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ABSTRAK 

 

Prila Widyanisa. 2018. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. Hubungan Antar Lembaga 

Dalam Pengembangan Tata Kelola Ekowisata Bowele di Desa Purwodadi 

Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. Dosen Pembimbing : Ahmad 

Zaki Fadlur Rohman, S.IP, M.A dan Rachmad Gustomy, S.IP, M.IP. 

 

Ekowisata Bowele merupakan salah satu kawasan pantai yang berpotensi bagus 

untuk dikembangkan. Ekowisata Bowele menyimpan potensi yang tidak dimiliki 

oleh pantai-pantai lain di Kabupaten Malang seperti surfing, snorkeling, diving, 

dan wisata bahari lainnya. Namun dalam pengembangannya masih ditemukan 

kendala terkait tumpang tindih kewenangan antar lembaga pengelola.  Lembaga 

tersebut adalah Perhutani KPH Malang, LMDH Purwo Wono Asri, Pokmaswas 

Purwodadi, Ladesta Bowele, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Malang. Pada penelitian ini, tujuan peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana 

hubungan antar lembaga dalam pengelolaan Ekowisata Bowele di Desa 

Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. 

Peneliti dalam hal ini menggunakan Teori Rational Choice Institutionalism (Peter 

A. Hall dan Rosemary C.R. Taylor) yang berisi empat indikator, yaitu (1) 

Keterlibatan Aktor dalam Lembaga (2) Tindakan Aktor dalam Pencapaian 

Preferensi (3) Interaksi Antar Lembaga dan Kepentingan Aktor, dan (4) Instrumen 

atau Aturan Lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antar 

lembaga pengelola Ekowisata Bowele dalam praktiknya masih tumpang tindih. 

Pengelolaan masih didominasi Perhutani KPH Malang sebagai penerima bagi 

hasil terbanyak namun tidak melakukan peningkatan Ekowisata Bowele. 

Pengembangan justru dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Malang dengan memberikan fasilitas pendukung melalui Ladesta. 

Pada sisi aturan terkait perjanjian kerjasama pengelolaan, terdapat beberapa 

ketentuan pasal yang dianggap kurang sesuai dan lebih menguntungkan Perhutani.  

 

Kata Kunci :Hubungan Antar Lembaga, Kelembagaan, Tata Kelola,  Ekowisata 

Bowele.  
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ABSTRACT 

 

Prila Widyanisa. 2018. Government Studies Program, Faculty of Social and 

Political Sciences, University of Brawijaya. Relation of  Institution in the 

Development of Bowele Ecotourism Purwodadi Village Tirtoyudo Subdistrict 

Malang Regency. Supervisor: Ahmad Zaki Fadlur Rahman, S.IP, M.A and 

Rachmad Gustomy, S.IP, M.IP.  

 

 

Bowele Ecotourism is the one of the coastal areas which have a good potention to 

develop. It is have some potention that is not owned by other beaches in Malang 

Regency such as surfing, snorkerling, diving, and many more. But, in its 

development still found some obstacles which is related to overlapping authority. 

The institution are Perhutani KPH Malang, LMDH Purwo Wono Asri, 

Pokmaswas Purwodadi, Ladesta Bowele, and Department of Tourism and Culture 

Malang Regency. The purpose of this research is for knowing how the relation of 

the institution in the development of Bowele Ecotourism in Purwodadi Village 

Tirtoyudo Subdistrict Malang Regency. This research use descriptive qualitative 

method with case study approach. This research also use Rational Choice 

Institutionalism Theory (Peter A. Hall and Rosemary C.R. Taylor) which have 

four indicators, (1) Involvement of Actors within the Institutional, (2) Actors’s 

Acts in the Achievement of Preference, (3) Interaction Between Institutions and 

the Actors’s Interests, (4) Instruments and Institutional Rules. The result of this 

research show that the relation of the institutions in their practice is still 

overlapping. The management is still dominated by Perhutani KPH Malang as a 

bigger revenue profit sharing but they didn’t do any upgrading for Bowele 

Ecotourism. The development precisely did by Department of Tourism and 

Culture Malang Regency who gave any supporting facilities through Ladesta. On 

the side of the rules that related to management cooperation agreements, there are 

some chapters that considered not suitable and more profitable for Perhutani. 

 

Keywords : Relation of Institutuion, Institutionalism, Governance, Bowele 

Ecotourism. 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL .....................................................................................  i 

LEMBAR PERSETUJUAN..........................................................................  ii 

LEMBAR PENGESAHAN ..........................................................................  iii 

LEMBAR PERNYATAAN ..........................................................................  iv 

KATA PENGANTAR ..................................................................................  v 

LEMBAR PERSEMBAHAN .......................................................................  vi 

ABSTRAK ....................................................................................................  vii 

ABSTRACT ....................................................................................................  viii 

DAFTAR ISI .................................................................................................  ix 

DAFTAR BAGAN .......................................................................................  xii 

DAFTAR DIAGRAM ...................................................................................  xiii 

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................  xiv 

DAFTAR TABEL .........................................................................................  xv 

DAFTAR ISTILAH ......................................................................................  xvi 

BAB I : PENDAHULUAN..........................................................................  1 

1.1 Latar Belakang .......................................................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah ..................................................................................  10 

1.3 Tujuan Penelitian ...................................................................................  10 

1.4 Manfaat Penelitian .................................................................................  10 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA ..............................................................  11 

2.1  Penelitian Terdahulu  .............................................................................  11 



x 
 

2.2  Teori Institusionalisme Baru ..................................................................  17 

2.3  Teori Rational Choice Institutionalism ..................................................  19 

2.4  Alur Pikir Penelitian ...............................................................................  27 

BAB III : METODE PENELITIAN ..........................................................  28 

3.1 Jenis Penelitian ........................................................................................  28 

3.2 Fokus Penelitian ......................................................................................  31 

3.3 Lokasi dan Objek Penelitian ...................................................................  31 

3.4 Jenis dan Sumber Data ............................................................................  32 

3.4.1 Data Primer ...................................................................................  33 

3.4.2 Data Sekunder ...............................................................................  33 

3.5 Teknik Pengumpulan Data ......................................................................  34 

3.5.1 Dokumentasi .................................................................................  34 

3.5.2 Wawancara ....................................................................................  35 

3.5.3 Observasi Langsung ......................................................................  39 

3.6 Teknik Analisis Data ...............................................................................  40 

BAB IV : GAMBARAN UMUM ...............................................................  44 

4.1 Gambaran Pariwisata di Kabupaten Malang ...........................................  44 

4.2 Gambaran Umum Ekowisata Bowele .....................................................  51 

BAB V : PEMBAHASAN ...........................................................................  62 

5.1 Keterlibatan Aktor dalam Lembaga ........................................................  62 

5.1.1 Fase Pengelolaan Ekowisata Bowele ............................................  64 

5.1.2 Hubungan Lembaga Masyarakat Pengelola Ekowisata Bowele ...  79 

5.2 Tindakan Aktor dalam Pencapaian Preferensi ........................................  83 



xi 
 

5.2.1 Pengembangan Sektor Pariwisata Oleh Perhutani KPH Malang ..  83 

5.2.2 Pembinaan SDM Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ...........  89 

5.3 Interaksi Antar Lembaga .........................................................................  92 

5.3.1 Hubungan Ladesta dengan Disparbud Kabupaten Malang ...........  97 

5.3.2 Hubungan LMDH Purwo Wono Asri dengan Perhutani KPH  

Malang ..........................................................................................  101 

5.3.3 Permasalahan Terkait Hubungan LMDH dengan Ladesta ...........  106 

5.4 Instrumen dan Aturan dalam Lembaga ...................................................  114 

BAB VI : PENUTUP ...................................................................................  127 

6.1 Kesimpulan .............................................................................................  127 

6.2 Rekomendasi ...........................................................................................  129 

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................  131 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

DAFTAR BAGAN 

 

Bagan 2.1 Alur Pikir Penelitian ....................................................................  27 

Bagan 5.1 Fase Pengelolaan Ekowisata Bowele ...........................................  65 

Bagan 5.2 Hubungan Lembaga Masyarakat di Desa Purwodadi ..................  81 

Bagan 5.3 Pembentukan Lembaga Masyarakat dalam Pengelolaan 

Ekowisata Bowele ........................................................................  93 

Bagan 5.4 Hubungan Antar Lembaga dalam Pengelolaan Ekowisata 

Bowele ..........................................................................................   97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

DAFTAR DIAGRAM 

 

Grafik 1.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Malang 

2013-2016 .....................................................................................  2 

Grafik 1.2 Realisasi Pengunjung Wana Wisata Perhutani KPH Malang 

Tahun 2013-2017 ..........................................................................  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 4.1 Spot Surfing di Pantai Wedi Awu .............................................  53 

Gambar 4.2 Pantai Lenggoksono Sebagai Pintu Utama Kawasan Ekowisata 

Bowele ........................................................................................  55 

Gambar 4.3 Teluk Kletakan Sebagai Lokasi Diving dan Snorkeling di 

Ekowisata Bowele ......................................................................  56 

Gambar 4.4 Peta Pengembangan Kawasan Ekowisata Bowele ....................  57 

Gambar 4.5 Air Terjun Banyu Anjlok ..........................................................  58 

Gambar 4.6 Zona Inti Pulau Gadung ............................................................  60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu ............................................................  15 

Tabel 3.1 Daftar Informan Peneliti ...............................................................  38 

Tabel 4.1 Data Wisata Alam Pantai Kabupaten Malang 2018......................  47 

Tabel 4.2 Titik-Titik Pengembangan Kawasan Ekowisata Bowele ..............  59 

Tabel 5.1 Kepentingan Aktor Pada Pengelolaan Ekowisata Bowele ............  63  

Tabel 5.2 Daftar Paket dan Tarif Wisata Bowele .........................................  78 

Tabel 5.3 RKAP Pengembangan Sektor KPH Perhutani Malang 2018........  86 

Tabel 5.4 Instrumen atau Aturan Lembaga ...................................................  114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

DAFTAR ISTILAH 

 

Administratur  Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan yang berada di 

tingkat kabupaten.  

Asper  Asisten Perhutani, yaitu bagian dari kesatuan pemangkuan 

hutan yang berada di tingkat kecamatan. 

BKPH  Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan, yaitu merupakan 

bagian kesatuan pengelolaan hutan dari perusahaan hutan 

negara yang berada pada tingkat kecamatan. 

Bowele  Akronim dari kata Bolu-Bolu, Wedi Awu, dan 

Lenggoksono. Yaitu merupakan kawasan pantai yang 

berada di Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo 

Kabupaten Malang. 

BUMD  Badan Usaha Milik Daerah, yaitu badan usaha yang 

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. 

BUMN  Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang 

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara 

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari 

kekayaan negara yang dipisahkan. 

Disparbud  Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yaitu satuan kerja 

perangkat daerah yang melakukan tugas dan fungsinya 

dalam bidang pariwisata dan kebudayaan. 

Diving  Menyelam, yaitu kegiatan yang dilakukan dibawah 

permukaan air dengan atau tanpa menggunakan peralatan 

selam. 

Institutionalism  Sebuah pendekatan ilmu politik yang berfokus pada bidang 

kajian tentang kelembagaan suatu institusi. 

KPH  Kesatuan Pemangku Hutan, yaitu merupakan bagian 

kesatuan pengelolaan hutan dari perusahaan hutan negara 

yang berada pada tingkat provinsi atau kabupaten.  

Ladesta  Lembaga Desa Wisata, yaitu suatu lembaga masyarakat 

yang dibentuk oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Malang guna meningkatkan citra pariwisata 

daerah melalui desa. 

LKDPH  Lembaga Kemitraan Desa Pengelola Hutan, yaitu suatu 

lembaga yang dibentuk pada kawasan desa hutan dan 

memiliki kewenangan untuk bekerjasama dengan 

pengelola hutan negara dengan prinsip kesetaraan dan 

saling menguntungkan. (Istilah penyebutan LMDH di 

khusus Kabupaten Malang). 

