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ABSTRAK 

Gayatri, Chika Dian. 2016. Relasi dan Partisipasi Lembaga Bhakti Alam 

Sendang Biru dalam Pengelolaan CMC (Clungup Mangrove Conservation) di 

Sendangbiru Kabupaten Malang. Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu 

Budaya, Universitas Brawijaya.  

Pembimbing: Aji Prasetya, M.A 

Kata Kunci: Pengelolaan, Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru, Partisipasi, Relasi 

Penelitian ini dilakukan di kawasan objek wisata CMC (Clungup 

Mangrove Conservation) terletak di Dusun Sendang Biru, Desa Tambakrejo, 

Kabupaten Malang Selatan. Kawasan CMC dikelola oleh Lembaga Bhakti Alam 

Sendang Biru Lembaga tersebut dibentuk oleh masyarakat setempat Dusun 

Sendangbiru. Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan kawasan CMC oleh 

Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru dan partisipasi masyarakat serta pemerintah 

yang terkait dalam pengelolaan kawasan CMC. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu, pertama: bagaimana model pariwisata berbasis masyarakat 

yang diterapkan Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru dalam pengelolaan kawasan 

CMC? dan kedua: bagaimana partisipasi serta relasi Lembaga Bhakti Alam 

Sendang Biru dengan stakeholder dalam pengelolaan kawasan CMC?  

Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipasi, 

wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan kawasan CMC.Teknik 

wawancara mendalam dilakukan kepada pihak-pihak pengelola yakni Lembaga 

Bhakti Alam Sendang Biru, masyarakat dan pemerintah yang ikut andil dalam hal 

ini. Dalam pemilihan informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling 

untuk menentukan informan kunci. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan di kawasan CMC 

menerapkan model pariwisata berbasis masyarakat yang ditunjukkan dengan 

peran utama yang dilakukan masyarakat Dusun Sendangbiru. Hal tersebut dapat 

dilihat dari 103 orang masyarakat Dusun Sendangbiru yang berpartisipasi dalam 

kepengurusan Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru. Dilihat dari sisi 

pengelolaannya, Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru menerapkan beberapa 

program yaitu sistem ceklist, sistem reservasi, program kerja bakti dan pemandu 

lokal. Program kerja tersebut diterapkan sebagai upaya untuk melestarikan alam 

kawasan CMC yang telah beralih fungsi sebagai objek wisata serta 

memberdayakan masyarakat setempat. Akan tetapi, dilihat dari keterlibatan 

masyarakat Dusun Sendangbiru dalam Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru 

belum mencakup secara keseluruhan sehingga dapat menjadi potensi konflik 

antara masyarakat yang berpartisipasi dalam Lembaga dan masyarakat yang tidak 

berpartisipasi. Selain itu, terlihat beberapa partisipasi aktif dan partisipasi pasif 

stakeholder yang terkait dalam pengelolaan kawasan CMC.
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ABSTRACT 

Gayatri, Chika Dian. 2016. Relation and Participation of Bhakti Alam 

Sendang Biru Organization in Managing CMC (Clungup Mangrove 

Conservation) in Sendangbiru Malang District. Study Program of 

Anthropology, Faculty of Cultural Studies, Brawijaya University.  

Supervisor: Aji Prasetya, M.A 

Keywords: Management, Bhakti Alam Sendang Biru Organization, Participation, 

Relation 

This research is held in CMC (Clungup Mangrove Conservation) area. It is 

located in Dusun Sendang Biru, Tambakrejo Village, Malang Selatan District. 

CMC area is managed by Bhakti Alam Sendang Biru Organization. That 

organization is created by rural community who live around Dusun Sendangbiru. 

This research is discussing about management of CMC area by Bhakti Alam 

Sendang Biru organization and participation of rural also government related to 

the management of CMC area. The problems of the study in this research, first: 

what kind of rural community based tourism concept applied by Bhakti Alam 

Sendang Biru organization in managing CMC area? And second: how 

participation and relation of Bhakti Alam Sendang Biru organization with 

stakeholder in managing CMC area? 

This is a descriptive and using qualitative method kind of research. 

Technique of collecting the data that is applied is by observing the participant, 

interview, and documentary of anything related with CMC area. Depth interview 

technique is applied to organizers of Bhakti Alam Sendang Biru organization, 

citizen and government who are participating in managing the area. In deciding 

informants, researcher uses purposive sampling technique to decide qualified 

informants. 

The result of this research is showing that management in CMC area is 

applying rural community based tourism which is showed by the main role of 

rural community of Sendang Biru village. It can be seen from 103 of Sendang 

Biru villager who participate in organizing Bhakti Alam Sendang Biru 

organization. Based on how they manage it, Bhakti Alam Sendang Biru 

organization is applying some programs, those are checklist system, reservation 

system, voluntary work program, and local guide. Those management program 

are applied as the efforts to keep the nature around CMC area which the function 

has changed as tourism object and enriching rural community. But, according to 

the involvement of villagers of Sendang Biru village in Bhakti Alam Sendang 

Biru organization, not all of them is participated yet, so there is a possibility of 

conflict to be happened by participated villagers who are member of organization 

and those who are not. Despite, it can be seen from some active participants and 

passive participant of stakeholders who are involved in managing CMC area. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata telah menjadi salah satu industri terbesar di dunia dan 

merupakan andalan utama dalam menghasilkan devisa di berbagai negara (Pitana 

& Gayatri, 2005: 3). Sektor pariwisata merupakan pencipta devisa yang tinggi. 

Dilihat pada tahun 2015, sektor pariwisata menghasilkan devisa sebesar US$ 11,9 

miliar US$ atau setara Rp. 163 trilliun (meningkat 113% dibandingkan tahun 

2014 yang mencapai angka devisa sebesar US$ 11,17 miliar) (Kementerian 

pariwisata, 2015: 10). Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pariwisata 

sangat berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. 

 Dalam konteks ini, pariwisata mempengaruhi perekonomian negara, salah 

satunya Indonesia. Di Indonesia, isu-isu mengenai pariwisata hangat 

diperbincangkan. Seperti artikel yang dilansir oleh Sindonews.com (15 Oktober 

2015) bahwa, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, promosi pariwisata 

Indonesia perlu ditingkatkan, sebab pariwisata merupakan sektor untuk 

menggerakkan ekonomi di tengah melambatnya kondisi ekonomi global dan 

nasional (Sindonews.com, 2015). Dari pernyataan diatas, menjelaskan bahwa 

pariwisata juga mempengaruhi perekonomian Indonesia. Hal tersebut dapat 

diwujudkan dengan kegiatan pengembangan pariwisata untuk meningkatkan daya 

tarik wisata agar mampu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan 

mancanegara serta lokal sehingga menjadi pemasukan ekonomi bagi negara.  
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Pada tahun 2015, dampak kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga 

kerja yaitu dapat menyerap tenaga kerja sebesar 12,16 juta orang sehingga 

menjadi sektor yang efektif dalam menjawab kebutuhan peningkatan nilai tambah 

ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan (pro poor) dan penciptaan lapangan 

kerja (pro job) (Kementerian pariwisata, 2015:10). Dari paparan diatas, sektor 

pariwisata berpengaruh terhadap ekonomi mikro seperti menciptakan lapangan 

pekerjaan sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Lapangan pekerjaan dapat dirasakan langsung oleh 

masyarakat di tempat wisata seperti menjadi pengelola objek wisata, pedagang, 

penjual jasa dan pemilik homestay. 

Dari beberapa paparan diatas mengenai dampak ekonomi yang dihasilkan 

oleh pariwisata, Indonesia memiliki berbagai macam potensi yang dapat dijadikan 

potensi pariwisata khususnya potensi alam. Indonesia dengan kekayaan potensi 

alamnya merupakan sebuah peluang yang harus dikembangkan sehingga dapat 

memberikan keuntungan terhadap perekonomian daerah. Salah satu daerah yang 

kaya akan potensi wisata alam adalah daerah Kabupaten Malang, Jawa Timur.  

Seperti artikel yang dilansir oleh Kompas.com (12 Desember 2015) bahwa 

potensi wisata Malang Raya, Jawa Timur sangat tinggi seperti Kabupaten Malang 

yang unggul dalam wisata alam, khususnya pantai. Di Kabupaten Malang, 

pemerintah daerah sedang menggenjot wisata di pantai selatan Malang yaitu 

pantai Tiga Warna, pantai Bajul Mati dan pantai Ngeliyep yang terus 

dipromosikan di berbagai kesempatan (Kompas.com, 2015). Hal tersebut dapat 

dilihat, bahwa pemerintah daerah Kabupaten Malang saat ini sedang melakukan 
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promosi untuk kawasan pantai Kabupaten Malang Selatan agar dikenal 

masyarakat luas dan mampu meningkatkan kunjungan para wisatawan lokal 

maupun mancanegara. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan pendapatan 

ekonomi daerah Kabupaten Malang, salah satunya Dusun Sendangbiru, Desa 

Tambakrejo. 

Berdasarkan pengelolaannya, di Kabupaten Malang Selatan terdapat dua 

klasifikasi pantai yaitu pantai Sendangbiru dan pantai di kawasan CMC. Hal 

berbeda ditemui di Pantai yang memiliki sebutan CMC (Clungup Mangrove 

Conservation) karena pengelolaannya dilakukan oleh Lembaga masyarakat yang 

dibentuk oleh inisiatif masyarakat setempat Dusun Sendangbiru, sedangkan pantai 

Sendangbiru pengelolaannya dilakukan oleh Perhutani. Selain pengelolaan yang 

dilakukan masyarakat setempat kawasan CMC memiliki kekayaan alam yaitu 

terdiri dari 8 pantai dan 1 bukit. Selain itu, kawasan CMC merupakan hutan 

lindung dan merupakan wilayah konservasi mangrove Sendangbiru.  

Di kawasan CMC meliputi 8 pantai dan 1 bukit yaitu pantai Clungup, 

pantai Gatra, pantai Batu Pecah, pantai Sapana, Teluk Asmoro, pantai 

Mbangsong, pantai Mini, Bukit Wareng dan pantai Tiga Warna. Dalam 

pengelolaannya, kawasan CMC mengutamakan konservasi alam disamping telah 

berkembang menjadi objek wisata alam. Hal tersebut karena terdapat beberapa 

upaya pelestarian alam seperti kegiatan penanaman hutan mangrove serta 

rehabilitasi terumbu karang yang merupakan upaya untuk melindungi kelestarian 

terumbu karang dan melestarikan hutan mangrove di kawasan CMC. 
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 The International Ecotourism Society dalam (Arida, 2016:20) bahwa, 

ekowisata merupakan suatu bentuk perjalanan wisata yang bertanggung-jawab ke 

kawasan alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan 

melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Hal tersebut dapat 

dicermati dalam kegiatan pariwisata di kawasan CMC yang mengutamakan 

kelestarian alam. Hal tersebut terlihat dari Lembaga membuat beberapa program 

kerja dalam pengelolaan yang merupakan upaya untuk mengajak para pengunjung 

untuk menjaga kebersihan kawasan CMC. Selain itu, bagi kunjungan ke pantai 

Tiga Warna dibatasi jumlah pengunjungnya dengan alasan untuk menjaga 

kelestarian alam. Penjelasan mengenai ekowisata tersebut, menyebutkan bahwa 

kawasan CMC merupakan ekowisata karena wilayah tersebut dikelola masyarakat 

setempat dengan program kerja yang bertujuan menjaga kelestarian alam dan 

memberdayakan masyarakat setempat yang bertujuan untuk mensejahterakan 

masyarakat setempat. 

Penjelasan diatas menjadikan peneliti tertarik mengetahui pengelolaan 

kawasan ekowisata mangrove yang mengutamakan partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaannya. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat terlihat memiliki peran 

sebagai pengelola kawasan ekowisata dan pelaku kegiatan pariwisata di kawasan 

CMC. Hal tersebut terlihat dari masyarakat yang membentuk Lembaga Bhakti 

Alam Sendang Biru untuk mengkoordinasi kegiatan pariwisata dan mengelola 

kawasan CMC. Selain itu, masyarakat Dusun Sendangbiru telah memiliki 

kesadaran untuk mengelola potensi alam dan mengutamakan aspek kelestarian 

alam walaupun telah menjadi kawasan objek wisata. Melihat dari tujuan 
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dibentuknya Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru adalah melakukan pengelolaan 

yang mengutamakan partisipasi masyarakat setempat Dusun Sendangbiru. Peneliti 

tertarik membahas mengenai pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat di 

kawasan CMC dan partisipasi masyarakat setempat serta partisipasi beberapa 

stakeholder yang terkait dalam pengelolaan kawasan CMC. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, masalah yang dapat 

dirumuskan pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana model pariwisata berbasis masyarakat yang diterapkan 

Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru dalam pengelolaan kawasan CMC? 

2. Bagaimana partisipasi serta relasi Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru 

dengan stakeholder dalam pengelolaan kawasan CMC? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Merujuk kepada rumusan masalah diatas peneliti memiliki tujuan 

penelitian yaitu:  

1. Untuk mendeskripsikan penerapan model pariwisata berbasis 

masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru dalam 

pengelolaan kawasan CMC 

2. Untuk mendeskripsikan partisipasi serta relasi Lembaga Bhakti Alam 

Sendang Biru dengan stakeholder dalam pengelolaan kawasan CMC 
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1.4 Kajian Pustaka 

Penelitian yang membahas mengenai pengelolaan objek wisata yang 

dilakukan oleh masyarakat setempat di pulau Jawa khususnya daerah Jawa Timur 

belum banyak ditemui, akan tetapi penelitian mengenai pariwisata berbasis 

masyarakat (community based tourism) sudah banyak dilakukan khususnya di 

daerah Bali. Ada beberapa penelitian yang menjadi acuan peneliti untuk dijadikan 

kajian pustaka, penelitian tersebut membahas mengenai pengelolaan dan 

penerapan kebijakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan daerah serta 

pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. 

Kajian pustaka yang pertama adalah buku dengan judul Pariwisata 

Berbasis Masyarakat Model Bali dalam sub judul Community Based Tourism 

dalam Pengembangan Ekowisata Terumbu Karang di Pemuteran Karya Diarta 

(2015). Penelitian ini dilakukan di Desa Adat Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, 

Kabupaten Buleleng, Bali Utara. Penelitian ini mengungkapkan mengenai model 

Community Based Tourism yang diterapkan di Desa Adat Pemuteran. Dalam 

usaha pengembangan pariwisata di Pemuteran, partisipasi masyarakat tampak 

dalam pengembangan ekowisata dan konservasi ekosistem perairan pesisir laut 

serta pelestarian terumbu karang. Pengembangan ekowisata di Desa Pemuteran 

dipelopori oleh Yayasan Karang Lestari dengan tokoh sentralnya Agung Prana, 

seorang pengusaha pariwisata dari Mengwi, Badung. 

Model Community Based Tourism di Desa Adat Pemuteran adalah 

pembentukan “pecalang segara”, kelompok masyarakat yang bertugas menjaga 

keamanan pesisir dan mencegah eksploitasi karang laut. Pecalang Segara pada 
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awalnya merupakan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang 

berfungsi menjaga dan mengamankan setiap kegiatan upacara adat dan agama di 

wilayah Desa Adat Pemuteran. Pada saat adanya peristiwa perusakan sumber daya 

perairan laut di pesisir Desa Pemuteran tetapi para petugas pertahanan sipil 

(hansip) dan polisi air kurang menjalankan tugasnya dengan baik. Pada tanggal 7 

November 2003, pengamanan dan pelestarian sumber daya perikanan di perairan 

laut Desa Pemuteran menjadi tanggung jawab pecalang adat Desa Pemuteran dan 

kelompok nelayan cinta mina samudra. 

Program ini telah menjadi rujukan (best practice) bagi pengelolaan 

ekosistem perairan laut pesisir yang terpadu dengan pariwisata dengan melibatkan 

lembaga adat. Program Community Based Tourism ini telah mendapatkan 

pengakuan baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Keberhasilan 

memadukan konservasi lingkungan dengan pengembangan ekowisata terumbu 

karang berbasis partisipasi masyarakat lokal patut dijadikan teladan bagi 

komunitas atau destinasi pariwisata lain agar tercapainya pariwisata yang 

berkelanjutan dengan mengutamakan peran masyarakat setempat. 

Penelitian Triwibowo (2015) dengan judul Ekowisata Mangrove (Studi 

Etnografi Tentang Pengelolaan Ekowisata Mangrove Berbasis Masyarakat di 

Kampoeng Nipah, Desa Sei Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Serdang 

Bedagai). Triwibowo dalam penelitian mengkaji tentang pengelolaan ekowisata 

mangrove berbasis masyarakat (Community Based Management) yang saat ini 

menjadi salah satu model pengembangan pariwisata yang berkelanjutan 

(Sustainibility Development Tourism) dengan melibatkan masyarakat setempat 
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sebagai aktor dalam pengelolaan kawasan ekowisata. Penelitian ini dilakukan di 

daerah yang merupakan daerah pesisir Sumatera yang memanfaatkan keadaan 

alam untuk mengembangkan kepariwisataan khususnya di daerah Sumatera Utara. 

Metode yang digunakan peneliti adalah metode etnografi yang merupakan bagian 

dari pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara 

mendalam dan partisipasi observasi yaitu peneliti ikut terlibat dalam aktivitas 

pengelolaan ekowisata. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai pengelolaan 

ekowisata berbasis masyarakat. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat terlibat dalam pengelolaan 

ekowisata mulai dari perencanaan, implementasi, pengawasan dan evaluasi 

program. Selain itu mereka juga mengembangkan program-program yang 

mendukung keberlanjutan ekowisata yang kemudian dikemas dalam bentuk 

promosi dan pemasaran ekowisata. Dalam pengelolaannya masyarakat setempat 

telah memiliki struktur organisasi pengelolaan, pembukuan, pembagian hasil 

usaha serta kemampuan dalam menghadapi kasus-kasus yang berkembang selama 

menjalankan ekowisata. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat 

setempat telah berpartisipasi dalam segala aspek pengelolaan. 

Selanjutnya, penelitian Syahfudin (2014) dengan judul Strategi 

Pengembangan Wisata Madakaripura Dalam Perspektif Community Based 

Tourism (CBT) (Studi Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Probolinggo), Syahfudin dalam penelitiannya membahas tentang penerapan 

strategi CBT yang pemeran utama adalah masyarakat, agar masyarakat dapat 

berpartisipasi aktif dalam sebuah pengelolaan objek wisata Air Terjun 
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Madakaripura. Tujuan penelitian tersebut adalah mengetahui strategi 

pengembangan wisata dan pengaplikasian CBT di objek wisata Air Terjun 

Madakaripura yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Probolinggo serta mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya. Peneliti 

menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini metode wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa CBT dapat menjadi sebuah 

perspektif yang efektif digunakan khususnya dalam pengembangan kawasan 

wisata Air Terjun Madakaripura. Penerapan CBT dapat dilihat dari berbagai aspek 

peran aktif masyarakat dalam kegiatan pengelolaan pariwisata seperti 

keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, pendidikan untuk masyarakat 

mengenai pariwisata agar masyarakat mengerti cara mengembangkan pariwisata 

serta masyarakat dapat merasakan manfaat yang menguntungkan dari kegiatan 

pariwisata. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan faktor pendukung yaitu 

kesamaan tujuan dan peran antara pemerintah dan masyarakat.  

Selanjutnya, Penelitian Budiono (2010) dengan judul Pemberdayaan 

Masyarakat Dalam Pengembangan Industri Pariwisata Daerah (Suatu Studi di 

Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan). Penelitian tersebut 

bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat dalam sebuah 

pengembangan industri pariwisata religi yaitu wisata Makam Sunan Drajat karena 

pemerintah daerah Kabupaten Lamongan hanya melakukan perbaikan sarana dan 

prasarana tanpa memperhatikan pemberdayaan masyarakat setempat. Penelitian 

ini menggunakan jenis penelitian deskripif dengan pendekatan kualitatif.  



10 
 

 

Fokus dalam penelitian yaitu: Pertama, pengembangan wisata Makam 

Sunan Drajat yang meliputi sarana dan prasarana pendukung pariwisata Makam 

Sunan Drajat dan promosi Wisata Makam Sunan Drajat. Kedua, pemberdayaan 

masyarakat dalam pengembangan wisata Makam Sunan Drajat, melibatkan 

masyarakat dalam penyusunan perencanaan skala lokal dalam upaya 

mengembangkan wisata Makam Sunan Drajat. Ketiga, menjelaskan mengenai 

program-program pelatihan yang dapat mendorong tumbuhnya wiraswasta 

(enterpreneur) lokal untuk mendorong tumbuhnya kemitraan (partnership) serta 

mendorong kekuataan lokal untuk bersaing. 

Hasil penelitian diketahui bahwa dalam program pemberdayaan 

masyarakat sebagai pendukung kegiatan fisik yang dilakukan di kawasan 

pengembangan wisata Makam Sunan Drajat dan penerapan strategi dalam 

pengembangan industri pariwisata berbasis masyarakat belum berjalan optimal. 

Pelatihan maupun penyuluhan dikesampingan oleh para pedagang karena tidak 

sesuai dengan situasi dan kondisi di wisata Makam Sunan Drajat. Masyarakat 

Desa Drajat tidak memiliki cukup pengetahuan serta pengalaman untuk ikut serta 

dalam keseluruhan proses perencanaan sampai pembangunan kawasan objek 

wisata Makam Sunan Drajat.  

