	 bangunan,	 penggunaan	 bahan	 dan	

material	alami	serta	sistem	teknologi	bangunan.	

• Aspek	 ekonomi,	 berorientasi	 untuk	 memperoleh	 manfaat	 ekonomi	 bagi	 pelaku	

pembangunan	wisata	tirta	serta	kontribusi	terhadap	ekonomi	 lokal/	setempat.	Ukuran-

ukuran	 kesuksesan	 pada	 aspek	 ekonomi	 tidak	 saja	 diukur	 pada	 hal	 yang	 bersifat	

kuantitatif	semata,	tetapi	 juga	pada	hal	pengelolaan	yang	berkelanjutan.	Sehingga	titik	

tekan	 bukan	 pada	 meningkatnya	 pendapatan,	 tetapi	 juga	 pada	 pengelolaan	

kedepannya.	Dalam	konteks	pengembangan	usaha	wisata	 tirta,	 juga	ditekankan	upaya	

untuk	mendorong	peningkatan	peran	sektor	swasta	dan	masyarakat	baik	dalam	bentuk	

penanaman	 investasi,	 pengelolaan	 sendiri	 maupun	 kerjasama	 diantara	 pelaku	

pembangunan.	

• Aspek	 sosial,	 berorientasi	 pada	 hal-hal	 yang	 dapat	 mendorong	 peningkatan	

kesejahteraan	 sosial	 masyarakat,	 baik	 pada	 peningkatan	 kekerabatan	 sosial	 (social	

fabric)	 maupun	 secara	 fisik,	 yakni	 adanya	 peningkatan	 lingkungan	 fisik	 yang	 dapat	

memaju	 peningkatan	 ekonomi	 setempat.	 Orientasi	 aspek	 sosial	 yang	 lain	 adalah	

mendorong	 peningkatan	 peran	 masyarakat	 dalam	 mewujudkan	 sense	 of	 belonging	

terhadap	 keberadaan	 usaha	wisata	 yang	 ada	 di	 sekitarnya	 yang	 sekaligus	mendorong	

keinginan-keinginan	yang	ikut	memelihara,	merawat	serta	menjaga	kawasan	tersebut.	

	 Secara	lebih	rinci,	sasaran,	lingkup	dan	metode	yang	digunakan	pada	tahap	analisis	ini	

adalah	sebagai	berikut:		

1.	Analisis	Pariwisata	(Produk	wisata)	

Pada	tahap	ini	lebih	banyak	mengacu	pada	Kawasan	Pantai	Libuo.	Analisis	dilakukan	

sepanjang	 adanya	 ketidaksesuaian	 antara	 yang	 direkomendasikan	 pada	 dokumen	
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perencanaan	 terkait	 dengan	 kondisi	 aktual	 dilapangan.	 Analisis	 pariwisata	 secara	 umum	

memiliki	sasaran	untuk	menghasilkan	arahan	pengembangan	produk	wisata	Kawasan	Pantai	

Libuo,	yang	tercakup	didalamnya	pengembangan:	obyek	dan	daya	tarik	wisata	(attraction),	

fasilitas	 penunjang	 wisata	 (amenities)	 serta	 sistem	 aksesibilitas	 dan	 pencapaian	 (access),	

dalam	suatu	konsep	dan	rencana	pengembangan	yang	terpadu	dan	saling	mendukung.	

Oleh	 karena	 itu	didalam	proses	 analisis	 dan	perencanaan	 ketiga	 komponen	produk	

tersebut	 akan	 dilakukan	 inventarisasi	 dan	 identifkasi	 secara	 mendalam	 mengenai	

karakteristik	dan	kondisi	awal,	untuk	menemukenali	permasalahan	serta	kendala	yang	ada,	

untuk	dapat	diupayakan	perumusan	konsep	dan	langkah-langkah	pengembangannya.	

Pada	komponen	obyek	dan	daya	tarik	wisata,	maka	kegiatan	identifikasi	dan	kajian	

akan	upaya	untuk	memetakan	potensi-potensi	wisata	yang	ada	di	Kawasan	Pantai	Libuo	dan	

sekitarnya	baik	obyek	dan	daya	tarik	wisata	alam	maupun	budaya.	Potensi-potensi	tersebut	

akan	 dievaluasi	 dan	 disusun	 peringkatnya	 untuk	 menentukan	 mana	 yang	 dapat	

dikembangkan	sebagai	daya	tarik	utama	dan	mana	yang	dapat	dikembangkan	sebagai	obyek	

pendukung,	serta	mengkaji	potensi-potensi	apa	yang	dapat	dikembangkan	sebagai	daya	tarik	

atau	produk	baru	untuk	mengembangkan	diversifikasi	produk	di	Kawasan	Pantai	Libuo.		

Analisis	 pengembangan	 komponen	 atraksi	 tersebut	 tentu	 saja	 akan	 dipadukan	

dengan	kajian	bidang	pariwisata	 itu	 sendiri,	 akan	dapat	dikembangkan	perencanaan	untuk	

pengembangan	 tata	 ruang	 wilayah	 kepariwisataan.	 Beberapa	 hal	 yang	 akan	 menjadi	

pertimbangan	dalam	analisis	tata	ruang	dan	wilayah	ini	adalah:		

• Ketentuan	 tentang	satuan	wilayah	pembangunan	yang	 telah	di	 tetapkan	analisis	pasar	

wisatawan	 yang	 akan	 menemukenali	 motivasi,	 preferensi	 dan	 ekspektasi	 wisatawan	

yang	 berkunjung.	 Hal	 ini	 diperlukan	 agar	 ada	 kesesuaian	 antara	 arah	 pengembangan	

produk	dan	permintaan	pasar.	

• Temuan	 potensi-potensi	 tersebut	 selanjutnya	 akan	 disusun	 dalam	 suatu	 konsep	

manajemen	 atraksi	 dalam	 suatu	 keterkaitan	 produk	 untuk	 membersihkan	 kualitas	

pengalaman	yang	lebih	kaya	dan	beragam	kepada	wisatawan.	

• Sementara	 kajian	 pada	 komponen	 amenitas,	 akan	 bertujuan	 untuk	 memetakan	 dan	

mengevaluasi	kondisi	ketersediaan	fasilitas	penunjang	dan	pelayanan	wisata	yang	ada	di	

Kawasan	Pantai	Libuo	dan	sekitarnya,	guna	menyusun	arahan	pengembangannya,	baik	

dari	 sisi	 kuantitas	 maupun	 kualitas	 untuk	 menyesuaikan	 permintaan	 pasar	 dan	

kecenderungan	sikap	yang	makin	kritis	terhadap	kualitas	pelayanan.	Analisis	pasar	akan	
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turut	berperan	sebagai	indikator	evaluasi	dan	standar	pengembangan	dan	peningkatan	

kualitas	komponen	amenitas	tersebut.	

• Pada	kajian	komponen	aksessibilitas	dan	pencapaian	(access),	analisis	perencanaan	akan	

bertujuan	untuk	memetakan	dan	mengevaluasi	pola	sirkulasi	dan	pencapaian	wisatawan	

dalam	melakukan	kunjungan	 Kawasan	Pantai	 Libuo,	 analisis	 tersebut	 selanjutnya	 akan	

dijadikan	 dasar	 bagi	 pengembangan	 sistem	 aksesibilitas	 dan	 pencapaian	 untuk	

meningkatkan	 kualitas	 dukungan	 pencapaian	 yang	 ada	 maupun	 dalam	 kerangka	

mengantisipasi	pengembangan	kegiatan-kegiatan/	daya	tarik	wisata	baru	dalam	konteks	

diversifikasi	produk	di	Kawasan	Pantai	Libuo.	

Konsep	 dan	 arah	 pengembangan	 inilah	 yang	 diharapkan	 akan	 dapat	 menjawab	

sejumlah	 permasalahan	 kepariwisataan	 di	 Kawasan	 Pantai	 Libuo,	 baik	 permasalahan	 daya	

tarik	wisata	yang	relatif	terbatas	dan	tidak	variatif,	minimnya	lama	tinggal	wisatawan/	waktu	

kunjungan	 yang	 sangat	 singkat,	 keterbatasan	 ketersediaan	 dan	 kualitas	 pelayanan	 pada	

berbagai	jenis	fasilitas	wisata	dan	prasarana	sarana	yang	ada,	keterbatasan	aksesibilitas	dan	

pencapaian,	 maupun	 sejumlah	 kendala	 lainnya.	 Karena	 itu	 survey	 dan	 kajian	 terhadap	

kondisi	 awal	 masing-masing	 komponen	 tersebut	 akan	 menjadi	 data	 dasar	 yang	 sangat	

penting,	 dalam	merumuskan	 konsep	 dan	 arahan	 pengembangan	 yang	 mampu	 menjawab	

permasalahan	yang	ada.	

2.	Analisis	Fisik	Tata	Ruang	

Analisis	 tata	 ruang	 kawasan	 secara	 umum	 memiliki	 sarana	 menghasilkan	 rencana	

kegiatan	dan	 rencana	 detail	 tata	 ruang	 kawasan	 yang	 lebih	 optimal.	Atas	 dasar	 gambaran	

tersebut,	didukung	oleh	kajian	pengembangan	wilayah	pembangunan	yang	ada	di	Kawasan	

Pantai	 Libuo,	 yang	 merupakan	 kebijakan	 pemerintah	 daerah	 dalam	 pengembangan	

perwilayahan.	Ketetapan	tentang	komponen	ruang,	yang	meliputi:	

• Penetapan	pusat	kegiatan/	lingkungan;	

• Penetapan	area	lindung;	

• Penetapan	area	budidaya;	

• Penetapan	sistem	aksesibilitas	internal	dan	eksternal	kawasan;	

• Penetapan	sistem	prasarana	pendukung	kawasan.	

3.	Analisis	Fisik	Prasarana,	Sarana	dan	Utilitas	Umum	(PSU)	

Dalam	 kaitannya	 dengan	 penyusunan	 Kajian	 Kelayakan	 Investasi	 Potensi	 Unggulan	

Daerah:	 Kawasan	 Pantai	 Libuo,	 analisis	 PSU	 (transportasi,	 komunikasi	 dan	 PSU	 lainnya),	
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bertujuan	 memberikan	 identifikasi	 ketersediaan	 PSU	 pada	 saat	 ini,	 dengan	 memberi	

rekomendasi	bagi	kebutuhan	dalam	upaya	mengantisipasi	pertumbuhan	dan	perkembangan	

permintaan.	Tujuan	dan	sasaran	yang	akan	dicapai	dari	analisis	PSU	ini	secara	khusus:	

• Mendapatkan	potensi	dan	permasalahan	dari	kondisi	PSU;	

• Memberikan	arahan	kebutuhan	dan	pola	pengembangan	PSU	pendudkung	kegiatan	di	

area	yang	direncanakan.	

Metode	 yang	 digunakan	 dalam	 analisis	 PSU	 ini,	 antara	 lain	 dengan	menggunakan	

data	sekunder,	yaitu	data	teknis	PSU	saat	ini	dan	perdiksi	saat	yang	akan	datang.	

4.	Analisis	Aspek	Geo-Hidrologis	

Analisis	 Aspek	 Geo-Hidrologis	 bertujuan	 untuk	 memberikan	 identifikasi	 terhadap	

kondisi	 fisik	geografis	dan	hidrologis	wilayah	perencanaan,	serta	memberikan	rekomendasi	

bagi	upaya-upaya	pengembangan	dan	penanganan	fisik	wilayah	dengan	mempertimbangkan	

prinsip-prinsip	 pelestarian	 dan	 pengembangan	 yang	 berkelanjutan	 serta	 daya	 dukung	

lingkungan	yang	optimal.	Sasaran	yang	akan	dicapai	dari	kajian	aspek	biogeofisik-lingkungan	

adalah	deskripsi	dan	pemetaan	rona	lingkungan	awal	serta	perumusan	rencana	pengelolaan	

lingkungan	 kawasan	 yang	 akan	menjadi	 dasar	 pijakan	 bagai	 rencana	 pengembangan	 yang	

akan	dilakukan	pada	wilayah	perencanaan.	

Metode	yang	akan	digunakan	dalam	pengkajian	aspek	biogeofisik-lingkungan	antara	

lain	 adalah	 dengan	 melakukan	 penilaian	 terhadap	 unsur	 geo-hidrologi	 dan	 lansekap	

(meliputi:	unsur	fisik,	biotis,	hidrologis).	

5.	Analisis	Aspek	Investasi	

Analisis	 Aspek	 Investasi	 ini	 terkait	 erat	 dengan	 analisis	 kelembagaan	 dan	

pengelolaan,	 khususnya	 keterlibatan	 pihak	 swasta	 dan	 masyaraka	 sebagai	 stakeholder.	

Selain	 itu,	 terkait	 pula	 dengan	 otonomi	 daerah	 yang	 menuntut	 masing-masing	 daerah	

memaksimalkan	sumber	daya,	 termasuk	didalamnya	sumber	dana,	untuk	mengembangkan	

potensi	 yang	 dimiliki.	 Disisi	 lain	 pariwisata	 merupakan	 sektor	 yang	 mencakup	 berbagai	

bidang	 usaha	 dan	 memiliki	 ketergantungan	 pada	 berbagai	 sarana	 pendukung.	 Karenanya	

terdapat	 banyak	 peluang	 bagi	 pihak-pihak	 diluar	 pemerintah	 daerah	 untuk	 menanamkan	

modalnya.	

Analisis	 aspek	 investasi	 pada	 dasarnya	 dilaksanakan	 untuk	memberikan	 gambaran-

gambaran	yang	dapat	dikembangkan	dalam	peluang-peluang	 investasi	yang	terkait	dengan	

pengembangan	 kepariwisataan.	 Dengan	 memahami	 keberadaan	 kepariwisataan	 secara	
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umum	 yang	 terdapat	 di	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 serta	 aspek-aspek	 pendukung	 terkait	maka	

secara	 umum	 sasaran	 lingkup	 analisis	 mencakup	 arahan	 pengembangan	 kebijakan	 bidang	

investasi	(kebijakan	insentif	investasi,	kebijakan	permodalan,	stakeholder),	rencana	investasi	

obyek	wisata-sarana	prasarana	pendukung,	serta	arahan	mekanisme	dan	prosedur	investasi.	

6.	Analsis	SWOT		

	 Analisis	 SWOT	 (Strengths,	Weakness,	 Opportunities,	 Threats)	 dalam	 kajian	 kelayakan	

investasi	ini	mencakup	di	dalamnya:	

• Analisis	 SWOT	kondisi	 fisik	kawasan	 (termasuk	didalamnya:	 fisik	geografis/	 tata	 ruang,	

fisik	produk	wisata,	fisik	PSU/	infrastruktur,	fisik	lingkungan);	

• Analisis	 SWOT	 kondisi	 non	 fisik	 (termasuk	 didalamnya:	 aspek	 sosial	 ekonomi,	 sosial	

budaya	pasar	dan	investasi	pengembangan);	

• Identifikasi	dan	analisis	status	tanah	di	dalam	kawasan	yang	akan	dikembangkan	sebagai	

Kawasan	Pantai	Libuo	dan	analisis	peruntukannya.	

7.	Analisis	Peluang	dan	Prospek	Pengembangan	Kepariwisataan	

Analisis	Peluang	dan	Prospek	Pengembangan	Kepariwisataan	kawasan	ini	mencakup	

didalamnya:	

• Analisis	peluang	dan	prospek	pengembangan	produk	kepariwisataan;	

• Analisis	peluang	dan	prospek	pengembangan	pasar	(segmentasi	dan	target	pasar)	untuk	

pengembangan	Kawasan	Pantai	Libuo;	

• Analisis	perkembangan	dan	proyeksi	kunjungan	wisatawan	ke	Kawasan	Pantai	Libuo.	

8.	Analisis	Prioritas	Masalah	

	 Analisis	prioritas	masalah	memiliki	 tujuan	untuk	mengidentifikasi	masalah	utama	dan	

hubungan	 sebab-akibat	 utama	 masalah-masalah	 tersebut.	 Analisis	 tujuan	 dimaksudkan	

untuk	mendampingi	analisis	dan	presentasi	 ide	dan	menyimpulkan	situasi	yang	diinginkan.	

Kedua	 analisis	 tersebut	 memiliki	 keterkaitan	 satu	 sama	 lain.	 Permasalahan-permasalahan	

yang	 ada	 setelah	 dikembangkan	 akan	 diketahui	 pokok-pokok	 masalahnya,	 kemudian	

mengganti	masalah	tersebut	menjadi	tujuan	agar	dapat	menyelesaikan	pokok	masalah	yang	

timbul.			

	 Dalam	 analisis	 prioritas	 masalah,	 perlu	 adanya	 identifikasi	 sebab-akibat	 dari	 suatu	

masalah,	 sehingga	 pada	 saat	 dituangkan	 dalam	 bagan	 terlihat	 jelas	 hubungan	 masalah	

tersebut	 dan	 dapat	 diketahui	 pokok	 masalahnya.	 Sedangkan	 untuk	 analisis	 tujuan,	 akibat	

masalah	 yang	 ada	 menjadi	 tujuan	 penyelesaian	 permasalahan	 yang	 ada,	 dengan	
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mempertimbangkan	strategi	yang	perlu	dilakukan	untuk	mencapai	tujuan	tersebut.	Strategi	

tersebut	dapat	berupa	penyelesaian	pokok-pokok	masalah	yang	ada.			

	 Tahap	 ini	 merupakan	 proses	 untuk	 mengidentifikasi,	 menganalisis,	 memetakan	 dan	

mengapresiasi	 konteks	 lingkungan	 dan	 nilai	 lokal	 dari	 kawasan	 perencanaan	 dan	 wilayah	

sekitarnya.	Dari	kegiatan	ini	diharapkan	akan	memberi	manfaat:	

• Mendapatkan	 simpulan	 gambaran	 kondisi	 keruangan	 eksisting,	 pola	 keterkaitan	 dan	

konektivitas	dengan	kawasan	sekitarnya	dari	sudut	pandang	analisis	keruangan/	spasial;	

• Mendapatkan	 simpulan	 gambaran	 produk	 wisata	 eksisting	 dan	 kemungkinan	menjadi	

potensi	unggulan	daerah;	

• Mendapatkan	simpulan	gambaran	eksisting	sumber	daya	manusia	yang	dapat	menjadi	

salah	satu	pendukung	pengembangan	potensi	unggulan	daerah;	

• Mendapatkan	simpulan	gambaran	eksisting	dan	pola	segmentasi	pasar	dalam	menerima	

pengembangan	potensi	unggulan	daerah;	

• Mendapatkan	 simpulan	 gambaran	 kelembagaan	 yang	 dimungkinkan	 dalam	 rangka	

mengembangkan	potensi	unggulan	daerah;	

• Mendapatkan	 simpulan	 gambaran	 sosial	 kemasyarakatan	 dalam	 rangka	 penjaringan	

aspirasi	 dan	 keterlibatan	 masyarakat	 dalam	 proses	 pengembangan	 potensi	 unggulan	

daerah.	 Pembangunan	 berbasis	 peran	 masyarakat	 (community-based	 development)	

adalah	pembangunan	dengan	orientasi	yang	optimal	pada	pendayagunaan	masyarakat,	

baik	 secara	 langsung	maupun	 tidak	 langsung,	 masyarakat	 diberikan	 kesempatan	 aktif	

beraspirasi	 dan	 berkontribusi	 untuk	 merumuskan	 program-program	 bangunan	 dan	

lingkungan	yang	sesuai	dengan	tingkat	kebutuhannya; 

• Mendapatkan	 simpulan	 gambaran	 kekuatan,	 kelemahan,	 peluang	 dan	 ancaman	 yang	

berpotensi	berpengaruh	terhadap	proses	pengembangan	potensi	unggulan	daerah;	

• Mendapatkan	simpulan	gambaran	strategi	investasi	yang	akan	diterapkan	dalam	rangka	

pengembangan	potensi	unggulan	daerah;	

• Mendapatkan	 simpulan	 gambaran	 kelayakan	 investasi	 yang	 akan	 dikembangkan	 pada	

potensi	unggulan	daerah.	

D.	Rencana	Investasi	

Tahap	ini	bertujuan	untuk	menyusun	dan	mengukur	peluang	investasi	kawasan,	yang	

diarahkan	 pada	 masing-masing	 komponen	 pengembangan	 kepariwisataan	 yang	 terkait	
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dengan	obyek	dan	daya	tarik	wisata,	fasilitas	penunjang	wisata,	aksesibilitas	dan	pencapaian,	

serta	tata	ruang.	Penekanan	terutama	pada	hasil-hasil	yang	merupakan	formulasi	siap	pakai,	

yang	 akan	 memberikan	 masukan	 pada	 pelaksanaan	 kegiatan	 kepariwisataan	 di	 Kawasan	

Pantai	Libuo.	Berkaitan	dengan	hal	tersebut	di	atas,	maka	sasarannya	adalah:	

• Sasaran	 Keterpaduan	 Manfaat;	 Adanya	 keterpaduan	 pertimbangan	 manfaat	 antara	

obyek	wisata	dengan	masyarakat	di	daerah	obyek	wisata	dan	sekitarnya.	

• Sasaran	 dan	 Keterpaduan	 Antar	 Sektor;	 Sektor	 pariwisata	 akan	 mendorong	 atau	

didorong	oleh	perkembangan	sektor	yang	lain,	seperti	kegiatan	ekonomi,	perdagangan,	

industri	 dan	 lainnya.	 Kegiatan	 ini	 akan	 merekomendasikan	 pembagian	 peran	 antar	

sektor	sebagai	pendukung	akselerasi	pengembangan	obyek	wisata.	

• Sasaran	Keterpaduan;	Sasaran	keterpaduan	peranan	antara	pemerintah	dan	swasta	atau	

masyarakat	 ini	 sejalan	 dengan	 pergeseran	 paradigma	 pembangunan	 yang	

mengedepankan	 prinsip	 “Good	 Governance”,	 maka	 seluruh	 stakeholder	 baik	

pemerintah,	 swasta	 dan	 masyarakat	 perlu	 mendapat	 peran	 yang	 seimbang	 sesuai	

kapasitas	 masing-masing.	 Bahkan	 kegiatan	 pembangunan	 kedepan	 pariwisata	 perlu	

secara	 nyata	 mendorong	 peran	 swasta	 dan	 masyarakat	 sebagai	 aktor	 utama	

pembangunan,	 sementara	 peran	 pemerintah	 lebih	 ditekankan	 sebagai	 fasilitator	 dan	

regulator,	 dengan	 tetap	 menciptakan	 keterpaduan	 peran	 dari	 masing-masing	

stakeholder	tersebut.	

Rencana	Pengembangan	Fisik	Kawasan	Pantai	Libuo	mencakup	didalamnya:	

1. Strategi	dan	konsep	pengembangan	dan	perencanaan	tata	ruang	Kawasan	Pantai	Libuo	

(Policy	and	Concept	of	Site	Planning);	

2. Perumusan	fungsi	kegiatan/	fasilitas	yang	akan	diwadahi	(facility	programming);	

3. Pembagian	 zonasi	 pengembangan	 secara	 keseluruhan,	 peta	 peruntukan	 lahan	 secara	

rinci	 serta	 rencana	 pembagian	 area	 untuk	 kegiatan-kegiatan	 yang	 dikembangkan/	

diwadahi;	

4. Rencana	 Tapak	 Kawasan	 Pantai	 Libuo,	 berupa	 gambaran	 rencana	 spasial	 (keruangan)		

dan	masing-masing	spot	pengembangan;	

5. Rencana	pengembangan	infrastruktur	sarana	dan	prasarana:	

• Rencana	 pengembangan	 jaringan	 jalan	 dan	 ornamentasi	 akses	 di	 dalam	 lingkungan	

Kawasan	Pantai	Libuo;	

• Rencana	pengembangan	jaringan	elektrikal	(listrik);	
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• Rencana	pengembangan	jaringan	air	bersih;	

• Rencana	pengembangan	drainase;	

• Rencana	pengembangan	penanganan	sampah.	

Peluang	 Investasi	 Pengembangan	 Obyek	Wisata	 Kawasan	 Pantai	 Libuo,	 meliputi	 di	

dalamnya:	

• Identifikasi	peluang	investasi	pengembangan	kawasan;	

• Identifikasi	kelayakan	pengembangan	teknis	maupun	non	teknis;	

• Rekomendasi	strategi	dan	rencana	pengembangan	peluang	investasi;	

• Rekomendasi	strategi	dan	rencana	pengembangan	pasar	dan	pemasaran.	

Mencakup	 arahan	 implementasi	 atau	 pelaksanaan	 program	 pembangunan	 dalam	

prioritas	 dan	 tahapan	 waktu,	 pola	 pendanaan	 serta	 koordinasi	 antar	 pelaku/	 sektor	 yang	

terlibat	 dalam	 kegiatan	 pembangunan.	 Rencana	 investasi	 disusun	 berdasarkan	 dokumen	

perencanaan	yang	memperhitungkan	kebutuhan	nyata	para	pemangku	kepentingan	dalam	

proses	 pengendalian	 investasi	 dan	 pembiayaan	 dalam	 penataan	 lingkungan/	 kawasan.	

Rencana	 ini	 merupakan	 rujukan	 bagi	 para	 pemangku	 kepentingan	 untuk	 menghitung	

kelayakan	 investasi	 dan	 pembiayaan	 suatu	 penataan	 atau	 pun	 menghitung	 tolok	 ukur	

keberhasilan	 investasi,	 sehingga	 tercapai	 kesinambungan	 pentahapan	 pelaksanaan	

pembangunan.		

Rencana	 ini	 menjadi	 alat	 mobilisasi	 dana	 investasi	 masing-masing	 pemangku	

kepentingan	dalam	pengendalian	pelaksanaan	sesuai	dengan	kapasitas	dan	perannya	dalam	

suatu	 sistem	wilayah	 yang	 disepakati	 bersama,	 sehingga	 dapat	 tercapai	 kerja	 sama	 untuk	

mengurangi	 berbagai	 konflik	 kepentingan	 dalam	 investasi/	 pembiayaan.	 Rencana	 investasi	

juga	mengatur	upaya	percepatan	penyediaan	dan	peningkatan	kualitas	pelayanan	prasarana	

dan	 sarana	 dari	 suatu	 lingkungan/	 kawasan.	 Adapun	 skenario	 strategi	 rencana	 investasi	

meliputi:	

• Program	 bersifat	 jangka	menengah,	minimal	 untuk	 kurun	waktu	 5	 (lima)	 tahun,	 serta	

mengindikasikan	 investasi	 untuk	berbagai	macam	kegiatan,	 yang	meliputi:	 tolok	ukur/	

kuantitas	 pekerjaan,	 besaran	 rencana	 pembiayaan,	 perkiraan	 waktu	 pelaksanaan	 dan	

kesepakatan	sumber	pendanaannya;	

• Meliputi	 investasi	 pembangunan	 yang	 dibiayai	 oleh	 pemerintah	 daerah/	 pusat	 (dari	

berbagai	sektor),	dunia	usaha/	swasta,	dan	masyarakat;	
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• Menjelaskan	 pola-pola	 penggalangan	 pendanaan,	 kegiatan	 yang	 perlu	 dilakukan	

khususnya	 oleh	 Pemda	 setempat,	 sekaligus	 saran/	 alternatif	 waktu	 pelaksanaan	

kegiatan-kegiatan	tersebut;	

• Menjelaskan	 tata	 cara	 penyiapan	 dan	 penyepakatan	 investasi	 dan	 pembiayaan,	

termasuk	menjelaskan	langkah,	pelaku,	dan	perhitungan	teknisnya;	

• Menuntun	 para	 pemangku	 kepentingan	 dalam	 memperoleh	 justifikasi	 kelayakan	

ekonomi	dan	usulan	perencanaan	 lingkungan	dengan	memisahkan	 jenis	paket	berjenis	

cost	recovery,	noncost	recovery,	dan	pelayanan	publik.	

Strategi	perencanaan	investasi	dengan	skenario	sebagai	berikut:	

• Langkah	 I	 :	 Penetapan	 paket	 kegiatan	 pada	 tiap	 jangka	 waktu	 pentahapan	 dan	

penyiapan	rincian	sumber	pembiayaan;	

• Langkah	 II:	 Perencanaan	 pembiayaan	meliputi	 perhitungan	 prospek	 ekonomi,	 besaran	

investasi	yang	dibutuhkan,	keuntungan	setiap	paket	dan	perhitungan	investasi	publik;	

• Langkah	 III:	 Penyiapan	 pelibatan	 dan	 pemasaran	 paket	 pembangunan	 untuk	 masing-

masing	pelaku	pembangunan;	

• Langkah	 IV:	 Penyiapan	 detail	 investasi	 tahunan	 sebagai	 pengendalian	 selama	

pelaksanaan.	

Selanjutnya	 dalam	 penyusunan	 rencana	 investasi,	 perlu	 juga	 disertakan	 mengenai	

pembahasan	pola	kerja	sama	operasional	investasi.	Adapun	beberapa	contoh	pola	kerjasama	

investasi	diantaranya:	

a. Kesepakatan	 bentuk	 Kerja	 Sama	 Operasional	 (KSO)	 yang	 menyangkut	 pola	 investasi	

antara	lain	dapat	berbentuk:	Build	Operate	and	Transfer	(BOT),	Build	Own	Operate	and	

Transfer	(BOOT),	dan	Build	Own	and	Operate	(BOO);	

b. Pada	 prinsipnya	 pola	 Kerja	 Sama	 Operasional	 ini	 dapat	 dilakukan	 oleh	 3	 (tiga)	 pihak,	

yaitu	pemerintah,	swasta	dan/	atau	masyarakat	(penghuni	kawasan);	

c. Pemilihan	alternatif	pola	KSO	dengan	mempertimbangkan	beberapa	aspek	kesepakatan	

kontrak	dengan	pemangku	kepentingan,	sebagai	berikut:	

• Jangka	waktu	 kontrak	 harus	 cukup	 untuk	 pengembalian	 hutang	 dan	memberikan	

keuntungan	yang	disesuaikan	dengan	risiko	kepada	para	investor;	

• Permintaan	 akan	 layanan	 dijamin	 oleh	 otoritas	 pemerintah	 (badan	 yang	

mengontrak);	
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• Jaminan	 kerja	 sama	 berkaitan	 dengan	 minimalisasi	 risiko	 pembangunan,	 risiko	

pengembangan	 lingkungan,	 risiko	 kredit	 pembiayaan,	 risiko	 operasional,	 risiko	

politik,	dan	risiko	keadaan	pasar,	serta	pertimbangan	dukungan	pemerintah;	

• Fasilitas	 akan	 ditransfer	 (diserahkan)	 kepada	 pemerintah	 (dan	 sebagai	 milik	

pemerintah)	pada	akhir	periode	kontrak.	Kontrak	harus	menyebutkan	 secara	 jelas	

bagaimana	 proses	 pengalihan	 pemilikan	 dilakukan	 dan	 keharusan	 pihak	 swasta	

untuk	menyiapkan	 fasilitas	 yang	 akan	 diserahterimakan.	 Sektor	 pemerintah	 harus	

menyiapkan	unit	kelembagaan	untuk	menangani	pemindahtanganan	ini;	

• Di	 saat	 pengakhiran	 kontrak,	 sering	 kali	 terdapat	 penyediaan	 layanan	 untuk	

dilanjutkan.	Hal	 ini	 dapat	 dilaksanakan	untuk	memastikan	 terjadinya	 transisi	 yang	

mulus	dalam	manajemen.	
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I.7	SISTEMATIKA	PELAPORAN	

Sistematika	 laporan	 pendahuluan	 dari	 Penyusunan	 Dokumen	 Kajian	 Kelayakan	

Investasi	Potensi	Unggulan	Daerah	di	Pantai	Libuo,	Kabupaten	Pohuwato,	Provinsi	Gorontalo	

ini	adalah:		

BAB	I	 	 PENDAHULUAN	

Pada	 bab	 ini	 berisikan	 latar	 belakang;	 maksud,	 tujuan	 dan	 sasaran;	 dasar	

hukum;	 ruang	 lingkup:	 lingkup	 substansi,	 lingkup	 kegiatan,	 lingkup	 wilayah;	

keluaran;	pendekatan	dan	metodologi;	sistematika	pelaporan.		

BAB	II			 TINJAUAN	KEBIJAKAN	DAN	STUDI	LITERATUR	

Pada	 bab	 ini	 berisikan	 tinjauan	 perundangan	 seperti	 RIPPNAS,	 RTRW	

Kabupaten	 Pohuwato,	 RIPPDA	 Kabupaten	 Pohuwato	 dan	 studi	 literatur	

seperti	teori	studi	kelayakan,	teori	pariwisata	dan	teori	investasi.		

BAB	III		 PROFIL	KAWASAN	

Pada	bab	ini	berisikan	profil	makro,	profil	mikro	serta	potensi	dan	masalah.	

BAB	IV		 ANALISIS	

Pada	bab	ini	berisikan	analisis	spasial,	analisis	brand	image,	analisis	triple	a’s,	

analisis	 SDM	 dan	 masyarakat,	 analisis	 kelembagaan,	 analisis	 five	 forces,	

analisis	value	chain,	analisis	STP,	analisis	three	levels	of	product,	analisis	PSU,	

analisis	potential	demand	pengunjung	(pasar),	analisis	SWOT,	analisis	strategi	

investasi	potensi	unggulan,	analisis	kelayakan	investasi	dan	analisis	kerjasama.	

BAB	V	 	 KESIMPULAN	DAN	REKOMENDASI	

Pada	bab	ini	berisikan	kesimpulan	dan	rekomendasi	rencana	investasi.	
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B A B 	 I I 	

T I N J A U A N 	 K E B I J A K A N 	

D A N 	 S T U D I 	 L I T E R A T U R 	

	

 
 
“..kajian tentang pariwisata merupakan objek yang menarik dalam pemanfatan potensi alam yang berhubungan 
dengan penataan ruang, lingkungan dan waktu, dimana aneka bentuk pada kehidupan serta penghidupan manusia 
tergantung pada daerahnya masing-masing...” 
 
 

	

II.1	TINJAUAN	PERUNDANGAN	

II.1.1	RIPPNAS	

	 Arah	pembangunan	kepariwisataan	nasional	sampai	dengan	tahun	2025	yang	meliputi	

pembangunan	 DPN;	 pemasaran	 pariwisata	 nasional;	 industri	 pariwisata	 nasional;	 dan	

kelembagaan	 kepariwisataan	 nasional.	 Pembangunan	 DPN	 meliputi:	 perwilayahan	

pembangunan	DPN;	pembangunan	daya	tarik	wisata;	pembangunan	aksesibilitas	pariwisata;	

pembangunan	 prasarana	 umum,	 fasilitas	 umum	 dan	 fasilitas	 pariwisata;	 pemberdayaan	

masyarakat	 melalui	 kepariwisataan;	 dan	 pengembangan	 investasi	 di	 bidang	 pariwisata.	

Perwilayahan	pembangunan	DPN	meliputi:	DPN	dan	KSPN.			

	 Pembangunan	daya	 tarik	wisata	 (DTW)	meliputi:	DTW	alam;	DTW	budaya;	 dan	DTW	

hasil	 buatan	 manusia.	 Pembangunan	 aksesibilitas	 pariwisata,	 meliputi:	 penyediaan	 dan	

pengembangan	 sarana	 transportasi	 angkutan	 jalan,	 sungai,	 danau	 dan	 penyeberangan,	

angkutan	 laut,	 angkutan	 udara,	 dan	 angkutan	 kereta	 api;	 penyediaan	 dan	 pengembangan	

prasarana	 transportasi	 angkutan	 jalan,	 sungai,	 danau	 dan	 penyeberangan,	 angkutan	 laut,	

angkutan	 udara,	 dan	 angkutan	 kereta	 api;	 dan	 penyediaan	 dan	 pengembangan	 sistem	

transportasi	 angkutan	 jalan,	 sungai,	 danau	 dan	 penyeberangan,	 angkutan	 laut,	 angkutan	

udara	dan	angkutan	kereta	api.			

	 Arah	 kebijakan	 penyediaan	 dan	 pengembangan	 sarana	 transportasi	 angkutan	 jalan,	

sungai,	danau	dan	penyeberangan,	angkutan	laut,	angkutan	udara,	dan	angkutan	kereta	api	

meliputi:	 pengembangan	 dan	 peningkatan	 kemudahan	 akses	 dan	 pergerakan	 wisatawan	
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menuju	destinasi	dan	pergerakan	wisatawan	di	DPN;	dan	pengembangan	dan	peningkatan	

kenyamanan	 dan	 keamanan	 pergerakan	 wisatawan	 menuju	 destinasi	 dan	 pergerakan	

wisatawan	di	DPN.		

	 Strategi	 untuk	 pengembangan	 dan	 peningkatan	 kemudahan	 akses	 dan	 pergerakan	

wisatawan	 menuju	 destinasi	 dan	 pergerakan	 wisatawan	 di	 DPN	 meliputi:	 meningkatkan	

ketersediaan	moda	transportasi	sebagai	sarana	pergerakan	wisatawan	menuju	destinasi	dan	

pergerakan	wisatawan	 di	 DPN	 sesuai	 kebutuhan	 dan	 perkembangan	 pasar;	meningkatkan	

kecukupan	kapasitas	angkut	moda	transportasi	menuju	destinasi	dan	pergerakan	wisatawan	

di	 Destinasi	 Pariwisata	 sesuai	 kebutuhan	 dan	 perkembangan	 pasar;	 dan	mengembangkan	

keragaman	 atau	 diversifikasi	 jenis	 moda	 transportasi	 menuju	 destinasi	 dan	 pergerakan	

wisatawan	di	Destinasi	Pariwisata	sesuai	kebutuhan	dan	perkembangan	pasar.		

	 Arah	 kebijakan	 pengembangan	 investasi	 di	 bidang	 pariwisata	 meliputi:	 peningkatan	

pemberian	 insentif	 investasi	 di	 bidang	 pariwisata	 sesuai	 dengan	 ketentuan	 peraturan	

perundang-undangan;	 peningkatan	 kemudahan	 investasi	 di	 bidang	 pariwisata;	 dan	

peningkatan	promosi	investasi	di	bidang	pariwisata.		

1. Strategi	untuk	peningkatan	pemberian	 insentif	 investasi	di	bidang	pariwisata,	meliputi:	

mengembangkan	mekanisme	keringanan	 fiskal	untuk	menarik	 investasi	modal	asing	di	

bidang	 pariwisata	 sesuai	 dengan	 ketentuan	 peraturan	 perundang-undangan	 di	 bidang	

keuangan;	 dan	 mengembangkan	 mekanisme	 keringanan	 fiskal	 untuk	 mendorong	

investasi	 dalam	 negeri	 di	 bidang	 pariwisata	 sesuai	 dengan	 ketentuan	 peraturan	

perundang-undangan	di	bidang	keuangan.		

2. Strategi	 untuk	 peningkatan	 kemudahan	 investasi	 di	 bidang	 pariwisata	 sebagaimana	 di	

maksud,	 meliputi:	 melaksanakan	 debirokratisasi	 investasi	 di	 bidang	 pariwisata;	 dan	

melaksanakan	deregulasi	peraturan	yang	menghambat	perizinan.		

3. Strategi	 untuk	 peningkatan	 promosi	 investasi	 di	 bidang	 pariwisata,	 meliputi:		

menyediakan	informasi	peluang	investasi	di	Destinasi	Pariwisata;	meningkatkan	promosi	

investasi	 di	 bidang	 pariwisata	 di	 dalam	 negeri	 dan	 di	 luar	 negeri;	 dan	 meningkatkan	

sinergi	promosi	investasi	di	bidang	pariwisata	dengan	sektor	terkait.		
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II.1.2	RTRW	Kabupaten	Pohuwato	

RTRW	 Kabupaten	 Pohuwato	 telah	 menjadi	 Peraturan	 Daerah	 No.	 8	 Tahun	 2012	

tentang	Rencana	Tata	Ruang	Wilayah	Kabupaten	Pohuwato	Tahun	2012-2032,	secara	garis	

besar	 isi	 RTRW	 Kabupaten	 Pohuwato	 tersebut	 yang	 bersinggungan	 dengan	 kawasan	

perencanaan	antara	lain	sebagai	berikut:	

A. TUJUAN	PENATAAN	RUANG	

	 Tujuan	 penataan	 ruang	 wilayah	 Kabupaten	 Pohuwato	 adalah	 mewujudkan	 ruang	

wilayah	 Kabupaten	 Pohuwato	 yang	 aman,	 nyaman,	 produktif	 dan	 berkelanjutan	 berbasis	

agroindustri	dan	perikanan	guna	meningkatkan	perekonomian	wilayah	menuju	masyarakat	

sejahtera.	

B. RENCANA	STRUKTUR	RUANG	

1).	Rencana	Sistem	Hirarki	Perkotaan	

Dalam	RTRW	Kabupaten	Pohuwato	dinyatakan	bahwa	Kecamatan	Marisa	sebagai	salah	

satu	Pusat	Kegiatan	Wilayah	promosi	(PKWp)	dan	Kecamatan	Paguat	dan	Popayato	sebagai	

Pusat	 Kegiatan	 Lokal	 (PKL).	 Dengan	 demikian	 hirarki	 sistem	 perkotaan	 tersebut	 akan	

dijabarkan	kedalam	sistem	perkotaan	dalam	cakupan	wilayah	Kabupaten	Pohuwato.	

Pusat	Kegiatan	Lokal	(PKL)	

Kecamatan	 Paguat	 dan	 Popayato	 sebagai	 Pusat	 Kegiatan	 Lokal	 (PKL)	 memiliki	

cakupan	pelayanan	meliputi	keseluruhan	wilayah	Kabupaten	Pohuwato	dan/	atau	beberapa	

wilayah	kecamatan	termasuk	wilayah	kecamatan	kabupaten	tetangga.	Dalam	RTRW	Provinsi	

Gorontalo	telah	menetapkan	beberapa	kota	di	wilayah	Kabupaten	Pohuwato	sebagai	Pusat	

Kegiatan	 Lokal	 (PKL)	 yakni	 Kota	 Paguat	 dan	 Kota	 Popayato	 selevel	 dengan	 Kota	 Limboto	

(Ibukota	Kabupaten	Gorontalo),	Kota	Paguyaman	(Kabupaten	Gorontalo)	dan	Kota	Suwawa	

(Ibukota	 Kabupaten	 Bone	 Bolango).	 Kondisi	 eksisting	 Kota	 Paguat	 ini	 memang	 telah	

berkembang	 menjadi	 pusat	 pelayanan	 sub	 wilayah	 Kabupaten	 Pohuwato	 di	 bagian	 timur	

berbatasan	 dengan	 Kabupaten	 Boalemo,	 dalam	 aspek	 sosial	 ekonomi	 dan	 sosial	 budaya,	

serta	menjadi	pusat	permukiman	sub	wilayah.	

Rencana	 struktur	 ruang	wilayah	 di	 Kabupaten	 Pohuwato	 ini	memiliki	 fungsi	 antara	

lain	sebagai	berikut:		

1. Sebagai	 arahan	 pembentuk	 sistem	 pusat	 kegiatan	wilayah	 Kabupaten	 Pohuwato	 yang	

memberikan	 layanan	 bagi	 kawasan	 perkotaan	 dan	 kawasan	 perdesaan	 di	 sekitarnya	

yang	berada		dalam	wilayah	Kabupaten	Pohuwato,	dan			
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2. Sistem	 perletakan	 jaringan	 prasarana	 wilayah	 yang	 menunjang	 	keterkaitannya	 serta	

memberikan	 layanan	 bagi	 fungsi	 kegiatan	 yang	 ada	 dalam	 wilayah	 Kabupaten	

Pohuwato,	terutama	pada	pusat-pusat	kegiatan/	perkotaan	yang	ada.			

Rencana	 struktur	 ruang	 wilayah	 Kabupaten	 Pohuwato	 dirumuskan	 berdasarkan	

beberapa	kriteria	antara	lain	sebagai	berikut:		

1. Kebijakan	dan	strategi	penataan	ruang	wilayah	Kabupaten	Pohuwato;	

2. Kebutuhan	pengembangan	dan	pelayanan	wilayah	Kabupaten	Pohuwato	dalam	rangka	

mendukung	kegiatan	sosial	ekonomi;	

3. Daya	dukung	dan	daya	tampung	lingkungan	hidup	wilayah	Kabupaten	Pohuwato;			

4. Ketentuan	peraturan	perundang-undangan.			

Sementara	 untuk	 Kecamatan	 Paguat	 sebagai	 Pusat	 Kegiatan	 Lokal	 (PKL)	 minimal	

dapat	berfungsi	sebagai	berikut:	

1. Pusat	 pengolahan/	 pengumpulan	 barang	 yang	 melayani	 kabupaten	 dan	 beberapa	

kecamatan	kabupaten	tetangga;	

2. Simpul	 transportasi	 yang	 melayani	 kabupaten	 dan	 beberapa	 kecamatan	 kabupaten	

tetangga;	

3. Jasa	pemerintahan	kabupaten;	

4. Pusat	pelayanan	publik	lainnya	untuk	kabupaten	dan/	atau	beberapa	kecamatan.		
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2).	Rencana	Pengembangan	Sistem	Prasarana	Transportasi		

A.	Sistem	Jaringan	Transportasi	Darat:	Jalan	Arteri	Primer	

Rencana	pengembangan	sistem	jaringan	jalan	di	wilayah	Kabupaten	Pohuwato	untuk	

jalan	dengan	fungsi	sebagai	jalan	kolektor	primer	adalah	merupakan	penjabaran	dari	sistem	

jaringan	 jalan	provinsi	sebagaimana	yang	ditetapkan	dalam	RTRW	Provinsi	Gorontalo	yakni	

ruas	jalan	Tabulo	-	Marisa,	Marisa	-	Lemito	dan	Lemito	-	Molosipat.	

B.	Sistem	Jaringan	Transportasi	Darat:	Jalan	Strategis	Nasional	Rencana	

Rencana	pengembangan	sistem	jaringan	jalan	di	wilayah	Kabupaten	Pohuwato	untuk	

jalan	strategis	nasional	rencana	adalah	ruas	jalan	Marisa	-	Tolinggula.		

C.	Sistem	Jaringan	Transportasi	Darat:	Jalan	Kolektor	Primer	K2	

	 Jaringan	 jalan	 kolektor	 primer	 K2	 berupa	 jalan	 lintas	 yang	 menghubungkan	

Kabupaten	 Pohuwato	 dengan	 Kabupaten	 Gorontalo	 Utara	 yaitu	 ruas	 jalan	 yang	melewati	

Bandar	Udara	Imbodu	-	Kecamatan	Taluditi	-	Kecamatan	Patilanggio	-	Kecamatan	Buntulia.	

D.	Jaringan	Jalan	Bebas	Hambatan	

Ruas	 jalan	 milik	 Provinsi,	 Negara	 dan	 Kabupaten	 yaitu	 ruas	 jalan	 milik	 Provinsi,	

Negara	dan	Kabupaten	yaitu	ruas	jalan	Isimu	-	Marisa	dan	Marisa	-	Molosipat.	

3).	Sistem	Jaringan	Energi	

	 Pembangkit	 listrik	 tenaga	diesel	 (PLTD)	 yang	 terdapat	di	Marisa	dengan	kapasitas	10	

MW.	 Transmisi	 tenaga	 listrik	 terdiri	 atas	 gardu	 induk	 (terdapat	 di	 Paguat)	 dan	 jaringan	

saluran	 udara	 tegangan	 ekstra	 tinggi	 (SUTET)	 150	 KV,	 yang	 menghubungkan	 Provinsi	

Sulawesi	Utara,	Sulawesi	Tengah	dan	Gorontalo.	

4).	Sistem	Prasarana	Pengelolaan	Lingkungan	

• SPAM	 dengan	 menggunakan	 jaringan	 perpipaan	 untuk	 kawasan	 perkotaan	 yang	

ditetapkan	sebagai	PKWp,	PPK,	PPL	dengan	menggunakan	pola	swadaya	secara	komunal	

dengan	 memanfaatkan	 sumber	 air	 tanah	 berupa	 sumur-sumur	 bor	 untuk	 daerah	

pedesaan	terpencil.	

• Sistem	 pengelolaan	 limbah	 terdiri	 atas	 sistem	 pengelolaan	 limbah	 rumah	 tangga	

dilakukan	 secara	 on-site	 di	 setiap	 rumah	 dan	 sistem	 pengelolaan	 limbah	 bahan	

berbahaya	 dan	 beracun	 (B3)	 dilakukan	 secara	 on-site	 berupa	 instalasi	 pengolahan	 air	

limbah	untuk	industri	dan	rumah	sakit	di	Kecamatan	Marisa	dan	Paguat.	
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C. RENCANA	POLA		RUANG	

Rencana	 pola	 ruang	 wilayah	 Kabupaten	 Pohuwato	 merupakan	 rencana	 distribusi	

peruntukan	 ruang	dalam	wilayah	Kabupaten	Pohuwato	 yang	meliputi	 rencana	peruntukan	

ruang	untuk	fungsi	 lindung	dan	rencana	peruntukan	ruang	untuk	fungsi	budidaya.	Rencana	

pola	ruang	wilayah	Kabupaten	Pohuwato	berfungsi:		

1. Sebagai	alokasi	ruang	untuk	berbagai	kegiatan	sosial	ekonomi	masyarakat		dan	kegiatan	

pelestarian	lingkungan	dalam	wilayah	Kabupaten	Pohuwato.			

2. Mengatur	keseimbangan	dan	keserasian	peruntukan	ruang.			

3. Sebagai	 dasar	 penyusunan	 indikasi	 program	 utama	 jangka	 menengah	 lima	 	tahunan	

untuk	dua	puluh	tahun,	dan			

4. Sebagai	 dasar	 dalam	 pemberian	 izin	 pemanfaatan	 ruang	 pada	 wilayah	 	Kabupaten	

Pohuwato.			

Rencana	 pola	 ruang	 yang	 terkait	 dengan	 wilayah	 perencanaan	 antara	 lain	 sebagai	

berikut:	

1).	Kawasan	Lindung:	Kawasan	Perlindungan	Setempat	(Kawasan	Sempadan)	

Kawasan	 sempadan	 pantai	 terdapat	 di	 sepanjang	 pantai	 wilayah	 Kabupaten	

Pohuwato	 dengan	 panjang	 kurang	 lebih	 160	 km	 dan	 luas	 kurang	 lebih	 3.300	 ha,	 dengan	

ketentuan:	

• Daratan	sepanjang	tepian	laut	dengan	jarak	minimal	100	meter	dari	titik	pasang	air	laut	

tertinggi	ke	arah	darat;	

• Daratan	sepanjang	tepian	laut	yang	bentuk	dan	kondisi	fisik	pantainya	curam	atau	terjal	

dengan	jarak	proporsional	terhadap	bentuk	dan	kondisi	fisik	pantai.		

Kawasan	 sempadan	 sungai	 terdapat	 di	 sebagian	 wilayah	 Kabupaten	 Pohuwato	

dengan	luas	kurang	lebih	2.033	ha,	dengan	ketentuan:	

• Daratan	sepanjang	tepian	sungai	bertanggul	dengan	lebar	paling	sedikit	lima	meter	dari	

kaki	tanggul	sebelah	luar;	

• Daratan	 sepanjang	 tepian	 sungai	 besar	 tidak	 bertanggul	 di	 luar	 kawasan	 permukiman	

dengan	lebar	paling	sedikit	100	meter	dari	tepian	sungai;	

• Daratan	 sepanjang	 tepian	 anak	 sungai	 tidak	 bertanggul	 di	 luar	 kawasan	 permukiman	

dengan	lebar	paling	sedikit	50	meter	dari	tepian	sungai.	

	 Ruang	terbuka	hijau	terdapat	di	kawasan	perkotaan	yang	ada	di	Kabupaten	dengan	

ketentuan	 luas	 minimal	 30%	 dari	 luas	 kawasan	 perkotaan	 yang	 terdiri	 atas	 20%	 ruang	
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terbuka	hijau	publik	dan	10%	ruang	terbuka	hijau	privat.	

2).	Kawasan	Lindung:	Kawasan	Suaka	Alam,	Pelestarian	Alam	dan	Cagar	Budaya	(Kawasan	

Cagar	Alam)	

	 	 Kawasan	 cagar	 alam	 Panua	 yang	 ada	 di	 wilayah	 perencanaan	 meliputi	 sebagian	

Kecamatan	Marisa,	 Paguat,	 Dengilo,	 Buntulia,	 Patilanggio	 dan	 Taluditi	 dengan	 luas	 kurang	

lebih	36.838	ha.		

3).	Kawasan	Rawan	Bencana	Alam	

Kawasan	 rawan	bencana	 alam	 yang	 ada	 di	wilayah	 perencanaan	 yaitu	 berdasarkan	

hasil	 analisis	 peta	 geologi	 lembar	 Tilamuta,	 di	wilayah	 Kabupaten	 Pohuwato	 terdapat	 dua	

zona	 rawan	 gempa	 bumi	 yaitu	 tergolong	 sangat	 rendah	 terdapat	 di	 wilayah	 Kecamatan	

Lemito,	 dan	 Popayato.	 Sedangkan	 yang	 tergolong	 rendah	 terdapat	 di	 wilayah	 Kecamatan	

Randangan,	Taluditi,	Patilanggio,	Marisa	dan	Paguat.		

4).	Kawasan	Peruntukan	Perikanan	(Minapolitan)	

Dengan	mempertimbangkan	karakteristik	kawasan	yang	sesuai	untuk	pengembangan	

budidaya	 payau	 di	 Kabupaten	 Pohuwato,	 maka	 sebarannya	 lebih	 diarahkan	 di	 wilayah	

Kecamatan	 Popayato	 Barat,	 Popayato,	 Popayato	 Timur,	 Lemito,	 Randangan,	 Wanggarasi,	

Duhiadaa,	Marisa,	 dan	 Paguat,	 dengan	 total	 areal	 seluas	 ±	 5.520,27	 ha.	 Sementara	 untuk	

kegiatan	budidaya	 laut	 akan	memanfaatkan	perairan	 Teluk	 Tomini	 yang	membentang	dari	

timur	 sampai	 barat	 kearah	 laut	 lepas	 sejauh	menjadi	 kewenangan	 pemerintah	 Kabupaten	

Pohuwato.	

Untuk	 lebih	mengembangkan	kegiatan	perikanan	 secara	berkelanjutan	dan	 terpadu	

sehingga	 memberikan	 nilai	 ekonomis	 lebih	 tinggi	 kepada	 masyarakat	 secara	 luas	 di	

Kabupaten	Pohuwato,	maka	dikembangkan	pula	Kawasan	Minapolitan	dengan	menetapkan	

Kecamatan	 Lemito	 sebagai	 Minapolis.	 Minapolis	 Lemito	 akan	 didukung	 oleh	 kawasan-	

kawasan	 yang	meliputi	 Popayato	 Barat,	 Popayato,	 Popayatao	 Timur,	Wanggarasi,	 Taluditi,	

Randangan,	Duhiadaa,	Buntulia,	Marisa,	Paguat,	dan	Dengilo.		

5).	Kawasan	Peruntukan	Pertambangan	

Pengembangan	 kegiatan	 pertambangan	 di	 wilayah	 Kabupaten	 Pohuwato	 untuk	

golongan	bahan	galian	C	terdapat	dibeberapa	lokasi	yang	dilintasi	sungai,	baik	sungai	besar	

maupun	 sungai	 kecil	 seperti	 Sungai	 Randangan,	 Sungai	 Popayato,	 Sungai	Malango,	 Sungai	

Lemito,	 Sungai	Marisa,	 dan	 Sungai	 Paguat.	 Lokasi-lokasi	 tambang	 bahan	 galian	 C	 tersebut	

berada	di	Kecamatan	Randangan,	Popayato,	Lemito,	Marisa,	dan	Paguat.	
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6).	Kawasan	Peruntukan	Industri	

Kawasan	 peruntukan	 industri	 merupakan	 tempat	 pemusatan	 kegiatan	 industri.	

Rencana	 pengembangan	 kawasan	 peruntukan	 industri	 di	 wilayah	 Kabupaten	 Pohuwato	

diarahkan	 di	 wilayah	 Kecamatan	 Paguat	 sebagaimana	 arahan	 dalam	 RTRW	 Provinsi	

Gorontalo.	Arahan	ini	berkaitan	dengan	aksesibilitas	wilayah	ini	dengan	beberapa	prasarana	

dan	 sarana	 transportasi	 berskala	 regional	 dan	 nasional	 yang	 akan	 lebih	 mengefisienkan	

kegiatan	pemasaran	hasil-	hasil	 industri	maupun	pasokan	bahan	baku	di	kawasan	tersebut,	

seperti	 akses	 yang	 tinggi	 dengan	pelabuhan	 laut	 Paguat,	 akses	 yang	 tinggi	 dengan	Bandar	

Udara	Djalaluddin	(Kabupaten	Gorontalo)	dan	Bandar	Udara	Imbodu	yang	ada	di	Kecamatan	

Randangan	melalui	jalan	arteri	primer.		

7).	Kawasan	Peruntukan	Pariwisata	

Kawasan	 peruntukan	 pariwisata	 yang	 ada	 di	 wilayah	 perencanaan	 adalah	 kawasan	

peruntukan	pariwisata	alam	yang	terdiri	atas:	

• Kawasan	Wisata	Pantai	Indah	Bumbulan:	obyek	wisata	ini	berada	di	Kecamatan	Paguat;	

daya	 tariknya	 berupa	 hamparan	 pasir	 putih	 dengan	 view	 alami	 	laut	 Teluk	 Tomini,	

dilengkapi	dengan	fasilitas	wisata,	seperti	cottage,	jogging	track,	gazebo,	toilet,	gedung	

pementasan,	taman	main,	kios	makanan	tradisional	dan	lapangan	olah	raga;			

• Taman	 Laut	 Pulau	 Bitila:	 obyek	wisata	 ini	 berada	 di	 Kecamatan	 Paguat;	 daya	 tariknya	

berupa	 keindahan	 alam	 bawah	 laut	 dengan	 aneka	 ragam	 biota	 laut,	 seperti	 beragam	

spesies	ikan,	terumbu	karang	yang	masih	baik	serta	daratan	pulau	yang	berpasir	putih;		

• Tanjung	Maleo	di	Kecamatan	Paguat;		

• Pantai	Tanjung	Bajo	Kecamatan	Paguat;		

• Perkampungan	Suku	Sangihe	di	Desa	Karangetan	Kecamatan	Paguat;		

• Perkampungan	Suku	Minahasa	di	Desa	Karangetan	Kecamatan	Paguat;		

• Pulau	Napo	Libuo	di	Kecamatan	Paguat.	16.	Pantai	pasir	putih	di	Kecamatan	Paguat.		

8).	Kawasan	Peruntukan	Permukiman	

Kawasan	 peruntukan	 permukiman	 perkotaan	 yang	 ada	 di	 wilayah	 perencanaan	

terdapat	 di	 kawasan	 perkotaan	 menjadi	 kawasan	 yang	 nyaman	 untuk	 dihuni,	 sehingga	

kualitas	 hidup	 masyarakatnya	 terutama	 dari	 sisi	 ketersediaan	 pelayanan	 prasarana	 dan	

sarana	permukiman.	Kawasan	yang	diarahkan	dengan	tingkat	 intensitas	permukiman	tinggi	

yakni	maksimum	50	unit	 rumah/ha	(rumah	tidak	bersusun)	berada	di	Kota	Marisa	 (PKWp),	
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juga	Kota	Paguat	dan	Kota	Popayato	sebagai	pusat	kegiatan	lokal	(PKL).	

D. RENCANA	KAWASAN	STRATEGIS	

1).	Kawasan	Strategis	Provinsi	

Rencana	kawasan	strategis	provinsi	yang	terkait	dengan	kawasan	perencanaan	antara	

lain	sebagai	berikut:	

• KSP	 untuk	 pengembangan	 kepentingan	 sosial	 budaya	 yaitu	 di	masyarakat	 yang	 hidup	

berkelompok	 di	 perkampungan	 di	 Desa	 Karengetan	 Kecamatan	 Paguat	 dan	 Suku	

Minahasa	dapat	ditemukan	di	Kaarwuyan	Kecamatan	Paguat;		

• KSP	untuk	sudut	kepentingan	daya	dukung	lingkungan	hidup	yang	berada	di	Kabupaten	

Pohuwato	yaitu	Cagar	Alam	Panua	di	Kelurahan	Libuo	Kecamatan	Paguat.	

2).	Kawasan	Strategis	Kabupaten	

Rencana	 kawasan	 strategis	 kabupaten	 yang	 terkait	 dengan	 kawasan	 perencanaan	

adalah	 KSP	 Kepentingan	 Pertumbuhan	 Ekonomi	 yaitu	 Kawasan	 wisata	 Pantai	 Bumbulan	

Indah	 terletak	 di	 Kecamatan	 	Paguat.	 Kawasan	 ini	 berorientasi	 pada	 laut	 Teluk	 Tomini	

dengan	 hamparan	 pasir	 putih	 dengan	 pemandangan	 (view)	 alami	 laut	 lepas	 pantai	 yang	

eksotis.	 Kawasan	 wisata	 Pantai	 Bumbulan	 Indah	 merupakan	 obyek	 wisata	 unggulan	

Kabupaten	 Pohuwato,	 yang	 memiliki	 daya	 tarik	 kuat	 untuk	 dikunjungi.	 Kawasan	 wisata	

pantai	 ini	 juga	 telah	 dilengkapi	 dengan	 sarana	 dan	 prasarana	 yang	 cukup	 representatif	

seperti	cottage	beberapa	unit,	gazebo,	panggung	pertunjukan,	pos	retribusi/	pengamanan,	

menara	pengawas	pantai,	 jogging	track/	pedestrian,	 taman	main	anak-anak,	kios	makanan	

tradisional,	 lapangan	 olah	 raga,	 lampu-lampu	 taman,	 toilet	 umum	 dan	 pelataran	 parkir	

pengunjung.		

E. KETENTUAN	UMUM	

1).	Peraturan	Zonasi	Kawasan	Sempadan	Pantai	

Ketentuan	 umum	 peraturan	 zonasi	 kawasan	 sempadan	 pantai	 yang	 ada	 di	 wilayah	

perencanaan	ditetapkan	sebagai	berikut:	

• Kawasan	sempadan	pantai	ditetapkan	100	meter	dari	titik	pasang	tertinggi;	

• Dalam	 kawasan	 sempadan	 pantai	 yang	 termasuk	 dalam	 zona	 inti	 wilayah	 pesisir	 dan	

pulau-pulau	 kecil	 tidak	 diperkenankan	 dilakukan	 kegiatan	 budidaya	 kecuali	 kegiatan	

penelitian,	bangunan	pengendali	air	dan	sistem	peringatan	dini	(early	warning	system);	

• Dalam	 kawasan	 sempadan	 pantai	 yang	 termasuk	 zona	 pemanfaatan	 terbatas	 dalam	

wilayah	 pesisir	 dan	 pulau-pulau	 kecil	 diperkenankan	 dilakukan	 kegiatan	 budidaya	
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pesisir,	ekowisata	dan	perikanan	tradisional;	

• Dalam	 kawasan	 sempadan	 pantai	 yang	 termasuk	 zona	 lain	 dalam	wilayah	 pesisir	 dan	

pulau-pulau	 kecil	 diperkenankan	 dilakukan	 kegiatan	 budidaya	 sesuai	 peruntukan	

kawasan	dan	peraturan	perundang-undangan	yang	berlaku.	

2).	Peraturan	Zonasi	Kawasan	Sempadan	Sungai	

Ketentuan	 umum	 peraturan	 zonasi	 kawasan	 sempadan	 sungai	 yang	 ada	 di	 wilayah	

perencanaan	ditetapkan	sebagai	berikut:	

• Kawasan	 sempadan	 sungai	 adalah	 kawasan	 sepanjang	 kiri-kanan	 sungai,	 termasuk	

sungai	 buatan/	 kanal/	 saluran	 irigasi	 primer	 yang	mempunyai	manfaat	 penting	 untuk	

mempertahankan	 kelestarian	 fungsi	 sungai	 dengan	 lebar	 sempadan	 sungai	 sebagai	

berikut:	

a. Bertanggul	 dan	 berada	 dalam	 kawasan	 permukiman	 dengan	 lebar	 paling	 sedikit	

lima	meter	dari	kaki	tanggul	sebelah	luar;	

b. Tidak	 bertanggul	 dan	 berada	 di	 luar	 kawasan	 permukiman	 dengan	 lebar	minimal	

paling	sedikit	100	meter	dari	tepi	sungai;	

c. Tidak	bertanggul	pada	sungai	kecil	di	luar	kawasan	permukiman	dengan	lebar	paling	

sedikit	50	meter	dari	tepi	sungai.	