LMDH  Lembaga Masyarakat Desa Hutan, yaitu suatu lembaga 

yang dibentuk pada kawasan desa hutan dan memiliki 

kewenangan untuk bekerjasama dengan pengelola hutan 

negara dengan prinsip kesetaraan dan saling 



xvii 
 

menguntungkan. 

MoU  Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman, 

yaitu sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan 

antara dua belah pihak. 

MPA  Marine Protected Area, yaitu suatu kawasan perairan laut 

yang hanya diperuntukkan bagi kegiatan penelitian. 

PAD  Pendapatan Asli Daerah, yaitu pendapatan yang bersumber 

dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah yang 

bersumber dari pajak daerah, restribusi daerah, laba dari 

badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli 

daerah lainnya yang sah. 

Pemkab  Pemerintah Kabupaten, yaitu suatu bentuk penyelenggara 

pemerintahan daerah yang berada dalam lingkup 

kabupaten. 

Perhutani  Perusahaan Hutan Negara Indonesia, yaitu Badan Usaha 

Milik Negara di Indonesia yang memiliki tugas dan 

wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, 

pengurusan, pengusahaan dan perlindungan hutan di 

wilayah kerjanya. 

Pokdarwis  Kelompok Sadar Wisata, yaitu suatu kelompok masyarakat 

yang dibentuk oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Malang guna menggali potensi wisata yang ada 

di desa. 

Snorkeling  Selam permukaan atau selam dangkal, yaitu kegiatan 

berenang atau menyelam dengan mengenakan peralatan 

berupa masker selam dan snorkel. 

SK  Surat Keputusan, yaitu surat yang berisi keputusan yang 

dibuat oleh pimpinan suatu lembaga dan berkaitan dengan 

kebijakan lembaga tersebut. 

SKPD  Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu pelaksana fungsi 

eksekutif dalam pemerintahan. 

Surfing  Selancar, yaitu sebuah olahraga yang biasanya berlangsung 

di atas ombak yang tinggi dan dilakukan dengan 

menggunakan sebilah papan sebagai alat untuk bermanuver 

di atas ombak. 

RKAP  Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, yaitu salah satu 

alat perencanaan dan pengendalian manajemen sekaligus 

merupakan media akuntabilitas suatu perusahaan. 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Kawasan pesisir pantai merupakan kawasan yang memiliki potensi dalam 

pengembangan sektor pariwisata. Sektor pariwisata kini memang menjadi bagian 

penting pemerintah daerah khususnya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah 

(PAD). Strategi dalam mencapai target peningkatan jumlah wisatawan, baik 

domestik maupun mancanegara menjadi sasaran pemerintah daerah di bidang 

pariwisata. Salah satu daerah yang mengembangkan potensi pariwisatanya adalah 

Kabupaten Malang. Kabupaten yang memiliki bentang pesisir pantai di bagian 

selatan ini memiliki potensi yang baik dalam mengembangkan sektor wisata bahari. 

Rendra Kresna selaku Bupati Malang, hingga tahun 2018 ini menjadikan kawasan 

pantai sebagai prioritas dalam pengembangan pariwisata di daerah. Oleh karena itu, 

pengembangan potensi pantai-pantai tersebut tentu memerlukan proses yang tepat 

dalam pengelolaannya. 

Peningkatan sektor pariwisata oleh Pemkab Malang dilatarbelakangi oleh 

jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Malang yang dari tahun ke tahun terus 

meningkat. Setiap tahunnya, jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke 

Kabupaten Malang meningkat sekitar 26 % atau sekitar 1,5 juta orang. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Malang Made Arya Wedhantara, pada tahun 2017 jumlah kunjungan 

wisatawan ditargetkan 6,4 juta orang. Target tersebut dalam praktiknya melebihi 
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target hingga 10 persen yakni sekitar 7 juta orang.1 Berikut melalui Diagram 1.1 

dapat diketahui data terkait jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2013 hingga 

2016, yaitu : 

Diagram 1.1 : 

Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Malang 2013-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, 2018. 

 

Melalui tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari tahun 2013 hingga tahun 2016 

jumlah kunjungan wisatawan semakin meningkat. Peningkatan ini tentunya tidak 

lepas dari pengembangan obyek-obyek wisata, promosi, dan  keikutsertaan alam 

even-even pameran wisata. Demi meningkatkan kunjungan wisata tersebut, 

Pemkab Malang mengintensifkan adanya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). 

Pengembangan potensi wisata pantai di Kabupaten Malang dalam 

prosesnya masih ditemukan kendala. Pertama, kendala tersebut muncul karena 

keberadaan kawasan pantai berada pada status kawasan hutan yang berada pada 

                                                           
1 Diakses melalui laman https://malang.merdeka.com/pariwisata/sekitar-7-juta-wisatawan-

kunjungin-kabupaten-malang-pada-2017-lalu-180115f.html Pada Tanggal 1 Februari 2018 Pukul 

16.40 WIB. 

2.550.474

3.251.367
3.654.482

5.849.544

2013 2014 2015 2016

Jumlah Wisatawan (orang)

https://malang.merdeka.com/pariwisata/sekitar-7-juta-wisatawan-kunjungin-kabupaten-malang-pada-2017-lalu-180115f.html
https://malang.merdeka.com/pariwisata/sekitar-7-juta-wisatawan-kunjungin-kabupaten-malang-pada-2017-lalu-180115f.html
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wilayah kerja Perhutani (KPH) Malang. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten 

Malang Kusmantoro Widodo memandang pengembangan pariwisata khususnya 

destinasi pantai di Malang Selatan terganjal lahan Perhutani. Karenanya, nasib 

obyek wisata di wilayah tersebut masih terkatung-katung.2 Jadi dalam hal ini, 

kawasan pantai yang dikelola berada pada zona kawasan hutan yang dilindungi. 

Kawasan pesisir pantai pada dasarnya merupakan kawasan hutan yang dikelola oleh 

Perum Perhutani yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  

Keinginan Pemkab Malang untuk dapat mengelola pantai harus terlebih 

dahulu mengajukan ke tataran pemerintah pusat. Pengajuan ini ditujukan langsung 

ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Proses 

pengajuan itu pun memakan waktu yang sangat panjang dan tidak mudah. Terbukti 

hingga tahun 2018 ini, Kabupaten Malang hanya dapat mengelola 2 (dua) pantai 

saja, yakni Pantai Balekambang dan Pantai Ngliyep yang dikelola oleh Perusahaan 

Daerah (PD) Jasa Yasa. Kedua pantai tersebut dalam pola kerjasamanya bersifat 

dwi-tunggal karcis dengan Perhutani KPH Malang. Artinya, penjualan tiket berada 

dalam satu loket masuk, namun pengunjung memperoleh 2 (dua) tiket atas nama 

Pemkab Malang dan Perhutani KPH Malang. 

Proses pengajuan pengelolaan Pantai Balekambang dan Pantai Ngliyep 

tersebut sudah dilakukan sejak tahun 1982 dan baru disahkan kementerian terkait 

tahun 2016. Prosesnya memang rumit dan memakan waktu yang sangat panjang. 

Untuk dapat mengelola kawasan pantai itu pun harus melalui proses tukar guling 

                                                           
2 Diakses melalui laman https://news.detik.com/berita-jawa-timur/3220778/eksplorasi-wisata-

malang-selatan-terganjal-perhutani Pada Tanggal 1 Februari 2018 Pukul 18.45 WIB. 

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/3220778/eksplorasi-wisata-malang-selatan-terganjal-perhutani
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/3220778/eksplorasi-wisata-malang-selatan-terganjal-perhutani
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lahan, yakni Pemkab memberikan lahan pengganti kepada Perhutani. Tentunya jika 

Pemkab Malang ingin mengelola beberapa pantai lagi harus mencari lahan 

pengganti sejumlah luas pantai yang ingin dikelola. Hal tersebut yang kemudian 

menjadi salah satu kendala dalam mengembangkan wisata bahari di Kabupaten 

Malang. Harapan Pemkab Malang kini adalah terus menunggu adanya aturan baru 

yang memudahkan Pemkab agar nantinya bisa saling menguntungkan antar kedua 

belah pihak demi meningkatkan kepariwisataan di Kabupaten Malang.  

Berdasarkan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 

2014, penyelenggaraan urusan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan 

sumberdaya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan provinsi. Dalam hal ini, 

daerah kabupaten tidak memiliki kewenangan dalam mengelola kawasan pesisir 

laut yang notabene berada pada kawasan hutan.  Namun dalam hal ini daerah 

kabupaten mendapatkan bagi hasil dimana pada pasal 14 ayat (6) disebutkan bahwa 

perhitungan bagi hasil kelautan berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur 

dari garis pantai ke arah laut lepas. Batas tersebut hanya semata keperluan bagi 

hasil, sedangkan kewenangan hingga 12 (dua belas mil) tetap berada pada daerah 

provinsi. Sehingga dalam hal ini, kabupaten memang tidak memiliki kewenangan 

penuh dalam mengelola kawasan pesisir sekalipun itu untuk pariwisata harus 

melalui proses perizinan terlebih dahulu sesuai undang-undang yang berlaku dalam 

hal ini Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 



5 
 

Selanjutnya kewenangan pemerintah pusat terkait pengelolaan kawasan 

hutan secara lebih rinci dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2010 tentang Perum Kehutanan Negara disebutkan pada pasal 3 bahwa :3 

“Pemerintah melanjutkan penugasan kepada Perusahaan untuk melakukan 

Pengelolaan Hutan di Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, 

Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, kecuali 

hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip 

tata kelola perusahaan yang baik.” 

 

Dalam pasal tersebut sudah jelas disebutkan bahwa untuk mengelola kawasan hutan 

yang berada di Provinsi Jawa dilakukan oleh Perum Perhutani. Segala bentuk 

proses yang ingin dilakukan oleh pihak lain untuk mengelola kawasan hutan tentu 

harus melalui prosedur peraturan yang berlaku. Inilah yang kemudian menjadikan 

daerah kabupaten tidak memiliki kewenangan secara penuh dalam mengelola 

wisata yang berada di kawasan hutan negara. Inilah yang menjadi kendala yang 

dihadapi oleh Pemkab Malang hingga saat ini. 

Demi terkendalinya proses pengelolaan kawasan pantai di Kabupaten 

Malang, maka Pemkab menekankan kepada desa agar menjalin kerjasama dengan 

Perhutani terkait wisata. Ini merupakan salah satu jalan tengah yang diambil untuk 

memberikan keuntungan pada kedua belah pihak serta untuk memberikan ruang 

pada masyarakat desa turut mengelola kawasan pantai. Dalam hal ini selain di 

kawasan desa hutan sudah terbentuk LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan), 

Pemkab melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan membentuk Pokdarwis. 

Maksud dari adanya kelompok ini adalah untuk menggerakkan potensi wisata yang 

                                                           
3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Perum 

Kehutanan Negara, Pasal 3. 
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ada di Kabupaten Malang. Melalui inilah Pemkab Malang ingin wisata-wisata yang 

berada di lahan Perhutani dapat dikelola bersama dengan masyarakat desa. 

Kawasan pantai di Kabupaten Malang yang berpotensi untuk dikembangkan 

sebagai wisata memang berada di wilayah lingkup kerja Perhutani KPH Malang. 