Dari beberapa penelitian terdahulu mengenai partisipasi masyarakat dan 

pariwisata berbasis masyarakat/CBT (community based tourism), ditemukan 

pengelolaan dilakukan oleh stakeholder yaitu pemerintah dan masyarakat. Dalam 

pengelolaan objek wisata oleh pemerintah masih banyak ditemukan hambatan dan 

kendala mulai dari kurangnya partisipasi aktif masyarakat, masalah sumbangan 
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dana yang belum memenuhi kebutuhan untuk perbaikan sarana dan prasarana, 

sumber daya manusia kurang berkualitas dalam pengelolaan objek wisata serta 

promosi yang kurang maksimal sehingga objek wisata tidak dikenal oleh 

masyarakat luas sehingga tidak berkembang dengan baik.  

Beberapa penelitian terdahulu membahas tentang CBT dan membahas 

mengenai pengelolaan yang dilakukan di daerah ekowisata. Pengelolaan 

ekowisata mengutamakan peran masyarakat lokal sebagai pelaku sentral 

pengelolaan bukan pemerintah serta mengupayakan partisipasi aktif masyarakat 

setempat. Penelitian yang dilakukan oleh Triwibowo dan Diarta membahas 

mengenai pengelolaan ekowisata mangrove dan ekowisata terumbu karang yang 

menjadi daya tarik tempat wisatanya. Dengan model CBT (community based 

tourism) yang diterapkan di objek wisata tersebut masyarakat setempat 

berpartisipasi aktif dalam segala aspek pengelolaan.  

Dari hasil yang diperoleh dari 4 penelitian yang dilakukan oleh Diarta 

(2015), Triwibowo (2015), Syahfudin (2014) dan Budiono (2010) memberikan 

saran kepada pemerintah secara khusus untuk memberikan kesempatan agar 

masyarakat dapat mengelola langsung objek wisata yang ada di wilayahnya, 

pemberian sumbangan dana juga dibutuhkan dalam pengembangan objek wisata. 

Selain itu, menciptakan kesadaran kepada masyarakat untuk mengelola potensi 

alam wilayahnya yang memiliki potensi ekonomi agar dapat memberikan 

kesejahteraan bagi masyarakat setempat. 
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Peneliti berusaha untuk meneliti dari perspektif yang berbeda yaitu 

melihat objek wisata yang dikelola oleh Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat 

setempat. Sebelum menjadi objek wisata, kawasan CMC memiliki penanggung 

jawab atau pengelolanya yaitu Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) 

yang dibentuk oleh DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan). Peneliti memfokuskan 

bagaimana model pariwisata berbasis masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga 

Bhakti Alam Sendang Biru dalam pengelolaan kawasan CMC. Peneliti akan 

melihat dari aspek pengelolaan khususnya kepengurusan dan program kerja yang 

dibuat oleh Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru untuk mengelola kawasan CMC. 

Selain itu, peneliti akan melihat partisipasi dari beberapa stakeholder yang terkait 

dalam pengelolaan kawasan CMC.  

1.5 Kerangka Teori 

 Dalam penelitian ini, menggunakan kerangka konsep ekowisata dan 

partisipasi masyarakat. Peneliti akan menggunakan kedua kerangka konsep 

tersebut sebagai acuan untuk menganalisis permasalahan mengenai partisipasi 

masyarakat dan partisipasi beberapa stakeholder yang terkait dalam pengelolaan 

kawasan CMC. 

1.5.1 Ekowisata 

Sejarah perkembangan ekowisata tidak terlepas dari keberadaan 

lingkungan atau kawasan konservasi (protected area). Menurut World 

Conservation Union (WCU) dalam (Nugroho, 2011) mengatakan ekowisata 

adalah perjalanan wisata ke wilayah-wilayah yang lingkungan alamnya masih asli 

dengan menghargai warisan budaya dan alamnya, mendukung upaya-upaya 
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konservasi, tidak menghasilkan dampak negatif, dan memberikan keuntungan 

sosial ekonomi serta menghargai partisipasi penduduk lokal (Nugroho, 2011: 15).  

Ekowisata merupakan sustainble tourism. Sustainble tourism adalah sektor 

ekonomi yang lebih luas dari ekowisata yang mencakup sektor-sektor pendukung 

kegiatan wisata secara umum, meliputi wisata bahari (beach and sun tourism), 

wisata pedesaan (rural and agro tourism), wisata alam (natural tourism), wisata 

budaya (cultural tourism), atau perjalanan bisnis (business travel) (Nugroho, 

2011:15). Menurut deklarasi Quebec (hasil pertemuan dari anggota TIES di 

Quebec, Canada tahun 2002), Ekowisata adalah sustainable tourism yang secara 

spesifik memuat upaya-upaya (Nugroho, 2011: 15) :  

1. Kontribusi aktif dalam konservasi alam dan budaya  

2. Partisipasi penduduk lokal dalam perencanaan, pembangunan dan operasional 

kegiatan wisata serta menikmati kesejahteraan. 

3. Transfer pengetahuan tentang warisan budaya dan alam kepada pengujung 

4. Bentuk wisata independen atau kelompok wisata berukuran kecil 

Ekowisata adalah kegiatan perjalanan wisata yang dikemas secara 

profesional, terlatih, dan memuat unsur pendidikan, sebagai suatu sektor/usaha 

ekonomi, yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan 

penduduk lokal serta upaya-upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan. 

Sebagai suatu sektor usaha, efektivitas operasional jasa ekowisata biasanya sangat 

efisien. Perjalanan ekowisata terdiri dari kelompok-kelompok kecil berukuran 
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kurang dari 25 orang. Hal ini akan mencegah dampak sosial dan lingkungan yang 

bersifat masif akibat kehadiran fisik pengunjung (Nugroho, 2011:17). 

 Stakeholder ekowisata menjelaskan bahwa sektor ekowisata 

mempertemukan dua atau lebih budaya yang berbeda. Ada beberapa stakeholder 

dalam sektor ekowisata yaitu pemerintah, perencana/peneliti, pengelola taman 

nasional atau ekosistem, sektor swasta, pengunjung atau wisatawan, penduduk 

lokal, Lembaga swadaya masyarakat dan media massa. Kawasan CMC 

merupakan wilayah konservasi dan termasuk kategori Protected Landscape/ 

Seascape yaitu taman wisata alam yang merupakan kawasan pelestarian alam 

yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam (UU No.5 tahun 

1990) (Nugroho, 2011: 20). 

 Penduduk lokal berperan sebagai subyek dan objek dalam pengembangan 

ekowisata. Sebagai subyek, pola pikir, kelembagaan lokal dan kearifan penduduk 

lokal dapat diadopsi dalam proses perencanaan. Penduduk lokal juga dapat 

berperan aktif, melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan, dalam ragam 

kegiatan ekonomi jasa ekowisata. Sebagai objek, penduduk lokal dan 

lingkungannya memerlukan sentuhan pengelolaan agar tercapai tujuan upaya-

upaya konservasi dan menghasilkan aliran manfaat bagi banyak pihak. Mereka 

perlu diberikan kesempatan aktif mengidentifikasi, mengolah dan menjual produk 

dan jasa wisata yang khas sesuai dengan lingkungannya. Partisipasi penduduk 

lokal menghasilkan kesempatan kerja dan sumber pendapatan sebagai unsur 

penting kesejahteraan masyarakat (Nugroho, 2011: 88). 
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1.5.2 Partisipasi Masyarakat 

 Partisipasi masyarakat menurut Arnstein dalam (Arida, 2016:38) adalah 

redistribusi kekuasaan (redistribution of power) yang memungkinkan masyarakat 

yang tidak mampu, secara perlahan dan penuh kehati-hatian dapat berpartisipasi. 

Masyarakat bisa mendorong terjadinya perubahan sosial yang sangat berarti, yang 

memungkinkan mereka ikut memberikan keuntungan bagi masyarakat secara luas. 

Dalam konsep ini, bagian terpenting dalam proses keikutsertaan seseorang dalam 

berpartisipasi adalah tingkat distribusi kekuasaan. 

Dalam konsepnya Arnstein menjelaskan partisipasi masyarakat yang 

didasarkan kepada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir, 

tiap tangga dibedakan berdasarkan “Corresponding to the extent of citizen’s 

power in determining the plan and/or program. Yaitu sesuai dengan batas 

kekuasaan warga negara dalam menentukan rencana atau program.”  Secara 

umum, dalam model ini ada tiga derajat partisipasi masyarakat: (1) Tidak 

Partisipatif (non participation), (2) Derajat Semu (degrees of tokenism) dan 

kekuatan masyarakat (degrees of citizen powers).   

Tabel 1.1  Tangga Partisipasi dari Arnstein (Rizqina, 2010) 

 

 

      

       

Kendali Warga 

Kuasa yang didelegasi 

Kemitraan 
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Dapat dilihat bahwa tangga partisipasi menurut Arnstein dalam (Rizqina, 

2010) membahas mengenai relasi masyarakat dengan pemerintah. Relasi tersebut 

berawal dari masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan untuk ikut serta 

berpartisipasi dalam pembuatan sebuah kebijakan dan terus berkembang hingga 

masyarakat dapat memiliki kekuasaan untuk ikut serta sepenuhnya dalam 

keputusan sebuah kebijakan. Dilihat dari dua tangga terbawah yaitu Manipulasi 

(manipulation) dan Terapi (therapy) merupakan partisipasi yang hanya bertujuan 

untuk mendidik “menatar” masyarakat dan “mengobati” masyarakat. Dalam 

tangga pertama yaitu Manipulasi diartikan tidak ada komunikasi dengan 

pemerintah sedangkan tangga kedua yaitu Terapi telah ada komunikasi yang 

bersifat terbatas dan inisiatif komunikasi tersebut lahir dari pemerintah (pemegang 

kekuasaan) dan hanya satu arah (Rizqina, 2010:23). 

Penentraman 

Konsultasi 

Manipulasi 

Terapi 

Pemberian Informasi 
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 Tangga ketiga, keempat dan kelima dikategorikan dalam derajat tanda 

partisipasi (degree of tokenism) yaitu partisipasi masyarakat telah didengar dan 

berpendapat tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan 

jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang 

keputusan, dalam taraf ini partisipasi masyarakat memiliki kemungkinan yang 

sangat kecil untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat (Rizqina, 2010:24).  

Tiga tangga teratas dapat dikategorikan sebagai derajat kuasa masyarakat 

(degree of citizen power) dimana masyarakat memiliki pengaruh terhadap proses 

pengambilan keputusan partisipasi masyarakat (kelompok masyarakat 

miskin/rentan). Masyarakat telah masuk kedalam bagian penentuan proses, hasil 

dan dampak kebijakan dengan menjalankan kemitraan (partnership) yaitu 

masyarakat telah mampu bernegoisasi dengan “pemegang kekuasaan” dalam 

posisi sejajar, pendelegasian kekuasaan (delegated power) yaitu masyarakat telah 

mampu mengarahkan kebijakan karena ruang pengambilan keputusan telah 

“dikuasai”. Pada tangga kendali warga (citizen control) partisipasi masyarakat 

secara politik maupun administratif sudah mampu mengendalikan proses 

pembentukan, pelaksanaan dan konsumsi dari kebijakan bahkan sangat mungkin 

masyarakat telah memiliki kewenangan penuh untuk mengelola suatu objek 

kebijakan tertentu (Rizqina, 2010:24-25). 

Kawasan CMC merupakan salah satu objek wisata di Kabupaten Malang yang 

dikelola oleh Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat setempat. Ada juga 

Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) yang ikut andil dalam pengelolaan 

kawasan CMC. Anggota Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru berasal dari 
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masyarakat setempat Dusun Sendangbiru. Hal tersebut dikarenakan Lembaga 

Bhakti Alam Sendang Biru mengutamakan partisipasi masyarakat Dusun 

Sendangbiru dalam pengelolaan kawasan CMC. Tidak hanya berpartisipasi dalam 

pengelolaan, para anggota Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru terlibat sebagai 

pendukung dalam aktivitas pariwisata yaitu tukang ojek, penjaga toilet, pemandu 

lokal, penjaga pantai, penjaga pos administrasi, penjaga parkir dan pedagang. 

Selain partisipasi masyarakat, terdapat beberapa partisipasi stakeholder dalam 

pengelolaan kawasan CMC. Akan tetapi, bentuk partisipasi stakeholder hanya 

berupa pemberi sumbangan bantuan fasilitas seperti rumah apung, perahu kano, 

perahu tenaga surya dan beberapa pelampung serta kacamata snorkeling. Seperti 

yang telah dijelaskan, terlihat para stakeholder tidak berkontribusi langsung dalam 

pengelolaan kawasan CMC akan tetapi hanya menjadi pemberi sumbangan 

fasilitas sarana untuk kawasan CMC. 

Konsep ini akan menjadi acuan peneliti dalam melihat bagaimana penerapan 

konsep partisipasi yang menitikberatkan pada keikutsertaan masyarakat setempat 

Dusun Sendangbiru dalam kegiatan pengelolaan kawasan CMC dan dampak dari 

masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan CMC. Selain 

itu, peneliti akan menerapkan konsep partisipasi untuk melihat bagaimana 

partisipasi serta relasi stakeholder dengan Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru 

yang terkait dalam pengelolaan kawasan CMC. 
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1.6 Metode Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik 

pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada 

generalisasi (Sugiyono, 2014:1).  

Peneliti juga menggunakan metode observasi partisipan karena 

penelitiannya mengenai sistem pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat 

setempat. DeWALT dalam (Kawulich, 2005) Participant observation is 

characterized by such actions as having an open, nonjudgmental attitude, being 

interested in learning more about others, being aware of the propensity for feeling 

culture shock and for making mistakes, the majority of which can be overcome, 

being a careful observer and a good listener, and being open to the unexpected in 

what is learned. Paparan diatas, menjelaskan dalam observasi partisipan, peneliti 

akan bersikap lebih terbuka, rasa ingin tahu yang tinggi dan menjadi pendengar 

yang baik dan fenomena yang ditemukan di lapangan akan menjadi hal baru bagi 

peneliti. 

1.6.1  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kawasan CMC yang terletak di Dusun 

Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten 

Malang, Jawa Timur. Kawasan CMC terletak sekitar 70km dari Kota Malang 
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sedangkan jarak tempuh dari Kota Malang kurang lebih 3-4 jam untuk mencapai 

kawasan CMC. Peneliti memilih lokasi penelitian di CMC, karena pengelolaan 

objek wisata dilakukan oleh sebuah Lembaga yang dibentuk oleh inisiatif 

masyarakat setempat dan aktivitas pariwisata didominasi oleh masyarakat 

setempat sekitar objek wisata CMC. Masyarakat setempat berpartisipasi dalam 

kegiatan pariwisata di kawasan CMC yaitu tukang ojek, pemandu lokal, penjaga 

pos administrasi, penjaga pantai, penjaga toilet dan pedagang warung. Dari 

penjelasan tersebut, terlihat partisipasi masyarakat setempat dalam pengelolaan 

objek wisata dan kegiatan pariwisata di kawasan CMC. 

Kawasan CMC merupakan hutan lindung yang terdiri dari hutan mangrove 

dan terumbu karang. Hutan mangrove dan terumbu karang di kawasan CMC 

menjadi daya tarik kawasan CMC sehingga harus dijaga kelestariannya. Hal 

tersebut yang menyebabkan kawasan CMC sebagai wilayah konservasi yang 

mengutamakan kelestarian alam. Sehingga banyak diterapkan peraturan tegas bagi 

para pengunjung seperti pendataan benda-benda para pengunjung yang berpotensi 

sampah sebagai upaya mencegah membuang sampah di sekitar kawasan CMC. 

Selain itu, sistem reservasi diterapkan untuk kunjungan ke pantai Tiga Warna 

agar jumlah kunjungan dapat terkontrol. Hal tersebut karena kawasan pantai Tiga 

Warna merupakan wilayah rehabilitasi terumbu karang. Dari beberapa uraian 

tersebut, menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti pengelolaan berbasis 

konservasi yang dilakukan oleh Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru. 
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1.6.2 Pemilihan Informan 

Informan adalah manusia yang mempunyai masalah, keprihatinan, dan 

kepentingan. Pemilihan informan yang baik dibutuhkan untuk peneliti 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Webster’s New Collegiate Dictionary 

dalam (Spradley, 2007:39) mengatakan seorang informan adalah “seseorang 

pembicara asli yang berbicara dengan mengulang kata-kata, frasa dan kalimat 

dalam bahasa dan dialeknya sebagai model imitasi dan sumber informasi.” 

Kebanyakan orang tanpa sadar telah bertindak sebagai informan pada suatu saat 

atau disaat lain. Kita biasa memberikan informasi kepada orang lain dengan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai kehidupan kita sehari-hari. Untuk 

menentukan informan yang baik ada lima persyaratan menurut Spradley (2007) 

yaitu: Enkulturasi penuh, Keterlibatan langsung, Suasana budaya yang tidak  

dikenal, Cukup waktu dan Non analitik.  

Pada bagian penentuan informan, awalnya peneliti mengunjungi kantor 

Dusun untuk menemui kepala Dusun atau kepala Desa untuk diberikan penjelasan 

mengenai penelitian yang akan diteliti dan menentukan informan yang sesuai. 

Peneliti menemui bapak SS (54th) selaku kepala Desa dan pak AN (35th) selaku 

kasun II Dusun Sendangbiru untuk mencari informasi mengenai kawasan CMC 

yang merupakan lokasi penelitian dan mengenai pengelolaan kawasan CMC 

karena berhubungan untuk menentukan informan kunci. 

 Peneliti memilih Pak ST (49th) sebagai informan kunci pertama karena 

beliau merupakan ketua Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru dan Mbak LP (24th) 

sebagai informan kunci kedua yang merupakan anak pertama dari ketua Lembaga 
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Bhakti Alam Sendang Biru yang menjadi salah satu pendiri (founder) dan 

bendahara lembaga. Pak ST dan Mbak LP dianggap pantas menjadi informan 

kunci karena merupakan pendiri Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru sehingga 

mengetahui benar mengenai objek yang akan diteliti yaitu pengelolaan kawasan 

CMC oleh Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru serta partisipasi masyarakat dan 

stakeholder dalam pengelolaan kawasan CMC. 

Kedua informan kunci tersebut memiliki kesibukan selain kegiatannya 

mengelola kawasan CMC. Kerja sama dengan Kementrian Kelautan dan 

Perikanan serta Dinas pariwisata membuat kedua informan kunci sering 

berpergian keluar kota sehingga peneliti harus menentukan informan lain untuk 

mendapatkan data-data pendukung yang dibutuhkan. Peneliti menentukan 

beberapa informan yang merupakan pengurus dan anggota dari Lembaga Bhakti 

Alam Sendang Biru selain ketua dan bendahara. Ada sekretaris, koordinator 

lapangan, pemandu lokal, penjaga toilet, penjaga pantai dan tukang ojek untuk 

memberikan data-data yang dibutuhkan peneliti.  

Informan Ketiga yaitu Mas FS (25th) selaku sekretaris Lembaga Bhakti 

Alam Sendang Biru dan salah satu anggota yang merupakan lulusan S1 

Universitas Brawijaya Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Peneliti 

membutuhkan data penunjang seperti peta wilayah kawasan CMC, visi dan misi 

Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru dan struktur organisasi yang dapat diperoleh 

melalui sekretaris Lembaga. Informan keempat yaitu pak AB (50th) selaku 

koordinator lapangan di kawasan CMC yang bertanggung jawab dalam hal 

keamanan dan kegiatan di lapangan. Pak AB selalu berada di pos 2 yang 
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merupakan pos administrasi pengunjung. Informan kelima yaitu Pak SE (32th) 

selaku bendahara lapangan yang berada di pos 2 yang bertugas mendata 

pemasukan keuangan mulai dari keuangan pemandu lokal, keuangan toilet, gaji 

pemandu lokal dan anggota lembaga lainnya. Pak SE bertanggung jawab atas 

segala keuangan yang dihasilkan di kegiatan wisata di kawasan CMC dan 

bertugas menyerahkan keuangan apabila merupakan bagian dari keuangan 

Lembaga yang diserahkan kepada mbak LP selaku bendahara Lembaga.  

Informan penunjang yang dipilih oleh peneliti untuk memperoleh data-

data tambahan sebagai data pelengkap yaitu Mbak FT (30th) selaku admin CMC, 

Mbak TR (20th) salah satu penjaga toilet di kawasan CMC, Pak AD (35th) salah 

satu tukang ojek di kawasan CMC, Mas BE (28th) dan Pak PI (55th) penjaga 

pantai Tiga Warna, Mas KC (32th) dan Mas WY (27th) merupakan 2 pemandu 

lokal di kawasan CMC. Pak SL (61th), Pak TY (60th) dan Pak AR (34th) 

merupakan  masyarakat nelayan Dusun Sendangbiru dan Pak RD (35th) selaku 

anggota Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Peneliti memilih 

beberapa informan penunjang tersebut untuk memberikan data-data tambahan 

seputar pengelolaan yang dilakukan oleh Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru 

dalam mengelola kawasan CMC. Nama-nama informan dalam penelitian ini 

merupakan nama singkatan. Nama singkatan tersebut digunakan untuk 

melindungi privasi informan untuk memberikan data kepada peneliti. 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam 

sebuah penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan 
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data untuk menjawab permasalahan skripsi. Penelitian ini dilakukan secara 

berkala dengan rentan waktu 1 bulan dari 5 April 2016 sampai dengan 5 Mei 

2016. Untuk mendapatkan data, peneliti menetap di lokasi penelitian yaitu Dusun 

Sendangbiru. Peneliti memilih untuk tinggal menetap selama 1 bulan dikarenakan 

untuk efisiensi waktu. Hal tersebut dikarenakan jarak tempuh dari tempat tinggal 

peneliti dengan lokasi penelitian berjarak 70km. Selain itu, peneliti juga tidak 

hanya melakukan penelitian di kawasan objek wisata CMC saja, tetapi juga 

beberapa perspektif dari masyarakat nelayan mengenai pengelolaan objek wisata 

CMC oleh Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru. Dalam teknik pengumpulan data, 

penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam untuk mendapatkan data dari 

informan, yaitu: 

1. Wawancara  

Esterberg dalam (Sugiyono, 2014) wawancara adalah pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya-jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Untuk memperoleh informasi 

yang tepat dan objektif setiap peneliti harus mampu menciptakan hubungan baik 

dengan informan atau mengadakan raport, yaitu situasi psikologis yang 

menunjukan bahwa informan bersedia bekerja sama, bersedia menjawab 

pertanyaan dan memberikan informasi yang sesuai dengan pikiran serta memberi 

informasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (Zuriah, 2009: 179). 