• Dalam	 kawasan	 sempadan	 sungai	 tidak	 diperkenankan	 dilakukan	 kegiatan	 budidaya	

yang	mengakibatkan	terganggunya	fungsi	sungai;	

• Dalam	kawasan	sempadan	sungai	masih	diperkenankan	dibangun	prasarana	wilayah	dan	

utilitas	lainnya	dengan	ketentuan:	

a. Tidak	 menyebabkan	 terjadinya	 perkembangan	 pemanfaatan	 ruang	 budidaya	 di	

sepanjang	jaringan	prasarana	tersebut;	

b. Dilakukan	sesuai	ketentuan	peraturan	yang	berlaku.	

3).	Peraturan	Zonasi	Kawasan	Ruang	Terbuka	Hijau	

Ketentuan	 umum	 peraturan	 zonasi	 kawasan	 ruang	 terbuka	 hijau	 yang	 ada	 di	 wilayah	

perencanaan	ditetapkan	sebagai	berikut:	

• Kawasan	 ruang	 terbuka	 hijau	 untuk	 wilayah	 kabupaten	 berupa	 hutan	 seluas	 paling	

sedikit	30%	dari	luas	DAS;	

• Kawasan	ruang	terbuka	hijau	tidak	diperkenankan	dialihfungsikan;	

• Dalam	kawasan	ruang	terbuka	hijau	masih	diperkenankan	dibangun	fasilitas	pelayanan	
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sosial	secara	terbatas	dan	memenuhi	ketentuan	yang	berlaku;	

• Pendirian	bangunan	yang	dibatasi	hanya	untuk	menunjang	kegiatan	rekreasi;	

• Pelarangan	 semua	 jenis	 kegiatan	 yang	 dapat	 menurunkan	 luas,	 nilai	 ekologis	 dan	

estetika	kawasan.	

4).	Peraturan	Zonasi	Kawasan	Suaka	Alam	Laut	

Ketentuan	 umum	 peraturan	 zonasi	 kawasan	 suaka	 alam	 laut	 yang	 ada	 di	 wilayah	

perencanaan	ditetapkan	sebagai	berikut:	

• Suaka	 alam	 laut	 dan	 perairan	 lainnya	 adalah	 daerah	 berupa	 perairan	 laut,	 perairan	

darat,	wilayah,	muara	sungai,	pesisir	gugusan	atoll	dan	karang	yang	mempunyai	ciri	khas	

berupa	keanekaragaman	dan	atau	keunikan	ekosistem;	

• Diperbolehkan	kegiatan	ekowisata	dan	penelitian	yang	tidak	merusak	lingkungan;	

• Tidak	 diijinkan	melakukan	 pengambilan	 terumbu	 karang,	 penangkapan	 ikan	 bertujuan	

ekonomis	 dan	 penangkapan	 ikan	 dalam	 skala	 besar,	 pengerukan	 pasir,	 penimbunan	

pantai	yang	mengganggu	ekosistem	dan	kegiatan	sejenis;	

• Dilakukan	pembagian	zona	dan	kegiatan	yang	terdiri	atas:	

a. Zona	inti	dengan	ketentuan:	

§ Dikelola	secara	alami	dan	menghindarkan	campur	tangan	manusia;	

§ Diijinkan	aktivitas	penelitian	dengan	persyaratan	tertentu	

b. Zona	perlindungan	dengan	ketentuan:	

§ Dikelola	sebagai	kawasan	suaka	margasatwa;	

§ Dapat	dilakukan	pembinaan	areal	dengan	tanpa	mengganggu	fungsi	suaka	alam;	

§ Diijinkan	penelitian	yang	tidak	merusak	ekosistem	secara	intensif	

c. Zona	pemanfaatan	dengan	ketentuan:	

§ Dikelola	sebagai	taman	wisata	dan	dimanfaatkan	untuk	kepentingan	rekreasi	dan	

budaya;	

§ Dikembangkan	 untuk	 pendidikan,	 penyuluhan	 dan	 olah	 raga	 selama	 dalam	

pelaksanaannya	tidak	mengganggu	fungsi	suaka	alam	

d. Zona	 penyangga,	 dapat	 dimanfaatkan	 secara	 langsung	 dan	 tidak	 langsung	 oleh	

masyarakat.	

5).	Peraturan	Zonasi	Kawasan	Pantai	Berhutan	Bakau	

Ketentuan	 umum	 peraturan	 zonasi	 kawasan	 pantai	 berhutan	 bakau	 yang	 ada	 di	 wilayah	

perencanaan	ditetapkan	sebagai	berikut:	
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• Dalam	 kawasan	 pantai	 berhutan	 bakau	 dilarang	 dilakukan	 kegiatan	 budidaya	 yang	

menyebabkan	menurunnya	fungsi	kawasan;	

• Tidak	 diperkenankan	 dilakukan	 kegiatan	 budidaya	 skala	 besar	 atau	 skala	 usaha	 dan	

eksploitasi	sumber	daya	alam	yang	mengakibatkan	menurunnya	potensi	biota	alam;	

• Masih	diperkenankan	dilakukan	kegiatan	pariwisata	alam	secara	terbatas	dan	kegiatan	

penelitian.	

6).	Peraturan	Zonasi	Kawasan	Taman	Wisata	Alam	Laut	

Ketentuan	 umum	 peraturan	 zonasi	 kawasan	 taman	wisata	 alam	 laut	 yang	 ada	 di	 wilayah	

perencanaan	ditetapkan	sebagai	berikut:	

• Diperbolehkan	kegiatan	ekotourisme	terbatas	dan	penelitian	yang	tidak	merusak	taman	

wisata	bawah	alam	laut;	

• Dilarang	 melakukan	 kegiatan	 yang	 tidak	 menunjang	 perlindungan	 terhadap	 taman	

wisata	alam	laut;	

• Kegiatan	 yang	 sudah	ada	di	 dalam	kawasan	 taman	wisata	 alam	 laut	 yang	 tidak	 sesuai	

dan	 mengganggu	 fungsi	 kawasan	 secara	 bertahap	 akan	 dipindahkan	 dengan	 diberi	

penggantian	yang	layak	oleh	pemerintah.	

7).	Peraturan	Zonasi	Kawasan	Rawan	Bencana	

Ketentuan	 umum	 peraturan	 zonasi	 kawasan	 rawan	 bencana	 yang	 ada	 di	 wilayah	

perencanaan	ditetapkan	sebagai	berikut:	

• Perkembangan	 kawasan	 permukiman	 yang	 sudah	 terbangun	 di	 dalam	 kawasan	 rawan	

bencana	alam	harus	dibatasi	dan	diterapkan	peraturan	bangunan	(building	code)	sesuai	

dengan	potensi	bahaya/	bencana	alam	serta	dilengkapi	jalur	evakuasi;	

• Kegiatan-kegiatan	vital/	strategis	diarahkan	untuk	tidak	dibangun	pada	kawasan	rawan	

bencana;	

• Dalam	 kawasan	 rawan	 bencana	 masih	 dapat	 dilakukan	 pembangunan	 prasarana	

penunjang	untuk	mengurangi	 risiko	bencana	alam	dan	pemasangan	 sistem	peringatan	

dini	(early	warning	system);	

• Dalam	 kawasan	 rawan	bencana	 alam	masih	 diperkenankan	 adanya	 kegiatan	 budidaya	

lain	seperti	pertanian,	perkebunan	dan	kehutanan	serta	bangunan	yang	berfungsi	untuk	

mengurangi	risiko	yang	timbul	akibat	bencana	alam.	
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8).	Peraturan	Zonasi	Kawasan	Pariwisata	

Ketentuan	 umum	 peraturan	 zonasi	 kawasan	 pariwisata	 yang	 ada	 di	 wilayah	 perencanaan	

ditetapkan	sebagai	berikut:	

• Pada	 kawasan	 pariwisata	 alam	 tidak	 diperkenankan	 dilakukan	 kegiatan	 yang	 dapat	

menyebabkan	rusaknya	kondisi	alam	terutama	yang	menjadi	obyek	wisata	alam;	

• Dalam	 kawasan	 pariwisata	 dilarang	 dibangun	 permukiman	 dan	 industri	 yang	 tidak	

terkait	dengan	kegiatan	pariwisata;	

• Dalam	 kawasan	 pariwisata	 diperkenankan	 adanya	 sarana	 dan	 prasarana	 yang	

mendukung	kegiatan	pariwisata	dan	sistem	prasarana	wilayah	sesuai	dengan	ketentuan	

perundang-undangan	yang	berlaku;	

• Pada	kawasan	pariwisata	diperkenankan	dilakukan	penelitian	dan	pendidikan;	

• Pada	 kawasan	 pariwisata	 alam	 tidak	 diperkenankan	 adanya	 bangunan	 lain	 kecuali	

bangunan	pendukung	kegiatan	wisata	alam;	

• Pengembangan	pariwisata	harus	dilengkapi	dengan	upaya	pengelolaan	 lingkungan	dan	

upaya	pemantauan	lingkungan	serta	studi	AMDAL.	

F.	KETENTUAN	PERIZINAN	

Ketentuan	perizinan	yang	ada	di	wilayah	perencanaan	ditetapkan	sebagai	berikut:	

• Perizinan	 merupakan	 acuan	 bagi	 pejabat	 yang	 berwenang	 dalam	 pemberian	 izin	

pemanfaatan	ruang	sesuai	rencana	struktur	ruang	dan	pola	ruang;	

• Izin	 pemanfaatan	 ruang	 diberikan	 oleh	 pejabat	 yang	 berwenang	 sesuai	 dengan	

kewenangannya	dan	ketentuan	perundang-undangan;	

• Pemberian	izin	pemanfaatan	ruang	dilakukan	menurut	prosedur	atau	mekanisme	sesuai	

dengan	ketentuan	peraturan	perundang-undangan;	

• Izin	 pemanfaatan	 ruang	 yang	 memiliki	 dampak	 skala	 kabupaten	 diberikan	 atau	

mendapat	rekomendasi	dari	Bupati	

G.	KETENTUAN	INSENTIF	DAN	DISINSENTIF	

Ketentuan	 insentif	 dan	 disinsentif	 yang	 ada	 di	 wilayah	 perencanaan	 ditetapkan	 sebagai	

berikut:	

• Pemberian	 insentif	 dan	 pengenaan	 disinsentif	 merupakan	 acuan	 bagi	 pejabat	 yang	

berwenang	dalam	pemberian	insentif	dan	pengenaan	disinsentif;	
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• Ketentuan	 umum	 pemberian	 insentif	 dan	 pengenaan	 insentif	 berisikan	 arahan	

pemberlakuan	insentif	dan	disinsentif	untuk	berbagai	pemanfaatan	ruang	secara	umum:	

§ Pemberian	 insentif	 diberlakukan	 pada	 pemanfaatan	 ruang	 yang	 didorong	

perkembangannya	dan	sesuai	dengan	rencana	tata	ruang;	

§ Pengenaan	 disinsentif	 diberlakukan	 bagi	 kawasan	 yang	 dibatasi	 atau	 dikendalikan	

perkembangannya	atau	dilarang	dikembangkan	untuk	kegiatan	budidaya;	

§ Insentif	 terdiri	atas	pemberian	keringanan	atau	penundaan	pajak	 (tax	holiday)	dan	

kemudahan	 proses	 perizinan;	 penyediaan	 sarana	 dan	 prasarana	 kawasan	 oleh	

pemerintah	 untuk	 memperingan	 biaya	 investasi	 oleh	 pemohon	 ijin;	 pemberian	

kompensasi	 terhadap	 kawasan	 terbangun	 lama	 sebelum	 rencana	 tata	 ruang	

ditetapkan	dan	tidak	sesuai	tata	ruang	serta	dapat	menimbulkan	dampak	terhadap	

lingkungan;	 pemberian	 kemudahan	 dalam	 perizinan	 untuk	 kegiatan	 yang	

menimbulkan	dampak	positif;	

§ Disinsentif	 terdiri	 atas:	 pengenaan	 pajak	 yang	 tinggi	 terhadap	 kegiatan	 yang	

berlokasi	di	daerah	yang	memiliki	nilai	ekonomi	tinggi,	seperti	pusat	kota,	kawasan	

komersial,	daerah	yang	memiliki	tingkat	kepadatan	tinggi;	penolakan	pemberian	izin	

perpanjangan	hak	guna	usaha,	hak	guna	bangunan	terhadap	kegiatan	yang	terlanjur	

tidak	sesuai	dengan	rencana	tata	ruang	dan	peraturan	zonasi;	peniadaan	sarana	dan	

prasarana	 bagi	 daerah	 yang	 tidak	 dipacu	 pengembangannya	 atau	

pengembangannya	dibatasi;	penolakan	pemberian	izin	pemanfaatan	ruang	budidaya	

yang	akan	dilakukan	di	dalam	kawasan	lindung.	

• Ketentuan	 khusus	 pemberian	 insentif	 dan	 disinsentif	 ditujukan	 untuk	 pemberlakuan	

insentif	 dan	 disinsentif	 secara	 langsung	 pada	 jenis-jenis	 pemanfaatan	 ruang	 atau	

kawasan	tertentu	di	wilayah	Kabupaten	Pohuwato:	

§ Pemberian	 insentif	 khusus	 ditujukan	 pada	 kawasan	 tertentu	 yang	 dinilai	 harus	

didorong	 pengembangannya,	 di	 kawasan	 perencanaan	 antara	 lain	 kawasan	

perkotaan	 Marisa	 dalam	 kerangka	 pemantapan	 Marisa	 sebagai	 PKW;	 kawasan	

pesisir	 dalam	 rangka	 optimalisasi	 pemanfaatan	 sumber	 daya	 kelautan	 dan	

perikanan;	 kawasan	 wisata	 guna	 peningkatan	 pendapatan	 masyarakat	 dan	

pendapatan	 asli	 daerah	 (PAD);	 kawasan	 pusat	 agropolitan	 sebagai	 pusat	

pengelolaan,	pengolahan	dan	pemasaran	hasil	perkebunan;	
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§ Pengenaan	 disinsentif	 khusus	 ditujukan	 pada	 kawasan	 tertentu	 yang	 dinilai	 harus	

dibatasi	 dan/	 atau	 dikendalikan	 pemanfaatannya	 terdiri	 atas	 kawasan	 rawan	

bencana;	 kawasan	 suaka	 alam	 yang	 menjadi	 paru-paru	 Provinsi	 Gorontalo,	

pelestarian	alam,	cagar	alam	dan	wisata	alam;	kawasan	pertanian	dan	perkebunan	

yang	 berada	 pada	 kawasan	 hutan	 lindung;	 kawasan	 pertambangan	 yang	 dalam	

pemanfaatannya	mempunyai	dampak	penting.	
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II.1.3	RIPPDA	Kabupaten	Pohuwato	

1. VISI	DAN	MISI	RIPPDA	

	 Visi	 pengembangan	 pariwisata	 Kabupaten	 Pohuwato	 dalam	 Perda	 No	 8	 Tahun	 2013	

tentang	 RIPPDA	 Kabupaten	 Pohuwato	 adalah	 Pohuwato	 sebagai	 destinasi	 unggulan.	 Misi	

pengembangan	pariwisata	Kabupaten	Pohuwato	adalah	menciptakan	daya	saing	Kabupaten	

Pohuwato	sebagai	destinasi	unggulan	pada	tingkat	nasional	dan	internasional.	

Tujuan	pengembangan	pariwisata	Kabupaten	Pohuwato:	

1. Menciptakan	Kabupaten	Pohuwato	sebagai	destinasi	wisata	secara	berkelanjutan;	

2. Memperluas	jangkauan	pasar	di	tingkat	nasional	dan	internasional;	

3. Meningkatkan	kemampuan	SDM	pariwisata	dalam	tatanan	manajerial	dan	operasional;	

4. Menciptakan	pelayanan	yang	berkelas	internasional	dengan	sentuhan	nilai-nilai	kearifan	

lokal	(bagi	wisatawan	dan	stakeholders	terkait	lainnya);	

5. Memberikan	nilai	tambah	bagi	seluruh	stakeholders	kepariwisataan;	

6. Mengembangkan	berbagai	usaha	pariwisata	berkelas	 internasional	dengan	melibatkan	

seluruh	stakeholders	termasuk	masyarakat.	

2. STRATEGI	PENGEMBANGAN	PARIWISATA	

1).	Strategi	Dasar	Pengembangan	Pariwisata	

Strategi	 pengembangan	 pariwisata	 Kabupaten	 Pohuwato	 adalah	 penciptaan	 Green	

Destination	di	Kabupaten	Pohuwato	yang	dilakukan	secara	bertahap	dan	berkesinambungan	

dengan	melakukan:	

• Pengembangan	produk	wisata	yang	berwawasan	lingkungan	dan	budaya;	

• Mengembangkan	 inovasi	 promosi	 dan	 jaringan	 pemasaran	 di	 tingkat	 nasional	 dan	

internasional;	

• Mengembangkan	 SDM	 pariwisata	 yang	 professional	 memiliki	 karakter	 lokal	 dan	

berorientasi	global;	

• Mengembangkan	organisasi	pengelolaan	yang	professional	dan	akuntabel;	

• Mewujudkan	iklim	usaha	dan	investasi	pariwisata	yang	kondusif	dan	bertanggung	jawab	

yang	berorientasi	pada	pengembangan	ekonomi	masyarakat.	

2).	Strategi	Pengembangan	Produk	Wisata	

Strategi	 pengembangan	 produk	 wisata	 Kabupaten	 Pohuwato	 diarahkan	 untuk	 memiliki	

karakter	 “Green	 Tourism”	 dengan	 lingkungan	 yang	 sejuk	 dan	 hijau	 dengan	 rincian	 sebagai	

berikut:	
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• Pengendalian	dan	perlindungan	sumber	daya	pariwisata;	

• Pengembangan	zona-zona	pariwisata;	

• Konsep	Green	Development	sebagai	landasan	pembangunan	fisik	pariwisata;	

• Mengembangkan	fasilitas	pelayanan	pariwisata	pada	area	konsentrasi	aktivitas	wisata;	

• Penetapan	destinasi	unggulan	dan	destinasi	pendukung.	

3).	Strategi	Pengembangan	Pasar	dan	Pemasaran	Pariwisata	

Strategi	 pengembangan	pasar	dan	pemasaran	pariwisata	Kabupaten	Pohuwato	 antara	 lain	

sebagai	berikut:	

• Pengembangan	identitas	dan	penempatan	destinasi	wisata;	

• Pengembangan	pasar	sasaran	pariwisata;	

• Keterpaduan	kegiatan	pemasaran	pariwisata;	

• Pengembangan	promosi	pariwisata;	

• Pengembangan	kerjasama	promosi	dan	pemasaran	pariwisata;	

• Pengembangan	riset	pasar	dan	pemasaran;	

• Pengembangan	sistem	informasi	kepariwisataan.	

4).	Strategi	Pengembangan	Kelembagaan	Pariwisata	

• Mengintegrasikan	perencanaan,	 implementasi,	pengelolaan	dan	pengendalian	kegiatan	

pengembangan	pariwisata	di	Kabupaten	Pohuwato;	

• Membangun	 organisasi	 pengelolaan	 yang	 akuntabel	 dengan	 melibatkan	 seluruh	

stakeholders	 terkait	 (pemerintah,	 dunia	 usaha,	 masyarakat)	 di	 dalam	 pengembangan	

pariwisata	di	Kabupaten	Pohuwato;	

• Membangun	 komunikasi	 dan	 koordinasi	 yang	 baik	 agar	 tercipta	 pola	 pikir	 dan	 pola	

tindak	yang	lebih	sinergis;	

• Membangun	 kerjasama	 kemitraan	 dengan	 berbagai	 stakeholders	 di	 dalam	dan	 di	 luar	

negeri	 untuk	 mendorong	 percepatan	 pembangunan	 kepariwisataan	 di	 Kabupaten	

Pohuwato.	

5).	Strategi	Pengembangan	SDM	Pariwisata	

• Sinkronisasi	arah	dan	tindakan	pengembangan	SDM	pariwisata	yang	melibatkan	seluruh	

pemangku	kepentingan	pariwisata;	

• Pengembangan	sistem	dan	pola	dasar	serta	pelaksanaan	pembinaan	SDM	pariwisata;	

• Pengembangan	sistem	dan	pelaksanaan	pembinaan	SDM	usaha	pariwisata;	
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• Pengembangan	 standar	 kompetensi	 lokal	 yang	 berbasis	 pada	 karakter	 dan	 nilai-nilai	

lokal	dalam	kerangka	pengembangan	kualitas	sumber	daya	manusia;	

• Pemberdayaan	masyarakat	di	bidang	pariwisata	atau	terkait;	

• Pembentukan	forum	komunikasi	stakeholders	kepariwisataan	di	Kabupaten	Pohuwato.	

3. ATRAKSI	WISATA	

Atraksi	 wisata	 yang	 berpotensi	 ditetapkan	 berdasarkan	 potensi	 pariwisata	 di	

Kabupaten	Pohuwato	antara	 lain	wisata	bahari,	wisata	alam,	wisata	buatan,	wisata	budaya	

dan	wisata	kuliner.	Kawasan	pariwisata	di	Kabupaten	Pohuwato	yang	terkait	dengan	wilayah	

perencanaan	antara	lain:	

• Kawasan	Wisata	Pantai	Indah	Bumbulan:	obyek	wisata	ini	berada	di	Kecamatan	Paguat;	

daya	 tariknya	 berupa	 hamparan	 pasir	 putih	 dengan	 view	 alami	 	laut	 Teluk	 Tomini,	

dilengkapi	dengan	fasilitas	wisata,	seperti	cottage,	jogging	track,	gazebo,	toilet,	gedung	

pementasan,	taman	main,	kios	makanan	tradisional	dan	lapangan	olah	raga;			

• Taman	 Laut	 Pulau	 Bitila:	 obyek	wisata	 ini	 berada	 di	 Kecamatan	 Paguat;	 daya	 tariknya	

berupa	 keindahan	 alam	 bawah	 laut	 dengan	 aneka	 ragam	 biota	 laut,	 seperti	 beragam	

spesies	ikan,	terumbu	karang	yang	masih	baik	serta	daratan	pulau	yang	berpasir	putih;		

• Tanjung	Maleo	di	Kecamatan	Paguat;		

• Pantai	Tanjung	Bajo	Kecamatan	Paguat;		

• Perkampungan	Suku	Sangihe	di	Desa	Karangetan	Kecamatan	Paguat;		

• Perkampungan	Suku	Minahasa	di	Desa	Karangetan	Kecamatan	Paguat;		

• Pulau	Napo	Libuo	di	Kecamatan	Paguat.	16.	Pantai	pasir	putih	di	Kecamatan	Paguat.	
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II.2	STUDI	LITERATUR	

Pembangunan	 kepariwisataan	 diarahkan	 sebagai	 upaya	 peningkatan	 pariwisata	

menjadi	 sektor	 andalan	 yang	 mampu	 menggalakkan	 kegiatan	 sektor	 lain	 yang	 terkait.	

Sehingga	 lapangan	 kerja,	 pendapatan	 masyarakat,	 pendapatan	 daerah	 dan	 pendapatan	

negara	 serta	 penerimaan	 devisa	 meningkat.	 Upaya	 pengembangan	 dan	 pendayagunaan	

berbagai	potensi	kepariwisataan	perlu	diikuti	dengan	memelihara	kepribadian	bangsa	serta	

kelestarian	fungsi	mutu	lingkungan.	

Pengembangan	 pariwisata	 alam	 merupakan	 bagian	 dari	 pemanfaatan	 jasa	

pengembangan	sumber	daya	alam	dan	pembangunan	nasional	pada	umumnya.	Oleh	karena	

itu	 penyelenggaraannya	 harus	 mampu	 memberikan	 kontribusi	 terhadap	 perekonomian	

dalam	 arti	 luas	 dan	 merangsang	 pembangunan	 di	 sektor-sektor	 lainnya	 (Supriana,1997).	

Disamping	 itu	 pengembangan	 pariwisata	 alam	 harus	 mampu	menciptakan	 landasan	 kerja	

yang	 kokoh,	 pengarahan	 yang	 tepat	 menuju	 sasaran	 dan	 mengembangkan	 kesempatan	

secara	 merata	 bagi	 kepentingan	 masyarakat	 untuk	 memenuhi	 kebutuhan	 mendapat	

kesempatan	 kerja,	 meningkatkan	 pendapatan	 serta	 menunjang	 peningkatan	 pendapatan	

devisa	negara.		

Agar	dalam	pengembangan	pariwisata	sebagai	suatu	industri	sesuai	dengan	apa	yang	

telah	 dirumuskan	 dan	 berhasil	 mencapai	 sasaran	 yang	 dikehendaki	 baik	 ditinjau	 dari	 segi	

ekonomi,	sosial,	budaya	dan	lingkungan	hidup	maka	perencanaan	merupakan	aspek	penting	

dalam	 pengembangan	 pariwisata.	 Perencanaan	 diperlukan	 karena	 mempunyai	 peran.	

Memaksimalkan	 manfaat	 dan	 meminimalkan	 dampak	 negatif	 yang	 dihasilkan	 suatu	

pembangunan	atau	pengembangan	pariwisata.	Tanpa	adanya	perencanaan	dapat	mengarah	

pada	perkembangan	yang	tidak	diinginkan	seperti	penggunaan	tata	ruang	yang	tidak	sesuai,	

kerusakan	 lingkungan,	 perkembangan	 sektor-sektor	 kegiatan	 yang	 tidak	 seimbang,	

tercipatanya	masalah-masalah	sosial,	dan	lainlain	(Iskandar,	1998).	

II.2.1	Teori	Studi	Kelayakan	

Studi	kelayakan	proyek	menurut	Husnan	(2000)	adalah	penelitian	tentang	layak	atau	

tidaknya	 suatu	 proyek	 dilaksanakan	 dengan	 baik.	 Kelayakan	 yang	 dimaksud	 adalah	

menghasilkan	 keuntungan	 yang	 layak	 bila	 telah	 dioperasikan	 dikemudian	 hari.	 Bagi	 pihak	

swasta	keberhasilan	adalah	manfaat	ekonomis	dari	 investasi.	Di	 lain	pihak	bagi	pemerintah	

keberhasilan	 dapat	 berarti	 bermanfaat	 bagi	 masyarakat	 luas	 yang	 dapat	 mewujudkan	

penyerapan	 tenaga	 kerja,	 pemanfaatan	 sumber	 daya	 yang	melimpah.	Mengkaji	 kelayakan	
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suatu	 usulan	 proyek	 bertujuan	 untuk	mempelajari	 usulan	 tersebut	 dari	 segala	 segi	 secara	

profesional	 agar	 nantinya	 setelah	 diterima	 dan	 dilaksanakan	 betul-betul	 dapat	 mencapai	

hasil	sesuai	dengan	yang	direncanakan	(Suharto,	1995).	

Tolak	ukur	dalam	menganalisis	kelayakan	pembangunan	tersebut	pada	intinya	adalah	

sama,	 yaitu	 dapat	 memberikan	 manfaat	 baik	 secara	 finansial,	 ekonomis	 maupun	 sosial.	

Perbedaannya	 terletak	pada	penekanan	bahwa	bila	 investornya	adalah	pihak	 swasta	maka	

analisis	yang	dilakukan	berorientasi	pada	keuntungan	 finansial,	 sedangkan	bila	 investornya	

adalah	 pihak	 pemerintah	 maka	 kajian	 yang	 dilakukan	 disamping	 untuk	 mendapatkan	

keuntungan	 finansial	 tetapi	 jauh	 lebih	 penting	 adalah	 manfaat	 ekonomisnya	 secara	 luas	

serta	aspek	sosialnya	bagi	lingkungan	pada	daerah	pengaruh	proyek	tersebut.	Keuntungan/	

manfaat	 (benefit)	 suatu	 proyek	 dapat	 dibedakan	 atas	 dua	 yaitu;	 tangible	 benefit,	 yaitu	

manfaat	 yang	 dapat	 dihitung	 dengan	 uang;	 intangible	 benefit,	 yaitu	 manfaat	 yang	 tidak	

dapat	dihitung	dengan	uang.	Jenis	benefit	tersebut	dapat	dilihat	seperti	diagram	berikut:	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	

	

Gambar	2.1	Benefit	Dalam	Proyek	

Sumber:	Penyusun,	2018	

	

Kegiatan	 investasi	adalah	proses	menanamkan	modal	dalam	 jangka	waktu	tertentu,	

yaitu	dalam	bentuk	sejumlah	pengeluaran	awal	dan	pengeluaran	yang	secara	periodik	perlu	

dipersiapkan.	 Pengeluaran	 tersebut	 terdiri	 dari	 biaya	 operasional	 (operational	 cost),	 biaya	

pemeliharaan	 (maintenance	 cost)	 dan	 biaya-biaya	 lain	 yang	 harus	 dikeluarkan	 selama	

berlangsungnya	kegiatan	investasi	tersebut.	Kemudian	pada	suatu	periode	tertentu	investasi	

tersebut	 akan	 menghasilkan	 sejumlah	 keuntungan	 atau	 manfaat	 dalam	 bentuk	 penjualan	

produk	atau	jasa	atau	penyewaan	fasilitas.		

	 Untuk	 melakukan	 investasi,	 maka	 diperlukan	 suatu	 analisis	 investasi	 agar	 dapat	
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diketahui	 apakah	 suatu	 investasi	 akan	 memberikan	 manfaat	 ekonomis	 (benefit)	 atau	

keuntungan	 (profit)	 dalam	 jangka	 panjang	 terhadap	 pihak	 yang	 akan	 menanamkan	

investasinya.	 Hasil	 analisis	 evaluasi	 investasi	 merupakan	 indikator	 dari	 modal	 yang	

diinvestasikan,	 yaitu	 perbandingan	 antara	 total	 benefit	 yang	 diterima	 dengan	 total	 biaya	

yang	 dikeluarkan	 selama	 umur	 ekonomis	 bangunan/	 fasilitas	 tersebut.	 Terdapat	 beberapa	

metode	 yang	 dipergunakan	 dalam	 menganalisis	 kelayakan	 investasi	 yaitu:	 Metode	 Net	

Present	Value	(NPV),	Metode	Internal	Rate	of	Return	(IRR),	Metode	Benefit	Cost	Ratio	(BCR).		

	 Antara	metode-metode	 tersebut	 saling	 berhubungan	 satu	 dengan	 yang	 lainnya.	 Jika	

cashflow	 suatu	 investasi	 dicari	 NPVnya	 pada	 suku	 bunga	 i=0%,	 pada	 umumnya	 akan	

menghasilkan	 nilai	 maksimum.	 Selanjutnya	 jika	 suku	 bunga	 tersebut	 diperbesar	 nilai	 NPV	

akan	cenderung	menurun,	sampai	pada	nilai	tertentu	NPV	akan	mencapai	nilai	nol,	pada	saat	

inilah	i	=	i*	atau	i	=	(Internal	Rate	of	Return),	bila	suku	bunga	yang	didapat	pada	kondisi	ini	

lebih	besar	dari	suku	bunga	investasi	tertinggi	hal	 ini	menunjukan	bahwa	rencana	investasi	

tersebut	cukup	prospektif	untuk	dilaksanakan.		

	 Estimasi	 atau	 perkiraan	 yang	 meliputi	 perkiraan	 biaya	 yaitu	 suatu	 seni	 untuk	

memperkirakan	 jumlah	 biaya	 yang	 diperlukan	 untuk	 suatu	 kegiatan	 pembangunan	 dan	

operasional	yang	didasarkan	atas	 informasi	yang	tersedia	waktu	itu,	(Imam	Suharto,	2002).	

Estimasi	 atau	 perkiraan	 digunakan	 pula	 pada	 analisis	 pendapatan	 yang	 didasarkan	 atas	

peramalan	nilai	pemanfaatan	proyek	yang	bersangkutan.	Proses	ini	meliputi:	definisi	lingkup,	

uraian	 kegiatan,	 sumber	 daya,	 perkiraan	 biaya,	 jadwal	 aktivitas	 dan	 anggaran	 serta	

pendapatan	yang	akan	mungkin	didapatkan.		

	 Biaya-biaya	 dan	 pendapatan	 ini	 merupakan	 parameter-parameter	 yang	 akan	

digunakan	sebagai	bagian	dalam	menganalisis	kelayakan	suatu	proyek.	Dengan	estimasi	atau	

taksiran	 ini	 diharapkan	 akan	 dapat	 memberikan	 keyakinan	 kepada	 pengambil	 keputusan	

dalam	 mengambil	 suatu	 keputusan	 terbaiknya.	 Dalam	 menentukan	 estimasi	 diperlukan	

informasi-informasi	dari	 sumber-sumber	yang	 tepat	dibidangnya	masing-masing,	untuk	hal	

itu	mengumpulkan	informasi	memerlukan	wawasan	luas	agar	didapatkan	data	yang	relevan	

dari	narasumbernya.	Data	bisa	didapatkan	melalui	wawancara,	observasi	maupun	informasi	

data	dari	sumber	sekunder.	

	 Proyek	 investasi	 pada	 umumnya	 memerlukan	 dana	 yang	 besar	 dan	 mempengaruhi	

perusahaan	 dalam	 jangka	 panjang,	 oleh	 karena	 itu	 tujuan	 dilakukan	 studi	 kelayakan	 ini	

adalah	 untuk	 menghindari	 penanaman	 modal	 berlebihan	 pada	 suatu	 kegiatan	 yang	 tidak	
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menguntungkan.	 Studi	 kelayakan	 memakan	 biaya	 namun	 biaya	 tersebut	 relatif	 kecil	 jika	

dibandingkan	 dengan	 risiko	 kegagalan	 suatu	 proyek	 yang	 menyangkut	 investasi	 dalam	

jumlah	besar.	Menurut	Husnan	(2000)	studi	kelayakan	poyek	akan	menyangkut	tiga	aspek:		

a. Manfaat	 ekonomis	 proyek	 bagi	 proyek	 itu	 sendiri,	 yang	 berarti	 apakah	 proyek	 itu	

dipandang	cukup	memguntungkan	apabila	dibandingkan	dengan	risiko	proyek	tersebut;	

b. Manfaat	 ekonomis	 proyek	 tersebut	 bagi	 negara	 tempat	proyek	 itu	 dilaksanakan,	 yang	

menunjukan	manfaat	proyek	tersebut	bagi	ekonomi	makro	suatu	negara;	

c. Manfaat	sosial	proyek	tersebut	bagi	masyarakat	sekitar	proyek	tersebut.		

	 Hasil	temuan	dari	studi	kelayakan	proyek	akan	digunakan	sebagai	bahan	pertimbangan	

untuk	mengambil	keputusan	oleh	pihak	yang	bersangkutan	dengan	pembangunan	proyek	itu	

adalah:		

a. Perusahaan/	investor	yang	mencetuskan	rencana	investasi;	

b. Pihak	kreditor	atau	para	calon	penyedia	dana	investasi;	

c. Pihak	manajemen	 perusahaan,	 sebagai	 pihak	 project	 leader,	 tentu	 perlu	mempelajari	

studi	kelayakan	tersebut;		

d. Pihak	 pemerintah	 dan	 masyarakat.	 Studi	 kelayakan	 proyek	 harusnya	 memperhatikan	

kebijaksanaan	dan	aturan	yang	telah	ditetapkan	oleh	pemerintah.		

Feasibility	 study	 atau	 studi	 kelayakan	 pada	 dasarnya	 membahas	 bidang	 perhatian	 utama	

antara	lain	sebagai	berikut:	

1. Economic	feasibility:	Suatu	evaluasi	dari	biaya	pengembangan	yang	ditimbang	terhadap	

penghasilan	atau	keuntungan	yang	diturunkan	dari	pengembangan	sistem;	

2. Technical	 feasilibity:	 Suatu	 studi	 terhadap	 fungsi,	 kinerja	 dan	 kendala-kendala	 yang	

dapat	mempengaruhi	kemampuan	untuk	mencapai	sisten	yang	dapat	diterima;	

3. Legal	 feasibility:	 Suatu	 determinasi	 dari	 pemalsuan	 (infringement),	 pelanggaran	

(violation),	kerugian	(liability)	yang	dapat	dihasilkan	dari	pengembangan	sistem;	

4. Alternatives:	 Suatu	 evaluasi	 terhadap	 pendekatan-pendekatan	 alternatif	 dari	

pengembangan	sistem.	

Analisis	Kelayakan	Keuangan	

	 Untuk	penghitungan	kelayakan	keuangan	ini	berdasarkan	dari	 laporan	perubahan	kas	

(cash	flow	statement)	yang	disusun	untuk	menunjukkan	perubahan	kas	selama	satu	periode	

tertentu	serta	memberikan	alasan	mengenai	perubahan	kas	tersebut	dengan	menunjukkan	

dari	mana	 sumber-sumber	 kas	 dan	 penggunaannya.	 Aliran	 kas	 yang	 berhubungan	 dengan	
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suatu	usaha	diklasifikasikan	dari	tiga	jenis	bagian:		

1. Initial	 Cash	 Flow;	 merupakan	 pengeluaran-pengeluaran	 untuk	 investasi	 pada	 awal	

periode	 (sampai	 siap	 beroperasi),	 mungkin	 tidak	 hanya	 sekali	 seperti	 biaya	 peralatan	

dan	material	(tergantung	jenis	proyek).		

2. Operational	 Cash	 Flow;	 merupakan	 aliran	 kas	 yang	 timbul	 selama	 operasi	 proyek	

tersebut.	 Estimasi	 tentang	 berapa	 besarnya	 operational	 cash	 flow	 setiap	 tahunnya	

merupakan	titik	permulaan	untuk	penilaian	profitabilitas	usulan	investasi	tersebut.	

3. Terminal	Cash	Flow;	merupakan	aliran	kas	yang	diperoleh	pada	waktu	proyek	tersebut	

berakhir.	Terminal	cash	 flow	umumnya	terdiri	dari	cashflow	nilai	sisa	 (residu)	 investasi	

tersebut	dan	pengembalian	modal	kerja.		
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II.2.2	Teori	Pariwisata		

Pembahasan	permasalahan	 tentang	kepariwisataan	di	 kawasan	pesisir	pantai	pada	

perspektif	 keruangan,	 ada	 tiga	 hal	 pokok	 mendasar	 yang	 perlu	 dikategorisasikan	 dengan	

tujuan	menyederhanakan	pembahasan,	antara	lain	yaitu:	

1. Pertama,	pembahasan	dikategorisasikan	kepada	wilayah	pantai	dan	kepesisiran	dengan	

segala	 fungsi	 lahan,	 aktivitas	 yang	 ada	 serta	 jasa-jasa	 lingkungan	 yang	menyertainya.	

Menurut	 Cicin	 Sain	 (1998)	 dalam	 pembahasan	 pesisir	 mencakup	 kesinambungan	 dan	

arah	substansi	menuju	kondisi	yang	berkelanjutan.		

2. Kedua,	 pembahasan	 difokuskan	 pada	 pariwisata	 sebagai	 suatu	 kawasan	 dan	 sebagai	

suatu	produk.	Pariwisata	beserta	elemen-elemennya	saling	 terkait	dengan	kondisi	dan	

seluk-beluk	 kepesisiran.	 Menurut	 Cooper	 (1993:81)	 sebuah	 destinasi	 wisata	 memiliki	

komponen-komponen	 mendasar,	 antara	 lain:	 Attractions,	 Accessibilty,	 Amenities	 dan	

Ancillary	Services.		

3. Ketiga,	 pembahasan	 juga	 terkait	 dengan	 permasalahan	 pengelolaan	 kebencanaan	 di	

wilayah	pesisir	pantai.	Pengelolaan	bencana	yang	ada	di	wilayah	pesisir	pantai	memiliki	

komponen-komponen	yang	saling	terkait.	Menurut	Thywissen	(2006)	dan	UNDP	(1992)	

komponen	 dari	 bencana	 antara	 lain	 yaitu	 adanya	 bahaya,	 bertemunya	 antara	 bahaya	

dengan	 kerentanan	 dan	 ketidakmampuan	 ketahanan	 atau	 kapasitas	 bertahan	 dalam	

menghadapi	bencana.	

Sudut	 pandang	 ketiga	 kategori	 tersebut	 diintegralkan	 dan	 bermuara	 pada	 satu	

substansi	 yaitu	 keruangan	 (kawasan)	 dengan	 demikian	 perlu	 melihat	 substansi	 mengenai	

pesisir,	pariwisata	dan	kebencanaan	dari	sudut	pandang	keruangan	(kawasan).	

A.	Teori	Pendukung	Pesisir	dan	Pantai	

A.1	Konsep	Integrated	Coastal	Management	

Pengelolaan	wilayah	pesisir	 tidak	bisa	dilakukan	 secara	parsial	 karena	karakteristik	

pesisir	 yang	 sangat	beranekaragam,	disamping	 itu	pengelolaan	wilayah	pesisir	harus	 saling	

terpadu/	 terintegrasi,	 seperti	halnya	yang	diungkapkan	Cicin-Sain	dan	Knecht	 (1998:39-40)	

tentang	 pengertian	 dan	 tujuan	 manajemen	 pengelolaan	 wilayah	 pesisir	 secara	 terpadu,	

antara	lain:	

“Integrated	coastal	management	is	a	process	that	recognizes	the	distinctive	character	

of	the	coastal	area	–	itself	a	valuable	resource	–	and	the	importance	of	conserving	it	

for	current	and	future	generations.	The	goals	of	integrated	coastal	management	are	
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to	 achieve	 sustainable	 development	 of	 coastal	 and	 marine	 areas,	 to	 reduce	

vulnerability	 of	 coastal	 areas	 and	 their	 inhabitants	 to	 natural	 hazards,	 and	 to	

maintain	essential	ecological	processes,	 life	 support	 systems	and	biological	diversity	

in	 coastal	 and	 marine	 areas.	 Integrated	 coastal	 management	 is	 multipurpose	

oriented:	 it	 analyzes	 implications	 of	 development,	 conflicting	 uses	 and	

interrelationship	 among	 physical	 processes	 and	 human	 activities	 and	 it	 promotes	

linkages	and	harmonization	between	sectoral	coastal	and	ocean	activities.”	

Berdasarkan	 pengertian	 tersebut	 dapat	 diambil	 kesimpulan	 bahwa	 manajemen	

pesisir	 dilakukan	 secara	 terpadu.	 Wilayah	 pesisir	 merupakan	 wilayah	 strategis	 untuk	

berbagai	 kegiatan	 penggunaan	 baik	 yang	 berorientasi	 pada	 daratan,	 pesisir	 maupun	 laut.	

Penggunaan	 kawasan	 pesisir	 cukup	 beranekaragaman	 disesuaikan	 dengan	 tata	 guna	 dan	

fungsi	 lahan	 di	 kawasan	 pesisir,	 sebelum	 lebih	 jauh	 merencanakan	 dan	 mengembangkan	

kepariwisataan	di	 kawasan	pesisir	 perlu	upaya	pemetaan	 fungsi	 dan	 tata	 guna	 lahan	 yang	

ada	di	kawasan	pesisir	dan	disesuaikan	dengan	perencanaan	tata	ruang	yang	ada.		

Miller	 dan	 Auyong	 (1991:27)	 menyusun	 suatu	 model	 sederhana	 mengenai	

kepariwisataan	 saat	 ini	 terutama	 di	 kawasan	 pesisir,	 dimulai	 dari	 pandangan	 sosiologi,	

pariwisata	berinteraksi	dengan	 tiga	elemen	penting	yaitu	wisatawan	yang	ada	di	destinasi,	

lokal	 (tuan	 rumah	destinasi)	dan	perantara	 yang	berperan	atau	bekerja	pada	 suatu	 sistem	

kepariwisataan	di	destinasi.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Gambar	2.2	A	Model	of	Tourism	

Sumber:	Miller	dan	Auyong	(1991:27)	
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Berdasarkan	model	 kepariwisataan	Miller	 dan	 Auyong	 (1991)	maka	 ada	 beberapa	

elemen	penting	yang	mempengaruhi	kepariwisataan	di	wilayah	pesisir,	antara	 lain:	kondisi	

masyarakat,	kondisi	alam,	lingkungan	sosial	dan	lingkungan	alam.		

A.2	Konsep	Suistainable	Tourism	Development	

Konsep	 keberlanjutan	 menyatu	 dalam	 banyak	 konsep	 tentang	 wisata	 alternatif,	

ekowisata,	 wisata	 hijau,	 wisata	 alam	 (Briguglio	 dkk,	 1996).	 Tipe-tipe	 pariwisata	 tersebut	

tipikal	 dengan	 jenis	 wisata	 yang	 ada	 di	 kawasan	 pesisir	 di	 Kecamatan	 Marisa	 Kabupaten	

Pohuwato,	yang	mengusung	tema	pariwisata	wisata	alam	(sesuai	arahan	RTRW	Kabupaten	

Pohuwato),	wisata	ekologis	dan	wisata	minat	khusus.		

Konsep	pariwisata	berkelanjutan	sangat	cocok	diterapkan	di	kawasan	pesisir	ini.	Dan	

The	 Brundtland	 Commission	 (WCED,	 1987:43)	 dalam	 Briguglio	 dkk	 (1996)	 menyepakati	

bahwa	pembangunan	berkelanjutan	adalah:		

“Sustainable	 development	 as	 a	 process	 of	 change	 in	 which	 the	 exploitation	 of	

resources,	the	direction	of	investments,	the	orientation	of	technological	development,	

and	 institutional	 changes	are	made	 consistent	with	 future	as	well	 as	present	needs	

and	as	meeting	the	needs	of	the	present	without	compromising	the	ability	of	 future	

generations	to	meet	their	own	needs.”	

Pembangunan	 yang	 berkelanjutan	 di	 bidang	 kepariwisataan,	 maka	 perlunya	

keberlanjutan	 sumber	 daya,	 keberlanjutan	 komunitas	 dan	 kehidupannya,	 keberlanjutan	

perekonomian	 lokal,	 keberlanjutan	 pengalaman	 kepariwisataan.	 Pembangunan	

berkelanjutan	 tersebut	 seperti	 yang	 diungkapkan	 oleh	 Eber	 (1992:3)	 dalam	 Briguglio	 dkk	

(1996:76),	yang	menyebutkan	tentang	pengertian	pariwisata	berkelanjutan.	

“Sustainable	 tourism	 is	 tourism	 and	 associated	 infrastructures	 that:	 both	 now	 and	

future	operate	within	natural	capacities	for	the	regeneration	and	future	productivity	

of	 natural	 resources;	 recognize	 the	 contribution	 that	 people	 and	 communities,	

customs	and	lifestyles,	make	to	the	tourism	experience;	accept	that	these	people	must	

have	 an	 equitable	 share	 in	 economic	 benefits	 of	 tourism	 (and)	 are	 guided	 by	 the	

wishes	of	local	people	and	communities	in	the	host	areas.”	

Kesimpulan	 dari	 pernyataan	 tersebut	 adalah	 bahwa	 esensi	 penting	 dari	

pembangunan	pariwisata	yang	berkelanjutan	antara	lain:	

1. Keberlanjutan	kemampuan	alam	pada	sumber	dayanya,	

2. Keberlanjutan	partisipasi	masyarakat	dan	komunitas	lokal,	
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3. Keberlanjutan	adat	istiadat	dan	budaya	(gaya	hidup),	

4. Keberlanjutan	pengalaman	wisatawan,	

5. Keberlanjutan	ekonomi	lokal.	

A.3	Konsep	Pariwisata	Pesisir	Pantai	Ekologis	

Konsep	 ekologis	 dalam	 penelitian	 ini	 tidak	 dapat	 berdiri	 sendiri	 karena	 lokus	

kawasan	perencanaan	adalah	kawasan	wisata	di	wilayah	pesisir,	sehingga	pendekatan	wisata	

ekologis	(berwawasan	lingkungan)	menjadi	dasar	pengetahuan	kawasan	wisata	terutama	di	

kawasan	 bencana	 alam.	 Fandeli	 dan	 Mukhlison	 (2000:5)	 menyatakan	 bahwa	 pada	

hakekatnya,	 pengertian	 ekowisata	 adalah	 suatu	 bentuk	 wisata	 yang	 bertanggung	 jawab	

terhadap	 kelestarian	 area	 yang	 masih	 alami	 (natural	 area),	 memberi	 manfaat	 secara	

ekonomi	 dan	mempertahankan	 keutuhan	 budaya	 bagi	masyarakat	 setempat,	 hal	 tersebut	

juga	 diungkapkan	 UNEP	 (1980)	 dalam	 Fandeli	 dan	 Mukhlison	 (2000:7)	 menuliskan	

pendekatan	lain	dari	ekowisata	harus	dapat	menjamin	kelestarian	lingkungan.		

Berdasarkan	 pengertian	 tersebut	 dapat	 ditarik	 kesimpulan	 bahwa	 konservasi	

lingkungan	 di	 kawasan	wisata	 tidak	 hanya	mempertahankan	 kelestarian	 lingkungan,	 sosial	

budaya	 dan	 ekonomi	 tetapi	 juga	 memberikan	 pengenalan	 atau	 adaptasi,	 pendidikan,	

perlindungan,	 pelestarian	 atau	 responsibilitas	 dan	 penyelamatan	 atau	 mitigasi	 mengenai	

alam	 yang	 ada	 di	 kawasan	 wisata.	 Prinsip	 pengembangan	 ekowisata	 yang	 harus	 dipenuhi	

dikenal	dengan	delapan	prinsip	The	Ecotourism	Society	yang	dikemukakan	Eplerwood	(1999)	

dalam	Fandeli	dan	Mukhlison	(2000:9),	antara	lain:	

1. Mencegah	 dan	 menanggulangi	 dampak	 dari	 aktivitas	 wisatawan	 terhadap	 alam	 dan	

budaya,	disesuaikan	dengan	sifat	dan	karakter	alam	dan	budaya	setempat;	

2. Pendidikan	dan	konservasi	lingkungan;	

3. Pendapatan	langsung	untuk	kawasan;	

4. Partisipasi	masyarakat	dalam	perencanaan,	pengembangan	dan	pengawasan;	

5. Penghasilan	masyarakat;	

6. Menjaga	keharmonisan	dengan	alam;	

7. Daya	dukung	lingkungan;	

8. Peluang	penghasilan	pada	porsi	yang	besar	terhadap	negara.	

Pariwisata	dengan	 konsep	ekologis	 pada	dasarnya	memiliki	 kontribusi	 dalam	upaya	

menyelamatkan	 lingkungan	 di	 kawasan	 wisata	 tersebut	 seperti	 pernyataan	 Fandeli	 dan	

Mukhlison	 (2000:60)	 yang	 menyatakan	 bahwa	 ekowisata	 diberi	 batasan	 sebagai	 kegiatan	
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yang	 bertumpu	 pada	 lingkungan	 dan	 bermanfaat	 secara	 ekologi,	 sosial	 dan	 ekonomi	 bagi	

masyarakat	serta	bagi	kelestarian	sumberdaya	dan	berkelanjutan.	Choy	(1997)	dalam	Fandeli	

dan	Mukhlison	(2000:61),	lebih	mengutamakan	lima	aspek	utama	berkembangnya	ekowisata	

seperti	 adanya	 keaslian	 lingkungan	 alam	 dan	 budaya,	 keberadaan	 dan	 dukungan	

masyarakat,	pendidikan	dan	pengalaman,	keberlanjutan,	kemampuan	manajemen	ekowisata	

yang	selaras	dengan	wilayah	studi	kasus	yang	berada	di	wilayah	pesisir	pantai	terutama	pada	

kekayaan	akan	keaslian	 lingkungan	alam	dan	budaya.	Wilayah	studi	kasus	dapat	diarahkan	

sesuai	dengan	prinsip	pengembangan	ekowisata	pesisir	pantai.	

A.4	Konsep	Community	Based	Development	Tourism	

Partisipasi	 masyarakat	 dalam	 penyelenggaraan	 wisata	 sangat	 diperlukan	 dengan	

tetap	 menjaga	 kewajiban	 dan	 hak	 masyarakat	 di	 sekitar	 kawasan	 tersebut.	 Perencanaan	

pariwisata	 menurut	 Lankford	 (1997)	 dalam	 Fandeli	 dan	 Mukhlison	 (2000:39)	 harus	

mengintegrasikan	Community	Participation,	antara	lain:	

1. Problem	 Identification;	 brain	 storming	 antara	 perencana,	 pembuatan	 keputusan	 dan	

masyarakat	untuk	mengidentifikasikan	issue,	peluang,	dan	hambatan;	

2. Planning	 Process;	 informasi	 yang	 didapat	 digunakan	 untuk	 membangun	 perencanaan	

dan	masyarakat	dapat	menentukan	dimana	mereka	tertarik	untuk	terlibat	dalam	proses	

berikutnya;	

3. Projections;	 dengan	 menggunakan	 metode	 survey,	 interview	 dan	 public	 hearing	

informasi	yang	didapatkan	untuk	memproyeksikan	pembangungan	kedepan;	

4. Assesment;	 tahap	 ini	 digunakan	 untuk	 lebih	 memahami	 dampak	 signifikan	 bagi	

masyarakat	 dengan	metode	 diskusi	 kelompok,	 studi	 banding	 dan	 elaborasi	 kelompok-

kelompok	kunci;	

5. Evaluation;	pelibatan	masyarakat	dengan	membentuk	advisory	team	dan	forum	diskusi	

dapat	digunakan	untuk	menentukan	pilihan-pilihan;	

6. Mitigation;	 dengan	 metode	 pertemuan	 dan	 kelompok	 masyarakat	 sekali	 lagi	 dapat	

terlibat	 dalam	 mengukur	 sekaligus	 upaya	 mengurangi	 dampak	 negatif	 pembangunan	

pariwisata;	

7. Monitoring;	 tahap	 yang	mengharuskan	 dilakukannya	 penyesuaian	 kebijakan	 berkaitan	

dengan	informasi	‘terkini’	memungkinkan	pula	pelibatan	masyarakat.	

Proses	 mengenali,	 memetakan,	 menganalisa,	 merencanakan,	 melaksanakan	 dan	

mengawasi	 maka	 membuat	 masyarakat	 akan	 paham	 tentang	 segala	 sesuatu	 mengenai	
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wilayahnya	 sendiri	 dan	 hal	 tersebut	 sering	 disebut	 Particiatory	 Rural	 Appraisal	 atau	 PRA.	

Menurut	 Chambers	 (1996:19),	 PRA	 telah	 disebut	 sebagai	 suatu	 pendekatan	 dan	 metode	

untuk	mempelajari	kondisi	dan	kehidupan	pedesaan	dari,	dengan	dan	oleh	masyarakat	desa	

yang	meliputi	analisis,	perencanaan	dan	tindakan.	PRA	dalam	penelitian	ini	dapat	diuraikan	

sebagai	 sekelompok	pendekatan	dan	metode	yang	memungkinkan	masyarakat	desa	untuk	

saling	 berbagi,	 meningkatkan	 dan	menganalisis	 pengetahuan	mereka	 tentang	 kondisi	 dan	

kehidupan	desa,	membuat	rencana	dan	bertindak.		

Menurut	Charles	(2001)	dalam	Satria	(2009:26)	umumnya	pemberdayaan	dilakukan	

kepada	 sekelompok	orang	 yang	dianggap	belum	memiliki	 kekuatan	 yang	diperlukan	untuk	

kemajuan	mereka,	 dimensi	 pemberdayaan	masyarakat	 pesisir	 bisa	mengacu	 pada	 konsep	

keberlanjutan.	 Pesisir	 sebagai	 tempat	 yang	 rawan	 bencana	 dengan	 segala	 kehidupan	

sosialnya	yang	terancam	membuat	PRA	ini	menjadi	penting	untuk	diterapkan.	

Masyarakat	pesisir	yang	 tanggap	 terhadap	bencana	dapat	 tercapai	 jika	masyarakat	

pesisir	 dapat	 mengenali,	 memetakan,	 menganalisa,	 merencanakan,	 melaksanakan	 dan	

mengawasi	 segala	 bentuk	 potensi,	 masalah	 dan	 ancaman	 yang	 berpotensi	 merusak	

kehidupan	sosialnya.	Pengenalan	kawasan	akan	membuat	masyarakat	 lebih	waspada,	 lebih	

memahami,	 lebih	siap	dan	lebih	responsif	ketika	terjadi	bencana	di	kawasan	pesisir.	Proses	

pemetaan	kawasan	akan	membuat	masyarakat	pesisir	 lebih	mengenal	kondisi	kawasannya.	

Pemetaan	 dapat	 dilakukan	 dengan	 mengidentifikasi	 potensi,	 permasalahan	 dan	 ancaman	

yang	 ada,	 setelah	 proses	 identifikasi	 selesai	 maka	 masyarakat	 juga	 diajak	 menganalisa	

sehingga	mendapatkan	solusi	atas	permasalahan	dan	ancaman	yang	ada.	

B.	Konsep	Produk	Pariwisata	

Produk	wisata	adalah	semua	produk	yang	diperuntukan	bagi	atau	dikonsumsi	oleh	

seseorang	 selama	 melakukan	 kegiatan	 wisata.	 Sedangkan	 jasa	 adalah	 gabungan	 produk	

komposit	 yang	 terangkum	 dalam	 atraksi,	 transport,	 akomodasi	 dan	 hiburan	 (Freyer,	

1993:129).	 Jasa	 merupakan	 akumulasi	 waktu,	 ruang	 dan	 personal	 yang	 memungkinkan	

wisatawan	dapat	menggunakan	produk	wisata.	Menurut	Cooper	 (1993:81)	 komponen	dari	

destinasi	 pariwisata	 dapat	 dikarakteristikan	 menjadi	 empat	 antara	 lain:	 Atraksi;	 Akses	

(trasportasi	 lokal,	 terminal	 transportasi);	 Amenitas	 (akomodasi,	 restoran,	 hiburan	dan	 jasa	

pelayanan	lainnya);	dan	Layanan	Tambahan	(bentuk	organisasi	lokal).		

Menurut	Plog	(2001)	dalam	Damanik	(2006)	menyatakan	bahwa	pihak	yang	menilai	

mutu	 produk	 wisata	 itu	 adalah	 wisatawan	 sendiri,	 sebab	 merekalah	 pengguna	 atau	
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konsumennya.	Kelengkapan	dan	 terintegrasinya	 ketiga	unsur	 (atraksi,	 akses	dan	amenitas)	

tersebut	 di	 dalam	 produk	 wisata	 akan	 membuat	 semakin	 kuat	 posisi	 penawaran	 dalam	

sistem	 kepariwisataan.	 Produk	 wisata	 dalam	 pariwisata	 pesisir	 terutama	 di	 studi	 kasus	

kawasan	wisata	pantai	DIY,	Parangtritis	dan	Kukup	tidak	terbatas	pada	administrasi,	karena	

produk	wisata	 yang	 ada	 di	 kawasan	 tersebut	 berbatasan	 dengan	 administrasi	wilayah	 lain	

dan	saling	terkait.	

B.1	Atraksi	

Menurut	 Damanik	 dan	 Weber	 (2006:11)	 secara	 singkat	 atraksi	 dapat	 diartikan	

sebagai	 obyek	 wisata	 (baik	 yang	 bersifat	 tangible	 maupun	 intangible)	 yang	 memberikan	

kenikmatan	kepada	wisatawan.	Atraksi	dapat	dibagi	menjadi	tiga	yakni	alam	(pemandangan	

alam),	budaya	(peninggalan	sejarah,	adat	istiadat	masyarakat)	dan	buatan	manusia.		

Burkart	dan	Medlik	(1974:46)	telah	membatasi	cakupan	atraksi	menjadi	dua	kategori	

yaitu	site	attractions	(iklim	dan	cuaca,	keindahan,	sejarah)	dan	event	attractions	(konggres,	

pameran	dan	acara	keolahragaan).	Cooper	(1993:204-205)	 juga	membuat	klasifikasi	atraksi	

yang	 hampir	 sama	 dengan	mendasarkan	 tipenya	 dan	 dibedakan	 antara	 alam	 dan	 buatan.	

Kategori	atraksi	alam	antara	lain	taman	nasional	dan	alam	liar,	atraksi	buatan	dibagi	menjadi	

tiga	golongan,	antara	lain	budaya	(religius,	budaya	modern,	museum,	galeri	seni,	bangunan	

dan	 situs	 arkeologi);	 tradisi	 (festival,	 semarak	 budaya,	 cerita	 rakyat)	 dan	 even	 seperti	

olahraga.		

Berdasarkan	 kategori	 tersebut,	 jika	 dikorelasikan	 dengan	 kawasan	 wisata	 pantai	

maka	 atraksi	 dapat	 berwujud	 keindahan	 alam,	 warisan	 budaya	 dan	 atraksi	 buatan	 yang	

dikelola	oleh	masyarakat	lokal.	

Berdasarkan	PP	No	15	 Tahun	2011	 tentang	RIPPANAS	2011-2025,	 daya	 tarik	wisata	dibagi	

menjadi	tiga,	yaitu	Daya	Tarik	Wisata	Alam,	Daya	Tarik	Wisata	Budaya	dan	Daya	Tarik	WIsata	

Buatan.	Berikut	gambaran	daya	tarik	wisata:	

A.	 Daya	 Tarik	 Wisata	 Alam	 adalah	 Daya	 Tarik	 Wisata	 yang	 berupa	 keanekaragaman	 dan	

keunikan	lingkungan	alam.	Daya	Tarik	Wisata	alam	dapat	dijabarkan,	meliputi:		

1.	Daya	Tarik	Wisata	alam	yang	berbasis	potensi	keanekaragaman	dan	keunikan	lingkungan	

alam	di	wilayah	perairan	laut,	yang	berupa	antara	lain:			

• bentang	pesisir	pantai,	contoh:	Pantai	Kuta,	Pantai	Pangandaran,	Pantai	Gerupuk	–	Aan,	

dan	sebagainya.	

• bentang	 laut,	 baik	 perairan	 di	 sekitar	 pesisir	 pantai	 maupun	 lepas	 pantai	 yang	
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menjangkau	 jarak	 tertentu	 yang	 memiliki	 potensi	 bahari,	 contoh:	 perairan	 laut	

Kepulauan	Seribu,	perairan	laut	kepulauan	Wakatobi,	dan	sebagainya.		

• kolam	air	dan	dasar	 laut,	 contoh:	Taman	 Laut	Bunaken,	Taman	Laut	Wakatobi,	 taman	

laut	dan	gugusan	pulau-pulau	kecil	Raja	Ampat,	Atol	Pulau	Kakaban,	dan	sebagainya.		

2.	Daya	Tarik	Wisata	alam	yang	berbasis	potensi	keanekaragaman	dan	keunikan	lingkungan	

alam	di	wilayah	daratan,	yang	berupa	antara	lain:		

• Pegunungan	dan	hutan	alam/	 taman	nasional/	 taman	wisata	alam/	 taman	hutan	 raya,	

contoh:	 Taman	 Nasional	 Gunung	 Rinjani,	 Taman	 Nasional	 Komodo,	 Taman	 Nasional	

Bromo	–	Tengger	–	Semeru,	dan	sebagainya.	

• Perairan	 sungai	 dan	 danau,	 contoh:	 Danau	 Toba,	 Danau	 Maninjau,	 Danau	 Sentani,	

Sungai	Musi,	Sungai	Mahakam,	Situ	Patenggang,	dan	sebagainya.		

• Perkebunan,	 contoh:	 agro	 wisata	 Gunung	 Mas,	 agro	 wisata	 Batu-Malang,	 dan	

sebagainya.		

• Pertanian,	contoh:	area	persawahan	Jatiluwih,	area	persawahan	Ubud,	dan	sebagainya.		