Potensi itulah yang kemudian turut dimanfaatkan secara maksimal oleh Perhutani 

KPH Malang dalam mengembangkan wisata. Hal ini juga didukung dengan kondisi 

geografis Kabupaten Malang yang memiliki potensi bentang alam untuk 

dikembangkan. Kawasan wisata pantai yang sudah resmi dikelola Perhutani KPH 

Malang bersama LMDH berjumlah 28 pantai. Hingga tahun 2018 ini destinasi 

wisata yang dikelola Perhutani KPH Malang bersama dengan masyarakat lokal desa 

mencapai 138 wana wisata. Tingkat kunjungan pada obyek-obyek wisata yang 

dikelola pun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berikut dapat diketahui 

melalui Diagram 1.2 : 

Diagram 1.2 : 

Realisasi Pengunjung Wana Wisata Perhutani KPH Malang 

Tahun 2013-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Humas Perhutani KPH Malang, 2018 
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Selain untuk pelestarian lingkungan sekitar objek wisata, tentunya untuk 

menambah nilai ekonomi masyarakat desa sekitar melalui adanya LMDH dalam 

rangka melakukan mitra kerjasama pengelolaan. Keterlibatan LMDH ini yang 

kemudian menjadi jembatan bagi Perhutani KPH Malang untuk mengelola kawasan 

pantai-pantai yang ada dengan masyarakat desa hutan yang terlibat. Adapun jika 

terdapat keterlibatan pihak ketiga seperti investor atau sebagainya, Perhutani KPH 

Malang tetap melibatkan LMDH. Hal ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan 

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Sebagai aktor yang terlibat 

secara langsung dan mengalami dampak dari pengelolaan kawasan wisata tersebut, 

menjadikan masyarakat memiliki kedudukan yang penting dan tidak dapat 

dipisahkan.   

Pemkab Malang dalam meningkatkan pariwisata Kabupaten Malang juga 

telah membentuk Pokdarwis atau Ladesta melalui Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Malang. Jadi dalam hal ini tidak hanya ada Perhutani KPH 

Malang dan LMDH saja. Walaupun semua aktor yang terlibat tentunya memiliki 

kepentingan yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan yang sama yakni 

meningkatkan wisata di Kabupaten Malang. Walaupun terdapat tumpang tindih 

kewenangan dalam pengelolaan pantai tersebut, seluruh aktor yang terlibat tentunya 

memiliki cara atau strategi tersendiri dalam proses pengelolaan wisata. 

Penelitian ini kemudian secara khusus akan membahas terkait salah satu 

pengelolaan pantai di Kabupaten Malang. Peneliti selanjutnya memilih kawasan 

Ekowisata Bowele di Desa Purwodadi, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang 

sebagai objek penelitian. Alasannya adalah karena daya tarik dan potensi Ekowisata 
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Bowele yang sangat bagus untuk dikembangkan, namun terdapat permasalahan 

pada proses tata kelolanya yang melibatkan beberapa aktor kelembagaan.  

Lembaga-lembaga yang turut berwenang dalam pengelolaan Ekowisata Bowele ini 

antara lain adalah Perhutani KPH Malang, LMDH Purwo Wono Asri, 

Pokdarwis/Ladesta Bowele, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, 

dan juga keterlibatan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Purwodadi. 

Keterlibatan beberapa lembaga yang dimaksud dalam pengelolaan 

Ekowisata Bowele di Desa Purwodadi tersebut tentunya melalui berbagai dinamika 

dalam pelaksanannya. Hal ini dikarenakan setiap lembaga-lembaga yang terlibat 

tentu memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dalam mengelola kawasan 

Ekowisata Bowele. Disamping itu dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti 

sebelum penelitian berlangsung, peneliti menemukan adanya beberapa 

permasalahan yang muncul dalam beberapa lembaga yang terlibat dalam 

pengelolaan Ekowisata Bowele. Permasalahan ini muncul juga disebabkan karena 

adanya kewenangan yang cukup banyak dari beberapa lembaga yang terlibat. 

Adanya pro dan kontra tentu menjadi salah satu bentuk gesekan yang dapat terjadi 

jika terdapat lembaga yang berbeda-beda namun sama-sama mengelola kawasan 

yang sama. 

Melalui permasalahan yang terjadi dalam beberapa lembaga pengelola 

Ekowisata Bowele itulah yang kemudian menjadi hal yang menarik bagi peneliti 

untuk dijadikan fokus penelitian. Melalui penelitian ini,  peneliti akan menjelaskan 

terkait kewenangan antar lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengelola 

kawasan Ekowisata Bowele di Desa Purwodadi. Tujuannya adalah untuk 
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mengetahui bagaimana aktor-aktor kelembagaan tersebut yang memiliki kesamaan 

peran dalam mengembangkan potensi kawasan Ekowisata Bowele. Dengan 

menjabarkan keterlibatan aktor-aktor kelembagaan yang berwenang, maka akan 

diketahui sejauh mana pengelolaan kawasan Ekowisata Bowele dikembangkan. 

Berangkat melalui latar belakang yang telah dijabarkan dan dijelaskan oleh 

peneliti di atas, dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

fokus terkait Hubungan Antar Lembaga Dalam Pengembangan Tata Kelola Wisata 

Ekowisata Bowele Di Desa Purwodadi. Dalam penelitian ini, peneliti akan lebih 

memfokuskan pada relasi antar lembaga yang saling terlibat dalam proses 

pengelolaan Ekowisata Bowele. Penelitian ini kemudian akan peneliti jabarkan 

terkait bagaimana aktor-aktor kelembagaan yang terlibat saling berinteraksi dalam 

proses pengelolaan kawasan Ekowisata Bowele. Oleh karena itu, peneliti akan lebih 

lanjut menyusun penelitian ini dengan judul “Hubungan Antar Lembaga Dalam 

Pengembangan Tata Kelola Ekowisata Bowele Di Desa Purwodadi Kecamatan 

Tirtoyudo Kabupaten Malang”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut : 

1. Bagaimana hubungan antar lembaga yang memiliki kewenangan dalam 

pengembangan tata kelola Ekowisata Bowele di Desa Purwodadi 

Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diberikan oleh peneliti di atas, 

maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui hubungan antar lembaga yang memiliki kewenangan 

dalam pengembangan tata kelola Ekowisata Bowele di Desa Purwodadi 

Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka manfaat 

yang ingin diperoleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan menjelaskan 

secara teoritis mengenai Hubungan Antar Lembaga dalam Pengembangan 

Tata Kelola Kawasan Ekowisata Bowele di Desa Purwodadi Kecamatan 

Tirtoyudo Kabupaten Malang. 

2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai tinjauan atau rujukan terhadap 

penelitian yang sejenis berikutnya di kemudian hari. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab II ini memuat tiga sub bab penting yang digunakan sebagai acuan dan 

landasan penulis dalam melaksanakan penelitian ini. Sub bab pertama adalah 

penelitian terdahulu, di mana dalam sub bab ini berisi tentang penelitian-penelitian 

terdahulu yang telah dilakukan dengan tema yang sama dengan apa peneliti 

lakukan. Penelitian terdahulu ini menjadi landasan peneliti untuk melakukan 

penelitian yang berbeda walaupun dengan tema yang sama. Sub bab kedua berisi 

tentang kerangka teoritik yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan analisis. 

Sedangkan sub bab ketiga berisi tentang alur pikir penelitian yang menggambarkan 

alur penelitian yang dilakukan oleh peneliti mulai dari latar belakang permasalahan, 

analisis, hingga hasil yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan secara 

ringkas.  

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan hasil riset dari suatu penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu pada bab ini merupakan 

penelitian yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni terkait 

hubungan antar aktor. Terdapat berbagai macam fokus dan urgensi penelitian yang 

berbeda dari beberapa penelitian terdahulu yang telah ditemukan oleh peneliti. 

Beberapa penelitian terdahulu tersebut dijelaskan sebagai berikut : 

Pertama, penelitian berjenis skripsi dengan judul “Relasi Antar Aktor 

Dalam Perumusan Kebijakan Publik : Studi Tentang Relasi Pemerintah dan 
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Pokdarwis Dewa Bejo dalam Perumusan Kebijakan Pengelolaan Gua Pindul” oleh 

Novita Widayani, 2016. Fokus penelitian ini adalah terkait tidak dilibatkannya 

semua aktor dalam proses perumusan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul terkait 

Pengelolaan Goa Pindul. Disisi lain Pokdarwis memiliki tujuan yang bertentangan 

dengan Pemkab, namun membutuhkan keterlibatan Pemkab terkait payung hukum. 

Sedangkan Pemkab menginginkan retribusi Goa Pindul untuk peningkatan 

pendapatan daerah. Penelitian dengan metode dekriptif kualitatif ini menggunakan 

Teori Perumusan Kebijakan Publik dan Konsep Relasi Institusi Formal dan Institusi 

Informal dalam analisisnya. Titik pembedanya dengan penelitian ini terletak pada 

fokus, metode, dan teori yang digunakan. Pada penelitian ini, peneliti fokus terkait 

hubungan antar lembaga dalam pengelolaan kawasan ekowisata bahari. Metode 

yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus 

dan menggunakan Teori Rational Choice Institutionalism ( Hall & Taylor). 

Kedua, penelitian berjenis tesis dengan judul “Konflik Pengelolaan 

Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu (Antara Kebutuhan Konservasi dan 

Pariwisata)” oleh Basyori, 2014. Penelitian dengan metode deskriptif kualitatif ini 

dalam melakukan analisis konflik menggunakan Teori Sengketa Publik, Konsep 

Governance Dan Model Batas (Boundary Model). Hasil penelitian ini, peneliti 

menyimpulkan bahwa untuk menyelesaikan konflik adalah dengan melakukan 

perubahan aturan. Tujuannya untuk memberikan batasan yang jelas  antara 

kebutuhan konservasi dan kebutuhan wisata. Titik pembedanya dengan penelitian 

ini terletak pada fokus, metode dan teori yang digunakan. Pada penelitian ini, 

peneliti fokus terkait hubungan antar lembaga dalam pengelolaan kawasan 
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ekowisata bahari. Metode yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus dan menggunakan Teori Rational Choice Institutionalism 

(Hall & Taylor). 

Ketiga, penelitian berjenis skripsi dengan judul “Relasi Antar Aktor Dalam 

Pemberlakuan Kebijakan Jalan Satu Arah : Studi Mengenai Relasi Kuasa Antara 

Pemerintah, Swasta, Dan Masyarakat Kampung Terban Dalam Pemberlakuan 

Kebijakan Jalan Satu Arah Di Jalan Cornel Simanjuntak Yogyakarta” oleh Latifah 

Utiya Ni'amar Rahmani, 2016. Penelitian ini berfokus pada adanya relasi kuasa 

antar aktor dalam penerapan kebijakan jalan satu arah dalam menyelesaikan 

permasalahan publik dan konflik yang terjadi. Dalam penelitian ini sama-sama 

menggunakan metode studi kasus.  Analisis dengan menggunakan teori kebijakan 

publik dan konsep relasi kuasa dalam Teori Governance. Titik pembedanya adalah 

terletak pada fokus dan teori yang digunakan. Pada penelitian ini, peneliti fokus 

terkait hubungan antar lembaga dalam pengelolaan kawasan ekowisata bahari dan 

analisis menggunakan Teori Rational Choice Institutionalism ( Hall & Taylor). 

Keempat, penelitian berjenis tesis dengan judul “Hubungan Aktor Dalam 

Pembebasan Hak Atas Tanah : Studi Kasus Pembebasan Lahan Proyek 

Pembangunan Jalan MERR II-C Gunung Anyar Surabaya” oleh Atika Vania, 2017. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika pembebasan tanah di kelurahan 

Gunung Anyar menimbulkan masalah terkuat terkait ganti rugi. Aktor yang terlibat 

adalah pemerintah dan masyarakat yang terdampak. Kedua pihak tersebut tidak 

saling menjalin koordinasi sehingga memunculkan terjadinya konflik. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan Teori Elite dan 



14 
 

Tindakan Sosial Weber sebagai analisisnya. Titik pembedanya adalah terletak pada 

fokus, metode dan teori yang digunakan. Pada penelitian ini, peneliti fokus terkait 

hubungan antar lembaga dalam pengelolaan kawasan ekowisata bahari. Metode 

yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus 

dan menggunakan Teori Rational Choice Institutionalism ( Hall & Taylor). 