 Wawancara terbuka memberikan kesempatan kepada peneliti untuk 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara mendalam. Saat melakukan 
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wawancara, peneliti menggunakan alat perekam seperti handphone atau tape 

recorder selama kegiatan wawancara berlangsung tetapi tetap ada etika yang 

digunakan. Wawancara secara mendalam merupakan teknik pengumpulan data 

yang digunakan peneliti agar semua informasi yang berhubungan dengan fokus 

penelitian dapat terungkap secara keseluruhan dan mendalam khusunya mengenai 

pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Bhakti 

Alam Sendang Biru dan mengenai partisipasi masyarakat serta beberapa 

stakeholder dalam pengelolaan kawasan CMC. 

2. Observasi Partisipasi 

Dalam kegiatan penelitian ini, peneliti melakukan penelitian selama kurang 

lebih 1 bulan. Peneliti tinggal dirumah salah satu warga Dusun Sendangbiru 

bernama Mbak VT (26th) dan Mas GL(27th) dengan satu anak perempuannya 

bernama AG (2th).  Rumah Mbak VT dan Mas GL terletak bersampingan dengan 

rumah Mbak LP. Akan tetapi, rumah tersebut jarang dihuni karena Mbak LP 

dengan Pak ST lebih sering beraktivitas di sekretarian Lembaga Bhakti Alam 

Sendang Biru yang terletak dekat dengan pintu masuk kawasan CMC. 

 Peneliti melakukan observasi selama 3-5 hari untuk melihat kondisi wilayah 

Dusun Sendangbiru dan kondisi masyarakat Dusun Sendangbiru. Kegiatan 

observasi digunakan peneliti untuk menentukan informan-informan yang akan 

diwawancarai guna memenuhi kebutuhan data peneliti. Pada awal mengunjungi 

sekretariat Lembaga, peneliti memberikan surat izin penelitian dari Kesbangpol 

(badan kesatuan bangsa dan politik) untuk melakukan penelitian 1 bulan di 
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kawasan CMC. Peneliti juga memberikan surat izin penelitian kepada Desa, pada 

saat ingin menemui kepala Desa sangat sulit ditemui karena kepala desa sangat 

sibuk dan jarang berada di kantor Desa. 

Pada saat penelitian, terdapat permasalahan yaitu peneliti sulit bertemu 

intensif dengan Mbak LP dan Pak ST yang memiliki banyak kesibukan diluar 

kepengurusan Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru. Mbak LP dan Pak ST sering 

menjadi narasumber acara mengenai pengelolaan ekowisata atau pengelolaan 

mangrove yang dibuat oleh Kementrian Kelautan Perikanan atau Dinas Pariwisata 

Malang. Hal tersebut dapat diatasi dengan cara mewawancarai beberapa pengurus 

inti lainnya di Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru seperti bendahara, sekretaris, 

koordinator lapangan dan pemandu lokal.  

Selain itu, peneliti ikut serta sebagai petugas administrasi pengunjung dan ikut 

serta menjadi pemandu lokal. Peneliti setiap harinya di pos administrasi mulai dari 

pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Peneliti juga menjadi 

pemandu lokal untuk menemani pengunjung ke pantai Tiga Warna. Pada saat ikut 

serta dalam kegiatan pariwisata di kawasan CMC, peneliti memiliki hipotesa 

bahwa pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh Lembaga Bhakti Alam Sendang 

Biru yang beranggotakan masyarakat setempat Dusun Sendangbiru dan tidak ada 

campur tangan pemerintah. 

Peneliti wawancara singkat dengan salah satu anggota Lembaga dan ternyata 

ada ikut serta pemerintah dalam pengelolaan kawasan CMC yaitu pemberian 

sarana berupa rumah apung, alat snorkeling, perahu kano dan perahu tenaga surya. 
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Dari hasil penelitian singkat juga terlihat bahwa Lembaga Bhakti Alam Sendang 

Biru memilih untuk mengelola kawasan CMC dengan model pengelolaan yang 

kekuasaan sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat setempat sehingga pemerintah 

tidak dapat ikut serta dalam pengelolaan kawasan CMC. 

 Peneliti juga mendapatkan data pendukung yang diperoleh dari data sekunder. 

Data Sekunder merupakan data-data pendukung untuk penelitian yang diperoleh 

dari buku, jurnal, penelitian terdahulu serta dokumentasi berupa foto-foto yang 

terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai kawasan CMC. 

1.6.4 Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

menggunakan analisis data deskriptif yaitu memberikan gambaran mengenai 

bentuk pengelolaan berbasis masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Bhakti 

Alam Sendang Biru di kawasan CMC. Analisis data dalam penelitian kualitatif, 

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai 

pengumpulan data dalam periode tertentu (Sugiyono, 2014: 91). Aktivitas dalam 

analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification.  

 

  

 

 

Catatan 

Lapangan 

 

Reduksi Data Data Display Conclusion/ 

Verification 
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Analisis data model Miles and Huberman ada 3 tahap yaitu: 

 Reduksi Data (data reduction) 

Dalam penelitian data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk 

itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data artinya merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2014: 

92).  

 Penyajian Data (data display) 

Dalam hal ini, Miles and Huberman (1984) menyatakan “the most frequent form 

of display data for qualitative research data in the past has been narrativ tex 

(yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif 

adalah teks yang bersifat naratif).” Dengan mendisplaykan data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2014: 95). 

 Conclusion Drawing/Verification 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat 

yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya 
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masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa 

hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2014: 99). 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab yang berguna untuk membuat tulisan 

agar tersususn secara sistematis. setiap bab terdiri sub-sub bab dan disusun 

sebagai berikut: 

Bab I : Dalam bab ini berisi pendahuluan yang didalamnya diuraikan mengenai 

latar belakang peneliti yang mengangkat tema pengelolaan kawasan CMC yang 

berbasis masyarakat oleh Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru. Menjelaskan 

rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, kajian pustaka, konsep 

atau kerangka teori dan metode penelitian yang digunakan peneliti. 

Bab II : Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan gambaran umum mengenai 

kondisi wilayah CMC di Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo. Penjelasan 

mencakup letak geografis wilayah CMC, kegiatan ekonomi masyarakat Desa 

Tambakrejo, dinamika politik, sosial dan budaya masyarakat Desa Tambakerjo, 

pendidikan masyarakat Desa Tambakrejo dan menjelaskan mengenai objek wisata 

pantai di kawasan CMC. 

Bab III : Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai temuan penelitian 

mengenai pengelolaan kawasan CMC yang dilakukan oleh Lembaga Bhakti Alam 

Sendang Biru, mulai dari terbentuknya Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru 

sebagai pengelola kawasan CMC. Lalu, proses terbentuknya kawasan CMC 
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menjadi objek wisata dan program kerja yang diterapkan Lembaga Bhakti Alam 

Sendang Biru dalam pengelolaan kawasan CMC.  

Bab IV : Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai temuan di lapangan 

dan dikaitkan kerangka konsep yang peneliti pilih sesuai dengan tema penelitian 

yang dilakukan. Peneliti menggunakan konsep partisipasi masyarakat. Analisis 

difokuskan mengenai partisipasi masyarakat Dusun Sendangbiru dan stakeholder 

yang terkait  dalam pengelolaan kawasan CMC.  

Bab V : Dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dianalisis dan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya. Kesimpulan berisi 

jawaban permasalahan penelitian mengenai pengelolaan yang dilakukan oleh 

Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru serta partisipasi masyarakat dan stakeholder 

yang terkait dalam pengelolaan kawasan CMC. Kemudian ditutup dengan 

rekomendasi dari peneliti untuk penelitian selanjutnya.
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BAB II 

SETTING WILAYAH, BUDAYA DAN KEMASYARAKATAN 

 

2.1 Letak Geografis CMC 

Kawasan CMC (Clungup Mangrove Conservation) merupakan istilah 

wilayah pantai yang meliputi 8 pantai dan 1 bukit yaitu pantai Clungup, pantai 

Mbangsong, pantai Gatra, pantai Sapana, pantai Mini, pantai Batu Pecah, Teluk 

Asmoro, Bukit Wareng dan pantai Tiga Warna. Kawasan CMC terletak di Desa 

Tambakrejo, Dusun Sendangbiru, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten 

Malang. Kawasan CMC terletak sekitar 70km dari Kota Malang. Dengan jarak 

tempuh Kota Malang ke kawasan CMC + 3 jam menggunakan motor dan +4 jam 

menggunakan mobil. Jarak tempuh menuju kawasan CMC hanya 5 menit dari TPI 

(tempat pelelangan ikan) Sendangbiru dan jarak tempuh sekitar 10 menit dari 

pantai Sendangbiru. Secara geografis, Desa Tambakrejo terletak pada posisi 

8
o
24’09.3” Lintang selatan dan 112

o
43’04” Bujur Timur. Kawasan CMC terletak 

di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan dengan batas-batas 

wilayah meliputi:  

 Sebelah Utara : Desa Kedungbanteng 

 Sebelah Barat : Desa Sitiarjo 

 Sebelah Selatan : Samudra Indonesia 

 Sebelah Timur : Desa Tambakasri 
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Topografi ketinggian Desa Tambakrejo adalah berupa daratan sedang yaitu 

sekitar 56 mdpl (Data RPJM-DES, 2015). Luas wilayah Desa Tambakrejo adalah 

27.38,80 M3. Lahan tersebut digunakan untuk fasilitas umum, pemukiman, 

pertanian, perkebunan dan kegiatan ekonomi. Berdasarkan data BPS Kabupaten 

Malang tahun 2014, selama tahun 2014 curah hujan di Desa Tambakrejo rata-rata 

mencapai 2.200 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember dan 

Januari hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi 

selama kurun waktu 2012-2014 (Data RPJM-DES, 2015). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Peta kawasan CMC (sumber Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru) 

Wilayah Desa Tambakrejo memiliki ciri geologis berupa tanah 

merah/coklat yang sangat cocok untuk lahan pertanian dan perkebunan. 

Masyarakat memanfaatkan lahan untuk tanaman palawija dan tanaman 

perkebunan. Jenis tanaman palawija yaitu kacang tanah, kacang panjang, jagung, 

ubi kayu dan ubi jalar. Sedangkan, untuk tanaman perkebunan masyarakat 

menanam tebu yang dijadikan tanaman andalan masyarakat Desa Tambakrejo. 

Selain potensi dalam pertanian dan perkebunan, Desa Tambakrejo memiliki 

potensi laut. Potensi hasil laut seperti lobster dan ikan tuna yang telah di ekspor ke 
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luar negeri. Ikan tuna hasil laut dari Desa Tambakrejo dikenal sebagai ikan tuna 

terbaik di Indonesia (Data RPJM-DES, 2015). 

Wilayah CMC berada dekat dengan TPI pasar ikan Sendangbiru dan 

pantai Sendangbiru. Di sekitar CMC terdapat daerah yang merupakan tempat 

tinggal masyarakat Sendangbiru yaitu kampung baru, kampung perumnas dan 

kampung nelayan. Untuk menuju lokasi CMC, aksesnya melewati daerah 

perumnas. Saat awal melakukan perjalanan, pengunjung akan disuguhkan dengan 

pemandangan warung-warung yang ada di pinggir jalan. Seperti warung penjual 

bakso, dan warung makan seafood. Setelah itu akan melewati Marine Station 

milik FPIK Universitas Brawijaya. Selain warung makan, pengunjung akan 

disuguhkan beberapa toko klontong yang menjual kebutuhan rumah tangga yang 

terletak di sekitar jalan menuju pantai. Terdapat Mushalla dan Gereja Sendangbiru 

serta beberapa homestay yang tersedia untuk para pengunjung.  

Kawasan CMC terdiri dari hutan mangrove dan pantai. Luas hutan 

mangrove yang berada di Dusun Sendangbiru diperkirakan +81 ha. Jenis 

mangrove yang mendominasi hutan mangrove di pantai Clungup yaitu Rhizopora 

mucronata (bakau), Rhizopora apiculata (jangkar), Sonneratia alba 

(pedada/bogem). Masyarakat setempat biasa menyebut pohon mangrove dengan 

nama lain tanjangan dan menyebut hutan mangrove dengan sebutan alas 

tanjangan (Wibowo, 2014:45). 

Manfaat hutan mangrove ada dua yaitu, manfaat langsung dan manfaat 

tidak langsung. Manfaat langsung dari hutan mangrove yaitu memanfaatkan biota 
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yang bernilai ekonomis di sekitar hutan mangrove seperti ikan, kepiting dan 

udang. Hal tersebut dikarenakan hutan mangrove merupakan habitat biota laut 

seperti ikan. Masyarakat setempat memanfaatkan biota yang berada di sekitar 

hutan mangrove untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual. Selanjutnya, manfaat 

hutan mangrove secara tidak langsung ada beberapa yaitu menahan gelombang, 

menahan abrasi pantai, menahan badai dan menahan angin kencang dari laut 

(Wibowo, 2014: 49). 

2.2 Kegiatan Ekonomi/ Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tambakrejo 

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Tambakrejo dapat 

teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu nelayan, pertanian, 

jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Tingkat pendapatan rata-rata penduduk 

Desa Tambakrejo Rp. 750.000/bulan (Data RPJM-DES, 2015). Berdasarkan data 

yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor nelayan berjumlah 3.021 orang, yang 

bekerja di sektor pertanian berjumlah 1.842 orang, yang bekerja di sektor industri 

167 orang, dan yang bekerja di sektor lain-lain 384 orang. Dengan demikian, 

jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 5.271 orang 

(RPJM-DES, 2015). Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata 

pencaharian. 

Tabel 2.1 Daftar Mata Pencaharian dan Jumlahnya (Data RPJM-DES 2015) 

No Mata Pencaharian Jumlah Prosentase 

1 Nelayan 3021 69,57% 

2 Pertanian 185 30,17% 

3 Jasa/Perdagangan 

1. Jasa Pemerintahan 

2. Jasa Perdagangan 

62  

 326  

 325 6,18% 
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 3. Jasa Angkutan 

4. Jasa Ketrampilan 

5. Jasa lainnya 

26 6,16% 

 103 0,49% 

  1,95% 

4 Sektor Industri 167 3,16% 

5 Sektor lain 384 7,28% 

 Jumlah 5.271  

Dari data dalam tabel diatas, dapat terlihat pekerjaan yang mendominasi 

masyarakat Desa Tambakrejo adalah nelayan. Hal tersebut disebabkan karena 

wilayah Desa Tambakrejo sebagian besar merupakan lautan. Salah satu tempat 

yang bisa dimanfaatkan untuk perekonomian adalah daerah pesisir laut. Hasil laut 

yang sudah dikenal masyarakat luar negeri adalah lobster dan ikan tuna yang 

menjadi salah satu andalan masyarakat Desa Tambakrejo untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari (Data RPJM-DES, 2015).  

Kondisi perikanan tangkap di perairan Sendangbiru terbilang baik. 

Ditinjau dari segi produktifitas hasil tangkapan nelayan di Sendangbiru cukup 

tinggi, yaitu bisa mencapai ratusan ton perhari. Produksi ikan yang didaratkan 

oleh nelayan Sendangbiru sebesar 6.569.411/tahun, sedangkan potensi stok ikan 

pelagis besar yang ada di Selatan Jawa 22.000 ton/tahun, sehingga baru 

dimanfaatkan sebesar 19% (Wibowo, 2014: 43). 

 Dari penjelasan tersebut, terlihat besarnya potensi hasil laut Desa 

Tambakrejo menyebabkan masyarakat memilih menjadi nelayan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari. Akan tetapi, terdapat dua musim bagi para nelayan 

yaitu, musim panen ikan dan musim tidak panen ikan. Ketika musim panen ikan 

maka para nelayan giat mencari ikan. Tetapi ketika musim sepi ikan, nelayan 
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memilih pekerjaan lain seperti berkebun, bertani atau penjual jasa untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Melihat dari data mata pencaharian masyarakat Desa Tambakrejo yang 

tertera dalam tabel, pekerjaan kedua dengan jumlah terbanyak yaitu pertanian. 

Tanaman yang banyak ditemukan di Desa Tambakrejo adalah tebu dan pisang.  

Hal tersebut terlihat di sepanjang jalan terhampar luas kebun pisang dan tebu. 

Pekerjaan dalam bidang pertanian dijadikan pekerjaan sampingan para masyarakat 

Desa Tambakrejo. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat Desa 

Tambakrejo tidak hanya mengandalkan mata pencaharian sebagai nelayan tetapi 

ada pekerjaan lain yaitu bertani dan berkebun. 

 Selain memanfaatkan potensi hasil laut untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari masyarakat Desa Tambakrejo memanfaatkan potensi alam sebagai 

penjual jasa. Di kawasan CMC yang terletak di Sendangbiru, terlihat masyarakat 

menjual berbagai jasa seperti menjadi tukang ojek, pedagang dan pemandu lokal. 

Selain bekerja menjadi nelayan dan petani, masyarakat Desa Tambakrejo 

khususnya Sendangbiru memanfaatkan keberadaan kawasan CMC untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

 Masyarakat melihat terdapat potensi ekonomi di kawasan CMC sehingga 

memanfaatkan objek wisata tersebut sebagai tempat mencari nafkah. Masyarakat 

yang bekerja di kawasan CMC merupakan pengangguran atau tidak bekerja 

sebagai nelayan dan petani. Hal tersebut merupakan tujuan pendiri Lembaga 

Bhakti Alam Sendang Biru untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar dapat 
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memperbaiki perekonomian masyarakat khususnya masyarakat setempat Dusun 

Sendangbiru.  

2.3 Dinamika Politik, Sosial dan Budaya Desa Tambakrejo 

Perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia berubah 

menjadi lebih demokratis sehingga memberikan pengaruh kepada masyarakat 

untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. 

Dalam konteks politik lokal Desa Tambakrejo, hal ini tergambar dalam pemilihan 

kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pileg, pilpres, pilkada, dan pilgub) 

yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum. Khusus untuk 

pemilihan Kepala Desa Tambakrejo, sebagaimana tradisi kepala desa di Jawa, 

biasanya para peserta (kandidat) adalah mereka yang secara trah memiliki 

hubungan dengan elit kepala desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan 

masyarakat di desa bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan 

keluarga-keluarga. Fenomena tersebut dinamakan pulung (Data RPJM-

DES,2015). 

Pada pemilihan kepala desa pada tahun 2007 partisipasi masyarakat sangat 

tinggi, yakni hampir 95%. Pilihan kepala desa bagi masyarakat Desa Tambakrejo 

seperti acara perayaan desa. Pada bulan Juli dan November 2008 masyarakat 

dilibatkan langsung dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur putaran I dan II 

secara langsung. Akan tetapi, tingkat partisipasinya lebih rendah daripada 

pemilihan kepala desa, namun hampir 80% daftar pemilih tetap, memberikan hak 

pilihnya. Walaupun pola kepemimpinan ada di kepala desa namun mekanisme 

pengambilan keputusan selalu ada keterlibatan masyarakat baik lewat lembaga 
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resmi desa seperti badan permusyawaratan desa maupun lewat masyarakat 

langsung. Dengan demikian, terlihat bahwa pola kepemimpinan di wilayah Desa 

Tambakrejo mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis  (RPJM-

DES,2015). 

Berkaitan dengan letaknya yang berada di perbatasan Jawa Timur dan 

Jawa Tengah suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di Desa Tambakrejo 

dalam hal kegiatan agama Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh 

aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender 

Jawa/Islam, masih adanya budaya nyadran, slametan, tahlilan, mitoni, dan lainnya 

yang semuanya merefleksikan sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa (RPJM-DES, 

2015). 

Hubungan politik desa dengan Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru 

terlihat baik. Hal tersebut disebabkan adanya hubungan saudara kakak beradik 

antara ketua Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru dengan kepala desa yang 

menjabat saat ini. Hubungan baik tersebut mempermudah akses Lembaga dengan 

desa, sehingga relasi antara Lembaga dan desa berjalan dengan baik. Sebagaimana 

yang telah dijelaskan Kepala Desa yaitu desa menyerahkan sepenuhnya 

penanggung jawab dan pengelolaan kawasan CMC kepada Lembaga Bhakti Alam 

Sendang Biru. Sehingga desa tidak berkontribusi secara langsung dalam 

pengelolaan kawasan CMC. 
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2.4 Pendidikan Masyarakat Desa Tambakrejo 

 Membahas mengenai pendidikan masyarakat Desa Tambakrejo, 

berhubungan dengan faktor pendukung seperti sarana dan pra sarana masih 

kurang memadai. Hal tersebut terlihat dari data yang tertera pada tabel jumlah 

tamat pendidikan terbanyak adalah tamat sekolah dasar. Penyediaan sarana 

sekolah di Desa Tambakrejo hanya sekolah dasar. Hal tersebut yang menjadi 

penyebab masyarakat Desa Tambakrejo hanya menyelesaikan sekolah hanya 

sampai sekolah dasar. Di Desa Tambakrejo, baru tersedia di tingkat pendidikan 

dasar 9 tahun (SD-SMP), sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas 

berada di tempat lain yang relatif jauh. Sekolah menengah atas berada di desa 

sebelum Desa Tambakrejo yaitu Desa Sitiarjo dengan jarak tempuh +30 menit. 