• Bentang	 alam	 khusus,	 seperti	 gua,	 karst,	 padang	 pasir,	 dan	 sejenisnya,	 contoh:	 Gua	

Jatijajar,	 Gua	 Gong,	 Karst	 Gunung	 Kidul,	 Karst	 Maros,	 gumuk	 pasir	 Barchan	

Parangkusumo,	dan	sebagainya.		

B.	Daya	Tarik	Wisata	budaya	adalah	Daya	Tarik	Wisata	berupa	hasil	olah	cipta,	rasa	dan	karsa	

manusia	sebagai	makhluk	budaya.	Daya	Tarik	Wisata	budaya	selanjutnya	dapat	dijabarkan,	

meliputi:		

1.	Daya	Tarik	Wisata	budaya	yang	bersifat	berwujud	(tangible),	yang	berupa	antara	lain:		

a.	Cagar	budaya,	yang	meliputi:			

• benda	cagar	budaya	adalah	benda	alam	dan/	atau	benda	buatan	manusia,	baik	bergerak	

maupun	 tidak	bergerak,	berupa	kesatuan	atau	kelompok,	atau	bagian-bagiannya,	atau	

sisa-sisanya	 yang	 memiliki	 hubungan	 erat	 dengan	 kebudayaan	 dan	 sejarah	

perkembangan	manusia,	contoh:	angklung,	keris,	gamelan,	dan	sebagainya;	

• bangunan	 cagar	 budaya	 adalah	 susunan	 binaan	 yang	 terbuat	 dari	 benda	 alam	 atau	

benda	buatan	manusia	untuk	memenuhi	 kebutuhan	 ruang	berdinding	dan/	 atau	 tidak	

berdinding	dan	beratap;		

• struktur	cagar	budaya	adalah	susunan	binaan	yang	terbuat	dari	benda	alam	dan/	atau	

benda	 buatan	 manusia	 untuk	 memenuhi	 kebutuhan	 ruang	 kegiatan	 yang	 menyatu	
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dengan	alam,	sarana,	dan	prasarana	untuk	menampung	kebutuhan	manusia;		

• situs	cagar	budaya	adalah	lokasi	yang	berada	di	darat	dan/	atau	di	air	yang	mengandung	

benda	cagar	budaya,	bangunan	cagar	budaya,	dan/	atau	struktur	cagar	budaya	sebagai	

hasil	kegiatan	manusia	atau	bukti	kejadian	pada	masa	lalu;			

• kawasan	cagar	budaya	adalah	satuan	ruang	geografis	yang	memiliki	2	(dua)	situs	cagar	

budaya	atau	 lebih	yang	 letaknya	berdekatan	dan/	atau	memperlihatkan	ciri	 tata	ruang	

yang	khas.			

b.	Perkampungan	tradisional	dengan	adat	dan	tradisi	budaya	masyarakat	yang	khas,	contoh:	

Kampung	Naga,	perkampungan	Suku	Badui,	Desa	Sade,	Desa	Penglipuran,	dan	sebagainya.		

c.	Museum,	contoh:	Museum	Nasional,	Museum	Bahari	dan	sebagainya.		

2.	Daya	Tarik	Wisata	bersifat	tidak	berwujud	(intangible),	yang	berupa	antara	lain:			

a.	 Kehidupan	 adat	 dan	 tradisi	 masyarakat	 dan	 aktifitas	 budaya	 masyarakat	 yang	 khas	 di	

suatu	 area/	 tempat,	 contoh:	 sekaten,	 karapan	 sapi,	 pasola,	 pemakaman	 Toraja,	 ngaben,	

pasar	terapung,	kuin,	dan	sebagainya.		

b.	Kesenian,	contoh:	angklung,	sasando,	reog,	dan	sebagainya.	

C.	Daya	Tarik	Wisata	hasil	buatan	manusia	adalah	Daya	Tarik	Wisata	khusus	yang	merupakan	

kreasi	 artifisial	 (artificially	 created)	 dan	 kegiatan-kegiatan	 manusia	 lainnya	 di	 luar	 ranah	

wisata	 alam	 dan	 wisata	 budaya.	 Daya	 Tarik	 Wisata	 hasil	 buatan	 manusia/	 khusus,	

selanjutnya	dapat	dijabarkan	meliputi	antara	lain:		

1.	Fasilitas	 rekreasi	dan	hiburan/	 taman	bertema,	yaitu	 fasilitas	yang	berhubungan	dengan	

motivasi	untuk	 rekreasi,	hiburan	 (entertainment)	maupun	penyaluran	hobi,	 contoh:	 taman	

bertema	 (theme	 park)/	 taman	 hiburan	 (kawasan	 Trans	 Studio,	 Taman	 Impian	 Jaya	 Ancol,	

Taman	Mini	Indonesia	Indah).		

2.	 Fasilitas	peristirahatan	 terpadu	 (integrated	 resort),	 yaitu	kawasan	peristirahatan	dengan	

komponen	pendukungnya	 yang	membentuk	 kawasan	 terpadu,	 contoh:	 kawasan	Nusa	Dua	

resort,	kawasan	Tanjung	Lesung,	dan	sebagainya.		

3.	Fasilitas	rekreasi	dan	olahraga,	contoh:	kawasan	rekreasi	dan	olahraga	senayan,	kawasan	

padang	golf,	dan	area	sirkuit	olahraga.		

	 Ketiga	 jenis	 Daya	 Tarik	 Wisata	 tersebut	 dapat	 dikembangkan	 lebih	 lanjut	 dalam	

berbagai	sub	jenis	atau	kategori	kegiatan	wisata,	antara	lain:	wisata	petualangan	(adventure	

tourism);	wisata	bahari	(marine	tourism);	wisata	agro	(farm	tourism);	wisata	kreatif	(creative	

tourism);	 wisata	 kapal	 pesiar	 (cruise	 tourism);	 wisata	 kuliner	 (culinary	 tourism);	 wisata	
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budaya	(cultural	tourism);	wisata	sejarah	(heritage	tourism);	wisata	memorial	(dark	tourism),	

contoh:	 ground	 zero	World	 Trade	 Centre,	 ground	 zero	 Legian	 Bali,	 Merapi	 pasca	 letusan;	

wisata	ekologi	 (ecotourism/	wild	 tourism);	wisata	pendidikan	 (educational	 tourism);	wisata	

ekstrim-menantang	 bahaya	 (extreme	 tourism),	 contoh:	 bercanda	 dengan	 hiu,	 bercanda	

dengan	 buaya;	 wisata	 massal	 (mass	 tourism);	 wisata	 pertemuan,	 perjalanan	 insentif,	

konferensi	 dan	 pameran	 (meeting,	 incentive,	 convention,	 and	 exhibition	 tourism);	 wisata	

kesehatan	(medical	tourism/	wellness	tourism);	wisata	alam	(nature-based	tourism);	wisata	

religi	 (religious	tourism/	pilgrimage	tourism);	wisata	budaya	kekinian	(pop	culture	tourism);	

wisata	 desa	 (rural	 tourism);	 wisata	 luar	 angkasa	 (space	 tourism);	 wisata	 olahraga	 (sport	

tourism);	wisata	kota	(urban	tourism);	dan	wisata	relawan	(volunteer	tourism).		

B.2	Aksesibilitas	

Aksesibilitas	menurut	Burkart	dan	Medlik	(1974:46)	merupakan	sebuah	fungsi	jarak	

dari	 pusat	 populasi,	 yang	 merupakan	 pasar	 wisata	 dan	 transportasi	 serta	 komunikasi	

eksternal,	yang	memungkinkan	tujuan	dapat	dicapai.	Inskeep	(1991)	memberi	cakupan	dari	

aksesibilitas	adalah	keseluruhan	infrastruktur	transportasi	yang	menghubungkan	wisatawan	

dari,	 ke	dan	 selama	di	daerah	 tujuan	wisata	mulai	 dari	 darat,	 laut	dan	udara.	Burkart	dan	

Medlik	(1974:232)	memaparkan	cakupan	infrastruktur	yaitu	semua	bentuk	dari	konstruksi	di	

atas	maupun	di	 dalam	 tanah	 yang	 diperlukan	 oleh	 penduduk	 dan	 Cooper	 (1993:176)	 juga	

menyatakan	 bahwa	 ada	 empat	mode	 perjalanan	 dalam	 kepariwisataan	 yaitu	 jalan,	 rel,	 air	

dan	udara.	Keempat	mode	 tersebut	 sangat	penting	dalam	 rangka	mendukung	aksesibilitas	

kepariwisataan.	

Cooper	 (1993:177)	 juga	 menambahkan	 bahwa	 secara	 umum,	 wisatawan	 memilih	

sarana	transportasi	karena	dipengaruhi	oleh	faktor	jarak	dan	waktu,	status	dan	kenyamanan,	

keamanan	 dan	 kelengkapan	 fungsi,	 perbandingan	 harga	 dari	 penawaran	 pelayanan,	 posisi	

geografi	 dan	 isolasi,	 jarak	 dari	 penawaran	 pelayanan,	 tingkat	 kompetisi	 dari	 pelayanan	

sehingga	perlu	fokus	pencapaian	agar	faktor-faktor	tersebut	dapat	dicapai	untuk	mendukung	

sistem	 produk	 pariwisata.	 Aspek-aspek	 tersebut	 juga	 tidak	 hanya	 menyangkut	 mengenai	

aspek	 kuantitas	 saja	 tetapi	 juga	 mutu,	 ketepatan	 waktu,	 kenyamanan	 dan	 keselamatan.	

Goldner	dan	Ritchie	(2006:120)	menyatakan	bahwa	sektor	transportasi	ini	menggambarkan	

suatu	 segmen	 kritis	 dari	 fenomena	 kepariwisataan.	 Sektor	 dimana	 melakukan	 operasi	

mengantarkan	 pengalaman	 wisatawan	 dan	 cenderung	 memperlihatkan	 kepada	 media,	

publik	dan	wisatawan	sebagai	industri	pariwisata.	
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Damanik	 dan	 Weber	 (2006:12)	 aksesibilitas	 biasanya	 lebih	 banyak	 menyoroti	

infrastruktur	 transportasi	 di	 negara	atau	daerah	 tujuan	wisata.	Mungkin	akses	dari	 negara	

asal	ke	tujuan	mudah	dan	lancar.	Kesulitan	akan	timbul	jika	di	daerah	tujuan	tidak	tersedia	

jaringan	 transportasi	 ke	 daerah	 sekitarnya.	 Cooper	 (1993:178)	 menyatakan	 elemen	 dari	

transportasi	antara	 lain	 jalur	 jalan,	 terminal,	muatan,	kemampuan	sesuai	diagram	dibawah	

ini	 yang	 memberikan	 pemahaman	 mengenai	 sektor-sektor	 yang	 beroperasi	 pada	 sistem	

industri	kepariwisataan.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Gambar	2.3	Operating	Sectors	of	the	tourism	industry:	Transportation	

Sumber:	Goldner	dan	Ritchie	(2006:120)	
	

B.3	Amenitas	

Amenitas	menurut	Burkart	dan	Medlik	(1974:46)	adalah	fasilitas	yang	ada	di	tempat	

tujuan	 wisata	 yang	 terdiri	 dari	 akomodasi,	 katering,	 hiburan,	 serta	 transportasi	 dan	

komunikasi	 internal,	 yang	 memungkinkan	 turis	 untuk	 menggunakannya	 selama	 tinggal.	

Menurut	 Damanik	 dan	 Weber	 (2006:12)	 amenitas	 adalah	 infrastruktur	 yang	 sebenarnya	

tidak	 langsung	 terkait	 dengan	 pariwisata	 tetapi	 sering	 menjadi	 bagian	 dari	 kebutuhan	

wisatawan	seperti	misalnya	bank,	penukaran	uang,	 telekomunikasi,	usaha	persewaan,	 seni	

pertunjukan.		

Burkart	 dan	 Medlik	 (1974:232)	 memberi	 kategori	 bahwa	 infrastruktur	 mencakup	

segala	bentuk	konstruksi	pada	dan	di	bawah	tanah	yang	diperlukan	oleh	setiap	wilayah	yang	

dihuni	komunikasi	yang	intensif	dengan	dunia	luar	dan	sebagai	dasar	untuk	aktivitas	itensif	

manusia	 di	 dalamnya	 termasuk	 jalan	 dan	 tempat	 parkir,	 jalur	 kereta	 api,	 pelabuhan	 dan	

bandara	landasan	pacu,	serta	 layanan	utilitas	air	bersih,	drainase	dan	pembuangan	limbah,	

listrik	dan	power	supply.		
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Superstruktur	dikategorisasikan	oleh	Burkart	dan	Medlik	(1974:232)	yang	terdiri	dari	

lalu	lintas	terminal,	hotel,	restoran,	hiburan	dan	fasilitas	perbelanjaan.	Garis	pemisah	antara	

kedua	 jenis	 fasilitas	 ini	 tidak	 tajam,	 tetapi	 tetap	 fundamental.	 Cooper	 (1993:161)	memiliki	

pengertian	 sendiri	 tentang	amenitas	 yang	 lebih	mengarah	ke	akomodasi,	 yang	merupakan	

bagian	 penting	 dari	 pariwisata	 saat	 kita	 berada	 atau	 tinggal	 di	 destinasi.	 Kebutuhan	

akomodasi	tersebut	akan	lebih	dispesifikasikan	pada	saat	berada	di	destinasi	atau	pada	saat	

berlibur	 dan	 diklasifikasikan	 menjadi	 beberapa	 kategori	 menurut	 Burkart	 dan	 Medlik	

(1974:140)	antara	lain:	

1. Service	 Accommodation,	 termasuk	 hotel,	 rumah	 penginapan,	 wisma	 tamu	 dan	 rumah	

singgah;	

2. Self-Catering	 Accommodation,	 termasuk	 perkemahan,	 perumahan,	 kafilah	 dan	 rumah	

susun;	

3. Homes	 of	 Friends	 and	 Relatives,	 dimana	 tidak	 ada	 pembayaran	 untuk	 penggunaan	

akomodasi;	

4. Other	Accommodation,	termasuk	kapal,	pondok,	asrama,	losmen	dan	sejenisnya.	

	 Dalam	 PP	 No.	 50	 Tahun	 2011	 tentang	 RIPPANAS	 2011-2025	 menyatakan	 tentang	

prasarana	umum	yang	meliputi	antara	lain:		

1.	Jaringan	listrik	dan	lampu	penerangan;		

2.	Jaringan	air	bersih;		

3.	Jaringan	telekomunikasi;	dan			

4.	Sistem	pengelolaan	limbah.		

Selain	itu	yang	dimaksud	dengan	fasilitas	umum	meliputi:			

a. Fasilitas	 keamanan,	 seperti:	 pemadam	 kebakaran,	 fasilitas	 tanggap	 bencana	 (early	

warning	system)	di	destinasi	yang	rawan	bencana;		

b. Fasilitas	 keuangan	 dan	 perbankan,	 seperti:	 Anjungan	 Tunai	 Mandiri	 dan	 tempat	

penukaran	uang	(money	changer);		

c. Fasilitas	bisnis,	seperti:		kios	kelontong	dan	obat	24	(dua	puluh	empat)	jam	(drug	store),	

warung	internet,	telepon	umum,	sarana	penitipan/	penyimpanan	barang	(public	locker);		

d. Fasilitas	kesehatan	berupa	poliklinik	24	(dua	puluh	empat)	jam	dan	fasilitas	pertolongan	

pertama	pada	kecelakaan;		

e. Fasilitas	sanitasi	dan	kebersihan,	seperti:	toilet	umum,	jasa	binatu	(laundry),	dan	tempat	

sampah;		



Laporan Akhir 

 

 

 

 Kajian	Kelayakan	Investasi	Potensi	Unggulan	Daerah     II-36 

f. Fasilitas	khusus	bagi	penderita	cacat	fisik,	anak-anak	dan	lanjut	usia;		

g. Fasilitas	rekreasi,	seperti	fasilitas	peristirahatan	(rest	area);	

h. Fasilitas	bermain	anak-anak,	fasilitas	olahraga,	dan		

i. Fasilitas	pejalan	kaki	(pedestrian);		

j. Fasilitas	lahan	parkir;	dan		

k. Fasilitas	ibadah.		

Sedangkan	yang	dimaksud	dengan	fasilitas	pariwisata	meliputi:		

a. Fasilitas	akomodasi;		

b. Fasilitas	rumah	makan;		

c. Fasilitas	 informasi	 dan	 pelayanan	 pariwisata,	 fasilitas	 pelayanan	 keimigrasian,	 pusat	

informasi	pariwisata	(tourism	information	center),	dan	e-tourism	kiosk;		

d. Polisi	pariwisata	dan	satuan	tugas	wisata;		

e. Toko	cinderamata	(souvenir	shop);		

f. Penunjuk	 arah/	 papan	 informasi	 wisata/	 rambu	 lalu	 lintas	 wisata	 (tourism	 sign	 and	

posting);	

g. Bentuk	bentang	lahan	(landscaping).		

	



Laporan Akhir 

 

 

 

 Kajian	Kelayakan	Investasi	Potensi	Unggulan	Daerah     II-37 

II.2.3	Teori	Investasi	

	 Menurut	Udayana	(2002)	Investasi	proyek	adalah	upaya	menanamkan	faktor	produksi	

langka	 proyek	 tertentu	 (baik	 baru	 atau	 perluasan),	 pada	 lokasi	 tertentu.	 Dalam	 jangka	

menengah	atau	panjang.	Faktor	produksi	 langka	itu	dapat	berbentuk	dana,	kekayaan	alam,	

tenaga	ahli/	terampil	dan	teknologi.	Manfaat	yang	ingin	dicapai	dari	investasi	proyek	antara	

lain	adalah	sebagi	berikut:		

1. Manfaat	finansial,	misalnya	mendapatkan	keuntungan	atau	likuiditas	keuangan;	

2. Manfaat	makro	ekonomi,	misalnya	menciptakan	lapangan	pekerjaan	baru;	

3. Manfaat	politis,	sosial,	budaya	dan	sebagainya.		

	 Di	 sisi	 lain,	 menurut	 Suad	 dan	 Suwarsono	 (2008:16)	 investasi	 adalah	 untuk	

memaksimumkan	nilai	pasar	dan	modal	sendiri.	Pemilik	modal	sendiri	adalah	perusahaan-

perusahaan	 seharusnya	 berusaha	 meningkatkan	 kemakmuran	 mereka.	 Banyak	 manfaat	

yang	 bisa	 diperoleh	 dari	 kegiatan	 investasi,	 diantaranya	 adalah	 penyerapan	 tenaga	 kerja,	

peningkatan	 output	 yang	 dihasilkan,	 penghematan	 devisa	 ataupun	 penambahan	 devisa.	

Pada	 dasarnya,	 peningkatan	 kegiatan	 investasi	 dapat	memacu	 kegiatan	 perekonomian	 di	

suatu	 negara.	 Tentu	 saja	 kegiatan	 investasi	 yang	 dimaksudkan	 di	 sini	 adalah	 kegiatan	

investasi	 yang	mendatangkan	 kerugian	 bagi	 pihak-pihak	 yang	 terlibat	 di	 masa	 yang	 akan	

datang.			

	 Ada	 berbagai	 macam	 bentuk	 kegiatan	 investasi.	 Menurut	 Gunawan	 (2007:41)	

menyatakan,	 ada	 	 6	 (enam)	 macam	 bentuk	 investasi	 antara	 lain:	 pendirian	 usaha	 baru,	

melakukan	 perluasan	 usaha	 atau	 perluasan	 keuangan,	 merehabilitasi	 mesin	 yang	 telah	

menurun	 efisiennya,	 membangun	 kembali	 mesin-mesin	 (rebuilding),	 mengubah	 saluran	

distribusi,	 dari	 distribusi	 lewat	 perantara	 menjadi	 distribusi	 melalui	 agen/	 cabang	 milik	

perusahaan	 sendiri,	melakukan	penelitian-penelitian	untuk:	menemukan	proses	 yang	 lebih	

efisien,	menciptakan	produk-produk	baru,	dan	memperbaiki	sistem	informasi	manajemen.		

	 Secara	 keseluruhan	 bentuk	 investasi	 ini	 memerlukan	 dana	 yang	 cukup	 besar	 dalam	

pelaksanaannya	 dan	 pengeluaran	 dana/	 modal	 tersebut	 umumnya	 akan	 mempengaruhi	

perusahaan	dalam	 jangka	panjang.	 	Pengeluaran	dana	yang	cukup	besar	dan	terikat	dalam	

jangka	 waktu	 panjang	 dalam	 suatu	 kegiatan	 investasi	 membuat	 para	 pemilik	 modal	

(investor)	 harus	 berhati-hati	 agar	 jangan	 sampai	 terlanjur	 menginvestasikan	 dana	 untuk	

proyek	 yang	 ternyata	 tidak	menguntungkan	 (gagal)	 di	 kemudian	 hari,	 misalnya	 kesalahan	

perencanaan,	 kesalahan	 dalam	menaksir	 pasar,	 kesalahan	 dalam	perkiraan	 teknologi	 yang	



Laporan Akhir 

 

 

 

 Kajian	Kelayakan	Investasi	Potensi	Unggulan	Daerah     II-38 

tepat	yang	tepat	dipakai,	dan	kesalahan	dalam	memperkirakan	kebutuhan	tenaga	kerja.			

	 Oleh	 karena	 itu,	 perlu	 diadakan	 studi	 kelayakan	 proyek	 adalah	 penelitian	 tentang	

dapat	 tidaknya	 suatu	 proyek	 (biasanya	merupakan	 proyek	 investasi)	 dilaksanakan	 dengan	

berhasil	menurut	Suad	dan	Suwarsono	(2008:4).	Semakin	besar	skala	investasi	maka	semakin	

penting	studi	ini	dilaksanakan	karena	semakin	besar	skala	investasi	maka	semakin	besar	pula	

jumlah	 dana	 yang	 ditanamkan.	Walaupun	 studi	 kelayakan	 ini	 akan	memakan	 biaya,	 tetapi	

biaya	tersebut	realtif	kecil	apabila	dibandingkan	dengan	risiko	kegagalan	suatu	proyek	yang	

menyangkut	investasi	dalam	jumlah	besar.		

	 Sebelum	melaksanakan	studi	kelayakan,	terlebih	dahulu	harus	ditentukan	aspek-aspek	

apa	saja	yang	akan	diteliti	 karena	aspek-aspek	 inilah	yang	akan	menentukan	apakah	suatu	

proyek	 investasi	 ini	 layak	 atau	 tidak	 untuk	 dilaksanakan.	 Salah	 satu	 studi	 kelayakan	 yang	

harus	 dilakukan	 untuk	 menentukan	 suatu	 proyek	 investasi	 ini	 layak	 ataukah	 tidak	 adalah	

studi	 kelayakan	 dari	 aspek	 finansial	 (Suliyanto,	 2010:195).	 Aspek	 finansial	 meliputi	 biaya	

penggunaan	 modal,	 penyusutan,	 aliran	 kas,	 pajak	 penghasilan,	 dan	 metode	 penilaian	

investasi.		

	 Studi	 kelayakan	dari	 aspek	 finansial	 dapat	 diteliti	 dari	 penilaian	 aliran	 kas	 dari	 suatu	

investasi.	 Metode	 yang	 digunakan	 dalam	 penilaian	 aliran	 kas	 suatu	 investasi	 adalah:	 1)	

metode	payback	period,	2)	net	present	value,	3)	 internal	 rate	of	 return,	dan	4)	profabilitas	

index	menurut	Suliyanto	(2010:195).		

1)	Metode	payback	period		

	 Payback	period	merupakan	metode	yang	digunakan	untuk	menghitung	 lama	periode	

yang	diperlukan	untuk	mengembalikan	uang	yang	telah	diinvestasikan	dari	aliran	kas	masuk	

(proceeds).	Apabila	proceeds	setiap	tahunnya	jumlahnya	sama	maka	payback	period	(PP)	dari	

suatu	 investasi	 dapat	 dihitung	 dengan	 cara	 membagi	 jumlah	 investasi	 dengan	 proceeds	

tahunan	menurut	Suliyanto	(2010:196).	Rumus	yang	digunakan	untuk	menghitung	payback	

period	(PP)	sebagai	berikut:		

	

Paybackperiod	=			 Investasi	Kas	Bersih		 			x	1	tahun	

	 	 	 	 Aliran	Kas	Masuk	Bersih	

		

	 Kriteria	 penilaiannya	 adalah	 jika	 proyek	 payback	 period	 lebih	 pendek	 waktunya	

dibandingkan	periode	payback	maksimum	maka	usulan	investasi	layak	diterima.		
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	 Menurut	 Ross	 et	 al.	 (2010)	 Payback	 period	 suatu	 investasi	 menggambarkan	 jangka	

waktu	yang	dibutuhkan	untuk	mendapatkan	kembali	dana	yang	telah	diinvestasikan	dalam	

suatu	 proyek.	 Periode	 waktunya	 adalah	 jumlah	 waktu	 yang	 dibutuhkan	 perusahaan	 dari	

sejak	 awal	 dana	 diinvestasikan	 sampai	 saat	 tercapainya	 arus	 kas	 bersih	 secara	 kumulatif	

sama	dengan	investasi	awal	yang	dilakukan.			

	 Metode	payback	period	ini	banyak	digunakan	karena	perhitungannya	mudah	dilakukan	

dan	 sangat	 sederhana.	 Pengukuran	 dengan	 metode	 payback	 period	 didasarkan	 pada	

pertimbangan	 likuiditas	 perusahaan.	 Semakin	 pendek	 usia	 suatu	 investasi,	 maka	 akan	

semakin	 kecil	 resiko	 ketidakpastian	 yang	 akan	 ditimbulkan.	 Atau	 dapat	 dikatakan	 bahwa	

semakin	 pendek	 jangka	waktu	 pengembalian	 investasi	 yang	 dihasilkan	 suatu	 proyek	maka	

semakin	layak	bagi	proyek	tersebut	untuk	dapat	direalisasikan.	Namun	demikian	metode	ini	

mempunyai	beberapa	kekurangan	yaitu:			

1. Metode	payback	period	tidak	memperhitungkan	konsep	time	value	of	money.		

2. Metode	 ini	 juga	 mengabaikan	 arus	 kas	 yang	 diterima	 setelah	 periode	 pengembalian	

atau	sesudah	payback	period	tercapai,	sehingga	kriteria	ini	 lebih	sebagai	alat	pengukur	

kecepatan	kembalinya	dana	dan	bukan	alat	pengukur	profitabilitas.			

3. Perhitungan	 dengan	metode	 ini	 juga	 tidak	 dapat	memberikan	 gambaran	 dengan	 jelas	

bahwa	 invetasi	 yang	 telah	 dilakukan	 dapat	 meningkatkan	 nilai	 dari	 perusahaan	 atau	

tidak.			

2)	Metode	Net	Present	Value		

	 Metode	 Net	 Present	 Valuemerupakan	 metode	 yang	 dilakukan	 dengan	 cara	

membandingkan	nilai	sekarang	dari	aliran	kas	masuk	bersih	(proceeds)	dengan	nilai	sekarang	

dari	biaya	pengeluaran	suatu	 investasi	 (outlays).	Rumus	yang	digunakan	untuk	menghitung	

Net	Present	Value	(NPV)	adalah	sebagai	berikut:		

︎		

︎︎︎		

	

Keterangan:		

k		 =	suku	bunga	(discount	rate)		

At		 =	aliran	kas	pada	periode	t		

n		 =	periode	yang	terakhir	di	mana	aliran	kas	diharapkan		

	

,-. =  / 01
( 1 2 &)1

3
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Kriteria	penilaian:		

• jika	NPV	>	0,	maka	usulan	proyek	dilaksanakan		

• jika	NPV	<	0,	maka	usulan	proyek	tidak	dilaksanakan		

• jika	NPV	 =	 0,	 nilai	 perusahaan	 tetap	walau	 usulan	 proyek	 dilaksanakan	 ataupun	 tidak	

dilaksanakan		

3)	Metode	internal	rate	of	return		

	 Metode	 ini	 digunkaan	 untuk	 menghitung	 tingkat	 bunga	 yang	 dapat	 menyamakan	

antara	 nilai	 sekarang	 dari	 	 semua	 aliran	 kas	 masuk	 dengan	 aliran	 kas	 keluar	 dari	 suatu	

investasi	 proyek	menurut	 Suliyanto	 (2010:211).	 Rumus	 yang	 digunakan	 untuk	menghitung	

Rumus	IRR	untuk	interpolasi	adalah:		

		

	

Keterangan:		

P1		=	tingkat	bunga	pertama		

P2	=	tingkat	bunga	kedua		

C1	=	NPV	ke-1		

C2	=	NPV	ke-2		

Kriteria	penilaiannya	adalah	 jika	 IRR	yang	didapat	 ternyata	 lebih	besar	Rate	of	 return	 yang	

ditentukan	maka	investasi	dapat	diterima.		

4)	Metode	Profitabilitiy	Index		

	 Metode	 profitability	 Index	 (PI)	 ini	 dapat	 dicari	 	 dengan	 menghitung	 perbandingan	

antara	 nilai	 sekarang	 (present	 value)	 penerimaan	 kas	 bersih	 di	 masa	 yang	 akan	 datang	

(proceeds)	 dengan	 nilai	 sekarang	 investasi	 (outlays)	menurut	 Suliyanto	 (2010:205).	 Rumus	

yang	digunakan	untuk	menghitung	Profitabilitas	(PI)	adalah	sebagai	berikut:		

		

	

Kriteria	pemilihan:		

• jika	PI	>	1,	maka	usulan	proyek	dikatakan	layak		

• jika	PI	<	1,	maka	usulan	proyek	dikatakan	tidak	layak		

	 Kriteria	 kelayakan	 investasi	 dari	 aspek	 finansial	 dapat	 dilaksanakan	 jika	uji	 kelayakan	

nilai		payback	period,	Net	Present	Value	(NPV),	Internal	Rate	of	Return	(IRR),	dan	Profitabilitiy	

Index	(PI)	memenuhi	kriteria	layak	diterima.		

gunakan untuk menghitungRumus

!"" = #$ % C$ =
P& % P$

C& % C$
 

eterangan: 

#! =
Proceeds

Outlays
 



Laporan Akhir 

 

 

 

 Kajian	Kelayakan	Investasi	Potensi	Unggulan	Daerah     II-41 

Setelah	 menghitung	 nilai	 kelayakan	 investasi	 maka	 perlu	 adanya	 cara	 melakukan	

kerjasama	 dan	 kemitraan	 dalam	 penyelenggaraan	 investasi,	 Tomo	 (2004),	 menyebutkan	

pertimbangan	atau	alasan-alasan	perlunya	memperkuat	kerjasama	publik-privat		yang	dilihat	

dari	3	dimensi	yaitu:	alasan	politis,	menciptakan	pemerintahan	yang	demokratis	(egalitarian	

governance)	serta	untuk	mendorong	perwujudan	good	governance	and	good	society;	alasan	

administratif,	 adanya	 keterbatasan	 sumber	 daya	 pemerintah	 (goverment	 resources),	 baik	

dalam	 hal	 anggaran,	 SDM,	 aset,	 maupun	 kemampuan	 manajemen;	 alasan	 ekonomi,	

mengurangi	 kesenjangan	 (disparity)	 atau	 ketimpangan	 (inequity),	 memacu	 pertumbuhan	

(growth)	dan	produktivitas,	meningkatkan	kualitas	dan	kontinuitas	 (quality	and	continuity),	

serta	mengurangi	resiko.		

Lebih	 lanjut	 dijelaskan,	 model	 alternatif	 kelembagaan	 sebagai	 implikasi	 dari	

pengembangan	desentralisasi	 dan	kerjasama	publik	dan	privat	 (public–private	partnership)	

meliputi	bentuk-bentuk:	lembaga	semi	public/	semi	private	atau	goverment	initiated	private	

management;	pengelolaan	bersama	(joint	management);	kawasan	otorita;	tim/	komisi.			

Adisasmita	(2010)	menyatakan	terkait	bentuk	kemitraan	antara	lain:	

1. BOT	 (Build,	 Operate,	 Transfer):	 Pada	 bentuk	 kerjasama	 Bangun,	 Operasi,	 Serahkan	 ini	

pihak	swasta	melaksanakan	proses	kegiatan	konstruksi	termasuk	proses	pengoperasian	

dan	pemeliharaan	proyek.	Proyek	dioperasikan	oleh	pihak	swasta	selama	jangka	waktu	

tertentu	 sesuai	dengan	perjanjian	kontrak	yang	 telah	disepakati,	 setelah	 jangka	waktu	

telah	disepakati	berakhir	pihak	swasta	proyek	harus	menyerahkan	seluruh	fasilitas	aset	

proyek	kepada	Pemda	(BUMD);	

2. BT	(Build	and	Transfer):	Pada	bentuk	kerjasama	Bangun	dan	Serahkan	ini	pihak	swasta	

melaksanakan	 konstruksi	 dan	 pembiayaan	 suatu	 proyek	 dalam	 suatu	 jangka	 waktu	

tertentu	 yang	 disepakati	 dalam	 kontrak	 perjanjian,	 setelah	 konstruksi	 proyek	 selesai,	

pihak	 swasta	 menyerahkan	 proyek	 kepada	 pemerintah.	 Bagi	 pemerintah	 diwajibkan	

membayar	 pihak	 penyelenggara	 sebesar	 nilai	 investasi	 yang	dikeluarkan	untuk	 proyek	

ditambah	nilai	pengembalian	yang	wajar	bagi	investasi	yang	dilakukan;	

3. BOO	 (Build,	 Own,	 Operate):	 Pada	 bentuk	 kemitraan	 Bangun,	 Miliki,	 Operasikan	 ini	

swasta	 diberi	 kewenangan	 untuk	 membangun,	 mengoperasikan	 dan	 memelihara	

fasilitas	 infrastruktur	 proyek	 sebagai	 imbalannya	 pihak	 penyelenggara	 diberi	

kewenangan	untuk	mendapatkan	biaya	pengembalian	investasi,	serta	biaya	operasional	
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dan	 pemeliharaan	 dengan	 cara	menarik	 biaya	 dari	 pemakai	 jasa	 fasilitas	 infrastruktur	

tersebut;	

4. BOL	 (Build,	 Own,	 Lease):	 Pada	 bentuk	 kemitraan	 Bangun,	 Miliki,	 Sewakan	 ini	 pihak	

swasta	 melaksanakan	 pembangunan	 diatas	 tanah	 Pemerintah	 Daerah,	 pihak	 swasta	

langsung	 memberikan	 proyek	 tersebut	 secara	 hibah	 kepada	 Pemda.	 Kemudian	 pihak	

swasta	memperoleh	hak	opsi	untuk	menyewakan	bangunan	komersial	tersebut;	

5. Management	 Contract:	Dalam	bentuk	 kemitraan	 ini,	 pemerintah	mengalihkan	 seluruh	

kegiatan	 operasional	 dan	 pemeliharaan	 suatu	 kegiatan	 bidang	 tertentu	 kepada	 pihak	

swasta;	

6. Service	Contract:		Dalam	bentuk	kemitraan	ini,	pemerintah	menyerahkan	suatu	kegiatan	

pelayanan	 jasa	 tertentu	 kepada	 pihak	 swasta	 sedangkan	 pihak	 swasta	 harus	

memberikan	jasa-jasa	tertentu	kepada	pemerintah;	

7. Profit	Sharing	Arrangement:	Bentuk	kemitraan	bagi	hasil	ini	hampir	sama	dengan	bentuk	

Management	 Contract,	 hanya	 saja,	 pada	 bentuk	 bagi	 hasil	 ini	 selain	 memperoleh	

pendapatan	dari	jasa	yang	diberikan,	pihak	swasta	juga	berhak	untuk	menerima	bagian	

tertentu	dari	keuntungan	hasil	yang	diperoleh;	

8. Leasing:	 	Dalam	bentuk	 ini,	pemerintah	menyewakan	 fasilitas-fasilitas	 tertentu	kepada	

pihak	swasta.	Berbeda	dengan	Management	Contract,	perjanjian	jenis	 ini	pihak	swasta	

wajib	memikul	resiko	komersial	dari	kegiatan	yang	dijalankannya;	

9. Concession:	Dalam	bentuk	konsesi	ini,	pemerintah	memberikan	ijin	kepada	swasta	untuk	

melakukan	 suatu	 kegiatan	 eksploitasi	 tertentu	 dengan	 menanggung	 resiko	 komersial	

yang	mungkin	muncul,	 sedangkan	 pihak	 swasta	 dibebani	 kewajiban	 untuk	membayar	

retribusi	kepada	pihak	pemerintah.	
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B A B 	 I I I 	

P R O F I L 	 K AW A S A N 	

	

 
 

“..pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat, khususnya penduduk sekitar destinasi pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, tetapi juga 
sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual..” 
 
 

	

III.1	PROFIL	MAKRO	KABUPATEN	POHUWATO	

III.1.1	Administrasi	

Kabupaten	 Pohuwato	 sesuai	 dengan	 Undang-Undang	 No.	 6	 Tahun	 2003	 tentang	

Pembentukan	 Kabupaten	 Bone	 Bolango	 dan	 Kabupaten	 Pohuwato	 di	 Provinsi	 Gorontalo	

memiliki	 wilayah	 seluas	 4.244,31	 km
2
	 (424.431	 ha)	 atau	 sebesar	 36,77	 %	 dari	 total	 luas	

Provinsi	Gorontalo.		Kabupaten	Pohuwato	merupakan	daerah	otonom	baru	hasil	pemekaran	

dari	Kabupaten	Boalemo	pada	tahun	2003	(UU	No.	6	Tahun	2003).	Secara	administrasi	saat	

ini	terdiri	dari	13	(tiga	belas)	kecamatan,	yakni	sebagai	berikut:	

Tabel	III.1	Tabel	Pembagian	Wilayah	Administrasi	di	Kabupaten	Pohuwato		
No.	 Kecamatan	 Kelurahan	 Dusun	

a	 b	 c	 d	

1	 Popayato	 10	 33	

2	 Popayato	Barat	 7	 22	

3	 Popayato	Timur	 7	 25	

4	 Lemito	 8	 25	

5	 Wanggarasi	 7	 21	

6	 Marisa	 8	 29	

7	 Patilanggio	 6	 26	

8	 Buntulia	 7	 30	

9	 Duhiadaa	 8	 33	

10	 Randangan	 13	 57	

11	 Taluditi	 7	 35	

12	 Paguat	 8	 32	

13	 Dengilo	 5	 16	

Sumber:	BPS,	2017	

	

Adapun	 batas-batas	 administrasi	 di	 wilayah	 Kabupaten	 Pohuwato	 adalah	 sebagai	

berikut:	
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• Sebelah	 Utara	 berbatasan	 dengan	 Kabupaten	 Buol	 (Provinsi	 Sulawesi	 Tengah)	 dan	

Kabupaten	Gorontalo	Utara;	

• Sebelah	Selatan	berbatasan	dengan	Teluk	Tomini;	

• Sebelah	 Barat	 berbatasan	 dengan	 Kabupaten	 Parigimoutong	 dan	 Kabupaten	 Buol	

(Provinsi	Sulawesi	Tengah);	

• Sebelah	Timur	berbatasan	dengan	Kabupaten	Boalemo.			

III.1.2	Geografi	

Kabupaten	Pohuwato	secara	geografis	 terletak	antara	0
o
	 22’	–	0

o
	 57’	 Lintang	Utara	

dan	121
o
	23’	–	122

o	
19’	Bujur	Timur.	Kabupaten	Pohuwato	secara	geomorfologis	merupakan	

wilayah	 tiga	 dimensi,	 yakni	 dataran,	 perbukitan/	 pegunungan,	 dan	 perairan	 (laut	 Teluk	

Tomini).	Kabupaten	Pohuwato	merupakan	dataran	rendah	dengan	ketinggian	rata-rata	143,8	

meter	di	atas	permukaan	laut.	Luas	wilayah	Kabupaten	Pohuwato	4.359,52	Km2	atau	35,83	

%	dari	total	luas	Provinsi	Gorontalo.	Pada	akhir	tahun	2016,	wilayah	administrasi	Kabupaten	

Pohuwato	terdiri	dari	13	wilayah	kecamatan.	Kecamatan	dengan	luas	wilayah	terluas	adalah	

Kecamatan	 Taluditi	 dengan	 luas	 830,82	 Km2,	 sedangkan	 kecamatan	 dengan	 luas	 wilayah	

terkecil	adalah	Kecamatan	Marisa	dengan	luas	28,29	Km2.		

Berdasarkan	 elevasi	 (ketinggian	 dari	 permukaan	 laut),	 76,9%	 dataran	 memiliki	

ketinggian	antara	101	–	150	mdpl	dan	23,1%	memiliki	ketinggian	antara	151	–	200	mdpl.	Jika	

dilihat	dari	jarak	ibukota	kecamatan	ke	ibukota	kabupaten,	Kecamatan	Popayato	Barat	yang	

beribukota	di	desa	Dudewulo	merupakan	kecamatan	terjauh	dari	ibukota	kabupaten	dengan	

jarak	sebesar	99	Km	dari	ibukota	Kabupaten	Pohuwato	terletak	di	Kecamatan	Marisa.	

Kondisi	 topografi	wilayah	Kabupaten	Pohuwato	secara	umum	bertopografi	variatif,	

yakni	 0	 –	 200	 m	 dpl	 tersebar	 di	 daerah	 pesisir	 Teluk	 Tomini	 dominan	 meliputi	 wilayah	

Kecamatan	 Marisa,	 Duhiadaa,	 Patilanggio,	 Paguat,	 dan	 Randangan.	 	 Sementara	 wilayah	

dengan	 topografi	 dominan	 pada	 ketinggian	 200	 –	 500	 m	 dpl	 tersebar	 pada	 wilayah	

Kecamatan	Lemito,	dan	Popayato	Timur.		Selain	itu	kondisi	topografi	wilayah	500	–	1.000	m	

dpl	 dominan	 tersebar	 di	 wilayah	 Kecamatan	 Popayato	 dan	 Taluditi.	 Sedangkan	 wilayah	

Kecamatan	Popayato	Barat	sebagian	wilayahnya	berada	pada	topografi	1.000	–	1.500	m	dpl	

terutama	areal	yang	berbatasan	dengan	Kabupaten	Parigimoutong.	

Kondisi	 kelerengan	 wilayah	 Kabupaten	 Pohuwato	 didominasi	 daerah	 hamparan	

datar	 (0	 –	 8%)	 yakni	 sebesar	 30,2%,	 disusul	 dengan	 kelerengan	 agak	 curam	 (15	 –	 25%)	
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sebesar	25,8%,	 lalu	dengan	kelerengan	curam	 (25	–	40%)	sebesar	20,8%.	 	Hamparan	 lahan	

dengan	kelerengan	datar	 (0	–	8%)	dominan	berada	di	bagian	selatan	dan	barat	Kabupaten	

Pohuwato,	 sementara	 daerah	 dengan	 kelerengan	 agak	 curam	 (15	 –	 25%)	 sampai	 curam	

(>40%)	lebih	tersebar	di	bagian	timur	dan	utara	wilayah	ini.	

Tabel	III.2	Kondisi	Kelerengan	Wilayah	Kabupaten	Pohuwato		
Kelas	Lereng	 Kemiringan	(%)	 Persentase	(%)	

a	 b	 c	

A	 0	–	8	(datar)	 30,2	

B	 8	–	15	(landai)	 19,5	

C	 15	–	25	(agak	curam)	 25,8	

D	 25	–	40	(curam)	 20,8	

E	 >	40	(sangat	curam)	 3,7	

Jumlah	 100	

Sumber:	RTRW	Kabupaten	Pohuwato,	2012	

	

Wilayah	Kabupaten	Pohuwato	didominasi	oleh	jenis	tanah	andosol,	laterit,	grumusol,	

dan	 podsolik	 yang	 penyebarannya	 berada	 di	 wilayah	 Kecamatan	 Popayato	 Timur,	 Lemito,	

Wanggarasi,	Taluditi,	Patilanggio	dan	Buntulia.	Sementara	untuk	jenis	tanah	regosol,	litosol,	

organosol,	 dan	 renzina	 dominan	 tersebar	 di	 wilayah	 Papayato	 Barat,	 dan	 Dengilo.		

Sedangkan	 untuk	wilayah	 Kecamatan	Marisa,	 Duhiadaa,	 dan	 Paguat	 lebih	 didominasi	 oleh	

jenis	tanah	alluvial,	glei	planosol,	hidromorf	kelabu	laterit	air	tanah.			

III.1.3	Hidrologi	

Kabupaten	Pohuwato	mempunyai	beberapa	Daerah	Aliran	Sungai	(DAS),	seperti	DAS	

Randangan,	DAS	Popayato	yang	kesemuanya	bermuara	ke	Teluk	Tomini.		Sungai	Randangan	

merupakan	 sungai	 terpanjang	 di	 Kabupaten	 Pohuwato	 yakni	memiliki	 panjang	 aliran	 95,8	

km,	lalu	Sungai	Malango	dengan	panjang	aliran	91,5	km,	kemudian	Sungai	Popayato	dengan	

panjang	aliran	40,6	km.			

DAS	Randangan	meliputi	wilayah	seluas	±	290.000	ha	dengan	panjang	sungai	utama	

95,8	 km.	 Mayoritas	 (sekitar	 80	 %)	 dari	 wilayah	 DAS	 Randangan	 ini	 berada	 pada	 daerah	

dengan	 topografi	 berbukit	 dan	bergunung	dengan	 tingkat	 kemiringan/	 kelerengan	>	40	%.		

Sementara	untuk	DAS	Popayato	meliputi	wilayah	seluas	±	80.000	ha	dengan	panjang	sungai	

utama	 40,6	 km.	 	 Sebagian	 besar	 wilayah	 DAS	 Popayato	 ini	 berada	 pada	 daerah	 dengan	

topografi	 datar	 dan	 berbukit,	 dimana	 banyak	 terdapat	 permukiman,	 perkebunan,	 dan	

pertanian	lahan	basah	dan	lahan	kering.		
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Tabel	III.3	Nama	dan	Panjang	Sungai-Sungai	di	Kabupaten	Pohuwato		
No.	 Nama	Sungai	 Panjang	Aliran	(Km)	 Daerah	Yang	Dilalui	

a	 b	 c	 d	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

Popayato	

Lemito	

Malango	

Randangan	

Marisa	

Paguat	

40,6	

26,4	

91,5	

95,8	

38,0	

17,3	

Popayato	

Lemito	

Popayato,	Lemito,	Randangan	

Marisa,	Randangan	

Paguat,	Marisa	

Paguat	

Sumber:	RTRW	Kabupaten	Pohuwato,	2012	

	

Potensi	sumber	daya	air	permukaan	ini	 juga	merupakan	sumber	air	baku	air	bersih	

yang	 dikelola	 oleh	 PDAM	 “Tirta	 Maleo”	 Kabupaten	 Pohuwato	 meskipun	 belum	 optimal.			

Data	yang	ada	menunjukkan	bahwa	sampai	tahun	2010	ini	besarnya	potensi	sumber	daya	air	

permukaan	 yang	 dimanfaatkan	 sebagai	 sumber	 air	 baku	 air	 bersih	 PDAM	 Kabupaten	

Pohuwato	 adalah	 baru	 sebesar	 25	 liter/	 detik	 dengan	 sumber	 air	 baku	 yang	 berasal	 dari	

empat	sungai,	masing-masing	di	Paguat	(10	lt/	dtk),	Popayato	(10	lt/	dtk),	dan	Lemito	(5	lt/	

dtk).		

Sumber	air	tanah	di	Kabupaten	Pohuwato	umumnya	dimanfaatkan	oleh	masyarakat	

untuk	kegiatan	sehari-hari	berupa	sumur	sebagai	sumber	air	bersih	maupun	untuk	keperluan	

pertanian.	 Sedangkan	 air	 sumur	 bor	 untuk	 keperluan	 pertanian	 sampai	 dengan	 saat	 ini	

terdapat	 9	 buah	 sumur	 bor	 yang	 telah	 dibangun	 umumnya	 tersebar	 di	 Kecamatan	

Patilanggio	 dan	 Randangan.	 Disamping	 sebagai	 sumber	 air	 baku	 air	 bersih,	 air	 yang	

bersumber	 dari	 sumur	 bor	 juga	 dimanfaatkan	 untuk	 mengaliri	 persawahan	 dan	 ladang	

dengan	debit	rata-rata	20	liter/	detik.						

Tabel	III.4	Lokasi	dan	Kapasitas	Sumur	Bor	di	Kabupaten	Pohuwato		

No.	 LOKASI	 TAHUN	

PEMBUATAN	

KEDALAMAN	

(M)	

DEBIT	

(Lt/	

Dtk)	

PERUNTUKAN	

a	 b	 c	 d	 e	 f	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

9	

Desa	Iloheluma,	Kec.	Patilanggio	

Desa	Iloheluma,	Kec.	Patilanggio	

Desa	Iloheluma,	Kec.	Patilanggio	

Desa	Iloheluma,	Kec.	Patilanggio	

Desa	Omayuma,	Kec.	Randangan	

Desa	Omayuma,	Kec.	Randangan	

Desa	Suka	Makmur,	Kec.	Patilanggio	

Desa	Balayo,	Kec.	Patilanggio	

Desa	Manawa,	Kec.	Patilanggio	

2000	

2000	

2006	

2006	

2006	

2006	

2006	

2006	

2006	

105	

107	

120	

120	

120	

120	

120	

120	

120	

28,09	

12,11	

21,56	

18,04	

17,13	

14,04	

26,00	

1,00	

24,73	

Sawah	

Sawah	

Sawah	dan	ladang	

Sawah	dan	ladang	

Sawah	dan	ladang	

Ladang	jagung	

Sawah	dan	ladang	

Sawah		

Ladang	jagung	

Sumber:	RTRW	Kabupaten	Pohuwato,	2012	
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Sementara	itu,	air	tanah	ini	menjadi	sangat	penting	bagi	penduduk	Kota	Marisa	dan	

sekitarnya	 karena	merupakan	 sumber	 air	 baku	 terbesar	 yang	digunakan	oleh	PDAM	“Tirta	

Maleo”	Kabupaten	Pohuwato	untuk	melayani	penduduk	Kota	Marisa	dan	sekitarnya.	 	Data	

yang	 ada	menunjukkan	 bahwa	 untuk	 instalasi	 air	 bersih	 yang	mensuplai	 Kota	Marisa	 dan	

sekitarnya	 air	 bakunya	 berasal	 dari	 air	 tanah	 dengan	 kapasitas	 produksi	 sebesar	 25	 liter/	

detik.	 Demikian	 pula	 dengan	 instalasi	 yang	 ada	 di	 Kecamatan	 Patilanggio	 air	 bakunya	

bersumber	dari	air	tanah	dengan	kapasitas	produksi	sebesar	5	liter/	detik.				

III.1.4	Klimatologi	

Berdasarkan	 peta	 iklim	 menurut	 klasifikasi	 Oldeman	 dan	 Darmiyati,	 Kabupaten	

Pohuwato	secara	 rata-rata	beriklim	 relatif	 kering.	Wilayah	 terkering	 (iklim	E2	dengan	 rata-

rata	kurang	dari	3	bulan	per	tahun	bercurah	hujan	lebih	200	mm)	meliputi	seluruh	wilayah	

selatan	Kabupaten	Pohuwato.		Sementara	wilayah	yang	relatif	lebih	basah	(iklim	C1,	dengan	

5	 sampai	 6	 bulan	 basah	 pertahun)	 ditemukan	 di	 sepanjang	 wilayah	 utara	 Kabupaten	

Pohuwato.	

Data	mengenai	 kondisi	 iklim	 diperoleh	 dari	 Stasiun	 Pengamatan	 BMKG	 Jalaludin	 di	

Kabupaten	 Gorontalo.	 Oleh	 karena	 itu,	 data	 yang	 tersedia	memiliki	 level	 penyajian	 untuk	

tingkat	provinsi.	Rata-rata	suhu	udara	di	Provinsi	Gorontalo	selama	setahun	terakhir	berkisar	

antara	26	–	28°C.	Sementara	itu,	rata-rata	kelembaban	udara	di	Provinsi	Gorontalo	berkisar	

antara	72,7	–	84,9%.	Salah	satu	data	iklim	yang	tingkat	penyajiannya	sampai	level	kabupaten	

adalah	 data	mengenai	 curah	 hujan	 dan	 hari	 hujan.	 Selama	 tahun	 2016,	 jumlah	 hari	 hujan	

yang	 terjadi	 di	 Kabupaten	 Pohuwato	 adalah	 selama	 121	 hari.	 Bulan	 Oktober	 merupakan	

bulan	 dengan	 jumlah	 hari	 hujan	 terbanyak	 yaitu	 selama	 16	 hari.	 Kondisi	 curah	 hujan	 di	

Kabupaten	Pohuwato	berkisar	antara	19	sampai	239	mm3.	

Data	tahun	2008	menunjukkan	rata-rata	curah	hujan	sebesar	191	mm	dengan	hari	

hujan	20,67	hari.	Curah	hujan	tertinggi	terjadi	pada	bulan	Maret	yakni	389	mm	dengan	hari	

hujan	30	hari.	 Sementara	 curah	hujan	 terendah	pada	 tahun	yang	 sama	 terjadi	pada	bulan	

September	66	mm	dengan	jumlah	hari	hujan	15	hari.	
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Tabel	III.5	Kondisi	Curah	Hujan	di	Wilayah	Kabupaten	Pohuwato	Tahun	2005	-	2016	

Bulan	 2005	 2006	 2007	 2008	 2016	

Curah	Hujan	

(mm)	

Curah	Hujan	

(mm)	

Curah	Hujan	

(mm)	

Curah	Hujan	

(mm)	

Hari	Hujan	 Curah	Hujan	

(mm)	

Hari	

Hujan	

a	 b	 c	 d	 e	 f	 g	 h	

Januari	

Pebruari	

Maret	

April	

Mei	

Juni	

Juli	

Agustus	

September	

Oktober	

November	

Desember	

30	

103	

117	

105	

231	

84	

210	

17	

20	

223	

85	

132	

112	

143	

68	

162	

65	

257	

32	

3	

55	

3	

204	

122	

229	

73	

76	

129	

249	

214	

80	

38	

129	

46	

118	

400	

214	

94	

389	

228	

130	

123	

253	

147	

66	

188	

206	

251	

22	

16	

30	

16	

17	

19	

29	

22	

15	

21	

22	

19	

54	

174	

152	

158	

138	

239	

51	

19	

77	

102	

121	

33	

5	

11	

11	

14	

9	

12	

9	

3	

8	

16	

13	

10	

Jumlah	 113	 102	 148,42	 191	 20,67	 	 	

Sumber:	BPS,	2005-2016	

	

Suhu	 rata-rata	 harian	 pada	 tahun	 2009	 adalah	 maksimum	 31,7
o
C	 dan	 minimum	

23,6
o
C.	 Suhu	 tertinggi	 pada	 siang	 hari	 dapat	 mencapai	 32,6

o
C	 yakni	 terjadi	 pada	 bulan	

Oktober,	sementara	terendah	di	malam	hari	mencapai	23,3
o
C	yakni	terjadi	pada	bulan	Juli,	

Agustus,	dan	September.		

III.1.5	Demografi	

	 Berdasarkan	 data	 dari	 Dinas	 Kependudukan	 dan	 Catatan	 Sipil	 Kabupaten	 Pohuwato,	

pada	tahun	2016	jumlah	penduduk	Kabupaten	Pohuwato	sebanyak	140.858	jiwa	yang	terdiri	

atas	 71.595	 jiwa	 penduduk	 laki-laki	 dan	 69.263	 jiwa	 penduduk	 perempuan.	 Dibandingkan	

dengan	 data	 dari	 sumber	 yang	 sama	 jumlah	 penduduk	 tahun	 2015,	 penduduk	 Kabupaten	

Pohuwato	mengalami	pertumbuhan	sebesar	2,20	persen	dengan	masing-masing	persentase	

pertumbuhan	 penduduk	 laki-laki	 sebesar	 2,11	 persen	 dan	 penduduk	 perempuan	 sebesar	

2,28	persen.	Sementara	 itu	besarnya	angka	 rasio	 jenis	kelamin	 tahun	2016	penduduk	 laki-

laki	terhadap	penduduk	perempuan	sebesar	103,37.	 

	 Kepadatan	 penduduk	 di	 Kabupaten	 Pohuwato	 tahun	 2016	 mencapai	 32	 jiwa/	 km2	

dengan	 rata-rata	 jumlah	penduduk	per	 rumah	 tangga	3	orang.	Kepadatan	Penduduk	di	13	

kecamatan	 cukup	 beragam	 dengan	 kepadatan	 penduduk	 tertinggi	 terletak	 di	 Kecamatan	

Marisa	 dengan	 kepadatan	 sebesar	 708	 jiwa/	 km2	dan	 terendah	di	 Kecamatan	Wanggarasi	

sebesar	9	jiwa/	Km2. 

	 Kabupaten	 Pohuwato	 pada	 tahun	 2008	 berpenduduk	 sebanyak	 123.726	 jiwa	 yang	

tersebar	di	13	wilayah	kecamatan	dengan	tingkat	kepadatan	sebesar	29	jiwa/	km
2
.	Wilayah	
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kecamatan	 dengan	 jumlah	 penduduk	 terbesar	 adalah	 Kecamatan	 Paguat	 (bukan	 ibukota	

kabupaten)	 yakni	 sebanyak	14.750	 jiwa	dengan	 tingkat	 kepadatan	 sebanyak	26	 jiwa/	 km
2
.			

Sementara	 wilayah	 kecamatan	 dengan	 jumlah	 penduduk	 terkecil	 adalah	 Kecamatan	

Wanggarasi	yakni	hanya	sebanyak	4.694	jiwa	dengan	tingkat	kepadatan	penduduk	sebanyak	

25	jiwa/	km
2
.	

Dalam	 hal	 kepadatan	 penduduk,	 Kecamatan	 Paguat	 merupakan	 wilayah	 yang		

terpadat	penduduknya,	hal	 ini	cukup	beralasan	mengingat	wilayah	 ini	memang	merupakan	

kota	tua	dibanding	dengan	Kecamatan	Marisa	sebagai	ibukota	Kabupaten	Pohuwato.		Hal	ini	

dapat	terlihat	secara	fisik,	bahwa	di	Kecamatan	Paguat	terdapat	banyak	bangunan-bangunan	

tua	 yang	 mengindikasikan	 bahwa	 pusat	 permukiman	 dan	 aktivitas	 sosial	 ekonomi	 dan	

budaya	masyarakat	Pohuwato	di	masa	lalu	memang	lebih	terkonsentrasi	di	wilayah	tersebut.			

Tabel	III.6	Jumlah	dan	Persebaran	Penduduk	Kabupaten	Pohuwato	

No.	 Kecamatan	 Jumlah	Penduduk	 Laju	Pertumbuhan	

2011	 2015	 2016	 2011-2016	 2015-2016	

a	 b	 c	 d	 e	 f	 g	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

9	

10	

11	

12	

13	

Popayato	

Popayato	Barat	

Popayato	Timur	

Lemito	

Wanggarasi	

Randangan	

Taluditi	

Patilanggio	

Marisa	

Buntulia	

Duhiadaa	

Paguat	

Dengilo	

9.775	

7.281	

8.137	

11.789	

5.011	

18.510	

9.238	

10.688	

11.422	

25.383	

7.407	

16.111	

5.829	

9.565	

6.835	

7.798	

10.972	

4.748	

20.112	

9.517	

10.986	

11.518	

16.512	

7.829	

15.748	

5.691	

9.796	

7.044	

8.206	

11.181	

5.018	

20.017	

9.543	

11.494	

12.117	

16.355	

7.949	

16.168	

5.970	

0.21	

-3,26	

0.85	

-5.16	

0.14	

8.14	

3.30	

7.54	

6.08	

6.32	

7.32	

0.35	

2.42	

2.42	

3.06	

5.23	

1.90	

5.69	

-0.47	

0.27	

4.62	

5.20	

-0.95	

1.53	

2.67	

4.90	

Jumlah	 136.581	 137.831	 140.858	 3.13	 2.20	

Sumber:	BPS,	2017	

	

Angka	pertumbuhan	penduduk	Kabupaten	Pohuwato	khususnya	lima	tahun	terakhir	

adalah	rata-rata	sebesar	3,13%	pertahun,	atau	jauh	lebih	tinggi	dibandingkan	dengan	angka	

pertumbuhan	penduduk	nasional	yang	hanya	sebesar	1,34%	pertahun.	Angka	pertumbuhan	

ini	 cukup	 signifikan	 memberikan	 harapan	 terhadap	 bertambahnya	 potensi	 sumberdaya	

manusia,	 guna	mengelola	 potensi-potensi	 sumber	 daya	 alam	wilayah	 yang	 cukup	 tersedia	

demi	 kesejahteraan	 masyarakat,	 yang	 juga	 berarti	 mempercepat	 laju	 perkembangan	 dan	

pembangunan	daerah	secara	umum.			
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III.1.6	Ekonomi,	Sosial,	Budaya	dan	Lingkungan	

A.	Pendidikan	

Kondisi	 persebaran	 prasarana	 pendidikan	 secara	 umum	 di	 Kabupaten	 Pohuwato	

terlihat	 cukup	 merata	 secara	 berkeadilan	 kesegenap	 sub-sub	 wilayah	 (kecamatan-

kecamatan).		Hal	ini	terlihat	dari	jumlah	dan	jenjang	prasarana	pendidikan	di	masing-masing	

wilayah	 kecamatan,	 mulai	 dari	 fasilitas	 pendidikan	 SD	 sampai	 SLTA.	 Memang	 untuk	 SLTA	

masih	terdapat	beberapa	kecamatan	yang	belum	tersedia,	sehingga	terpaksa	memanfaatkan	

keberadaan	fasilitas	SLTA	yang	terdekat	dari	wilayah	tersebut.	

	 Peningkatan	 sumber	 daya	 manusia	 dewasa	 ini	 lebih	 difokuskan	 pada	 pemberian	

kesempatan	seluas-luasnya	kepada	penduduk	untuk	memperoleh	pendidikan,	terutama	bagi	

mereka	 yang	 berada	 pada	 usia	 sekolah	 yaitu	 penduduk	 yang	 berusia	 antara	 7	 sampai	 24	

tahun.	 Pada	 tahun	2016,	 penduduk	usia	 sekolah	di	 Kabupaten	Pohuwato	 yang	mengeyam	

pendidikan	 mencapai	 72,94	 persen.	 Angka	 Partisipasi	 Kasar	 (APK)	 Kabupaten	 Pohuwato	

untuk	 jenjang	 pendidikan	 SD/	MI	mencapai	 109,13.	 Hal	 ini	 menunjukkan	 bahwa	 terdapat	

109,13	 persen	 penduduk	 yang	 tidak	 berusia	 7-12	 tahun	 bersekolah	 di	 SD/	MI.	 Sedangkan	

untuk	Angka	Partisipasi	Murni	 (APM)	 terkecil	 berada	pada	 jenjang	pendidikan	 SMA/	SMK/	

MA	sebesar	57,82	yang	berarti	terdapat	57,82	persen	penduduk	berusia	16	sampai	18	tahun	

yang	bersekolah	di	SMA/	SMK/	MA.	 

	 Ketersediaan	 fasilitas	 pendidikan	 baik	 sarana	 maupun	 prasarana	 akan	 sangat	

menunjang	dalam	upaya	peningkatan	mutu	pendidikan.	Berdasarkan	data	Dinas	Pendidikan	 

Kabupaten	Pohuwato,	pada	tahun	2016	di	Kabupaten	Pohuwato	terdapat	260	PAUD,	97	TK,	

126	SD,	11	MI,	41	SMP,	12	MTs,	7	SMA,	10	SMK,	dan	8	MA.	Selain	dari	ketersedian	fasilitas	

fisik	 seperti	 bangunan	 sekolah,	 keberadaan	 tenaga	 pengajar	 yang	 cukup	merupakan	 salah	

satu	faktor	penunjang	dalam	upaya	peningkatan	mutu	pendidikan.	 