Kelima, penelitian berjenis skripsi dengan judul “Relasi Antar Aktor 

Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Masyarakat dan PHRI (Perhimpunan Hotel 

dan Restoran Indonesia) dalam Keterkaitannya dengan Fenomena Pembangunan 

Hotel di Kota Yogyakarta” oleh Dhienda Viola Dewintha, 2015. Penelitian ini 

fokus pada masih terjadinya pembangunan hotel secara besar-besaran ditengah 

adanya Peraturan Wali Kota tentang moratorium pembangunan hotel di Kota 

Yogyakarta. Fokus penelitian ini untuk mengetahui pola relasi pemerintah terhadap 

masyarakat dan PHRI terkait pembangunan hotel yang cenderung menimbulkan 

konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menggunakan 

Konsep Relasi antar State dan Society serta Teori Konflik. Titik pembedanya adalah 

terletak pada fokus, metode dan teori yang digunakan. Pada penelitian ini, peneliti 

fokus terkait hubungan antar lembaga dalam pengelolaan kawasan ekowisata 

bahari. Metode yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus dan menggunakan Teori Rational Choice Institutionalism 

(Hall & Taylor). 

Berikut dalam Tabel 2.1 penulis akan menjabarkan poin-poin penting dari 

hasil riset sebelumnya dengan memberikan titik perbedaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis, yaitu : 
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Tabel 2.1 : 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No. Penelitian Fokus Penelitian 
Metode 

Penelitian 

Titik 

Pembeda 

1. Novita Widayani, 2016.  

Relasi Antar Aktor 

Dalam Perumusan 

Kebijakan Publik : 

Studi Tentang Relasi 

Pemerintah dan 

Pokdarwis Dewa Bejo 

dalam Perumusan 

Kebijakan Pengelolaan 

Gua Pindul.  

Timbulnya konflik akibat 

tidak dilibatkannya 

Pokdarwis dalam 

pembuatan SK Bupati 

Gunungkidul terkait 

pengelolaan Goa Pindul. 

Pokdarwis Dewa Bejo 

yang memiliki tujuan 

yang bertentangan 

dengan Pemkab, namun 

nyatanya membutuhkan 

payung hukum dari 

Pemkab. Sedangkan 

Pemkab melalui 

Pokdarwis ingin 

mengelola retribusi Goa 

Pindul, namun tidak 

mendapat kesepakatan 

yang jelas antar 

keduanya. 

Kualitatif 

Deskriptif 

Terletak pada 

fokus 

penelitian, 

metode, dan 

teori yang 

digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Basyori, 2014. 

Konflik Pengelolaan 

Kawasan Cagar Alam 

Pulau Sempu (Antara 

Kebutuhan Konservasi 

dan Pariwisata) 

Penyebab utama konflik 

karena adanya perbedaan 

persepsi antar 

stakeholder terkait 

legitimasi BBKSDA 

Jawa Timur.  Masyarakat 

sekitar menentang 

legitimasi tersebut karena 

intansi pengelola tidak 

mampu menegakkan 

aturan dan terjadi 

pembiaran pelanggaran 

batas pengelolaan. 

Kualitatif 

Deskriptif 

Terletak pada 

fokus, 

metode, dan 

teori yang 

digunakan. 

3.  Latifah Utiya Ni'amar 

Rahmani, 2016. 

Penelitian ini berfokus 

pada adanya relasi kuasa 

antara pemerintah, 

Studi 

Kasus 

Terletak pada 

fokus 

penelitian 
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Relasi Antar Aktor 

Dalam Pemberlakuan 

Kebijakan Jalan Satu 

Arah: Studi Mengenai 

Relasi Kuasa Antara 

Pemerintah, Swasta, 

Dan Masyarakat 

Kampung Terban 

Dalam Pemberlakuan 

Kebijakan Jalan Satu 

Arah Di Jalan Cornel 

Simanjuntak 

Yogyakarta.  

swasta, dan masyarakat 

Kampung Terban dalam 

penerapan kebijakan 

jalan satu arah. 

Menitikberatkan pada 

bagaimana aktor tersebut 

dalam menyelesaikan 

permasalahan publik dan 

konflik yang terjadi. 

dan teori 

yang 

digunakan. 

4. Atika Vania, 2017. 

Hubungan Aktor Dalam 

Pembebasan Hak Atas 

Tanah: Studi Kasus 

Pembebasan Lahan 

Proyek Pembangunan 

Jalan MERR II-C 

Gunung Anyar 

Surabaya. 

 

Penelitian ini fokus 

mendeskripsikan 

dinamika pembebasan 

tanah dalam proyek 

pembangunan jalan 

MERR II-C Gunung 

Anyar dan membahas 

terkait relasi aktor yang 

terlibat dalam 

pembebasan tanah di 

wilayah tersebut. 

Kualitatif 

Deskriptif 

Terletak pada 

fokus 

penelitian, 

metode, dan 

teori yang 

digunakan. 

5. Dhienda Viola 

Dewintha, 2015. 

Relasi Antar Aktor 

Pemerintah Kota 

Yogyakarta dengan 

Masyarakat dan PHRI 

(Perhimpunan Hotel 

dan Restoran Indonesia) 

dalam Keterkaitannya 

dengan Fenomena 

Pembangunan Hotel di 

Kota Yogyakarta. 

Fokus penelitian ini 

adalah untuk mengetahui 

pola relasi pemerintah 

terhadap masyarakat dan 

PHRI terkait 

pembangunan hotel yang 

cenderung menimbulkan 

konflik. 

Kualitatif 

Deskriptif 

Terletak pada 

fokus 

penelitian, 

metode, dan 

teori yang 

digunakan. 

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2018. 
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Dari beberapa penelitian yang sudah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini berbeda dengan penelitian 

yang telah ada dan belum pernah diteliti sebelumnya. Hal ini dilihat dari beberapa 

aspek yang mendasari seperti fokus penelitian, aktor yang terlibat dalam penelitian 

ini yang sudah berbeda dengan penelitian sebelumnya. Sehingga penelitian ini bisa 

dilaksanakan karena belum ada penyamanya atau belum pernah dilakukan 

sebelumnya. 

 

2.2 Teori Institusionalisme Baru (New Institutionalism Theory) 

Teori Institusionalisme Baru (New Institutionalism) lahir dan berangkat dari 

adanya keresahan terhadap Institusionalisme Lama. Institusionalisme Lama lebih 

berkutat pada institusi atau lembaga-lembaga negara, baik secara struktur 

organisasional negara secara statis. Institusionalisme baru ini berusaha melihat suatu 

institusi negara sebagai hal yang lebih dinamis. Artinya, suatu institusi negara dapat 

diperbaiki ke arah tujuan tertentu yang lebih baik dengan adanya langkah-langkah 

yang tersusun secara praktis untuk mencapai tujuan tersebut. Bagi penganut 

Institusionalisme Baru, pokok masalah ialah bagaimana membentuk institusi yang 

dapat menghimpun secara efektif sebanyak mungkin preferensi dari para aktor untuk 

menentukan kepentingan kolektif.4 Inilah yang kemudian menjadi bagian kajian 

terpenting yang mendasari teori institutionalisme baru. 

Institusionalisme Baru pada dasarnya dibangun di atas wawasan terbaik 

institusionalisme tradisional dalam konteks kerangka teoritis yang lebih eksplisit. 

                                                           
4 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Hlm. 99. 
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Oleh karena itu, titik keberangkatan yang disajikan oleh institusionalisme baru 

adalah dalam segi gerakan sepanjang enam garis analisis :5 

1. Dari fokus terhadap organisasi menuju fokus pada peraturan; 

2. Dari konsepsi formal tentang institusi menuju yang informal; 

3. Dari konsepsi statis tentang institusi menuju konsep dinamis; 

4. Dari berkubang dalam nilai menjadi posisi kritis terhadap nilai; 

5. Dari konsepsi institusi holistik menjadi terpisah-pisah; 

6. Dari independensi menjadi kemelekatan. 

 

Perbedaan yang terlihat antara Institusionalisme Lama dan Institusionalisme Baru 

terletak pada usaha Institusionalisme Baru untuk lebih menguji model teoritis tentang 

bagaimana institusi mempengaruhi perilaku. Perhatian baru diberikan pada cara 

institusi mewujudkan nilai dan relasi kekuasaan, dan terhadap rintangan juga peluang 

yang menghadang desain institusional.6 Institusionalisme Baru lahir dengan 

beberapa cabang variasi. Berikut menurut Guy Petter (1999) sebagaimana disebutkan 

oleh Marsh dan Stoker (2012), terdapat tujuh cabang Institusionalisme Baru :7 

1. Institusionalis Normatif mempelajari bagaimana norma dan nilai yang 

dikandung dalam institusi politik membentuk perilaku individu; 

2. Institusionalis Pilihan Rasional menyatakan bahwa institusi politik 

adalah sistem aturan dan desakan yang di dalamnya individu berusaha 

untuk mekasimalkan kegunaan mereka; 

3. Institusionalis historis melihat pada bagaimana pilihan yang dibuat 

tentang desain institusional sistem pemerintahan mempengaruhi 

pembuatan keputusan individu di masa depan; 

4. Institusionalis Empiris lebih mengelompokkan berbagai jenis 

institusionali dan menganalisis dampak praktisnya terhadap kinerja 

pemerintah; 

5. Institusionalis Internasional menunjukkan bahwa perilaku negara 

disetir oleh desakan struktural (formal dan informal) atau kehidupan 

politik internasional; 

                                                           
5 David Marsh dan Gerry Stoker, Teori dan Metode dalam Ilmu Politik, Nusa Media, Bandung, 

2012, Hlm. 116. 
6 Ibid, Hlm. 121. 
7 Ibid, Hlm. 115. 
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6. Institusionalis Sosiologis mempelajari cara institusi menciptakan 

makna bagi individu, memberikan batu-bata teoritis yang penting bagi 

institusionalisme normatif dalam ilmu politik; 

7. Institusionalis Jaringan menunjukkan bagaimana pola-pola interaksi 

yang diatur tapi seringkali informal antara individu dan kelompok bisa 

membentuk perilaku politik. 

 

Berdasarkan ketujuh cabang Institusionalisme Baru di atas, dalam penelitian 

ini peneliti akan menggunakan cabang Institusionalis Pilihan Rasional. Hal ini 

dikarenakan sesuai dengan fokus peneliti yang akan membahas terkait Hubungan 

Antar Lembaga dalam Pengembangan Tata Kelola Kawasan Ekowisata Bowele Desa 

Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang yang berada dibawah 

kewenangan Perhutani KPH Malang. Disamping itu terdapat pula peranan lembaga 

masyarakat desa, yaitu LMDH Purwo Wono Asri, Pokmaswas Purwodadi, dan 

Ladesta Bowele yang merupakan lembaga masyarakat desa yang memiliki hak dalam 

pengelolaan kawasan pantai tersebut. Serta adanya keterlibatan Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan dalam pengembangan kawasan tersebut. 

Dengan menggunakan pendekatan Rational Choice Institutionalism pada 

penelitian ini, maka peneliti akan melihat bagaimana lembaga-lembaga tersebut 

mampu memaksimalkan kegunaan mereka ditengah sistem aturan dan perbedaan 

kepentingan antar lembaga yang sama-sama mengelola kawasan pesisir Pantai 

Bowele yang dikembangkan sebagai kawasan ekowisata. 

2.3 Teori Rational Choice Institutionalism 

Teori Institusionalisme pilihan rasional dikembangkan secara bersamaan 

dengan institusionalisme historis namun tidak saling berhubungan. Adanya Teori 

Institusionalis Pilihan Rasional bermula dari pendekatan pilihan rasional dan 

pendekatan institusionalisme. Teori pilihan rasional bergantung pada kekuatan 
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analitisnya atas keputusan memaksimalkan nilai kegunaan individu. Terlepas dari 

dasar individualistik yang mendasari pendekatan analitiknya, para pelaku kebijakan 

pilihan rasional telah memahami dengan jelas bahwa kebanyakan kehidupan politik 

terjadi di dalam institusi (Tsebelis, dalam Peter 1999).8 Oleh karena itu, Rational 

Choice Institutionalism memberikan cara pandang terkait bagaimana aktor bertindak 

di dalam institusi dan memaksimalkan peranan mereka. 