Prosentase pendidikan masyarakat Desa Tambakrejo dijelaskan dalam tabel 

berikut:  

Tabel 2. 2 Data tamatan sekolah masyarakat Desa Tambakrejo (RPJM-DES 2015) 

Dari data pada tabel diatas menunjukan bahwa mayoritas penduduk Desa 

Tambakrejo hanya mampu menyelesaikan sekolah dijenjang pendidikan wajib 

belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Hal tersebut disebabkan karena 

No Keterangan Jumlah Prosentase 

1 Buta Huruf Usia 10 Tahun Ke 

Atas 

60 0,72% 

2 Usia Pra-Sekolah 304 3,66% 

3 Tidak Tamat SD 80 0,96% 

4 Tamat Sekolah SD 3178 38,4% 

5 Tamat Sekolah SMP 438 5,28% 

6 Tamat Sekolah SMA 170 2,05%  

7 Tamat Sekolah PT/Akademi 67 0,9% 

8 Usia Sekolah (SD-PT) 826 9,97% 

Jumlah Total 5.123  
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keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Tambakrejo, 

selain itu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat (RPJM-DES, 2015). 

Dilihat dari hasil tabel mengenai jumlah tamatan sekolah masyarakat Desa 

Tambakrejo menyebabkan penentuan mata pencaharian.  

Tingkat pendidikan rendah menjadi salah satu faktor masyarakat sulit 

mendapatkan pekerjaan. Dengan potensi laut yang dimiliki oleh Desa 

Tambakrejo, nelayan dan penjual ikan di TPI Sendangbiru merupakan salah satu 

pilihan mata pencaharian yang cocok untuk masyarakat wilayah pesisir di Desa 

Tambakrejo. Pekerjaan menjadi nelayan menjadi pilihan masyarakat setempat 

karena nelayan tidak menuntut untuk berpendidikan tinggi.  

Kurang tersedianya sarana dan pra sarana sekolah menjadi salah satu 

faktor pendidikan masyarakat rendah. Faktor lain yaitu keadaan ekonomi yang 

rendah menyebabkan masyarakat tidak terlalu mengutamakan pendidikan karena 

akses yang jauh sehingga membutuhkan biaya dan transportasi. Hal tersebut 

membentuk pola pikir masyarakat terhadap pendidikan misalnya tidak 

mengutamakan pendidikan tinggi atau tidak mengutamakan untuk sekolah.  

2.5 Objek Wisata Pantai Kawasan CMC di Desa Tambakrejo 

 Kawasan CMC merupakan wilayah yang terdiri dari pantai dan hutan 

mangrove. Di kawasan CMC terdapat enam pantai yang dapat dikunjungi yaitu 

pantai Clungup, pantai Gatra, pantai Mini, pantai Batu Pecah, pantai Sapana dan 

pantai Tiga Warna. Ada dua pantai yang termasuk ke dalam kawasan CMC tetapi 

belum dibuka untuk kunjungan yaitu teluk Asmoro dan pantai Mbangsong. Hal 
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tersebut disebabkan karena belum dibuka untuk kunjungan, kedua wilayah 

tersebut merupakan tempat aktivitas penyu dan harus ada penelitian lebih lanjut 

untuk dijadikan objek wisata. 

Pantai di kawasan CMC merupakan pantai yang sulit dijangkau karena 

akses untuk mencapai pantai harus melewati jalan setapak yang jaraknya 

tempuhnya jauh. Pantai dengan jarak yang terdekat dari pintu masuk yaitu pantai 

Clungup. Pantai tersebut memiliki bentuk seperti setengah lingkaran dihiasi pohon 

mangrove di bibir pantai. Letak pantai tersebut sangat dekat dengan kawasan 

hutan mangrove. Pantai Clungup mengalami pasang air pada siang hari, kalau saat 

pasang air bisa setinggi betis orang dewasa. Kalau sedang surut keadaan 

permukaan pantai benar-benar kering. Pantai Clungup merupakan salah satu 

lokasi untuk menikmati sunset  (matahari tenggelam). 

 

Gambar 2. 2 Keadaan pantai Clungup saat surut dan keadaan hutan mangrove saat air pasang 

Pantai Clungup cenderung sepi kunjungan karena terdapat larangan untuk 

mandi. Pasir di pantai Clungup bersih dan berwarna putih kekuningan. Tekstur 

pasir yang dimiliki pantai Clungup cukup kasar. Pengunjung ke pantai Clungup 

hanya dapat bermain pasir di pinggir dan menikmati pemandangan bukit-bukit 
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serta laut lepas. Pengawasan di pantai Clungup kurang karena jarang pengunjung 

yang datang mengunjungi pantai Clungup. Pantai Clungup menjadi salah satu 

lokasi para masyarakat setempat untuk memancing. Letak pantai Clungup 

bersebelahan dengan pantai Mbangsong dan teluk Asmoro.  

Pantai yang menjadi salah satu pilihan para pengunjung adalah pantai 

Gatra. Pantai tersebut tidak mewajibkan untuk menggunakan pemandu lokal dan 

hanya dengan membayar tiket masuk sebesar Rp. 5.000. Pantai Gatra dan pantai 

Clungup merupakan pilihan lain kalau pengunjung keberatan untuk membayar 

pemandu lokal. Di pantai Gatra diperbolehkan untuk berenang di laut saat air 

pasang. Kalau saat surut dilarang berenang karena permukaan pantai Gatra 

merupakan terumbu karang yang tajam sehingga berbahaya untuk berenang. 

Pengawasan di pantai Gatra cukup baik karena pantai Gatra selalu ramai 

pengunjung. Di pantai Gatra para pengunjung bisa menikmati pemandangan laut 

lepas dengan beberapa batu besar di tengahnya dan terumbu karang. Di pantai 

Gatra ada larangan mandi di laut karena permukaan lautnya dipenuhi oleh 

terumbu karang yang cukup tajam. 

 

Gambar 2. 3 Fasilitas perahu kano dan keadaan pantai Gatra saat surut (dokumentasi pribadi) 
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Di pantai Gatra ada fasilitas perahu kano yang disewakan dengan harga 

Rp. 25.000/jam. Pantai Gatra merupakan salah satu lokasi untuk para pengunjung 

yang ingin bermalam menggunakan tenda. Ketika pengunjung mendirikan tenda 

di pantai Gatra dikenakan tarif Rp. 25.000/tenda untuk satu malam. Di pantai 

Gatra terdapat kamar mandi dan warung kecil yang menjual makanan ringan 

seperti snack dan mie instan. Air di pantai Gatra juga mengalami pasang surut. 

Saat pagi hari hingga siang hari mengalami pasang air laut. Ketika siang menuju 

sore hari air di pantai Gatra mengalami surut air. Ketika air surut akan 

pemandangan indah dengan permukaan pantai Gatra dipenuhi terumbu karang 

berwarna kehijau-hijauan. 

Pantai Batu Pecah, pantai Mini, dan pantai Sapana ini akan dikunjungi 

ketika pengunjung yang ingin pergi ke pantai Tiga Warna. Pantai Batu Pecah, 

Mini dan pantai Sapana dapat disebut sebagai pantai yang sulit terjangkau karena 

jalan untuk menuju ke pantai tersebut hanya diketahui oleh pemandu lokal. Ketiga 

pantai tersebut terletak dekat dengan laut lepas dan keadaannya sangat sepi dari 

pengunjung. Untuk keadaan fisik pantainya hampir serupa dengan pantai lainnya 

berpasir putih kekuningan dengan tekstur kasar, permukaan dihiasi oleh terumbu 

karang, ombak cukup besar dan dihiasi oleh bebatuan yang berukuran cukup 

besar. 
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Gambar 2. 4 Pantai Batu Pecah dan Pantai Mini (dokumentasi pribadi) 

 

Selanjutnya, salah satu pantai yang paling populer dan paling banyak pengunjung 

adalah pantai Tiga Warna. Pantai Tiga Warna merupakan salah satu area proteksi 

(protected area). Untuk kondisi fisik pantai seperti pasir bertekstur kasar dan 

berwarna putih kekuning-kuningan sama dengan pantai lainnya, air berwarna biru 

kehijauan serta ada terumbu karang.  

 

Gambar 2. 5 Kegiatan snorkeling di pantai Tiga Warna dan kondisi pantai Tiga Warna 

(dokumentasi pribadi) 

Pantai Tiga Warna merupakan wilayah rehabilitasi terumbu karang 

sehingga terdapat kegiatan penanaman terumbu karang. Terdapat penjaga pantai 

di pos pantai Tiga Warna. Penjaga pantai tersebut bertugas untuk mengawasi 
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kegiatan pengunjung. Terumbu karang di pantai Tiga Warna harus dijaga agar 

tidak dirusak karena ulah para pengunjung. Pengunjung ke pantai Tiga Warna 

diwajibkan menggunakan pemandu lokal karena jarak tempuhnya + 1 jam dari 

pos dua atau dari pantai Clungup. Di pantai Tiga Warna diperbolehkan untuk 

berenang karena ketinggian air dengan ketinggian permukaan pantai memadai  

untuk berenang.  

Pantai Tiga Warna menawarkan fasilitas snorkeling. Penyewaan alat 

snorkeling yaitu Rp. 20.000/2jam. Pengunjung yang ingin melakukan snorkeling 

diwajibkan menggunakan pelampung karena berenang di pantai Tiga Warna tidak 

diperkenankan free dive (tanpa pelampung). Pengunjung diwajibkan 

menggunakan pelampung untuk keselamatan dan keamanan para pengunjung 

yang berenang di pantai Tiga Warna. Fasilitas lain yang terdapat di pantai Tiga 

Warna yaitu ruang ganti sederhana yang dibuat dengan kayu dan poster plastik 

bekas sebagai penutup atau pintu. Selain itu, terdapat dua warung makanan ringan 

yang menjual minuman, mie instan dan makanan ringan untuk menyuguhi para 

pengunjung setelah beraktivitas di pantai Tiga Warna.  

Rumah Apung merupakan salah satu pemberian dari KKP (Kementrian 

Kelautan dan Perikanan). Rumah Apung dijadikan salah satu wisata edukasi oleh 

Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru di kawasan CMC. Rumah Apung terletak di 

perairan dekat dengan pantai Tiga Warna, TPI (Tempat Pelelangan Ikan) atau 

pasar ikan dan pantai Sendangbiru. Rumah apung dijadikan wisata edukasi laut 

karena terdapat beberapa jenis ikan di dalam tambak rumah apung. Untuk 

mencapai ke rumah apung menggunakan perahu tenaga surya pemberian KKP 
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dengan waktu tempuh +5 menit. Rumah apung dibuka untuk kunjungan setelah 

acara peresmiannya di bulan Agustus.  

Di rumah apung terdapat kegiatan snorkeling bersama ikan hias dan 

penyu. Untuk mengunjungi rumah apung diterapkan sistem reservasi (booking) 

kunjungan kepada admin CMC. Hal tersebut untuk membatasi kunjungan ke 

rumah apung. Untuk kunjungan ke rumah apung dibentuk paket perjalanan, untuk 

1-2 orang dikenakan biaya Rp. 260.000/orang, untuk 3-4 orang dikenakan biaya 

Rp. 180.000/orang dan untuk 5-6 orang dikenakan biaya sebesar Rp. 

155.000/orang. Fasilitas yang termasuk dalam paket tersebut yaitu tiket masuk, 

alat snorkeling, perahu, pemandu, makan, snack dan kelapa muda.  

 

Gambar 2. 6 Rumah apung milik Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru (dokumentasi pribadi) 

Paparan diatas memberikan gambaran mengenai beberapa aspek yaitu 

keadaan desa Tambakrejo mulai dari keadaan geografis kawasan CMC yang 

terletak di Desa Tambakrejo, Kegiatan ekonomi atau mata pencaharian 

masyarakat Desa Tambakrejo, pendidikan masyarakat Desa Tambakrejo, 

dinamika sosial dan politik masyarakat Desa Tambakrejo dan menjelaskan 
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mengenai potensi alam yang dimiliki kawasan CMC. Dalam bab selanjutnya, 

peneliti akan membahas mengenai Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru sebagai 

pengelola kawasan CMC dan membahas mengenai program kerja yang dibuat 

Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru untuk mengelola kawasan CMC.  
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BAB III 

LEMBAGA BHAKTI ALAM SENDANG BIRU SEBAGAI PENGELOLA 

KAWASAN CMC 

Pada bab ini, peneliti akan mendeskripsikan hasil dari temuan lapangan 

mengenai pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat oleh Lembaga Bhakti Alam 

Sendang Biru di kawasan CMC. Peneliti akan membagi beberapa pembahasan 

yaitu mengenai proses terbentuknya Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru dan 

proses terbentuknya kawasan CMC menjadi objek wisata. Selain itu, peneliti juga 

akan membahas mengenai program kerja Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru 

yang diterapkan untuk pengelolaan kawasan CMC seperti program sistem ceklist, 

sistem reservasi untuk kunjungan ke kawasan CMC, pemandu lokal untuk 

kunjungan ke  pantai Tiga Warna, serta kegiatan rutin kerja bakti yang dilakukan 

oleh seluruh anggota Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru. 

3.1 Proses Terbentuk Lembaga 

Kawasan CMC merupakan wilayah hutan mangrove yang mengalami 

kerusakan pasca orde baru pada tahun 1998. Kerusakan hutan di kawasan CMC 

disebabkan oleh pembalakan hutan secara massal pasca reformasi. Dampak yang 

dihasilkan karena pembalakan hutan secara massalyaitu gundulnya hutan tropis di 

perbukitan sekitar pesisir pantai selatan Sendangbiru yang menyebabkan erosi 

tanah. Erosi tanah tersebut memicu terjadinya tanah longsor yang merusak laut 

dan merusak ekosistem yang terdapat di dalam laut termasuk ikan (Kompas.com, 

2016). 
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Gundulnya hutan di wilayah pesisir Kabupaten Malang Selatan 

menyebabkan erosi tanah. Erosi tanah tersebut menyebabkan kerusakan laut. 

Menurut artikel yang dimuat oleh Tempo.co (13 Maret 2013) bahwa seluas 195 

hektare atau 57 persen dari 344 hektare hutan mangrove di pesisir selatan 

Kabupaten Malang rusak. Kerusakan hutan di Sendangbiru dikarenakan 

penebangan hutan yang bertujuan untuk mengalihfungsikan kawasan hutan 

sebagai wilayah permukiman. Hutan mangrove yang mengalami kerusakan parah 

antara lain wilayah pantai Sendangbiru, Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, 

Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Seluas 30 hektare atau 40 persen dari 76 

hektare hutan mangrove rusak parah (Tempo.com, 2013). Seperti yang telah 

dijelaskan, bahwa kerusakan parah terjadi di kawasan hutan mangrove yang 

terletak di wilayah Sendangbiru.  

Sebelum terjadi kerusakan hutan di wilayah Dusun Sendangbiru, para 

nelayan sangat mudah mendapatkan ikan karena Sendangbiru dikenal sebagai 

daerah yang makmur akan ikan. Seperti artikel yang dilansir oleh Kompas.com (2 

Juni 2016) bahwa laut di Malang selatan pernah menjadi kawasan makmur 

dengan sumber daya ikan melimpah (Kompas.com, 2016). Kerusakan hutan 

secara massal membuat Sendangbiru berubah menjadi desa yang miskin ikan. 

Kejadian paceklik ikan menyebabkan nelayan menjadi sangat sulit mendapatkan 

ikan disekitar wilayah Sendangbiru sehingga nelayan harus pergi sangat jauh dari 

lautan Sendangbiru untuk mendapatkan ikan.  

Kerusakan hutan di wilayah Dusun Sendangbiru merupakan faktor 

terjadinya paceklik ikan pada tahun 2004. Paceklik ikan pada tahun 2004 
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merupakan salah satu dampak dari kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah 

Malang Selatan. Paceklik ikan sangat merugikan masyarakat Sendangbiru karena 

masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan dan sandang. 

Bapak ST (49th) mengungkapkan di Dusun Sendangbiru pada saat paceklik ikan 

sangat sulit mendapatkan beras sehingga beras yang menjadi kebutuhan pokok 

masyarakat Sendangbiru berasal dari subsidi bulog yang dilakukan oleh 

pemerintah Malang. Selain beras, ikan yang menjadi sumber ekonomi para 

nelayan menjadi sulit didapatkan karena nelayan harus pergi jauh dari wilayah 

pesisir Sendangbiru. Paceklik ikan menyebabkan perubahan perekonomian 

masyarakat Sendangbiru yang mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan, 

karena ikan merupakan sumber penghasilan utama bagi para nelayan. 

Wilayah lautan Sendangbiru memiliki beberapa jenis ikan yaitu ikan tuna, 

udang barong, cakalang dan cumi-cumi. Beberapa jenis ikan tersebut menjadi 

sumber penghasilan utama para nelayan. Bapak ST (49th) merupakan masyarakat 

asli Sendangbiru karena sejak lahir hingga saat ini telah memiliki keluarga dan 

tetap tinggal di Dusun Sendangbiru. Bapak ST sempat menjadi seorang nelayan, 

tetapi beliau mengalami kegagalan saat menjadi seorang nelayan.  

Seperti yang diungkapkan bapak TY (60th) Bapak ST dahulu sempat 

menjadi nelayan sukses. Hal tersebut ditunjukkan karena bapak ST memiliki 2 

kapal. Saat berada pada masa kesuksesan, bapak ST mendapatkan suatu masalah 

yang mempengaruhi pekerjaannya sebagai nelayan. Selain itu, kapal bapak ST 

mengalami kerusakan sehingga tidak bisa digunakan lagi untuk mencari ikan. 

Sehingga bapak ST berhenti bekerja sebagai nelayan. Pada akhirnya, bapak ST 
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beralih pekerjaan sebagai wirausaha toko klontong dan wartel di Dusun 

Sendangbiru. Hal tersebut juga menjadi permulaan bapak ST beralih menjadi 

masyarakat yang peduli akan kelestarian alam Dusun Sendangbiru. 

 Bapak ST (49th) mengungkapkan bahwa kawasan pantai Clungup dahulu 

menjadi tempat bermain dan mencari ikan sewaktu kecil. Selain itu, kawasan 

pantai Clungup menjadi tempat yang berjasa bagi keluarganya, karena tempat 

tersebut menjadi sumber pendapatan ekonomi. Ibu dari bapak ST yang berstatus 

single parent saat itu bermata pencaharian sebagai petani dan disela-sela bertani, 

beliau mengais ikan menggunakan neser atau bambu yang digunakan sebagai 

wadah. Saat itu, ikan mudah didapatkan hanya dengan mengais menggunakan 

wadah bambu, tetapi setelah kejadian pembalakan hutan tersebut merubah 

keadaan wilayah pesisir Dusun Sendangbiru.   

Ikan menjadi sulit ditemui di perairan pantai Clungup dan hutan habis 

ditebang. Hal tersebut yang menjadi alasan bapak ST dan anak perempuannya, 

mbak LP untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi di kawasan 

pantai Clungup, Dusun Sendangbiru. Inisiatif tersebut lahir karena rasa peduli dan 

rasa terimakasih bapak ST kepada daerah yang sudah berjasa untuk kehidupan 

perekonomian keluarganya saat itu. Pada tahun 2005, bapak ST bersama anak 

perempuannya mbak LP melakukan kegiatan penanaman mangrove sebagai upaya 

memulihkan keadaan hutan seperti semula. Kegiatan penanaman mangrove tidak 

hanya dilakukan oleh bapak ST dan mbak LP, beberapa masyarakat setempat 

Sendangbiru yang memiliki rasa peduli terhadap wilayahnya ikut membantu 

penanaman bibit mangrove. Kegiatan penanaman bibit mangrove berlangsung 
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sejak 2005 hingga 2012. Bibit mangrove yang digunakan pada saat kegiatan 

penanaman diperoleh dari sisa-sisa pohon mangrove yang ditebang saat 

penebangan hutan secara massal. Bibit mangrove tersebut dipilih yang masih 

dalam keadaan layak dan dapat ditanam kembali.  

“Tahun 2004 itu membuat kami berfikir ono opo sendangbiru iki? Kok 

sampe ikan itu harus jauh dicari dan dibeli dengan mahal. Beras aja 

dijatah dan dikirim dari Malang. Saat tahun 2005, kami jalan-jalan ke 

Clungup. Terus lho kok padang? Kata bapak gaonok opo-opo. Saat itu 

bapak cerita ke saya, bapak mbiyen ndek kene apik on, hutan lebat. Aku 

kok dibagi gaenak e. Saya bilang ke bapak, sampeyan ga pengen 

benahi. Yowes kita harus berkarya disini sebisanya.” 

(Tahun 2004 itu membuat kami berfikir ada apa di Sendangbiru ini? 

Kok sampai mencari ikan itu harus jauh dicari dan dibeli dengan mahal. 