	 Rasio	murid-guru	menjadi	salah	satu	indikator	yang	dapat	digunakan	untuk	mengukur	

tingkat	ketersediaan	dan	pemenuhan	kebutuhan	akan	tenaga	pengajar.	Standar	rasio	murid-

guru	yang	baik	adalah	20	yang	memiliki	arti	bahwa	1	guru	menangani	20	murid.	Kabupaten	

Pohuwato	masih	mengalami	kekurangan	tenaga	pengajar	terutama	pada	jenjang	pendidikan	

SD	dan	SMA	yang	ditunjukkan	dari	nilai	rasio	murid-guru	yang	sebesar	21	dan	27.	 
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B.	Kesehatan	

Kualitas	 kesehatan	 dalam	 suatu	 wilayah	 kabupaten	 juga	 gambarannya	 dapat	

tercermin	 dari	 ketersediaan	 sarana,	 prasarana	 dan	 tenaga	 kesehatan	 dalam	 wilayah	

tersebut.	Kabupaten	Pohuwato	sebagai	sebuah	daerah	otonom	baru	(terbentuk	tahun	2003)	

dalam	bidang	kesehatan	relatif	cukup	baik	untuk	sebuah	daerah	kabupaten	baru.	Ini	terlihat	

dari	 ketersediaan	 sarana,	 prasarana	dan	 tenaga	 kesehatan	 (tenaga	medis	 dan	paramedis).		

Data	 tahun	 2008	 menunjukkan	 bahwa	 jumlah	 prasarana	 kesehatan	 yang	 representatif	 di	

Kabupaten	Pohuwato	ada	sebanyak	46	unit	yang	terdiri	dari:	1	unit	Rumah	Sakit	Umum	Tipe	

C,	10	unit	Puskesmas,	2	unit	Puskesmas	Pembantu,	10	unit	Puskesmas	Keliling,		7	unit	Apotik,	

6	unit	Toko	Obat,	dan	10	unit	Polindes.		

	 Ketersediaan	 fasilitas	 kesehatan	 dan	 tenaga	 kesehatan	 yang	 cukup	 merupakan	 hal	

penting	untuk	memperbaiki	tingkat	kesehatan	masyarakat.	Pada	tahun	2016,	di	Kabupaten	

Pohuwato	 terdapat	 1	 rumah	 sakit	 dan	 16	 unit	 puskesmas.	 Sementara	 itu,	 jumlah	 tenaga	

medis	 yang	 ada	 di	 Kabupaten	Pohuwato	 adalah	 sebanyak	 18	dokter	 umum,	 6	 dokter	 gigi,	

123	perawat,	151	bidan	dan	15	farmasi.	Kelahiran	bayi	di	Kabupaten	Pohuwato	tahun	2016,	

sebesar	97,26	persen	ditolong	oleh	tenaga	kesehatan. 

	 Angka	ini	relatif	stabil	setiap	tahunnya	dan	selalu	berada	pada	kisaran	angka	lebih	dari	

90	persen.	Selain	itu,	penyakit	dengan	jumlah	kasus	terbanyak	adalah	common	cold	dengan	

10.998	 kasus.	 Kemudian,	 jumlah	 kasus	HIV/	AIDS	 terus mengalami	peningkatan	menjadi	 7	

kasus	pada	tahun	2016	dengan	peningkatan	sebesar	75	persen	dibanding	tahun	2015.				 

C.	Peribadatan	

Jumlah	 penduduk	 yang	 beragama	 Islam	 menurut	 data	 dari	 Kantor	 Kementerian	

Agama	Kabupaten	Pohuwato	pada	tahun	2016	tercatat	sebanyak	133.297	orang	atau	95,27	

persen	 dari	 jumlah	 penduduk	 Kabupaten	 Pohuwato.	 Agama	 dengan	 persentase	 jumlah	

penganut	 terbesar	kedua	adalah	Agama	Kristen	Protestan	dengan	persentase	sebesar	3,69	

persen	atau	dianut	oleh	5.168	orang	penduduk	Kabupaten	Pohuwato.	Keberadaan	kawasan	

transmigran	 dari	 Bali	 yang	 merupakan	 penganut	 agama	 Hindu	 di	 Kecamatan	 Randangan	

menjadikan	 Agama	 Hindu	 sebagai	 agama	 dengan	 jumlah	 penganut	 terbanyak	 ketiga	 di	

Kabupaten	Pohuwato.		

Sebagai	 daerah	 dengan	 mayoritas	 pemeluk	 Agama	 Islam,	 Kabupaten	 Pohuwato	

memiliki	 banyak	 masjid	 dan	 juga	 mushola.	 Pada	 tahun	 2016,	 tercatat	 oleh	 Kantor	
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Kementerian	 Agama	 Kabupaten	 Pohuwato	 bahwa	 terdapat	 257	Mesjid	 dan	 100	Mushola.	

Fasilitas	tempat	peribatan	lain	yang	terdapat	di	Kabupaten	Pohuwato	diantaranya	adalah	43	

Gereja	Protestan,	5	Gereja	Katholik,	dan	14	Pura.				

D.	Prasarana	Ekonomi	

Salah	 satu	pemicu	 kemajuan	perekonomian	wilayah	 adalah	 ketersediaan	prasarana	

ekonomi	 baik	 yang	 berskala	 pelayanan	 wilayah	 maupun	 berskala	 pelayanan	 sub	 wilayah.	

Sementara	 kondisi	 saat	 ini	 telah	 tersedia	 beberapa	 fasilitas	 perekonomian,	 baik	 yang	

berskala	pelayanan	wilayah	maupun	sub	wilayah.		

Untuk	jenis	fasilitas	perdagangan	skala	wilayah	tersedia	di	Kota	Marisa	berupa	pasar	

umum	 yang	 berdekatan	 dengan	 Terminal	 angkutan	 darat	 skala	 wilayah,	 serta	 toko-toko	

grosir	pada	kawasan	perkotaan	 ini.	Keberadaan	pasar	umum	dan	toko-toko	grosir	 tersebut	

memang	 menjadi	 sangat	 penting,	 karena	 menjadi	 pemusatan	 distribusi	 barang-barang	

kebutuhan	sandang	dan	pangan	masyarakat	Kabupaten	Pohuwato.	Akses	yang	tinggi	ini	dari/	

dan	 ke	 kawasan	 perkotaan	Marisa	menjadikan	 kawasan	 ini	mudah	 dijangkau	 dari	 seluruh	

penjuru	wilayah,	sehingga	menarik	bagi	penduduk	untuk	memasarkan	hasil-hasil	pertanian	

mereka,	 demikian	 pula	 sebaliknya	 cukup	 efisien	 bagi	 para	 pedagang	 hasil-hasil	 bumi	 dan	

pedagang	barang	campuran	lainnya.					

Daya	 tarik	 kawasan	 perkotaan	 Marisa	 sebagai	 ibukota	 Kabupaten	 Pohuwato	

disamping	 sebagai	 pusat	 pelayanan	 pemerintahan	 kabupaten,	 adalah	 juga	 karena	

ketersediaan	 beberapa	 fasilitas	 jasa	 keuangan	 dan	 jasa	 komersial,	 seperti	 perbankan	 dan	

fasilitas	akomodasi.		Di	kawasan	Kota	Marisa	ini	terdapat	7	unit	bank,	yang	terdiri	dari	:	Bank	

Mandiri,	Bank	BNI,	Bank	BRI,	Bank	Sulut,	Bank	Danamon,	Bank	Muamalat,	dan	BPR.	 	Bank-

bank	 tersebut	memiliki	 cakupan	 pelayanan	meliputi	 seluruh	wilayah	Kabupaten	Pohuwato	

yang	terdiri	dari	13	wilayah	kecamatan.		Beberapa	bank	tersebut	membuka	cabang	di	pusat-

pusat	 kecamatan	 seperti	 Bank	 BRI	 dan	 BPR	 untuk	 lebih	 memudahkan	 pelayanan	 ke	

nasabahnya.			

Lembaga	ekonomi	lainnya	yang	juga	cukup	banyak	jumlahnya	di	wilayah	Kabupaten	

Pohuwato	adalah	koperasi,	 yang	 terdiri	dari	 koperasi	non	KUD	sebanyak	77	unit,	dan	KUD	

sebanyak	16	unit.	 Kebaradaan	 lembaga	 ini	 juga	 sangat	membantu	masyarakat	 secara	 luas,	

karena	sistem	pelayanannya	yang	lebih	mudah	dijangkau	masyarakat.	Gambaran	mengenai	

ekonomi	makro	suatu	wilayah	kabupaten	terindikasi	dari	kondisi	Produk	Domestik	Regional	
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Bruto	 (PDRB)	 kabupaten	 tersebut.	 Data	 tahun	 2008	 menunjukkan	 bahwa	 kontribusi	

kelompok	 primer	 (pertanian,	 pertambangan	 dan	 penggalian)	 pada	 struktur	 perekonomian	

wilayah	 Kabupaten	 Pohuwato	 adalah	 sebesar	 43,87%	 lebih	 rendah	 jika	 dibanding	 dengan	

kelompok	tersier.			

Seperti	 diketahui	 kelompok	 tersier	 yang	 terdiri	 dari	 perdagangan,	 hotel	 dan	

restoran,	 pengangkutan	 dan	 komunikasi,	 keuangan	 dan	 jasa-jasa	memberikan	 sumbangan	

sebesar	 44,76%	 terhadap	 PDRB.	 Sisanya	 11,37%	 disumbang	 oleh	 kelompok	 sekunder	

(industri,	 listrik,	 gas	 dan	 air	 bersih,	 serta	 bangunan).	 Pada	 tahun	 2008	 laju	 pertumbuhan	

ekonomi	 Kabupaten	 Pohuwato	 sebesar	 7,41	 %,	 naik	 secara	 tidak	 signifikan	 yakni	 sebesar	

0,1%	 dari	 tahun	 2007	 yang	 berada	 pada	 angka	 7,31	 %.	 Sementara	 laju	 pertumbuhan	

ekonomi	rata-rata	Kabupaten	Pohuwato	periode	tahun	2004	–	2008	adalah	sebesar	7,42%.		

Dibandingkan	 dengan	 pertumbuhan	 ekonomi	 Provinsi	 Gorontalo	 yang	 pada	 tahun	 2008	

sebesar	 7,76	 %	 berarti	 lebih	 tinggi	 dari	 pertumbuhan	 ekonomi	 Kabupaten	 Pohuwato,	

demikian	 pula	 dengan	 pertumbuhan	 rata-rata	 untuk	 periode	 tahun	 2004	 –	 2008	 sebesar	

7,28%.		

E.	Tenaga	Kerja	

	 Jumlah	Pencari	Kerja	Terdaftar	di	Kabupaten	Pohuwato	Pada	Dinas	Tenaga	Kerja	dan	

Transmigrasi	 Kabupaten	 Pohuwato	 pada	 Tahun	 2016	 sebesar	 329	 pekerja.	 Perbandingan	

pencari	kerja	perempuan	lebih	sedikit	dibandingkan	dengan	pencari	kerja	laki-laki,	terdapat	

207	laki-laki	dan	122	perempuan	yang	terdaftar	sebagai	pencari	kerja	di	Dinas	Tenaga	Kerja	

dan	 Transmigrasi	 Kabupaten	 Pohuwato.	 Jika	 dilihat	 dari	 pendidikan	 terakhir	 yang	

ditamatkan,	 proporsi	 terbesar	 pencari	 kerja	 yang	 terdaftar	 di	 Dinas	 Tenaga	 Kerja	 dan	

Transmigrasi	 Kabupaten	 Pohuwato	 memiliki	 pendidikan	 terakhir	 Sekolah	 Menengah	 Atas	

(SMA)	sebesar	68,09	persen	atau	sebanyak	224	orang.	

	 Indeks	 pembangunan	manusia	 (IPM)	 tahun	 2016	 untuk	 kabupaten/	 kota	 di	 Provinsi	

Gorontalo	 tidak	 berbeda	 jauh.	 Angka	 IPM	 tertinggi	 dicapai	 oleh	 Kota	 Gorontalo	 yang	

merupakan	ibukota	provinsi.	Sementara	untuk	angka	IPM	Kabupaten	Pohuwato	berada	pada		

urutan	 kelima.	 Perbaikan	 pun	 terjadi	 pada	 data	 kemiskinan	 yang	 ditandai	 dengan	

menurunnya	 jumlah	penduduk	miskin	yang	 senada	dengan	penurunan	 tingkat	kemiskinan.	

Saat	 ini,	 Kabupaten	 Pohuwato	 masih	 menempati	 urutan	 pertama	 untuk	 persentase	

penduduk	miskin	dengan	nilai	21,17.		
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F.	Kemiskinan	

	 Berdasarkan	 hasil	 Survei	 Sosial	 Ekonomi	 Nasional	 (SUSENAS),	 persentase	 penduduk	

miskin	 di	 Kabupaten	 Pohuwato	 pada	 tahun	 2016	 adalah	 sebesar	 21,17	 persen.	 Angka	 ini	

mengalami	 penurunan	 sebesar	 1,26	 persen	 jika	 dibandingkan	 dengan	 data	 tahun	

sebelumnya.	 Garis	 kemiskinan	 pada	Maret	 2016	 Kabupaten	 Pohuwato	 adalah	 sebesar	 Rp	

238.364.	Garis	kemiskinan	ini	menunjukkan	bahwa	jumlah	rupiah	minimum	yang	dibutuhkan	

oleh	 masyarakat	 Kabupaten	 Pohuwato	 untuk	 memenuhi	 kebutuhan	 pokok	 minimum	

makanan	yang	setara	dengan	2100	kilokalori	per	kapita	per	hari	dan	kebutuhan	pokok	bukan	 

makanan	adalah	sebesar	Rp	238.364. 
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III.1.7	Infrastruktur	

A.	Jaringan	Komunikasi		

	 Meskipun	sebagai	daerah	otonom	baru,	tetapi	sebagian	wilayah	Kabupaten	Pohuwato	

khususnya	 di	 Kota	 Marisa	 dan	 sekitarnya	 telah	 terlayani	 oleh	 sistem	 jaringan	 telepon	

konvensional	(sistem	kabel)	berupa	stasiun	telepon	otomat	(STO)	yang	dioperasikan	oleh	PT.	

Telkom	Tbk.	Kapasitas	STO	Marisa	itu	sendiri	sebanyak	±1.000	SST.	Penggunaan	jenis	telepon	

ini	umumnya	pada	kantor-kantor	pemerintah,	kantor	jasa	komersial,	kantor	swasta,	fasilitas	

sosial,	dan	rumah	tangga	tertentu	yang	memiliki	aktifitas	komunikasi	relatif	tinggi.			

	 Sistem	 jaringan	 komunikasi	 lainnya	 yang	 sudah	 cukup	 populer	 di	masyarakat	 adalah	

telepon	 selular.	 Jangkauan	pelayanan	 sistem	 jaringan	komunikasi	 telepon	 selular	 ini	 cukup	

mampu	 menjangkau	 kawasan	 perdesaan,	 sehingga	 interaksi	 masyarakat	 di	 kawasan	

perdesaan	tersebut	dengan	daerah	luar	cukup	terwadahi.	Keberadaan	sistem	telepon	selular	

ini	 menjadi	 salah	 satu	 pemacu	 pertumbuhan	 ekonomi	 wilayah	 dan	 ekonomi	 masyarakat,	

maupun	perekat	hubungan	sosial	kemasyarakatan	karena	mampu	meningkatkan		

B.	Jaringan	Listrik		 	

	 Berdasarkan	 data	 yang	 diperoleh	 dari	 kantor	 PLN	 ranting	Marisa,	 jumlah	 listrik	 yang	

terjual	selama	tahun	2016	adalah	sebesar	28.515.500	kWh.	Jumlah	pelanggan	yang	tercatat	

oleh	PLN	ranting	Marisa	di	kabupaten	Pohuwato	adalah	sebanyak	29.801	pelanggan.	 

C.	Jaringan	Air	Bersih		

	 Jumlah	 pelanggan	 air	 bersih	 di	 kabupaten	 Pohuwato	 mencapai	 13.658	 pelanggan.	

Pelanggan	 yang	 terbanyak	 adalah	 pelanggan	 dari	 rumah	 tangga	 dengan	 jumlah	 sebanyak	

12.925	pelanggan.	Jumlah	air	yang	disalurkan	mencapai	1.709.571	m3.	

D.	Jaringan	Transportasi		

Kondisi	saat	ini	di	wilayah	Kabupaten	Pohuwato	telah	tersedia	jaringan	jalan	sepanjang	

±	491,78	km,	dengan	kontruksi	yang	terdiri	dari	jalan	beraspal	sepanjang	244,73	km.	(49,76	

%),		jalan	perkerasan	sepanjang	116,75	km.	(23,74	%),		dan	jalan	tanah	sepanjang	130,30	km.	

(26,5	 %).	 Untuk	 jalan	 arteri	 yakni	 jalan	 poros	 yang	 menghubungkan	 wilayah	 Kota	 Marisa	

(ibukota	 Kabupaten	 Pohuwato)	 hingga	 ke	 Kota	 Gorontalo	 (ibukota	 Provinsi	 Gorontalo)	

melalui	 Kota	 Tilamuta	 (Kabupaten	 Boalemo),	 dan	 ke	 Kabupaten	 Parigimoutong	 (Provinsi	

Sulawesi	Tengah)	hingga	ke	Kota	Palu	(ibukota	Provinsi	Sulawesi	Tengah.	
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III.1.8	Potensi	Makro	Unggulan	Daerah	

	 Kabupaten	Pohuwato	memiliki	 beragam	usaha/	perusahaan	baik	 kecil	maupun	besar	

yang	menunjang	perekonomian	di	kabupaten	ini.	Pada	tahun	2016,	data	yang	tercatat	pada	

Kantor	Pelayanan	Terpadu	Satu	Pintu	dan	Penanaman	Modal	Daerah	Kabupaten	Pohuwato	

334	 perusahaan	 yang	 beroperasi	 di	 wilayah	 Kabupaten	 Pohuwato.	 Dari	 jumlah	 tersebut,	

terdapat	18	perusahaan	besar	dan	sisanya	adalah	perusahaan	menengah	dan	kecil.	 

	 Untuk	 menunjang	 kegiatan	 perekonomian	 di	 masyarakat,	 masyarakat	 Kabupaten	

Pohuwato	menggunakan	 pasar	 sebagai	 sarana	 untuk	melakukan	 kegiatan	 jual	 beli	 barang	

atau	jasa.	Pada	tahun	2016,	tercatat	di	Dinas	Koperasi,	Industri,	dan	Perdagangan	Kabupaten	

Pohuwato	terdapat	17	pasar	yang	masih	aktif	dan	tersebar	di	beberapa	kecamatan.	Jumlah	

koperasi	 pada	 tahun	 2016	 mencapai	 123	 koperasi.	 Berdasarkan	 jenisnya,	 koperasi	 yang	

terdapat	di	Kabupaten	Pohuwato	 terdiri	dari	18	KUD,	18	KSP,	40	KSU,	13	KOPERTA,	dan	6	

KOPERIK.	 Hasil	 Sensus	 Ekonomi	 2016	 diperoleh	 informasi	 bahwa	 terdapat	 20.019	 usaha	

dengan	38.217	tenaga	kerja.		

	 Pada	 tahun	 2016,	 realisasi	 penerimaan	 pemerintah	 Kabupaten	 Pohuwato	 tercatat	

sebesar	 Rp.	 862.253.451.270,00.	 Realisasi	 penerimaan	 pemerintah	 Kabupaten	 Pohuwato	

terbesar	berasal	dari	dana	perimbangan	yang	berupa	dana	bagi	hasil	pajak	dan	bukan	pajak,	

dana	 alokasi	 umum	 dan	 dana	 alokasi	 khusus.	 Sementara	 untuk	 realisasi	 pengeluaran	

pemerintah	 Kabupaten	 Pohuwato	 tahun	 2015,	 adalah	 sebesar	 Rp	 834.239.804.430,00.	

Realisasi	 pengeluaran	pemerintah	Kabupaten	Pohuwato	 terbesar	 berasal	 dari	 pengeluaran	

untuk	belanja	tidak	langsung	berupa	belanja	pegawai,	belanja	hibah,	belanja	bantuan	social,		

belanja	 bagi	 hasil	 kepada	 Provinsi/	 Kabupaten/	 Kota	 dan	 pemerintah	 desa	 juga	 belanja	

bantuan	keuangan.	 	

	 Pada	 tahun	 2016	 pengeluaran	 masyarakat	 	 di	 Kabupaten	 Pohuwato	 hampir	 merata	

antara	pengeluaran	makanan	dan	pengeluaran		non		makanan.		Proporsi	pengeluaran		rata-	

rata		per	kapita	sebulan	untuk	makanan	adalah	54,78	persen	sedangkan	pengeluaran	bukan	

makanan	45,22	persen.	Dari	 komoditi	makanan,	pengeluaran	 terbesar	ada	pada	kelompok	

padi-padian	 kemudian	 makanan	 dan	 minuman	 jadi.	 Sedangkan	 untuk	 komoditi	 non	

makanan,	pengeluaran	terbesar	ada	pada	kelompok	perumahan	dan	fasilitas	rumah	tangga.		

	 PDRB	 sebagai	 salah	 satu	 indikator	 makro	 ekonomi	 yang	 dihitung	 untuk	 melihat	

gambaran	 secara	 umum	 keadaan	 ekonomi.	 PDRB	 Kabupaten	 Pohuwato	 pada	 tahun	 2016	
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atas	 dasar	 harga	 berlaku	 sebesar	 5	 trilyun	 118	 milyar	 640,31	 juta	 rupiah	 dan	 atas	 harga	

konstan	sebesar		3	trilyun	815	milyar	587,09	juta	rupiah.		

	 Dari	 tahun	 ke	 tahun	 sektor	 pertanian	 masih	 memiliki	 konstribusi	 terbesar	 terhadap	

perekonomian	 Kabupaten	 Pohuwato.	 Tahun	 2016	 kontribusi	 sektor	 pertanian	 mencapai	

59,42	persen.	Kontributor	lain	yang	cukup	besar	pengaruhnya	terhadap	pembentukan	PDRB	

Pohuwato	 tahun	 2016	 adalah	 sektor	 perdagangan	 besar	 dan	 eceran,	 reparasi	 mobil	 dan	

sepeda	motor	dengan	kontribusi	sebesar	9,37	persen.			

	 Ekonomi	 Pohuwato	 tahun	 2016	 mengalami	 pertumbuhan	 sebesar	 6,64	 persen,	

meningkat	 pertumbuhannya	 dibandingkan	 tahun	 2015	 yang	 tumbuh	 sebesar	 6,08	 persen.	

Laju	 pertumbuhan	 PDRB	 Kabupaten	 Pohuwato	 tahun	 2016	 menempati	 urutan	 ketiga	

tertinggi	setelah	Kota	Gorontalo	dan	Kabupaten	Gorontalo	Utara.	Hal	ini	lebih	baik	tentunya	

dibandingkan	tahun	sebelumnya	yang	hanya	menempati	peringkat	keempat.		

	 Potensi	unggulan	daerah	yang	ada	di	Kabupaten	Pohuwato	yang	dapat	meningkatkan	

pendapatan	 daerah	 jika	 dikembangkan	 dengan	 optimal	 antara	 lain	 hasil	 laut/	 perikanan;	

pertanian;	 potensi	 pesisir;	 terumbu	karang;	mangrove;	 perkebunan;	 kepariwisataan;	 posisi	

strategis	jalur	trans	Sulawesi.	
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III.1.9	Produk	Pariwisata	

	 Wisatawan	mancanegara	 (wisman)	 ialah	 setiap	 pengunjung	 yang	mengunjungi	 suatu	

negara	 di	 luar	 tempat	 tinggalnya,	 didorong	 oleh	 satu	 atau	 beberapa	 keperluan	 tanpa	

bermaksud	 memperoleh	 penghasilan	 di	 tempat	 yang	 dikunjungi	 dan	 lamanya	 kunjungan	

tersebut	 tidak	 lebih	 dari	 satu	 tahun	 (12	 bulan).	 Definisi	 ini	 mencakup	 2	 (dua)	 kategori		

wisatawan	mancanegara,	yaitu:		

1. Wisatawan	 (turis)	 ialah	 setiap	 pengunjung	 seperti	 definisi	 di	 atas	 yang	 tinggal	 paling	

sedikit	 24	 jam,	 akan	 tetapi	 tidak	 lebih	 dari	 1	 (satu)	 tahun	 di	 tempat	 yang	 dikunjungi,	

dengan	maksud	antara	lain:	berlibur,	rekreasi,	olah	raga,	bisnis,	menghadiri	pertemuan,	

studi,	dan	kunjungan	dengan	alasan	kesehatan.		

2. Excursionist	 ialah	setiap	pengunjung	seperti	definisi	di	atas	yang	tinggal	kurang	dari	24	

jam	di	 tempat	yang	dikunjungi	 (termasuk	“cruise	passengers”).	Cruise	Passengers	 ialah	

setiap	 pengunjung	 yang	 tiba	 di	 suatu	 negara	 di	 mana	 mereka	 tidak	 menginap	 di	

akomodasi	yang	tersedia	di	negara	tersebut,	misalnya	dengan	kapal	laut.		

A.	Atraksi	

Kabupaten	 Pohuwato	 sebagai	 daerah	 potensial	 menjadi	 tujuan	 (destinasi)	 wisata	

unggulan	 di	 Provinsi	 Gorontalo	 memiliki	 obyek	 dan	 daya	 tarik	 wisata	 unggulan	 berupa	

keindahan	 alam	 dan	 keunikan	 budaya.	 Dalam	 kebijakan	 pengembangan	 kepariwisataan	

Kabupaten	Pohuwato	menempatkan	beberapa	kawasan	wisata	di	daerah	ini	menjadi	obyek	

wisata	prioritas,	 dan	 telah	menjadi	 obyek	 kunjungan	 (destinasi)	 utama	 turis	mancanegara	

dan	domestik,	yakni:	

1. Permukiman	 Terapung	 Suku	 Bajo	 di	 Desa	 Torisiaje;	 	 terletak	 di	 Kecamatan	 Popayato	

dengan	 daya	 tariknya	 berupa	 bangunan	 rumah	masyarakat	 suku	 Bajo	 yang	 berada	 di	

atas	perairan	laut;	

2. Kawasan	 Wisata	 Pantai	 Indah	 Bumbulan;	 berada	 di	 Kecamatan	 Paguat	 dengan	 daya	

tariknya	berupa	hamparan	pasir	putih	dengan	view	alami	 laut	Teluk	Tomini,	dilengkapi	

dengan	 fasilitas	 wisata,	 seperti	 cottage,	 jogging	 track,	 gazebo,	 toilet,	 gedung	

pementasan,	taman	main,	kios	makanan	tradisional,	dan	lapangan	olah	raga.	

3. Taman	 Laut	 Pulau	 Bitila;	 berada	 di	 Kecamatan	 Paguat	 dengan	 daya	 tariknya	 berupa	

keindahan	 alam	 bawah	 laut	 dengan	 aneka	 ragam	 biota	 laut,	 seperti	 beragam	 spesies	

ikan,	terumbu	karang	yang	masih	baik,	serta		daratan	pulau	yang	berpasir	putih.	
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4. Pulau	 Lahe;	 berada	 di	 Kecamatan	 Marisa,	 dengan	 daya	 tariknya	 berupa	 pantai	 pasir	

putih	yang	mengelilingi	pulau.	

5. Pantai	 Pohon	 Cinta;	 berada	 di	 Kecamatan	 Marisa;	 dengan	 daya	 tariknya	 berupa	

keindahan	panorama	alam	pantai	Teluk	Tomini.	

6. Danau	 Delo;	 terletak	 di	 Kecamatan	 Marisa;	 dengan	 daya	 tariknya	 berupa	 keindahan	

alam	danau.	

Disamping	 obyek-obyek	 wisata	 prioritas	 tersebut	 di	 atas,	 wilayah	 Kabupaten	

Pohuwato	 masih	 memiliki	 banyak	 jenis	 obyek-obyek	 wisata	 yang	 juga	 potensial	

dikembangkan	 sehingga	 lebih	 menarik	 untuk	 dikunjungi	 turis	 mancanegara	 maupun	

domestik,	meliputi:	

1. Tanjung	Maleo	di	Kecamatan	Paguat;	

2. Pantai	Tanjung	Bajo	Kecamatan	Paguat;	

3. Pantai	Belili	di	Kecamatan	Duhiadaa;	

4. Pantai	Lalape	di	Kecamatan	Popayato;	

5. Danau	Embung	di	Kecamatan	Patilanggio;	

6. Danau	Telaga	di	Kecamatan	Popayato;	

7. Masjid	Keramat	di	Kecamatan	Wanggarasi;	

8. Air	Terjun	Lomuli	di	Kecamatan	Lemito;	

9. Air	Terjun	Kepala	Lima	di	Kecamatan	Popayato	Timur;	

10. Air	Terjun	Makarti	Jaya	di	Kecamatan	Taluditi;	

11. Air	Terjun	Karya	Baru	di	Kecamatan	Dengilo;	

12. Air	Terjun	Dadu	di	Kecamatan	Wanggarasi;	

13. Perkampungan	 Suku	 Sangihe	 di	 Desa	 Karangetan	 Kecamatan	 Paguat,	 dan	 di	 Desa	

Londoun	Kecamatan	Popayato;	

14. Perkampungan	Suku	Minahasa	di	Desa	Karangetan	Kecamatan	Paguat;	

15. Pulau	Napo	Libuo	di	Kecamatan	Paguat;	

16. Pantai	pasir	putih	di	Kecamatan	Paguat.				

B.	Aksesibilitas	

	 Jalan	 merupakan	 prasarana	 pengangkutan	 darat	 yang	 penting	 untuk	 memperlancar	

kegiatan	 perekonomian.	 Meningkatnya	 usaha	 pembangunan	 akan	 menuntut	 peningkatan	

pembangunan	 jalan	untuk	memudahkan	mobilitas	penduduk	dan	memperlancar	 lalu	 lintas	
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barang	dari	satu	daerah	ke	daerah	lain.	Panjang	jalan	di	seluruh	Kabupaten	Pohuwato	tahun	

2016	mencapai	1.073,62	km.	Panjang	jalan	yang	berada	di	bawah	wewenang	Negara	ada	165	

km,	di	bawah	wewenang	propinsi	ada	16	km,	dan	sisanya	di	bawah	wewenang	kabupaten	

sepanjang	 892,62	 km.	 Tahun	 2016	 jumlah	 kendaraan	 bermotor	 yang	 tercatat	 di	 Samsat	

Polres	Kabupaten	Pohuwato	sebanyak	36.318	unit,	dimana	32.877	unit	diantaranya	adalah	

sepeda	motor.	     

C.	Amenitas	

	 Kabupaten	 Pohuwato	 pada	 tahun	 2017	 memiliki	 21	 hotel.	 Jumlah	 ini	 bertambah	 2	

hotel	 jika	 dibandingkan	 dengan	 tahun	 sebelumnya.	 Untuk	 jumlah	 kamar	 yang	 tersedia	

sebanyak	 298	 kamar	 dengan	 jumlah	 tempat	 tidurnya	 sebanyak	 467	 buah.	 Untuk	 tingkat	

penghunian	kamar	hotel	dan	akomodasi	 lainnya	sendiri	 rata-rata	sebesar	11,23.	Bulan	Mei	

merupakan	 bulan	 dengan	 tingkat	 hunian	 hotel	 tertinggi	 selama	 tahun	 2016.	 Kabupaten	

Pohuwato	 juga	memiliki	 banyak	 restoran	 atau	 rumah	makan	 di	 sepanjang	 jalan	 utama	 di	

Kabupaten	ini.	Tercatat	pada	tahun	2016	terdapat	76	rumah	makan.	Jumlah	wisatawan	yang	

berkunjung	ke	Kabupaten	Pohuwato	selama	tahun	2016	tercatat	16.599	wisatawan.	Jumlah	

wisatawan	domestik	yang	berkunjung	ke	Kabupaten	Pohuwato	berjumlah	16.540	wisatawan,	

sedangkan	untuk	wisatawan	asing	atau	mancanegara	sebanyak	59	wisatawan.		

	 Pembangunan	pos	dan	 telekomunikasi	mencakup	 jangkauan	baik	pelayanan	maupun	

peningkatan	 jasa	 telekomunikasi	dan	 informasi.	Pada	 tahun	2016,	kantor	pos	di	Pohuwato	

berjumlah	 4	 unit	 yang	melayani	 13	 kecamatan,	 tidak	 ada	 pos	 desa	 dan	 rumah	 pos.	 Jenis	

produk	pos	yang	dikirim	paling	banyak	dari	kabupaten	Pohuwato	adalah	surat	kilat	khusus	

sebanyak	4.122	surat.	Sedangkan	produk	pos	yang	diterima	paling	banyak	adalah	juga	surat	

kilat	khusus	sebanyak	33.421	surat.	 
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III.2	PROFIL	MIKRO	WILAYAH	PERENCANAAN	

III.2.1	Administrasi	

Kecamatan	 Paguat	 merupakan	 wilayah	 kecamatan	 yang	 terletak	 di	 Bagian	 Timur	

Kabupaten	Pohuwato	yang	berbatasan	langsung	dengan	Kabupaten	Boalemo	dan	Gorontalo	

Utara.	Secara	administrasi	pemerintahan,	Kecamatan	Paguat	terbagi	menjadi	8	Desa	dan	3	

Kelurahan.	 Kecamatan	 Paguat	merupakan	 salah	 satu	 Kecamatan	 yang	 terletak	 di	 Kawasan	

Pesisir	Pantai	Teluk	Tomini	dan	 terdapat	beberapa	pulau	yaitu	Pulau	Taludahe,	Wulunggio	

Bajo,	 Tonelo	 dan	 Dulawono.	 Adapun	 batas	 masing-masing	 Kecamatan	 Paguat	 sebagai	

berikut:		

• Utara	 :	 Kecamatan	Dengilo		

• Selatan	 :	 Teluk	Paguat		

• Barat	 :	 Kecamatan	Marisa	dan	Buntulia		

• Timur	 :	 Kabupaten	Boalemo		

Berdasarkan	hasil	pengukuran	digitasi	peta	 citra	 satelit	 terdapat	perbedaan	 luasan	

wilayah	Administrasi	Kecamatan	Paguat.	Luas	wilayah	Kecamatan	Paguat	berdasarkan	data	

BPS	kurang	lebih	326,67	Km²	dari	hasil	pengolahan	peta	citra	satelit	luas	wilayah	administrasi	

Kecamatan	Paguat	kurang	lebih	68,139	Km².	

Tabel	III.7	Wilayah	Administasi	Kecamatan	Paguat	

No	 Desa	
Luas	Wilayah	(Km²)	

Data	BPS	 Peta	Citra	

a	 b	 c	 d	

1	 Libuo	 50,30	 19,79,048	

2	 Pentadu	 5,82	 1,66,782	

3	 Siduan	 10,85	 1,33,761	

4	 Bunuto	 31,25	 4,55,9033	

5	 Sipayo	 27,28	 2,49,7428	

6	 Sogniti	 96,96	 12,14,507	

7	 Maleo	 30,16	 5,55,2561	

8	 Bumbulan	 3,39	 4,76,801	

9	 Kemiri	 2,66	 3,70,8136	

10	 Molamahu	 56,00	 7,97,4888	

11	 Buhu	Jaya	 12,00	 4,13,8131	

Jumlah	 326,67	 68,139163	

Sumber:	Kecamatan	dalam	Angka,	2015	
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III.2.2	Kondisi	Fisik	Dasar	

A. Topografi	dan	Kelerengan		

Berdasarkan	hasil	pemetaan	kondisi	fisik	dasar	di	wilayah	perencanaan,	Kecamatan	

Paguat	 memiliki	 ketinggian	 antara	 0	 -	 1600	m	 diatas	 permukaan	 laut	 (dpl).	 Ketinggian	 di	

Kecamatan	Paguat	berkisar	antara	0	-	600	m	sedangkan	untuk	Kecamatan	Paguat	400	-	1600	

m	dpl.	Secara	umum,	kondisi	kemiringan	lahan/	kelerenagan	di	wilayah	perencanaan	terdiri	

dari	3	jenis	yaitu	datar,	landai	dan	curam.	Kermiringan	lahan	di	Kecamatan	Paguat	bervariatif	

kemiringan	lahan	yang	relatif	datar.		

B. Geologi		

Kabupaten	 Pohuwato	 memiliki	 struktur	 geologi	 yang	 beragam,	 yaitu	 batuan	

sedimen,	 batuan	 terobosan,	 batuan	 gunung	 api	 dan	 endapan	 pantai.	 Dari	 ke	 empat	 jenis	

geologi	tersebut	yang	mendominasi	di	kabupaten	pohuwato	adalah	jenis	batuan	gunung	api.	

Dengan	 banyaknya	 jenis	 batuan	 yang	 ada,	 menunjukkan	 bahwa	 Kabupaten	 Pohuwato	

merupakan	 daerah	 yang	 cukup	 kaya	 akan	 adanya	 bahan	mineral	 Kecamatan	 Paguat	 yang	

merupakan	 bagian	 dari	 Kabupaten	 Pohuwato	 yang	 memiliki	 struktur	 geologi	 yang	

dikelompokkan	 menjadi	 3	 kelompok	 besar	 yaitu	 batuan	 sedimen,	 batuan	 terobosan	 dan	

batuan	gunung	api.	Struktur	geologi	Kecamatan	Paguat	menunjukkan	sebagian	besar	wilayah	

Kecamatan	Paguat	memiliki	struktur	batuan	sedimen	dan	terobosan.	

C. Jenis	Tanah		

Jenis	tanah	di	Kabupaten	Pohuwato	terdiri	dari	aluvial,	andosol,	litosol	dan	regosol.	

Di	 Kecamatan	Paguat	 jenis	 tanah	 yang	mendominasi	 adalah	 jenis	 tanah	 tanah	 alluvial	 dan	

regosol.	 Jenis	 tanah	 tersebut	 cocok	 digunakan	 untuk	 kegiatan	 pertanian.	 Jenis	 tanah	 di	

Kecamatan	Paguat	di	dominasi	oleh	jenis	tanah	alluvial.	

D. Hidrologi		

Kecamatan	dilewati	oleh	satu	sungai	yakni	Sungai	Bumbulan,	sungai	ini	berasal	dari	

tubuh	 air	 Pegunungan	 Pani,	 melewati	 Kecamatan	 Dengilo	 dan	 Kecamatan	 Paguat	 dengan	

panjang	kurang	lebih	20	Km2.	Berdasarkan	wilayah	Daerah	Aliran	Sungai	(DAS),	Kecamatan	

Paguat	 merupakan	 DAS	 Tilamuta.	 Selain	 kondisi	 DAS	 di	 wilayah	 perencanaan,	 wilayah	

perencanaan	 merupakan	 daerah	 akuifer	 produktif.	 Kondisi	 hidrogeologi	 yang	 merupakan	

kondisi	 penyebaran	 dan	 pergerakan	 air	 tanah	 sesuai	 dengan	 kondisi	 geologi	 wilayah	

perencanaan.	 Kabupaten	 Pohuwato	 terdapat	 4	 (empat)	 cekungan	 air	 tanah	 (CAT)	 yaitu	
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Popayato,	Lemito,	Randangan	dan	Marisa.	Di	Kecamatan	Paguat	bukan	merupakan	daerah	

cekungan	air	tanah	namun	potensi	sebagai	daerah	tangkapan	air.	

E. Klimatologi		

Salah	satu	kondisi	klimatologi	di	wilayah	perencanaan	adalah	besarnya	curah	hujan	

tahunan.	Wilayah	perencanaan	memilki	dua	musim	setiap	tahunnnya,	yakni	musim	kemarau	

dan	musim	 penghujan.	 Dimana	 data	 klimatologi	 ini	mengikuti	 data	 Kabupaten	 Pohuwato,	

sebagai	berikut:	

1. Musim	penghujan	biasanya	terjadi	pada	bulan	Desember	sampai	bulan	Maret;	

2. Kecamatan	Paguat	memiliki	curah	hujan	rata-rata	pertahunnya	mencapai	antara	2.250	 -	

3.250	MM;	

3. Musim	kemarau	berlangsung	dari	bulan	Juni	sampai	bulan	November.	

F. Morfologi		

Kondisi	 topografi	 suatu	wilayah	 berkaitan	 dengan	 bentuk	 raut	 permukaan	wilayah	

atau	 morfologi.	 Morfologi	 wilayah	 Wilayah	 perencanaan	 secara	 umum	 terbagi	 menjadi	

empat	 kelompok	 dataran	 yaitu	 morfologi	 datar/	 landai,	 berombak,	 bergelombang	 dan	

perbukitan	 terjal/	 pegunungan.	 Morfologi	 dataran	 rendah	 umumnya	 terdapat	 di	 daerah	

bagian	 selatan	 dan	 bagian	 tengah	 baik	 itu	 di	 Kecamatan	 Paguat.	Wilayah	 dataran	 rendah	

merupakan	 wilayah	 yang	 mempunyai	 ketinggian	 kurang	 dari	 500	 meter	 dpl	 (di	 atas	

permukaan	laut).	

3.2.3	Demografi	

Berdasarkan	rekapitulasi	 jumlah	penduduk	di	Kecamatan	Paguat,	 jumlah	penduduk	

di	Kecamatan	Paguat	pada	tahun	2012	adalah	sebesar	16.111	jiwa	dengan	jumlah	penduduk	

terbesar	 terdapat	 di	 Kelurahan	 Pentadu	 yaitu	 sebanyak	 2.003	 jiwa	 sedangkan	 jumlah	

penduduk	 terkecil	 terdapat	 di	 Desa	 Kemiri	 yaitu	 sebanyak	 676	 jiwa.	 Berikut	 tabel	 jumlah	

penduduk	Kecamatan	Paguat:	

Tabel	III.8		Jumlah	Penduduk	Kecamatan	Paguat		

No	 Desa	/	Kelurahan	 Jumlah	Penduduk	Eksisting	(jiwa)	

a	 b	 c	

1	 Libuo	 1.472	

2	 Pentadu	 2.003	

3	 Siduan	 1.888	

4	 Bunuto	 1.257	

5	 Sipayo	 1.607	

6	 Sogniti	 1.624	

7	 Maleo	 1.343	

8	 Bumbulan	 1.993	
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No	 Desa	/	Kelurahan	 Jumlah	Penduduk	Eksisting	(jiwa)	

a	 b	 c	

9	 Kemiri	 1.421	

10	 Molamahu	 827	

11	 Buhu	Jaya	 676	

Jumlah	 16.111	

Sumber:	Kecamatan	Paguat	dalam	Angka,	2015	

	

Kondisi	 kepadatan	 penduduk	 di	 wilayah	 perencanaan,	 berdasarkan	 luas	 wilayah	

perencanaan	 menunjukkan	 kepadatan	 penduduk	 di	 Kecamatan	 Paguat	 sebesar	 49	 jiwa/	

km2,	dengan	tingkat	kepadatan	tertinggi	di	Desa	Bumbulan	sebesar	588	jiwa/	km2.	Kondisi	

kepadatan	penduduk	di	Wilayah	Perencanaan	dapat	dilihat	pada	Tabel	berikut.	

Tabel	III.9		Kepadatan	Penduduk	Kecamatan	Paguat		

No	 Desa	/	Kelurahan	 Jumlah	Penduduk	Eksisting	(jiwa)	 Luas	(Km²)	 Kepadatan	(jiwa/Km²)	

a	 b	 c	 d	 e	

1	 Libuo	 1.472	 50,3	 29,26	

2	 Pentadu	 2.003	 5,82	 344,2	

3	 Siduan	 1.888	 10,85	 174	

4	 Bunuto	 1.257	 31,25	 40,22	

5	 Sipayo	 1.607	 27,28	 58,91	

6	 Sogniti	 1.624	 96,96	 16,76	

7	 Maleo	 1.343	 30,16	 44,53	

8	 Bumbulan	 1.993	 3,39	 587,9	

9	 Kemiri	 1.421	 2,66	 534,2	

10	 Molamahu	 827	 56	 14,77	

11	 Buhu	Jaya	 676	 12	 56,33	

Jumlah	 16.111	 236,7	 49,32	

Sumber:	Kecamatan	Paguat	dalam	Angka,	2015	

	

III.2.4	Ekonomi,	Sosial,	Budaya	dan	Lingkungan	

A. Potensi	Pertanian		

Salah	satu	komoditas	utama	yang	terdapat	di	Kecamatan	Paguat	berasal	dari	sektor	

pertanian.	Komoditas	pertanian	tersebut	terdiri	dari	beberapa	jenis	yaitu	tanaman	pangan,	

sayur-sayuran,	buah-buahan,	dan	perkebunan.		

1. Tanaman	Pangan		

Jenis	 tanaman	 pangan	 merupakan	 komoditas	 palawija	 yang	 terdapat	 di	 Kecamatan	

Paguat	 terdiri	 dari	 tanaman	 padi,	 jagung,	 kacang	 tanah,	 ubi	 kayu,	 dan	 ubi	 jalar	 yang	

produksinya	terus	mengalami	peningkatan	yang	signifikan	setiap	tahunnya.	
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2. Sayuran		

Jenis	 sayuran	 yang	 terdapat	 di	 Kecamatan	 Paguat	 terdiri	 dari	 tanaman	 sayuran	 daun	

bawang,	 tomat,	 kangkung,	 terung,	 dan	 cabai.	 Produksi	 jenis	 tanaman	 sayuran	 ini	 di	

Kecamatan	Paguat	sebesar	65,5	ton.	

3. Buah-Buahan		

Jenis	tanaman	buah-buahan	atau	holtikultura	yang	terdapat	di	Kecamatan	Paguat	terdiri	

dari	 tanaman	pisang,	mangga,	 jambu	biji,	pepaya,	nanas	dan	nangka.	Produksi	 tanaman	

jenis	tanaman	buah-buahan	di	Kecamatan	Paguat	sebesar	657	ton.		

4. Perkebunan		

Jenis	 tanaman	 perkebunan	 yang	 terdapat	 di	 Kecamatan	 Paguat	 terdiri	 dari	 tanaman	

kelapa,	kelapa	hibrida,	kakao,	kopi,	jambu	mete	dan	kemiri.	Jumlah	produksi	perkebunan	

sebesar	1.388	ton	dengan	luas	area	kurang	lebih	1.395	Ha.	

B. Potensi	Perikanan		

Komoditas	 utama	 lainnya	 yang	 terdapat	 di	 Kecamatan	 Paguat	 ialah	 sektor	

perikanan.	Komoditas	perikanan	tersebut	terdiri	dari	beberapa	jenis	yaitu	perikanan	laut	dan	

budidaya	perikanan	yang	terdiri	dari:	budidaya	ikan	air	payau,	air	laut,	dan	air	tawar.	

Tabel	III.10	Jumlah	Produksi	Perikanan	Laut	di	Kecamatan	Paguat		

No	 Jenis	Perikanan	 Produksi	(ton)	

a	 b	 c	

1	 Perikanan	Laut	Tangkap	 3.037,1	

2	 Budidaya	Perikanan	 	

	 a. Air	Payau	 39,145	

- Bandeng	 61,85	

- Udang	Windu	 4,50	

- Udang	Vanama	 	

b. Air	Laut	 	

- Rumput	Laut	 2.020	

- Kerapu	 1,75	

- Mutiara	 -	

c. Air	Tawar	 	

- Ikan	Nila	 15	

- Ikan	Mas	 0,8	

- Ikan	Lele	 -	

Jumlah	 5.180,55	

Sumber:	Kecamatan	Paguat	dalam	Angka,	2015	

	

C. Potensi	Industri		

Sebagai	salah	satu	kawasan	yang	diarahkan	sebagai	kawasan	industri	di	Kabupaten	

Pohuwato,	 Kecamatan	 Paguat	 telah	 berkembang	 berbagai	 macam	 kegiatan	 industri.	
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Kegiatan	industri	kecil	dan	mikro	adalah	kegiatan	industri	yang	mendominasi	di	Kecamatan	

Paguat.	

III.2.5	Infrastruktur	

Prasarana	dan	utilitas	perkotaan	terdiri	dari	berbagai	jaringan	penunjang	kehidupan	

seperti	 jaringan	transportasi,	 listrik,	 jaringan	air	bersih,	 jaringan	telepon,	 jaringan	drainase,	

serta	sanitasi	dan	persampahan.		

1) Jaringan	Transportasi		

a. Jaringan	Jalan	Raya		

Wilayah	 perencanaan	 terbentuk	 dari	 4	 (empat)	 klasifikasi	 jaringan	 jalan	 yaitu	

jaringan	 jalan	 arteri,	 kolektor	 primer,	 lokal	 primer	 dan	 lingkungan.	 Klasifikasi	 hirarki	

jalan	tersebut	dapat	dijelaskan	sebagai	berikut	:		

• Jalan	 arteri	 primer	 adalah	 jalan	 yang	menghubungkan	 Propinsi	 Gorontalo	 –	

Propinsi	Sulawesi	Tengah;	

• Jalan	 kolektor	 primer	 adalah	 jalan	 yang	menghubungkan	 kawasan	 sekunder	

kedua	dengan	kawasan	sekunder	kedua	lainnya;	

• Jalan	 lokal	 primer,	 adalah	 jalan	 yang	 menghubungkan	 antar	 desa	 di	

Kecamatan	Paguat;	

• Jalan	Lingkungan.	

Jalan	 lingkungan	merupakan	 jalan	 yang	 terdapat	 di	 dalam	 lingkungan	 perumahan	

ataupun	 permukiman.	 Berdasarkan	 hasil	 pengamatan	 maka	 diarahkan	 untuk	

peningkatan	fungsi	jalan	dan	pelebaran	jalan	yang	ada	serta	mengembangkan	jalan	baru	

perlu	dilaksanakan.	

b. Fasilitas	Transportasi		

Fasilitas	transportasi	merupakan	pendukung	kegiatan	perpindahan	moda	di	wilayah	

perencanaan.	Keberadaan	fasilitas	transportasi	yang	ada	di	wilayah	perencanaan	adalah	

Pelabuhan	 Laut/	 Penyeberangan	 Paguat,	 terminal	 angkutan	 umum	 tidak	 terdapat	 di	

wilayah	 ini,	 namun	 terdapat	 beberapa	 titik	 koridor	 yang	 dijadikan	 sebagai	 tempat	

pemberhentian	atau	terminal	bayangan.	
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2) Jaringan	Air	Minum	

Kondisi	 dan	 jaringan	 terpasang	menurut	 pengguna	 jaringan	 air	 minum	 di	 wilayah	

Kecamatan	 Paguat	 menggunakan	 sumber	 dari	 PDAM	 untuk	 pemenuhan	 kebutuhan	

masyarakatnya.	Jumlah	pelanggan	air	PDAM	sebanyak	993	pelanggan		

Kondisi	 air	 tanah	 dan	 sungai	 yang	 terdapat	 sepanjang	 wilayah	 perencanaan	

tergolong	 bersih	 dan	 sering	 dimanfaatkan	 untuk	 kebutuhan	 sehari-hari	 masyarakat	

sekitar.	

3) Jaringan	Pematusan/	Drainase		

Saluran	 drainase	 yang	 terdapat	 di	 wilayah	 perencanaan	 dapat	 diklasifikasikan	

menjadi	 tiga	 jenis,	 yaitu	 drainase	 primer/	 sungai,	 drainase	 sekunder/	 jalan	 utama	 dan	

drainase	 tersier/	 jalan	 lokal	 dan	 jalan	 lingkungan.	 Penjelasan	 lebih	 rinci	 adalah	 sebagai	

berikut:		

1) Drainase	primer	yang	terdapat	di	wilayah	perencanaan	yaitu	sungai.	

2) Drainase	sekunder	umumnya	terletak	di	sepanjang	jalan	utama	kawasan	dan	bagian	

kawasan	 lainnya	 seperti	 jalan	 yang	 menghubungkan	 wilayah	 perencanaan	 dengan	

kecamatan	 lain,	drainase	untuk	 jalan	utama	tersebut	umumnya	mempunyai	 lebar	1	

m	 dan	 terbuat	 dari	 perekerasan	 semen.	 Rata-rata	 drainase	 tersebut	 merupakan	

drainase	 terbuka	 dengan	 bentuk	 segiempat	 dan	 trapesium.	 Drainase	 sekunder	

tersebut	berfungsi	cukup	baik.		

3) Drainase	 tersier	umumnya	 terletak	di	area	permukiman	penduduk.	Drainase	 tersier	

tersebut	 rata-rata	 terbuat	 dari	 semen,	 namun	masih	 ada	 yang	 berasal	 dari	 tanah.	

Lebar	saluran	drainase	tersier	ini	rata-rata	0,4	m	-	1	m	dengan	kedalaman	antara	0.3	-	

0.5	 Kondisi	 saluran	 drainase	 tersier	 ini	 kurang	 berfungsi	 dengan	 baik,	 terdapat	

endapan	berupa	sampah	yang	menghambat	aliran	saluran	drainase.	

4) Jaringan	Listrik		

Seluruh	 Masyarakat	 wilayah	 perencanaan	 telah	 menggunakan	 jasa	 PLN.	 Hal	 ini	

terlihat	dari	100%	penggunaan	PLN	sebagai	sumber	listrik	di	wilayah	ini.	Jenis	tegangan	

listrik	yang	mengalir	di	wilayah	perencanaan	yaitu	 jaringan	 listrik	 tegangan	menengah	

dan	jaringan	tegangan	rendah.	Jumlah	pelanggan	listrik	di	Kecamatan	Paguat.	
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5) Jaringan	Telekomunikasi		

Secara	 umum	 wilayah	 perencanaan	 telah	 terlayani	 oleh	 jaringan	 telekomunikasi.	

Jenis	sarana	komunikasi	yang	terdapat	di	wilayah	perencanaan	meliputi	telepon	rumah,	

dan	 termasuk	 juga	 telepon	 seluler	 (ponsel).	 Pola	 jaringan	 telekomunikasi	 yang	 ada	 di	

wilayah	 perencanaan	 mengikuti	 pola	 jaringan	 jalan	 yang	 menggunakan	 sistem	 kabel	

yang	disangga	dengan	tiang	penyangga.	Selain	itu	terdapat	juga	beberapa	titik	menara	

telekomunikasi	di	wilayah	perencanaan.	

6) Jaringan	Sanitasi	dan	Persampahan		

Penduduk	di	wilayah	perencanaan	sebagian	besar	telah	memiliki	kamar	mandi	sendiri	

untuk	pembuangan	air	 limbah	rumah	tangga.	Selain	 itu	mereka	 juga	telah	mempunyai	WC	

maupun	 Jamban	 pada	 rumah	 masing-masing.	 Sistem	 persampahan	 masyarakat	 wilayah	

perencanaan	pada	umumnya	masih	dengan	cara	tradisional	yaitu	dengan	ditempatkan	pada	

keranjang	sampah.	Kemudian	sampah	 tersebut	dibuang	di	halaman	belakang	 rumah	untuk	

dilakukan	pembakaran.	
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III.3	POTENSI	DAN	MASALAH	

Berdasarkan	 hasil	 pengamatan	 di	 lapangan	 dan	 studi	 literatur	 maka	 dapat	

diinvetarisasi	 potensi	 dan	 permasalahan	 yang	 ada	 di	 Kawasan	 Pantai	 Libuo,	 Kecamatan	

Paguat,	Kabupaten	Pohuwato,	antara	lain	sebagai	berikut:	

A.	Potensi	

1. Sebagai	salah	satu	kawasan	potensi	wisata,	Kawasan	Pantai	Libuo	mempunyai	kekhasan	

daya	 tarik	 wisata	 (attractions)	 yang	 mungkin	 tidak	 dijumpai	 dilokasi	 lain,	 seperti	

misalnya	 suasana	 kawasan,	 pemandangan	 pesisir	 pantai,	 keanekaragaman	 biota	 laut,	

pasir,	keindahan	matahari	(sunset	dan	sunrise)	dan	cakrawala	pesisir;	

2. Di	 lokasi	wisata	 ini	 sudah	 terdapat	 penginapan/	 cottage,	gazebo,	 arena	 bermain,	 kios	

dan	warung	makan	yang	menyediakan	makan	dan	makanan	kecil.	Keberadaan	warung-

warung	tersebut	sangat	membantu	para	pengunjung	dalam	mendapatkan	makanan	dan	

minuman	berada	selama	berada	di	Kawasan	Kawasan	Pantai	Libuo;		

3. Untuk	 pengunjung	 yang	 membawa	 kendaraan	 sendiri	 ke	 lokasi	 wisata	 area	 Kawasan	

Pantai	 Libuo	 ini	 sudah	 tersedia	 tempat	 parkir	 yang	 cukup	 luas	 namun	 belum	 tertata	

dengan	baik;	

4. Kawasan	Pantai	Libuo	ini	berada	pada	jalur	strategis	Trans	Sulawesi	sehingga	berpeluang	

dikembangkan	 sebagai	 salah	 satu	 tempat	 transit	 sekaligus	 menikmati	 keindahan	

Kawasan	Pantai	Libuo;	

5. Posisi	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 yang	 berada	 di	 pesisir	 pantai	 dan	 Teluk	 Tomini	 ini	 dapat	

dikemas	 sedemikian	 rupa	 menjadi	 salah	 satu	 paket	 wisata	 terpadu	 dalam	 satu	

pengelolaan	wisata	berkelanjutan;	

6. Bahan	baku	potensi	wisata	biota	 laut	yang	ada	di	 Kawasan	Pantai	 Libuo	sebagai	 salah	

satu	 biota	 laut	 yang	 unik	 dan	 langka,	 sehingga	 susah	 ditemukan	 di	 tempat	 lain.	 Hal	

tersebut	 dapat	 menjadi	 daya	 tarik	 tersendiri	 bagi	 peminat	 wisata	 khusus	 (diving,	

snorkeling	dan	wisata	bahari);	

7. Infrastruktur	 seperti	 jaringan	 jalan	 yang	 terkait	 dengan	 aksesibilitas	 baik	 dari,	menuju	

dan	ke	Kawasan	Pantai	Libuo	ini	dalam	kondisi	baik	dan	dapat	digunakan	sebagai	modal	

pencapaian	menuju	tempat	wisata	yang	mudah	dan	lancar;	

8. Embrio	 amenitas	 di	 sekitar	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 telah	 ada	 dan	 dapat	 dikembangkan	

lebih	lanjut	untuk	mendukung	kepariwisataan.	
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B.	Permasalahan	

1. Sebagai	 obyek	 wisata	 yang	 masih	 bisa	 dianggap	 alami,	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 belum	

mempunyai	 fasilitas	 penunjang	 kegiatan	 pariwisata	 yang	 lengkap	 dan	 memadai,	

meskipun	embrionya	telah	ada;	

2. Di	 lokasi	 wisata	 ini	 meskipun	 kondisi	 bangunannya	 relatif	 kurang	 tertata	 serta	 masih	

berupa	bangunan	semi	permanen;	

3. Di	 lokasi	wisata	 ini	 juga	belum	terdapat	 tempat	ganti	pakaian,	sebagai	 tempat	dengan	

embrio	wisata	pantai	maka	kebutuhan	tempat	ganti	pakaian	diperlukan,	tempat	ganti	ini	

cukup	diadakan	sebagai	tempat	mengganti	baju	mereka	sebelum	dan	sesudah	berenang	

atau	mandi	di	kawasan	pantai;	

4. Tempat	 penjualan	 tiket	masuk	 bagi	 para	 pengunjung	 ada	 tetapi	 belum	optimal,	 kelak	

pengelolaan	 dana	 dari	 pengunjung	 ini	 dapat	 dimanfaatkan	 untuk	 pengembangan	 dan	

pengelolaan	Kawasan	Pantai	Libuo;	

5. Wisatawan	yang	datang	ke	Kawasan	Pantai	Libuo	lebih	didominasi	oleh	wisatawan	lokal	

yang	masih	sangat	terbatas	dan	masih	terpusat	pada	masyarakat	sekitar;	

6. Keterbatasan	 wisatawan	 tersebut	 dipengaruhi	 oleh	 salah	 satu	 faktor	 yaitu	 belum	

optimalnya	promosi	kepariwisataan;	

7. Ketersediaan	 fasilitas	 wisata	 yang	 masih	 terbatas	 juga	 menjadi	 salah	 satu	 penyebab	

lama	tinggal	wisatawan	yang	relatif	singkat;	

8. Sebagai	 suatu	 potensi	 wisata,	 obyek	 dan	 daya	 wisata	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	

sesungguhnya	 telah	 mengalami	 penurunan	 kualitas	 lingkungan	 fisik	 yang	 ditandai	

dengan	berbagai	kondisi	dilapangan	baik	secara	fisik	maupun	non	fisik,	meliputi	antara	

lain	lingkungan	yang	kurang	tertata,	estetika	kawasan	yang	belum	terwujud,	kesadaran	

wisatawan	 terhadap	 kebersihan	 yang	 masih	 kurang	 sehingga	 kawasan	 terkadang	

cenderung	 kotor	 oleh	 banyaknya	 sampah	dan	 sebagainya.	Namun	penurunan	 kualitas	

tersebut	masih	dapat	dibenahi	dengan	baik;	

9. Keberadaan	 kios,	 warung,	 tenda	 dan	 tempat	 makan	 disekitar	 obyek	 wisata	 dapat	

mengurangi	keindahan	alam	sebagai	salah	satu	keunggulan	obyek	dan	daya	tarik	wisata	

bagi	Kawasan	Pantai	Libuo;	

10. Keadaan	 dilapangan	 memperlihatkan	 bahwa	 peruntukan	 lahan	 masih	 belum	 jelas	

pengaturannya,	meskipun	sudah	terdapat	pengelompokan	(seperti	fasilitas	kios/	warung	
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makan,	 RTH,	 taman	 dan	 KM/	 WC	 Umum),	 tetapi	 kesan	 kurang	 terjangkau/	 kurang	

tercapai	dalam	hal	aksesibilitas	pengguna	kawasan	masih	 terlihat	pada	masing-masing	

area	 fasilitas/	 kegiatan	 ini.	 Untuk	 itu	 perlu	 dilakukan	 penataan	 terutama	 dalam	 hal	

penataan	 fungsi	 lahan	 untuk	 pengembangan	 fasilitas	 pendukung	 bagi	 obyek	 wisata	

Kawasan	Pantai	Libuo;		

11. Bangunan	 semi	 dan	 non	 permanen	 pada	 area	 wisata	 ini	 terlihat	 dari	 bangunan	 kios/	

warung.	 Kondsisi	 bangunan	 tersebut	 serta	 ditambah	 lingkungan	 yang	 kotor	 dapat	

mengurangi	keindahan	visual	dari	obyek	wisata	ini.	Untuk	itu	perlu	dilakukan	penataan	

baik	letak	maupun	fungsi	bangunan	serta	disesuaikan	dengan	peruntukan	obyek	secara	

keseluruhan,	 sehingga	 fungsi	 bangunan	 selain	 dapat	 tepat	 guna	 tetapi	 juga	 semakin	

menambah	keindahan	Kawasan	Pantai	Libuo.	
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BAB	IV	

ANALISIS	

	

 

“..daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa 

keanekaragaman kekayaan alam, budaya dam hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan 

wisatawan..” 

 

	

IV.1	ANALISIS	SPASIAL	

	 Kota	 pantai	 merupakan	 sebuah	 pusat	 kegiatan	 ekonomi,	 industri,	 perdagangan,	

pendidikan,	 pemerintahan	 atau	 mencakup	 semua	 kegiatan	 pengembangan	 ekonomi	 di	

bidang	kemaritiman.	 Perekonomian	yang	berputar	di	 dalam	kota	pantai	biasanya	 terdapat	

pusat	 perbelanjaan,	 pusat	 pendidikan	 (pendidikan	 perikanan),	 perbankan	 (BPR),	 fasilitas	

kesehatan,	 rekreasi,	 sarana	olah	raga,	sarana	hiburan	dan	 lain-lain.	Diperkirakan	kota	akan	

tumbuh	dan	bisa	meningkatkan	pertumbuhan	ekonomi	wilayahnya.	Disamping	itu,	tabungan	

masyarakat	 melalui	 bank	 lokal	 atau	 lembaga	 keuangan	 lainnya	 ditingkat	 lokal,	 dapat	

membuat	kota	tersebut	tumbuh	terus	secara	mandiri	karena	tersedianya	modal	masyarakat	

yang	aksesnya	tidak	sulit.	 