Pada semua pendekatan teoritis ini, lembaga-lembaga dikonseptualisasikan 

sebagai kumpulan aturan dan insentif yang menetapkan kondisi-kondisi tertentu 

untuk rasionalitas yang terikat, dan karena itu membentuk ruang politik di mana 

banyak aktor politik yang saling bergantung dapat berfungsi.9 Logika dasar Rational 

Choice Institutionalism adalah bahwa institusi adalah pengaturan peraturan dan 

insentif, dan anggota institusi berperilaku sebagai respon terhadap komponen dasar 

struktur kelembagaan tersebut. Rational Choice Institutionalism telah 

mengembangkan konsep hubungan institusional dan perilaku dalam serangkaian 

konsep general yang memungkinkan adanya pengembangan sistematik. 

Rational Choice Institutionalism ternyata dapat dipahami dengan beberapa 

perpektif. Terdapat beberapa ragam perspektif sebagai komponen pilihan rasional 

yang berbeda untuk memahami institusi. Perspektif tersebut antara lain model agen 

utama institusi (principal-agent models of institutions), model teori permainan-

teoritis (game-theoretic models of institutions), dan model institusi berbasis aturan 

                                                           
8 B. Guy Peters, Institutionalism Theory In Political Science The ‘New Institutionalism’, PINTER, 

London and New York : PINTER, 1999, Hlm. 43. 
9 Ibid, Hlm. 44. 
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(rule-based models of institutions) sebagai komponen pendekatan pilihan rasional 

yang lebih luas. Berikut penjelasan dari komponen pilihan rasional tersebut : 

a. Principal-Agent Models of Institutions 

Interaksi antar institusi dan interaksi antara individu dan institusi, dapat 

dilihat dari perspektif model principal-agent. Perspektif ini dapat diterapkan di 

dalam organisasi sekaligus berfungsi sebagai alat untuk memahami interaksi antar 

kelompok institusi di dalam sektor publik. Model ini dipahami sebagai  cara standar 

untuk menganalisis peraturan suatu kebijakan.10 Dalam hal ini institusi bertindak 

sebagai agen bagi beberapa aktor politik lainnya di masyarakat. Suatu pertanyaan 

yang sangat penting dalam model ini adalah institusi ini benar-benar berfungsi 

sebagai agen, atau apakah mereka dapat memilih prinsipal dan isyarat mereka sendiri. 

b. Game-Theoretic Models of Institutions 

Kepatuhan adalah salah satu perhatian utama versi rasional dari teori 

institusional. Masalah kepatuhan juga dapat dikonseptualisasikan sebagai 

serangkaian permainan yang dimainkan antara aktor (biasanya legislator) yang 

berusaha memastikan kepatuhan aktor lain (biasanya birokrat), sementara pelaku 

birokrasi umumnya mencari lintang yang lebih besar untuk bertindak.11 Masalah bagi 

aktor yang merancang 'permainan' adalah membangun matriks yang 

memungkinkannya untuk mematuhi. Literatur tentang teori permainan menunjukkan 

pentingnya permainan berulang sebagai sarana untuk membangun kerjasama dan 

                                                           
10 Ibid, Hlm. 50. 
11 Ibid, Hlm. 52. 
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kesepahaman yang lebih besar di antara para aktor yang terlibat dalam sebuah 

permainan. 

c. Rule-Based Models of Institutions 

Versi pendekatan pilihan rasional ini mengkonseptualisasikan institusi 

sebagai kumpulan peraturan dengan anggota institusi setuju untuk mengikuti 

peraturan tersebut sebagai imbalan atas manfaat seperti yang dapat diperoleh dari 

keanggotaan mereka di dalam struktur. Pandangan alternatif tentang peran teori 

pilihan rasional dalam analisis kelembagaan juga bergantung pada peraturan, namun 

peraturan ini dikonseptualisasikan sebagai pemenuhan tujuan yang berbeda secara 

signifikan. 

Institusi menyediakan seperangkat aturan yang disepakati yang memetakan 

preferensi ke dalam keputusan. Selanjutnya, mengingat bahwa anggota sebuah 

institusi akan berpartisipasi dalam sejumlah keputusan, mereka bisa mengimbangi 

kerugian dalam satu putaran dalam iterasi selanjutnya dari 'permainan'.12 Dari 

perspektif rasionalitas, institusi menyediakan sarana yang stabil untuk menentukan 

pilihan dalam lingkungan politik yang sangat diperdebatkan. 

Fungsi pendekatan Rational Choice Institutionalism juga dibatasi oleh tingkat 

di mana ia menentukan preferensi atau tujuan dari agen secara eksogen terhadap 

analisis. Hal ini terutama dalam kasus empiris dimana preferensi yang mendasar 

bersifat multifaset (bersegi), ambigu atau sulit untuk menentukan suatu prediksi. 

Karena perilaku instrumental adalah komponen utama bagi politik, bagaimanapun 

Rational Choice Institutionalism telah berkontribusi besar, terutama dengan 

                                                           
12 Ibid, Hlm. 48 



23 
 

menyoroti aspek kunci politik yang seringkali kurang dihargai oleh perspektif lain 

dan menyediakan alat untuk menganalisisnya. 

Seperti semua teori yang ada, Rational Choice Institutionalism berisi tentang 

perdebatan internal dan beberapa sudut pandang. Terlepas dari itu, Menurut Hall & 

Taylor (1996), terdapat empat fitur penting yang ditekankan dalam melakukan 

analisis terhadap pendekatan Rational Choice Institutionalism ini. Berikut terdapat 4 

(empat) fitur penting yang merupakan indikator dari pendekatan Rational Choice 

Institutionalism : 

1) Keterlibatan Aktor dalam Lembaga 

Pendekatan RCI seringkali bersifat fungsional. Artinya, ini menjelaskan 

asal-usul sebuah institusi terutama dalam hal efek yang mengikuti dari 

keberadaannya. Pelaku Rational Choice Institutionalism menggunakan seperangkat 

asumsi perilaku yang khusus. Secara umum, mereka berpendapat bahwa, pelaku 

yang bersangkutan memiliki seperangkat pilihan atau selera sendiri.13 Berperilaku 

sepenuhnya secara instrumental sehingga dapat memaksimalkan perhatian 

preferensi, dan sama halnya dengan cara yang sangat strategis dan memerlukan 

perhitungan ekstensif. 

Tradisi pilihan rasional telah mulai hadir secara lebih sistematis ke proses 

historis dan institusional untuk lebih memahami bagaimana preferensi aktor telah 

dibentuk dan bagaimana lembaga-lembaga telah memperkenalkan bias atau distorsi 

                                                           
13 Peter A. Hall and Rosemary C. R. Taylor, Political Science and the Three New Institutionalisms, 

Published by MPIFG Discussion Paper, Germany, 1996, Hlm. 12. 
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lainnya.14 Aktor-aktor dalam bertindak berdasarkan atas dorongan kepentingan 

rasional, baik untuk menjalankan peranannya dalam institusi maupun untuk 

pencapaian tujuan. Dalam hal ini, peran-peran aktor secara khusus dalam suatu 

lembaga akan berbeda-beda dalam menjalankan fungsi lembaganya. Hal ini 

dikarenakan tiap-tiap lembaga memiliki prosedur dan aturan khusus dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya. 

2) Tindakan Aktor dalam Pencapaian Preferensi 

Preferensi merupakan hal yang sangat ditekankan dalam pendekatan 

Rational Choice Institutionalism. Preferensi dalam hal ini diberlakukan sebagai 

aktor-aktor yang berinteraksi dengan aktor lain, khususnya institusi yang dipahami 

sebagai bentuk permainan.15 Individu dalam institusi bertindak untuk 

memaksimalkan pencapaian preferensi pribadi namun cenderung menghasilkan hasil 

yang secara kolektif tidak optimal.16 Biasanya, yang mencegah pelaku mengambil 

tindakan kolektif yang unggul ketika tidak adanya pengaturan kelembagaan yang 

akan menjamin perilaku komplementer (saling melengkapi) oleh pihak yang lain. 

Dalam pencapaian preferensi atau hal yang diutamakan suatu lembaga, 

tentu menimbulkan dilema dari adanya tindakan kolektif para aktor. Konteks dan 

situasi ini sangat dalam, terutama ketika para aktor saling mengantisipasi tindakan 

aktor lain dan memilih strategi untuk merespon apa yang diputuskan aktor lain.17 

Karena tidak semua aktor memiliki pemikiran yang sama dalam mencapai suatu 

                                                           
14 Ira Katznelson and Barry R. Weingast, Preferences and Situations Points of Intersection Between 

Historical and Rational Choice Institutionalism, Published by Russell Sage Foundation, New York, 

Hlm. 6. 
15 Ibid, Hlm. 8. 
16 Peter A. Hall dan Rosemary C.R Taylor, Op.Cit, Hlm. 12 
17 Ira Katznelson and Barry R. Weingast, Op. Cit, Hlm. 8. 



25 
 

tujuan lembaga. Preferensi yang diinduksi berkaitan dengan instrumen, seperti 

pilihan strategi, terkadang dapat diamati dengan keteraturan bagi mereka untu dapat 

diperhitungkan menuju preferensi yang diinginkan.18 Hal inilah yang menyebabkan 

adanya kepentingan-kepentingan tertentu yang dilakukan oleh para aktor dalam 

lembaga.  

3) Interaksi Antar Lembaga 

Fitur ini merupakan sebuah jalan bagaimana suatu aktor antar institusi 

berbeda dapat saling berhubungan untuk menentukan kebijakan. Rational Choice 

Instutionalism dipahami  dalam mencapai preferensi adalah dengan cara institusi 

hadir dengan menyediakan jaringan yang hebat.19 Jaringan yang dimaksud ini adalah 

hubungan atau interaksi yang dilakukan degan lembaga-lembaga lain. Salah satu 

struktur institusi seperti interaksi, dapat mempengaruhi jangkauan dan urutan 

alternatif pada agenda pilihan.20 Interaksi ini dapat menyediakan suatu mekanisme 

informasi dan penegakan yang mengurangi ketidakpastian tentang perilaku orang 

lain dan memungkinkan keuntungan dari adanya pertukaran.Sehingga dalam hal ini 

akan diperoleh hasil potensi sosial yang lebih baik dan saling menguntungkan. 

Interaksi ini dapat melihat bagaimana lembaga satu dengan lainnya yang berbeda 

saling berhubungan. Hubungan yang dimaksud ini adalah hubungan yang melibatkan 

antar lembaga berbeda  namun dalam konteks pelaksanaan tugas atau kepentingan 

yang sama. 

 

                                                           
18 Ibid, Hlm.8 
19 Ibid, Hlm. 14 
20 Ibid. 
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4) Instrumen dan Aturan Lembaga 

Para pelaku pilihan rasional juga telah mengembangkan pendekatan yang 

berbeda terhadap masalah tentang bagaimana institusi tersebut berasal. Biasanya, 

mereka memulai dengan menggunakan deduksi untuk mendapatkan spesifikasi 

fungsi dari fungsi yang dilakukan oleh sebuah institusi. Mereka kemudian 

menjelaskan keberadaan institusi tersebut dengan mengacu pada nilai fungsi tersebut 

bagi aktor yang terkena dampak institusi itu sendiri.21 Mereka kemudian menjelaskan 

keberadaan institusi tersebut dengan mengacu pada nilai fungsi tersebut bagi aktor 

yang terkena dampak institusi itu sendiri. 

Para aktor menciptakan sebuah institusi untuk mewujudkan nilai sering 

dikonseptualisasikan adalah untuk memperoleh kerjasama. Dengan demikian, jika 

institusi tersebut tunduk pada proses pemilihan kompetitif, hal itu tetap bertahan 

karena memberi lebih banyak manfaat kepada aktor terkait ketimbang bentuk 

kelembagaan alternatif. Dapat disimpulkan bahwa para aktor menciptakan sebuah 

institusi untuk mewujudkan nilai ini juga berdasarkan instrumen atau aturan yang 

telah dibuat oleh lembaga tersebut. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21Peter A. Hall dan Rosemary C.R Taylor, Op.Cit, Hlm. 13 
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2.4 Alur Pikir Penelitian 

Bagan 2.1 

Alur Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018. 