Beras saja dijatah dan dikirim dari Malang. Pada saat itu kami (Mbak 

LP dan Bapak ST) berjalan menyusuri pantai Clungup. Saat sampai di 

Clungup saya merasakan kok gelap?  Bapak berkata sudah tidak ada 

apa-apa disini. Saat itu bapak cerita kepada saya, bapak dahulu kesini 

bagus sekali, keadaaan hutan lebat. Saya berkata kok saya kebagian 

tidak enaknya. Akhirnya saya bilang ke bapak, bapak tidak mau 

memperbaiki. Bapak bilang, yasudah kita harus berkarya disini 

sebisanya).Wawancara dengan mbak LP, 27/04/2016 

Kegiatan penanaman mangrove tidak hanya dilakukan oleh masyarakat 

setempat, tetapi dilakukan oleh masyarakat umum yang berasal dari Malang dan 

sekitarnya seperti masyarakat dari Kota Malang dan Kabupaten Malang. Selain 

masyarakat umum, mahasiswa juga melakukan kegiatan penanaman mangrove. 

Mahasiswa yang sering melakukan kegiatan di kawasan CMC adalah mahasiswa 

Universitas Brawijaya Malang. Salah satu jenis kegiatan penanaman mangrove 

yang dilakukan oleh mahasiswa yaitu kegiatan PKM (Program Kreativitas 

Mahasiswa) serta kegiatan mahasiswa yang berupa pengenalan penanaman 

mangrove. 
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Kegiatan penanaman hutan mangrove tersebut mendapatkan apresiasi dari 

pemerintah DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan). DKP membentuk sebuah 

kelompok yang bertugas mengawasi kegiatan-kegiatan pelestarian alam di 

kawasan CMC. Nama kelompok tersebut adalah Pokmaswas. Pokmaswas 

merupakan singkatan nama dari kelompok masyarakat pengawas yang memiliki 

Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) untuk mengawasi kegiatan penanaman bibit 

mangrove yang dilakukan di hutan mangrove yang terletak di kawasan pantai 

Clungup.  

Pada awal kunjungan kegiatan penanaman, bibit mangrove dijadikan 

sebagai tiket masuk. Pada saat itu, bibit mangrove tidak dikenakan biaya atau 

gratis. Akan tetapi, pemberian bibit mangrove secara gratis belum berhasil 

menimbulkan kesadaran bagi para pengunjung untuk ikut menanam mangrove di 

kawasan CMC. Sebagai contoh, pengunjung menanam asal-asalan dan pada 

akhirnya bibit mangrove tersebut mati. Lalu, bibit mangrove diberikan harga 

mulai dari Rp. 1.000 sampai Rp. 6.000. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan 

kesadaran bagi masyarakat yang membeli bibit mangrove agar menanamnya 

dengan benar sehingga upaya pemulihan hutan dapat tercapai.  

“Jadi, 2011 mulai dari penanaman. 2012 kami dibentuk sebagai 

pokmaswas semuanya swadaya kami tangani sendiri. Baru ada 

profit, pada tahun 2014 akhirnya kami melahirkan Bhakti Alam 

Sendang Biru supaya profit atau donasi yang masuk itu bisa 

dikelola. Pokmaswas aman dan bhakti alam mensejahterakan 

masyarakat.”Wawancara dengan LP, 27/04/2016 

Diberlakukan harga untuk bibit mangrove tersebut tidak disangka menjadi 

keuntungan bagi Pokmaswas yang pada saat itu menjadi penanggung jawab 
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kegiatan penanaman mangrove. Agar tidak menyalahi Tupoksi (Tugas Pokok dan 

Fungsi) Pokmaswas yang hanya bertugas sebagai pengawas kegiatan penanaman, 

maka dibentuklah sebuah Lembaga yang bernama Bhakti Alam Sendang Biru. 

Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru dibentuk pada tanggal 28 Juli 2014 dan pada 

saat itu resmi menjadi pengelola kawasan CMC.  

 Selain menjadi pengelola, Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru bekerja 

sama dengan Pokmaswas memiliki tugas untuk mengawasi kawasan CMC dan 

menjaga wilayah pesisir Sendangbiru sebagai upaya mencegah kerusakan yang 

dilakukan oleh manusia secara sengaja atau tidak sengaja. Lembaga Bhakti Alam 

Sendang Biru mengutamakan gerakan konservasi dalam pengelolaannya. Seperti 

penuturan bapak ST (49th) adanya gerakan konservasi dimaksudkan, kalau tidak 

bisa memperbaiki minimal menahan lajunya kerusakan. Hal tersebut didukung 

dengan kegiatan penanaman mangrove di kawasan hutan pantai Clungup.  

“Kalau sistemnya 2014, jadi sistem awal itu kami bukan Tiga 

Warna malahan tapi Clungup dan Gatra. Gugusan pantai yang 

lain ada Sapana, pantai Mini, Batu Pecah baru Tiga Warna. 

Kalau clungup dan Gatra gerakan konservasinya udah dari 

2005.”Wawancara dengan mbak LP, 27/04/2016 

“Pikiran awalnya itu konservasi saja karena melihat masalah 

yang ada di pesisir sebegitu memprihatinkan, kerusakannya 

sebegitu mengerikan dan saya yakin dampaknya akan sampai ke 

masyarakat nelayan tentang ketersediaan sumber daya ikan. 

Ketika wilayah pesisir itu rusak, maka ketersediaan sumber daya 

ikan semakin terancam. Melihat itu, saya ingin berbuat sesuatu. 

Seiring berjalannya waktu pada akhirnya dikit-dikit ketemu ilmu 

pemanfaatan disisi yang lain. Jadi wisata itu. Ya mungkin itu 

bonusnya memperbaiki alam.”Wawancara dengan Bapak ST, 

28/05/2016 
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Mbak LP (24th) mengungkapkan bahwa kawasan CMC yang saat ini 

menjadi objek wisata merupakan sebuah ketidaksengajaan. Hal tersebut 

dikarenakan tujuan awal mbak LP dan bapak ST hanya melakukan upaya untuk 

memperbaiki kawasan hutan mangrove yang mengalami kerusakan. Hal tersebut 

berupa kegiatan penanaman mangrove untuk hutan di kawasan pantai Clungup. 

Tidak disangka, kegiatan penanaman mangrove menjadi salah satu kegiatan yang 

dapat menarik pengunjung untuk datang. Kunjungan para wisatawan menjadi 

sumber pendapatan bagi kawasan CMC. Bapak ST dan mbak LP menganggap 

keuntungan yang didapatkan dari kunjungan ke kawasan CMC merupakan bentuk 

upah yang didapatkan setelah upaya kerja keras perbaikan hutan di wilayah hutan 

mangrove Sendangbiru. 

3.1.1 Kepengurusan Lembaga 

 Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru merupakan Lembaga yang dibentuk 

oleh masyarakat setempat Dusun Sendangbiru. Kawasan CMC merupakan 

wilayah yang pengelola dan penangungjawabnya adalah Lembaga Bhakti Alam 

Sendang Biru. Struktur organisasi dalam Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru 

yaitu, ketua, bendahara lapangan dan bendahara lembaga, manager unit aktivitas 

usaha, manager konservasi dan litperbang (Penelitian, Perencanaan dan 

Pengembangan).  

Beberapa pengurus inti Lembaga tersebut merupakan anggota dari 

Pokmaswas. Seperti yang diungkapkan oleh mbak LP (24th) pengurus inti seperti 

bendahara, sekretaris, beberapa manager seperti konservasi, unit aktivitas dan 
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usaha merupakan anggota dari Pokmaswas. Syarat untuk menjadi pengurus inti 

adalah menjadi anggota Pokmaswas selama 1 hingga 2 tahun. 

 

Tabel 3. 1 Struktur organisasi Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru 

 

Dilihat dari tabel 3.1, Terlihat bahwa Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru 

sudah memiliki birokrasi yang sistematis karena sudah terdiri dari ketua, 

sekretaris dan bendahara. Selain ketiga pengurus inti tersebut, kegiatan di 

kawasan CMC didukung oleh beberapa bagian yaitu Manager Konservasi dan 

Unit usaha yang memiliki tugas di bagian penawaran serta pemasaran produk 

ekowisata berbentuk paket perjalanan yang ditawarkan untuk para pengunjung.  

Selanjutnya, Tugas Manager Unit Aktivitas yaitu bertanggung jawab 

dengan segala kegiatan yang berlangsung di kawasan CMC mulai dari 

pengawasan kawasan CMC dan memberikan sanksi apabila pengunjung 

melanggar peraturan yang telah dibuat oleh Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru. 

Tugas Ekowisata Bahari yaitu sebagai penanggung jawab rumah apung yang 

menjadi salah satu potensi wisata edukasi milik lembaga Bhakti Alam Sendang 

Biru. Terakhir, yaitu bagian Litperbang (Penelitian dan Pengembangan) bertugas 
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mengurus penelitian mengenai kawasan CMC dan pengembangan yang dilakukan 

untuk Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru.  

Kepengurusan Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru tidak hanya pengurus 

inti. Anggota Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru lainnya merupakan bagian dari 

pelaksana kegiatan pariwisata di kawasan CMC seperti menjadi pemandu lokal, 

tukang ojek, penjaga parkir, penjaga pos administrasi, pedagang, penjaga pantai 

atau penjaga toilet. Pendaftaran anggota dibuka ketika Lembaga membutuhkan 

tenaga kerja.  

Seperti yang diungkapkan oleh mbak LP (24th) bahwa pada proses 

rekruitmen anggota, kami lebih menanamkan sebuah ideologi yaitu kita bergerak 

di lingkungan maka ekonomi adalah bonus. Proses training berjalan selama 1 

minggu. Ada beberapa proses yaitu 2 hari sebagai petugas cek sampah keluar, 2 

hari menjadi pemandu, menjaga toilet, mengikuti kegiatan di pantai Tiga Warna 

seperti snorkeling dan menjaga pantai.  Jika lulus training, maka seseorang 

tersebut resmi menjadi anggota Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru. 

3.1.2 Visi dan Misi Lembaga 

Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru memiliki tujuan untuk 

memberdayakan masyarakat setempat Dusun Sendangbiru. Selain itu, Lembaga 

Bhakti Alam Sendang Biru mengutamakan masyarakat setempat sebagai pengurus 

dan anggota. Hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial 

antara masyarakat Sendangbiru dan juga sebagai upaya untuk mensejahterakan 
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masyarakat Dusun Sendangbiru. Berikut adalah visi dan misi Lembaga Bhakti 

Alam Sendang Biru: 

Visi : 

 Hidup bersama alam 

Misi:  

 Membangun masyarakat yang cinta lingkungan 

 Membentuk masyarakat Desa Konservasi  

 Memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab melalui 

program pemberdayaan masyarakat 

 Menjadi salah satu Desa Wisata terdepan di Jawa 

 

Dilihat dari visi dan misi yang dibuat oleh Lembaga Bhakti Alam Sendang 

Biru, lembaga tersebut memiliki visi atau tujuan hidup bersama Alam. Maksud 

dari “hidup bersama alam” yaitu alam dan manusia saling membutuhkan satu lain. 

Seperti yang diungkapkan bapak ST (49th) bahwa hidup bersama alam adalah 

alam bisa hidup dari kegiatan manusia dan manusia yang berkegiatan membangun 

alam itu juga bisa hidup dari alam. Hal tersebut dapat tercapai dengan berbagai 

upaya yang telah dilakukan Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru dalam bentuk 

kegiatan penanaman mangrove sebagai upaya untuk memperbaiki kerusakan 

hutan serta menjaga kelestarian kawasan CMC sebagai upaya mewujudkan hidup 

bersama dengan alam. Selain itu, Lembaga ini mengutamakan pemberdayaan 

masyarakat setempat di Dusun Sendangbiru. 

Masyarakat setempat memanfaatkan sumber daya alam wilayahnya untuk 

meningkatkan pendapatan ekonomi. Dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut, 
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dilakukan kegiatan kelestarian lingkungan sebagai upaya membentuk daerah 

konservasi. Kawasan CMC memberdayakan masyarakat setempat sebagai 

pemandu lokal, penjaga pantai, pedagang, penjaga toilet, penjaga parkir dan 

tukang ojek. Hal tersebut merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat Dusun 

Sendangbiru dalam pengelolaan kawasan CMC. Usaha ini dilakukan dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian 

alam sebagai upaya membentuk pariwisata berkelanjutan. 

3.2 Kawasan CMC Menjadi Objek Wisata 

 Pada tahun 2005, hanya terdapat pantai Clungup dan Gatra serta hutan 

mangrove yang lahannya digunakan untuk kegiatan penanaman mangrove. Seperti 

yang diungkapkan oleh Bapak ST (49th) bahwa kawasan pantai Clungup 

merupakan tempat bermain beliau saat masih kecil. Dahulu keadaan hutan sangat 

lebat dan ikan-ikan melimpah sehingga mudah didapatkan hanya dengan 

memancing dengan alat pancing sederhana seperti benang pancing atau mengais 

dengan bambu berbentuk nampah. Pada akhirnya, keadaaan kawasan CMC 

berubah tidak makmur seperti dahulu. Kawasan CMC rusak parah dengan 

keadaan pohon-pohon habis ditebang dan ikan-ikan sudah sulit didapatkan. 

“Saya tahun 2005 memulai gerakan, gerakan ya kecil-kecilan artinya 

apa yang bisa kita lakukan dengan siapa yang bisa diajak. Siapa yang 

mau masuk nanam, Cuma dulu kan saya nanam cuma biji. Jadi saya ga 

nanam lewat penyemaian. Terlalu lama jadi tancepin aja biji, pada 

waktu kosong kita cari biji sisa-sisa pembalakan itu yang masih bisa 

untuk bibit, kita tanem tanpa disemai. Makanya nanemnya juga ga 

beraturan karena kita ga mimpi untuk wisata. Kalo dulu itu saya 

nanem-nanem punya angan-angan untuk wisata saya atur bagus 

itu.”Wawancara dengan bapak ST, 28/05/2016 
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Kerusakan lingkungan berdampak pada hasil ikan tangkap di laut. Hal 

tersebut sangat berdampak pada kehidupan nelayan yang penghasilannya berasal 

dari hasil tangkap ikan. Pada akhirnya, beberapa masyarakat setempat sadar dan 

melakukan kegiatan perbaikan hutan dengan cara penanaman kembali bibit 

mangrove. Kegiatan tersebut menjadi rutin di lakukan di kawasan hutan di pantai 

Clungup. Tidak disangka, kegiatan penanaman mangrove menjadi salah satu cara 

menarik perhatian para pengunjung.  

 Tanpa disadari, kunjungan dari masyarakat secara umum terus meningkat. 

Kunjungan terus meningkat dari masyarakat yang berdomisili Malang dan 

Kabupaten Malang. Namun, kawasan CMC tidak hanya memiliki hutan mangrove 

tetapi memiliki potensi alam seperti pantai Clungup dan pantai Gatra. Selain 

melakukan kegiatan penanaman mangrove, keberadaan dua pantai tersebut 

merubah tujuan para pengujung untuk melakukan kegiatan wisata alam. 

Hal tersebut menunjukan, kawasan CMC dengan potensi pantainya sudah 

dikenal oleh masyarakat secara umum. Pada akhirnya, kunjungan yang terus 

meningkat juga menghasilkan keuntungan yang terus meningkat. Sehingga 

dibentuklah Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru untuk mengelola keuntungan 

dari kegiatan penanaman mangrove dan kunjungan di kawasan CMC. 

“Saya awalnya gak melihat potensi wisata mbak, tapi awal-awal 

kami melihat disitu ada teman-teman yang bantu di konservasi, 

teman-teman yang dari luar. Menurut saya kan tempat ini biasa-

biasa aja kan. Teman-teman bilang, pak tempatnya bapak bagus 

loh, nah ini bisa untuk destinasi wisata, An itu yang pertama kali 

dulu awalnya yang merintis ini ikut, jadi dia yang pertama trip 

kesini tujuannya PKM dia, dia yang tak suruh cari tamu untuk 
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trip kesini, jadi orang-orang Bhakti Alam terima uang pertama 

dari si an itu.” Wawancara dengan bapak ST, 28/05/2016 

Seperti yang diungkapkan bapak ST (49th) beliau selaku ketua Lembaga 

Bhakti Alam Sendang Biru tidak menyadari akan potensi alam yang dimiliki oleh 

kawasan CMC. Beliau hanya melakukan upaya penanaman mangrove untuk 

mengembalikan keadaan hutan mangrove yang rusak parah agar kembali lebat 

seperti keadaan sebelumnya. Kunjungan para mahasiswa yang melakukan 

kegiatan seperti PKM atau penelitian hanya dianggap sebagai kegiatan yang 

membantu kegiatan konservasi. Pada akhirnya, pantai-pantai yang terletak di 

kawasan CMC juga dikenal oleh masyarakat umum, bukanhanya masyarakat 

setempat. 

 Menurut bapak ST (49th) pemberian nama-nama pantai di kawasan CMC 

dilakukan secara spontan saja, karena definisi nama pantai tidak ada nilai 

sejarahnya. Kalau nama pantai ada nilai sejarah, kami tidak berani merubah 

seperti nama pantai Clungup. Pemberian nama pantai sebagai bentuk identitas 

atau tanda pengenal pantai. Hal tersebut agar memberikan kemudahan bagi para 

pengunjung karena kawasan CMC memiliki 8 pantai dan identitas pantai hanya 

diketahui oleh anggota Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru. Pemberian nama-

nama pantai merupakan upaya untuk menarik kunjungan para wisatawan ke 

kawasan CMC. 

“Saya didorong-dorong sama anak surabaya yang namanya AT. 

Saya waktu duduk di ujung batu sebelah atas itu saya lagi duduk 

aja itu, adit bilang bapak kasih nama dong ini tempat, udah 

sembarang aja yang penting keluar bapak. Saya merenung dan 

melihat. Ada warna biru, ada hijau dan yang paling bening itu 

ikut warna pasir kaya toska. Tak kasih Tiga Warna gimana? Ya 
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gapapa kalo bapak manteb, yowes saya manteb.”Wawancara 

dengan bapak ST, 9/05/2016 

Seperti yang diungkapkan bapak ST (49th) mengenai pemberiaan nama 

pantai Tiga Warna mengatakan bahwa pemberian nama untuk pantai Tiga Warna 

tidak disengaja. Beliau memberikan nama pantai Tiga Warna karena melihat 

warna air laut tersebut dan memutuskan memberikan nama Tiga Warna. Tidak 

disangka, saat ini pantai Tiga Warna merupakan pantai yang sudah dikenal 

masyarakat secara umum mulai dari masyarakat yang berasal dari Malang dan 

sekitarnya seperti Surabaya, Yogyakarta, Bandung dan Jakarta. Dari beberapa 

paparan diatas, menjelaskan bahwa proses terbentuknya kawasan CMC menjadi 

objek wisata disebabkankarena kegiatan penanaman mangrove sehingga banyak 

pengunjung tertarik untuk datang. Selain itu, potensi alam yang dimiliki kawasan 

CMC seperti pantai Clungup dan pantai Gatra merupakan potensi alam yang juga 

menarik para pengunjung untuk datang ke kawasan CMC. 

3.3 Program Kerja Lembaga 

Berdasarkan data yang peneliti peroleh, dalam melakukan pengelolaan 

Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru memiliki beberapa program, yaitu sistem 

ceklist, sistem reservasi, kerja bakti, serta pemandu lokal. Beberapa program yang 

dibuat Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru memiliki tujuan utama untuk menjaga 

kelestarian kawasan CMC. Dari program-program tersebut, Lembaga 

mengharapkan kunjungan wisatawan tidak memberikan dampak negatif seperti 

merusak alam. Pembukaan kawasan CMC, tidak menjadikan Lembaga Bhakti 

Alam Sendang Biru melupakan tujuannya untuk melestarikan alam disamping 

memanfaatkan kawasan CMC menjadi lahan ekonomi. 
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3.3.1 Sistem Reservasi 

Sistem reservasi adalah sistem booking tanggal untuk berkunjung ke 

pantai Tiga Warna. Sistem reservasi merupakan sebuah aturan bagi pengunjung 

yang akan ke pantai Tiga Warna berupa penentuaan tanggal kunjungan oleh 

pengunjung. Pengunjung yang langsung datang ke kawasan CMC hanya bisa 

langsung mengunjungi pantai Clungup dan pantai Gatra. Bila jumlah kunjungan 

ke pantai Tiga Warna belum memenuhi kuota maka para pengunjung bisa 

mengunjungi pantai Tiga Warna tanpa reservasi. Selain itu, penerapan sistem 

reservasi juga berguna untuk menentukan pemandu lokal untuk kelompok para 

pengunjung.  