	 Komposisi	pekerjaan	penduduk	kota	pantai	sangat	situasional,	namun	dapat	digunakan	

persentase	 berikut.	 Penangkapan	 sekitar	 40	 %,	 industri	 berbasis	 perikanan	 sekitar	 25	 %,	

budidaya	10	%,	pariwisata	5	%,	industri	pakan	5	%,	transportasi	5	%,	jasa	pelabuhan	5	%	dan	

pekerjaan	lain-lain	5	%.	Dengan	komposisi	pekerjaan	seperti	itu,	akan	mampu	menciptakan	

kota	pantai	sebagai	pusat	pertumbuhan	baru	di	di	wilayah	hinterland	yang	diharapkan	dapat	

menjadi	triger	untuk	menarik	daerah	sekitarnya.		

	 Kemampuan	 daerah	 kota	 pantai	 sebagai	 penarik	 atau	 sebagai	 prime	 mover	

pertumbuhan,	karena	tumbuhnya	industri	perikanan	mulai	dari	ketersediaan	armada	kapal,	

alat	 tangkap,	 pabrik	 es,	 cold	 storage,	 pabrik	 pengalengan	 ikan,	 pelabuhan	 perikanan,	

pengepakan,	 galangan	 kapal	 dan	 perbengkelan	 tersedia	 di	 dalam	 kota	 pantai	 tersebut.	
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Infrastruktur	 ekonomi	 seperti	 itu	 tumbuh	 dan	 berkembang,	 karena	 penyediaan	 fasilitas	

publik	seperti	air,	listrik,	telepon	dan	akses	jalan.		

	 Infrastruktur	 ekonomi	 maupun	 publik	 yang	 dibutuhkan	 dalam	 kota	 pantai	 dapat	

dilakukan	 oleh	 unsur-unsur	 yang	 terlibat	 (stakeholders).	 Bagi	 pengusaha	 dapat	melakukan	

investasi	infrastruktur	ekonomi,	sedang	keterlibatan	pemerintah	berupa	penyediaan	sarana	

publik	 dan	 keterlibatan	masyarakat	 dalam	 bentuk	 produksi.	 Kabupaten	 Pohuwato	 sebagai	

salah	 satu	 kota	 pantai	 berpotensi	 dikembangkan,	 hal	 tersebut	 dikarenakan	 Kabupaten	

Pohuwato	memiliki	 lokasi	 yang	 cukup	 strategis	 dalam	 koridor	 aksesibilitas	 trans	 Sulawesi,	

selain	 itu	 dukungan	 infrastruktur	 yang	 ada	 di	 Kabupaten	 Pohuwato	 dapat	 menunjang	

kegiatan	ekonomi	wilayah	dan	investasi.	

Upaya	mendorong	pengembangan	 investasi	bidang	kelautan	merupakan	salah	satu	

jenis	investasi	berbasis	kemaritiman,	dimana	terdapat	dasar	pertimbangan	bahwa	Indonesia	

memiliki	 garis	 pantai	 terpanjang	 kedua	 di	 dunia,	 yang	 dapat	 dimanfaatkan	 untuk	

pengembangan	 investasi.	 Pengembangan	 kemaritiman	 ini	 sesuai	 dengan	 Visi	 Indonesia	

tentang	poros	maritim	dimana	Indonesia	merupakan	poros	maritim	dunia	dikarenakan	letak	

Indonesia	yang	berada	di	antara	dua	samudera	yaitu	Samudera	Hindia	dan	Samudera	Pasifik.	

Pembangunan	 Indonesia	 juga	 diprioritaskan	 dalam	 bidang	 konektivitas	 maritim	 melalui	

pembangunan	 tol	 laut,	 deep	 seaport,	 logistik,	 industri	 perkapalan	 dan	 pariwisata	maritim	

sangat	relevan	dengan	pengembangan	investasi	tersebut.	

Indonesia	memiliki	 tiga	 Alur	 Laut	 Kepulauan	 Indonesia	 (ALKI)	 dengan	 potensi	 nilai	

perdagangan	 1,5	 juta	 dollar	 AS	 per	 hari	 setara	 dengan	 18	 miliar	 rupiah	 per	 hari.	 Secara	

administrasi	 di	 Provinsi	Gorontalo,	 Kabupaten	 Pohuwato	merupaka	 kabupaten	 perbatasan	

yang	secara	langsung	berbatasan	dengan	Provinsi	Sulawesi	Barat.	Menurut	Reinhold	(2008)	

faktor	pendorong	pengembangan	kawasan	perbatasan	adalah	faktor	prospek	usaha	meliputi	

daya	 tarik	 kawasan,	 image	 kawasan,	 prospek	 kawasan,	 kelancaran	 supply,	 kinerja,	 tingkat	

penjualan,	pengelolaan	kemudahan	perijinan	usaha	(kemudahan	ijin	usaha	dan	kenyamanan	

usaha),	 ketersediaan	 fasilitas	 pendukung	 penunjang	 kesiapan	 kawasan	 (perumahan,	

stabilitas	keamanan	dan	perdagangan	jasa).	

Menurut	 Wu	 (2001),	 tipologi	 pengembangan	 kawasan	 perbatasan	 terdiri	 dari	

beberapa	analisis	 tipologi	pengembangan	kawasan	perbatasan,	antara	 lain:	1)	 tipe	wilayah	

perbatasan,	 2)	 hubungan	 ekonomi,	 3)	 kerangka	 institusi	 atau	 pemerintah,	 3)	 tipe	
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perusahaan,	 4)	 jaringan	 infrastruktur,	 5)	 migrasi,	 6)	 perbedaan	 upah	 buruh.	 Program	

mengubah	 paradigma	 kawasan	 perbatasan	 dan	wilayah	 pesisir	menjadi	 kawasan	 investasi	

membutuhkan	regulasi	dan	sistem	yang	tepat	untuk	memberikan	kemudahan	bagi	investor	

untuk	 masuk	 ke	 kawasan	 tersebut,	 khususnya	 dalam	menghadapi	MEA,	 termasuk	 faktor-

faktor	 pengembangan	 kawasan	 perbatasan	 yang	 dipengaruhi	 oleh:	 1)	 Penataan	

kelembagaan	 dan	 pelayanan	 penanaman	modal,	 2)	 Promosi	 dan	meningkatkan	 daya	 tarik	

para	 penanaman	 modal	 atau	 investor,	 3)	 Ketersediaan	 infrastruktur	 sebagai	 sarana	 dan	

prasarana.	

Menurut	 Sihaloho	 (2009),	 terdapat	 sejumlah	 faktor	 yang	 mempengaruhi	

kondusifitas	 iklim	 berinvestasi	 di	 Indonesia.	 Faktor-faktor	 tersebut	 menyangkut	 stabilitas	

politik	dan	sosial,	stabilitas	ekonomi,	kondisi	 infrastruktur	dasar	(listrik,	telekomunikasi	dan	

prasarana	 jalan	 dan	 pelabuhan),	 berfungsinya	 sektor	 pembiayaan	 dan	 pasar	 tenaga	 kerja	

(termasuk	 isu-isu	 perburuhan),	 regulasi	 dan	 perpajakan,	 birokrasi	 (dalam	waktu	 dan	 biaya	

yang	 diciptakan),	 masalah	 good	 governance,	 konsistensi	 dan	 kepastian	 dalam	 kebijakan	

pemerintah	 yang	 langsung	 maupun	 tidak	 langsung	 mempengaruhi	 keuntungan	 neto	 atas	

biaya	 resiko	 jangka	 panjang	 dari	 kegiatan	 investasi	 dan	 hak	milik	mulai	 dari	 tanah	 sampai	

kontrak.	

Klasifikasi	 potensi	 sumber	 daya	 maritim	 yang	 dapat	 dikembangkan	 di	 Provinsi	

Gorontalo	 pada	 umumnya	 dan	 di	 Kabupaten	 Pohuwato	 pada	 khususnya,	 antara	 lain:	 1)	

potensi	perikanan	tangkap	laut,	2)	potensi	budidaya	perikanan	dan	rumput	 laut,	3)	potensi	

industri	 pengolahan	 hasil	 perikanan,	 4)	 potensi	 industri	 bioteknologi	 kelautan,	 5)	 potensi	

energi	 terbarukan	 (angin,	 ombak,	 pasang,	 matahari),	 6)	 potensi	 wisata	 bahari	 antara	 lain	

pantai,	pulau,	laut,	karang	dan	kapal,	7)	potensi	bangunan	kelautan	seperti	contoh	dermaga,	

konstruksi	 dan	 rekayasa,	 9)	 potensi	 benda	 berharga	 dan	 warisan	 budaya	 atau	 cultural	

heritage	(Manik,	2014).		

Perpres	 RI	 No.	 39	 Tahun	 2014,	 menambah	 daftar	 peluang	 dan	 potensi	

pengembangan	 investasi	 di	 bidang	 kemaritiman	 tentang	 daftar	 bidang	 usaha	 dengan	

persyaratan	 di	 bidang	 penanaman	 modal,	 bidang	 kelautan	 dan	 perikanan,	 antara	 lain:	 1)	

perikanan,	2)	usaha	pengolahan	hasil	perikanan,	3)	pembesaran	dan	pembenihan	ikan	laut,	

4)	usaha	pengolahan	hasil	perikanan,	5)	industri	penggaraman/	pengeringan	ikan	dan	biota	
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perairan	 lainnya,	 6)	 usaha	 pengolahan	 hasil	 perikanan,	 7)	 usaha	 pemasaran,	 distribusi,	

perdagangan	besar,	dan	ekspor	hasil	perikanan.		

Mandat	UU	RI	No.	10	Tahun	2009	tentang	Kepariwisataan	Bab	 IV	pasal	7,	8,	dan	9	

menyatakan	 bahwa	 pembangunan	 kepariwisataan	 dilakukan	 berdasarkan	 Rencana	 Induk	

Pembangunan	 Kepariwisataan,	 yang	 terdiri	 atas	 rencana	 induk	 pembangunan	

kepariwisataan	nasional,	rencana	induk	pembangunan	kepariwisataan	provinsi	dan	rencana	

induk	 pembangunan	 kepariwisataan	 kabupaten/	 kota,	 hal	 ini	 sesuai	 dengan	 PP	 RI	 No.	 50	

Tahun	 2011,	 memiliki	 visi	 yaitu	 terwujudnya	 Indonesia	 sebagai	 negara	 tujuan	 pariwisata	

berkelas	dunia,	berdaya	saing,	berkelanjutan,	mampu	mendorong	pembangunan	daerah	dan	

kesejahteraan	 rakyat.	Pembangunan	kepariwisataan	nasional	meliputi	destinasi	pariwisata,	

pemasaran	pariwisata,	industri	pariwisata	dan	kelembagaan	kepariwisataan.		

Menurut	 Dahuri	 (2010),	 sektor	 kegiatan	 pariwisata	 bahari	 mencakup	 kegiatan-

kegiatan	pariwisata	bahari,	pariwisata	pantai,	jasa	penunjang	pariwisata	bahari	seperti	hotel,	

penginapan,	restoran,	rumah	makan	serta	jasa	penunjang	pariwisara	bahari.	Potensi	industri	

maritim	 bidang	 industri	 perkapalan	 dan	 transportasi	 laut	 menjadi	 peluang	 bisnis	 yang	

prospektif,	 sehingga	 akan	 lebih	 mudah	 untuk	 mengundang	 para	 investor	 melakukan	

investasi	 juga	 berpotensi	 melakukan	 berbagai	 kerjasama	 dengan	 negara-negara	 tujuan	

ekspor	sehingga	dapat	menambah	devisa	pemerintah.		

Keputusan	Menteri	 Kelautan	Dan	Perikanan	No.	 18	 Tahun	2004	 tentang	pedoman	

umum	 pelaksanaan	 Pemberdayaan	 Ekonomi	 Masyarakat	 Pesisir	 (PEMP),	 mencoba	

meletakan	 kembali	 dasar-dasar	 pengembangan	 kawasan	 pesisir	 dengan	 berbasis	

pemberdayaan	 masyarakat.	 Strategi	 penanggulangan	 pengentasan	 kemiskinan	 pada	

masyarakat	pesisir	yaitu	dengan	mendirikan	unit	kegiatan	masyarakat	misalnya	pendidikan	

KUB	 (kelompok	usaha	bersama),	 khusus	para	nelayan	adanya	bantuan	kepada	masyarakat	

yang	tidak	mampu	membeli	peralatan	 ikan	tangkap	misalnya	penyediaan	kapal	sederhana,	

penyediaan	jaring	atau	alat	tangkap,	sedangkan	hasil	sumberdaya	alam	laut	diolah	menjadi	

poduk	tahan	lama	dalam	bentuk	kemasan.		

Pembinaan	 layanan	 dengan	 menyediakan	 ruang	 yang	 memadai	 bagi	 kegiatan	

masyarakat	 pesisir,	 yakni	 pemberian	modal	 usaha	 dibidang	 industi	 kelautan,	 prasana	 dan	

prasarana	 untuk	 membantu	 unit	 kegiatan	 usaha	 masyarakat	 pesisir	 dan	 menyediakan	

fasilitas	 pengelolaan	 pemanfaatan	 sumber	 daya	 laut.	 Meningkatkan	 kesejahteraan	
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masyarakat	 pesisir	 menggunakan	 berbagai	 model	 dan	 prinsip	 pengelolaan	 yang	 terpadu	

dilakukan	 berdasarkan	 analisis	 perspektif	 yang	 kolaboratif	 yang	memadukan	 antara	 unsur	

masyarakat	 pengguna	 (kelompok	 nelayan,	 pengusaha	 perikanan)	 dan	 pemerintah	 yang	

dikenal	dengan	co-management	yang	menghindari	peran	dominan	yang	berlebihan	dari	satu	

pihak	 dalam	 pengelolaan	 sumberdaya	 pesisir	 dan	 laut	 sehingga	 pembiasaan	 aspirasi	 pada	

satu	pihak.	Berikut	pengaruh	investasi	bagi	masyarakat	(Manik,	2017)	antara	lain:	

1. Pengembangan	 investasi	 wilayah	 perbatasan	melalui	 tata	 kelola	 instansi	 berpengaruh	

signifikan	terhadap	Kesejahteraan	masyarakat	pesisir	pada	wilayah	perbatasan.	

2. Pengembangan	 investasi	 melalui	 promosi	 berpengaruh	 signifikan	 terhadap	

kesejahteraan	masyarakat	pesisir	pada	wilayah	perbatasan.	

3. Pengembangan	 investasi	 melalui	 pengadaan	 infrastruktur	 atau	 sarana	 prasarana	

berpengaruh	 signifikan	 terhadap	 kesejahteraan	 masyarakat	 pesisir	 pada	 wilayah	

perbatasan.		

4. Pengembangan	 investasi	 industri	 maritim	 melalui	 bidang	 perikanan	 berpengaruh	

signifikan	terhadap	kesejahteraan	masyarakat	pesisir.		

5. Pengembangan	investasi	industri	maritim	melalui	bidang	pariwisata	bahari	berpengaruh	

signifikan	terhadap	kesejahteraan	masyarakat		pesisir.		

6. Pengembangan	 investasi	 	 industri	 maritim	 melalui	 bidang	 perkapalan	 berpengaruh	

signifikan	terhadap		kesejahteraan	masyarakat	pesisir.		

7. Pengembangan	 investasi	 kawasan	perdagangan	bebas	melalui	 pengembangan	 industri	

manufaktur		berpengaruh	signifikan	terhadap	kesejahteraan	masyarakat	pesisir.		

8. Pengembangan	 investasi	 	 kawasan	 perdagangan	 bebas	 melalui	 pengembangan	 jasa	

berpengaruh	signifikan	terhadap	kesejahteraan		masyarakat	pesisir.		

9. Pengembangan	 investasi	 kawasan	 perdagangan	 bebas	 melalui	 pengembangan	 sistem	

pendukung	berpengaruh	signifikan	terhadap	kesejahteraan	masyarakat	pesisir.		

Strategi	kebijakan	yang	dapat	dikembangkan	antara	lain	sebagai	berikut:		

1. Pengembangan	investasi	wilayah	perbatasan	dilakukan	melalui	3	aspek	yaitu	tata	kelola	

lembaga/	 instansi	 penanaman	 modal,	 promosi	 potensi	 wilayah	 dan	 pengadaan/	

perbaikan	infrastruktur	atau	sarana	prasarana	utama.		
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2. Pengembangan	 investasi	 industri	 maritim	 dapat	 dilakukan	 berdasarkan	 tiga	 konsep	

utama	 yaitu:	 pengelolaan	 industri	 perikanan,	 peningkatan	 dan	 pengelolaan	 wisata	

bahari	dan	perbaikan	industri	perkapalan.		

3. Pengembangan	 investasi	 kawasan	perdagangan	melalui	 tiga	 konsep	aspek	 antara	 lain:	

peningkatan	 jumlah	 industri	 manufaktur,	 meningkatkan	 usaha	 bidang	 jasa	 dan	

menyediakan	sistem	pendukung	untuk	kawasan	perdagangan	bebas.		

Makro	

Analisis	 fisik	 tata	 ruang	 pada	 konteks	 makro	 bertujuan	 untuk	 mendefinisikan	

permasalahan	 keruangan	 secara	makro	 yang	 terkait	 dengan	 rencana	 tata	 ruang	 yang	 ada	

dan	kondisi	 lapangan,	yang	nantinya	akan	menjadi	dasar	pijakan	bagi	perumusan	penataan	

ruang	dan	wilayah	secara	keseluruhan.	Dalam	melaksanakan	pengembangan	Kawasan	Pantai	

Libuo	 menjadi	 suatu	 kawasan	 wisata	 tentunya	 sangat	 terkait	 dengan	 perkembangan	

kawasan	 yang	 ada	 disekitarnya.	 Namun	 demikian	 harus	 diperhatikan	 juga	 perkembangan	

kepariwisataan	di	kawasan	sekitar	tersebut	secara	keseluruhan	simpul-simpul	potensial	yang	

terbentuk	 di	 sekitar	 obyek	 dapat	 dikembangkan	 sebagai	 area	 pengembangan	 pendukung	

kegiatan	wisata.	Simpul-simpul	ini	dihubungkan	dengan	jalur	sirkulasi	yang	melewati	ruang-

ruang	terbuka,	seperti	sawah,	ladang	dan	tanah	tegalan.	Pola	ini	menciptakan	suatu	sekuen	

wisata	baik	dalam	skala	mikro	maupun	skala	meso	yang	mampu	memberikan	pengalaman	

khusus.	

Untuk	menjadikan	suatu	kawasan	sebagai	daerah	kunjungan	wisata	yang	diharapkan	

akan	mendorong	bagi		pengembangan	wilayah	yang	terpadu	belum	mampu	berfungsi	secara	

nyata,	maka	dibutuhkan	pemetaan	potensi	keruangan	kepariwisataan	secara	komprehensif	

dan	terpadu.	Mengingat	perkembangan	obyek	wisata	Kawasan	Pantai	Libuo	sebagai	obyek	

wisata	 unggulan	 yang	 memberikan	 pemasukan	 PAD	 yang	 cukup	 besar	 bagi	 Kabupaten	

Pohuwato,	 maka	 konsep	 pengembangan	 spasial	 perlu	 dirumuskan	 kembali	 untuk	 lebih	

mendorong	pola	pengembangan	secara	sistematik	dan	konseptual	dengan	memperhatikan	

kepentingan	spasial	dan	perekonomian	masyarakat	disekitarnya.	

Keberadaan	 obyek	 wisata	 alam	 yang	 berbasis	 air	 yang	 tersebar	 di	 Kabupaten	

Pohuwato	secara	keruangan	memberikan	pola,	warna	ciri	khas	sendiri,	sehingga	diharapkan	

akan	 ditemukannya	 tema	 pengembangan	 spesifik	 pada	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 baik	 dalam	
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pengembangan	 daya	 tarik	 wisata	 maupun	 fasilitas	 pendukungnya.	 Hal-hal	 ini	 menjadi	

perhatian	dalam	kaitan	aspek	keruangan	kegiatan	pariwisata:	

• Kondisi	 vegetasi,	meliputi	 keanekaragaman	hayati,	 jenis	 dan	 jumlah	 vegetasi	 tertentu,	

letak	(area	tumbuhan),	pemanfaatan	di	tapak;	

• Karakter	obyek	wisata	air,	meliputi	laut,	pantai,	pesisir;	

• Daya	tarik	wisata	dan	fasilitas	pendukung,	meliputi	kegiatan	rekreasi,	pasar	tradisional,	

kios	souvenir	dan	lainnya;	

Dalam	 kerangka	 pengembangan	 pariwisata	 sebagai	 sektor	 strategis	 pembangunan	

ekonomi	 Kawasan	 Pantai	 Libuo,	 maka	 konsep	 pengembangan	 secara	 spasial	 perlu	

dirumuskan	 untuk	 mendorong	 upaya	 pengembangan	 secara	 sistematik	 dan	 konseptual.	

Struktur	 ruang	 pariwisata	 yang	 perlu	 dioptimalkan	 pengembangannya	 menurut	 potensi	

obyek	dan	daya	tarik	wisata	yang	menonjol,	sehingga	akan	terbentuk	ruang-ruang	pariwisata	

yang	 memiliki	 karakter	 potensi	 yang	 spesifik	 yang	 saling	 melengkapi	 satu	 dengan	 yang	

lainnya.	

Struktur	 ruang	 pariwisata	 yang	 memiliki	 tema	 dan	 karakter	 yang	 spesifik	 dan	

berbeda	 tersebut	 akan	 memungkinkan	 berkembang	 secara	 efektif	 dan	 optimal,	 karena	

masing-masing	 akan	 memiliki	 cakupan	 pasar	 tersendiri.	 Dengan	 demikian	 dampak	

perkembangan	 kegiatan	 pariwisata	 akan	 berkembang	 dan	 terdistribusi	 ke	 seluruh	wilayah	

yang	ada	dengan	penonjolan	potensi	yang	beragam.	

Konektivitas	Destinasi	Sekitar	

Kawasan	perencanaan	merupakan	 salah	 satu	 kawasan	yang	memiliki	 potensi	 untuk	

dikembangkan	menjadi	kawasan	wisata,	namun	demikian	kawasan	ini	masih	belum	memiliki	

daya	 magnet	 yang	 kuat	 untuk	 mendatangkan	 kunjungan	 wisatawan.	 Dalam	 rangka	

pengembangan	Kawasan	Pantai	Libuo	maka	perlu	kajian	keruangan	terhadap	potensi	wisata	

di	 kawasan	 sekitarnya,	 kajian	 keruangan	 tersebut	 dapat	 ditinjau	 dari	 sudut	 pandang	

konektivitas	 destinasi	 sekitar.	 Tinjauan	 konektivitas	 destinasi	 sekitar	 ini	 perlu	 dilakukan	

dengan	tujuan:	

1. Secara	 eksisting,	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 belum	 memiliki	 brand	 yang	 kuat	 dari	 sudut	

pandang	pariwisata;	

2. Integrasi	 ke	 destinasi	 dengan	 tema	 sejenis	 dapat	 memberikan	 keuntungan	 paket	

destinasi	bagi	wisatawan;	
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3. Konektivitas	ke	destinasi	yang	lebih	populer	dapat	mengangkat	brand	destinasi	baru;	

4. Konektivitas	antar	destinasi	pariwisata	memberikan	kemudahan	perencanaan	destinasi	

terpadu	nasional;	

5. Konektivitas	antar	destinasi	sebagai	akselerasi	promosi	dan	marketing	antar	destinasi.	

Konektivitas	 antar	 destinasi	 di	 sekitar	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 ini	 dilakukan	 dengan	

mempertimbangkan	unsur:	

1. Jarak:	 secara	 administrasi	 berdampingan,	 masih	 dalam	 satu	 karakteristik	 wilayah	

tertentu;	

2. Tema:	 memiliki	 tema	 destinasi	 yang	 tipikal,	 jika	 ada	 pengembangan	 tidak	 memiliki	

perbedaan	yang	signifikan;	

3. Biaya:	biaya	yang	diperlukan	untuk	melakukan	kunjungan	wisatawan	secara	serial	tidak	

menghabiskan	biaya	yang	tinggi;	

4. Waktu:	waktu	yang	dihabiskan	untuk	menghubungkan	antar	destinasi	tidak	terlalu	lama;	

5. Akses:	 akses	 dalam	 rangka	menuju,	 dari	 dan	 ke	 destinasi	 satu	 sama	 lain	 tidak	 terlalu	

panjang,	susah	didapat	dan	lama;	

6. Moda:	moda	transportasi	tersedia	dan	mudah	diakses;	

7. Daya	tarik:	daya	tarik	yang	ditawarkan	tidak	berbeda	jauh;	

8. Amenitas:	tidak	berbeda	jauh	dan	saling	melengkapi.	

Dilihat	 dari	 lokasi	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 yang	 berada	 di	 Kabupaten	 Pohuwato,	

Provinsi	 Gorontalo,	 secara	 keruangan	 dan	 dengan	 mempertimbangkan	 delapan	 unsur	

konektivitas	 antar	 destinasi	 tersebut,	 maka	 konektivitas	 antar	 destinasi	 dapat	 dipadukan	

dengan	destinasi-destinasi	sebagai	berikut:	

1.	Kepulauan	Togean	

Kepulauan	 Togean	 terletak	 di	 Teluk	 Tomini,	 Kabupaten	 Tojo	 Una-Una,	 Provinsi	

Sulawesi	Tengah.	Tahun	2004	diresmikan	sebagai	Taman	Nasional	Kepulauan	Togean	dengan	

luas	mencapai	 3.600	 km	persegi	 dengan	 jumlah	 pulau	 besar	 dan	 kecil	mencapai	 65	 buah.	

Pulau	 besar	 tersebut	 diantaranya	 Pulau	 Unauna,	 Pulau	 Batudaka,	 Pulau	 Togean,	 Pulau	

Talatakoh,	Pulau	Waleakodi	dan	Pulau	Waleabahi.	Daya	tariknya	antara	lain	terumbu	karang,	

kondisi	alami,	spesies	ikan,	resort,	snorkling,	diving.	Akses	menuju	Kepulauan	Togean	antara	

lain:	
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Tabel	IV.1	Alternatif	Rute	ke	Destinasi	Sekitar	(Kepulauan	Togean)	

No.	 Alternatif	 Rute	 Transportasi	 Waktu	 Biaya	 Keterangan	

a	 b	 c	 d	 e	 f	 g	

1	 Rute	I	 Jakarta	-	Palu	(Bandara)	 Pesawat	 2.5	jam	 800.000	 Connect	

Palu	-	Ampana	 Angkutan	Darat	 10	jam	 100.000	 -	

Ampana	-	Wakai	 Kapal	Laut	Ferry	 5	jam	 50.000	 -	

Wakai	-	Kadidiri	 Speedboat	 15	menit	 150.000	 -	

	 Total	 17	Jam	45	menit	 1.100.000	 	

2	 Rute	II	 	 Jakarta	 -	 Gorontalo	

(Bandara)	

Pesawat	 4.5	jam	 1.000.000	 Connect	

Bandara	-	Paguat	 Angkutan	Darat	 2	jam	 25.000	 -	

Gorontalo	-	Wakai	 Kapal	Laut	Ferry	 12	jam	 100.000	 -	

Wakai	-	Kadidiri	 Speedboat	 15	menit	 150.000	 -	

	 Total	 18	jam	45	menit	 1.275.000	 	

3	 Rute	III	 Jakarta	-	Luwuk	(Bandara)	 Pesawat	 5.5	jam	 1.100.000	 Connect	

Luwuk	-	Ampana	 Angkutan	Darat	 6	jam	 100.000	 -	

Ampana	-	Wakai		 Kapal	Laut	Ferry	 5	jam	 50.000	 -	

Wakai	-	Kadidiri	 Speedboat	 15	menit	 150.000	 -	

	 Total	 16	jam	45	menit	 1.400.000	 	

4	 Rute	IV	 Jakarta	-	Poso	(Bandara)	 Pesawat	 2.5	jam	 2.100.000	 Tidak	

Connect	

Poso	-	Ampana	 Angkutan	Darat	 6	jam	 50.000	 -	

Ampana	-	Wakai		 Kapal	Laut	Ferry	 5	jam	 50.000	 -	

Wakai	-	Kadidiri	 Speedboat	 15	menit	 150.000	 -	

	 Total	 13	jam	45	menit	 2.350.000	 	

Sumber:	Diolah	dari	berbagai	sumber,	2018	

	

2.	Pulau	Cinta	

Pulau	 Cinta	 terletak	 di	 Patoameme,	 Botumoito,	 Kabupaten	 Boalemo,	 Provinsi	

Gorontalo.	 Daya	 tariknya	 antara	 lain	 terumbu	 karang,	 kondisi	 alami,	 spesies	 ikan,	 15	 unit	

resorts,	snorkling,	diving	dan	kunjungan	ke	pulau	sejenis	(Pulau	Pasir,	Pulau	Bajo,	Pulau	Lito	

Mohupomba	 Kiki).	 Pulau	 Cinta	 dikelola	 oleh	 investor	 dengan	 kontrak	 selama	 tiga	 tahun,	

selama	kontrak	tersebut	Pemda	memperoleh	retribusi.	

Tabel	IV.2	Alternatif	Rute	ke	Destinasi	Sekitar	(Pulau	Cinta)	

No.	 Alternatif	 Rute	 Transportasi	 Waktu	 Biaya	(Rp.)	

a	 b	 c	 d	 e	 f	

1	 Rute	I	 Jakarta	 -	 Gorontalo	

(Bandara)	

Pesawat	 4.5	jam	 1.000.000	

Bandara	 -	 Pantai	

Bolihutuo	

Angkutan	Darat	 2.5	jam	 200.000	(taxi)	

Pantai	 Bolihutuo	 -	 Pulau	

Cinta	

Kapal		 30	menit	 100.000	

	 Total	 7.5	jam	 1.300.000	

Sumber:	Diolah	berbagai	sumber,	2018	

	

3.	Pulau	Saronde	

Pulau	 Saronde	 terletak	 di	 Kabupaten	 Gorontalo	 Utara,	 Provinsi	 Gorontalo.	 Daya	

tariknya	antara	lain	terumbu	karang,	kondisi	alami,	spesies	ikan,	sea	cottage,	banana	boat,	
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snorkling,	 diving.	 Pulau	 Saronde	 dikelola	 oleh	 PT.	 Gorontalo	 Alam	 Bahari	 (GAB)	 dengan	

kontrak	kerjasama	selama	30	tahun	dari	tahun	2013	bernilai	15	milyar	yang	dibagi	menjadi	

lima	 tahap,	 selain	Pulau	 Saronde,	 juga	 akan	dikoneksikan	dengan	pembangunan	 jembatan	

Pulau	 Bugisa	 dan	 Pulau	 Mohinggito.	 Tiap	 pekan	 kunjungan	 wisatawan	 mencapai	 600	

wisatawan.	

Tabel	IV.3	Alternatif	Rute	ke	Destinasi	Sekitar	(Pulau	Saronde)	

No.	 Alternatif	 Rute	 Transportasi	 Waktu	 Biaya	(Rp.)	

a	 b	 c	 d	 e	 f	

1	 Rute	I	 Jakarta	 -	 Gorontalo	

(Bandara)	

Pesawat	 4.5	jam	 1.000.000	

Bandara	 -	 Pelabuhan	

Kwandang	

Angkutan	Darat	 1.5	jam	 150.000	(taxi)	

Pelabuhan	 Kwandang	 -	

Pulau	Saronde	

Kapal		 45	menit	 100.000	

	 Total	 6	jam	45	menit	 1.250.000	

Sumber:	Diolah	berbagai	sumber,	2018	

	

Secara	keruangan,	kondisi	makro	konektivitas	antar	destinasi	yang	terkait	dan	dapat	

dipadukan	antara	lain	sebagai	berikut:	

	

Gambar	4.1	Kondisi	Makro	Konektivitas	Antar	Destinasi	Terkait	

Sumber:	Analisis,	2018	
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Mikro	

Secara	 mikro	 analisis	 fisik	 tata	 ruang	 bertujuan	 untuk	 menganalisis	 kondisi	 dan	

permasalahan	 dalam	 hal	 pemanfaatan	 lahan	 sehingga	 dapat	 menjadi	 dasar	 pijakan	 bagi	

pengembangan	 kawasan	untuk	meningkatkan	dan	optimalisasi	 daya	 tarik	 obyek	 yang	 ada.	

Kondisi	pemanfaatan	ruang	di	sekitar	lokasi	obyek	sebagian	besar	masih	kurang	teratur	dan	

kurang	 memberikan	 harapan	 pemanfaatan	 yang	 tepat	 untuk	 mendukung	 kualitas	 dan	

keberadaan	obyek	 sebagai	 daya	 tarik	 yang	harus	ditonjolkan	dan	 sekaligus	dilestarikan.	Di	

beberapa	 tempat	 masih	 kurangnya	 penataan	 lingkungan	 yang	 memadai	 untuk	

memungkinkan	penikmatan	visual	obyek	yang	bersangkutan	oleh	wisatawan.	

Kondisi	 pemanfaatan	 ruang	 disekitar	wilayah	 inti	masih	 belum	 tegas,	 penggunaan	

lahan	yang	 tidak	 teratur	dan	menggunakan	bahan	apa	adanya	 (bangunan	semi	permanen)	

memberikan	 kesan	 kotor	 dan	 kumuh.	 Kondisi	 ini	 apabila	 tidak	 diantipasi	 sejak	 awal	 akan	

berdampak	 pada	 rusaknya	 kualitas	 lingkungan	 dan	 visual	 area	 tersebut	 yang	 dianggap	

sebagai	lokomotif	pariwisata	di	kawasan	ini.		

Di	 beberapa	 titik	 menuju	 obyek	 wisata	 dan	 di	 sekitar	 lingkungan	 obyek	 wisata,	

terdapat	 beberapa	 area	 yang	 cenderung	 kumuh,	 kondisi	 kumuh	 tersebut	 terjadi	 di	 area	

pemukiman.	 Kondisi	 tersebut	 turut	 memberikan	 kontribusi	 terhadap	 penurunan	 kualitas	

lingkungan	 obyek,	 lambat	 laun	 akan	 mengancam	 kelestarian	 dan	 degradasi	 visual	 obyek	

yang	bersangkutan.	

Secara	keruangan,	Kawasan	Pantai	Libuo	merupakan	salah	satu	destinasi	yang	belum	

berkembang	dengan	baik	dan	dapat	disejajarkan	dengan	Pantai	Pohon	Cinta	di	 Kabupaten	

Pohuwato	dan	Pantai	Bolihutuo	di	Kabupaten	Boalemo.	Ketiga	pantai	tersebut	berada	pada	

garis	 linier	 dan	 searah	 dengan	 Jalan	 Trans	 Sulawesi.	 Berikut	 karakteristik	 keruangan	 dari	

ketiga	pantai	sejenis	tersebut:	

Tabel	IV.4	Karakteristik	Keruangan	Pantai	Terkait	

No.	 Pantai	 Atraksi	Pulau	 Jarak	Dari	Jalan	Trans	Sulawesi	 Pemicu	

a	 b	 c	 d	 e	

1	 Pantai	Pohon	Cinta	 Pulau	Lahe	 Sangat	Dekat	 Kawasan	Pemerintahan	

2	 Pantai	Libuo	 -	 Sedang	 Belum	Ada	

3	 Pantai	Bolihutuo	 Pulau	Cinta	 Dekat	 Pulau	Cinta	

Sumber:	Analisis,	2018	

	

Berdasarkan	 tabel	 tersebut,	 dinyatakan	 bahwa	 kekurangan	 dari	 Pantai	 Libuo	

dibandingkan	 dengan	 pantai	 lainnya	 adalah	 Pantai	 Libuo	 memiliki	 jarak	 yang	 lebih	 jauh	

dibanding	pantai	 lainnya	 jika	diakses	dari	 jalur	utama	yaitu	 Jalan	Trans	Sulawesi,	 selain	 itu	
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Pantai	 Libuo	 juga	 belum	memiliki	 daya	 tarik	 pemicu	 bagi	wisatawan	 untuk	 berkunjung	 ke	

pantai	 tersebut.	 Berdasarkan	 kondisi	 mikro	 tersebut	 dapat	 digambarkan	 pola	 keruangan	

yang	dimungkinkan	untuk	diintegrasikan	di	lokasi	perencanaan	antara	lain	sebagai	berikut:	

	

Gambar	4.2	Kondisi	Mikro	Konektivitas	Antar	Destinasi	Terkait	

Sumber:	Analisis,	2018	
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IV.2	ANALISIS	BRAND	IMAGE	

Berdasarkan	 hasil	 observasi	 di	 lapangan	 dan	 kesimpulan	 mengenai	 potensi	 dan	

permasalahan	yang	ada	di	Kawasan	Pantai	Libuo	serta	tinjauan	dari	kebijakan	terkait	dengan	

wilayah	 perencanaan,	 maka	 dapat	 disimpulkan	 gambaran	 awal	 mengenai	 konsep	

pengembangan	Kawasan	Pantai	Libuo	melalui	pendekatan	brand	yang	diciptakan	dan	image	

yang	diproyeksikan	diterima	masyarakat.		

Tabel	IV.5	Analisis	Brand	Image	

No.	 Potensi	 Tantangan	Potensi	 Pengembangan	 Brand	 Image	

a	 b	 c	 d	 e	 f	

1	 Pesisir	pantai	 Integrasi	 masyarakat	

pesisir	 dengan	 pelibatan	

dalam	kepariwisataan	

Kawasan	 wisata	

terintegrasi	 (RTH,	

taman,	playground,	

atraksi	 wisata	

buatan	lainnya)	

Coastal	

Tourism	

Wisata	

Pantai	

2	 Hamparan	 laut	

Teluk	Tomini	

Maksimalkan	 potensi	

laut	 untuk	 kegiatan	

kepariwisataan	bahari	

Pariwisata	 bahari	

dilengkapi	 dengan	

penginapan/	

cottage	

Wisata	

Bahari	

Wisata	

Bahari	

3	 Matahari	 terbit	

(sunrise)	 dan	

matahari	 terbenam	

(sunset)	

	

	

Optimalisasi	 potensi	

untuk	 mendukung	

kepariwisataan	

Integrasi	 suasana	

pariwisata	 dengan	

atraksi	 alam	 dan	

buatan	

Wisata	

Pantai	

Wisata	

Pantai	

4	 Kehidupan	

masyarakat	 pesisir	

(permukiman	

masyarakat)	

Harmonisasi	 masyarakat	

pesisir	 dengan	 pelibatan	

dalam	kepariwisataan	

Pariwisata	 berbasis	

masyarakat	 dan	

hasil	lautnya	

Cottage,	

Culinary	 and	

Souvenir	

Cottage	

5	 Hasil	laut	 Komersialisasi	 hasil	 laut	

secara	

bertanggungjawab	

Wisata	kuliner		 Seafood	

Culinary	

Seafood	

Culinary	

Sumber:	Analisis,	2018	

Berdasarkan	 hasil	 analisis	 brand	 image	 pengembangan	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 ini	

maka	dapat	diambil	kesimpulan	mengenai	brand	yang	tepat	untuk	ditetapkan	dalam	rangka	

pengembangan	 kawasan	 wisata	 dengan	 tetap	 merujuk	 pada	 proyeksi	 image	 yang	 akan	

diterima	 oleh	 masyarakat.	 Brand	 tersebut	 adalah	 The	 Libuo	 Resort,	 dengan	 beberapa	

pemahaman	yang	melatarbelakangi	brand	tersebut	antara	lain	sebagai	berikut:	

1. Kawasan	 wisata	 yang	 akan	 dikembangkan	memiliki	 tema	 yang	 sama	 yaitu	 wisata	 air,	

namun	demikian	memiliki	sub	tema	yang	cukup	variatif	dan	beranekaragam;	

2. Kawasan	wisata	 ini	merupakan	 kawasan	wisata	 terpadu	 yang	pengembangannya	akan	

memerlukan	keterpaduan	antar	sektor	dan	bersifat	meluas;	

3. Kawasan	wisata	 ini	berada	di	Pantai	dengan	 image	 lama	yang	 tercipta	sebagai	 tempat	

penginapan	dan	berada	di	Kecamatan	Paguat;	
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4. Kawasan	wisata	ini	berada	pada	area	yang	direncanakan	yang	cukup	luas;	

5. Kawasan	wisata	ini	dapat	dikembangkan	secara	besar-besaran	dengan	tetap	melibatkan	

masyarakat	setempat.	

Berdasarkan	brand	yang	diciptakan	tersebut,	diharapkan	brand	Kawasan	Pantai	Libuo	

yaitu	 The	 Libuo	 Resort	 dapat	 memenuhi	 harapan	 masyarakat	 yang	 sebelumnya	 telah	

memberikan	image	kepada	Pantai	Libuo.	
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IV.3	ANALISIS	TRIPLE	A’s	

Sesuai	 Undang	 Undang	 Republik	 Indonesia	 Nomor	 10	 tahun	 2009	 Tentang	

Kepariwisataan	Bab	I	pasal	1	disebutkan	Daerah	Tujuan	Pariwisata	yang	selanjutnya	disebut	

Destinasi	 Pariwisata	 adalah	 kawasan	 geografis	 yang	 berada	 dalam	 satu	 atau	 lebih	wilayah	

administratif	 yang	 didalamnya	 terdapat	 daya	 tarik	 wisata,	 fasilitas	 umum,	 fasilitas	

pariwisata,	 aksesebilitas	 serta	masyarakat	 yang	 saling	 terkait	dan	melengkapi	 terwujudnya	

kepariwisataan.	 Untuk	 mengembangkan	 suatu	 tourist	 destination	 maka	 diperlukan	 suatu	

persyaratan	diantaranya	(Inskeep,	1991):	

1. Atraksi	 (Attractions),	 dapat	 berupa	 kejadian	 atau	 kegiatan,	 misalnya	 pertunjukan	

kesenian,	dibidang	pendidikan,	permainan	dalam	olahraga,	berupa	tempat	baik	itu	iklim,	

sejarah	dan	keindahan	alamnya;	

2. Keterjangkauan	(Acsesibilities),	faktor	kemudahan	dan	pengertian	mudah	dicapai	(darat,	

laut,	 udara)	 oleh	 wisatawan,	 karena	 tersedianya	 transportasi	 yang	 lengkap	 dan	 baik	

serta	tersedianya	fasilitas	komunikasi	yang	canggih;	

3. Keamanan	dan	kenyamanan	(Aminities),	hal	yang	dapat	menimbulkan	rasa	nyaman	dan	

aman	 bagi	 wisatawan	 dapat	 berupa	 penyediaan	 akomodasi	 atau	 hotel	 yang	 bersih	

nyaman	 dan	 lengkap,	 penyediaan	 tempat,	 makan	 dan	 minum	 (restaurant	 and	 bar),	

tempat	 hiburan	 yang	 baik	 dan	 tempat	 rekreasi	 yang	 sejuk	 serta	 aman	 dari	 segala	

gangguan	atau	kemungkinan	kecelakaan	atau	kehilangan.	

A.	Atraksi	

Atraksi	 wisata	 adalah	 sesuatu	 yang	 dapat	 dilihat	 atau	 disaksikan	 melalui	 suatu	

pertunjukan	(shows)	yang	khusus	diselenggarakan	untuk	para	wisatawan.	Jadi	atraksi	wisata	

dibedakan	 dengan	 objek	 wisata	 (tourist	 objects)	 karena	 objek	 wisata	 dapat	 dilihat	 atau	

disaksikan	 tanpa	 membayar.	 Selain	 itu,	 dalam	 atraksi	 wisata	 untuk	 menyaksikan	 harus	

dipersiapkan	 terlebih	 dahulu,	 sedangkan	 objek	 wisata	 dapat	 dilihat	 tanpa	 dipersiapkan	

terlebih	 dahulu,	 seperti	 danau,	 pemandangan,	 pantai,	 gunung,	 candi,	monumen	 dan	 lain-

lain.	 Atraksi	 yang	 juga	 disebut	 objek	 wisata	merupakan	 potensi	 yang	 menjadi	 pendorong	

kehadiran	wisatawan	ke	suatu	daerah	tujuan	wisata.		

Selanjutnya	dalam	Undang	Undang	Republik	 Indonesia	No.	 10	 tahun	2009	 Tentang	

kepariwisataan	pasal	1,	 “Daya	Tarik	Wisata	adalah	 segala	 sesuatu	yang	memiliki	 keunikan,	

keindahan,	dan	nilai	yang	berupa	keanekaragaman	kekayaan	alam,	budaya	dan	hasil	buatan	
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manusia	yang	menjadi	sasaran	atau	tujuan	kunjungan	wisatawan”.	Membangun	suatu	daya	

tarik	wisata	harus	dirancang	sedemikian	rupa	berdasarkan	kriteria	tertentu	diantaranya:	

1. Adanya	sumber	daya	yang	menimbulkan	rasa	senang;	

2. Adanya	aksesebilitas	yang	tinggi	untuk	dapat	mengunjunginya;	

3. Adanya	ciri	khusus	atau	spesifikasi	yang	bersifat	langka;	

4. Sarana	 dan	 prasarana	 penunjang	 untuk	 dapat	 melayani	 para	 pengunjung	 atau	

wisatawan	yang	datang;	

5. Adanya	 objek	 wisata	 alam	 yang	mempunyai	 daya	 tarik	 yang	 tinggi	 karena	 keindahan	

alam,	pegunungan,	sungai,	pasir,	hutan	dan	sebagainya;	

6. Objek	 wisata	 budaya	 mempunyai	 daya	 tarik	 yang	 tinggi	 karena	 memiliki	 nilai	 khusus	

dalam	bentuk	atraksi,	upacara	adat	dan	nilai-nilai	yang	terkandung	dalam	suatu	objek.	

B.	Aksesibilitas	

Menurut	Bintarto	mengatakan	bahwa	yang	dikatakan	aksesibilitas	adalah	kemudahan	

bergerak	dari	 suatu	 tempat	ke	 tempat	 lain	dalam	suatu	wilayah.	Aksesibilitas	dapat	diukur	

melalui:		

1. Waktu	tempuh	dari	suatu	tempat	ke	tempat	lain;	

2. Jarak	tempuh	dari	suatu	tempat	ke	tempat	lain.	

	 	 Aksesibilitas	 tidak	 dapat	 dipisahkan	 dengan	 ketersediaan	 sistem	 	transportasi:	 1)	

angkutan	transportasi	seperti	mobil,	bis,	kereta	api,	pesawat	udara;	2)	jaringan	rute,	sejalan	

dengan	angkutan	 transportasi	 seperti	 jalan,	 rel	 kereta	api,	 jalur	udara.	 Sistem	 transportasi	

juga	akan	berkaitan	dengan:		

1. Kedatangan	wisatawan	pada	satu	daerah	menggunakan	jalan	lokal	yang	dirancang	untuk	

kebutuhan	ekonomi	lokal;	

2. Pengelola	 objek	 wisata	 akan	 merespon	 dengan	 menyediakan	 akomodasi	 dan	 atraksi	

wisata;	

3. Bertambahnya	angka	kunjungan	wisata	sejalan	dengan	meningkatnya	aksesibilitas.		

C.	Amenitas	

	 	 Menurut	Jansen	menjelaskan	mengenai	fasilitas	pariwisata	disuatu	lokal	menjadi	dua	

bagian	 yaitu	 fasilitas	 primer	 dan	 penunjang.	 Pembagian	 dan	 penjelasan	mengenai	 fasilitas	

menurut	Jansen	Verbeke,	antara	lain:		

1. Fasilitas	primer	adalah	objek	wisata	dengan	fungsi	sebagai	daya		tarik	utama	wisata;	
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2. Fasilitas	 penunjang	 adalah	 bangunan	 diluar	 fasilitas	 primer	 yang	 	digunakan	 untuk	

memenuhi	kebutuhan	wisatawan	selama	berada	di	lokasi	wisata;	

3. Fasilitas	 sekunder:	 bangunan	 yang	 bukan	 merupakan	 daya	 tarik	 utama	 wisata	 akan	

tetapi	 digunakan	 untuk	 memenuhi	 kebutuhan	 utama	 wisatawan	 seperti	 penginapan,	

rumah	makan	dan	toko	cinderamata;	

4. Fasilitas	 kondisional:	 bangunan	 yang	 digunakan	 oleh	 wisatawan	 maupun	 warga	

setempat	seperi	masjid,	toilet	umum	dan	tempat	parkir.	

Pengembangan	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 di	 Kabupaten	 Pohuwato	 tertuang	 di	 RTRW	

Kabupaten	Gorontalo,	dimana	diarahkan	untuk	pariwisata	alam.	Pariwisata	alam	merupakan	

pariwisata	yang	cenderung	memanfaatkan	alam	secara	bijak	untuk	keperluan	pariwisata,	hal	

tersebut	 selaras	dengan	prinsip	ekowisata.	 Ekowisata	merupakan	kegiatan	pariwisata	yang	

diarahkan	 dapat	 memadukan	 pembangunan	 ekonomi	 sekaligus	 dapat	 membangkitkan	

pendanaan	 untuk	 usaha-usaha	 pelestarian	 sumberdaya	 sebagai	 atraksinya.	 Menurut	 The	

International	 Ecotourism	 Society	 (2002)	 dalam	 Subadra	 (2007),	 mendifinisikan	 ekowisata	

sebagai	 berikut:	 Ecotourism	 is	 “responsible	 travel	 to	 natural	 areas	 that	 conserves	 the	

environment	and	sustains	the	well-being	of	local	people.”		

Dari	 definisi	 ini,	 disebutkan	 bahwa	 ekowisata	 merupakan	 perjalanan	 wisata	 yang	

berbasiskan	 alam	 sehingga	 lingkungan,	 ekosistem	 dan	 kearifan-kearifan	 lokal	 yang	 ada	 di	

dalamnya	 harus	 dilestarikan	 keberadaannya.	 Lebih	 lanjut	 dijelaskan,	 ekowisata	 pada	

dasarnya	memiliki	sifat-sifat	dan	perilaku	serupa	dengan	pariwisata	yang	umum	dikenal	oleh	

semua	 orang,	 seperti	memerlukan	 atraksi	 atau	 obyek	 pariwisata,	memerlukan	 sarana	 dan	

prasarana,	serta	adanya	komponen	jasa	pelayanan	yang	menjadi	ciri	khas	pariwisata.			

Merujuk	 pada	 Wood,	 dalam	 Hendarto	 (2008),	 sebuah	 perjalanan	 dapat	

dikategorikan	 	 sebagai	 ekowisata	 bila	 mempunyai	 komponen-komponen:	 memberi	

sumbangan	 pada	 konservasi	 biodiversitas,	 menopang	 kesejahteraan	 masyarakat	 lokal,	

menginterpretasikan	 pengalaman-pengalaman	 yang	 diperoleh	 dalam	 kehidupan	

kesehariannya,	melibatkan	tanggung	jawab	wisatawan	dan	industri	pariwisata.			

Triple	 A’s	 terdiri	 dari	 atraksi,	 amenitas	 dan	 aksesibilitas	 dimana	 terkait	 dengan	

pengembangan	Kawasan	Pantai	 Libuo,	 ketiga	hal	 tersebut	perlu	dikembangkan	agar	dapat	

bersinergi	 dan	 terpadu	 dalam	 menarik	 minat	 kunjungan	 wisatawan.	 Atraksi	 yang	

dikembangkan	 tidak	 jauh	dari	 tema	atraksi	wisata	alam	pantai	dengan	orientasi	daya	 tarik	
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visual	 ke	 wisata	 air	 karena	 embrio	 Pantai	 Libuo	 sebagai	 kawasan	 wisata	 alam	 dengan	

dominasi	 air.	 Demikian	 juga	 dengan	 amenitasnya	 yang	 dikembangkan	 dalam	 rangka	

menunjang	 eksistensi	 atraksi,	 sedangkan	 peningkatan	 aksesibilitas	 juga	 perlu	 dilakukan	

dalam	 rangka	 kemudahan	 wisatawan	 dalam	 mengakses	 kawasan	 wisata.	 Analisis	 produk	

wisata	Kawasan	Pantai	Libuo	dimaksudkan	untuk	mengidentifikasi:	

1. Kondisi	produk	wisata	secara	makro	di	Kawasan	Pantai	Libuo	yang	akan	menjadi	dasar	

pijakan	bagi	penyusunan	arahan	strategi	pengembangan	produk,	khususnya	 jenis-jenis	

obyek	 dan	 daya	 tarik	 wisata	 yang	 potensial	 dikembangkan	 untuk	meningkatkan	 daya	

tarik	produk	wisata	di	Kawasan	Pantai	Libuo.	

2. Kondisi	produk	wisata	secara	mikro	dari	masing-masing	obyek	dan	daya	tarik	wisata	di	

Kawasan	Pantai	Libuo	yang	akan	menjadi	dasar	pijakan	bagi	arahan	pengembangan	dari	

masing-masing:	obyek	dan	daya	 tarik	wisata	yang	ada.	Sehingga	masing-masing	obyek	

akan	memiliki	 arahan	 strategi	 dan	 rencana	 pengembangan	 secara	 jelas	 sesuai	 kondisi	

dan	 potensi	 yang	 dimilikinya,	 namun	 tetap	 dikembangkan	 dalam	 kerangka	 terpadu	

dalam	konteks	Kawasan	Pantai	Libuo.	

Tabel	IV.6	Analisis	Produk	Pariwisata	(Triple	A’s)	

Potensi	Atraksi	 Aktivitas	 Fasilitas	

Eksisting	

Potensi	Amenitas	 Potensi	

Aksesibilitas	

a	 b	 c	 d	 e	

Pantai,	 Dermaga,	

Tower	

Playground,	 Air	

Mancur,	

Sanctuary,	

Motosport/	 ATV,	

Open	 Theatre/	

Anjungan,	 Wisata	

Kuliner	 (Seafood),	

RTH,	 Playground/	

Kidzone,	 Pasar	

Seni,	 Sunset	 Cafe	

(Tepi	 Pantai),	

Gardu	 Pandang,	

Cottage	

Bersantai,	

berfoto,	 bermain	

air,	 duduk-duduk,	

mengobrol,	

berjemur,	

bercanda,	

menyelam,	

berjalan-jalan,	

makan,	 minum,	

berbelanja,	

berpetualang,	

online.	

Parkir,	warung	

makan,	 stage,	

taman,	 lampu	

penerangan,	

gazebo	

Gazebo	 (Reguler	dan	VVIP),	ATM,	

Warnet,	 Kios	 Pulsa,	 Toko	

Cinderamata/	 Merchandise,	

Foodcourt,	 Stage,	 Parkir	 (Roda	

Dua,	 Roda	 Empat,	 Bus),	 Jogging	

Track,	 Kantor	 Pengelola,	 Ticket	

Box,	 Gapura	 Kawasan,	 Papan	

Informasi,	 Videotron	 Kawasan,	

RTH	 Taman,	 KM/	 WC	 Umum,	

Tempat	 Sampah,	 Pos	 Jaga,	 Tour	

and	 Travel,	 Minimart,	 Lost	 and	

Found,	 Plaza,	 Clinic,	 Smoking	

Area,	 Locker/	 Penitipan	 Barang,	

Landmark	 and	 Sculpture,	

Billboard	

Perahu,	

Halte,	 Jalan	

Trans,	 Jalan	

Lokal,	 Jalan	

Wisata	

Lingkungan,	

Trotoar,	

Pangkalan	

Bentor	

Sumber:	Analisis,	2018	
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IV.4	ANALISIS	SDM	DAN	MASYARAKAT	

Analisis	 SDM	 di	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 dilakukan	 untuk	 mengetahui	 dampak	

pengembangan	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 sebagai	 suatu	 upaya	 perubahan	 sosial	 masyarakat	

yang	 direncanakan.	 Perubahan	 tersebut	 bertujuan	 mengembangkan	 dan	 mengubah	

masyarakat	 menjadi	 lebih	 baik	 dan	 lebih	 sejahtera.	 Proses	 perubahan	 sosial	 biasa	 terjadi	

menjadi	 faktor	 dari	 dalam	 yang	 sering	 di	 sebut	 sebagai	 immanent	 change,	 perubahan	

dikarenakan	 oleh	 ditemukannya	 berbagai	 inovasi	 baru	 dalam	 masyarakat	 itu	 sendiri	

sedangkan	 perubahan	 yang	 dikarenakan	 oleh	 berbagai	 program	 pembangunan	 atau	

pengembangan	yang	datang	dari	luar	masyarakatnya	dan	dibawah	oleh	agen	pembangunan	

disebut	dengan	direct	contact	change,	dimana	membutuhkan	berbagai	macam	penyesuaian	

baik	 progam	 yang	 ditawarkan	 dari	 arti	 apakah	 program	 tersebut	 tepat	 sasaran	 dan	 tepat	

penerapannya	 maupun	 masyarakat	 penerima	 program	 tersebut.	 Hasil	 analisis	 SDM	 yang	

telah	dilakukan	sebagai	berikut:	

A.	SDM	Masyarakat	 	

	 Tenaga	 kerja	 merupakan	 salah	 satu	 prasyarat	 utama	 dalam	 pertimbangan	

pengembangan	 potensi	 unggulan	 daerah	 untuk	 mencapai	 kelayakan	 investasi	

pengembangan.	 Pembangunan	 sumber	 daya	 manusia	 pariwisata	 pembangunan	 SDM	

pariwisata,	meliputi:		

1. SDM	Pariwisata	di	tingkat	Pemerintah;	dan			

2. SDM	Pariwisata	di	dunia	usaha	dan	masyarakat.		

	 Jumlah	pencari	 kerja	 terdaftar	di	Kabupaten	Pohuwato	pada	Dinas	Tenaga	Kerja	dan	

Transmigrasi	 Kabupaten	 Pohuwato	 pada	 Tahun	 2016	 sebesar	 329	 pekerja.	 Perbandingan	

pencari	kerja	perempuan	lebih	sedikit	dibandingkan	dengan	pencari	kerja	laki-laki,	terdapat	

207	laki-laki	dan	122	perempuan	yang	terdaftar	sebagai	pencari	kerja	di	Dinas	Tenaga	Kerja	

dan	 Transmigrasi	 Kabupaten	 Pohuwato.	 Jika	 dilihat	 dari	 pendidikan	 terakhir	 yang	

ditamatkan,	 proporsi	 terbesar	 pencari	 kerja	 yang	 terdaftar	 di	 Dinas	 Tenaga	 Kerja	 dan	

Transmigrasi	 Kabupaten	 Pohuwato	 memiliki	 pendidikan	 terakhir	 Sekolah	 Menengah	 Atas	

(SMA)	sebesar	68,09	persen	atau	sebanyak	224	orang.	Keberadaan	pencari	kerja	 sebanyak	

68,09%	tersebut	dapat	dimanfaatkan	dalam	rangka	pengembangan	wisata	 Kawasan	Pantai	

Libuo	 ini.	 Pemanfaatan	 tenaga	 kerja	 siap	 pakai	 tersebut	 juga	 dapat	 mengurangi	 angka	

kemiskinan	 di	 Kabupaten	 Pohuwato	 dimana	 persentase	 penduduk	 miskin	 di	 Kabupaten	
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Pohuwato	pada	tahun	2016	adalah	sebesar	21,17	persen.	Arahan	yang	bisa	dilakukan	dalam	

rangka	pengembangan	Kawasan	Pantai	Libuo	terkait	SDM	antara	lain:	

1. Pengembangan	SDM	lokal	sebagai	tenaga	kerja	pendukung	kegiatan	pariwisata;	

2. Peningkatan	kualitas	SDM	lokal	dalam	bidang	kepariwisataan	melalui	berbagai	kegiatan	

pelatihan;	

3. Pengembangan	 program	 pelatihan	 dalam	 bidang	 kepada	 masyarakat	 pelaku	 usaha	

dibidang	pariwisata;	

4. Studi	banding	dalam	pengelolaan	kepariwisataan	yang	profesional;	

5. Peningkatan	jiwa	kewirausahaan	melalui	berbagai	pelatihan	dan	pendidikan	bagi	pelaku	

usaha	dibidang	pariwisata;	

6. Sosialisasi	program-program	pengembangan	pariwisata	kepada	masyarakat	luas	melalui	

berbagai	bentuk	kegiatan	atau	media;	

7. Meningkatkan	peran	sektor	swasta	dan	masyarakat	dalam	pengelolaan	pariwisata.	

B.	SDM	Pemerintah	

	 Arah	 kebijakan	 pembangunan	 SDM	 pariwisata	 di	 tingkat	 pemerintah,	 diwujudkan	

dalam	 bentuk	 peningkatan	 kapasitas	 dan	 kapabilitas	 SDM	 pariwisata.	 Strategi	 untuk	

peningkatan	kapasitas	dan	kapabilitas	SDM	Pariwisata	di	lingkungan	Pemerintah,	meliputi:		

1. Meningkatkan	kemampuan	dan	profesionalitas	pegawai;		

2. Meningkatkan	kualitas	pegawai	bidang	kepariwisataan;	dan		

3. Meningkatkan	kualitas	 sumber	daya	manusia	pengelola	pendidikan	dan	 latihan	bidang	

kepariwisataan.		

C.	SDM	Swasta	

	 Arah	 kebijakan	 Pembangunan	 SDM	 Pariwisata	 di	 dunia	 usaha	 dan	 masyarakat	

diwujudkan	dalam	bentuk	peningkatan	kualitas	dan	kuantitas	SDM	Pariwisata.	Strategi	untuk	

Pembangunan	SDM	Pariwisata	di	dunia	usaha	dan	masyarakat,	meliputi:		

1. Meningkatkan	 kualitas	 dan	 kuantitas	 sumber	 daya	 manusia	 yang	 memiliki	 sertifikasi	

kompetensi	di	setiap	destinasi	pariwisata;		

2. Meningkatkan	kemampuan	kewirausahaan	di	bidang	kepariwisataan;		

3. Meningkatkan	 kualitas	 dan	 kuantitas	 lembaga	 pendidikan	 kepariwisataan	 yang	

terakreditasi.		
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IV.5	ANALISIS	KELEMBAGAAN	

	 Arah	 kebijakan	 pengembangan	 kemitraan	 Pemasaran	 Pariwisata	 diwujudkan	 dalam	

bentuk	pengembangan	kemitraan	pemasaran	yang	terpadu,	sinergis,	berkesinambungan	dan	

berkelanjutan.	 Strategi	 untuk	 pengembangan	 kemitraan	 pemasaran	 terpadu,	 sinergis,	

berkesinambungan	dan	berkelanjutan	meliputi	meningkatkan:		

1. Keterpaduan	sinergis	promosi	antar	pemangku	kepentingan	pariwisata	nasional;	dan		

2. Strategi	 pemasaran	 berbasis	 pada	 pemasaran	 yang	 bertanggung	 jawab,	 yang	

menekankan	 tanggung	 jawab	 terhadap	 masyarakat,	 sumber	 daya	 lingkungan	 dan	

wisatawan.		

	 Pengembangan	 kemitraan	 usaha	 pariwisata	 dan	 arah	 kebijakan	 pengembangan	

kemitraan	 usaha	 pariwisata	 diwujudkan	 dalam	 bentuk	 pengembangan	 skema	 kerja	 sama	

antara	 pemerintah,	 pemerintah	 daerah,	 dunia	 usaha	 dan	 masyarakat.	 Strategi	 untuk	

pengembangan	skema	kerja	sama	meliputi:		

1. Menguatkan	 kerja	 sama	 antara	 pemerintah,	 pemerintah	 daerah,	 dunia	 usaha	 dan	

masyarakat;		

2. Menguatkan	 implementasi	 kerja	 sama	 antara	 pemerintah,	 pemerintah	 daerah,	 dunia	

usaha	dan	masyarakat;	

3. Menguatkan	 monitoring	 dan	 evaluasi	 kerja	 sama	 antara	 pemerintah,	 pemerintah	

daerah,	dunia	usaha	dan	masyarakat.		