Latar Belakang Masalah : 

 

Ekowisata Bowele merupakan kawasan pantai yang memiliki beragam potensi yang 

bagus untuk dikembangkan, namun dalam pengembangannya ditemukan kendala 

terkait tumpang tindih kewenangan lembaga pengelola yang terlibat. Aktor 

kelembagaan yang terlibat adalah Perhutani KPH Malang, LMDH Purwo Wono Asri, 

Ladesta Bowele, Pokmaswas, dan Disparbud Kabupaten Malang.  

 
 

 

Indikator Rational Choice Institutionalism (Hall & Taylor) : 

 

Keterlibatan Aktor dalam Lembaga : Ladesta, Pokmaswas & Disparbud 

memaksimalkan perannya dengan terus melakukan peningkatan sarana ekowisata; 

Perhutani dan LMDH memaksimalkan perannya hanya di ticketing tanpa adanya 

pembaruan; 

Tindakan Aktor dalam Pencapaian Preferensi : Disparbud mencapai preferensinya 

dengan membentuk Pokdarwis/Ladesta; Perhutani KPH Malang mencapai 

preferensinya dengan fokus pada sektor wisata bersama LMDH.  

Interaksi Antar Lembaga: Hubungan langsung terjadi antar Ladesta dan Disparbud 

dalam peningkatan ekowisata; serta LMDH dan Perhutani dalam hal ticketing; 

Instrumen atau Aturan Lembaga : Pemkab yang ingin mengelola kawasan pantai 

harus melalui mekanisme tukar guling lahan dengan Perhutani; Terdapat pasal pada 

Perjanjian Kerjasama antara LMDH dengan Perhutani KPH Malang yang dianggap 

kurang sesuai dan lebih menguntungkan pihak Perhutani.  

 

 
Hubungan antar lembaga pengelola dalam praktiknya masih cenderung kurang baik 

dan tumpang tindih. Pengelolaan masih didominasi Perhutani KPH Malang sebagai 

penerima bagi hasil terbanyak namun tidak melakukan peningkatan di lokasi wisata. 

Peningkatan justru dilakukan oleh Disparbud Kabupaten Malang dengan memberikan 

fasilitas penunjang melalui Ladesta. Pada segi aturan masih ditemukan beberapa 

ketentuan pasal yang tidak sesuai dan dianggap lebih menguntungkan pihak Perhutani. 

 

 



28 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Berdasarkan fokus yang peneliti ambil dalam hal menganalisis “Hubungan 

Antar Lembaga dalam Pengembangan Tata Kelola Kawasan Ekowisata Bowele 

Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang”, jenis penelitian yang 

digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Pada dasarnya, metode 

kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data secara mendalam untuk memahami 

makna dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian kualitatif merupakan 

metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah 

individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau 

kemanusiaan.22 Kemudian, definisi lain terkait metode penelitian kualitatif 

disampaikan oleh Afrizal (2016) : 

Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian 

ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa 

kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia 

serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan 

data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak 

menganalisis angka-angka.23 

 

Namun bukan berarti dalam metode penelitian kualitatif, peneliti tidak 

menggunakan angka-angka dalam analisis data dan penulisan laporan. Akan tetapi, 

para peneliti kualitatif perlu mengumpulkan dan menganalisis angka-angka jika 

diperlukan. Dalam artian, data kuantitatif digunakan sebagai pendukung argumen, 

                                                           
22 John W. Cresswell, Pendekatan Metode Kualitaif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi 4, Pustaka 

Pelajar, Yogyakarta, 2016, Hlm. 4. 
23 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian 

Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm. 13. 
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interpretasi atau laporan penelitian.24 Pada dasarnya, jenis data yang dianalisis pada 

metode penelitian kualitatif adalah terkait kata-kata atau perbuatan-perbuatan 

manusia atau kelompok sosial yang telah dikumpulkan. Dalam hal ini, peneliti akan 

memahami dan memaknai peristiwa yang diamati tersebut  Metode kualitatif 

berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa tertentu dengan 

perspektif peneliti itu sendiri. 

 Menurut Creswell, penelitian kualitatif dapat memilih antara beberapa 

kemungkinan, seperti naratif, fenomenologi, etnografi, studi kasus, dan grounded 

theory.25 Melalui beberapa pendekatan penelitian yang dikemukakan oleh 

Cresswell, peneliti akan menganalisis terkait penelitian yang berjudul “Hubungan 

Antar Lembaga dalam Pengembangan Tata Kelola Kawasan Ekowisata Bowele di 

Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang” ini dengan 

menggunaan pendekatan desain studi kasus atau case study. Studi kasus dipilih 

peneliti karena metode ini sesuai untuk menjawab pertanyaan pada rumusan 

masalah yang diteliti dalam penelitian ini. 

Studi kasus merupakan bagian dari metode penelitian ilmu sosial. Dalam 

hal ini, studi kasus masih dapat dibedakan lagi menjadi fokus pada studi kasus 

tunggal dan multikasus. Secara umum, studi kasus merupakan strategi yang lebih 

cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan how atau why, bila 

peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang 

akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena 

                                                           
24 Ibid. 
25 John W. Creswell, Op. Cit, Hlm. 250 . 
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kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata.26 Menurut Robert K. 

Yin, studi kasus dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu studi kasus eksplanatoris, 

eksploratoris, dan deskriptif. Studi kasus eksploratoris jika pertanyaan penelitian 

berfokus pada pertanyaan “apa”. Sedangkan studi eksplanatoris lebih pada 

pertanyaan “mengapa” dan “bagaimana”. 

Pada penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan tipe studi kasus 

dengan pendekatan eksplanatoris. Hal ini dikarenakan sesuai dengan pertanyaan 

penelitian peneliti yaitu “Bagaimana hubungan antar lembaga dalam 

pengembangan tata kelola Ekowisata Bowele?”. Pertanyaan-pertanyaan 

“bagaimana” dan “mengapa” bersifat lebih eksplanatoris dan lebih mengarah ke 

penggunaan strategi-strategi seperti pada studi kasus. Hal ini disebabkan 

pertanyaan-pertanyaan seperti ini berkenaan dengan kaitan-kaitan operasional yang 

menuntut pelacakan waktu tersendiri, bukan sekedar frekuensi atau kemunculan.27  

Studi kasus lebih dikehendaki untuk melacak peristiwa-peristiwa 

kontemporer, bila peristiwa yang bersangkuta tidak dapat dimanipulasi. Kekuatan 

yang unik dari studi kasus adalah kemampuannya untuk berhubungan sepenuhnya 

dengan berbagai jenis bukti seperti dokumen, peralatan penelitian, wawancara, dan 

observasi. Lebih dari itu, dalam beberapa situasi seperti observasi partisipan, 

manipulasi informal juga dapat terjadi.28 

 

 

                                                           
26 Robert. K. Yin, Studi Kasus, Desain dan Metode, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm.1. 
27 Ibid, Hlm. 9. 
28 Ibid, Hlm. 12. 
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3.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini penting supaya ada batasan dalam penelitian penulis 

sesuai dengan tema dan judul yang telah peneliti lakukan. Sehingga tidak ada 

informasi yang terlalu melebar pada penelitian ini. Batasan penelitian dibutuhkan 

untuk menciptakan hasil penelitian yang spesifik dan merinci pada data-data 

penelitian. Selanjutnya pada penelitian ini peneliti berfokus pada “Hubungan Antar 

Lembaga Dalam Pengembangan Tata Kelola Ekowisata Bowele Di Desa 

Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang”, di mana penelitian ini 

difokuskan pada hubungan antar lembaga pengelola yakni, Perhutani KPH Malang, 

LMDH Purwo Wono Asri, Pokdarwis/Ladesta Bowele, dan Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Malang. 

3.3 Lokasi dan Objek Penelitian 

Gagasan di balik penelitian kualitatif adalah memilih dengan sengaja dan 

penuh perencanaan (purposefully select) para partisipan dan lokasi (dokumen atau 

meteri visual) penelitian yang dapat membantu peneliti memahami masalah yang 

diteliti. Menurut Cresswell, dalam penelitian kualitatif tidak terlalu dibutuhkan 

random sampling atau pemilihan secara acak terhadap partisipan dan lokasi yang 

biasa dijumpai pada penelitian kuantitatif. Pembahasan menegani para partisipan 

dan lokasi penelitian dapat mencakup empat aspek yang dinyatakan oleh Miles dan 

Huberman (1994), yaitu :29 

a. Setting (lokasi penelitian); 

b. Aktor (siapa yang akan diobservasi atau diwawancarai); 

c. Peristiwa (kejadian apa saja yang dirasakan oleh aktor yang akan 

dijadikan topik wawancara dan observasi); dan 

                                                           
29 John W. Cresswell, Op.Cit, Hlm.253. 
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d. Proses (sifat peristiwa yang dirasakan oleh aktor dalam lokasi 

penelitian). 

 

Berdasarkan tema yang peneliti lakukan, penelitian ini dilaksanakan di 

Kawasan Ekowisata Bowele di Desa Purwodadi, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten 

Malang. Lokasi tersebut dipilih karena merupakan lokasi kawasan pantai yang akan 

diteliti. Sesuai dengan judul yang diangkat oleh peneliti “Hubungan Antar Lembaga 

dalam Pengembangan Tata Kelola Kawasan Ekowisata Bowele di Desa Purwodadi 

Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang”. Objek yang diteliti dalam hal ini adalah 

aktor-aktor lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengelola kawasan 

Ekowisata Bowele. Aktor-aktor tersebut adalah Perhutani KPH Malang, Pemkab 

Malang (Disparbud), kelompok masyarakat lokal  dalam hal ini LMDH  Purwo 

Wono Asri dan Ladesta/Pokdarwis Bowele Desa Purwodadi. 

3.4 Jenis Data dan Sumber Data 

Data merupakan salah satu sumber yang sangat penting untuk diperoleh 

dalam sebuah penelitian. Tanpa adanya data, peneliti tidak akan dapat memperoleh 

segala bentuk informasi yang diinginkan dalam suatu penelitian. Data merupakan 

segala keterangan (informasi) mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan 

penelitian.30 Artinya, tidak semua informasi atau keterangan yang diperoleh dari 

sebuah penelitian merupakan data. Karena bahwasannya, data yang dimaksud 

merupakan sebagian informasi yang benar-benar berkaitan dengan penelitian yang 

dilakuakan. Untuk memperoleh sebuah data, maka harus ada subyek yang memiliki 

dan memberikan data tersebut. Subyek yang dimaksud inilah yang disebut dengan 

                                                           
30 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, Erlangga, Jakarta, 2009, Hlm. 61. 
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informan yang merupakan sumber data. Berikut terdapat 2 (dua) jenis data yang 

digunakan oleh peneliti untuk menunjang penelitian yang dilakukan : 

3.4.1  Data Primer 

  Data primer merupakan data utama yang diperoleh dari lapangan yang 

sesuai dengan  fokus penelitian. Data primer, atau data tangan pertama, adalah data 

yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat 

pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber 

informasi yang dicari.31 Data primer ini diperoleh tanpa melalui perantara apapun. 

Artinya, peneliti melakukan observasi atau wawacara secara langsung dengan 

informan terkait permasalahan yang dibahas. Oleh karena itu, untuk mendukung 

kelengkapan data primer dalam penelitian ini,  peneliti melakukan obeservasi secara 

langsung di lapangan dan mewawancarai para informan yang merupakan sumber 

data dari penelitian ini.  