Selain itu, sistem reservasi diberlakukan di pantai Tiga Warna karena 

pantai tersebut merupakan tempat rehabilitasi terumbu karang sehingga disebut 

sebagai  area proteksi (Marine Protected Area). Sistem reservasi merupakan 

upaya untuk menjaga kelestarian terumbu karang yang menjadi daya tarik di 

pantai Tiga Warna. Bapak ST (49th) mengungkapkan jumlah kunjungan untuk ke 

pantai Tiga Warna, pantai Sapana dan pantai Mini yaitu maksimal pengunjung 

600 orang yang terbagi dalam 2 waktu keberangkatan pengunjung. Pengunjung 

yang memilih ke pantai Tiga Warna hanya diberi jatah waktu 2 jam dan setelah itu 

bergantian dengan kelompok pengunjung lain. Perjalanan menuju pantai Tiga 

Warna ada dua waktu, yaitu pagi hari pukul 6-7 pagi dan siang hari pukul 11-13 

siang. Waktu tersebut dipilih karena merupakan keadaan pasang air dan waktu 

yang tepat untuk menikmati keindahan pantai Tiga Warna. 
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“Kunjungan ya harus dibatasi mbak, biar terkontrol soalnya para 

pengunjung ada yang suka aneh-aneh kelakuannya kaya injek-

injek terumbu karang lah, soalnya itu bisa ngerusak mbak. Jadi, 

pengunjungnya dibatasi biar pantai dan terumbu karang 

terjaga.” Wawancara dengan mas BE, 11/05/2016 

Cara untuk melakukan reservasi melalui SMS yaitu mengisi format SMS 

yaitu: Nama koordinator, hari dan tanggal, jam kedatangan, serta jumlah 

rombongan lalu dikirim ke nomer 082132677713 via sms. Selanjutnya, cara 

melakukan reservasi melalui telefon yaitu menghubungi admin CMC yaitu mbak 

FT ke nomer 081233339889 dengan menyebutkan format kunjungan seperti 

format SMS. Ketika admin menerima reservasi dari pengunjung, admin akan 

memberikan respon dengan memberikan pilihan tanggal lain apabila pada hari 

tersebut kunjungan sudah full. Admin akan menerima permintaan reservasi 

pengunjung apabila tanggal tersebut tidak full kunjungan dan memberikan kode 

booking untuk pengunjung untuk digunakan pada saat hari keberangkatan dan 

penentuan pemandu lokal. 

Pembatasan jumlah pengunjung merupakan cara yang dianggap efektif 

untuk mengelola kegiatan ekowisata dan konservasi alam kawasan CMC. 

Pembatasan jumlah kunjungan hanya diterapkan di pantai Tiga Warna karena 

kawasan tersebut merupakan kawasan rehabilitasi terumbu karang. Pengelola 

kawasan CMC tidak hanya fokus pada maksimalisasi keuntungan yang didapat 

dari kunjungan pariwisata. Akan tetapi, memperhatikan kapasitas kawasan CMC. 

Aspek kelestarian alam juga menjadi pertimbangan penting dalam kegiatan 

pariwisata di kawasan CMC. Hal tersebut karena kawasan CMC merupakan 

ekowisata yang merupakan bentuk wisata yang mengutamakan aspek lingkungan.  
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3.3.2 Sistem Ceklist 

Sistem ceklist merupakan salah satu program yang dibuat oleh mbak LP 

selaku pendiri Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru. Sistem ceklist merupakan 

kegiatan pendataan barang-barang berpotensi menjadi sampah yang dibawa oleh  

pengunjung. Barang-barang yang dibawa pengunjung tersebut dipilih yaitu barang 

yang berpotensi menjadi sampah yaitu berbahan plastik sekali pakai. Barang-

barang yang dianggap berpotensi sampah tersebut yaitu bungkus permen, bungkus 

makanan ringan, minuman, tissue, perlengkapan mandi sachet dan rokok. Hal 

tersebut diterapkan di kawasan CMC agar memberikan kesadaran bagi 

pengunjung untuk tidak membuang sampah sembarang ketika mengunjungi objek 

wisata alam. 

 Kegiatan ini dilakukan saat pengunjung tiba di pos dua yang merupakan 

pos administrasi yang dikunjungi pada awal perjalanan menuju pantai Clungup. 

Sebelumnya, para petugas di pos dua memberikan penjelasan kepada pengunjung 

bahwa mereka sedang mengunjungi kawasan konservasi yang sangat 

mengutamakan kebersihan lingkungan dan memberikan peringatan kepada 

pengunjung agar tidak membuang sampah sembarangan di kawasan CMC. Para 

petugas pos administrasi memberikan peringatan kepada pengunjung agar 

menyimpah sampah dan dibuang di pos satu saat selesai melakukan kunjungan. 

Sistem ceklist diterapkan dua kali, saat pengunjung datang dan saat 

pengunjung pulang. Pada saat pengunjung datang, ceklist dilakukan di pos dua 

dan saat pengunjung pulang ceklist dilakukan di pos satu. Sistem ceklist ini 

diharapkan agar pengunjung konsisten dengan peringatan yang sudah diberikan 
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untuk bertanggung jawab agar tidak membuang sampah sembarangan. Terdapat 

beberapa sanksi yang diberikan kepada pengunjung kalau jumlah data barang 

bawaan tidak sesuai, hal tersebut dianggap pengunjung telah melanggar peraturan 

dengan membuang sampah sembarangan di kawasan CMC. 

“Kalo disini ya harus sesuai mbak jumlah yang sudah didata pas 

berangkat sama pas pulang. Kalau ga sesuai walaupun hanya 

kurang satu, kita punya sanksi balik lagi untuk mencari 

sampahnya atau didenda Rp. 100.000/sampah. Ya ini kita lakuin 

semata-mata untuk mentertibkan pengunjung biar ga buang 

sampah sembarangan mbak apalagi sampah plastik.” 

Wawancara dengan bapak AB, 6/05/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Bon ceklist barang bawaan pengunjung dan papan peraturan di pos 2 (dokumentasi 

pribadi) 

Pada saat pengunjung menuju perjalana pulang, ada kegiatan pemeriksaan 

jumlah sampah yang sudah tertera di bon yang diberikan para petugas pada saat 

awal perjalanan. Jumlah barang bawaan yang telah didata tersebut harus sesuai 

jumlahnya saat datang dan pulang dari kawasan CMC. Ketika jumlah sampah 

tidak sesuai, ada beberapa sanksi yang diterapkan Lembaga Bhakti Alam Sendang 

BIru yaitu kembali ke pantai-pantai yang dikunjungi untuk mencari sampah 
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tersebut atau di berikan denda Rp. 100.000/sampah. Hal itu wajib dilakukan bagi 

para pengunjung yang melanggar peraturan di kawasan CMC.  

Hasil dari penerapan sistem ini, pengunjung belajar untuk tidak membuang 

sampah sembarangan di kawasan CMC. Saat peneliti melakukan observasi 

partisipan di kawasan CMC, sepanjang jalan menuju kawasan pantai tidak ditemui 

sampah menumpuk yang merusak pemandangan. Tumpukan sampah hanya 

terlihat di pos satu yang merupakan tempat pembuangan akhir sampah para 

pengunjung. Sampah tersebut dikumpulkan dahulu ditempat pembuangan sampah 

di pos satu setelah itu dibuang ke tempat pembuangan sampah diluar kawasan 

CMC. 

Program ceklist bertujuan untuk meminimalisir pencemaran sampah di 

kawasan CMC. Selain merusak pemandangan di kawasan wisata, jenis sampah 

plastik menjadi sumber polusi dilingkungan. Ekosistem pantai, mangrove dan laut 

bias terganggu akibat pencemaran sampah. Program ceklist ini merupakan upaya 

kecil untuk penanggulangan sampah dan menjaga kelestarian alam di kawasan 

CMC. 

3.3.3 Program Kerja Bakti 

Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru menerapkan program kerja bakti 

dalam pengelolaan kawasan CMC. Kerja bakti dilakukan oleh seluruh anggota 

Lembaga. Hal tersebut karena tujuan utama Lembaga yaitu menjaga kelestarian 

kawasan CMC dan memberdayakan masyarakat setempat. Dengan 103 orang, 
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Lembaga mampu melakukan upaya keberlanjutan kawasan CMC dengan 

memberdayakan anggota Lembaga dalam kegiatan kerja bakti.  

Kerja bakti merupakan kegiatan yang sudah ada sebelum kawasan CMC 

menjadi objek wisata. Kegiatan kerja bakti pada awalnya merupakan kegiatan 

untuk membuat sarana pendukung seperti akses jalan dan toilet. Sebelum menjadi 

sebuah objek wisata, kerja bakti merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

masyarakat Dusun Sendangbiru yang membuat akses jalan, tempat parkir, toilet 

dan pos administrasi. Setelah berubah menjadi objek wisata, kerja bakti hanya 

dilakukan oleh anggota Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru.  

 

 

 

 

Gambar 3. 2 Kegiatan kerja bakti anggota Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru (dokumentasi 

pribadi) 

Klasifikasi kerja bakti adalah kegiatan memperbaiki sarana di kawasan 

CMC seperti memperbaiki jalan, memperbaiki toilet, memperbaiki pos 

administrasi dan kegiatan membersihkan pantai dari sampah yang berasal dari 

bawaan air laut. Kerja bakti dilakukan dalam waktu seminggu sekali dan telah 

ditentuka harinya. Hari kamis dipilih sebagai hari untuk melakukan kegiatan kerja 

bakti di kawasan CMC. Hari kamis dipilih karena yang terletak di antara weekday 
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dan weekend. Hal tersebut dikarenakan pada saat akhir pekan atau weekend 

jumlah kunjungan meningkat dan keadaannya ramai. Akan tetapi, kunjungan pada 

hari biasa atau weekday tidak seramai kunjungan pada saat weekend. 

Namun juga, hari kamis dipilih sebagai hari libur kunjungan untuk 

kawasan CMC. Libur kunjungan di kawasan CMC merupakan salah satu upaya 

untuk pemulihan alam. Hal tersebut dilakukan karena dalam enam hari kawasan 

CMC melakukan kegiatan pariwisata yang dikunjungi oleh kurang lebih 600 

untuk kunjungan ke pantai Tiga Warna dan 800 orang untuk kunjungan ke pantai 

Gatra setiap harinya. 

Kerja bakti pada hari kamis berlangsung mulai pukul 7.00 WIB hingga 

pukul 10.00 WIB. Setiap kegiatan kerja bakti bendahara lapangan mengabsen para 

anggota Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru untuk memeriksa hadir atau 

tidaknya anggota dalam kegiatan kerja bakti. Lembaga memberlakukan pemberian 

nilai bagi anggota yang hadir dan melaksanakan kerja bakti. Nilai tersebut akan 

diakumulasikan pada saat akhir tahun sebagai tambahan pendapatan para anggota 

Lembaga. Pada Saat anggota Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru hadir kerja 

bakti maka akan mendapatkan nilai dan ketika tidak hadir tanpa keterangan dan 

izin maka akan ada pengurangan nilai. 

“Kerja bakti ini wajib mbak buat seluruh anggota bhakti alam. 

Kerja bakti selalu dilaksanakan hari kamis barengan dengan 

libur para anggota bhakti alam. Biasanya kerja bhakti dihadiri 

sama laki-laki saja karena anggota bhakti yang perempuan 

hanya beberapa saja.”Wawancara dengan mas SE, 19/05/2016 
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Selain untuk bekerja bakti, libur kunjungan merupakan hari libur bagi para 

anggota Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru. Hari libur tersebut dimanfaatkan 

para anggota untuk sejenak berkumpul dengan keluarga dan beristirahat setelah 

bekerja selama satu minggu penuh. Mulai dari hari senin sampai hari minggu dan 

1 hari libur yaitu hari kamis. Pemberlakukan hari kamis untuk libur kunjungan 

merupakan upaya untuk memberikan waktu istirahat bagi seluruh anggota 

Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru. Selain itu, kerja bakti juga berguna 

memperbaiki kerusakan-kerusakan sarana dan prasarana seperti jalan dan toilet. 

Kerja bakti juga berguna untuk menjaga kebersihan kawasan CMC dan kawasan 

pantai dengan kegiatan membersihkan sampah yang berasal dari pengunjung atau 

sampah dari kiriman air laut Sendangbiru. 

3.3.4 Pemandu Lokal 

Salah satu keunikan untuk mengunjungi pantai Tiga Warna adalah 

didampingi oleh pemandu lokal. Hal tersebut karena pantai Tiga Warna 

merupakan wilayah rehabilitasi terumbu karang sehingga harus ada pengawasan 

selain dari penjaga pantai. Fungsi pemandu lokal untuk memandu perjalanan 

pengunjung karena jarak tempuh yang jauh untuk mencapai Tiga Warna dan akses 

jalan cukup sulit karena melewati hutan dan bukit. Selain memandu perjalanan, 

pemandu lokal bertugas di sela-sela perjalanan yaitu memungut sampah plastik 

atau puntung rokok yang sengaja atau tidak sengaja dibuang oleh pengunjung.  

“Kalau mau daftar jadi pemandu ya syarat umum aja mbak, 

misalnya bisa baca lalu mengetahui kawasan cmc. Lalu, ada 

interview untuk menentukan kemampuannya dimana lalu kita 

sesuaikan dengan kebutuhan di kawasan CMC. Biasanya ada 
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training juga mbak buat pemandu kira-kira 1-2 minggu.” 

Wawancara dengan mbak LP,  12/05/2016 

Para pemandu lokal yang menjadi anggota Lembaga Bhakti Alam 

Sendang Biru berasal dari masyarakat Dusun Sendangbiru dan biasanya anggota 

lama Pokmaswas yang sudah mengetahui tentang kawasan CMC. Pemandu lokal 

ada sejak kawasan CMC dibuka menjadi objek wisata. Tidak ada ketentuan harus 

masyarakat asli Sendang Biru tetapi diutamakan masyarakat Sendang Biru. 

Pekerjaan sebagai pemandu lokal diciptakan agar dapat memberdayakan 

masyarakat setempat sekitar objek wisata CMC.  

 “Kalau ketentuan gak ada mbak, tapi kami membuat sistem 

masyarakat lokal yang diutamakan karena kami berusaha 

meminimalisir kesenjangan di tanah sendiri. Kalau orang udah 

lahir disini, cinta disini, cinta tanah ini ya kan enak.”  

Wawancara dengan mbak LP , 12/05/2016 

Jumlah pemandu lokal yang aktif saat ini berjumlah 27 orang. Tarif yang 

dikenakan untuk pemandu lokal yaitu Rp. 100.000/kelompok.  Jumlah 

pengunjung yang dapat dipandu oleh pemandu lokal berjumlah 1-10 0rang. Hal 

tersebut bukan berarti kunjungan maksimal ke kawasan CMC hanya untuk 10 

orang tetapi hal tersebut merupakan jumlah maksimal kelompok untuk 1 

pemandu. Kalau pengunjung merupakan 1 grup yang berjumlah lebih dari 10 

orang akan dikenakan 2 pemandu karena hal tersebut sudah peraturan yang 

ditetapkan di CMC. Para pemandu lokal harus sudah stand by di pos pemandu 

mulai pukul 6.00 WIB dan selesai memandu para pengunjung jam 16.00 WIB. 

Kalau kunjungan sepi, bisa selesai atau pulang lebih cepat tetapi kalau jumlah 

kunjungan masih banyak maka waktu pulang pemandu bisa lebih lama dari waktu 

yang sudah ditentukan. 
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Para pemandu memiliki tanda pengenal yang cukup unik yaitu “cangklong 

bambu”. Cangklong bambu berguna bagi pengunjung yang merokok karena 

dijadikan tempat menyimpan puntung rokok pengunjung dan memungut apabila 

menemukan sampah di sepanjang jalan yang dilewati untuk menuju pantai Tiga 

Warna. Cangklong bambu memiliki sebutan asbak portable karena merupakan 

asbak yang dibawa-bawa saat perjalanan menuju pantai Tiga Warna. Pemandu 

lokal juga sering disebut sebagai “tukang memungut sampah” dalam arti halus 

karena pemandu lokal bertugas memungut sampah saat sedang melakukan 

perjalananan memandu pengunjung.  

“Cangklong bambu itu wajib dibawa pemandu mbak, kalo ngga 

dibawa nanti dilaporkan. Nah cangklong ini gunanya buat asbak 

kalo ada pengunjung yang merokok biar puntung rokoknya tidak 

dibuang sembarangan.”Wawancara dengan bapak AB, 

16/05/2016 

 

 

 

 

Gambar 3. 3 Cangklong bambu untuk pemandu lokal (dokumentasi pribadi) 

Membawa cangklong bambu diwajibkan untuk semua pemandu lokal yang 

akan melakukan perjalanan dengan pengunjung. Apabila tidak menggunakan 

cangklong bambu maka akan ditegur oleh koordinator lapangan. Cangklong 

bambu dianggap sebagai identitas para pemandu lokal. Para pemandu tidak 

menggunakan seragam formal, tetapi mereka memiliki seragam berupa kaos 
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berwarna biru dengan desain tulisan CMC dan PDL (pakaian dinas lapangan) 

berwarna hitam. Seragam tersebut digunakan setiap harinya secara bergantian, 

tetapi biasanya PDL digunakaan pada acara formal seperti ada kunjungan dari 

pemerintah. 

Upah untuk para pemandu diberikan dengan sistem harian dan dihitung 

berapa kali memandu pengunjung. Pemandu lokal memandu minimal 1x dan 

maksimal 3x. Pembagian upah untuk pemandu dibagi 2 dari hasil uang pemandu 

lokal yang sudah ditetapkan oleh Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru. Tarif 

pemandu lokal Rp. 100.000 dengan pembagian 50% untuk Lembaga Bhakti Alam 

Sendang Biru dan 50% untuk sekali perjalanan memandu pengunjung. Selain itu, 

para pemandu lokal juga disediakan makan tetapi dengan jumlah terbatas. Kalau 

pemandu tidak makan maka akan diberikan uang makan sebesar Rp. 10.000. 

Pemandu lokal setiap harinya didata kehadirannya karena akan diberikan nilai 

untuk setiap kehadiran dan akan diberlakukan pengurangan nilai kalau tidak hadir 

tanpa alasan yang jelas. Nilai yang didapatkan nanti akan dihitung pada akhir 

tahun dan akan menjadi bonus pendapatan para pemandu lokal.  

Lembaga melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas para pemandu 

lokal yaitu dengan kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 6,7,8 Juli 2016. Pada 

tanggal tersebut dilaksanakan pelatihan untuk para pemandu lokal oleh EJET 

(East Java Ecoturism Forum) di UPTD Sendang Biru oleh bapak Agus Wiyono, 

Bapak Aan, Bapak Sugik dan pendiri Bhakti Alam Sendang Biru Bapak ST dan 

Mbak LP dengan berbagai kegiatan memandu serta materi selama tiga hari yang 
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bertujuan untuk memilih para pemandu yang sudah berkualitas dan belum 

sehingga akan diberikan pelatihan selanjutnya. 

Program kerja pemandu lokal dalam kegiatan pariwisata di kawasan CMC 

merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat Sendangbiru. Selain 

memberdayakan masyarakat setempat, pemandu lokal berfungsi sebagai pemandu 

perjalanan para pengunjung. Selain memandu pengunjung, pemandu lokal 

bertugas mengambil sampah yang ditemukan saat perjalanan memandu 

pengunjung. Sehingga kebersihan kawasan CMC terus terjaga. Dengan demikian, 

pemandu lokal merupakan salah satu bagian penting dalam kegiatan pariwisata di 

kawasan CMC. 

Dari beberapa paparan diatas telah memberikan penjelasan mengenai awal 

terbentuknya Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru sebagai pengelola CMC. 

Selain itu, membahas mengenai bagian Lembaga seperti kepengurusan serta visi 

dan misi Lembaga yang diterapkan dalam pengelolaan kawasan CMC. Kemudian, 

menjelaskan mengenai terbentuknya kawasan CMC menjadi objek wisata serta 

program kerja yang diterapkan dalam pengelolaan seperti sistem ceklist, sistem 

reservasi, pemandu lokal dan kerja bakti. Beberapa program kerja tersebut 

sebagai upaya melestarikan alam selain memanfaatkan alam untuk memenuhi 

kebutuhan ekonomi. Selain menjaga kelestarian alam, Lembaga Bhakti Alam 

Sendang Biru dibentuk agar dapat memberdayakan masyarakat Dusun 

Sendangbiru sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat Dusun 

Sendangbiru. Pada bab selanjutnya, peneliti akan membahas mengenai partisipasi 

masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan kawasan CMC. 
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BAB IV 

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DALAM 

PENGELOLAAN KAWASAN CMC 

 

Pada bab ini, akan menjelaskan mengenai partisipasi masyarakat Dusun 

Sendangbiru dan partisipasi stakeholder yaitu pemerintah terkait pengelolaan 

kawasan CMC. Dalam pembahasan ini, peneliti melihat dari perspektif 

masyarakat setempat Dusun Sendangbiru mengenai relasi Lembaga Bhakti Alam 

Sendang Biru dengan beberapa stakeholder yang terkait dalam pengelolaan 

kawasan CMC. Bentuk partisipasi masyarakat yang dibahas kali ini merupakan 

bentuk partisipasi aktif masyarakat yang ikut serta dalam pengelolaan dan 

partisipasi pasif masyarakat yang tidak ikut serta dalam pengelolaan kawasan 

CMC. Selanjutnya, akan dibahas mengenai partisipasi aktif pemerintah sehingga 

memberikan keuntungan bagi kawasan CMC. 

4.1 Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan 

 World Commissions for Environmental and Development (WCED) 

menjelaskan pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang 

menjamin pemenuhan kebutuhan setiap generasi dengan tanpa mengorbankan 

generasi selanjutnya (Arida, 2016: 17). Keadaan serupa tercermin pada 

pengelolaan kawasan CMC yang mengutamakan konservasi. Kegiatan konservasi 

merupakan upaya untuk melestarikan kawasan CMC selain memanfaatkan alam 

untuk pemenuhan ekonomi masyarakat setempat. Sebagaimana yang telah 

dijelaskan oleh mbak LP (24th) pengelolaan kawasan CMC mengutamakan 
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konservasi. Kegiatan konservasi diharapkan menjadi sebuah upaya menjaga alam 

agar terus lestari hingga generasi selanjutnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

dibentuknya program-program kerja dalam pengelolaan kawasan CMC yang 

merupakan upaya menjaga kelestarian alam dan menjaga kebersihan kawasan 

CMC yang telah menjadi objek wisata di Dusun Sendangbiru. Selain 

mengkonservasi wilayah pesisir Dusun Sendangbiru, Lembaga Bhakti Alam 

Sendang Biru juga melibatkan masyarakat dalam kegiatan pariwisata khususnya 

di kawasan CMC.  