	 Arah	 kebijakan	 penciptaan	 kredibilitas	 bisnis,	 diwujudkan	 dalam	 bentuk	

pengembangan	manajemen	dan	pelayanan	usaha	pariwisata	yang	kredibel	dan	berkualitas.	

Strategi	 untuk	 pengembangan	manajemen	 dan	 pelayanan	 usaha	 pariwisata	 yang	 kredibel	

dan	berkualitas	meliputi:		

1. Menerapkan	 standarisasi	 dan	 sertifikasi	 usaha	 pariwisata	 yang	mengacu	 pada	 prinsip-

prinsip	 dan	 standar	 internasional	 dengan	mengoptimalkan	 pemanfaatan	 sumber	 daya	

lokal;		

2. Menerapkan	sistem	yang	aman	dan	tepercaya	dalam	transaksi	bisnis	secara	elektronik;		

3. Mendukung	penjaminan	usaha	melalui	regulasi	dan	fasilitasi.		

Pembangunan	kelembagaan	kepariwisataan	meliputi:		

a. Penguatan	organisasi	kepariwisataan;			

b. Pembangunan	SDM	pariwisata;	
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c. Penyelenggaraan	penelitian	dan	pengembangan.		

	 Penguatan	 organisasi	 kepariwisataan	 arah	 kebijakan	 penguatan	 organisasi	

kepariwisataan	meliputi:			

1. Reformasi	 birokrasi	 kelembagaan	 dan	 penguatan	mekanisme	 kinerja	 organisasi	 untuk	

mendukung	misi	kepariwisataan	sebagai	portofolio	pembangunan	nasional;		

2. Memantapkan	 organisasi	 kepariwisataan	 dalam	 mendukung	 pariwisata	 sebagai	 pilar	

strategis	pembangunan	nasional;		

3. Mengembangkan	 dan	 menguatkan	 organisasi	 kepariwisataan	 yang	 menangani	 bidang	

pemasaran	pariwisata;			

4. Mengembangkan	 dan	 menguatkan	 organisasi	 kepariwisataan	 yang	 menangani	 bidang	

industri	pariwisata;	dan			

5. Mengembangkan	 dan	 menguatkan	 organisasi	 kepariwisataan	 yang	 menangani	 bidang	

destinasi	pariwisata.		

Dalam	rangka	melakukan	pengelolaan	kepariwisataan	Pantai	Libuo	yang	ideal	perlu	

adanya	organisasi	pengelolaan	Kawasan	Pariwisata	Pantai	Libuo	Kabupaten	Pohuwato	yang	

dapat	 dikenal	 sebagai	 Destination	 Management	 Organisation	 (DMO)	 yang	 merupakan	

organisasi	 bentukan	 pemerintah	 atau	 perusahaan	 komersial	 (profit).	 Usulan	 struktur	

organisasi	pengelola	sebagai	berikut:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Gambar	4.3	DMO	Kawasan	Pariwisata	Pantai	Libuo	Kabupaten	Pohuwato	

Sumber:	Analisis,	2018	

DMO	

Kawasan	

Pariwisata	

Pantai	Libuo	
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Pohuwato	
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Gambar	4.4	Struktur	Pengelola	Kawasan	Pariwisata	Pantai	Libuo	Kabupaten	Pohuwato	

Sumber:	Analisis,	2018	

	

Gambar	4.5	Fungsi	DMO	Kawasan	Pariwisata	Pantai	Libuo	Kabupaten	Pohuwato	

Sumber:	Analisis,	2018	

Dalam	 pelaksanaan	 kelembagaannya,	 DMO	 Kawasan	 Pariwisata	 Pantai	 Libuo	

Kabupaten	Pohuwato	ini	memiliki	dua	fungsi	utama,	antara	lain	sebagai	berikut:		

1. External	 Destination	Marketing	 (EDM):	memasarkan	 destinasi	 pariwisata	 ke	 luar	 (web	

marketing,	 events,	 conference	 and	 festivals,	 cooperative	 programs,	 direct	 mail,	 direct	

sales,	 sales	 blitzes,	 trade	 shows,	 advertising,	 familiarization	 tours,	 publications	 and	

brochures);		

2. Internal	 Destination	 Development	 (IDD):	 mengembangkan	 destinasi	 pariwisata	 (visitor	

management,	 information/	 research,	 coordinating	 tourism	 stakeholders,	 crisis	

management,	 human	 resources	 development,	 finance	 and	 venture	 capital,	 resource	

stewardship,	quality	of	the	visitor	experience)	(Ritchie,	2005).			

Tiga	 komponen	 penting	 yang	 bisa	 disampaikan	 dari	 konsep	 penerapan	 DMO	 di	

Kawasan	Pantai	Libuo	ini	adalah:		

1. Coordination	 tourism	 stakeholders,	 yang	 merupakan	 inti	 sistem	 DMO.	 Komponen	 ini	

menjadi	kunci	sukses	karena	menitikberatkan	pada	hubungan	jejaring	yang	membentuk	

sistem	DMO;			
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2. Destination	 crisis	 management	 memberikan	 pengawasan	 dari	 sistem	 dengan	

pelaksanaan	dan	pengelolaan	mulai	perencanaan	hingga	implementasi	program;			

3. Destination	marketing,	menjadi	ujung	tombak	dalam	komponen	DMO	(Presenza,	2005).	

	 	 	 Dalam	penerapannya,	bentuk-bentuk	DMO	yang	telah	dioperasikan	sangat	beragam,	

namun	 yang	 dapat	 diterapkan	 di	 Pantai	 Libuo	 Kabupaten	 Pohuwato	 antara	 lain	 sebagai	

berikut:		

1. Pemerintah	Daerah	Kabupaten	Pohuwato;		

2. Organisasi	yang	dibentuk	pemerintah	(Badan	Promosi	Pariwisata	Daerah);			

3. Lembaga	kemitraan	publik	–	privat	(‘nonprofit’);			

4. Asosiasi	usaha	pariwisata	(‘nonprofit’);			

5. Perusahaan	komersial	(profit).			
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IV.6	ANALISIS	FIVE	FORCES	

Analisis	 lima	 pesaing	 atau	 analisis	 Five	 Forces	 merupakan	 analisis	 yang	 digunakan	

dalam	rangka	mendeteksi	kompetitor	destinasi	sejenis	dari	destinasi	Kawasan	Pantai	Libuo.	

Dalam	meninjau	 kompetitor	 tersebut	maka	 perlu	 adanya	 parameter	 yang	 dapat	 dijadikan	

kompetitor	antara	lain	sebagai	berikut:	

1. Memiliki	karakteristik	yang	sejenis	yaitu	karakteristik	pantai;	

2. Memiliki	aksesibilitas	yang	mudah	baik	dari	darat,	laut	dan	udara;	

3. Tema	pariwisata	yang	diandalkan	adalah	pariwisata	alam	pantai	dan	wisata	air/	bahari;	

4. Level/	 tingkat	 destinasi	 masih	 dalam	 tahap	 lokal/	 regional,	 menuju	 nasional	 dan	

menghadapi	global/	internasional;	

5. Dikelola	 oleh	 investor,	 bermitra	 dengan	 Pemerintah	 Daerah	 dan	 bermanfaat	 bagi	

masyarakat.	

Berdasarkan	parameter	tersebut	maka	dapat	dilihat	kompetitor	dari	Kawasan	Pantai	

Libuo	tersebut	antara	lain:	

Tabel	IV.7	Analisis	Five	Forces	

No.	 Destinasi	 Karakteristik	 Aksesibilitas	 Tema	 Level	 Pengelola	 Keterangan	

a	 b	 c	 d	 e	 f	 g	 h	

1	 Pulau	

Saronde,	

Gorontalo	

Pulau	 Darat,	Laut	 Bahari	 Nasional	 Investor	 Tidak	linier	

dengan	garis	

pantai	

2	 Pulau	 Cinta,	

Gorontalo	

Pulau	 Darat,	Laut	 Bahari	 Nasional	 Investor	 -	

3	 Pantai	 Pohon	

Cinta	 dan	

Pulau	Lahe	

Pantai	dan	

Pulau	

Darat,	Laut	 Bahari	 Lokal	 Pemda	 Pantai	Pohon	

Cinta	Linier	

dengan	Pantai	

Libuo	

4	 Pantai	

Bolihutuo	

Pantai	 Darat	 Bahari	 Lokal	 Pemda	 Pantai	

Bolihutuo	

Linier	dengan	

Pantai	Libuo	

5	 Permukiman	

Suku	 Bajo	

Torosiaje	

Laut	 Darat,	Laut	 Bahari	 Lokal	 Pemda	 -	

Sumber:	Analisis,	2018	

	

Berdasarkan	uraian	tersebut	di	atas,	dari	lima	kompetitor	di	Provinsi	Gorontalo	(skala	

lokal)	dapat	diambil	kesimpulan:	

1. Bahwa	 tanpa	 melihat	 level	 kompetitor	 dan	 dengan	 mempertimbangkan	 aspek	 lokasi	

yang	 berdekatan	 dengan	 Pantai	 Libuo	 maka	 yang	 dapat	 dikategorikan	 kompetitor	

dengan	kelas	yang	sama	dengan	Pantai	Libuo	adalah	Pantai	Bolihutuo	dan	Pantai	Pohon	

Cinta;	
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2. Namun	 dengan	 mempertimbangkan	 level	 daya	 tarik	 maka	 yang	 dapat	 dikategorikan	

kompetitor	dengan	kelas	yang	setara	dalah	Pulau	Saronde	dan	Pulau	Cinta.	

Terkait	 hasil	 analisis	 tersebut	 maka	 strategi	 yang	 ditempuh	 untuk	 dapat	 menjual	

produk	wisata	lebih	optimal	dibandingkan	kompetitornya	adalah:	

1. Terhadap	Pulau	Saronde	dan	Pulau	Cinta	perlu	disinergikan	dari	perspektif	pemasaran	

lokal	 dan	 regional	 karena	memiliki	 kesetaraan	 daya	 tarik	maka	 atribut	 atraksi	 buatan	

dan	amenitas	perlu	disegmentasikan	agar	memiliki	kecirian	tersendiri;	

2. Terhadap	Pantai	Bolihutuo	perlu	diintegrasikan	tema	variasi	alternatif	yang	berbeda	dari	

kompetitor,	 Pantai	 Libuo	 menawarkan	 tema	 yang	 berbeda.	 Pantai	 Libuo	 juga	 dapat	

belajar	dari	kekurangan	serta	kelebihan	pengembangan	Pantai	Bolihutuo	selama	ini;	

3. Terhadap	Pantai	Pohon	Cinta	yang	secara	tingkat	dapat	dikatakan	sama	dengan	Pantai	

Libuo,	maka	 dapat	 saling	 bersinergi	 dalam	 hal	 pengembangan	 dan	 terintegrasi	 secara	

aksesibilitas.	Pengembangan	atraksi	wisata	Pantai	 Libuo	harus	berbeda	dengan	atraksi	

wisata	di	Pantai	Pohon	Cinta.	
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IV.7	ANALISIS	VALUE	CHAIN	

	 Kemitraan	 rantai	 nilai	 usaha	 adalah	 peningkatan	 kemitraan	 antar	 bidang	 usaha	

kepariwisataan.	Pariwisata	merupakan	kegiatan	yang	memiliki	keterkaitan	lintas	sektor	dan	

lintas	 skala	 usaha.	 Berkembangnya	 kegiatan	 pariwisata	 akan	 menggerakkan	 berlapis-lapis	

mata	rantai	usaha	yang	terkait	di	dalamnya	sehingga	akan	menciptakan	efek	ekonomi	multi	

ganda	 (multiplier	effect)	yang	akan	memberikan	nilai	manfaat	ekonomi	yang	sangat	berarti	

bagi	 semua	pihak	 yang	 terkait	 dalam	mata	 rantai	 usaha	 kepariwisataan	 tersebut.	 Dampak	

ekonomi	 multi	 ganda	 pariwisata	 akan	 menjangkau	 baik	 dampak	 langsung,	 dampak	 tak	

langsung	maupun	dampak	ikutan	yang	pada	umumnya	terkait	dengan	usaha	skala	kecil	dan	

menengah	maupun	usaha-usaha	di	sektor	hulu,	seperti	pertanian,	perkebunan,	peternakan	

dan	sebagainya.			 	

	 Analisis	 ini	menjelaskan	bahwasannya	aktifitas	pendukung	dari	 Kawasan	Pantai	Libuo	

sebagai	berikut:	

1. Firm	Infrastucture	and	Equipment:	dermaga,	menara,	pos	jaga,	gazebo	dll.		

2. Resources	Management	and	Development:	pedagang,	pengelola	dan	tenaga	kerja.		

3. Technolagy	Development:	tenaga	listrik,	air	mancur,	drainase	dan	pengolahan	sampah.		

4. Procurement:	tiket,	sewa/	rental,	jual	beli	(pedagang	makanan	dan	minuman).		

	 Serta	 dalam	 analisis	 rantai	 nilai	 di	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 ini	 juga	 ditunjang	 dengan	

adanya	beberapa	aktifitas	utama	seperti	yaitu	inbound	planning,	amdal,	dan	target	market,	

kemudian	 operation	 berupa	 persiapan	 operasional,	 lalu	 inbound	 logistic	 berupa	 kegiatan	

penyediaan	 peralatan/	 wahana/	 bangunan.	 Selanjutnya	 marketing	 and	 sales	 berupa	

pemasaran	 dan	 yang	 terakhir	 yang	 termasuk	 dalam	 aktifitas	 utama	 adalah	 service	 berupa	

kepuasan	konsumen	yang	berasal	dari	dua	kegiatan	tersebut	yaitu	kegiatan	aktifitas	utama	

dan	pendukung	yang	menghasilkan	suatu	margin	pada	Kawasan	Pantai	Libuo.	

	 Bisnis	 dan	 perusahaan	 sebagai	 suatu	 sistem	 akan	 berkait	 dengan	 sekumpulan	 faktor	

tertentu	 yang	 dapat	 mempe-ngaruhi	 arah	 dan	 kebijakan	 perusahaan	 dalam	 mengelola	

bisnis-nya.	 Menurut	 Umar	 (2003:74)	 lingkungan	 bisnis	 dapat	 dibagi	 atas	 dua	 lingkungan,	

yaitu	lingkungan	eksternal	dan	internal.	Lingkungan	eksternal	dibagi	ke	dalam	dua	kategori,	

yaitu:	 Lingkungan	 Jauh	 dan	 Lingkungan	 Industri,	 sementara	 itu,	 lingkungan	 internal	

merupakan	 aspek-aspek	 yang	 ada	 di	 dalam	 perusahaan.	 Dalam	 mengkaji	 ketiga	 macam	

lingkungan	 ini	Umar	 (2003:74-75)	menyatakan	bahwa	 lingkungan	 Jauh	dapat	dikaji	melalui	
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faktor-faktor	PEST	(Politik,	Ekonomi,	Sosial,	dan	Teknologi),	 lingkungan	Industri	dapat	dikaji	

melalui	 aspek-aspek	 yang	 terdapat	 dalam	 konsep	 strategi	 bersaing	 (competitive	 strategy)	

dari	 Porter,	 serta	 lingkungan	 internal	 akan	 dikaji	 melalui	 beberapa	 pendekatan,	 yaitu:	

pendekatan	 fungsional,	 rantai	 nilai	 (value	 chains),	 kurva	 belajar/	 pengalaman	 (learning	

curve),	dan	balanced	scorecard.	

Aspek	lingkungan	industri	akan	lebih	mengarah	pada	aspek	persaingan	di	mana	bisnis	

perusahaan	berada.	Akibatnya,	faktor-faktor	yang	mempengaruhi	kondisi	persaingan,	seperti	

ancaman-ancaman	 dan	 kekuatan-kekuatan	 yang	 dimiliki	 perusahaan	 termasuk	 kondisi	

persaingan	itu	sendiri	menjadi	perlu	untuk	dianalisis.	
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IV.8	ANALISIS	STP	

	 Analisis	STP	yang	merupakan	kepanjangan	dari	Segmenting,	Targeting,	Positioning	atau	

dapat	 diartikan	 Segmentasi,	 Target	 dan	 Posisi	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 terhadap	 kondisi	

sekitarnya.	Kawasan	Pantai	Libuo	ini	mempunyai	target	yang	luas	dimana	pengunjung	yang	

datang	 tidak	 hanya	 berasal	 dari	 sekitar	 Kabupaten	 Pohuwato,	 namun	 juga	 banyak	 yang	

berasal	dari	Kabupaten	lain	yang	ada	di	wilayah	sekitarnya.	Kawasan	ini	tidak	hanya	sekedar	

ruang	 terbuka	 yang	 menawarkan	 suasana	 teduh	 dan	 nyaman,	 namun	 terdapat	 juga	

didalamnya	 terdapat	 kegiatan-kegiatan	 yang	 berbeda	 dengan	 ruang	 terbuka	 yang	 ada	 di	

sekitar	kawasan	ini.		

	 Dengan	 menggabungkan	 kegiatan	 wisata	 yang	 ada	 di	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 yaitu	

kegiatan	wisata	pantai,	 kegiatan	wisata	kuliner,	 kegiatan	wisata	 alam	yang	dilengkapi	oleh	

fasilitas	pendukung	dan	fasilitas	olahraga	menjadikan	Kawasan	Pantai	Libuo	sebagai	tempat	

rekreasi,	edukasi,	konservasi	dan	relaksasi	yang	memiliki	segmentasi	pasar	yang	sangat	luas	

dan	 mencakup	 semua	 kalangan	 pengunjung.	 Beberapa	 segmen	 pasar	 wisatawan	 yang	

dimungkinkan	dapat	diakomodir	adalah:	

1. Segmen	 pasar	 wisatawan	 massal	 (mass	 market)	 adalah	 jenis	 wisatawan	 yang	 datang	

secara	 berombongan	 dalam	 kelompok-kelompok	 yang	 biasanya	memiliki	 lama	 tinggal	

relatif	singkat.			

2. Segmen	ceruk	pasar	(niche	market)	adalah	jenis	wisatawan	yang	datang	secara	individu	

atau	kelompok	kecil	yang	berkunjung	karena	minat	khusus	dan	biasanya	memiliki	 lama	

tinggal	relatif	panjang.		

	 Pengembangan	pasar	wisatawan	dan	arah	kebijakan	pengembangan	pasar	wisatawan	

diwujudkan	dalam	bentuk	pemantapan	segmen	pasar	wisatawan	masal	dan	pengembangan	

segmen	ceruk	pasar	untuk	mengoptimalkan	pengembangan	Kawasan	Pantai	Libuo.	Strategi	

untuk	pemantapan	segmen	pasar	wisatawan	masal	dan	pengembangan	segmen	ceruk	pasar	

meliputi:		

a. meningkatkan	 pemasaran	 dan	 promosi	 untuk	mendukung	 penciptaan	 Kawasan	 Pantai	

Libuo;			

b. meningkatkan	akselerasi	pemasaran	dan	promosi;		

c. mengembangkan	 pemasaran	 dan	 promosi	 untuk	meningkatkan	 pertumbuhan	 segmen	

ceruk	pasar;		
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d. mengembangkan	promosi	berbasis	tema	tertentu;		

e. meningkatkan	akselerasi	pergerakan	wisatawan	di	Kawasan	Pantai	Libuo;	dan	

f. meningkatkan	 intensifikasi	 pemasaran	 wisata	 konvensi,	 insentif	 dan	 pameran	 yang	

diselenggarakan	oleh	sektor	lain.			

	 Pemasaran	 yang	 diselenggarakan	 adalah	 pemasaran	 yang	 berkaitan	 dengan	

kepariwisataan	 yang	 dilakukan	 oleh	 lembaga	 lain	 sesuai	 dengan	 tugas	 dan	 fungsinya,	

misalnya	 pemasaran	 yang	 dilakukan	 oleh	 Kementerian	 Perdagangan,	 Badan	 Koordinasi	

Penanaman	 Modal	 dan	 Pemerintah	 Daerah.	 Pengembangan	 citra	 pariwisata	 dan	 arah	

kebijakan	pengembangan	citra	pariwisata,	meliputi:			

1. Peningkatan	 dan	 pemantapan	 citra	 pariwisata	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 secara	

berkelanjutan;	dan			

2. Peningkatan	 citra	 pariwisata	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 sebagai	 Destinasi	 Pariwisata	 yang	

aman,	nyaman	dan	berdaya	saing.		

	 Strategi	 untuk	 peningkatan	 dan	 pemantapan	 citra	 pariwisata	 Kawasan	 Pantai	 Libuo,	

meliputi:		

1. Meningkatkan	dan	memantapkan	pemosisian	citra	pariwisata	 Kawasan	Pantai	 Libuo	di	

antara	para	pesaing;	dan		

2. Meningkatkan	dan	memantapkan	pemosisian	citra	pariwisata	Kawasan	Pantai	Libuo.		

	 Peningkatan	 dan	 pemantapan	 pemosisian	 citra	 pariwisata	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 di	

antara	para	pesaing	didasarkan	kepada	kekuatan-kekuatan	utama	yang	meliputi:			

1. Karakter	geografis	kepulauan;		

2. Nilai	spiritualitas	dan	kearifan	lokal;		

3. Keanekaragaman	hayati	alam	dan	budaya;		

4. Kepulauan	yang	kaya	akan	rempah-rempah;	dan			

5. Ikon-ikon	lain	yang	dikenal	luas	baik	secara	nasional	maupun	di	dunia	internasional.		

	 Pengembangan	 Promosi	 Pariwisata	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 mengadopsi	 promosi	

berbasis	 tema	 tertentu	 adalah	 promosi	 yang	 diarahkan	 pada	 segmen	 pasar	 tertentu	 yang	

sesuai	 dengan	 tema	 produk	 yang	 dipasarkan,	 yaitu:	 ekowisata	 dan	wisata	 bahari.	 Strategi	

untuk	pengembangan	kualitas	dan	keragaman	usaha	wisata	Kawasan	Pantai	Libuo,	meliputi:		

a.	mengembangkan	manajemen	atraksi;		

b.	memperbaiki	kualitas	interpretasi;		
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c.	menguatkan	kualitas	produk	wisata;	dan		

d.	meningkatkan	pengemasan	produk	wisata.		

	 Selain	itu	pengembangan	Kawasan	Pantai	Libuo	juga	dilakukan	melalui	pengembangan	

manajemen	 Usaha	 Pariwisata	 yang	 mengacu	 kepada	 prinsip	 ekonomi	 hijau	 adalah	

pengembangan	manajemen	dengan	pendekatan	dalam	pembangunan	 ekonomi	 yang	 tidak	

lagi	 mengandalkan	 pembangunan	 ekonomi	 berbasis	 eksploitasi	 sumber	 daya	 alam	 dan	

lingkungan	yang	berlebihan.	Ekonomi	hijau	merupakan	suatu	lompatan	besar	meninggalkan	

praktik-praktik	 ekonomi	 yang	 mementingkan	 keuntungan	 jangka	 pendek	 yang	 telah	

mewariskan	 berbagai	 permasalahan	 yang	 mendesak	 untuk	 ditangani	 termasuk	

menggerakkan	perekonomian	yang	rendah	karbon	(low	carbon	economy).		

	 Dalam	 melakukan	 analisis	 STP,	 perlu	 diurai	 terlebih	 dahulu	 persepsi	 mengenai	 STP	

dalam	 ruang	 lingkup	 kepariwisataan.	 Berikut	 pemahaman	 mengenai	 STP	 dalam	 bidang	

kepariwisataan:	

A.	Segmenting	

	 Merupakan	 pembagian	 atau	 pengelompokan	 kondisi	 pasar	 yang	 heterogen	 menjadi	

homogen	dengan	berbagai	karakteristik.	Menurut	Kotler,	segmentasi	pasar	adalah	membagi-

bagi	 pasar	 dalam	 kelompok	 wisatawan	 secara	 tegas	 dan	 tiap	 kelompok	 itu	 dipilih	 atau	

ditetapkan	 sebagai	 target	 pasar	 yang	 akan	 dipengaruhi	 dengan	 menggunakan	 strategi	

bauran	 pemasaran.	 Sedangkan	 menurut	 Griffin	 (2006),	 segmentasi	 merupakan	 proses	

membagi	 pasar	 keseluruhan	 suatu	 produk	 atau	 jasa	 ke	 dalam	 beberapa	 segmen	 yang	

memiliki	 kesamaan	dalam	hal	minat,	daya	beli,	 geografi,	perilaku	pembelian	maupun	gaya	

hidup.	 Dengan	 melakukan	 segmentasi	 pasar,	 pemasaran	 akan	 lebih	 terarah	 dan	 efektif	

sehingga	 dapat	 memberikan	 kepuasan	 kepada	 konsumen.	 Tingkatan	 segmentasi	 tersebut	

antara	lain:	

1. Pemasaran	 segmen:	 Kelompok	 besar	 calon	 pembeli	 potensial	 dalam	 suatu	 pasar	 yang	

memiliki	karakteristik	yang	homogen;	

2. Pemasaran	relung	(niche):	Kelompok	pembeli	potensial	yang	lebih	sempit	dibandingkan	

dengan	 segmen	dengan	karakteristik	 yang	 lebih	 spesifik/	 khusus.	Biasanya	merupakan	

pasar	kecil	yang	kebutuhannya	tidak	terlayani	dengan	baik;	

3. Pemasaran	 lokal:	 Pemasaran	 yang	 dilakukan	 untuk	 satu	 wilayah	 geografis	 atau	

demografis	tertentu,	membidik	pembeli	lokal;	
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4. Pemasaran	 individual:	 Pemasaran	 segmen	 tunggal,	 sebagai	pemasaran	 sesuai	pesanan	

atau	pemasaran	satu	lawan	satu.	

	 Selain	tingkatan	segmentasi,	perlu	 juga	diketahui	dasar	dalam	melakukan	segmentasi	

antara	lain	sebagai	berikut:	

1. Geografis:	wilayah,	ukuran	kota,	kepadatan	penduduk,	iklim	dan	topografis;	

2. Demografis:	 usia,	 ukuran	 keluarga,	 jenis	 kelamin,	 penghasilan,	 pekerjaan,	 pendidikan,	

agama,	ras,	kewarganegaraan	dan	kelas	sosial;	

3. Psikografis:	gaya	hidup	dan	kepribadian;	

4. Perilaku:	kejadian,	manfaat,	status	pemakai,	tingkat	pemakaian,	status	kesetiaan,	tahap	

kesiapan	pembeli	dan	sikap	terhadap	produk.	

B.	Targeting	

Mengevaluasi	 beragam	 segmen	 untuk	 memutuskan	 segmen	 mana	 yang	 menjadi	

target	 market.	 Serangkaian	 program	 pemasaran	 yang	 dilakukan	 harus	 sesuai	 dengan	

karakteristik	pasar	sasaran	yang	hendak	dituju.		

1. Menetapkan	target	pasar	

Mengevaluasi	 segmen	 pasar:	 menilai	 beragam	 segmen	 yang	 telah	 diketahui.	 Harus	

memperhatikan	faktor,	seperti	daya	tarik	segmen	keseluruhan	dan	tujuan	serta	sumber	

daya	kepariwisataan.	

2. Memilih	segmen	pasar	

Konsentrasi	segmen	tunggal:	kepariwisataan	memilih	sebuah	segmen	tunggal.	

3. Spesialisasi	selektif:	kepariwisataan	memilih	sejumlah	segmen	yang	berpotensi	sebagai	

penghasil	uang.		

4. Spesialisasi	Produk:	kepariwisataan	berkonsentrasi	dalam	menghasilkan	produk	tertentu	

yang	dijual	ke	beberapa	segmen.	

5. Spesialisasi	 Pasar:	 kepariwisataan	 berkonsentrasi	 melayani	 berbagai	 kebutuhan	 suatu	

kelompok	pelanggan	tertentu.	

6. Cakupan	Seluruh	Pasar:	kepariwisataan	berusaha	melayani	seluruh	kelompok	pelanggan	

dengan	 menyediakan	 semua	 produk	 yang	 mungkin	 mereka	 butuhkan.	 Biasanya	

dilakukan	oleh	kepariwisataan	yang	sangat	besar.	
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C.	Positioning	

Sebuah	 produk	 wisata	 di	 mata	 konsumen	 yang	 membedakannya	 dengan	 produk	

pesaing.	 Dengan	 upaya	 identifikasi,	 pengembangan	 dan	 komunikasi	 keunggulan	 yang	

bersifat	 khas	 serta	 competitive	 advantage.	 Dalam	 hal	 ini	 termasuk	 brand	 image,	manfaat	

yang	dijanjikan	serta	competitive	advantage.	Dengan	begitu,	produk	dan	jasa	kepariwisataan	

dipersepsikan	 lebih	 superior	 dan	 khusus	 dibandingkan	 dengan	 produk	 dan	 jasa	 pesaing	

dalam	persepsi	konsumen.	Positioning	tersebut	dilakukan	untuk:	

1. Mempermudah	proses	pemahaman		konsumen	dengan	berbagai	informasi;	

2. Persaingan	yang	lebih	bagus;	

3. Dasar	mengembangkan		penyampaian	pesan	komersial	dalam	promosi	(advertising).	

Strategi	pemosisian	(positioning)	merupakan	suatu	keputusan	strategis,	karena	hal	ini	

akan	 sangat	 mempengaruhi	 keberhasilan	 produk	 tersebut	 dalam	 meraih	 sukses	 dalam	

jangka	 panjang	 (Hawkins	 dan	 Best,	 1998:352).	 Dalam	 hal	 ini	 yang	 dimaksud	 adalah	

bagaimana	 produk	 tersebut	 diharapkan	 akan	 dipersepsikan	 oleh	 pasar	 yang	 dijadikan	

sasaran	 relatif	 terhadap	 para	 pesaingnya	 dan	 ekspektasinya.	 Shostack	 (1987)	 bahkan	

mengemukakan	 bahwa	 dalam	 situasi	 persaingan	 yang	 semakin	 tajam,	 strategi	 pemosisian	

produk	merupakan	tugas	yang	paling	kritis	yang	harus	dihadapi	oleh	seseorang	pemasar.		

Demikian	 pula	 halnya	 dengan	 Heath	 and	 Wall	 (1992:118)	 yang	 menyatakan	 arti	

pentingnya	pemosisian	 (positioning)	 suatu	daerah	 tujuan	wisata	 sedemikian	 rupa	 sehingga	

unit-unit	 usaha	 dan	 lembaga-lembaga	 terkait	 (stakeholders)	 di	 daerah	 tersebut	 dapat	

memahaminya	 dengan	 baik	 dan	 segera	 dapat	 menyesuaikan	 strateginya	 dengan	 strategi	

pemosisian	 (positioning)	 di	 daerah	 khususnya	 Kabupaten	 Pohuwato.	 Dari	 uraian	 tersebut,	

ada	 beberapa	 hal	 di	 bawah	 ini	 yang	 dipandang	menjadi	 alasan	 poin-poin	 yang	 berpotensi	

menjadi	ketidakjelasan	positioning	Kabupaten	Pohuwato	sebagai	daerah	tujuan	wisata:	

1.	 Keragaman	 Produk-Produk	 Wisata:	 Berbagai	 macam	 keberagaman	 produk	 wisata	 di	

Kabupaten	 Pohuwato	 seharusnya	 menjadi	 kekuatan	 pariwisata	 daerah.	 Tetapi	 ketika	

keragaman	 ini	 tidak	 disajikan	 dengan	 baik,	 hal	 tersebut	 akan	 menuju	 ketidakjelasan	

identitas.	 Tiap	 kecamatan	 di	 Kabupaten	 Pohuwato	 mempunyai	 berbagai	 keunggulan	 dan	

potensi	pariwisata	yang	diibaratkan	sebagai	 sebuah	masakan	dan	hidangan	citarasa,	 tetapi	

ketika	hidangan	 ini	disajikan	dalam	satu	meja	pada	suatu	pesta,	maka	tamu	akan	menjaga	
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bingung.	 Dengan	 demikian,	 masalahnya	 bukan	 karena	 keragaman,	 tetapi	 bagaimana	 hal	

tersebut	disajikan.	

2.	 Promosi	 Tanpa	 Suatu	 Konsep	 Positioning	 yang	 Jelas:	 Berbagai	 lembaga	 telah	 mencoba	

untuk	 mempromosikan	 pariwisata	 di	 tiap	 daerah	 baik	 lokal,	 regional	 maupun	 nasional.	

Tetapi	 ketika	 aktivitas	 ini	 tidak	 didasarkan	 pada	 suatu	 konsep	 yang	 jelas	 atau	 kesamaan	

konsep	 yang	 didasarkan	 pada	 image	 yang	 akan	 dibentuk	 atau	 posisi	 yang	 akan	 diisi	 oleh	

kepariwisataan	daerah,	efektivitasnya	mungkin	sangat	kecil.	

4.	 Minimnya	 Dana	 dan	 Kesinambungan	 Promosi:	 Membangun	 image,	 seperti	 telah	

disebutkan	 sebelumnya,	 akan	 sangat	 ditentukan	 oleh	 suatu	 tema	 komunikasi	 yang	 jelas,	

apapun	media	komunikasi	 yang	akan	digunakan.	Tetapi,	pengembangan	 suatu	 image	 yang	

jelas	 juga	 membutuhkan	 konsistensi	 dan	 kesinambungan	 dalam	 proses	 komunikasinya.	

Tema	yang	dipilih	harus	secara	konsisten	diterapkan	dan	ditekankan	secara	berulang-ulang,	

sehingga	 hal	 tersebut	 menempel	 pada	 pikiran	 calon	 konsumen.	 Usaha	 keras	 yang	 terus	

menerus	ini	memerlukan	dukungan	dari	sumber	daya	manusia.	

Upaya-upaya	 yang	 perlu	 dilakukan	 dalam	 rangka	 memposisikan	 (positioning)	

Kabupaten	 Pohuwato	 terutama	 dalam	mendukung	 posisi	 Pantai	 Libuo	 sebagai	 salah	 satu	

daerah	tujuan	wisata	unggulan	di	Kabupaten	Pohuwato	antara	lain	sebagai	berikut:	

1.	Kesepakatan	tentang	Image	yang	akan	Dibangun	

Orang-orang	atau	lembaga-lembaga	yang	terlibat	dalam	pembentukan	kebijakan	dan	

implementasi	dari	promosi	pariwisata	harus	mempunyai	pandangan	yang	sama	pada	image	

atau	posisi	 pariwisata	Pantai	 Libuo	di	masa	 yang	akan	datang.	Penentuan	dari	 image	 atau	

posisi	akan	sedikitnya	membutuhkan	penelitian-penelitian	sebagai	berikut:	

• Pertama,	penelitian	mengenai	posisi	daerah	sekitar	 lainnya,	terutama	daerah	yang	ada	

di	 Pulau	 Sulawesi.	 Image	 yang	 akan	dibangun,	 atau	posisi	 yang	 akan	diisi,	 seharusnya	

minimal	 berbeda	 dengan	 daerah	 lainnya.	 Jika	 hal	 ini	 tidak	 mungkin,	 maka	 kita	

seharusnya	paling	tidak	memilih	suatu	posisi	yang	belum	diisi	oleh	banyak	daerah	lain.	

Hal	 ini	 karena	 pada	 posisi	 yang	 sama	 atau	 posisi	 yang	 berdekatan	 mengindikasikan	

bahwa	kita	menganggap	daerah	tersebut	sebagai	kompetitor	kita	secara	langsung;	

• Kedua,	 kita	 harus	 mempertimbangkan	 kekuatan	 dan	 kelemahan	 dari	 struktur	 dan	

elemen	 pendukung	 kepariwisataan	 di	 Kabupaten	 Pohuwato.	 Pengembangan	 image	

melalui	promosi	akan	secara	tidak	langsung	memantapkan	suatu	harapan	tertentu	atau	
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harapan	 calon	 konsumen.	 Harapan	 ini	 harus	 sejalan	 dengan	 kenyataan	 yang	 akan	

dialaminya	saat	mereka	mengunjungi	Kabupaten	Pohuwato.	Jika	terjadi	perbedaan	yang	

besar	 antara	 image	 yang	 dipromosikan	 dengan	 kenyataannya,	 maka	 image	 yang	

dibangun	tersebut	akan	menjadi	bumerang.	

2.	Perumusan	Tema	Utama	bagi	Promosi	Pariwisata	Indonesia	

Image	 atau	 posisi	 yang	 akan	 diisi	 harus	 dibuat	 sebagai	 suatu	 panduan	 dalam	

menentukan	tema	bagi	promosi	pariwisata.	Tema	utama	harus	mendukung	pengembangan	

image.	Tema	utama	harus	menjadi	panduan	dalam	memutuskan	 isi,	bentuk	dan	pemilihan	

media	promosi.	Dengan	demikian,	semua	kegiatan	promosi	menjadi	terpusat/	terfokus	dan	

teritegrasi	kegiatannya.	

3.	Koordinasi	Kegiatan	Promosi	

Untuk	 mencegah	 ketidakjelasan	 tema-tema	 dan	 kontradiksi	 dalam	 promosi	

pariwisata,	semua	kegiatan	promosi	harus	dikoordinasikan.	Koordinasi	ditujukan	untuk	tetap	

menjaga	 bahwa	 semua	 kegiatan	 promosi	 tersebut,	 siapapun	 orang	 atau	 lembaga	 yang	

melaksanakannya	harus	mendukung	pengembangan	 image	dan	harus	sejalan	dengan	tema	

yang	telah	diputuskan	sebelumnya.	

4.	Menggunakan	Keterkenalan	DTW	Sekitar	

Dalam	usaha	memperkuat	 image,	menggunakan	keterkenalan	DTW	di	sekitar	Pantai	

Libuo	 untuk	 membuat	 Kabupaten	 Pohuwato	 dan	 Pantai	 Libuo	 menjadi	 lebih	 terkenal	

daripada	DTW	tersebut,	dan	bukan	sebaliknya.	Dari	berbagai	pengalaman	dalam	positioning,	

untuk	memerangi	 suatu	produk	 yang	 telah	mempunyai	 posisi	 yang	 kuat	 akan	 sangat	 sulit.	

Salah	satu	cara	yang	diusulkan	adalah,	menggunakan	posisi	tersebut	sebagai	batu	loncatan.	

Di	sekitar	Kabupaten	Pohuwato	DTW	yang	sudah	memiliki	ketenaran	antara	lain	Pulo	Cinta	

dan	 Pulau	 Saronde.	 Dengan	 demikian	 bukan	 suatu	 ide	 buruk	 jika	 dalam	 promosi	

kepariwisataan,	 membuat	 pernyataan	 ”banyak	 yang	 lebih	 daripada	 Pulo	 Cinta	 dan	 Pulau	

Saronde	di	Gorontalo”.	

5.	Pengembangan	Produk	Wisata	dan	Lingkungan		

Pengembangan	 produk-produk	 wisata	 dan	 lingkungan	 harus	 sejalan	 dengan	 image	

yang	dibangun	atau	posisi	yang	akan	diambil.	Pengembangan	dan	peningkatan	produk	dan	

lingkungan	 wisata	 harus	 menyesuaikan	 dengan	 fakta	 dan	 image	 Kabupaten	 Pohuwato	 di	

mata	wisatawan	dari	daerah	lain.	Hal	tersebut	juga	harus	mendekatkan	harapan	wisatawan	
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dengan	 pengalamannya	 di	 Gorontalo,	 dalam	 kerangka	 ”proses	 kepuasan	 konsumen”.	

Lingkungan	wisata	meliputi	komunitas	dan	alam	pada	tempat	produk	wisata	tersebut.	Hal	ini	

disebabkan	kebiasaan,	tradisi-tradisi,	dan	pola	tingkah	laku	dari	komunitas	sering	merupakan	

elemen	kuat	dalam	membangun	image	kepariwisataan.		

6.	Dukungan	dari	Sumber	Daya	Manusia		

Seperti	 telah	 disebutkan	 sebelumnya,	 pembangunan	 image	 dan	 penguatan	 posisi	

akan	membutuhkan	dukungan	langsung	secara	terus	menerus.	Konsekuensinya,	hal	ini	akan	

mempengaruhi	dukungan	sumberdaya	manusia.	Dalam	hal	sumber	daya	manusianya,	peran	

pemerintah	 daerah	 nampaknya	 sangat	 terbatas,	 sehingga	 dibutuhkan	 upaya	 yang	 besar	

untuk	 memobilisasi	 kekuatan-kekuatan	 yang	 ada	 pada	 masyarakat.	 Dengan	 demikian,	

pemikiran	 dan	 sumbangan	 tenaga	 secara	 sistematik	 dibutuhkan	 untuk	 meningkatkan	

kerjasama	 antara	 sektor	 swasta	 dan	 pemerintah	 dalam	 memperkuat	 sumber	 dana	 bagi	

promosi	 kepariwisataan	 di	 Kabupaten	 Pohuwato.	 Pembentukan	 suatu	 “Badan	 Promosi	

Pariwisata	 Daerah	 (BPPD)	 Kabupaten	 Pohuwato”	 dapat	 dipertimbangkan	 sebagai	 suatu	

langkah	untuk	meningkatkan	koordinasi	dan	partnership	kelembagaan	antara	sektor	swasta	

dengan	sektor	umum	dalam	mempromosikan	pariwisata	di	Kabupaten	Pohuwato.	

Strategi	 pemosisian	 (positioning)	 merupakan	 suatu	 keputusan	 strategis	 dalam	

membentuk	 atau	memberikan	 citra	 (image)	 yang	 jelas	 di	 benak	wisatawan.	 Keberagaman	

potensi	wisata	Kabupaten	Pohuwato	di	satu	sisi	sebagai	potensi	yang	menjadikan	daya	tarik	

wisata,	di	sisi	lain	keberagaman	justru	sulit	di	dalam	memposisikan	(positioning)	Kabupaten	

Pohuwato	sebagai	daerah	tujuan	wisata	dunia.	Memperhatikan	peta	persaingan	pariwisata	

di	satu	pihak	dan	potensi	sumber	daya	pariwisata	yang	dimiliki	begitu	beragam	sangat	tidak	

mudah	untuk	menemukan	tema	atau	slogan	yang	tepat	untuk	mewakili	potensi	yang	begitu	

besar.	 Secara	 singkat,	 membentuk	 image	 pariwisata	 Kabupaten	 Pohuwato	 akan	

memerlukan:	identitas	yang	jelas	dari	beragam	sumber	daya	wisata	yang	kita	miliki,	konsep	

yang	 jelas	 pada	 image	 yang	 akan	 dibangun	 yang	 sesuai	 dengan	 posisi	 yang	 akan	 diambil,	

mencari	 kekuatan	 lainnya	 selain	 Pulo	 Cinta	 dan	 Pulau	 Saronde,	 yang	 telah	 terlalu	 kuat,	

konsistensi	 dan	 berkelanjutan	 dalam	 proses	 komunikasi.	 Sehingga	 diperlukan	 suatu	 upaya	

seperti:	 menentukan	 kekuatan	 yang	 spesifik	 berdasarkan	 potensi	 wisata	 Kabupaten	

Pohuwato,	yang	berbeda	dengan	daerah	lain	di	wilayah	Pulau	Sulawesi	pada	umumnya	dan	

Provinsi	 Gorontalo	 pada	 khususnya;	 memilih	 tema	 sentral/	 utama	 sebagai	 panduan	 bagi	
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semua	 lembaga	 yang	 terlibat	 dalam	 kegiatan	 promosi,	 menggunakan	 keterkenalan	 Pulo	

Cinta	 dan	 Pulau	 Saronde;	 meningkatkan	 kemitraan	 antara	 pemerintah-swasta-masyarakat	

untuk	memobilisasi	kekuatan-kekuatan.	

Analisis	STP	

Dalam	mengevaluasi	segmen	pasar	yang	berbeda	kepariwisataan	harus	melihat	dua	

faktor	yaitu	daya	tarik	pasar	secara	keseluruhan	serta	tujuan	dan	resources	kepariwisataan.	

Segmentasi	 memiliki	 peran	 penting	 karena	 beberapa	 alasan;	 pertama,	 segmentasi	

memungkinkan	 kepariwisataan	 untuk	 lebih	 fokus	 dalam	 mengalokasikan	 sumber	 daya.	

Kedua,	 segmentasi	 merupakan	 dasar	 untuk	 menentukan	 komponen	 strategi.	 Ketiga,	

segmentasi	merupakan	faktor	kunci	untuk	mengalahkan	pesaing,	dengan	memandang	pasar	

dari	sudut	yang	unik	dan	cara	yang	berbeda	dari	yang	dilakukan	oleh	pesaing.	Ada	tiga	tahap	

yang	 harus	 dilakukan	 dalam	 segmentasi	 pasar	 yaitu:	 survey	 stage,	 analysis	 stage,	 dan	

proffiling	stage.	Berdasarkan	hal	tersebut	di	atas,	maka	segmentasi,	target	dan	posisi	Pantai	

Libuo	dalam	pengembangan	kepariwisataan	antara	lain	sebagai	berikut:	

Tabel	IV.8	Analisis	STP	

No.	 Analisis	STP	 Faktor	

a	 b	 C	

A	 Segmenting	 	

1	 Perilaku	 Berlibur,	bermain,	selfi	

2	 Demografis	 Dewasa,	anak-anak,	keluarga	

3	 Geografis	 Kesejukan,	pantai,	laut	

4	 Psikografis	 Komunitas,	hobi	

B	 Targeting	 	

1	 Produk	Spesifik	 MICE,	resort,	playground	

2	 Pasar	Spesifik	 Masyarakat	 lokal,	masyarakat	 regional,	 kelompok/	 grup/	

karyasiswa/	dharmawisata,	birokrasi	

C	 Positioning	 	

1	 Produk	Unggulan	 Cottage,	family	gathering	

2	 Ciri	Produk/	Khusus	 Sanctuary,	rest	area	

Sumber:	Analisis,	2018	
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IV.9	ANALISIS	THREE	LEVELS	OF	PRODUCT	

	 Saat	 memformulasikan	 sebuah	 pasar	 offering,	 dibutuhkan	 aktivitas	 analisa	 akan	

kedalaman	 dan	 kedetailan	 sebuah	 produk	 wisata.	 Product	 offering	 yang	 bagus	 atau	 tidak	

bergantung	pada	 tingkatan	atau	 level	mana	pemasaran	dalam	mengelola	produk	 tersebut.	

Ada	konsep	disebut	product	level	yang	mengacu	pada	spesifikasi	dan	ekspektasi	permintaan	

konsumen.	 Produk	 level	 terkait	 dengan	 tingkatan	 kualitas	 market	 offering	 dan	 kompetisi.	

Tingkatan	pertama	di	dalam	produk	wisata	 yaitu	core	benefit.	 Level	paling	 fundamental	di	

dalam	 produk,	 bagian	 ini	 menjelaskan	mengenai	 produk	 wisata	 dikonsumsi	 secara	 umum	

untuk	apa,	dalam	hal	ini	produk	wisata,	yang	dikonsumsi	konsumen	sebagai	tempat	singgah	

sementara	 untuk	 istirahat,	 tidur,	 berlibur,	 bermain	 dan	 lain	 sebagainya.	 Biasanya	 core	

benefit	 ini	 sangat	penting	 saat	menciptakan	produk	baru	maupun	produk	dengan	kategori	

baru	yang	belum	ada.	

Tingkatan	 kedua	 yaitu	 basic	 product.	 Level	 fundamental	 atau	 core	 benefit	 harus	

dilengkapi	 dengan	 suatu	 basic	 atau	 standar	 dasar	 spesifikasi	 sebuah	 produk.	 Seperti	

misalnya,	 sebuah	 resort	 sudah	 pasti	 memiliki	 standar	 dasar	 memiliki	 hotel	 atau	 cottage	

dengan	tempat	tidur,	kamar	mandi,	sabun	dan	handuk.	Naik	ketingkatan	lebih	tinggi	masuk	

kebagian	 expected	 product.	 Pada	 level	 ini	 menjelaskan	 bahwa	 konsumen	 dalam	menatap	

sebuah	produk	akan	muncul	sebuah	ekspektasi	yang	akan	mereka	dapatkan.	

Kalau	 dirangkum	 sederhana	 untuk	 mempermudah	 pemahaman,	 sebuah	 resort	

merupakan	 tempat	 singgah	 sementara	 untuk	 istirahat,	 berlibur	 dan	 tidur	 (core	 benefit),	

spesifikasi	 tempat	 istirahat	 memiliki	 tempat	 tidur,	 kamar	 mandi,	 dan	 sebagainya	 (basic	

product).	 Dari	 kedua	 level	 ini	 akan	 muncul	 ekspektasi	 dari	 konsumen,	 “ekspektasi	 atau	

harapan	saya	kamar	hotel	tertata	rapih,	kamar	mandi	bersih	wangi,	air	untuk	mandi	tersedia	

dan	lancar”	(expected	product).	

Tingkatan	 keempat	 dalam	 level	 produk	 yaitu	 augmented	 product.	 Pada	 level	 ini	

secara	 pemahaman	 bahwa	 setiap	 penawaran	 sebuah	 produk,	 konsumen	 sudah	 memiliki	

tingkatan	 ekspektasi,	 namun	 pada	 level	 ini	 produk	 yang	 ditawarkan	 melebihi	 ekspektasi	

konsumen.	 Artinya	 bagian	 ini	 merupakan	 tingkatan	 persaingan	 dan	 sangat	 strategis.	

Biasanya	 pertarungan	 antar	 produk	 berada	 di	 level	 ini.	 Dengan	 bahasa	 lain	 augmented	

berbicara	 mengenai	 keunggulan	 produk	 dibanding	 pesaing,	 boleh	 dibilang	 diferensiasi	

produk	sangat	signifikan.	
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Level	 terakhir	 adalah	potential	 product.	 Bagian	 ini	 berisi	 perencanaan	bahwa	 suatu	

produk	mau	diarahkan	kemana	di	masa	depan.	Secara	mudah,	potential	product	merupakan	

level	 dimana	 perusahaan	 sedang	 melakukan	 penelitian	 dalam	 berbagai	 aspek	 untuk	

menciptakan	augmented	product	baru	menggantikan	augmented	product	yang	lama.	Secara	

fakta	 seiring	 perjalanan	 waktu	 augmented	 product	 bergerak	 perlahan	 turun	 ke	 level	

expected.	 Hal	 ini	 terkait	 dengan	 tingkat	 level	 kompetisi,	 semakin	 tinggi	 kompetisi	 akan	

semakin	 cepat	 augmented	 product	 bergeser	 kebawah.	 Sebagai	 penutup	 perhatikan	

kedalaman	produk	saat	perancangan,	jangan	sampai	produk	yang	dibuat	hanya	sebatas	basic	

product	atau	expected	product.	

Analisis	Three	Levels	of	a	Product	 ini	merupakan	gambaran	fasilitas	 inti	dan	fasilitas	

tambahan	 yang	 ada	 di	 Kawasan	 Pantai	 Libuo,	 hal	 tersebut	 terstruktur	 secara	 hirarki	 agar	

mendapatkan	 gambaran	 inti	 dari	 produk	 pariwisata,	 pendukung/	 penyangga	 inti	 dan	 juga	

pendukung	penyangga	dalam	rangka	pengembangan	kedepannya,	berikut	gambaran	analisis	

three	levels	of	a	product:	

1. Produk	 Inti:	Merupakan	 inti	 dari	 sebuah	 produk	 pariwisata	 yang	menjadi	 cikal	 bakal/	

embrio/	 pusat/	 poin/	 fokus/	 konsentrasi/	magnet	 yang	menjadi	 daya	 tarik	wisatawan	

untuk	datang	berkunjung.	Berdasarkan	hasil	observasi	di	lapangan	maka	produk	inti	dari	

Kawasan	Pantai	Libuo	ini	adalah	Pantai	itu	sendiri	yang	secara	alami	menjadi	daya	tarik	

pariwisata	pesisir	dan	yang	merupakan	produk	keindahan	alam	yang	ditawarkan	untuk	

dinikmati	para	wisatawan;		

2. Produk	 Nyata:	 Merupakan	 sebuah	 produk	 buatan/	 penyangga/	 periferi/	 lingkungan	

binaan	 yang	 terwujud	 sebagai	 respon	 dalam	 menyangga	 eksistensi	 produk	 inti	 agar	

semakin	 memiliki	 daya	 tarik	 yang	 utuh,	 dalam	 produk	 nyata	 ini	 juga	 terdapat	 fungsi	

kegiatan	 dan	 fasilitas	 yang	 mendukung	 produk	 inti.	 Berdasarkan	 hasil	 observasi	 di	

lapangan	maka	produk	nyata	dari	Kawasan	Pantai	Libuo	ini	antara	lain	Dermaga,	Tower	

Playground,	Air	Mancur,	 Sanctuary,	Motosport/	ATV,	Open	Theatre/	Anjungan,	Wisata	

Kuliner	 (Seafood),	 RTH,	 Playground/	 Kidzone,	 Pasar	 Seni,	 Sunset	 Cafe	 (Tepi	 Pantai),	

Gardu	Pandang,	Cottage.	

3. Produk	 Pengembangan:	 Merupakan	 sebuah	 produk	 yang	 bertujuan	 untuk	

pengembangan/	 perluasan/	 tambahan	 dalam	 rangka	 mendukung	 produk	 nyata	 dan	

produk	 inti.	Berdasarkan	hasil	observasi	di	 lapangan	maka	produk	nyata	dari	 Kawasan	
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Pantai	Libuo	 ini	antara	 lain	Gazebo	 (Reguler	dan	VVIP),	ATM,	Warnet,	Kios	Pulsa,	Toko	

Cinderamata/	 Merchandise,	 Foodcourt,	 Stage,	 Parkir	 (Roda	 Dua,	 Roda	 Empat,	 Bus),	

Jogging	 Track,	 Kantor	 Pengelola,	 Ticket	 Box,	 Gapura	 Kawasan,	 Papan	 Informasi,	

Videotron	Kawasan,	RTH	Taman,	KM/	WC	Umum,	Tempat	Sampah,	Pos	Jaga,	Tour	and	

Travel,	Minimart,	Lost	and	Found,	Plaza,	Clinic,	Smoking	Area,	Locker/	Penitipan	Barang,	

Landmark	and	Sculpture,	Billboard.	
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IV.10	ANALISIS	PSU	

Dalam	 pengembangan	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 ini	 perlu	 memperhatikan	 prasarana,	

sarana	 dan	 utilitas	 pendukung	 kepariwisataan.	 Prasarana,	 sarana	 dan	 utilitas	 kawasan	

tersebut	 mutlak	 diperlukan	 dalam	 rangka	 mendukung	 penyelenggaraan	 kepariwisataan	

sebagai	sebuah	sistem	produk	pariwisata.	Prasarana,	sarana	dan	utilitas	yang	perlu	ditinjau	

kondisi	dan	fungsinya	antara	lain:	

Tabel	IV.9	Analisis	PSU	

No.	 PSU	 Status	dan	Kondisi	Eksisting	

a	 b	 c	

1	 Jaringan	Listrik	 Jaringan	 listrik	 di	 kawasan	 perencanaan	 telah	 ada	 dan	 siap	

mendukung	pengembangan	kawasan	wisata	

2	 Jaringan	Jalan	 Jaringan	jalan	(Jalan	Trans	Sulawesi)	di	kawasan	perencanaan	

telah	 ada,	 dalam	 kondisi	 bagus	 dan	 siap	 mendukung	

pengembangan	 kawasan	wisata.	 Namun	 jalur	 jalan	 lokal	 dan	

lingkungan	yang	menuju	ke	 lokasi	wisata	perlu	mendapatkan	

perhatian	dan	peningkatan	kualitas	

3	 Jaringan	Drainase	 Jaringan	 drainase	 di	 kawasan	 perencanaan	 di	 beberapa	 titik	

telah	 ada	 namun	 di	 beberapa	 titik	 lainnya	 belum	 tersedia	

sehingga	perlu	adanya	dukungan	agar	pembangunan	jaringan	

drainase	dapat	terintegrasi	dengan	baik	

4	 Jaringan	Air	Bersih	 Jaringan	air	bersih	di	kawasan	perencanaan	telah	ada	namun	

demikian	perlu	adanya	peningkatan	kuota	distribusi	air	bersih	

mengingat	 kawasan	 wisata	 yang	 akan	 dikembangkan	 lebih	

terkonsentrasi	kepada	wisata	air	

5	 Jaringan	Lampu	Penerangan	 Jaringan	 lampu	 penerangan	 di	 kawasan	 perencanaan	 telah	

ada,	 sebagian	 besar	 menggunakan	 suplai	 energi	 surya	 dan	

keberadaan	 jaringan	 lampu	 penerangan	 siap	 mendukung	

pengembangan	kawasan	wisata	

6	 Sistem	 Pembuangan	 Air	 Limbah	

(SPAL)	

Jaringan	 pembuangan	 air	 limbah	 di	 kawasan	 perencanaan	

belum	 optimal	 sehingga	 perlu	 dukungan	 sektoral	 dalam	

rangka	penyediaan	SPAL	

7	 Sistem	Pembuangan	Air	Hujan	(SPAH)	 Jaringan	 pembuangan	 air	 hujan	 di	 kawasan	 perencanaan	

belum	 optimal	 sehingga	 perlu	 dukungan	 sektoral	 dalam	

rangka	penyediaan	SPAH	

8	 Jaringan	Persampahan	 Jaringan	 persampahan	 di	 kawasan	 perencanaan	 belum	

optimal	 sehingga	 perlu	 dukungan	 sektoral	 dalam	 rangka	

penyediaan	 jaringan	 persampahan	 (titik	 sebaran	 tempat	

sampah	dan	pengangkutannya)	

9	 Jaringan	Telekomunikasi	dan	Internet	 Jaringan	telekomunikasi	dan	internet	di	kawasan	perencanaan	

sudah	 ada	 namun	 perlu	 peningkatan	 agar	 dapat	mendukung	

pengembangan	kawasan	wisata	secara	optimal	

Sumber:	Analisis,	2018	
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IV.11	ANALISIS	POTENTIAL	DEMAND	PENGUNJUNG	(PASAR)	

A.	Pasar	 	 	

	 Analisis	 Potential	 Demand	 (Permintaan	 Potensial)	 yang	 dimiliki	 Kawasan	 Pantai	

Libuo		ditentukan	berdasarkan	jumlah	wisatawan	yang	berkunjung	ke	Kabupaten	Pohuwato.	

Pasar	wisata	Kawasan	Pantai	Libuo	lebih	cenderung	kepada	pasar	wisatawan	nusantara	dari	

pada	pasar	wisatawan	mancanegara.	Hal	 ini	disebabkan	oleh	beberapa	 faktor,	diantaranya	

adalah	kebutuhan	masyarakat	akan	 rekreasi	 lebih	besar	dan	kondisi	 keamanan	 luar	negeri	

Indonesia	 yang	 dinilai	 tidak	 stabil	 mengakibatkan	 dampak	 penurunan	 jumlah	 kunjungan	

wisatawan	mancanegara	ke	Indonesia	pada	umumnya.		

Pada	 dasarnya	 potensi	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 untuk	 menarik	 pasar	 mancanegara,	

khususnya	 Belanda	 dan	 Portugal	 dengan	 tujuan	 nostalgia,	 mengingat	 terdapat	 beberapa	

atraksi	yang	ada	di	Provinsi	Gorontalo	memiliki	nilai	sejarah	tertentu.	Tetapi	kecenderungan	

yang	 terjadi	 adalah	 pasar	 wisatawan	 nusantara	 khususnya	 regional	 direncanakan	 masih	

mendominasi	 kunjungan	 di	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 dibandingkan	 wisatawan	 mancanegara.	

Untuk	 itu	 dalam	 analisis	 pasar	 ini	 lebih	 ditekankan	 pada	 pada	 pasar	wisatawan	 nusantara	

sebagai	lingkungan	strategis	pasar	wisata	Kawasan	Pantai	Libuo.	

Untuk	mengetahui	aspek-aspek	pelayanan	apa	yang	akan	dan	harus	dikembangkan	

di	Kawasan	Pantai	Libuo,	maka	perlu	diketahui	tentang	persepsi	dan	ekspektasi	pengunjung	

terhadap	 aspek	 fisik	maupun	 non	 fisik	 pelayanan	 yang	 terdapat	 di	 Kawasan	 Pantai	 Libuo.	

Beberapa	 komponen	 pelayanan	 yang	 dijadikan	 sebagai	 indikator	 pengembangan	 yang	

menyangkut	pada	akses,	 fasilitas,	daya	tarik,	pemandu	wisata,	kemudahan	pencapaian	dan	

lain-lain.	 Dari	 komponen-komponen	 tersebut	 yang	 sangat	 penting	 adalah	 keberadaan	

fasilitas	makan	minum	yang	bersih.	Selain	itu	aksesibilitas	yang	baik,	fasilitas	yang	baik	juga	

sangat	dibutuhkan	oleh	pengunjung.	

Persepsi	 pengunjung	 terhadap	 komponen	 pelayanan	 yang	 tersedia	 di	 Kawasan	

Pantai	Libuo	cenderung	biasa	saja.	Pengunjung	belum	setuju	jika	berbagai	fasilitas	pelayanan	

yang	diberikan	di	obyek	wisata	Kawasan	Pantai	Libuo	sudah	baik,	namun	mereka	juga	tidak	

setuju	 jika	 kualitas	 fasilitas	 pelayanan	 buruk.	 Penilaian	 tersebut	merupakan	 suatu	 indikasi	

diperlakukannya	 pengembangan	 terhadap	 fasilitas	 pelayanan	 yang	 terdapat	 di	 Kawasan	

Pantai	 Libuo,	 baik	 dari	 segi	 kualitas	maupun	 kuantitas.	 Arahan	 pengembangan	 dari	 aspek	

pasar	yang	dapat	direkomendasikan	antara	lain:	
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• Pengembangan	aktivitas,	atraksi	dan	paket	wisata	berdasarkan	potensi	yang	dimiliki;	

• Kerjasama	dengan	kawasan	lain	untuk	memasarkan	produk	wisata;	

• Pemantauan	pasar	wisatawan	(regional,	nusantara	maupun	mancanegara);	

• Kemitraan	strategis	pengembangan	paket	wisata	dan	program	pemasaran	bersama	lintas	

regional/	 kabupaten/	 propinsi	 pelaksanaan	 promosi	 kepada	 pasar	 utama	 serta	

mengintensifkan	promosi	kepada	pasar	potensial;	

• Koordinasi	antar	sektor,	instansi	pemerintah,	terutama	dalam	konsentrasi	pengembangan	

serta	prioritasnya;	

• Peningkatan	 koordinasi	 perencanaan	 program	 dan	 evaluasi	 kegiatan	 pemasaran	

pariwisata;	

• Aliansi	strategis	dengan	mitra	dan	pesaing;	

• Pengembangan	 promosi	 dan	 pemasaran	 pariwisata	 dengan	 di	 dukung	 pemanfaatan	

teknologi	informasi	dan	juga	melalui	berbagai	media,	baik	cetak	maupun	elektronik;	

• Peningkatan	materi	promosi	untuk	keseluruhan	atraksi	wisata	yang	ada;	

• Pengembangan	materi	informasi	pariwisata;	

• Pengembangan	citra	pariwisata	(Image	Development)	Kawasan	Pantai	Libuo.	

Sukaatmaja	 (2003:5-6)	menyatakan	bahwa	pemasaran	 adalah	 serangkaian	 kegiatan	

yang	 dilakukan	 oleh	 suatu	 perusahaan	 dengan	 mengarahkan	 arus	 suatu	 produk	 untuk	

memuaskan	 kebutuhan	 dan	 keinginan	 pelanggan	 melalui	 proses	 pertukaran	 yang	

menguntungkan.	 Intinya	adalah	“satisfying	needs	profitably”,	yakni	bagaimana	memuaskan	

kebutuhan	 konsumen	 secara	 menguntungkan.	 Menurut	 Kotler	 dkk	 (2002:12),	 pemasaran	

(marketing)	adalah	proses	sosial	dan	manajerial	yang	mengakibatkan	individu	dan	kelompok	

memperoleh	 apa	 yang	 mereka	 butuhkan	 dan	 inginkan	 lewat	 penciptaan	 dan	 pertukaran	

produk	 dan	 nilai	 dengan	 pihak	 lain.	 Secara	 konsepsional	 Sucherly	 (2003:219)	menyatakan	

bahwa	 strategi	 pemasaran	 jasa	mencakup	dua	 strategi	 utama	yaitu	 strategi	 pasar	 (market	

strategy)	dan	strategi	bauran	pemasaran	(marketing	mix	strategy).	