3.4.2  Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung, 

namun bersifat mendukung dalam proses penelitian. Data sekunder dapat disebut 

dengan data tangan kedua, yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, dengan 

kata lain tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data 

sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data-data laporan yang telah 

tersedia.32 Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi, buku-buku ilmiah 

serta informasi yang berkaitan dengan obyek penelitian yang peneliti lakukan. Oleh 

                                                           
31 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2007, Hlm. 91. 
32 Ibid. 
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karena itu, data sekunder juga merupakan sumber data yang penting guna 

mendukung suatu penelitian. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pelaksanaan pengumpulan data merupakan kegiatan utama dari 

penyelenggaraan suatu penelitian. Penelitian yang menggunakan metode studi 

kasus ini, tentunya akan menggunakan teknik sesuai dengan prosedur yang 

diperuntukkan bagi penelitian studi kasus. Bukti atau data untuk keperluan studi 

kasus bisa berasal dari enam sumber, yaitu : dokumen, rekaman arsip, wawancara, 

pengamatan langsung, observasi partisipan, dan perangkat-perangkat fisik.33 Dalam 

hal ini, peneliti akan menggunakan beberapa sumber bukti yang akan peneliti 

gunakan dalam melakukan teknik pengumpulan data. Berikut ini merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti : 

3.5.1 Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti dalam 

melakukan teknik pengumpulan data penelitian ini. Dokumentasi ini dilakukan 

dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi, 

keterangan-keterangan maupun bukti yang berkaitan dengan penelitian yang 

sedang peneliti laksanakan. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah 

dengan melakukan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen 

yang diperoleh melalui sumber-sumber yang diteliti. Untuk studi kasus, 

penggunaan dokumen yang paling penting adalah mendukung dan menambah bukti 

                                                           
33 Robert K. Yin, Op.Cit, Hlm. 101. 
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dari sumber-sumber lain.34 Dokumentasi memainkan peran yang sangat penting 

dalam pengumpulan data studi kasus. 

Dalam kaitan ini, peneliti studi kasus merupakan pengamat untuk 

kepentingan orang lain, dan bukti dokumenternya mencerminkan 

suatu komunikasi antarkelompok yang berupaya mencapai beberapa 

tujuan. Dengan mencoba secara tekun mengidentifikasi kondisi-

kondisi ini, peneliti akan terhindar dari kesalahan arah oleh bukti 

dokumenter dan akan lebih kritis dalam menginterpretasi 

kandungan-kandungan bukti semacam itu.35 

 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi masih perlu dilakukan 

tinjauan terhadap dokumen yang diperoleh. Tujuannya adalah guna memahami 

bahwa dokumen yang telah ditulis untuk beberapa tujuan dan audiens yang spesifik 

dapat dipahami oleh peneliti. Sehingga, peneliti harus benar-benar cermat dan kritis 

dalam menginterpretasi kandungan dari sebuah dokumen. Pada penelitian ini, 

peneliti melakukan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi melalui KPH 

Perhutani Malang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, LMDH 

Purwo Wono Asri, Ladesta Bowele Purwodadi, dan Pokmaswas Purwodadi yang 

tentunya memiliki keterkaitan mengenai dokumen-dokumen pendukung dalam 

penelitian ini.   

3.5.2 Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu sumber informasi studi kasus yang sangat 

penting. Terdapat beberapa bentuk yang dilakukan pada saat wawancara. Pertama, 

bentuk yang paling umum pada wawancara studi kasus bertipe open-ended dan 

unstructured. Artinya, peneliti dapat memberikan pertanyaan kepada responden 

                                                           
34 Ibid, Hlm. 104. 
35 Ibid, Hlm. 105. 
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kunci mengenai fakta-fakta suatu peristiwa di samping opini atau pendapat 

narasumber terkait peristiwa yang ada dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

pun dapat bersifat umum dan tidak terstruktur. Di beberapa situasi, peneliti juga 

dapat meminta kepada responden untuk mengetengahkan pendapat pribadinya 

terhadap suatu peristiwa dan dapat menggunakan proposi tersebut sebagai dasar 

penelitian selanjutnya. Semakin kuat bantuan yang diberikan dari responden 

melalui cara tersebut, maka semakin besar peran responden tersebut sebagai 

informan. 

Keterlibatan informan merupakan unsur utama dan yang paling penting 

dalam melakukan wawancara. Dalam studi kasus, informan kunci memiliki peranan 

yang sangat penting bagi keberhasilan studi kasus. Mereka tidak hanya bisa 

memberi keterangan tentang sesuatu kepada peneliti tetapi juga bisa memberi saran 

tentang sumber-sumber bukti lain yang mendukung serta menciptakan akses 

terhadap sumber yang bersangkutan.36 Informan seperti ini disebut dengan Doc, 

yaitu informan yang memainkan peran esensial dalam penyelenggaraan studi kasus. 

Secara menyeluruh, wawancara dalam studi kasus merupakan sumber bukti 

yang penting karena berkenaan dngan urusan kemanusiaan. Urusan kemanusian 

dalam hal ini harus dilaporkan dan diinterpretasikan melalui penglihatan pihak yang 

diwawancarai dan responden lain yang memberikan informasi terkait situasi yang 

diteliti. Informasi tersebut dapat berguna agar peneliti dapat mengidentifikasi 

sumber-sumber bukti lain yang diangap relevan. Dalam studi kasus ini, pertanyaan 

umum terkait teknik pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan 

                                                           
36 Robert K. Yin, Op.Cit, Hlm.109 
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penggunaan tape recorder. Alat ini akan lebih mempermudah peneliti merekam 

seluruh percakapan yang dilakukan dengan informan. Sehingga akan lebih 

mempermudah peneliti untuk mengolah data hasil wawancara tersebut. 

 Dalam melaksanakan penelitian ini, demi tercapainya hasil wawancara yang 

peneliti harapkan, peneliti mengelompokkan daftar informan. Menurut Burhan, 

terdapat beberapa macam informan, yaitu: 37  

1. Informan Kunci 

Informan kunci merupakan orang yang pertama membuka sumber masalah 

dan dapat menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian. 

Informan kunci adalah orang yang banyak mengetahui permasalahan 

terkait objek penelitian; 

2. Informan Ahli 

Informan ahli merupakan orang yang dekat dengan subjek penelitian dan 

pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti; 

3. Informan Pendukung 

Informan pendukung merupakan orang yang mengetahui tentang fokus 

permasalahan yang sedang peneliti lakukan. Informan ini bisa diperoleh di 

wilayah penelitian yang dilakukan. 

 

Tahapan memulai wawancara, peneliti melakukannya dengan memilih 

beberapa informan kunci yang dianggap penting dan mengetahui kondisi 

permasalahan yang diteliti. Selain informan ahli, peneliti juga memerlukan 

informan pendukung sebagai informan lain yang memiliki cara pandang berbeda. 

Aktivitas awal dalam proses pengumpulan data adalah menentukan subjek 

penelitiannya. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan 

informan, sebab dari merekalah diharapkan informasi dapat terkumpul sebagai 

upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.38 

                                                           
37 Burhan, Penelitian Kualitatif, Penerbit Kencana, Jakarta, 2009, Hlm. 77 
38 Muhammad Idrus, Op.Cit, Hlm.91-92. 
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 Teknik penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik sampling bertujuan atau disebut dengan purposive sampling. 

Teknik ini digunakan untuk memilih informan secara khusus sehingga diperoleh 

informan yang sesuai dengan fokus penelitian. Teknik penentuan informan melalui 

purposive sampling ini tidak dilihat berdasarkan strata, kedudukan, pedoman  

maupun wilayah. Akan tetapi penentuan informan lebih didasarkan pada tujuan dan 

pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan pokok permasalahan 

penelitian. 

Tabel 3.1 

Data Informan Peneliti 

No Nama Informan 
Jabatan 

Informan 
Data Informasi 

1. Mukhlis, S.Pd 

Ketua Pokdarwis 

dan Sekertaris 

Ladesta Bowele  

Mengetahui awal mula 

pengelolaan Kawasan 

Ekowisata Bowele hingga 

dinamika proses yang berjalan 

di dalamnya, aktor-aktor yang 

terlibat di dalamnya, serta 

permasalahan – permasalahan 

yang terjadi pada pengelolaan 

Ekowisata Bowele. 

2. Sudarto 
Ketua LMDH 

Purwo Wono Asri 

Mengetahui pembentukan 

LMDH hingga kelembagaan 

yang dilakukan oleh LMDH 

pada pengelolaan Ekowisata 

Bowele. 

3. Sih Wiharjo 

Anggota 

Pokmaswas 

Purwodadi 

Mengetahui kondisi dan 

keterlibatan aktor dalam 

pengelolaan Ekowisata Bowele. 

4. Errik Alberto, S.Hut 

Administratur 

Perhutani KPH 

Malang 

Mengetahui tupoksi Perhutani 

KPH Malang dalam melakukan 

pengelolaan kawasan hutan 

yang dikembangkan sebagai 

kawasan wisata di Kabupaten 

Malang, salah satunya terkait 

pengelolaan kawasan 

Ekowisata Bowele. 
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5. 
Slamet Arifin, S. Sos, 

MM 

Kasi Destinasi 

Wisata Alam dan 

Buatan 

Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan 

Kab. Malang 

 

Mengetahui proses kebijakan 

pariwisata, khususnya wisata 

alam pantai di Kabupaten 

Malang dan mengetahui 

peranan Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan dalam 

memberikan pembinaan 

terhadap kelompok masyarakat 

yang mengembangkan kawasan 

Ekowisata Bowele. 

6. Yoyok Arisanto, S.H 

Kepala Sub Seksi 

Hukum, 

Kepatuhan, 

Teknorial, dan 

Agraria Perhutani 

KPH Malang 

 

Mengetahui landasan hukum 

pengelolaan kawasan pantai di 

Kabupaten Malang yang berada 

dalam wilayah kerja Perum 

Perhutani, salah satunya terkait 

pengelolaan kawasan 

Ekowisata Bowele. 

7. 
Ahmad Faiz Wildan, 

S.S 

Direktur 

Perusahaan 

Daerah (PD) Jasa 

Yasa 

Mengetahui proses dan 

mekanisme pengelolaan 

kawasan pantai yang dapat 

dikelola secara langsung oleh 

Pemkab Malang. 

8. Sutrisno Murdi, S.H 

Wakil Ketua 

Komisi III DPRD 

Kabupaten 

Malang 

 

Mengetahui dan memahami 

legislasi terkait pengelolaan 

kawasan pantai di Kabupaten 

Malang dan mengetahui 

bagaimana seharusnya kawasan 

pantai dikelola. 

9. Sugeng Siswanto 

General Manager 

Humas Perhutani 

Perhutani Malang 

Mengetahui obyek-obyek 

wisata pantai yang dikelola oleh 

Perhutani KPH Malang, salah 

satunya terkait pengelolaan 

Ekowisata Bowele.  

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018. 

3.5.3 Observasi Langsung 

Kunjungan lapangan terhadap studi kasus dapat dilakukan melalui kegiatan 

observasi langsung. Berangkat dari metode studi kasus yang digunakan untuk 

penelitian yang terjadi di masa sekarang (kasus kontemporer), maka teknik 

pengumpulan data melalui observasi langsung ini adalah cara yang paling tepat 

dilakukan. Observasi yang dilakukan dapat meliputi kegiatan pengumpulan data 
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formal dan kausal.39 Secara formal, observasi langsung ini dapat dikembangkan 

melalui adanya protokol observasi dalam studi kasus. Peneliti dapat mengukur 

peristiwa terkait tipe perilaku tertentu dalam periode waktu tertentu di lapangan.  