 Dilihat dari data RPJM-DES, jumlah usia produktif masyarakat Desa 

Tambakrejo sekitar 4.702 orang atau hampir 55,81%. Sebagian besar masyarakat 

Desa Tambakrejo bekerja sebagai nelayan. Hal tersebut terlihat dari jumlah 

masyarakat yang bekerja sebagai nelayan yaitu 3.021 orang dan sisanya bekerja di 

bidang pertanian, bidang pemerintahan, bidang perdagangan dan bidang industri. 

Dalam hal ini, peneliti memfokuskan pembahasan mengenai partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan kawasan ekowisata CMC (Clungup Mangrove 

Conservation). 

 Dilihat dari aspek ekonomi, masyarakat di Desa Tambakrejo mayoritas 

bekerja sebagai nelayan karena wilayah Desa Tambakrejo terdiri dari lautan yang 

memiliki kondisi perikanan tangkap yang baik. Seperti yang telah dijelaskan pada 

bab 2.2 bahwa produksi ikan yang didaratkan oleh nelayan Dusun Sendangbiru 

sebesar 6.569.411/tahun, sedangkan potensi stok ikan pelagis besar yang ada di 

Selatan Jawa 22.000 ton/tahun, sehingga baru dimanfaatkan sebesar 19% 

(Wibowo, 2014:43). Selain itu, hasil laut seperti lobster dan ikan tuna juga telah 
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dikenal masyarakat luar negeri sehingga mata pencaharian nelayan menjadi 

andalan masyarakat Desa Tambakrejo. 

 Dilihat dari aspek pendidikan, seperti yang telah dijelaskan pada bab 2.4 

bahwa masyarakat Desa Tambakrejo mayoritas hanya berpendidikan tamat 

sekolah SD (Sekolah Dasar) yaitu sejumlah 3.178. Jumlah tersebut lebih besar 

dari jumlah tamatan SMP, SMA bahkan Tamat Perguruan Tinggi yang hanya 67 

(RPJM-DES 2015). Hal tersebut menyebabkan masyarakat Desa Tambakrejo 

memilih bekerja sebagai nelayan. Mata pencaharian sebagai nelayan tidak 

menuntut untuk berpendidikan tinggi sehingga menjadi pilihan utama mata 

pencaharian masyarakat Desa Tambakrejo. Hal tersebut menjadi salah satu faktor 

masyarakat Desa Tambakrejo memilih bekerja sebagai nelayan.  

Seperti yang telah dijelaskan pada bab 2.2 mengenai mata pencaharian 

Desa Tambakrejo jumlah terbesar kedua yaitu bermata pencaharian di sektor lain 

yang berjumlah 384 dan diprosentase sejumlah 7,28% (RPJM-DES 2015). 

Masyarakat yang menjadi di anggota Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru masuk 

ke dalam kategori masyarakat yang bermata pencaharian pada sektor lain. Hal 

tersebut dikarenakan Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru merupakan sebuah 

Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat setempat Dusun Sendangbiru yang 

memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat Dusun 

Sendangbiru.  

Akan tetapi, tujuan dari Lembaga terlihat belum menyeluruh untuk 

memberdayakan masyarakat Dusun Sendangbiru. Dapat dilihat dari jumlah 
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masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan CMC yaitu sejumlah 

103 orang dari jumlah usia produktif masyarakat Desa Tambakrejo. Hal tersebut 

menunjukan jumlah kecil dari masyarakat Desa Tambakrejo yang berpartisipasi 

dalam pengelolaan kawasan CMC yang dilakukan oleh Lembaga Bhakti Alam 

Sendang Biru. Prosentase jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam 

pengelolaan kawasan CMC hanya 4,8% dari jumlah masyarakat dengan usia 

produktif di Desa Tambakrejo.  

Seperti yang diungkapkan oleh Mbak LP (24th) bahwa Lembaga Bhakti 

Alam Sendang Biru mengutamakan masyarakat yang belum memiliki pekerjaan 

atau pengangguran. Hal tersebut karena Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru 

memiliki tujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Dusun 

Sendangbiru. Jadi, tujuan Lembaga mengutamakan masyarakat Dusun 

Sendangbiru yang belum memiliki pekerjaan menyebabkan terbatasnya jumlah 

pekerja dan melihat kapasitas anggota Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru yang 

dibutuhkan untuk mengelola.  

 “Sebelum saya menjadi anggota Lembaga, saya tidak memiliki 

pekerjaan mbak. Lalu saya dan suami saya ditawarkan bekerja di 

lembaga. Saya jadi penjaga toilet dari awal CMC dibuka jadi 

objek wisata mbak. Kalau suami saya jadi bendahara lapangan 

mbak tugasnya ngurusin keuangan pemandu.” Wawancara 

dengan Mbak TR, 10/05/2016 

Masyarakat setempat Dusun Sendangbiru telah berpartisipasi dalam 

pengelolaan kawasan CMC yaitu sebagai pengurus inti, pemandu lokal, penjaga 

parkir, penjaga pos administrasi, admin Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru, 

tukang ojek, pedagang, penjaga toilet dan penjaga pantai. Dilihat dari aspek 



75 

 

 

kepengurusan, masyarakat Dusun Sendangbiru yang telah berpartisipasi dalam 

pengelolaan ikut dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan organisasi. 

Akan tetapi, peran sentral ada pada Pak ST dan Mbak LP yang merupakan pendiri 

Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru. Akan tetapi, tetap dilaksanakan kegiatan 

musyawarah bersama yang diikuti oleh seluruh anggota Lembaga Bhakti Alam 

Sendang Biru untuk pembuatan keputusan bersama yang berhubungan dengan 

kegiatan pariwisata atau mengenai kegiatan pengelolaan di kawasan CMC. Hal 

tersebut bertujuan agar para anggota Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru 

mengerti tujuan adanya kebijakan dan menerapkan kebijakan tersebut dalam 

mengelola kawasan CMC. 

Memandang berdasarkan analisa partisipasi masyarakat, Arnstein dalam 

(Rizqina, 2010:25) bahwa terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara bentuk 

partisipasi semu (empty ritual) dengan yang mempunyai kekuatan nyata (real 

power). Arnstein mengambarkan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat mulai dari 

masyarakat dipaksa atau dimanipulasi dan masyarakat telah mampu mengontrol 

pembuatan keputusan dan pengalokasian sumber daya. Dalam hal ini, ditekankan 

bahwa bukan seberapa jauh masyarakat telah terlibat dalam proses pembentukan 

kebijakan atau program yang dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan tetapi 

seberapa jauh masyarakat dapat menentukan hasil akhir atau dampak dari 

kebijakan tersebut (Rizqina,2010:25).  

Dapat dilihat dari kondisi pengelolaan kawasan CMC bahwa partisipasi 

yang memiliki kekuatan nyata adalah Pak ST dan Mbak LP selaku pendiri 

Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru. Pembuatan kebijakan dan pembuatan 
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program kerja untuk mengelola kawasan CMC berasal dari Pak ST dan Mbak LP. 

Lalu partisipasi semu terlihat dari partisipasi para anggota Lembaga Bhakti Alam 

Sendang Biru yang bertugas melaksanakan kebijakan dan program kerja yang 

telah dibuat oleh Pak ST dan Mbak LP untuk pengelolaan kawasan CMC. 

Dalam hal, manajemen pengelolaan kawasan CMC sebagaimana yang 

telah dijelaskan sebelumnya yaitu menerapkan sistem tiket masuk. Tiket masuk 

untuk memasuki kawasan CMC yaitu seharga Rp. 5.000/orang sedangkan tarif 

untuk pemadu lokal ke pantai Tiga Warna seharga Rp. 100.000/orang. Dari 

penentuan tarif tersebut, Lembaga bisa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 

574.450.000. Hasil tersebut merupakan akumulasi dari hasil pendapatan dari 

bulan Juli 2015 sampai dengan Desember 2015. Hasil pendapatan tersebut berasal 

dari pendapatan pemandu lokal, penyewaan fasilitas seperti perahu kano dan alat 

snorkeling, uang parkir motor, dan uang toilet.  

Dari keuntungan yang telah diperoleh Lembaga Bhakti Alam Sendang 

Biru dapat menjadi jumlah keuntungan yang menjanjikan bagi pendapatan 

masyarakat Dusun Sendangbiru yang terlibat dalam pengelolaan kawasan CMC. 

Dengan demikian, masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan dapat 

merasakan kesejahteraan ekonomi dari keuntungan pariwisata yang dihasilkan 

oleh kawasan CMC. Akan tetapi, masyarakat Dusun Sendangbiru yang tidak 

berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan CMC tidak mendapatkan keuntungan 

yang diperoleh dari kegiatan pariwisata di kawasan CMC. 
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Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa jumlah masyarakat yang 

berpartisipasi dalam keanggotaan Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru berjumlah 

103 dari jumlah masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan sejumlah 

3.021. Dapat dilihat bahwa, tidak semua masyarakat Dusun Sendang Biru 

berpartisipasi aktif dalam pengelolaan kawasan CMC. Masyarakat Dusun 

Sendangbiru yang tidak berpartisipasi merupakan masyarakat nelayan.  

Hal tersebut disebabkan karena para masyarakat tersebut sudah memiliki 

pekerjaan sebagai nelayan di Dusun Sendangbiru. Selain itu, nelayan hanya 

memanfaatkan laut untuk mencari ikan tanpa menjaga kelestarian alamnya. 

Bentuk ketidakpedulian masyarakat nelayan ini terlihat ketika nelayan mengambil 

sumber daya laut tanpa ada usaha untuk melestarikan alam. Beberapa nelayan 

menggunakan cara ekstrim untuk mencari ikan seperti menggunakan bom yang 

dapat merusak ekosistem laut seperti terumbu karang.  

Selain itu, para nelayan sering membuang oli dan membuang sampah 

sembarangan yang dapat menyebabkan pencermaran air di lautan Sendangbiru. 

Masyarakat nelayan hanya menjadikan lautan sebagai wilayah eksploitasi mereka 

untuk mencari kebutuhan ekonomi yaitu ikan. Akan tetapi, tidak memperdulikan 

kelestarian alam dan lautan Dusun Sendangbiru. Sudah ada upaya sosialisasi 

untuk para masyarakat nelayan yang dilaksanakan oleh Lembaga Bhakti Alam 

Sendangbiru bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan. Selain itu, 

sosialiasi juga ada yang dilaksanakan oleh salah satu kampus seperti Universitas 

Brawijaya Malang dengan Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru. Tetapi 

masyarakat nelayan jarang yang ikut serta dalam kegiatan sosialisasi tersebut. 
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“Nelayan itu biasanya yang melakukan kerusakan mbak, mereka 

seenaknya aja ambil ikan sebanyak-banyaknya dan nangkep ikan 

dengan cara apapun kadang memakai bom yang bisa merusak 

terumbu karang dilaut. Padahal itu tempat ikan berkembang 

biak. Mereka juga suka buang oli di laut jadinya laut tercemar 

mbak. Nelayan itu jarang yang menjaga wilayah pesisir karena 

mereka hanya berfikir gimana caranya dapat ikan.” Wawancara 

dengan Mas FS, 06/05/2016 

Sementara ketidakterlibatan nelayan dalam Lembaga ini juga terbatas 

terutama terkait dengan keterbatasan waktu. Para masyarakat yang bekerja 

sebagai nelayan tidak memiliki cukup waktu untuk memiliki pekerjaan 

sampingan. Hal tersebut disebabkan para nelayan lebih banyak menghabiskan 

waktu di laut untuk mencari ikan. Nelayan bisa menghabiskan waktu seharian, 

bahkan berbulan-bulan hanya untuk mencari ikan. Hal tersebut yang 

menyebabkan Lembaga lebih mengutamakan para masyarakat Sendangbiru yang 

belum memiliki pekerjaan tetap dan pengangguran agar memberikan kesempatan 

kerja bagi masyarakat Dusun Sendangbiru. 

Pada akhirnya, ketidakterlibatan para masyarakat nelayan menyebabkan 

kecemburuan sosial bagi masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam 

pengelolaan kawasan CMC. Kecemburuan sosial tersebut ditunjukkan dengan 

menunjukan sikap acuh tak acuh terhadap kegiatan dan upaya yang dilakukan 

oleh Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru dalam pengelolaan wilayah pesisir 

Sendangbiru.  

“Kami tidak pernah tau mbak ada ajakan atau pendaftaran 

menjadi anggota lembaga, paling pengurus-pengurusnya juga 

keluarga mereka. Kita ga ngerasain dampak apa-apa juga dari 

objek wisata pantai Tiga Warna.” Wawancara dengan Pak SL, 

17/05/2016 
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Pernyataan dari salah satu masyarakat nelayan tersebut menunjukan sikap 

kecemburuan sosial dari masyarakat nelayan. Hal tersebut disebabkan masyarakat 

nelayan tidak diajak atau tidak ditawarkan untuk bergabung dan berpartisipasi 

dalam pengelolaan kawasan CMC. Masyarakat nelayan juga merasa bahwa 

kawasan CMC tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat nelayan yang tidak 

ikut serta dalam pengelolaan kawasan CMC.  

“Kalau ada bantuan dari pemerintah juga masuknya ke Lembaga 

itu mbak, ga sampai ke kita (masyarakat nelayan). Kalau musim 

ikan ya ramai ikan mbak, penghasilan kita ya lumayan, kalau 

sudah tidak musim ikan ya penghasilan kita kurang mbak kadang 

gak ada penghasilan sama sekali.” Wawancara dengan Pak 

AR, 09/05/2016 

“Kalau yang kerja disana paling ya saudara dari bapak ST mbak, 

jadi yang bukan saudara ya gak diajak kerja di lembaga.” 

Wawancara dengan pak AR, 13/05/2016 

 Para masyarakat nelayan memiliki pandangan bahwa hanya orang-orang 

yang memiliki hubungan keluarga dengan pendiri Lembaga (Pak ST) yang dapat 

bergabung menjadi pengurus dan anggota Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru. 

Sehingga para masyarakat nelayan menganggap hal tersebut penyebab masyarakat 

nelayan tidak dilibatkan dalam pengelolaan kawasan CMC. Hal tersebut 

dikarenakan tidak ada hubungan saudara antara masyarakat nelayan dengan 

pendiri Lembaga. Seperti yang diungkapkan salah satu tukang ojek kawasan CMC 

yang pada awalnya bekerja serabutan atau bekerja tidak tetap. 

“Saya dulu kerja serabutan mbak apa aja saya kerjain entah 

nelayan lah. Karena ada saudara saya jadi pemandu disini saya 

akhirnya ikut kerja disini jadi tukang ojek. Saya asalnya dari 

Dampit mbak tapi sekarang tinggal di Dusun Sendangbiru.” 

Wawancara dengan Bapak AD, 11/05/2016 
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“Dulu clungup itu kegiatannya hanya kerja bakti mbak seperti 

menanam mangrove. Awalnya yang diberdayakan semua warga 

desa sampai anak sekolah. Lalu, warga desa tersebut tidak 

mengetahui akan dibuka wisata dan warga setempat tidak 

dilibatkan dalam pengelolaan. Yang dilibatkan hanya saudara 

dan orang luar dusun Sendangbiru. Misalnya juru parkir saja 

bukan warga asli Sendangbiru.” Wawancara dengan bapak 

RD, 15/05/2016 

Potensi konflik yang tinggi karena kecemburuan sosial. Hal tersebut 

disebabkan beberapa hal antara lain masyarakat nelayan merasa bahwa anggota 

Lembaga hanya terbatas pada sanak saudara (Pak ST). Penyebab kecemburuan 

sosial lainnya adalah keterlibatan masyarakat dalam Lembaga Bhakti Alam 

Sendang Biru belum mencakup secara luas. Masyarakat yang terlibat juga ada 

yang bukan merupakan masyarakat setempat Dusun Sendangbiru melainkan 

berasal dari daerah lain seperti Ponorogo. Lalu, sistem penerimaan anggota 

terbatas karena akan dibuka ketika Lembaga membutuhkan tenaga kerja dan 

jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan tidak banyak. Kecemburuan tersebut juga 

disebabkan karena ketika kegiatan ekowisata di kawasan CMC sudah mulai 

berkembang dan mulai menunjukan laba yang tinggi serta bantuan-bantuan yang 

banyak dan itu hanya tersentral di kawasan CMC yang dikelola oleh Lembaga 

Bhakti Alam Sendang Biru. 

Beberapa paparan diatas menunjukan tanggapan masyarakat nelayan dan 

masyarakat yang bukan merupakan pengurus Lembaga mengenai partisipasi 

anggota Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru. Ungkapan-ungkapan tersebut 

mengambarkan bahwa para masyarakat nelayan yang tidak terlibat cenderung 

menunjukan tanggapan sensitif dan menganggap mereka tidak terlibat dalam 
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pengelolaan karena tidak ada tawaran untuk bergabung menjadi anggota 

Lembaga.   

Dalam hal ini, masyarakat nelayan sebagai partisipasi semu (empty ritual) 

karena masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk ikut serta dalam pengelolaan 

kawasan CMC. Masyarakat nelayan tidak ikut serta dalam keanggotaan Lembaga 

Bhakti Alam Sendang Biru sehingga masyarakat nelayan tidak ikut serta dalam 

pembuatan kebijakan serta program kerja untuk pengelolaan kawasan CMC. 

Masyarakat nelayan tidak ikut serta dalam pengelolaan karena tidak dilibatkan 

oleh Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru. Ketidakterlibatan masyarakat tersebut 

yang menjadi penyebab potensi konflik masyarakat nelayan terhadap Lembaga 

Bhakti Alam Sendang Biru.  

Pada akhirnya, masyarakat nelayan lebih memilih untuk memenuhi 

kebutuhan ekonomi dengan bekerja sebagai nelayan tanpa melakukan kegiatan 

melestarikan alam. Namun demikian, para nelayan dan anggota Lembaga Bhakti 

Alam Sendang Biru dapat dilihat sama-sama memanfaatkan alam untuk 

memenuhi kebutuhan ekonomi walaupun berbeda kepentingan yaitu anggota 

Lembaga Bhakti Alam Sendang biru menjaga kelestarian dan masyarakat nelayan 

secara tidak langsung mengeksploitasi ekosistem laut yaitu ikan. 

4.2 Relasi Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru dengan Pemerintah  

Dalam pengelolaan kawasan CMC, terdapat tiga stakeholder pemerintah 

yang berpartisipasi. Pertama yaitu KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan), 

kedua yaitu DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) dan ketiga yaitu Perhutani. Para 
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stakeholder tersebut hanya menjalankan peran pendukung karena seperti yang 

telah dijelaskan pada bab 3.1 bahwa pengelolaan kawasan CMC sepenuhnya 

sudah dilakukan oleh Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru.  

Menurut Nugroho (2011) terdapat beberapa stakeholder dalam sektor 

ekowisata yaitu pemerintah, perencana/peneliti, pengelola taman nasional atau 

ekosistem, sektor swasta, pengunjung atau wisatawan, penduduk lokal, lembaga 

swadaya masyarakat dan media massa. Selain itu, Kawasan CMC merupakan 

wilayah konservasi dan termasuk kategori Protected Landscape/ Seascape 

(Nugroho, 2011:20) yaitu taman wisata alam yang merupakan kawasan 

pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam 

(UU No.5 tahun 1990). 

Kawasan CMC terdiri dari hutan dan gugusan pantai. Hutan yang berada 

di kawasan CMC merupakan milik negara dan dibawah pengelolaan perhutani. 

Hal tersebut dikarenakan wilayah hutan di Jawa Timur merupakan wilayah 

teritorial Perhutani. Dalam operasionalnya, Perhutani berada di bawah koordinasi 

Kementrian BUMN dengan bimbingan teknis dari Departemen Kehutanan 

(Bumn.go.id, diakses pada tanggal 12 Oktober 2016).  

Selain Perhutani, KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan) merupakan 

salah satu stakeholder yang berkontribusi dalam pengelolaan kawasan CMC yaitu 

sebagai pemberi bantuan fasilitas di kawasan CMC. Seperti yang dijelaskan pada 

bab 3.4 yaitu mengenai sumbangan KKP yaitu rumah apung dan perahu tenaga 

surya. Stakeholder pemerintah selanjutnya adalah DKP (Dinas Kelautan dan 
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Perikanan). DKP juga berkontribusi secara langsung dalam pengelolaan kawasan 

CMC yaitu sebagai pembentuk penanggung-jawab kawasan CMC sebelum 

menjadi objek wisata. DKP membentuk sebuah kelompok yang diberi nama 

Pokmaswas. Pokmaswas tersebut hanya bertugas untuk mengawasi kegiatan 

penanaman bibit mangrove yang dilakukan di hutan mangrove kawasan CMC. 

4.2.1 Relasi Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru dengan Desa  

Dilihat dari letaknya, kawasan CMC terletak di Desa Tambakrejo, Dusun 

Sendangbiru. Hal tersebut menunjukan bahwa Desa memiliki peran terhadap 

kawasan CMC yaitu sebagai salah satu pemangku wilayah. Seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya bahwa kawasan CMC merupakan sebuah sektor ekowisata. 