1.	Strategi	Pasar	(market	strategy)	

Strategi	 pasar	 pada	 intinya	 menentukan	 segmen	 pasar	 yang	 akan	 dilayani	 (target	

market)	 dan	 pemposisian	 pasar	 (market	 positioning).	 Penentuan	 target	 market	 sangat	

penting	mengingat	tuntutan	pelanggan	tidak	sama,	sehingga	kalau	tuntutan	berbeda	maka	

cara	 melayaninya	 akan	 berbeda.	 Tujuan	 penting	 dalam	 pemilihan	 target	 market	 adalah	
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mencari	 pasar	 yang	 paling	 berpeluang	 (tingkat	 persaingan	 yang	 relatif	 rendah).	 Dalam	

positioning,	 intinya	 adalah	 menempatkan	 marketing	 mix	 dengan	 tujuan	 untuk	 meraih	

keunggulan	bersaing	(competitive	advantage)	di	target	market	(Sucherly,	2003:219).	

2.	Strategi	Bauran	Pemasaran	(marketing	mix	strategy)	

Marketing	 mix	 pada	 dasarnya	 serangkaian	 variabel	 yang	 dapat	 dikendalikan	

perusahaan	 untuk	memuaskan	 pasar	 sasaran	 dalam	mencapai	 tujuan	 perusahaan	 (Brown,	

1991:	23).	Dalam	pemasaran	barang	(tangible)	dikenal	empat	alat	yaitu:	product,	price,	place	

and	 promotion	 atau	 The	 Four	 Ps.	 Keempat	 alat	 tersebut	 tersebut	 sebagai	 The	 Traditional	

Marketing	Mix.	

Menurut	 Kotler	 (2002:18)	 bauran	 pemasaran	 (marketing	 mix)	 adalah	 seperangkat	

alat	 pemasaran	 yang	 digunakan	 perusahaan	 untuk	 terus-menerus	 mencapai	 tujuan	

pemasaran	di	pasar	sasaran.	McCarty	(dalam	Kotler,	2002:18)	mengklasifikasikan	alat-alat	itu	

menjadi	 empat	 kelompok	 yang	 luas	 yang	disebut	 empat	P	dalam	pemasaran	 yaitu	produk	

(product),	 harga	 (price),	 tempat	 (place)	 dan	 promosi	 (promotion).	 Dalam	 pemasaran	 jasa	

Boom	dan	Bitner,	1981	(dalam	Cooper	dkk,	1993:263)	berpendapat	bahwa	strategi	empat	P	

belum	 dianggap	 cukup	 untuk	 diterapkan	 dalam	 memasarkan	 industri	 jasa	 pariwisata,	

sehingga	 perlu	 ditambahkan	 tiga	 P	 lagi	 yaitu:	 people	 (masyarakat),	 physical	 evidence	

(lingkungan	fisik/	bukti	fisik)	dan	process	(proses).	

Dalam	kaitannya	dengan	studi	kelayakan	 ini,	4P	dapat	diintegrasikan	menjadi	suatu	

kolaborasi	analisis,	antara	lain	bahwa	yang	dimaksud	produk	adalah	kelayakan	Pantai	Libuo	

sebagai	suatu	produk	wisata;	yang	dimaksud	harga	adalah	kelayakan	berinvestasi	di	Pantai	

Libuo	 yang	 dipandang	 dari	 sudut	 biaya;	 yang	 dimaksud	 tempat	 adalah	 kelayakan	 lokasi	

Pantai	Libuo	dalam	perannya	sebagai	tempat	wisata;	yang	dimaksud	promosi	adalah	strategi	

yang	 dapat	 dilakukan	 dikemudian	 hari	 untuk	memperkenalkan	 Pantai	 Libuo	 sebagai	 salah	

satu	 tempat	 wisata	 baru;	 yang	 dimaksud	 dengan	masyarakat	 adalah	 kelayakan	 dukungan	

masyarakat	 baik	 sebagai	 SDM	 kepariwisataan	 maupun	 sebagai	 pelaku	 dan	 pendukung	

kepariwisataan;	yang	dimaksud	dengan	lingkungan/	bukti	fisik	adalah	kelayakan	lingkungan	

alami	 maupun	 lingkungan	 binaan/	 fisik	 yang	 akan	 dibangun	 sebagai	 tempat	 wisata;	 yang	

dimaksud	 dengan	 proses	 adalah	 kelayakan	 proses	 baik	 perencanaan,	 pelaksanaan/	

pembangunan,	pengelolaan,	monitoring	dan	evaluasi	kegiatan	kepariwisataan	tersebut.	
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B.	Promosi	

Promosi	merupakan	komponen	yang	sangat	penting	dalam	kepariwisataan,	meskipun	

beberapa	 destinasi	 di	 Indonesia	 sudah	melegenda	 dalam	 ingatan	wisatawan	 internasional	

seperti	Bali	yang	mendapatkan	gelar	The	Island	of	God,	Tana	Toraja	dengan	keunikan	budaya	

masyarakatnya,	Pulau	Bunaken	dengan	keindahan	bawah	lautnya,	NTT	dengan	keberadaan	

binatang	purba	Komodo	serta	ribuan	keunikan	daya	tarik	lainnya,	tetap	promosi	masih	harus	

dilakukan.	 Promosi	 dalam	 industri	 pariwisata	 menunjukkan	 pada	 berbagai	 kegiatan	 yang	

dilakukan	 untuk	 menginformasikan	 produk	 wisata,	 membujuk	 dan	 mengingatkan	 para	

wisatawan	aktual	dan	potensial	untuk	membeli	produk	wisata	yang	ditawarkan.	Tidak	bisa	

dipungkiri,	 diversifikasi	 produk	 dan	 kegiatan	 pemasaran	 yang	 dilakukan	 negara	 pesaing	

untuk	 menarik	 wisatawan	 berkunjung	 ke	 destinasi	 mereka	 semakin	 gencar.	 Untuk	

mendukung	 aktivitas	 tersebut,	 mereka	 tidak	 segan	 untuk	 mengalokasikan	 dana	 promosi	

yang	sangat	besar.	

Calon	 wisatawan	 potensial	 mengambil	 keputusan	 untuk	 mengunjungi	 suatu	

destinasi,	 sangat	 dipengaruhi	 oleh	 citra	 destinasi	 yang	 akan	 dikunjungi.	 Kegiatan	 promosi	

menjadi	 penting	 mengingat	 pariwisata	 adalah	 sebuah	 “industri	 citra”	 yang	 menjual	 jasa	

layanan.	Peran	citra	 ini	 semakin	 jelas	 kalau	dilihat	 ciri-ciri	produk	wisata	 secara	 luas,	 yaitu	

bersifat	 intangible,	 tidak	dapat	dipindahkan,	pengunjung	harus	datang	 langsung	ke	 tempat	

dimana	produk	wisata	dihasilkan,	proses	produksi	dan	konsumsi	 terjadi	 secara	bersamaan,	

tidak	 dapat	 disimpan	 atau	 ditimbun,	 sangat	 subjektif,	 tergantung	 pada	 tenaga	 manusia,	

dipengaruhi	 faktor-faktor	non	ekonomi	misalnya	faktor	keamanan,	pengunjung	tidak	dapat	

mencicipi	produk	sebelum	dibeli	dan	produk	yang	ditawarkan	tidak	tahan	lama.	

Walaupun	 eksistensi	 kepariwisataan	 Indonesia	 sudah	 melekat	 di	 mata	 wisatawan	

namun	 di	 balik	 itu,	 tidak	 terbantahkan	 bahwa	 kondisi	 kepariwisataan	 kita	 sarat	 dengan	

masalah.	 Mulai	 dari	 tidak	 jelas	 dan	 menurunnya	 pencitraan	 kawasan,	 kriminalitas	 yang	

menjarah	barang	wisatawan	bahkan	mengancam	keselamatan	mereka,	 isu	lingkungan	yang	

melebihi	 batas	 ambang,	 polusi	 dan	 ketersesakan	 yang	mudah	 dijumpai	 di	 setiap	 kawasan	

wisata.	Gambaran	tersebut	telah	merusak	citra	pariwisata	Indonesia	di	mata	internasional.	

Untuk	mengembalikan	citra	tersebut	diperlukan	kerja	keras	dan	penanganan	secara	

simultan.	Beban	 ini	diletakkan	pada	pundak	 semua	pihak	yang	merasakan	multiplier	effect	

pariwisata.	 Hotel,	 restoran,	 biro	 perjalanan,	 pengelola	 daya	 tarik	wisata	 serta	 pemerintah	
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sebagai	 garda	 terdepan	 dan	 lokomotif	 penggeraknya.	 Pemerintah	mempunyai	 peran	 yang	

sangat	 besar	 dalam	 proses	 pencitraan	 dan	 promosi	 ke	 mancanegara.	 Citra	 merupakan	

sebuah	 mental	 map	 wisatawan	 terhadap	 suatu	 objek	 dan	 daya	 tarik	 wisata.	 Nilai	

kebenarannya	 rendah	 karena	 citra	 diciptakan	 dari	 informasi	 dan	 khayalan.	 Bukan	 perkara	

mudah	 untuk	 menciptakan	 mental	 map	 wisatawan	 sehingga	 mereka	 bermimpi	 untuk	

melakukan	perjalanan	wisata	ke	Indonesia.	

Dalam	menjalin	hubungan	dengan	wisatawan	potensial,	 hendaknya	perlu	diketahui	

perilaku	 wisatawan.	 Ini	 untuk	 mengetahui	 pendekatan	 apa	 yang	 sesuai	 dalam	 menjalin	

hubungan	 abadi	 dengan	mereka.	 Perilaku	wisatawan	menggambarkan	 bagaimana	 seorang	

wisatawan	mengambil	 keputusan	dalam	memanfaatkan	materi	 dan	waktu	 luangnya	untuk	

melakukan	 perjalanan	 wisata.	 Oleh	 karena	 itu	 penting	 juga	 untuk	 diketahui	 apa	 yang	

diinginkan	oleh	seorang	wisatawan	saat	mengunjungi	suatu	daerah	tujuan	wisata,	mengapa	

daerah	tujuan	wisata	 itu	yang	dipilih,	kapan	dia	memutuskan	untuk	melakukan	kunjungan,	

dan	bagaimana	suatu	daerah	tujuan	wisata	tersebut	dikunjungi.		

Globalisasi	 yang	 ditandai	 dengan	 derasnya	 arus	 teknologi	 dan	 informasi	

mempengaruhi	 perilaku	 wisatawan	 secara	 signifikan.	 Perubahan	 minat/	 motivasi,	 pola	

konsumsi,	maupun	faktor	demografis	lainnya	dari	calon	wisatawan	menyebabkan	perubahan	

pada	 permintaan	 liburan.	 Sebagaimana	 dijelaskan	 oleh	 Hall	 dan	 Weiler	 (1992:1)	 bahwa	

peningkatan	 pendapatan	 perkapita,	 waktu	 liburan	 yang	 lebih	 panjang	 dan	 komposisi	

demografis	memberikan	peluang	bagi	 calon	wisatawan	untuk	 tidak	 sekedar	berkunjung	ke	

destinasi	yang	murah	namun	lebih	ditentukan	nilai	kepuasan	yang	akan	didapatkan	(tourist	

satisfaction)	 yang	 bermuara	 pada	 pengambilan	 keputusan	 (travel	 decision)	 untuk	memilih	

destinasi	yang	akan	dituju.	Di	dunia	kepariwisataan,	pembentukan	nilai	kepuasan	wisatawan	

dapat	 dimulai	 dengan	 mengenali	 wisatawan	 potensial,	 memberikan	 kepercayaan	 dan	

memenuhi	harapan	mereka	yang	dimulai	pada	saat	calon	wisatawan	masih	berada	di	tempat	

asalnya.	 Harapan	 yang	mereka	 inginkan	 salah	 satunya	 tersedianya	 sumber	 informasi	 yang	

mudah,	 murah,	 menarik	 dan	 mampu	 memberikan	 gambaran	 yang	 utuh	 tentang	 suatu	

destinasi.	Ini	salah	satu	strategi	memanjakan	wisatawan	supaya	tidak	berpaling	ke	destinasi	

lain.	

Indonesia	 pada	 umumnya	 dan	 Kabupaten	 Pohuwato	 pada	 khususnya	 memiliki	

keanekaragaman	 budaya	 dan	 panorama	 alam	 yang	 indah	 sehingga	 berpotensi	 sebagai	
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daerah	 tujuan	 wisata	 (DTW).	 DTW	 adalah	 tempat	 atau	 daerah	 yang	 karena	 atraksinya,	

situasinya	dalam	hubungan	lalu-lintas	dan	fasilitas-fasilitas	kepariwisataannya	menyebabkan	

tempat	 atau	 daerah	 tersebut	 menjadi	 objek	 kebutuhan	 wisatawan	 (Pendit,	 2002:66).	

Menurut	Cooper	et	 al.(1993:81),	destinasi	 adalah	pusat	dari	 segala	 fasilitas	dan	pelayanan	

yang	telah	disiapkan	untuk	memenuhi	kebutuhan	wisatawan.	Disebutkan	juga	bahwa	suatu	

wilayah	 dapat	 dikatakan	 sebagai	 destinasi,	 jika	 pada	 tempat	 atau	wilayah	 tersebut	 sudah	

terdapat	4	(empat)	“A”	yaitu:	atraksi	(attraction),	aksesibilitas	(accessibilities),	amenitas	atau	

fasilitas	 (amenities),	dan	ancillary	 services.	Materi	promosi	memuat	 tentang	4	 (empat)	“A”	

menurut	Cooper	et	al.(1993:81)	yaitu:	

1. Atraksi	(attraction)	yaitu	objek	dan	daya	tarik	wisata	yang	meliputi:	sumber	daya	alami	

(natural	 resources),	 sumber	 daya	 buatan	manusia	 (man	made	 resources)	 dan	 sumber	

daya	manusia	(human	resources);	

2. Sumber	daya	alami	yaitu	segala	potensi	pariwisata	yang	tersedia	di	alam	semesta	yang	

dapat	menjadi	daya	tarik	wisata.	Sumber	daya	ini	meliputi:	(a)	iklim,	seperti	udara	yang	

bersih,	 sejuk,	 sinar	 matahari	 dan	 bulan	 purnama;	 (b)	 tata	 letak	 dan	 pemandangan	

seperti	 hamparan	 sawah,	 pegunungan	 dengan	 panorama	 yang	 indah,	 danau,	 sungai,	

pantai,	gua	dan	air	terjun;	(c)	flora	dan	fauna;	(d)	pusat	kesehatan	alami	seperti	sumber	

air	panas	dan	sumber	air	mineral;	 (e)	 sumber	daya	alami	 lainnya	seperti	api	alam,	gas	

alam	dan	sumber	minyak;	

3. Sumber	 daya	 buatan	 manusia	 yaitu	 segala	 potensi	 pariwisata	 yang	 merupakan	 hasil	

karya	manusia,	yang	dapat	berupa:	(a)	monumen	dan	benda-benda	peninggalan	sejarah	

yang	merupakan	 karya	 seni	 dan	budaya	manusia;	 (b)	 tempat-tempat	 seni	 dan	budaya	

seperti	 museum,	 gedung	 kesenian,	 perpustakaan,	 pusat	 perbelanjaan	 dan	 industri	

kerajinan	 tangan;	 (c)	 tempat-tempat	 suci	 peribadatan	 seperti	 masjid,	 gereja,	 pura,	

vihara	dan	katedral;	

4. Sumber	 daya	 manusia	 yaitu	 potensi	 pariwisata	 yang	 berkaitan	 dengan	 aktivitas	 yang	

merupakan	 bagian	 dari	 kehidupan	 manusia	 di	 dalam	 masyarakat	 seperti:	 upacara	

pernikahan	tradisonal,	upacara	pembakaran	mayat	di	Bali,	upacara	penguburan	mayat	

di	Tana	Toraja,	dan	upacara	Sekaten	di	Jogya;	

5. Aksesibilitas	(accessibilities)	yaitu	kemudahan	untuk	mencapai	objek	seperti	tersedianya	

prasarana	perhubungan	(berupa	 jaringan	 jalan	raya,	 jaringan	rel	kereta	api,	pelabuhan	
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udara,	 pelabuhan	 laut,	 stasiun,	 terminal,	 transportasi	 lokal	 dan	 terminal)	 dan	 sarana	

transportasi	baik	transportasi	darat,	laut	maupun	udara;	

6. Amenitas	 atau	 fasilitas	 (amenities)	 yaitu	 sarana	 kepariwisataan	 yang	 meliputi	 3	

kelompok	 yang	 terdiri	 atas:	 (a)	 sarana	 pokok	 pariwisata	 seperti	 akomodasi,	 restoran,	

dan	 agen	 perjalanan;	 (b)	 sarana	 pelengkap	 pariwisata	 berupa	 fasilitas	 rekreasi	 dan	

olahraga	 seperti	 lapangan	 golf,	 tenis,	 ski,	 tempat	 berburu	 dan	 fotografi;	 (c)	 sarana	

penunjang	pariwisata	seperti	night	club,	kasino	dan	souvenir	shop;	

7. Ancillary	 services	 yaitu	 bentuk	 dari	 wadah	 organisasi	 pariwisata	 seperti	 destination	

marketing	management	organization,	conventional	and	visitor	bureau.		

Penentuan	 media	 promosi	 yang	 tepat	 sangat	 berpengaruh	 dalam	 proses	

penyampaian	 informasi	 kepada	 calon	 wisatawan	 potensial.	 Media	 promosi	 yang	

memungkinkan	 untuk	 dipergunakan	 oleh	 Kabupaten	 Pohuwato	 terutama	 untuk	 obyek	

wisata	Kawasan	Pantai	Libuo	ini	dalam	rangka	menjaring	wisatawan	potensial	meliputi:		

1. Promosi	 langsung:	 Pemberian	 informasi	 secara	 tatap	 muka	 merupakan	 cara	 efektif	

untuk	menanamkan	pilihan	calon	wisatawan.	Dibandingkan	dengan	media	lain,	promosi	

langsung	 ini	 mempunyai	 tiga	 keuntungan	 khusus	 sebagai	 berikut:	 (1)	 berhadapan	

langsung	 dengan	 calon	 wisatawan.	 Promosi	 secara	 tatap	 muka	melibatkan	 hubungan	

yang	hidup,	langsung	dan	interaktif	antara	dua	orang	atau	lebih.	(2)	Keakraban.	Promosi	

tatap	 muka	 memungkinkan	 terciptanya	 hubungan	 pribadi	 yang	 mendalam.	 (3)	

Tanggapan.	Dalam	promosi	 tatap	muka	calon	wisatawan	merasa	ada	keharusan	untuk	

mendengarkan	 pembicaraan	 karena	 adanya	 hubungan	 keakraban	 yang	 tercipta	 atau	

sekedar	menghargai	informan	yang	sedang	berbicara;	

2. Media	 sosial,	 media	 cetak	 dan	 media	 elektronik	 seperti	 web,	 twitter,	 instagram,	

facebook,	 brosur,	 leaflet,	 pamflet,	 VCD,	 slide,	 majalah,	 foto-foto,	 poster,	 kelender,	

gambar	yang	bisa	digantung	di	kantor,	jendela	atau	di	dinding	dan	postcard.	Kemajuan	

teknologi	dan	 informasi	yang	ditandai	dengan	penggunaan	 internet	menjadikan	media	

ini	 lebih	 efektif	 dalam	 penyampaian	 informasi.	 Kelebihan	 internet	 dibanding	 media	

lainnya:	 internet	 bersifat	 publik	 dan	 global,	 penyampaian	 informasi	 lebih	 banyak,	

menyasar	hampir	seluruh	lapisan	masyarakat	secara	cepat	dan	mudah,	murah,	tampilan	

informasi	lebih	hidup	dan	atraktif,	serta	dapat	diakses	setiap	waktu;	
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3. Pemberian	 souvenir.	 Karakteristik	 souvenir	 yang	 diberikan	menonjolkan	 identitas	 dan	

kekhasan	 suatu	 daerah,	 tampilan	 yang	 menarik,	 estetis,	 mudah	 dibawa,	 tidak	 cepat	

rusak	dan	memiliki	nilai	kegunaan.	Souvenir	bisa	berupa	bolpoin,	pin,	gantungan	kunci,	

kipas,	 aksesoris,	map	untuk	menyimpan	 travel	 document,	 traveling	 bag,	 travelling	 kit,	

dan	kerajinan	yang	menjadi	maskot	suatu	daerah;	

4. Exhibition/	 pameran/	expo,	 table	 top,	 road	 show	 adalah	 suatu	 kegiatan	 promosi	 yang	

menjadi	 agenda	 kepariwisataan	 dan	 kebudayaan	 yang	 rutin	 dilakukan	 dalam	 rangka	

menyebarluaskan	informasi,	menjual	dan	mengadakan	transaksi	kepariwisataan	di	 luar	

daerah;	

5. Pentas	 kebudayaan.	 Indonesia	 kaya	 akan	 atraksi	 seni	 budaya,	 untuk	memperkenalkan	

keanekaragaman	 budaya	 dan	 seni	 tradisional	 yang	 dimiliki,	 maka	 masyarakat	 yang	

memiliki	 bakat	 seni	 baik	 seni	 tari,	 seni	 musik,	 maupun	 seni	 kerawitan	 diberikan	

kesempatan	 untuk	 berapresiasi	 dan	 berkreatifitas	 dalam	 pentas	 kebudayaan.	 Pihak	

pemerintah	 berperan	 sebagai	 fasilitator	 baik	 sebagai	 sponsor,	 penyedia	 tempat,	

maupun	sebagai	penyelenggara	sedangkan	masyarakat	selain	sebagai	pengisi	acara	juga	

berperan	dalam	penyebaran	informasi,	kepanitiaan	acara	atau	pelaksana	teknis	lainnya;	

6. Promosi	penjualan.	Cara	ini	dapat	dilakukan	dengan	memberikan	insentif	(memberikan	

beberapa	 konsensi,	 perangsang	 atau	 andil	 yang	 bernilai	 bagi	 pembeli)	 dan	 undangan	

khusus	untuk	melakukan	perjalanan	wisata	ke	Kabupaten	Pohuwato.	Promosi	penjualan	

ini	 diberikan	 khusus	 kepada	 mereka	 yang	 mempunyai	 posisi	 strategis	 dalam	

meningkatkan	 kunjungan	 wisatawan,	 misalnya	 pemberian	 voucher	 kepada	 kelompok	

organisasi	tertentu.	
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IV.12	ANALISIS	SWOT	

	 	 Untuk	 menentukan	 arahan	 pengembangan	 pariwisata	 suatu	 wilayah	 atau	 objek	

wisata	 terlebih	 dahulu	 harus	 diketahui	 karakteristik	 kepariwisataan	 di	 wilayah	 tersebut.	

Karakteristik	 kepariwisataan	 dapat	 di	 identifikasi	 melalui	 analisis	 SWOT.	 Analisis	 SWOT	

(strenghts,	 weaknesses,	 opportunities,	 threats)	 merupakan	 cara	 untuk	 menemukenali	

karakter	 wilayah	 secara	 rinci	 dari	 berbagai	 faktor	 tinjauan	 untuk	menjadikan	 pijakan	 bagi	

rencana-rencana	 pengembangan	 program	 yang	 sesuai	 dengan	 kondisi	 wilayah.	 Secara	

mendalam	analisis	 terhadap	komponen	obyek	dan	daya	 tarik	wisata	Kawasan	Pantai	Libuo	

dapat	dijabarkan	sebagai	berikut:	

1. Obyek	dan	daya	tarik	Wisata	

	 Kegiatan	 kepariwisataan	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 secara	 signifikan	 dicirikan	 oleh	

karakteristik	pantai	dan	ekologi	 lingkungan	alam	 laut	di	 sekitarnya.	Sumber	daya	alam	dan	

ekologi	 lingkungan	 tersebut	meliputi:	 terumbu	 karang,	 jenis	 ikan	 hias,	 ikan	 laut	 dan	 biota	

laut	lainnya	dan	pasirnya.	

	 Secara	 makro,	 posisi	 obyek	 dan	 daya	 tarik	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 mendapatkan	

tempat	 yang	 sangat	 potensial	 dalam	 konstelasi	 kunjungan	 wisatawan	 lokal.	 Hal	 ini	 bisa	

dilihat	dari	 jumlah	kunjungan	obyek	wisata	di	Kawasan	Pantai	Libuo	yang	berada	di	nomor	

pertama	 diantara	 obyek	 wisata	 lain	 dengan	 karakteristik	 yang	 sama	 (obyek	 wisata	 yang	

berbasis	air)	terutama	di	Kabupaten	Pohuwato,	namun	sekarang	daya	tarik	Kawasan	Pantai	

Libuo	mengalami	penurunan	dan	mulai	memudar.	

	 Karakter	 obyek	 wisata	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 yang	 cukup	 kuat	 dengan	 unsur	 alam	

pesisirnya	 juga	 merupakan	 magnet	 yang	 mampu	 menyerap	 banyak	 pasar	 potensial	 di	

Kabupaten	 Pohuwato.	 Selain	 itu	 terdapat	 beberapa	 kondisi	 yang	 dapat	 dijadikan	 dasar	

rencana	pengembangan	obyek	wisata	Kawasan	Pantai	Libuo,	yaitu:		

• Kebutuhan	akan	rekreasi	yang	semakin	meningkat;	

• Pengembangan	tren	pasar,	dalam	hal	ini	rekreasi	keluarga	(family	group	recreation);	

• Nilai	budaya	yang	masih	belum	banyak	digali	(hidden	value),	yang	dapat	menjadi	event	

tradisional,	kesenian	daerah,	dll;	

• Adanya	keinginan	masyarakat	agar	Kawasan	Pantai	Libuo		dikembangkan	menjadi	obyek	

wisata	yang	diminati	oleh	wisatawan;	
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• Adanya	 kepentingan	 berbagai	 pihak	 yang	 tentunya	 memerlukan	 suatu	 manajemen	

pengelolaan	yang	teratur.	

	 Potensi	kepariwisataan	Kawasan	Pantai	Libuo	dapat	dipadukan	dengan	potensi	yang	

ada	 diwilayah	 sekitarnya	 dalam	 proses	 pengembangannya.	 Pengembangan	 pariwisata	

Kawasan	 Pantai	 Libuo	 berdasarkan	 karakter	 lingkungan	 alami	 pesisir	 akan	 dapat	 semakin	

menguatkan	 tema	 sentral	 dari	 pengembangan	 obyek	 wisata	 ini.	 Kondisi	 seperti	 ini	

merupakan	 pijakan	 bagi	 penentuan	 rencana	 pengembangan	 Kawasan	 Pantai	 Libuo.	

Dukungan	 lingkungan	 alami	 potensial	 merupakan	 keuntungan	 bagi	 pengembangan	 obyek	

wisata	 Kawasan	Pantai	 Libuo.	 Karena	 selain	 terjadi	 perluasan	 area	wisata	 juga	 akan	dapat	

menambah	kelengkapan	tema	pengembangan	serta	variasi	keunikan	obyek	wisata	ini.		

2. Fasilitas	penunjang	wisata		

	 Analisis	 fasilitas	 penunjang	 wisata	 dimaksudkan	 untuk	 mengindentifikasi	 kondisi	

ketersediaan	 fasilitas	 penunjang	 wisata	 yang	 akan	menjadi	 dasar	 pijakan	 bagi	 perumusan	

program	pengembangan	 fasilitas	 tersebut	untuk	mendukung	kemudahan	dan	kenyamanan	

wisatawan	 dalam	 memperoleh	 layanan	 wisata	 (akomodasi,	 makan-minum,	 informasi,	

cindera	mata,	dan	sebagainya).	

	 Secara	 makro,	 fasilitas	 penunjang	 wisata	 yang	 ada	 di	 Kabupaten	 Pohuwato	 hanya	

terkonsentrasi	di	 sekitar	Kecamatan	Paguat,	hal	 tersebut	 terjadi	mengingat	posisi	Kawasan	

Pantai	 Libuo	 sebagai	 salah	 satu	 objek	 wisata	 unggulan	 di	 Kecamatan	 Paguat.	 Dengan	

mengacu	 pada	 data	 sediaan	 fasilitas	 pendukung	 wisata	 Kecamatan	 Paguat	 khususnya	 di	

seluruh	 objek	 dan	 daya	 tarik	 wisata	 Kawasan	 Pantai	 Libuo,	 dapat	 diperoleh	 gambaran	

sebagai	berikut:	

• Ketersediaan	 fasilitas	 pendukung	 kepariwisataan	 yang	 memadai	 pada	 umumnya	

terkonsentrasi	 di	 pusat	 Kecamatan	 Paguat,	 mencakup	 berbagai	 jenis	 fasilitas	 yang	

diperlukan	 untuk	 kenyamanan	 perjalanan	 wisata,	 baik	 fasilitas	 akomodasi,	 restoran/	

rumah	makan,	toko	cinderamata,	jasa	telekomunikasi	dan	lain	sebagainya.	

• Ketersediaan	fasilitas	pendukung	yang	ada	lebih	cenderung	untuk	memenuhi	kebutuhan	

wisatawan	 lokal	 dengan	 kondisi	 relatif	 cukup	 baik	 seperti	 fasilitas	 makan	 atau	 kios,	

tempat	parkir,	KM/	WC,	RTH	dan	lain-lain.	

3. Aksesibilitas	dan	infrastruktur	
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	 Analisis	 aksesibilitas	 dan	 infrastruktur	 dimaksudkan	 untuk	 mengidentifikasi	 kondisi	

ketersediaan	 dan	 dukungan	 aksesibilitas	 dan	 infrastruktur	 pada	 obyek-obyek	 yang	 akan	

menjadi	 dasar	 pijakan	 bagi	 perumusan	 pengembangan.	 Kebutuhan	 pengembangan	

dilakukan	untuk	mendukung	kemudahan	dan	kenyamanan	kunjungan	wisatawan.	Dari	hasil	

amatan	terhadap	kondisi	sediaan	aksesibilitas	dan	infrastruktur	yang	ada	di	lapangan,	dapat	

diperoleh	 gambaran	 bahwa	 secara	 keseluruhan	 aksesibilitas	 ke	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 dari	

arah	Kota	Gorontalo	 telah	memiliki	 dukungan	 yang	 cukup	baik,	 yaitu	 	 jalan	hot	mix	 	 kelas	

propinsi	 dan	 kabupaten	 sehingga	 mampu	 diakses	 kendaraan	 besar,	 pada	 jalan	 utama	

tersebut	 juga	 telah	 dilayani	 angkutan	 umum	 yang	 beroperasi	 secara	 reguler,	 berupa	 bus	

maupun	angkutan	kota	atau	desa.	

KEKUATAN/	STRENGTH	

Kekuatan	adalah	hal-hal	yang	dimiliki	objek	wisata	alam	Pantai	Libuo	dan	sekitarnya,	

merupakan	 kelebihan	 komponen	produk	wisata	 dan	 aspek-aspek	 yang	menjadikan	daerah	

ini	 layak	 untuk	 mengembangkan	 wilayahnya	 dengan	 memanfaatkan	 kekuatan	 tersebut.	

Dalam	hal	ini	wisata	Pantai	Libuo	memiliki	potensi	atau	kekuatan	antara	lain:	

1. Potensi	obyek	dan	daya	tarik	yang	beragam	yang	berupa	alam	dan	budaya	(ekologi	laut,	

ekologi	pulau,	kawasan	hijau,	budaya	pedesaan);	

2. Distribusi	potensi	obyek	dan	daya	tarik	yang	relatif	tersebar	di	seluruh	Kabupaten;	

3. Sumber	daya	alam	biota	laut	yang	variatif;		

4. Areal	pengembangan	yang	masih	cukup	luas;	

5. Sumber	daya	lahan	berupa	kesuburan	lahan;	

6. Kesediaan	masyarakat	untuk	menerima	pengembangan;	

7. Iklim	yang	sejuk	dan	banyaknya	pohon	membuat	udara	masih	relatif	bersih;	

8. Secara	geografis	Pantai	Libuo	yang	berada	di	Kecamatan	Paguat	terletak	tidak	jauh	dari	

pusat	kota	Paguat	(satu	kilometer)	dan	Marisa	yaitu	lima	kilometer;	

9. Kondisi	 jalan	 yang	 menghubungkan/	 menuju	 ke	 Pantai	 Libuo	 dan	 sekitarnya	 hampir	

seluruhnya	beraspal;	

10. Hampir	 seluruh	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 sudah	 dialiri	 aliran	 listrik	 untuk	 memenuhi	

penerangan	dan	kebutuhan	lain	yang	dapat	mendorong	pengembangan	pariwisata;	

11. Kondisi	 kawasan	 Pantai	 Libuo	 yang	 menyatu	 dengan	 Desa	 Libuo	 menjadi	 salah	 satu	

potensi	atraksi	tambahan;	
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12. Sikap	 masyarakat	 yang	 mendukung	 terhadap	 upaya	 pengembangan	 objek	 wisata	 ke	

arah	 yang	 lebih	 baik,	 dengan	 adanya	 partisipasi	 masyarakat	 terhadap	 objek	 wisata,	

seperti	ikut	memelihara	kelestarian	objek	wisata	dan	menjaga	keamanan;	

13. Tersedianya	tenaga	kerja	 lokal	yang	dapat	digunakan	atau	dikerjakan	oleh	pihak	desa/	

pengelola	apabila	membutuhkan	tenaga	kerja.	

PELUANG/	OPPORTUNITIES	

1. Kondisi	 alam	 yang	 eksotik	 dapat	 dimanfaatkan	 DALAM	 mendukung	 dalam	

pengembangan	 pariwisata	 minat	 khusus	 sehingga	 akan	 menambah	 daya	 tarik	 bagi	

wisatawan;	

2. Dukungan	Pemerintah	Daerah	terhadap	pengembangan	wisata	untuk	menunjang	variasi	

wisata	sehingga	mampu	membuat	wisatawan	lebih	lama	tinggal;	

3. Keterkaitan	 dengan	 objek	 wisata	 yang	 ada	 di	 sekitar	 lokasi	 penelitian	 relatif	 dekat.	

Dengan	 dekatnya	 jarak	 antar	 objek	 wisata	 ini	merupakan	 suatu	 potensi	 dalam	 upaya	

pengembangannya;	

4. Tersedianya	 tenaga	 kerja	 lokal	 dan	 tingkat	 sosial	 ekonomi	 masyarakat	 sekitar	 yang	

cukup	 tinggi,	 kondisi	 keamanan	 di	 lokasi	 wisata	 yang	 memberikan	 rasa	 aman	 bagi	

wisatawan	akan	mendukung	terhadap	upaya	pengembangan	wisata;	

5. Lokasi	yang	strategis	karena	Desa	Libuo	berada	pada	jalur	Trans	Sulawesi;	

6. Persepsi	 dan	 partisipasi	 masyarakat	 yang	 mendukung	 terhadap	 pengembangan	 objek	

wisata;	

7. Potensi	 alam	 yang	 didukung	 sumberdaya	 budaya	 menjadi	 modal	 pengembangan	

ekowisata;	

8. Keterbukaan	pihak	swasta	untuk	dijadikan	partner	pengembangan;	

9. Pengembangan	atraksi	wisata	yang	memanfaatkan	potensi	pesisir	dan	pulau	kecil;	

10. Peluang	pengembangan	wisata	bahari	dan	minat	khusus;	

11. Peluang	pengembangan	kawasan	wisata	terpadu	;	

KELEMAHAN/	WEAKNESS	

1. Status	 pemilikan	 tanah	 di	 sekitar	 lokasi	 wisata	 bervariasi	 sehingga	 apabila	 diadakan	

pengembangan	akan	memerlukan	upaya	pembebasan	tanah/	sewa	lahan	dan	tentunya	

diperhitungkan	biaya	ganti	rugi;		
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2. Produk	 pariwisata	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 yang	 belum	mencapai	 taraf	mandiri	 sebagai	

obyek	wisata	unggulan	di	wilayah	sekitarnya;	

3. Obyek-obyek	wisata	yang	ada	belum	dikelola	secara	profesional;	

4. Belum	tersedianya	informasi	wisata	yang	terpadu	dan	lengkap;	

5. Terbatasnya	sarana	jaringan	telekomunikasi;	

6. Keterbatasan	 daya	 tampung	 kawasan	 untuk	 wisatawan	 terutama	 pada	 saat	 musim	

kunjungan	memuncak;	

7. Dukungan	PSU	pada	obyek	dan	daya	 tarik	wisata	 serta	 koridor	penghubungnya	masih	

perlu	ditingkatkan.	

ANCAMAN/	THREAT	

1. Terbatasnya	APBD	untuk	pengembangan	pariwisata	sehingga	perlu	penggalian	dana	dan	

kerjasama	antara	pemerintah	daerah	setempat	dengan	investor/	pihak	swasta;	

2. Potensi	di	sekitar	lokasi	survai	masih	belum	berkembang	secara	optimal,	penataan	yang	

masih	apa	adanya	atau	alami	dan	tradisional;	

3. Belum	ada	fasilitas	restoran	dalam	mendukung	pengembangan	wisata	tersebut;	

4. Belum	 ada	 biro	 perjalanan	 yang	 secara	 resmi	 telah	 memasukkan	 jalur	 yang	 dirintis	

tersebut	 dalam	 satu	 paket	wisata	 serta	 terbatasnya	dana	dan	 kemampuan	manajerial	

untuk	kegiatan	promosi;	

5. Mulai	 berkembangnya	 kawasan	wisata	 lain	 disekitarnya	 (Kawasan	 Pantai	 Pohon	 Cinta	

dan	Pulau	Cinta);	

6. Pengembangan	 sektor	 pariwisata	 dengan	 memanfaatkan	 potensi	 sumber	 daya	 alam	

apabila	 tidak	 direncanakan	 secara	 matang	 akan	 berakibat	 pada	 penurunan	 kualitas	

lingkungan;	

7. Pengelolaan	 kawasan	 yang	 tidak	menyeluruh	 dan	 terkoordinasi	 dapat	mengakibatkan	

kesenjangan	antar	desa;	

8. Ancaman	bencana	alam	eksisting	seperti	misalnya	abrasi,	tsunami	dan	banjir;	

9. Pengembangan	 yang	 tidak	 berwawasan	 lingkungan	 dapat	merusak	 ekosistem	 sumber	

air.	

Sifat	 analisis	 SWOT	 ini	 sangat	 situasional,	 artinya	hasil	 analisis	 yang	dilakukan	pada	

saat	 ini	 belum	 tentu	 akan	 sama	 dengan	 analisis	 pada	 tahun	 yang	 akan	 datang.	 Keempat	

komponen	 SWOT	 perlu	 mendapatkan	 perhatian.	 Kekuatan	 harus	 dapat	 dipertahankan	
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sebaik-baiknya,	 kelemahan	harus	dihilangkan	dan	ditanggulangi,	 kesempatan	atau	peluang	

hendaknya	 dimanfaatkan,	 ancaman	 atau	 tantangan	 harus	 segera	 diantisipasi.	 Dengan	

demikian	 dapat	 diambil	 langkah-langkah	 perbaikan	 sebagai	 upaya	 pengembangan	 kearah	

lebih	 baik	 yang	 dapat	 mendukung	 terhadap	 pengembangan	 wisata	 sehingga	 dapat	

memberikan	nilai	tambah	yang	lebih	bermanfaat	dan	banyak	mengundang	wisatawan	yang	

berminat	untuk	datang	berkunjung.	

Dengan	 kajian	 potensi	 diatas,	 berdasarkan	 kekuatan	 dan	 peluang	 yang	 dimiliki	

alternatif	 pengembangan	 yang	 kemungkinan	 besar	 dapat	 mendukung	 terhadap	

pengembangannya:	

Strategi	Pengembangan	

1. Pengembangan	 produk	wisata	 tematik:	wisata	 resort,	wisata	 berbasis	 ekologis,	wisata	

keluarga	berwawasan	kawasan	hijau;	

2. Perbaikan	kualitas	obyek	dan	daya	tarik	wisata	melalui	peningkatan	standar	pelayanan	

dan	kualitas	pengelolaan;	

3. Pengembangan	diferensiasi	atraksi	wisata	dan	perluasan	area	wisata	serta	penambahan	

atraksi	wisata	yang	ada;	

4. Pengembangan	 fasilitas	 pendukung	 yang	 sesuai	 dengan	 kondisi	 lingkungan	 dan	

ekosistem;	

5. Pengembangan	sarana	penunjang	wisata	pendidikan	dan	pengenalan	energi	alternatif;	

6. Pengembangan	 sektor	 pendukung	 dan	 program	 pendukung	 pariwisata	 meliputi:	

pengembangan	 PSU,	 aksesibilitas,	 promosi/	 pemasaran,	 SDM,	 kelembagaan	 dan	

investasi;	

7. Peningkatan	dan	pengembangan	jaringan	telekomunikasi	dan	aksesibilitas;	

8. Pengembangan	 kawasan	 yang	 memperhatikan	 konservasi	 lingkungan	 secara	

berkelanjutan;	

9. Mengoptimalkan	 seluruh	potensi	 alam	dan	 sosial	 budaya	 sebagai	 sumber	 daya	wisata	

masa	depan;	

10. Peningkatan	partisipasi	masyarakat	dalam	perencanaan,	pelaksanaan	dan	pengawasan	

kegiatan	kepariwisataan;	

11. Pembinaan	dan	peningkatan	sikap	tanggung	jawab	masyarakat	terhadap	pengembangan	

kepariwisataan	dan	pelestarian	kondisi	lingkungan;	
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12. Penambahan	 sarana	 pengamanan	 dan	 aparat	 keamanan	 terutama	 pada	 saat	 musim	

kunjungan	tertentu;	

13. Perlunya	pengendalian	dampak	pengembangan	kepariwisataan	pada	lingkungan	melalui	

identifikasi	daya	dukung	lingkungan;	

14. Merumuskan	 konsep	 dan	 regulasi	 pengembangan	 kepariwisataan	 dengan	

mempertimbangkan	aspek-aspek	keberlanjutan	pembangunan.	
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IV.13	ANALISIS	STRATEGI	INVESTASI	POTENSI	UNGGULAN	

	 Investasi	 dalam	 pengembangan	 kawasan	 wisata	 terutama	 di	 Kawasan	 Pantai	 Libuo		

memerlukan	anggaran	yang	besar,	adanya	pengeluaran	dana	yang	cukup	besar	dan	terikat	

dalam	 waktu	 yang	 cukup	 panjang	 dalam	 suatu	 kegiatan	 investasi	 membuat	 para	 pemilik	

modal	harus	berhati-hati	agar	 jangan	terlanjut	menginvestasikan	dana	bentuk	proyek	yang	

ternyata	 tidak	 menguntungkan	 di	 kemudian	 hari.	 Kegiatan	 investasi	 juga	 dapat	 dilakukan	

dalam	 perspektif	 keruangan.	 Pembangunan	 wilayah	 memerlukan	 dukungan	 investasi	

berbagai	pihak	agar	dapat	berjalan	lebih	cepat	dan	dapat	segera	bermanfaat	fungsinya.	

	 Dalam	 hal	 investasi	 pembangunan	 wilayah,	 maka	 tujuan	 akhir	 dari	 pelaksanaan	

pembangunan	 wilayah	 tersebut	 adalah	 untuk	 mencapai	 kesejahteraan,	 kemakmuran,	

kemajuan	 serta	 keadilan	 bagi	 seluruh	 masyarakat.	 Pembangunan	 wilayah	 dilihat	 dengan	

adanya	keunggulan	dan	pengembangan	wilayah.	Keunggulan	wilayah	terdiri	dari	keunggulan	

komperatif	dan	keunggulan	kompetitif.	Sedangkan	pengembangan	wilayah	dapat	dilihat	dari	

adanya	 produktivitas,	 daya	 saing	 dan	 konektivitas	 antar	 wilayah.	 Dengan	 demikian,	

pembangunan	potensi	unggulan	daerah	dapat	dilakukan	dengan	cara	sebagai	berikut:	

Tabel	IV.10	Kesesuaian	Strategi	Investasi	di	Pantai	Libuo	

No.	 Strategi	 Pantai	Libuo	

	

Keterangan	

a	 b	 c	 d	

1	 Pengembangan	 investasi	 yang	

produktif	 dan	 bernilai	 tambah	 tinggi	

dengan	 fokus	 wilayah,	 sektor	 dan	

komoditas	unggulan	yang	jelas	

Kesesuaian	 wilayah	 dan	 sektor	

telah	 terpenuhi;	 komoditas	

unggulan	 yang	 ditawarkan	

adalah	air	laut	dan	hasil	laut	

Air	 laut	 merujuk	 pada	

wisata	air	di	pesisir	laut	dan	

hasil	 laut	 merujuk	 pada	

wisata	kuliner	hasil	laut	

2	 Revitalisasi	 Balai	 Latihan	 Kerja	 dan	

Pusat-Pusat	 Pelatihan	 untuk	

pengembangan	 tenaga	 kerja,	 petani	

dan	 nelayan	 yang	 terdidik	 dan	

terampil	

Dilakukan	 secara	 sinergis	 dan	

berkelanjutan	 dan	 menjadi	

bagian	 yang	 tidak	 terpisahkan	

dalam	 rangka	 pengembangan	

kawasan	wisata	terpadu	

Merujuk	 pada	 penyiapan	

SDM	 lokal	 dalam	 rangka	

pengembangan	 kawasan	

wisata	

3	 Pengembangan	 teknologi	 dan	 inovasi	

yang	 produktif	 untuk	 mendukung	

hilirisasi	 pertanian,	 perkebunan,	

kelautan	 dan	 perikanan,	 serta	

pertambangan	

Pengembangan	 dilakukan	

dengan	 mengadopsi	 teknologi	

dalam	 rangka	 pengembangan	

kawasan	 wisata	 yang	 terpadu	

dengan	potensi	unggulan	sekitar	

Merujuk	 pada	 potensi	

unggulan	 daerah	 selain	

pariwisata	 untuk	

diintegrasikan	 dalam	 satu	

konsep	berbasis	teknologi	

4	 Pembangunan	 infrastruktur	 strategis:	

jalan,	 jembatan,	pelabuhan,	bandara,	

listrik,	 air	 bersih,	 pasar,	 tempat	

pelelangan	ikan	dan	lainnya	

Kebutuhan	 prasarana	 dan	

sarana	 pendukung	 pariwisata	

terpetakan	 dan	 perlu	

peningkatan	(amenitas)	

Merujuk	 pada	 amenitas	

sebagai	 pendukung	

pengembangan	 produk	

pariwisata	

5	 Optimalisasi	 pariwisata	 daerah:	

destinasi	 wisata,	 hotel,	 restoran	 dan	

lainnya	

Pembangunan	 sinergi	 dengan	

akomodasi	 pendukung	

pariwisata	

Pariwisata	 berdampak	

ganda	 perlu	 dipersiapkan	

dengan	baik	

Sumber:	Analisis,	2018	
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	 Dalam	 melakukan	 akselerasi	 pembangunan	 wilayah	 (pariwisata)	 di	 Kawasan	 Pantai	

Libuo,	terdapat	beberapa	hal	yang	harus	diperhatikan,	antara	lain	sebagai	berikut:		

Tabel	IV.11	Strategi	Akselerasi	Pengembangan	Wilayah	Kepariwisataan	

No.	 Substansi	 Strategi	

a	 b	 c	

1	 Peningkatan	 kualitas	

jaringan	 infrastruktur	

wilayah	

Memprioritaskan	pembangunan	dan	pemeliharaan	infrastruktur	di	bawah	

kewenangan	Pemerintah	Daerah,	memfasilitasi	 percepatan	pembebasan	

lahan	 untuk	 infrastruktur	 strategis,	 serta	 memberikan	 kemudahan	 bagi	

investor	 swasta	 dan	 BUMN	 yang	 tertarik	melakukan	 investasi	 di	 bidang	

infrastruktur	

2	 Percepatan	 peningkatan	

kualitas	 SDM/	 tenaga	

daerah	

Memperluas	cakupan	 	pendidikan	dasar	gratis/	murah,	mengembangkan	

pendidikan	 menengah	 universal,	 mengembangkan	 sekolah	 kejuruan	

untuk	 mendukung	 industri	 unggulan	 daerah,	 revitalisasi	 Balai	 Latihan	

Kerja	 sesuai	 dengan	 standar	 internasional,mengembangkan	 Politeknik	

sesuai	 dengan	 keunggulan	 daerah,	 serta	 standarisasi	 komperensi	 dan	

sertifikasi	tenaga	kerja	profesional	dan	terampil	(skilled)	

3	 Perbaikan	 kualitas	

kelembagaan	

Reformasi	 birokrasi	 ke	 arah	 birokrasi	 yang	 efektif	 (menyelesaikan	

masalah)	 dengan	 efisien	 (produktif);	 memperluas	 penerapan	 Pelayanan	

Terpadu	 Satu	 Pintu	 (PTSP);	 menghapus	 regulasi	 yang	 menghambat	

investasi;	memperbaiki	kualitas	belanja	pemerintah	daerah	(rasio	belanja	

modal,	 ketetapan	 waktu	 penetapan	 APBD	 dan	 penyerapannya);	 serta	

meningkatkan	koordinasi	dengan	otoritas	moneter	 (Kantor	BI)	di	daerah	

dalam	pengendalian	inflasi	

4	 Peningkatan	 kapasitas	

dalam	 penataan	 ruang	

wilayah	

Memfasilitasi	 penyediaan	 lahan	 industri	 dan	 investasi	 di	 sektor	 lain	

(perkebunan,	 peternakan,	 maritim);	 serta	 melakukan	 pengendalian	

pemanfaatan	ruang	secara	konsisten	

5	 Pemberdayaan	 UMKM	

dan	Koperasi	

Memperkuat	pemberdayaan	dan	pendampingan	berupa	perluasan	akses	

modal,	 bahan	 baku,	 mesin	 dan	 peralatan,	 manajemen	 usaha,	 dan	

perluasan	 akses	 informasi	 dan	 pemasaran;	 mengembangkan	 bisnis	

inkubator,	 tempat	 usaha	 dan	 pusat-pusat	 pemasaran;	 serta	

mengembangkan	kemitraan	UMKM	–	usaha	besar	

6	 Penguatan	 promosi	

daerah	 dan	 kerjasama	

antardaerah	

Memperkuat	 region’s	 branding;	marketing	 –	 memanfaatkan	 ICT	 untuk	

menginformasikan	 potensi	 daerah;	 mengembangkan	 klaster	 industri	 –	

satuan	 wilayah	 pengembangan	 ekonomi;	 serta	 memperkuat	 kerjasama	

antar	daerah	–	sinergi	pembangunan	jaringan	infrastruktur	wilayah	

Sumber:	Analisis,	2018	
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IV.14	ANALISIS	KELAYAKAN	INVESTASI	

A.	KELAYAKAN	TEKNIS	

Indikator	kelayakan	teknis	merupakan	sejumlah	indikator	atau	variabel	penentu	yang	

berkaitan	 langsung	dengan	obyek	atau	kegiatan	yang	akan	dikembangkan	sebagai	penentu	

kelayakan	pengembangan	kegiatan	pada	suatu	wilayah	potensial	yang	akan	dikembangkan	

melalui	 kegiatan	kepariwisataan.	 Indikator	atau	 faktor	penguji	 yang	penting	dalam	menilai	

kelayakan	pengembangan	Kawasan	Pantai	Libuo	antara	lain	sebagai	berikut:	

Tabel	IV.12	Indikator	Kelayakan	Teknis	Pengembangan	Kawasan	Pantai	Libuo	

No.	 Kegiatan	 Indikator	 Keterangan	

a	 b	 c	 d	

1	 Kawasan	Wisata:	

Zona	Pelayanan;	

Zona	Rekreasi	Anak;	

Zona	Rekreasi	Remaja;	

Zona	Rekreasi	Keluarga;	

Zona	Konservasi;	

Zona	Edukasi;	

Zona	Pengelola;	

Zona	Utilitas	

Geomorfologis:	

Jenis	Tanah;	

Hidrologi/	 Ketersediaan	

Pasokan	Air;	

Topografi;	

Suhu	dan	Kelembaban	

Indikator	 geomorfologis	 adalah	 indikator	 yang	

berkaitan	 dengan	 faktor	 kondisi	 fisik	 dasar	

lingkungan	yang	meliputi	jenis	tanah,	suhu	dan	

kelembaban,	 topografi	dan	hidrologi	kelayakan	

pengembangan	 kegiatan	 di	 area	 yang	

direncanakan.	

Dalam	 ruang	 lingkup	 pengembangan	 Kawasan	

Pantai	 Libuo	 jenis	 tanah	 dan	 hidrologi	

memegang	 peranan	 penting	 terhadap	

kelayakan	pengembangan	kegiatan.		

Tata	Ruang	 Indikator	 tata	 ruang	 adalah	 faktor-faktor	

keruangan	 yang	 mendukung	 ataupun	 yang	

kurang	mendukung	pengembangan	kegiatan	di	

area	 yang	 direncanakan.	 Selain	 kebijakan	

spasial,	 termasuk	 didalamnya	 kebijakan	

sektoral	yang	berlaku	di	wilayah	perencanaan.		

Aksesibilitas	 Aspek	 dukungan	 jaringan	 aksesibilitas	 yang	

akan	 memberikan	 peluang	 kemudahan	

kunjungan	 dan	 akses	 pasar	 wisatawan	 ke	

Kawasan	Pantai	Libuo.	

Infrastruktur	 Aspek	 dukungan	 infrastruktur,	 prasarana	 dan	

sarana	 penunjang	 (listrik,	 telekomunikasi,	 air	

bersih	 dan	 sanitasi)	 yang	 akan	 mendukung	

pengembangan	Kawasan	Pantai	Libuo.	

Sumber:	Analisis,	2018	

A.1	Geomorfologi	

Jenis	tanah	

• Rencana	kegiatan	pengembangan	wisata	alam	yang	berkarakter	konservasi	di	Kawasan	

Pantai	Libuo,	kondisi	tanah	yang	ada	memiliki	kesesuaian	yang	baik	dimana	jenis	tanah	

ini	 tanah	 subur	 dan	 memiliki	 kemampuan	 meloloskan	 air	 yang	 baik	 sehingga	

pengembangan	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 berbasis	 ekologi	 ini	 tidak	 akan	 mengalami	

hambatan	dan	masalah;	
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• Rencana	 kegiatan	 pengembangan	 resort	 di	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 serta	merujuk	 pada	

kondisi	 tanah	 yang	 ada	 maka	 proses	 pengembangan	 kawasannya	 tidak	 memerlukan	

penanganan	khusus,	hanya	 saja	perlu	memberikan	batasan	 fisik	dengan	material	 yang	

keras	dan	solid	agar	tidak	terjadi	rembesan	air	pada	obyek	tersebut;	

• Rencana	kegiatan	pengembangan	Kawasan	Pantai	Libuo	yang	menggunakan	bangunan	

permanen	perlu	memperhatikan	aspek	konservasi	tanah	karena	rencana	pengembangan	

obyek	tersebut	terletak	pada	kawasan	lindung	di	sekitar	mata	air	 (sempadan	mata	air)	

dan	merupakan	rawan	abrasi	di	sepanjang	pantai;	

• Bangunan	 permanen	 diarahkan	 untuk	 dapat	 dibangun	 setidaknya	 pada	 batas	 100	

(seratus)	meter	dari	titik	tertinggi	pasang	air	laut.	

Topografi	

• Terkait	dengan	rencana	pengembangan	Kawasan	Pantai	Libuo	terutama	pembangunan	

kolam	dan	sanctuary	dimana	kawasan	ini	berada	pada	topografi	yang	relatif	datar	maka	

kondisi	tersebut	tidak	bermasalah;	

• Terkait	 dengan	 rencana	 pembangunan	 taman	 bermain,	 kondisi	 topografi	 justru	 akan	

memberikan	view	yang	menarik	dengan	arah	view	menghadap	ke	arah	pantai;	

• Terkait	 dengan	 rencana	 pembangunan	 open	 theater	 di	 Kawasan	 Pantai	 Libuo,	 hal	

tersebut	 tidak	 memberikan	 permasalahan	 topografi	 karena	 kondisi	 eksisting	 telah	

terbangun,	 namun	 demikian	 perlu	 diperhatikan	 permasalahan	 akustik	 kawasan	 jika	

pertunjukan	yang	akan	digelar	mengakomodir	sound	system	berskala	besar;			

• Terkait	dengan	rencana	pembangunan	menara	pandang,	hal	tersebut	akan	memberikan	

fungsi	ganda,	antara	lain	sebagai	obyek	wisata	dan	juga	sebagai	area	penyelamatan	diri	

jika	terjadi	ancaman	bencana	tsunami.	

Klimatologi	

• Aspek	klimatologis	administratif,	Kabupaten	Pohuwato	memiliki	sifat	iklim	tropis	dengan	

musim	hujan	dan	kemarau	silih	berganti	sepanjang	tahun.	Temperatur	udara	antara	28°	

-	 30°C,	 sedangkan	 temperatur	 bulanan	 rata-rata	 berkisar	 antara	 25,42°	 -	 26,70°C,	

kecepatan	angin	rata-rata	20	-	25	km/	jam,	kelembaban	relatif	bulanan	rata-rata	75,20	-	

85,60	mmHG.	Kondisi	tersebut	masih	merupakan	kondisi	normal	dan	tidak	berpengaruh	

signifikan	dalam	proses	pembangunan	Kawasan	Pantai	Libuo;	
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• Pengembangan	Kawasan	Pantai	Libuo		tidak	memiliki	kecenderungan	permasalahan	dari	

sisi	 klimatologi,	 justru	 wisata	 air	 akan	 lebih	memberikan	 kesegaran	 dan	 vitalitas	 bagi	

kawasan.		

Hidrologi/	Ketersediaan	Air	

• Ketersediaan	air	di	Kawasan	Pantai	Libuo	 ini	 tidak	bermasalah	karena	daerah	 ini	dekat	

dengan	 sumber	 mata	 air	 dengan	 klasifikasi	 perenial	 spring	 (mata	 air	 menahun)	 yang	

akan	mengalir	sepanjang	tahun;	

• Sesuai	 dengan	 kondisi	 lahan	 yang	 ada,	 kawasan	 ini	mempunyai	 ketersediaan	 air	 yang	

cukup	 sehingga	 pengembangan	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 tidak	 akan	 menimbulkan	

permasalahan	dan	kendala;	

• Dalam	 pengembangan	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 ini	 dimana	 konsentrasi	 pariwisata	 lebih	

banyak	 membutuhkan	 kebutuhan	 air	 maka	 perlu	 memperhatikan	 manajemen	 dan	

distribusi	air	yang	harus	disesuaikan	dengan	konsep	konservasi	sehingga	pembangunan	

Kawasan	Pantai	Libuo	ini	tidak	merusak	kondisi	mata	air	eksisting.	

A.2	Tata	Ruang	

• Berdasarkan	aspek	fungsi	pemanfaatan	ruang,	Kawasan	Pantai	Libuo	ini	termasuk	dalam	

kawasan	sempadan	pantai	yang	harus	dijaga	kelestarian	ekosistemnya,	oleh	karena	itu	

dalam	pembangunan	Kawasan	Pantai	Libuo	 ini	harus	memperhatikan	aspek	konservasi	

sesuai	dengan	fungsi	ruang	dari	kawasan;	

• Dalam	pembangunan	Kawasan	Pantai	 Libuo	harus	memperhatikan	kepentingan	 lain	di	

luar	kepentingan	pariwisata	sehingga	pembangunan	bisa	berguna	bagi	semua	pihak	dan	

tidak	ada	pihak	yang	merasa	dirugikan;	

• Pengembangan	kegiatan	pariwisata	di	Kawasan	Pantai	Libuo	ini	dapat	direkomendasikan	

dengan	syarat	pembangunan	pariwisata	berbasis	konservasi.	

A.3	Aksesibilitas	

• Perkembangan	 aksesibilitas	 sangat	 diperlukan	 dalam	 rangka	 pengembangan	 kawasan,	

secara	 teknis	 kondisi	 aksesibilitas	 menuju	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 ini	 dapat	 ditempuh	

dengan	jalan	aspal	tingkat	Kabupaten	dengan	lebar	mencapai	10	meter,	waktu	tempuh	

dari	 Ibu	 Kota	 Kabupaten	 Pohuwato	 sekitar	 30	 menit	 dan	 jika	 dari	 Ibu	 Kota	 Provinsi	

Gorontalo	mencapai	4	jam.	Akses	dari	dan	ke	menuju	lokasi	masih	tergolong	mudah	dan	

lancar;	
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• Pengembangan	yang	dibutuhkan	antara	lain	perbaikan	dan	pengadaan	angkutan	umum	

yang	dapat	menjangkau	Kawasan	Pantai	Libuo	;	

• Selain	itu	perlu	dukungan	juga	untuk	aksesibilitas	pejalan	kaki	(trotoar);	

• Perlu	adanya	dukungan	ruang	khusus	parkir	dan	drop	off	terutama	bagi	bentor;	

• Gerbang	 kawasan	 juga	 direkomendasikan	 sebagai	 penanda	 masuk	 Kawasan	 Pantai	

Libuo.	

A.4	Infrastruktur	

• Jaringan	 infrastruktur	 dan	utilitas	 kawasan	 seperti	 jaringan	 telepon/	 internet,	 jaringan	

listrik,	lampu	jalan,	drainase,	saluran	air	limbah,	air	minum,	air	bersih,	persampahan	dan	

sejenisnya	harus	ada	di	Kawasan	Pantai	Libuo;	

• Untuk	 di	 Kawasan	 Pantai	 sebagian	 besar	 infrastruktur	 dan	 utilitas	 kawasan	 telah	

tersedia	namun	perlu	diperhatikan	yang	sudah	rusak	untuk	diperbaiki	kembali.	

Kesimpulan:	

• Pengembangan	Kawasan	Pantai	Libuo	secara	teknis	tidak	ada	kendala	dan	masalah	yang	

berarti	 baik	 sebelum	pembangunan,	 saat	 pembangunan	maupun	paska	pembangunan	

jika	konsep	konservasi	dilakukan	dengan	baik;	

• Perlu	 diperhatikan	 dalam	 pengembangan	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 ini	 adalah	 masalah	

konservasi	tanah,	konservasi	lahan,	konservasi	air	terutama	terkait	dengan	penanganan	

aspek	hidrologi	dan	manajemen	pengaturan	pemanfaatan	air	untuk	kebutuhan	rekreasi.	
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B.	KELAYAKAN	PASAR	

B.1	Segmentasi	Pasar	

Pasar/	 pengunjung	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 eksisting	 ini	 dapat	 dibedakan	 menjadi	

wisatawan	domestik	dan	wisatawan	mancanegara.	Uraian	segmentasi	pasar	tersebut	antara	

lain:	

1. Wisatawan	Domestik,	yang	terbagi	menjadi:	

• Lokal	 (Lingkup	 Provinsi	 Gorontalo):	 Berdasarkan	 pengamatan,	 jumlah	 pengunjung	

terbanyak	berasal	 dari	 Kabupaten	Pohuwato.	Hal	 tersebut	dikarenakan	 selama	 ini	

promosi	 dan	 informasi	 mengenai	 kawasan	 wisata	 eksisting	 ini	 belum	 maksimal	

dilakukan.	

• Regional	 (Lingkup	 Pulau	 Sulawesi):	 Berdasarkan	 pengamatan,	 jumlah	 pengunjung	

dari	lingkup	Sulawesi	terbanyak	berasal	dari	Provinsi	Sulawesi	Utara,	Sulawesi	Barat,	

Sulawesi	 Tengah	 dan	 Sulawesi	 Selatan.	 Hal	 tersebut	 dikarenakan	 Kabupaten	

Pohuwato	merupakan	jalur	trans	Sulawesi.	

• Nasional	(Indonesia):	Berdasarkan	pengamatan,	wisatawan	yang	berasal	dari	daerah	

lain	di	luar	Sulawesi	yang	datang	ke	kawasan	wisata	eksisting	ini	masih	terbatas	dan	

biasanya	kedatangan	wisatawan	dengan	tujuan	di	luar	pariwisata	seperti	perjalanan	

dinas,	observasi	dan	penelitian.	

2. Wisatawan	 Mancanegara:	 Berdasarkan	 pengamatan,	 kondisi	 wisatawan	 mancanegara	

yang	berkunjung	ke	kawasan	wisata	eksisting	ini	belum	ada.	

Kesimpulan:	

1. Berdasarkan	kondisi	di	atas,	dominasi	pasar	 lokal	di	Kawasan	Pantai	Libuo	masih	besar	

dibandingkan	 pasar	 dari	 daerah	 lain.	 Hal	 tersebut	 menjadi	 tantangan	 bagi	 Kawasan	

Pantai	Libuo	untuk	dapat	melakukan	pengembangan	dan	melakukan	promosi	sehingga	

dapat	 memiliki	 daya	 saing	 dan	 daya	 jual	 tinggi	 ke	 pasar	 wisatawan	 baik	 domestik	

maupun	mancanegara;	

2. Berdasarkan	 kondisi	 eksisting,	 embrio	 pengunjung	wisata	 di	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 ini	

sudah	 ada	 namun	 masih	 minim,	 karakteristik	 pengunjung	 wisata	 pun	 memiliki	

keanekaragaman,	 hal	 tersebut	 dapat	 mendukung	 pengembangan	 kawasan	 wisata	 ini	

menjadi	lebih	baik	karena	diversitasi	pasar	wisatawan	telah	ada.	
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B.2	Brand	Produk	Wisata	

Mengingat	 pasar	wisata	 di	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 ini	merupakan	 pasar	wisata	 lokal	

dan	regional,	maka	untuk	menentukan	jenis	atraksi	dan	harga	yang	ditawarkan	tiap	atraksi	

pun	harus	diutamakan	untuk	masyarakat	kalangan	menengah	ke	bawah,	dengan	tetap	tidak	

melupakan	 porsi	 untuk	 kalangan	 atas	 yang	 memiliki	 kemampuan	 daya	 beli	 produk.	

Komposisi	pembagian	porsi	produk	wisata	yang	ditawarkan	antara	lain	sebagai	berikut:	

1. Masyarakat	kalangan	atas	 :	10%	

2. Masyarakat	kalangan	menengah	:	50%	

3. Masyarakat	kalangan	bawah	 :	40%	

Pembagian	segmentasi	pasar	wisata	Kawasan	Pantai	 Libuo	yang	berdasarkan	status	

sosial	 dan	 ekonomi	 pengunjung	 ini	 diperlukan	 agar	 kawasan	 wisata	 yang	 dibangun	 tetap	

mendapatkan	porsi	 kunjungan	dari	wisatawan.	Brand	 yang	ditawarkan	oleh	produk	wisata	

Kawasan	 Pantai	 Libuo	 ini	 sesuai	 dengan	 kondisi	 eksisting	 dan	 potensi	 unggulan	 daerah	

terutama	yang	dimiliki	oleh	Kawasan	Pantai	Libuo.		

Kesimpulan:	

Kondisi	eksisting	dan	potensi	unggulan	daerah	yang	dimiliki	Kawasan	Wisata	Pantai	

Libuo	 yang	 bernilai	 jual	 tersebut	 antara	 lain	 kegiatan	 liburan	 (leisure)	 dalam	 rangka	

menikmati	 keindahan	 laut,	 keindahan	 matahari	 terbit	 dan	 terbenam,	 bermain	 pasir,	

keindahan	 cakrawala	 langit	 bumi	 Panua.	 Kegiatan	 lainnya	 adalah	 kegiatan	 yang	 bersifat	

wisata	edukasi	(learn)	dan	kegiatan	komunitas	terkait	hobi	(lovely).		

B.3	Daya	Tarik/	Motivasi	Kunjungan	

Selama	 ini	 sudah	 ada	 embrio	 kegiatan	 wisata	 di	 Kawasan	 Pantai	 Libuo,	 meskipun	

embrio	eksisting	 tersebut	masih	 relatif	kecil	dan	belum	memberikan	kontribusi	positif	bagi	

daerah	 dan	 masyarakat	 sekitarnya.	 Namun	 demikian,	 sebagian	 besar	 motivasi	 kunjungan	

wisata	ke	lokasi	eksisting	ini	antara	lain	adalah:		

1. Berfoto-foto	ria	(selfie);	

2. Bersantai;	

3. Berkumpul	bersama	teman;	

4. Menikmati	keindahan	kawasan	pantai;	

5. Makan	dan	minum;	

6. Bermain	air.	
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Motivasi	 kunjungan	wisatawan	 lokal	 tersebut	disebabkan	 karena	adanya	daya	 tarik	

kawasan	yang	cukup	baik,	daya	tarik	tersebut	antara	lain:	

1. Keindahan	pantai;	

2. Kesejukan	udara	kawasan;	

3. Ruang	terbuka	yang	cukup;	

4. Taman	yang	tertata	baik;	

5. Suasana	sekitar	yang	indah	untuk	didokumentasikan;	

6. Ketersediaan	kuliner	di	sekitar	kawasan;	

7. Akses	yang	mudah;	

8. Murah.	

Kesimpulan:	

1. Daya	 tarik	 yang	 dapat	 memotivasi	 masyarakat	 tersebut	 direkam	 dengan	 baik	 dan	

dijadikan	dasar	untuk	pengembangan	Kawasan	Pantai	Libuo;	

2. Dilihat	dari	adanya	motivasi	masyarakat	untuk	berkunjung	ke	tempat	wisata	di	Kawasan	

Pantai	Libuo	eksisting	maka	kawasan	wisata	ini	 layak	untuk	dikembangkan	lebih	lanjut.	

Kelayakan	ini	juga	di	dukung	dengan	adanya	tema	pengembangan	Kawasan	Pantai	Libuo		

dimana	 mengedepankan	 leisure,	 learn	 and	 lovely	 dimana	 hal	 tersebut	 telah	 sesuai	

dengan	 potensi	 unggulan	 daerah	 dan	 telah	 sesuai	 dengan	 motivasi	 berwisata	

masyarakat.	

C.	KELAYAKAN	FINANSIAL	

Analisis	 kelayakan	 finansial	 adalah	 kelayakan	 yang	 dipandang	 dari	 sudut	 pandang	

pemerintah.	Keuntungan	dari	sudut	pandang	pemerintah	ini	tidak	hanya	semata	ditekankan	

pada	 keuntungan	 secara	 finansial	 namun	 juga	 memperhatikan	 keuntungan	 dari	 sudut	

pandang	 sosialnya,	 misalnya	 kemajuan	 dan	 kesejahteraan	 masyarakat	 di	 daerah	

perencanaan.	Dalam	melakukan	kajian	 finansial,	kriteria-kriteria	 investasi	 tersebut	dihitung	

berdasarkan	komponen-komponen	berdasarkan	sifat	penggunaannya	yang	terdiri	atas:		

1. Biaya	 investasi	 (Investment	 Cost),	 yaitu:	 biaya	 yang	 ditanamkan	 dalam	 rangka	

menyiapkan	kebutuhan	usaha	untuk	siap	beroperasi	dengan	baik,	berupa	penyiapan	dan	

pembangunan	 sarana	 prasarana	 dan	 fasilitas	 usaha	 termasuk	 pengembangan	 dan	

peningkatan	sumber	daya	manusianya.		
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2. Biaya	 operasional	 (Operational	 Cost),	 yaitu:	 biaya	 yang	 dikeluarkan	 dalam	 rangka	

menjalankan	aktivitas	usaha	tersebut	sesuai	dengan	tujuan.		

3. Biaya	 perawatan	 (Maintenance	 Cost),	 yaitu:	 biaya	 yang	 diperuntukan	 dalam	 rangka	

menjamin	 performance	 fasilitas	 atau	 peralatan	 agar	 selalu	 prima	 dan	 siap	 untuk	

dioperasikan.	Biasanya	sifat	pengeluaran	ini	dibedakan	atas	dua,	yaitu	biaya	perawatan	

rutin/	periodik	(preventive	maintenance)	dan	biaya	perawatan	insidentil	(kuratif).			

Manfaat/	benefit,	yaitu	semua	hal	yang	berhubungan	dengan	hasil/	pemasukan	dari	

pelaksanaan	kegiatan	 ini.	Dalam	penelitian	 ini	benefit	didapatkan	dari	hasil	pengoperasian	

rencana	 pengembangan	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 tersebut,	 baik	 manfaat	 dari	 kegiatan	

keseharian	kawasan	maupun	manfaat	dari	kawasan	tersebut	sebagai	obyek	wisata.		

Obyek	 wisata	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 dibangun	 di	 areal	 yang	 juga	 masih	 dalam	

kawasan	 pantai	 Libuo.	 Untuk	 mewujudkannya	 diperlukan	 penataan	 komponen	 fasilitas	

pariwisata	 dengan	 mengestimasi	 luasan	 masing-masing	 fasilitas	 serta	 estimasi	 biaya	 yang	

dibutuhkan	dan	rencana	sumber	pendapatannya.	Dalam	penentuan	detail	rencana	investasi	

ini	ditentukan	berdasarkan	rujukan	pada	pengelolaan	obyek-obyek	wisata	sejenis	yang	telah	

ada	 sebelumnya,	 disamping	 juga	 dengan	 harga	 satuan	 yang	 ada	 di	 Kabupaten	 Pohuwato	

ataupun	harga	satuan	pada	umumnya.			

Fasilitas	 wisata	 yang	 akan	 dibangun	 pada	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 ini	 antara	 lain	

meliputi:	

• Atraksi:	 Pantai,	 Dermaga,	 Tower	 Playground,	 Air	 Mancur,	 Sanctuary,	Motosport/	

ATV,	Open	Theatre/	Anjungan,	Wisata	Kuliner	(Seafood),	RTH,	Playground/	Kidzone,	

Pasar	Seni,	Sunset	Cafe	(Tepi	Pantai),	Gardu	Pandang,	Cottage.	

• Amenitas:	Gazebo	(Reguler	dan	VVIP),	ATM,	Warnet,	Kios	Pulsa,	Toko	Cinderamata/	

Merchandise,	Foodcourt,	Stage,	Parkir	(Roda	Dua,	Roda	Empat,	Bus),	Jogging	Track,	

Kantor	 Pengelola,	 Ticket	 Box,	 Gapura	 Kawasan,	 Papan	 Informasi,	 Videotron	

Kawasan,	RTH	Taman,	KM/	WC	Umum,	Tempat	Sampah,	Pos	Jaga,	Tour	and	Travel,	

Minimart,	 Lost	 and	 Found,	 Plaza,	 Clinic,	 Smoking	 Area,	 Locker/	 Penitipan	 Barang,	

Landmark	and	Sculpture,	Billboard.	

• Aksesibilitas:	 Perahu	 Cinta;	 Speedboat;	 Halte;	 Jalan	 Wisata	 Lingkungan;	 Trotoar;	

Pangkalan	Bentor.	
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Rencana	 anggaran	 biaya	 dari	 obyek	 wisata	 ini	 merupakan	 keseluruhan	 biaya	 yang	

dibutuhkan	dari	penyediaan/	pembebasan	lahan,	perijinan,	pembangunan	fasilitas	Kawasan	

Pantai	Libuo,	penataan	kawasan	eksisting,	pemenuhan	seluruh	prasarana	sarana	pendukung	

kegiatan-kegiatan,	penyediaan	manajerial	dan	SDM	pengelola,	biaya	operasional	dan	biaya	

pemeliharaan.	 Biaya	 yang	 dibutuhkan	 dihitung	 dengan	 pendekatan	 dari	 harga-harga	 yang	

berlaku	 di	 pasaran	 saat	 ini,	 beberapa	 bagian	 dihitung	 dengan	 pendekatan	 lumpsum.	

Beberapa	bagian	atribut	wisata	di	Kawasan	Pantai	Libuo	seperti	anjungan,	 jalur	 jalan,	open	

theater,	 vegetasi	 tidak	 diperhitungkan	 karena	 telah	 ada	 fisiknya,	 maka	 sifat	

pembangunannya	hanya	sebatas	penataan.				

C.1	Biaya	Investasi	

Biaya	investasi	pengembangan	Kawasan	Pantai	Libuo	ini	terbagi	menjadi	tiga	kategori	

yaitu	pembangunan	baru	 (jika	belum	ada	di	kondisi	eksisting),	penataan	 (jika	sudah	ada	di	

kondisi	 eksisting)	 dan	 pengadaan	 (jika	 hal	 tersebut	 berkaitan	 dengan	 kebutuhan	 barang	

pendukung).	 Berikut	 perkiraan	 rincian	 rencana	 biaya	 investasi	 pengembangan	 Kawasan	

Pantai	Libuo:	

IA.	Atraksi/	Daya	Tarik	
Tabel	IV.13	Rencana	Biaya	Investasi	Atraksi/	Daya	Tarik	di	Kawasan	Pantai	Libuo	

No.	 Produk	Pariwisata	 Status	

Eksisting	

Status	

Pembangunan	

Vol	 Sat	 Harga	Satuan	

(Rp.)	

Perkiraan	Biaya	

Investasi	(Rp.)	

a	 b	 c	 d	 e	 f	 g	 h	

1.	 Kawasan	Pantai	 Ada	 Penataan	

Lansekap	

20.000	 m2	 2.000.000	 40.000.000.000	

2.	 Open	 Theatre/	

Anjungan	

Ada	 Penataan	

Perkerasan	

500	 m2	 1.000.000	 500.000.000	

3.	 Tower	Playground	 Belum	

Ada	

Pembangunan	 3	 unit	 100.000.000	 300.000.000	

4.	 Air	Mancur	 Belum	

Ada	

Pembangunan	 3	 unit	 100.000.000	 300.000.000	

5.	 Sanctuary	 Belum	

Ada	

Pembangunan	 1	 unit	 1.000.000.000	 1.000.000.000	

6.	 Motosport/	ATV	 Belum	

Ada	

Pengadaan	 3	 10	unit	 50.000.000	 500.000.000	

7.	 Dermaga		 Belum	

Ada	

Pembangunan	 400	 m2	 2.000.000	 800.000.000	

8.	 Penataan	Taman	 Belum	

Ada	

Pembangunan	 1	 unit	 778.000.000	 778.000.000	

9.	 Wisata	 Kuliner	

(Seafood)	

Ada	 Penataan	 10	 unit	 100.000.000	 1.000.000.000	

10.	 Taman		

	

Ada	 Penataan	 500	 m2	 3.000.000	 1.500.000.000	

11.	 Playground/	

Kidzone	

Ada	 Penataan	 500	 m2	 3.000.000	 1.500.000.000	

12.	 Pasar	Seni	 Belum	

Ada	

Pembangunan	 10	 unit	 100.000.000	 1.000.000.000	
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No.	 Produk	Pariwisata	 Status	

Eksisting	

Status	

Pembangunan	

Vol	 Sat	 Harga	Satuan	

(Rp.)	

Perkiraan	Biaya	

Investasi	(Rp.)	

a	 b	 c	 d	 e	 f	 g	 h	

	

13.	 Sunset	Cafe	 Ada	 Penataan	 100	 m2	 4.000.000	 400.000.000	

14.	 Sunset	Spot	 Belum	

Ada	

Pembangunan	 1	 ls	 2.000.000	 2.000.000	

15.	 Gardu	Pandang	 Belum	

Ada	

Pembangunan	 3	 unit	 100.000.000	 300.000.000	

16.	 Cottage	 Ada	 Penggantian	 20	 unit	 300.000.000	 6.000.000.000	

	 	 	 	 	 TOTAL	 	 55.580.000.000	

Sumber:	Analisis,	2018	

IB.	Amenitas	

Tabel	IV.14	Rencana	Biaya	Investasi	Amenitas	Tarik	di	Kawasan	Pantai	Libuo	

No.	 Produk	Pariwisata	 Status	

Eksisting	

Status	

Pembangunan	

Vol	 Sat	 Harga	Satuan	

(Rp.)	

Perkiraan	Biaya	

Investasi	(Rp.)	

a	 b	 c	 d	 e	 f	 g	 h	

1.	 Gazebo	 	 	 	 	 	 	

a.	 Reguler	 Belum	

Ada	

Pembangunan	 5	 unit	 20.000.000	 100.000.000	

b.	 VVIP	 Belum	

Ada	

Pembangunan	 5	 unit	 50.000.000	 250.000.000	

2.	 ATM	 Belum	

Ada	

Pembangunan	 5	 unit	 20.000.000	 100.000.000	

3.	 Warnet	 Belum	

Ada	

Pembangunan	

Kios	

100	 m2	 4.000.000	 400.000.000	

4.	 Kios	Pulsa	 Belum	

Ada	

Pembangunan	

Kios	

25	 m2	 4.000.000	 100.000.000	

5.	 Toko	 Cinderamata/	

Merchandise	

Belum	

Ada	

Pembangunan	

Kios	

10	 unit	 70.000.000	 700.000.000	

6.	 Foodcourt	 Belum	

Ada	

Pembangunan		 10	 unit	 70.000.000	 700.000.000	

7.	 Stage	 Sudah	

Ada	

Penataan	 400	 m2	 2.000.000	 800.000.000	

8.	 Parkir	 Sudah	

Ada	

Penataan	 1.500	 m2	 2.000.000	 300.000.000	

9.	 Jogging	Track	 Belum	

Ada	

Pembangunan		 1.000	 km	 2.000.000	 2.000.000.000	

10.		 Kantor	Pengelola	 Belum	

Ada	

Pembangunan		 300	 m2	 3.000.000	 900.000.000	

11.	 Ticket	Box	 Belum	

Ada	

Pembangunan		 1	 unit	 50.000.000	 50.000.000	

12.	 Gapura	Kawasan	 Belum	

Ada	

Pembangunan		 3	 unit	 200.000.000	 600.000.000	

13.	 Papan	Informasi	 Belum	

Ada	

Pembangunan		 10	 unit	 5.000.000	 50.000.000	

14.	 Videotron	Kawasan	 Belum	

Ada	

Pembangunan		 3	 unit	 20.000.000	 60.000.000	

15.	 RTH	Taman	 Belum	

Ada	

Pembangunan		 1	 ls	 100.000.000	 100.000.000	

16.	 KM/	WC	Umum		 Belum	

Ada	

Pembangunan		 10	 unit	 10.000.000	 100.000.000	

17.	 Tempat	Sampah	 Belum	

Ada	

Pembangunan		 100	 titik	 1.000.000	 100.000.000	
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No.	 Produk	Pariwisata	 Status	

Eksisting	

Status	

Pembangunan	

Vol	 Sat	 Harga	Satuan	

(Rp.)	

Perkiraan	Biaya	

Investasi	(Rp.)	

a	 b	 c	 d	 e	 f	 g	 h	

	

18.	 Pos	Jaga	 Belum	

Ada	

Pembangunan		 5	 unit	 50.000.000	 250.000.000	

19.	 Tour	and	Travel	 Belum	

Ada	

	

Pembangunan		 25	 m2	 4.000.000	 100.000.000	

20.	 Minimart	 Belum	

Ada	

	

Pembangunan		 100	 m2	 4.000.000	 400.000.000	

21.	 Lost	and	Found	 Belum	

Ada	

Pembangunan		 25	 m2	 4.000.000	 100.000.000	

22.	 Plaza	 Sudah	

Ada	

Penataan	 500	 m2	 2.000.000	 1.000.000.000	

23.	 Clinic	 Belum	

Ada	

Pembangunan		 25	 m2	 4.000.000	 100.000.000	

24.	 Smoking	Area	 Belum	

Ada	

Pembangunan		 25	 m2	 4.000.000	 100.000.000	

25.	 Locker/	 Penitipan	

Barang	

Belum	

Ada	

Pembangunan		 10	 unit	 10.000.000	 100.000.000	

26.	 Landmark	 and	

Sculpture	

Sudah	

Ada	

Penataan		 500	 m2	 2.000.000	 1.000.000.000	

27.		 Billboard	 Belum	

Ada	

Pembangunan		 5	 unit	 20.000.000	 100.000.000	

	 	 	 	 	 TOTAL	 	 10.660.000.000	

Sumber:	Analisis,	2018	

	

IC.	Aksesibilitas	

Tabel	IV.15	Rencana	Biaya	Investasi	Aksesibilitas	Tarik	di	Kawasan	Pantai	Libuo	

No.	 Produk	Pariwisata	 Status	

Eksisting	

Status	

Pembangunan	

Vol	 Sat	 Harga	Satuan	

(Rp.)	

Perkiraan	Biaya	

Investasi	(Rp.)	

a	 b	 c	 d	 e	 f	 g	 h	

1.	 Perahu	Cinta		 Belum	

Ada	

Pengadaan	 10	 unit	 10.000.000	 100.000.000	

2.	 Halte	 Belum	

Ada	

Pembangunan	 1	 unit	 20.000.000	 100.000.000	

3.	 Jalan	 Wisata	

Lingkungan	

Belum	

Ada	

Pembangunan	 3.000	 m	 2.000.000	 6.000.000.000	

4.	 Trotoar	Wisata	 Belum	

Ada	

Pembangunan	 6.000	 m	 2.000.000	 12.000.000.000	

5.	 Pangkalan	Bentor	 Belum	

Ada	

Pembangunan	 1	 unit	 10.000.000	 10.000.000	

	 	 	 	 	 	 TOTAL	 18.210.000.000	

Sumber:	Analisis,	2018	

	

	

	

	

	 	



Laporan Akhir 

 

 

 

 Kajian	Kelayakan	Investasi	Potensi	Unggulan	Daerah     

 

IV-70 

Berdasarkan	hasil	perkiraan	rincian	biaya	investasi	tersebut	maka	total	rincian	biaya	

investasi	 yang	 diperkirakan	 dibutuhkan	 untuk	 pengembangan	 destinasi	 Kawasan	 Pantai	

Libuo	antara	lain	sebagai	berikut:	

• Biaya	Pengembangan	Atraksi	 	 :	55.580.000.000	

• Biaya	Pengembangan	Aksesibilitas	 :	10.660.000.000	

• Biaya	Pengembangan	Amenitas	 	 :	18.210.000.000	

• Total	Biaya	 	 	 	 :	84.450.000.000	

Biaya	pengembangan	Kawasan	Pantai	 Libuo	mencapai	Delapan	Puluh	Empat	Milyar	

Empat	Ratus	Lima	Puluh	Juta	Rupiah.	
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C.2	Biaya	Operasional	dan	Pemeliharaan	

Biaya	 operasional	 pengembangan	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 ini	 dialokasikan	 untuk	

operasional	 SDM,	 operasional	 teknis	 dan	 operasional	 non	 teknis.	 Sedangkan	 biaya	

pemeliharaan	 melekat	 pada	 biaya	 teknis.	 Berikut	 perkiraan	 rincian	 rencana	 biaya	

operasional	pengembangan	wisata	Kawasan	Pantai	Libuo:	

Tabel	IV.16	Rencana	Biaya	Operasional	di	Kawasan	Pantai	Libuo	

No.	 Biaya	Operasional	 Jumlah	 Vol	 Sat	 Harga	Satuan	

(Rp.)	

Perkiraan	Biaya	Investasi	

(Rp.)	

a	 b	 	 c	 d	 e	 f	

1.	 Operasional	SDM	 	 	 	 	 	

a.	 Direktur	Pengelola	 1	 1	 orang.bulan	 7.000.000	 7.000.000	

b.	 Kepala	Divisi	 3	 1	 orang.bulan	 5.000.000	 15.000.000	

c.	 Karyawan	 10	 1	 orang.bulan	 3.000.000	 30.000.000	

d.	 Pegawai	Kontrak	 10	 1	 orang.bulan	 2.500.000	 25.000.000	

2.	 Operasional	Teknis	 	 	 	 	 	

a.	 Listrik	dan	Air	 1	 1	 bulan	 20.000.000	 20.000.000	

b.	 Telepon/	Internet	 1	 1	 bulan	 10.000.000	 10.000.000	

c.	 Sampah	 1	 1	 bulan	 10.000.000	 10.000.000	

d.	 BBM	 1	 1	 bulan	 10.000.000	 10.000.000	

3.	 Operasional	 Non	

Teknis	

	 	 	 	 	

a.	 Pajak	Daerah	 1	 1	 bulan	 50.000.000	 50.000.000	

b.	 Kebersihan	 1	 1	 bulan	 10.000.000	 10.000.000	

c.	 ATK	ATM	 1	 1	 bulan	 10.000.000	 10.000.000	

	 	 	 	 	 TOTAL	 197.000.000	

Sumber:	Analisis,	2018	

	

Berdasarkan	 hasil	 perkiraan	 rincian	 biaya	 operasional	 dan	 pemeliharaan	 tersebut	

maka	total	rincian	biaya	operasional	dan	pemeliharaan	yang	diperkirakan	dibutuhkan	untuk	

pengembangan	 destinasi	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 mencapai	 Enam	 Ratus	 Lima	 Puluh	 Juta	

Rupiah.	

C.3	Pendapatan	

Suatu	 investasi	 yang	 	 ditanamkan,	 pengembalian	 modalnya	 akan	 didapatkan	 dari	

hasil	 pendapatan	 yang	 akan	 diperolehnya	 bila	 telah	 dioperasikan	 kelak.	 Agar	 layak	 dan	

menguntungkan	 maka	 pendapatan	 ini	 haruslah	 melebihi	 investasi	 yang	 telah	 dikeluarkan	

setelah	 di-discount	 rate	 terhadap	 nilai	 sekarang.	 Rencana	 pengoperasian	 obyek	 wisata	

Kawasan	Pantai	 Libuo	 	 ini	 akan	mengandalkan	pendapatan-pendapatannya	dari:	penjualan	

tiket	masuk,	penjualan	paket-paket	wisata,	penjualan	makanan	dan	minuman,	penyewaan	

tempat	usaha,	penyewaan	perahu	cinta	dan	speedboat,	penyewaan	area	outbond/	camping	

ground	 dan	 air	 soft	 gun,	 penjualan	 cinderamata,	 perhotelan	 dan	 cottage.	 Berikut	 uraian	
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detail	 potensi	 pendapatan	 yang	 dimungkinkan	 diraih	 jika	 pengembangan	 Kawasan	 Pantai	

Libuo		dilakukan:	

IA.	Atraksi/	Daya	Tarik	

Tabel	IV.17	Rencana	Potensi	Pendapatan	Atraksi/	Daya	Tarik	di	Kawasan	Pantai	Libuo	

No.	 Produk	Pariwisata	 Status	Potensi	 Jumlah	 Satuan	 Harga	(Rp.)	 Asumsi:	50	org/	hari	

dan	1500	org/	bulan	

a	 b	 c	 d	 e	 f	 g	

1.	 Pantai	 Tiket	 1	 kali	 50.000	 75.000.000	

2.	 Open	Theatre/	Anjungan	 Tiket	(Performance)	 1	 kali	 10.000	 15.000.000	

3.	 Tower	Playground	 Tiket	 1	 kali	 10.000	 15.000.000	

4.	 Sanctuary	 Tiket	 1	 kali	 50.000	 75.000.000	

5.	 Dermaga		 Tiket	 (Area	 Selfie	 dan	

Sewa	Seat)	

1	 kali	 10.000	 15.000.000	

6.	 Wisata	Kuliner	(Seafood)	 Sewa	Tenant	 10	 unit	 30.000.000	 30.000.000	

7.	 Playground/	Kidzone	 Tiket	Masuk	 1	 kali	 10.000	 15.000.000	

8.	 Pasar	Seni	 Sewa	Tenant	 10	 unit	 30.000.000	 30.000.000	

9.	 Sunset	Cafe	 Sewa	Cafe	 1	 unit	 5.000.000	 5.000.000	

10.	 Motosport	ATV	 Tiket	Sewa	Armada	 1	 kali	 20.000	 30.000.000	

11.	 Gardu	Pandang	 Tiket	 1	 kali	 10.000	 15.000.000	

12.	 Cottage	 Tiket	 300	 book/	

month	

500.000	 150.000.000	

	 	 	 	 	 TOTAL	 470.000.000	

Sumber:	Analisis,	2018	

	

IB.	Amenitas	

Tabel	IV.18	Rencana	Potensi	Pendapatan	Amenitas	di	Kawasan	Pantai	Libuo	

No.	 Produk	Pariwisata	 Status	Potensi	 Jumlah	 Satuan	 Harga	(Rp.)	 Asumsi:	50	org/	hari	

dan	1500	org/	bulan	

a	 b	 c	 d	 e	 f	 g	

1.	 ATM	 Sewa	Bangunan	 1	 bulan	 1.000.000	 1.000.000	

2.	 Warnet	 Sewa	Bangunan	 1	 bulan	 1.000.000	 1.000.000	

3.	 Kios	Pulsa	 Sewa	Bangunan	 1	 bulan	 1.000.000	 1.000.000	

4.	 Toko	 Cinderamata/	

Merchandise	

Sewa	Bangunan	 10	 unit	 1.000.000	 10.000.000	

5.	 Foodcourt	 Sewa	Bangunan	 10	 unit	 3.000.000	 30.000.000	

6.	 Parkir:	 	 	 	 	 	

a.	 Roda	Dua	 Tiket	 200	 unit	 2.000	 1.200.000	

b.	 Roda	Empat	 Tiket	 50	 unit	 5.000	 7.500.000	

c.	 Bus	 Tiket	 10	 unit	 30.000	 300.000	

7.	 Videotron	Kawasan	 Iklan	 10	 tayang	 1.000.000	 10.000.000	

8.	 KM/	WC	Umum	10	unit	 Retribusi	 100	 orang	 2.000	 200.000	

9.	 Tour	and	Travel	 Sewa	Bangunan	 1	 bulan	 1.000.000	 1.000.000	

10.	 Minimart	 Sewa	Bangunan	 1	 bulan	 1.000.000	 1.000.000	

11.	 Locker/	 Penitipan	

Barang	

Retribusi	 100	 orang	 10.000	 2.000.000	

12.		 Billboard	 Iklan	 10	 tayang	 1.000.000	 10.000.000	

	 	 	 	 	 TOTAL	 76.200.000	

Sumber:	Analisis,	2018	
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Jadi	berdasarkan	analisis	uraian	pendapatan	pengembangan	 Kawasan	Pantai	 Libuo		

dengan	pendekatan	atraksi	dan	amenitasnya	maka	dapat	direkap	sebagai	berikut:	

Tabel	IV.19	Rekapitulasi	Pendapatan	di	Kawasan	Pantai	Libuo	

No.	 Produk	Pariwisata	 Pendapatan	(Rp.)	

a	 b	 c	

1.	 Atraksi	 470.000.000	

2.	 Amenitas	 76.200.000	

	 TOTAL	 546.200.000	

Sumber:	Analisis,	2018	

	

Program	 pendapatan	 ini	 juga	 ditentukan	 berdasarkan	 rujukan	 pada	 pengelolaan	

obyek-obyek	 wisata	 sejenis	 yang	 telah	 ada	 sebelumnya,	 paket-paket	 wisata	 yang	 hendak	

dijual	 disesuaikan	 dengan	 situasi	 dan	 kondisi	 pada	 obyek	 wisata	 ini	 dengan	 asumsi	

persentase	 pemilihan	 paket-paket	 wisata	 tersebut	 yang	 diolah	 dari	 data	 persentase	 daya	

tarik	wisatawan	berkunjung	ke	kawasan	wisata	sejenis.		

C.4	Kesimpulan	

Suatu	 investasi	 yang	 	 ditanamkan,	 pengembalian	 modalnya	 akan	 didapatkan	 dari	

pendapatan	 hasil	 operasional.	 Berdasarkan	 hasil	 perhitungan	 maka	 dapat	 disimpulkan	

rekapitulasi	 dari	 proyeksi	 rincian	 keuangan	 investasi	 pengembangan	 Kawasan	Pantai	 Libuo		

ini	antara	lain	sebagai	berikut:	

Tabel	IV.20	Rekapitulasi	Proyeksi	Investasi	di	Kawasan	Pantai	Libuo	

No.	 Kategori	 Jumlah	(Rp.)	 Keterangan	

a	 b	 c	 d	

1.	 Biaya	Investasi		 84.450.000.000	 Proyeksi	

2.	 Biaya	Operasional	dan	Pemeliharaan	 197.000.000	 Proyeksi	

3.	 Pendapatan	 546.200.000	 Proyeksi	

Sumber:	Analisis,	2018	

	

Dalam	menentukan	 pengembalian	 investasi	 dari	 investor	maka	 digunakan	metode	

sederhana	 yaitu	metode	payback	 period	 dimana	payback	 period	merupakan	metode	 yang	

digunakan	 untuk	 menghitung	 lama	 periode	 yang	 diperlukan	 untuk	 mengembalikan	 uang	

yang	telah	diinvestasikan	dari	aliran	kas	masuk	(proceeds).	Apabila	proceeds	setiap	tahunnya	

jumlahnya	sama	maka	payback	period	 (PP)	dari	suatu	 investasi	dapat	dihitung	dengan	cara	

membagi	 jumlah	 investasi	dengan	proceeds	 tahunan	menurut	Suliyanto	(2010:196).	Rumus	

yang	digunakan	untuk	menghitung	payback	period	(PP)	sebagai	berikut:		

	



Laporan Akhir 

 

 

 

 Kajian	Kelayakan	Investasi	Potensi	Unggulan	Daerah     

 

IV-74 

Paybackperiod	=			 Investasi	Kas	Bersih		 			x	1	tahun	

	 	 	 	 Aliran	Kas	Masuk	Bersih	

	

Maka	perhitungannya	adalah	sebagai	berikut,	 jika	satu	bulan	 investor	memperoleh	

pendapatan	mencapai	Rp.546.200.000,-	dikurangi	biaya	operasional	dan	pemeliharaan	tiap	

bulannya	 sebesar	 Rp.197.000.000,-	 maka	 keuntungan	 bersih	 dari	 investor	 tiap	 bulannya	

mencapai	 Rp.349.200.000,-	 .	 Jika	 diurai	 dalam	 tahun,	 dengan	 keuntungan	 tiap	 bulan	 yang	

stabil	 maka	 pengembalian	 modal	 dapat	 dicapai	 selama	 15-20	 tahun.	 Namun	 demikian	

rencana	pengembangan	tersebut	tidak	perlu	dilakukan	selama	satu	tahap	secara	bersamaan.	

Dengan	memperhitungkan	modal	investasi	yang	besar	maka	pengembangan	Kawasan	Pantai	

Libuo	 ini	 dapat	dilakukan	dalam	beberapa	 tahap	disesuaikan	dengan	kemampuan	 investor	

dan	kesiapan	Pemerintah	Daerah.	
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IV.15	ANALISIS	KERJASAMA	

Kerjasama	 pengelolaan	 daya	 tarik	 wisata	 dilaksanakan	 atas	 dasar	 prinsip-prinsip	

sebagai	berikut:	

1. Saling	menguntungkan,	baik	secara	langsung	maupun	tidak	langsung;	

2. Saling	menghargai	persamaan	kedudukan,	keberadaan	masing-masing	pihak;	

3. Saling	 membantu	 dan	 mendukung	 untuk	 meningkatkan	 kerjasama	 yang	

berkesinambungan	 baik	 di	 bidang	 pembangunan,	 pelayanan	 dan	 pemberdayaan	

masyarakat;	

4. Akuntabilitas;	

5. Kepastian	hukum.	

Dalam	 menentukan	 kerjasama	 yang	 tepat	 untuk	 pengembangan	 Kawasan	 Pantai	

Libuo		ini	dilakukan	analisis	kemitraan	dengan	menerapkan	opsi	bentuk	kemitraan	menurut	

Adisasmita	(2010),	antara	lain	sebagai	berikut:	

Tabel	IV.21	Analisis	Kerjasama	Kemitraan	

No.	 Bentuk	

Kemitraan	

Benefit	

Investor	

Benefit	

Pemda	

Benefit	

Masyarakat	

(Sosekbudling)	

Nilai	 Peringkat	

30	 30	 40	 100	

a	 b	 c	 d	 e	 f	 g	

1	 BOT	 1	 3	 1	 160	 3	

	 	 30	 90	 40	

2	 BT	 2	 2	 1	 160	 3	

	 	 60	 60	 40	

3	 BOO	 2	 1	 1	 130	 4	

	 	 60	 30	 40	

4	 BOL	 1	 3	 2	 200	 2	

	 	 30	 90	 80	

5	 MC	 1	 2	 1	 130	 4	

	 	 30	 60	 40	

6	 SC	 1	 1	 1	 100	 5	

	 	 30	 30	 40	

7	 PSA	 1	 2	 1	 130	 4	

	 	 30	 60	 40	

8	 Leasing	 1	 2	 1	 130	 4	

	 	 30	 60	 40	

9	 Concession	 2	 3	 2	 230	 1	

	 	 60	 90	 80	

Sumber:	Analisis,	2018	

	

Pembobotan	 dilakukan	 dengan	 memperhatikan	 aspek	 benefit	 investor,	 benefit	

pemda	dan	benefit	masyarakat	(dari	sisi	sosial,	ekonomi,	budaya	dan	lingkungan.	Nilai	bobot	

terbesar	ditekankan	pada	benefit	untuk	masyarakat.	Berdasarkan	hasil	pembobotan	tersebut	
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di	 atas,	 maka	 pengelolaan	 berbasis	 kemitraan	 yang	 tepat	 untuk	 diterapkan	 di	 Kawasan	

Pantai	Libuo	ini	adalah	kemitraan	dengan	bentuk	konsesi	(concession).	Kemitraan	alternatif	

yang	dimungkinkan	berdasarkan	skoring	tersebut	adalah	BOL,	BOT	dan	BT.	
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BAB	V	

KESIMPULAN	DAN	REKOMENDASI	

	

 

“..manajemen pesisir dilakukan secara terpadu, wilayah pesisir merupakan wilayah strategis untuk berbagai 

kegiatan penggunaan baik yang berorientasi pada daratan, pesisir maupun laut..” 

	

	

V.1	KESIMPULAN	

Berdasarkan	 hasil	 pembahasan	 mengenai	 Kajian	 Kelayakan	 Investasi	 Potensi	

Unggulan	 Daerah	 pada	 bab	 sebelumnya,	 maka	 dapat	 diambil	 beberapa	 kesimpulan	 yang	

merupakan	kesimpulan	kajian	kelayakan.	Kesimpulan	kajian	kelayakan	 tersebut	antara	 lain	

sebagai	berikut:	

1. Bahwa	 pengembangan	 investasi	 wilayah	 pesisir	 dalam	 bidang	 kepariwisataan	 melalui	

tata	kelola	 instansi	yang	optimal	dan	partisipatif	akan	berpengaruh	signifikan	terhadap	

kesejahteraan	masyarakat	pesisir;	

2. Bahwa	 promosi	 awal	 secara	 berkelanjutan	 dalam	 rangka	 menjaring	 investor	 perlu	

dilakukan	 sejak	 dini	 dalam	 rangka	 mendapatkan	 kemitraan	 yang	 bertanggungjawab	

dalam	membantu	mewujudkan	visi	daerah;	

3. Bahwa	 secara	 sektoral	 perlu	 adanya	 dukungan	 peningkatan	 infrastruktur	 yang	 belum	

maksimal	 secara	 bertahap	 namun	 konsisten,	 hal	 tersebut	 dinilai	 akan	 turut	 berperan	

menarik	investor	dan	wisatawan	meskipun	pengembangan	belum	dilakukan;		

4. Bahwa	 pengembangan	 dan	 manajemen	 pengelolaan	 yang	 cerdas	 industri	 kerakyatan	

dalam	bidang	perikanan	yang	sudah	berkembang	di	kondisi	eksisting	akan	berpengaruh	

mendukung	sistem	kepariwisataan	yang	akan	dikembangkan	di	kemudian	hari;	

5. Bahwa	 perlu	 adanya	 kampanye	 kepada	 masyarakat	 akan	 arti	 pentingnya	 konservasi	

vegetasi	di	wilayah	pesisir	(sebagai	buffer	zone,	RTH,	taman,	estetika)	yang	dinilai	akan	

mendukung	 nilai	 jual	 kepariwisataan	 yang	meliputi	 keanekaragaman	 hayati,	 jenis	 dan	

jumlah	vegetasi	tertentu,	letak	(area	tumbuhan),	pemanfaatan	di	tapak;	
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6. Bahwa	 perlu	 adanya	 konektivitas	 obyek	wisata	 eksisting	 dengan	 obyek	wisata	 sejenis	

dan	 disekitarnya	 untuk	 dapat	 membantu	 mempopulerkan	 kawasan	 perencanaan,	 hal	

tersebut	dilatarbelakangi	faktor:	secara	eksisting,	Kawasan	Pantai	Libuo	belum	memiliki	

brand	 yang	 kuat	 dari	 sudut	 pandang	 pariwisata;	 integrasi	 ke	 destinasi	 dengan	 tema	

sejenis	dapat	memberikan	keuntungan	paket	destinasi	bagi	wisatawan;	konektivitas	ke	

destinasi	yang	lebih	populer	dapat	mengangkat	brand	destinasi	baru;	konektivitas	antar	

destinasi	 pariwisata	memberikan	kemudahan	perencanaan	destinasi	 terpadu	nasional;	

konektivitas	antar	destinasi	sebagai	akselerasi	promosi	dan	marketing	antar	destinasi;	

7. Bahwa	 penilaian	 dari	 pemilihan	 obyek	 wisata	 yang	 akan	 dilakukan	 konektivitas	 antar	

destinasi	tersebut	dengan	mempertimbangkan	unsur:	Jarak	dimana	secara	administrasi	

lokasinya	 berdampingan	 atau	 masih	 dalam	 satu	 karakteristik	 wilayah	 tertentu;	 Tema	

dimana	 memiliki	 tema	 destinasi	 yang	 tipikal,	 jika	 ada	 pengembangan	 tidak	 memiliki	

perbedaan	 yang	 signifikan;	 Biaya	 dimana	 biaya	 yang	 diperlukan	 untuk	 melakukan	

kunjungan	wisatawan	secara	serial	tidak	menghabiskan	biaya	yang	tinggi;	Waktu	dimana	

waktu	yang	dihabiskan	untuk	menghubungkan	antar	destinasi	tidak	terlalu	lama;	Akses	

dimana	akses	dalam	 rangka	menuju,	dari	dan	ke	destinasi	 satu	 sama	 lain	 tidak	 terlalu	

panjang,	susah	didapat	dan	lama;	Moda	dimana	moda	transportasi	tersedia	dan	mudah	

diakses;	 Daya	 tarik	 dimana	 daya	 tarik	 yang	 ditawarkan	 tidak	 berbeda	 jauh;	 Amenitas	

dimana	 tidak	 berbeda	 jauh	 dan	 saling	 melengkapi.	 Berdasarkan	 ke	 delapan	 unsur	

tersebut	maka	dihasilkan	obyek	wisata	 yang	berpeluang	dilakukan	konektivitas	 adalah	

Kepulauan	Togean,	Pulau	Cinta	dan	Pulau	Saronde	(alternatif);	

8. Bahwa	perlu	adanya	konsistensi	brand	pengembangan	Kawasan	Pantai	Libuo	ini	secara	

tetap	 dan	 tidak	 berubah-ubah,	 brand	 tersebut	 adalah	 The	 Libuo	 Resort,	 dengan	

latarbelakang:	kawasan	wisata	yang	akan	dikembangkan	memiliki	tema	yang	sama	yaitu	

wisata	air,	namun	demikian	memiliki	sub	tema	yang	cukup	variatif	dan	beranekaragam;	

kawasan	wisata	 ini	merupakan	 kawasan	wisata	 terpadu	 yang	pengembangannya	 akan	

memerlukan	keterpaduan	antar	sektor	dan	bersifat	meluas;	kawasan	wisata	 ini	berada	

di	Pantai	dengan	 image	 lama	yang	 tercipta	 sebagai	 tempat	penginapan	dan	berada	di	

Kecamatan	Paguat;	kawasan	wisata	ini	berada	pada	area	yang	direncanakan	yang	cukup	

luas;	 kawasan	 wisata	 ini	 dapat	 dikembangkan	 secara	 besar-besaran	 dengan	 tetap	

melibatkan	masyarakat	setempat;	
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9. Bahwa	 secara	 penilaian	 produk	 wisata,	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 secara	 makro	 dapat	

dikembangkan	 dan	 berpotensi	 berkembang	 secara	 signifikan	 dengan	 catatan	 masing-

masing	 obyek	 yang	 akan	 dikembangkan	 memiliki	 arahan	 strategi	 dan	 rencana	

pengembangan	 secara	 jelas	 sesuai	 kondisi	 dan	 potensi	 yang	 dimilikinya,	 namun	 tetap	

dikembangkan	dalam	kerangka	terpadu	dalam	konteks	Kawasan	Pantai	Libuo;	

10. Bahwa	dalam	perihal	 SDM	kepariwisataan	 di	 tingkat	masyarakat:	 pelibatan	 SDM	 lokal	

sebagai	 tenaga	 kerja	 pendukung	 kegiatan	pariwisata	wajib	 diperhatikan;	 kualitas	 SDM	

lokal	 dalam	 bidang	 kepariwisataan	 perlu	 ditingkatkan	 melalui	 berbagai	 kegiatan	

pelatihan;	pengembangan	program	pelatihan	dalam	bidang	kepada	masyarakat	pelaku	

usaha	 dibidang	 pariwisata	 perlu	 dilakukan	 secara	 berkelanjutan;	 dalam	 rangka	

pengembangan	 kawasan	 wisata	 perlu	 dilakukan	 sosialisasi	 program-program	

pengembangan	 pariwisata	 kepada	 masyarakat	 luas	 melalui	 berbagai	 bentuk	 kegiatan	

atau	media	sekaligus	dalam	rangka	menjaring	SDM;	

11. Bahwa	 dalam	 perihal	 SDM	 kepariwisataan	 di	 tingkat	 pemerintah	 diwujudkan	 dalam	

bentuk	 peningkatan	 kapasitas	 dan	 kapabilitas	 SDM	pariwisata,	meliputi:	 peningkatkan	

kemampuan	 dan	 profesionalitas	 pegawai;	 peningkatkan	 kualitas	 pegawai	 bidang	

kepariwisataan;	dan	peningkatkan	kualitas	sumber	daya	manusia	pengelola	pendidikan	

dan	latihan	bidang	kepariwisataan;	

12. Bahwa	dalam	perihal	SDM	kepariwisataan	di	 tingkat	 swasta	diwujudkan	dalam	bentuk	

peningkatan	kualitas	dan	kuantitas	SDM	pariwisata,	meliputi:	peningkatan	kualitas	dan	

kuantitas	sumber	daya	manusia	yang	memiliki	sertifikasi	kompetensi	di	setiap	destinasi	

pariwisata;	 peningkatan	 kemampuan	 kewirausahaan	 di	 bidang	 kepariwisataan;	

peningkatan	 kualitas	 dan	 kuantitas	 lembaga	 pendidikan	 kepariwisataan	 yang	

terakreditasi;		

13. Bahwa	 kelembagaan	 terkait	 kepariwisataan	 perlu	 dikembangkan	 secara	 terpadu,	

sinergis,	berkesinambungan	dan	berkelanjutan	meliputi	promosi	dan	pemasaran,	salah	

satunya	adalah	Badan	Promosi	Pariwisata	Daerah/	BPPD;	

14. Bahwa	 tanpa	 melihat	 level	 kompetitor	 dan	 dengan	 mempertimbangkan	 aspek	 lokasi	

yang	 berdekatan	 dengan	 Pantai	 Libuo	 maka	 yang	 dapat	 dikategorikan	 kompetitor	

dengan	kelas	yang	sama	dengan	Pantai	Libuo	adalah	Pantai	Bolihutuo	dan	Pantai	Pohon	

Cinta.	 Namun	 dengan	 mempertimbangkan	 level	 daya	 tarik	 maka	 yang	 dapat	
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dikategorikan	 kompetitor	 dengan	 kelas	 yang	 setara	 dalah	 Pulau	 Saronde	 dan	 Pulau	

Cinta;	

15. Bahwa	 aktifitas	 pendukung	 dari	 Kawasan	 Pantai	 Pohon	 Cinta	 dan	 Pulau	 Lahe	 (The	

Marisa	 Bay)	 terdiri	 dari	 perwujudan:	 Firm	 Infrastucture	 and	 Equipment:	 dermaga,	

menara,	 pos	 jaga,	 gazebo	 dll.;	 Resources	 Management	 and	 Development:	 pedagang,	

pengelola	 dan	 tenaga	 kerja;	 Technology	 Development:	 tenaga	 listrik,	 air	 mancur,	

drainase	dan	pengolahan	sampah;	Procurement:	tiket,	sewa/	rental,	jual	beli	(pedagang	

makanan	 dan	 minuman).	 Selain	 itu	 juga	 ditunjang	 dengan	 adanya	 beberapa	 aktifitas	

utama	 seperti	 yaitu	 inbound	planning,	 amdal,	 dan	 target	market,	 kemudian	operation	

berupa	 persiapan	 operasional,	 lalu	 inbound	 logistic	 berupa	 kegiatan	 penyediaan	

peralatan/	wahana/	bangunan.	Selanjutnya	marketing	and	sales	berupa	pemasaran,	dan	

yang	 terakhir	 yang	 termasuk	 dalam	 aktifitas	 utama	 adalah	 service	 berupa	 kepuasan	

konsumen	 yang	 berasal	 dari	 dua	 kegiatan	 tersebut	 yaitu	 kegiatan	 aktifitas	 utama	dan	

pendukung	yang	menghasilkan	suatu	margin	pada	Kawasan	Pantai	Libuo;	

16. Bahwa	dari	 segmen	pasar	wisatawan,	pengembangan	citra	pariwisata	perlu	dilakukan:	

peningkatan	 dan	 pemantapan	 citra	 pariwisata	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 secara	

berkelanjutan;	dan	peningkatan	citra	pariwisata	Kawasan	Pantai	Libuo	sebagai	Destinasi	

Pariwisata	yang	aman,	nyaman,	dan	berdaya	saing;	

17. Bahwa	 dalam	 rangka	 pengembangan	 promosi	 pariwisata	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	

mengadopsi	 promosi	 berbasis	 tema	 tertentu	 adalah	 promosi	 yang	 diarahkan	 pada	

segmen	 pasar	 tertentu	 yang	 sesuai	 dengan	 tema	 produk	 yang	 dipasarkan,	 yaitu:	

ekowisata	 dan	 wisata	 bahari.	 Strategi	 untuk	 pengembangan	 kualitas	 dan	 keragaman	

usaha	 wisata	 Kawasan	 Pantai	 Libuo,	 meliputi:	 mengembangkan	 manajemen	 atraksi;	

memperbaiki	 kualitas	 interpretasi;	 menguatkan	 kualitas	 produk	 wisata;	 dan	

meningkatkan	pengemasan	produk	wisata;	

18. Bahwa	 telah	 dinilai	 menurut	 three	 level	 of	 product	 dimana	 membagi	 produk	 wisata	

menjadi	tiga	bagian	yaitu	produk	inti,	produk	nyata	dan	produk	pengembangan;	

19. Bahwa	 produk	 inti	 yang	 dimaksud	 adalah	 inti	 dari	 sebuah	 produk	 pariwisata	 yang	

menjadi	 cikal	 bakal/	 embrio/	 pusat/	 poin/	 fokus/	 konsentrasi/	 magnet	 yang	 menjadi	

daya	 tarik	 wisatawan	 untuk	 datang	 berkunjung,	 yaitu	 Pantai	 Libuo	 itu	 sendiri	 yang	

secara	alami	menjadi	daya	tarik	pariwisata	pesisir;		
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20. Bahwa	 produk	 nyata	 yang	 dimaksud	 adalah	 sebuah	 produk	 buatan/	 penyangga/	

periferi/	 lingkungan	binaan	yang	terwujud	sebagai	respon	dalam	menyangga	eksistensi	

produk	 inti	 agar	 semakin	memiliki	 daya	 tarik	 yang	 utuh,	 dalam	 produk	 nyata	 ini	 juga	

terdapat	 fungsi	 kegiatan	 dan	 fasilitas	 yang	mendukung	 produk	 inti.	 Berdasarkan	 hasil	

observasi	 di	 lapangan	 maka	 produk	 nyata	 dari	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 ini	 antara	 lain	

Dermaga,	 Tower	 Playground,	Air	Mancur,	 Sanctuary,	Motosport/	 ATV,	 Open	 Theatre/	

Anjungan,	Wisata	Kuliner	 (Seafood),	RTH,	Playground/	Kidzone,	Pasar	Seni,	Sunset	Cafe	

(Tepi	Pantai),	Gardu	Pandang,	Cottage;	

21. Bahwa	 produk	 pengembangan	 yang	 dimaksud	 adalah	 sebuah	 produk	 yang	 bertujuan	

untuk	 pengembangan/	 perluasan/	 tambahan	 dalam	 rangka	mendukung	 produk	 nyata	

dan	 produk	 inti.	 Berdasarkan	 hasil	 observasi	 di	 lapangan	 maka	 produk	 nyata	 dari	

Kawasan	 Pantai	 Libuo	 ini	 antara	 lain	Gazebo	 (Reguler	 dan	 VVIP),	 ATM,	 Warnet,	 Kios	

Pulsa,	 Toko	 Cinderamata/	 Merchandise,	 Foodcourt,	 Stage,	 Parkir	 (Roda	 Dua,	 Roda	

Empat,	 Bus),	 Jogging	 Track,	 Kantor	 Pengelola,	 Ticket	 Box,	 Gapura	 Kawasan,	 Papan	

Informasi,	Videotron	Kawasan,	RTH	Taman,	KM/	WC	Umum,	Tempat	Sampah,	Pos	Jaga,	

Tour	 and	 Travel,	 Minimart,	 Lost	 and	 Found,	 Plaza,	 Clinic,	 Smoking	 Area,	 Locker/	

Penitipan	Barang,	Landmark	and	Sculpture,	Billboard;	

22. Bahwa	 dalam	 kaitannya	 dengan	 PSU	maka	 yang	 perlu	 dibangun	 keberadaanya	 secara	

sektoral	 adalah	 jaringan	 drainase,	 jaringan	 air	 bersih,	 jaringan	 air	 limbah,	 jaringan	 air	

hujan	 dan	 jaringan	 persampahan.	 Sedangkan	 PSU	 yang	 perlu	 ditingkatkan	 kondisinya	

menjadi	lebih	baik	adalah	jaringan	listrik,	jalan,	lampu	penerangan,	telekomunikasi	dan	

internet;	

23. Bahwa	 secara	 analisis	 SWOT:	 pengembangan	 produk	 wisata	 tematik:	 wisata	 resort,	

wisata	berbasis	ekologis,	wisata	keluarga	berwawasan	kawasan	hijau;	perbaikan	kualitas	

obyek	 dan	 daya	 tarik	 wisata	 melalui	 peningkatan	 standar	 pelayanan	 dan	 kualitas	

pengelolaan;	pengembangan	diferensiasi	atraksi	wisata	dan	perluasan	area	wisata	serta	

penambahan	 atraksi	wisata	 yang	 ada;	 pengembangan	 fasilitas	 pendukung	 yang	 sesuai	

dengan	 kondisi	 lingkungan	 dan	 ekosistem;	 pengembangan	 sarana	 penunjang	 wisata	

pendidikan	 dan	 pengenalan	 energi	 alternatif;	 pengembangan	 sektor	 pendukung	 dan	

program	 pendukung	 pariwisata	 meliputi:	 pengembangan	 PSU,	 aksesibilitas,	 promosi/	

pemasaran,	SDM,	kelembagaan	dan	investasi;	peningkatan	dan	pengembangan	jaringan	
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telekomunikasi	 dan	 aksesibilitas;	 pengembangan	 kawasan	 yang	 memperhatikan	

konservasi	lingkungan	secara	berkelanjutan;	mengoptimalkan	seluruh	potensi	alam	dan	

sosial	 budaya	 sebagai	 sumber	 daya	 wisata	 masa	 depan;	 peningkatan	 partisipasi	

masyarakat	dalam	perencanaan,	pelaksanaan	dan	pengawasan	kegiatan	kepariwisataan;	

pembinaan	 dan	 peningkatan	 sikap	 tanggung	 jawab	 masyarakat	 terhadap	

pengembangan	kepariwisataan	dan	pelestarian	kondisi	lingkungan;	penambahan	sarana	

pengamanan	 dan	 aparat	 keamanan	 terutama	 pada	 saat	 musim	 kunjungan	 tertentu;	

perlunya	pengendalian	dampak	pengembangan	kepariwisataan	pada	lingkungan	melalui	

identifikasi	daya	dukung	lingkungan;		

24. Bahwa	pengembangan	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 secara	 aspek	 kelayakan	 teknis	 tidak	 ada	

kendala	 dan	 masalah	 yang	 berarti	 baik	 sebelum	 pembangunan,	 saat	 pembangunan	

maupun	 paska	 pembangunan	 jika	 konsep	 konservasi	 dilakukan	 dengan	 baik.	 Perlu	

diperhatikan	dalam	pengembangan	Kawasan	Pantai	Libuo	ini	adalah	masalah	konservasi	

tanah,	 konservasi	 lahan,	 konservasi	 air	 terutama	 terkait	 dengan	 penanganan	 aspek	

hidrologi	dan	manajemen	pengaturan	pemanfaatan	air	untuk	kebutuhan	rekreasi;	

25. Bahwa	dominasi	 pasar	 lokal	 di	 Kawasan	Pantai	 Libuo	masih	 besar	 dibandingkan	pasar	

dari	daerah	lain.	Hal	tersebut	menjadi	tantangan	bagi	Kawasan	Pantai	Libuo	untuk	dapat	

melakukan	pengembangan	dan	melakukan	promosi	sehingga	dapat	memiliki	daya	saing	

dan	daya	jual	tinggi	ke	pasar	wisatawan	baik	domestik	maupun	mancanegara;	

26. Bahwa,	 embrio	 pengunjung	 wisata	 di	 Ka	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 ini	 sudah	 ada	 namun	

masih	 minim,	 karakteristik	 pengunjung	 wisata	 pun	 memiliki	 keanekaragaman,	 hal	

tersebut	 dapat	 mendukung	 pengembangan	 kawasan	 wisata	 ini	 menjadi	 lebih	 baik	

karena	diversitasi	pasar	wisatawan	telah	ada.	
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V.2	REKOMENDASI	

Berdasarkan	hasil	pembahasan	dan	kesimpulan	mengenai	Kajian	Kelayakan	Investasi	

Potensi	 Unggulan	 Daerah	 tersebut	 di	 atas,	 maka	 dapat	 diberikan	 rekomendasi	 kajian	

kelayakan.	Rekomendasi	kajian	kelayakan	tersebut	antara	lain	sebagai	berikut:	

A.	Arahan	Kepariwisataan	

1. Pengembangan	 investasi	 yang	 produktif	 dan	 bernilai	 tambah	 tinggi	 dengan	 fokus	

wilayah,	sektor	dan	komoditas	unggulan	yang	jelas;		

2. Revitalisasi	Balai	 Latihan	Kerja	dan	Pusat-Pusat	Pelatihan	untuk	pengembangan	 tenaga	

kerja	pendukung	kepariwisataan;		

3. Pengembangan	teknologi	dan	inovasi	yang	produktif	untuk	mendukung	hilirisasi;		

4. Pembangunan	 infrastruktur	 strategis:	 jalan,	 jembatan,	 pelabuhan,	 bandara,	 listrik,	 air	

bersih,	pasar,	tempat	pelelangan	ikan	dan	lainnya;	

5. Optimalisasi	pariwisata	daerah:	destinasi	wisata,	hotel,	restoran	dan	lainnya;	

6. Percepatan	 pembebasan	 lahan	 untuk	 infrastruktur	 strategis,	 serta	 memberikan	

kemudahan	bagi	investor	swasta	dan	BUMN	yang	tertarik	melakukan	investasi	di	bidang	

infrastruktur;	

7. Memperkuat	 region’s	 branding;	 marketing	 –	 memanfaatkan	 ICT	 untuk	

menginformasikan	 potensi	 daerah;	 mengembangkan	 klaster	 industri	 –	 satuan	 wilayah	

pengembangan	 ekonomi;	 serta	 memperkuat	 kerjasama	 antar	 daerah	 –	 sinergi	

pembangunan	jaringan	infrastruktur	wilayah;	

8. Zonasi	 pengembangan	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 direkomendasikan	 hanya	 untuk:	 Zona	

Pelayanan;	 Zona	 Rekreasi	 Anak;	 Zona	 Rekreasi	 Remaja;	 Zona	 Cottage;	 Zona	 Rekreasi	

Keluarga;	Zona	Konservasi;	Zona	Edukasi;	Zona	Pengelola;	Zona	Utilitas;	

9. Perlu	 diperhatikan	 dalam	 pengembangan	 Kawasan	 Pantai	 Libuo	 ini	 adalah	 masalah	

konservasi	tanah,	konservasi	lahan,	konservasi	air	terutama	terkait	dengan	penanganan	

aspek	hidrologi	dan	manajemen	pengaturan	pemanfaatan	air	untuk	kebutuhan	rekreasi;	

10. Brand	yang	direkomendasikan	Kawasan	Wisata	Pantai	Libuo	yang	bernilai	 jual	 tersebut	

antara	lain	kegiatan	liburan	(leisure)	dalam	rangka	menikmati	keindahan	laut,	keindahan	

matahari	 terbit	dan	 terbenam,	bermain	pasir,	keindahan	cakrawala	 langit	bumi	Panua.	

Kegiatan	 lainnya	 adalah	 kegiatan	 yang	 bersifat	 wisata	 edukasi	 (learn)	 dan	 kegiatan	

komunitas	terkait	hobi	(lovely);	
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11. Investasi	pengelolaan	berbasis	kemitraan	yang	tepat	untuk	diterapkan	di	Kawasan	Pantai	

Libuo	 ini	 adalah	 kemitraan	 dengan	 bentuk	 konsesi	 (concession).	 Kemitraan	 alternatif	

yang	dimungkinkan	berdasarkan	skoring	tersebut	adalah	BOL,	BOT	dan	BT.	
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B.	Rencana	Investasi	

Suatu	 investasi	 yang	 	 ditanamkan,	 pengembalian	 modalnya	 akan	 didapatkan	 dari	

pendapatan	 hasil	 operasional.	 Berdasarkan	 hasil	 perhitungan	 maka	 dapat	 disimpulkan	

rekapitulasi	 dari	 proyeksi	 rincian	 keuangan	 investasi	 pengembangan	Kawasan	Pantai	 Libuo		

ini	antara	lain	sebagai	berikut:	

Tabel	V.1	Rekapitulasi	Proyeksi	Investasi	di	Kawasan	Pantai	Libuo	

No.	 Kategori	 Jumlah	(Rp.)	 Keterangan	

a	 b	 c	 d	

1.	 Biaya	Investasi		 84.450.000.000	 Proyeksi	

2.	 Biaya	Operasional	dan	Pemeliharaan	 197.000.000	 Proyeksi	

3.	 Pendapatan	 546.200.000	 Proyeksi	

Sumber:	Analisis,	2018	

Jika	 satu	 bulan	 investor	 memperoleh	 pendapatan	 mencapai	 Rp.546.200.000,-	

dikurangi	biaya	operasional	dan	pemeliharaan	tiap	bulannya	sebesar	Rp.197.000.000,-	maka	

keuntungan	bersih	dari	investor	tiap	bulannya	mencapai	Rp.349.200.000,-	.	Jika	diurai	dalam	

tahun,	dengan	keuntungan	tiap	bulan	yang	stabil	maka	pengembalian	modal	dapat	dicapai	

selama	15-20	tahun.	Namun	demikian,	pengembalian	modal	dapat	diterima	lebih	cepat	jika	

rencana	 pengembangan	 tersebut	 tidak	 dilakukan	 selama	 satu	 tahap	 secara	 bersamaan.	

Dengan	memperhitungkan	modal	investasi	yang	besar	maka	pengembangan	Kawasan	Pantai	

Libuo	 ini	 dapat	dilakukan	dalam	beberapa	 tahap	disesuaikan	dengan	 kemampuan	 investor	

dan	kesiapan	Pemerintah	Daerah.	