Dalam sektor ekowisata terdapat stakeholder atau pemangku kepentingan. 

Beberapa stakeholder dalam ekowisata yaitu pemerintah, perencana/peneliti, 

pengelola taman nasional atau ekosistem, sektor swasta, pengunjung atau 

wisatawan, penduduk lokal, Lembaga swadaya masyarakat dan media massa 

(Nugroho, 2011: 80). 

Dapat dilihat bahwa Desa merupakan salah satu stakeholder dalam sektor 

ekowisata kawasan CMC. Dalam hal pengelolaan, Desa telah menyerahkan 

sepenuhnya kawasan CMC dikelola oleh Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru. 

Hal tersebut dikarenakan adanya hubungan kakak beradik antara Bapak SS (54th) 

selaku kepala Desa dan Bapak ST (49th) selaku ketua Lembaga Bhakti Alam 

Sendang Biru. Selain itu, Desa juga tidak ikut serta dalam kegiatan pengelolaan 

kawasan CMC.  



84 

 

 

Nugroho (2011:84) menyatakan bahwa posisi pemerintah dalam 

stakeholder ekowisata, pemerintah memiliki tugas untuk menetapkan aturan 

pokok perihal batasan wilayah, potensi, perlindungan dan penyelamatan, 

perencanaan pengelolaan, infrastruktur partisipasi sektor swasta, dan 

pemberdayaan penduduk lokal. Pada pengelolaan kawasan CMC tidak demikian. 

Desa tidak terlibat dalam pengelolaan kawasan CMC. Hal tersebut dikarenakan 

Desa telah menyerahkan sepenuhnya pengelolaan kepada Lembaga Bhakti Alam 

Sendang Biru. Desa memberikan seluruh tugas seperti perencanaan pengelolaan 

kawasan CMC, pemberdayaan penduduk setempat serta upaya perlindungan dan 

penyelamatan kawasan CMC kepada Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru. 

Ketidakikutsertaan Desa dengan pengelolaan kawasan CMC ditunjukkan 

dengan Desa yang tidak memiliki data-data penting mengenai objek wisata CMC 

seperti data pengunjung atau data mengenai kepengurusan Lembaga. Data-data 

tersebut hanya dimiliki oleh Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru. Walaupun 

tidak ikut serta dalam kegiatan pengelolaan kawasan CMC. Desa tetap 

mendapatkan pembagian hasil dari objek wisata kawasan CMC yang dapat 

digunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana Desa. Pembagian hasil 

keuntungan tersebut berasal dari hasil uang parkir mobil di objek wisata kawasan 

CMC. Setiap bulannya Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru menyerahkan 

penghasilan yang diperoleh dari uang parkir mobil di kawasan CMC setiap 

harinya. 
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4.2.2 Relasi Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru dengan KKP 

 KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan) merupakan salah satu 

stakeholder yang ikut serta dalam pengelolaan kawasan CMC. Kontribusi KKP 

dengan Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru yaitu memberikan bantuan fasilitas 

untuk perkembangan objek wisata CMC. Seperti yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, fasilitas pemberian KKP berupa rumah apung yang saat ini menjadi 

wisata edukasi, dua perahu tenaga surya untuk transportasi ke rumah apung dan 

memberi beberapa pelampung serta perahu kano untuk menambahkan fasilitas di 

kawasan CMC. 

Pemberian rumah apung dan perahu tenaga surya merupakan bentuk 

apresiasi KKP kepada Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru. Hal tersebut 

dikarenakan Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru berhasil menjadi juara 1 

Adibakti Mina Bahari pada tahun 2015. Prestasi yang membanggakan bagi 

Lembaga dan juga bagi KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan). KKP sangat 

mengapresiasi Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru karena mengelola kawasan 

CMC dengan mandiri dan memberdayakan masyarakat setempat Dusun 

Sendangbiru untuk ikut serta mengelola potensi alam yang dimiliki Dusun 

Sendangbiru.  

Hal tersebut ditunjukkan mulai dari tahap perencanaan kebijakan, proses 

penerimaan anggota, pembuatan program pengelolaan serta melaksanakan 

kegiatan wisata sepenuhnya dilakukan oleh Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru. 

Prestasi lainnya yaitu Bapak ST menjadi narasumber di berbagai acara yang 

dilaksanakan oleh KKP. Acara-acara yang dibuat oleh KKP tersebut mengenai 
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pengelolaan ekowisata dan pengelolaan mangrove. Terlihat bahwa KKP sangat 

menghargai upaya bapak ST untuk melestarikan alam dan memberdayakan 

masyarakat setempat. Sehingga bapak ST dipilih sebagai narasumber yang berasal 

dari masyarakat setempat. KKP terus mengembangkan acara mengenai 

pengelolaan mangrove untuk menciptakan kesadaran masyarakat setempat untuk 

mengelola potensi alam yang dimiliki wilayahnya. 

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, konsep yang 

dikemukakan oleh Arnstein dalam (Rizqina, 2010) menyatakan bahwa tiga 

tingkatan teratas dikategorikan dalam derajat kuasa masyarakat (degree of citizen 

power) dimana masyarakat memiliki pengaruh terhadap proses pengambilan 

keputusan partisipasi masyarakat (kelompok masyarakat miskin/rentan) sudah 

masuk dalam ruang penentuan proses, hasil dan dampak kebijakan dengan 

menjalankan kemitraan (partnership) (Rizqina, 2010:24). Pada relasi KKP dengan 

Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru sesuai. Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru 

telah memposisikan sebagai masyarakat yang memiliki pengaruh terhadap proses 

pengambilan keputusan dan telah mampu bernegosiasi dengan “pemegang 

kekuasaan” yaitu KKP.  

KKP memiliki posisi sebagai “pemegang kekuasaan” karena kawasan 

CMC sebagian besar adalah lautan yang merupakan wilayah milik KKP 

(Kementrian Kelautan dan Perikanan). Terlihat pembagian kerja antara KKP 

dengan Lembaga Bhakti Alam yaitu KKP sebagai pemegang kekuasaan atas 

wilayah lautan kawasan CMC dan Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru sebagai 

pengelola kawasan CMC berbasis masyarakat. Dari relasi KKP dengan Lembaga 
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Bhakti Alam Sendang Biru tidak terlihat nyata pembagian hasil berupa 

keuntungan yang diperoleh dari kawasan CMC. Akan tetapi, Lembaga Bhakti 

Alam Sendang Biru mendapatkan keuntungan dari KKP yaitu berupa bantuan 

sarana untuk fasilitas di kawasan CMC. Selain itu juga, para pendiri (founder) 

Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru yaitu Mbak LP dan Pak ST dapat 

menciptakan gerakan konservasi di berbagai daerah supaya masyarakat memiliki 

kesadaran akan potensi alam yang dimiliki wilayahnya melalui acara pengelolaan 

mangrove yang dibuat oleh KKP. 

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, kawasan CMC 

sebelum menjadi objek wisata memiliki penanggung-jawab kawasan yaitu 

Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas). DKP memperkenalkan serta 

menerapkan Pokmaswas pada tahun 2012 kepada masyarakat Dusun Sendangbiru. 

Pokmaswas merupakan bentukan dari DKP yang memiliki tugas untuk 

mengawasi kegiatan-kegiatan yang berlangsung di hutan mangrove kawasan 

CMC. Pokmaswas hanya bertugas untuk mengawasi kegiatan di kawasan CMC 

sehingga pada saat kawasan CMC menjadi objek wisata dan menghasilkan 

keuntungan dibentuklah Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru untuk mengelola 

keuntungan yang diperoleh dari objek wisata kawasan CMC. Saat ini, Pokmaswas 

dan Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru diketuai oleh Pak ST.  

Pembagian tugas antara Pokmaswas dan Lembaga Bhakti Alam Sendang 

Biru terlihat jelas bahwa Lembaga mengkoordinasi semua kegiatan pengelolaan 

kawasan CMC. Lalu, Pokmaswas bertugas mengawasi kegiatan dan mengawasi 

kawasan CMC dari perbuatan kerusakan lingkungan seperti pencemaran laut. 
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Tidak terlihat adanya pembagian hasil antara Lembaga Bhakti Alam Sendang 

Biru. Hal tersebut terlihat dari DKP yang tidak berkontribusi dalam kegiatan 

pengelolaan CMC. Kepengurusan serta keanggotaan Pokmaswas adalah 

masyarakat setempat Dusun Sendangbiru.  

Pembentukan Pokmaswas memiliki tujuan agar masyarakat Dusun 

Sendangbiru dapat berpartisipasi untuk menjaga wilayahnya yang memiliki 

potensi alam yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata. Pembentukan 

Pokmaswas melatih masyarakat setempat untuk terus memperbaiki alam dan 

melestarikan alam. Selain itu, Pokmaswas memberikan pengetahuan dan 

kesadaran bagi masyarakat setempat Dusun Sendangbiru untuk mengelola potensi 

alam yang dimiliki wilayahnya.  

Hal tersebut dilihat dalam pembentukan Pokmaswas yang beranggotakan 

masyarakat setempat Dusun Sendang Biru merupakan bentukan DKP sebagai 

salah satu stakeholder pemerintah. Dalam hal ini, Pokmaswas hanya bertugas 

mengawasi dan Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru yang memegang kendali 

penuh terhadap pengelolaan. Pokmaswas dan Lembaga Bhakti Alam Sendang 

Biru bersama-sama mengelola kawasan CMC dengan anggota yang merupakan 

masyarakat setempat Dusun Sendangbiru. 

DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) sudah memberikan kepercayaan 

bagi Pokmaswas dan Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru untuk mengelola 

kawasan CMC. DKP tidak ikut serta dalam pengelolaan kawasan CMC. Arnstein 

dalam (Rizqina, 2010) mengatakan bahwa 3 tangga partisipasi masyarakat teratas 
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adalah kemitraan (partnership) masyarakat telah mampu bernegoisasi dengan 

“pemegang kekuasaan” dalam posisi sejajar, lalu pendelegasian kekuasaan 

(delegated power) yaitu masyarakat telah mampu mengarahkan kebijakan karena 

ruang pengambilan keputusan telah “dikuasai” dan yang terakhir kendali warga 

(citizen control) partisipasi masyarakat secara politik maupun administratif sudah 

mampu mengendalikan proses pembentukan, pelaksanaan dan konsumsi dari 

kebijakan bahkan masyarakat telah memiliki kewenangan penuh untuk mengelola 

suatu objek kebijakan tertentu. 

Ketiga tingkatan partisipasi masyarakat tersebut sesuai dalam pengelolaan 

CMC bahwa Lembaga yang terbentuk dari masyarakat Dusun Sendangbiru telah 

mampu bernegoisasi dengan pemerintah khususnya KKP serta DKP. Lembaga 

telah berhasil membuktikan kepada pemerintah bahwa dengan pengelolaan 

berbasis masyarakat setempat mereka bisa mengelola kawasan dengan 

mengutamakan konservasi serta memberdayakan masyarakat setempat. Selain itu, 

Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru mampu membuat kebijakan seperti tiket 

masuk, biaya parkir serta program kerja untuk pengelolaan kawasan CMC. 

Posisi Lembaga dengan Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru dapat 

dikatakan sejajar karena telah mampu membentuk sebuah kebijakan sendiri untuk 

pengelolaan kawasan CMC. Sebuah bentuk pengelolaan baru telah diciptakan 

oleh Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru yaitu pengelolaan berbasis konservasi. 

Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru sudah terlihat mampu selama 2 tahun ini 

mengelola kawasan CMC dengan kebijakan yang dibuat dari pengetahuan lokal 

masyarakat Dusun Sendangbiru. 
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4.2.3 Relasi Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru dengan Perhutani 

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, kawasan CMC 

terdiri dari 81 ha lahan hutan mangrove dan 117 ha gugusan pantai. Kawasan 

hutan di kawasan CMC merupakan lahan negara dan merupakan tanggung jawab 

Perhutani. Merujuk pada website Perhutani (Bumn.go.id) menjelaskan bahwa 

Perhutani adalah (BUMN) Badan Usaha Milik Negara yang awalnya berada di 

bawah Departemen Kehutanan diberi tanggung jawab dan hak pengelolaan hutan 

di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur sejak tahun 1972 

berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 1972 (Bumn.go.id, 

diakses pada tanggal 12 Oktober 2016). 

 Wilayah kerja Perhutani selanjutnya diperluas pada tahun 1978 dengan 

masuknya kawasan hutan Negara di Provinsi Jawa Barat berdasarkan PP Nomor 2 

tahun 1978 (bumn.go.id, diakses pada tanggal 12 Oktober 2016). Dari penjelasan 

tersebut menunjukan bahwa hutan di kawasan CMC merupakan hak kelola 

Perhutani. Dengan adanya hak kelola hutan, maka perhutani berhak mengetahui 

kegiatan-kegiatan pemanfaatan hutan yang terjadi di wilayah pengelolaannya 

karena sesuai dengan PP (Peraturan Pemerintah). 

Sebagai pemilik hak pengelola hutan, Perhutani datang membawa 

kebijakan yang telah dibuat oleh Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru. Sebuah 

kebijakan yang dirubah yaitu mengenai harga tiket masuk untuk kunjungan ke 

kawasan CMC.  Pada awalnya tiket masuk ke kawasan CMC hanya berupa donasi 

bibit mangrove. Tujuan dari donasi mangrove tersebut merupakan bentuk ajakan 

bagi pengunjung untuk peduli akan upaya kegiatan perbaikan alam di hutan 
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kawasan CMC. Upaya tersebut belum berhasil diterapkan pada pengunjung di 

kawasan CMC.  

Hal tersebut ditunjukan dengan pengunjung tidak bersungguh-sungguh 

menanam bibit mangrove sehingga bibit mangrove tersebut mati. Pada awalnya 

bibit mangrove tersebut diberikan secara gratis tetapi Lembaga merubah kebijakan 

tersebut dikarenakan pengunjung tidak memiliki kesungguhan untuk melakukan 

kegiatan penanaman bibit mangrove. Bibit mangrove diberikan harga secara 

perlahan-lahan meningkat. Bibit mangrove tersebut diberikan harga mulai dari 

Rp.1.000 hingga terakhir senilai Rp. 6.000. Pemberian harga tersebut sebagai 

upaya agar pengunjung bersungguh-sungguh dan menghargai upaya penanaman 

bibit mangrove sebagai upaya memperbaiki kawasan hutan mangrove. 

 Kalau tidak mau menanam bibit mangrove para pengunjung dapat 

menitipkan bibit mangrove tersebut kepada anggota Lembaga dan bibit tersebut 

akan ditanam oleh anggota Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru. Upaya yang 

telah dibuat dan dilaksanakan oleh Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru tersebut 

dirubah oleh kebijakan Perhutani. Perhutani merubah kebijakan tiket masuk yang 

pada awalnya berupa bibit mangrove dan berubah bentuk berupa kertas tiket 

masuk dengan penetapan tarif Rp.5.000 per orang. Tidak hanya itu, ketika 

kawasan CMC menjadi objek wisata dan jumlah pengunjung terus meningkat. 

Peningkatan jumlah pengunjung tersebut menghasilkan keuntungan. Perhutani 

meminta adanya pembagian hasil antara Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru 

dengan Perhutani. Mbak LP (24th) mengungkapkan Perhutani mengharapkan 
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adanya pembagian hasil keuntungan dari tiket masuk yang saat itu masih 

berbentuk bibit mangrove.  

Dari beberapa penjelasan tersebut, terlihat Perhutani tidak berkontribusi 

terhadap pengelolaan kawasan CMC karena pengelolaan sepenuhnya telah 

dilakukan oleh Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru. Perhutani tidak memberikan 

bantuan atau sumbangan bagi perkembangan pengelolaan kawasan CMC. 

Perhutani hanya menentukan kebijakan tarif tiket masuk pengunjung dan merubah 

kebijakan Lembaga berupa tiket masuk berupa bibit mangrove yang telah dibuat 

oleh Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Kawasan CMC dikelola oleh Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru yang 

merupakan Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat setempat Dusun 

Sendangbiru. Dalam kegiatan pengelolaanya Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru 

mengutamakan kegiatan konservasi seperti kegiatan penanaman mangrove dan 

rehabilitasi terumbu karang. Selain upaya konservasi, Lembaga Bhakti Alam 

Sendang Biru menerapkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam 

pengelolaannya. Hal tersebut dapat terlihat mulai dari keanggotaan dan 

kepengurusan Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru merupakan masyarakat 

setempat Dusun Sendangbiru. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat Dusun Sendangbiru untuk memperbaiki 

perekonomian. Dalam upaya pengelolaan, Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru 

menerapkan beberapa program kerja yaitu sistem ceklist, sistem reservasi, 

pemandu lokal dan kerja bakti sebagai upaya melestarikan alam walaupun sudah 

beralih fungsi menjadi objek wisata. 

Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Arnstein dalam (Rizqina, 

2010) menggambarkan 3 kategori yaitu 1) Tidak Partisipatif (non participation), 

(2) Derajat Semu (degrees of tokenism) dan kekuatan masyarakat (degrees of 

citizen powers).  Konsep ini menggambarkan bentuk partisipasi masyarakat dari 
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masyarakat dipaksa atau dimanipulasi dan dimana masyarakat telah mampu 

mengontrol pembuatan keputusan dan pengalokasian sumber daya. Kemudian dari 

masing-masing tingkatan ditekankan bukan seberapa jauh masyarakat telah 

terlibat dalam proses pembentukan kebijakan atau program yang dilaksanakan 

oleh pemegang kekuasaan tetapi seberapa jauh masyarakat dapat menentukan 

hasil akhir atau dampak dari suatu kebijakan (Rizqina, 2010: 25).  

Dalam hal ini, Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru menunjukan bahwa 

partisipasi masyarakat tidak hanya berupa keikutsertaan dalam sebuah kegiatan 

tetapi memiliki kekuatan untuk menempati posisi sejajar seperti “pemegang 

kekuasaan” yaitu pemerintah. Hal tersebut agar masyarakat dapat memiliki 

kewenangan penuh untuk mengelola sebuah kebijakan tanpa ada campur tangan 

pemerintah. Hal tersebut ditunjukan dengan pengelolaan kawasan CMC berbasis 

konservasi. Lalu, seluruh pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh Lembaga 

Bhakti Alam Sendang Biru yang beranggotakan masyarakat setempat Dusun 

Sendangbiru. 

Akan tetapi, terlihat bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

kawasan CMC jumlahnya masih cukup kecil dan belum secara menyeluruh 

mencakup masyarakat Dusun Sendangbiru. Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa masyarakat yang tidak terlibat dalam pengelolaan kawasan 

CMC adalah masyarakat yang bekerja sebagai nelayan. Penyebabnya yaitu 

mayoritas masyarakat Dusun Sendangbiru bekerja sebagai nelayan yang jam 

kerjanya tidak menentu dan juga ada pandangan terhadap nelayan. Bahwa, 

nelayan dianggap sebagai masyarakat yang mengeksploitasi alam untuk 
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memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa ada upaya melestarikan alam. Sehingga 

ditemukan tujuan yang bertolak belakang dengan upaya Lembaga Bhakti Alam 

Sendang Biru yang mengutamakan upaya konservasi alam. Perbedaan 

kepentingan yang menjadi pemicu potensi konflik antara Lembaga Bhakti Alam 

Sendang Biru sebagai pengelola CMC dan masyarakat yang tidak terlibat yaitu 

masyarakat yang bekerja sebagai nelayan.  

Peneliti memandang model pengelolaan berbasis masyarakat oleh 

Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru saat ini hanya menguntungkan beberapa 

pihak yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan. Akan tetapi, masyarakat yang 

tidak ikut serta dalam pengelolaan belum merasakan keuntungan dari objek wisata 

CMC. Dalam hal ini, harus ada relasi yang baik antara anggota Lembaga Bhakti 

Alam Sendang Biru dan masyarakat nelayan yang tidak ikut serta dalam 

pengelolaan CMC. Harus ada kerja sama yang baik sehingga satu sama lain sama-

sama diuntungkan.  

Hal tersebut disebabkan pihak Lembaga dan pihak masyarakat nelayan 

sama-sama memanfaatkan wilayah pesisir laut untuk memenuhi kebutuhan 

perekonomian. Upaya kelestarian lingkungan juga harus dilaksanakan oleh kedua 

pihak agar tujuan kelestarian alam dapat terus berlangsung di Dusun Sendangbiru. 

Selain itu, relasi Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru dengan beberapa 

stakeholder terus berjalan dengan baik agar tujuan pembangunan pariwisata 

berkelanjutan dapat terus berlangsung di kawasan CMC.  
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5.2 Rekomendasi 

Penelitian ini memiliki batasan pembahasan yaitu pengelolaan ekowisata 

yang dilakukan Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru yang dibentuk oleh 

masyarakat setempat. Penelitian ini telah membahas mengenai pengelolaan 

ekowisata yang telah dilakukan oleh Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru yang 

dibentuk oleh masyarakat setempat. Namun dalam penelitian ini juga masih 

belum membahas secara menyeluruh mengenai persoalan yang ada di kawasan 

CMC. Oleh karena itu, masih banyak persoalan-persoalan yang dapat diangkat 

untuk menjadi topik kajian guna meningkatkan referensi tentang pariwisata 

berbasis masyarakat. Seperti persoalan mengenai pembagian peran berdasarkan 

gender dalam pembagian kerja dalam kegiatan pengelolaan CMC dan dominasi 

politik keluarga dalam kepengurusan Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru.  
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