Bukti observasi sangat bermanfaat untuk memberikan informasi tambahan 

terkait permasalahan yang diteliti. Observasi secara langsung dapat menjadi lebih 

bermakna jika peneliti mampu menyajikan foto-foto dokumentasi yang diambil 

secara langsung di lokasi penelitian. Tujuan dari adanya foto-foto ini adalah untuk 

membantu menjelaskan dan memuat karakteristik fenomena-fenomena di lapangan 

kepada para pembaca nantinya. Untuk meningkatkan reliabilitas bukti observasi, 

prosedur yang umum ialah memiliki lebih dari satu pengamat dalam membuat jenis 

observasi formal ataupun kausal.40 Oleh karena itu, ketersediaan sumber data yang 

memungkinkan, observasi langsung dalam studi kasus hendaknya memungkinkan 

penggunaan multi pengamat. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Persiapan dalam melakukan analisis data pada studi kasus adalah dengan 

terlebih dahulu menggunakan strategi umum. Robert K. Yin menganjurkan peneliti 

kualitatif untuk menggunakan teknik analisis data penjodohan pola, pembuatan 

penjelasan, dan deret waktu.41 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

analisis data penjodohan pola. Pola yang dimaksud dalam hal ini adalah teori atau 

konsep. Penjodohan pola yang dia maksud adalah peneliti mempertemukan atau 

                                                           
39Robert K. Yin, Op.Cit, Hlm. 112. 
40 Robert K. Yin, Op.Cit, Hlm. 113. 
41 Afrizal, Op.Cit, Hlm. 182. 
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mencocokkan atau membandingkan ide/gagasan yang ditemukan dalam penelitian 

dengan ide/gagasan yang dimiliki oleh peneliti berdasarkan literatur.42  

Terdapat dua strategi umum yang digambarkan oleh Robert K. Yin. Pertama 

adalah analisis dengan  mendasarkan pada proposisi-proposisi teoritis. Kedua 

dengan menganalisis kasus melalui pendekatan deskriptif. Tanpa strategi semacam 

itu (atau alternatif lainnya), analisis studi kasus akan berlangsung dengan sulit.43 

Mengingat pentingnya analisis strategi secara umum dalam menganalisis studi 

kasus, peneliti menggunakan salah satu strategi analisis data kualitatif yang 

dikemukakan oleh Miles dan Hubberman. 

Huberman dan Miles mengajukan metode analisis data yang disebutnya 

sebagai model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan 

tersebut merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan 

sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan 

umum yang disebut analisis Miles dan Huberman.44 Tahapan teknik analisis data 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :  

1. Pengumpulan Data (Data Collection) 

Proses pengumpulan data merupakan tahapan utama peneliti dalam 

memperoleh data-data terkait penelitian yang diteliti. Pengumpulan data ini 

dilakukan dengan tidak ada waktu yang spesifik, sehingga dalam kurun waktu 

kapanpun selama masih dalam tahap penelitian berlangsung proses 

                                                           
42 Ibid, Hlm. 183. 
43 Robert K. Yin, Op.Cit, Hlm. 138. 
44 Muhammad Idrus. Op.cit., Hlm. 147-148 
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pengumpulan data ini dapat dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti 

menghimpun data-data yang telah peneliti peroleh dari sumber data, yakni 

informan.  

2. Reduksi Data / Data Reduction 

Setelah melakukan pengumpulan data, kegiatan yang dilakukan oleh 

peneliti selanjutnya adalah mereduksi data. Reduksi data dalam penelitian 

kualitatif dapat dimaknai dengan istilah pengolahan data. Reduksi data dalam 

penelitian kualitatif ini dapat dilakukan seperti proses coding atau 

pengkategorian hingga editing data.  Reduksi data berkaitan dengan proses 

pemilihan data atau informasi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian 

yang dilakukan. Hal ini untuk menghilangkan data-data yang tidak diperlukan 

dalam penelitian. Reduksi data merupakan proses penggabungan seluruh data 

yang dipilih untuk menjadi suatu bentuk tulisan yang akan dianalisis. 

3. Penyajian Data (Display Data) 

Tahap ini berisi tentang pengolahan data-data yang sudah seragam yang 

kemudian dijabarkan dalam bentuk tulisan. Pada tahap ini peneliti sudah 

memiliki alur tema yang jelas setelah sebelumnya sudah dilakukan kategorisasi 

data sesuai tema yang digunakan. Pada tahap ini peneliti kemudian menyajikan 

data dari hasil reduksi data yang telah dilakukan. Proses display data ini menjadi 

penting, karena pada proses ini peneliti menampilkan data sesuai dengan alur 

pemikiran yang telah dibuat pada bab sebelumnya. Segala bentuk data yang 

terhimpun harus disajikan secara terstruktur agar memudahkan proses penarikan 

keseimpulan di tahap berikutnya. 
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4. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan (Conclution Drawing & Verifying) 

Verifikasi dan penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses 

penelitian dengan data kualitatif. Dalam hal ini dapat dimaknai sebagai 

penarikan arti data yang telah ditampilkan. Kesimpulan yang didapat merupakan 

hasil gabungan dari seluruh data yang telah melewati tahapan sebelumnya. Pada 

tahap ini, merupakan jawaban dari pertanyaan rumusan masalah penelitian yang 

diajukan sebelumnya. Selain itu, penarikan kesimpulan juga memuat temuan-

temuan dari hasil penelitian yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1 Gambaran Pariwisata di Kabupaten Malang 

Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur 

yang kaya akan potensi pengembangan sektor pariwisatanya. Kabupaten terluas 

kedua setelah Kabupaten Banyuwangi ini memiliki  luas wilayah 3.534,86 km2.  

Kabupaten dengan topografi yang sangat beragam, mulai dari pesisir, dataran 

rendah, dataran tinggi, perbukitan, dan pegunungan menjadikan Kabupaten Malang 

berpotensi untuk dikembangkan pada sektor pariwisata. Penataan potensi 

pariwisata di Kabupaten Malang tidak terlepas dari tujuan penataan ruang dan 

wilayah untuk mewujudkan tatanan wilayah yang berkelanjutan. Tujuan penataan 

ruang untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan 

berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan :45 

1. Peningkatan pembangunan infrastruktur guna menunjang perkembangan 

ekonomi. 

2. Peningkatan perkembangan ekonomi melalui sektor pertanian, investasi, 

perdagangan, pariwisata dan industri.  

3. Pengelolaan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.  

4. Terwujudnya tertib pembangunan berbasis tata ruang.  

5. Terwujudnya masyarakat yang agamis, demokratis, dan sejahtera.  

 

Melalui tujuan dari penataan ruang tersebut dapat diketahui bahwa untuk 

dapat melakukan peningkatan perkembangan ekonomi di Kabupaten Malang salah 

satunya melalui sektor pariwisata. Meningat topografi yang dimiliki oleh 

Kabupaten Malang yang sangat beragam, pariwisata mampu menjadi sektor yang 

                                                           
4545 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Malang, Pasal 4. 
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dapat memperkuat perekonomian daerah. Tidak hanya itu, sektor pariwisata juga 

dapat mampu menopang perekonomian masyarakat lokal daerah. Maka dalam hal 

ini, sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang penting dalam rencana 

pembangunan di Kabupaten Malang. 

Sektor pariwisata yang dikembangkan di Kabupaten Malang secara 

keseluruhan berjumlah 169 kawasan wisata. Total dari jumlah kawasan wisata 

tersebut kemudian secara lebih rinci dibagi ke dalam empat kategori kawasan 

wisata. Kawasan wisata yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf f meliputi :46 

1. Kawasan wisata alam pegunungan; 

2. Kawasan wisata alam pantai;  

3. Kawasan budaya; serta  

4. Kawasan wisata minat khusus. 

 

Pertama, kawasan wisata alam pegunungan. Beberapa destinasi wisata yang 

ditawarkan pada kawasan pegunungan seperti Gunung Bromo, Gunung Semeru, 

Perkebunan Teh, dan Agrowisata. Kedua, kawasan wisata alam pantai. Kawasan 

ini merupakan salah satu destinasi wisata dengan jumlah lebih banyak 

dibandingkan kawasan wisata alam lainnya. Secara keseluruhan terdapat 44 DTW 

(Daya Tarik Wisata) pada kategori wisata alam pantai. Ketiga, kawasan wisata 

budaya yang turut menopang keragaman destinasi wisata di Kabupaten Malang. 

Kawasan wisata budaya ini antara lain wisata peninggalan sejarah seperti arca dan 

candi, wisata religi, desa wisata, dan wisata seni. Keempat, kawasan wisata minat 

khusus seperti Rafting, Arung Jeram, Surfing, Diving, Snorkeling, dan Paralayang 

                                                           
46 Ibid, Pasal 48. 
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yang kini sudah makin banyak dikembangkan di wilayah-wilayah kawasam wisata 

Kabupaten Malang. 

Pengembangan destinasi wisata alam di Kabupaten Malang salah satunya 

adalah pengembangan kawasan pesisir pantai. Pengembangan tersebut terfokus 

pada wisata pesisir pantai di Malang selatan. Garis pantai yang membujur dari 

Kecamatan Bantur hingga Kecamatan Ampelgading sejauh 103 kilo meter garis 

pantai. Kawasan tersebut merupakan salah satu pengembangan pola kawasan 

budidaya. Beberapa diantaranya meliputi kawasan pariwisata dan kawasan pesisir 

dan pulau-pulau kecil. Selanjutnya Pemkab Malang membagi zona pada 

pengembangan kawasan tersebut. Zona tersebut meliputi zona pengembangan 

umum dan zona pengembangan khusus. Berikut zona pengembangan sebagaimana 

dimaksud, meliputi :47 

a. Zona pengembangan umum, meliputi: 

1. Kawasan perikanan, terdapat di seluruh kawasan perairan laut 

Daerah, termasuk bagian ini adalah tambak ikan atau udang;  

2. Kawasan pariwisata, meliputi sepanjang pesisir pantai di Daerah, 

sedangkan untuk Pulau Sempu terbatas hanya untuk kegiatan 

riset/penelitian dan pendidikan; 

3. Kawasan industri, saat ini masih belum dikembangkan maka akan 

dikembangkan kawasan industri di Sendangbiru; serta  

4. Perhubungan dan komunikasi, berupa jalur-jalur pelayaran, fasilitas 

berlabuh permanen, penambatan jangkar dan alat bantu pelayaran.  

b. Zona pengembangan khusus, yaitu:  

1. Zona pengembangan khusus diprioritaskan di Kawasan 

Sendangbiru; dan  

2. Upaya penanganan/pengelolaan zona pengembangan untuk 

mengantipasi dampak yang ditimbulkan akibat tingginya aktivitas di 

kawasan tersebut adalah dengan pembatasan pengembangan 

kawasan demi kelestarian ekosistem alam, dan pada kawasan ini 

diberi kawasan penyangga minimal selebar 500 meter ke arah laut.  

                                                           
47 Ibid, Pasal 54. 
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Melalui penenetuan zona pengembangan umum dan zona pengembangan 

khusus tersebut dapat dilihat bahwa pengembangan sektor pariwisata telah 

dipetakan. Kawasan tersebut berada pada sepanjang kawasan pesisir pantai di 

Kabupaten Malang bagian selatan yang berbatasan langsung dengan Samudera 

Indonesia. Kawasan ini membentang mulai dari Kecamatan Donomulyo, Bantur, 

Gedangan, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, sampai Ampelgading.48 Dengan 

berpegang pada peraturan daerah ini pula, kawasan pesisir pantai menjadi semakin 

diprioritaskan oleh Pemkab Malang dalam pengembangan potensi pariwisata. 

Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Malang, hingga saat ini kawasan pantai yang telah dibuka dan dikembangkan 

sebagai kawasan wisata sebanyak 44 pantai. Namun tidak semua pantai-pantai 

tersebut berada dibawah kelola Pemkab Malang. Pantai-pantai  tersebut dikelola 

oleh beberapa stakeholder seperti LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan), 

Pemerintah Desa, dan Perhutani KPH Malang. Berikut merupakan data daya tarik 

wisata pantai di Kabupaten Malang yang telah dikelola: 

Tabel 4.1 

Data Wisata Alam Pantai Kabupaten Malang 2018 

 

Lokasi Nama Pantai Pengelola 

Kecamatan Bantur Balekambang PD Jasa Yasa 

Regent Perhutani & LMDH 

Kondangmerak Perhutani & LMDH 

Ndaliputih Desa 

Taman Ayu Desa 

Jembatan Panjang Desa 

Banyu Meneng Desa 

Kecamatan Donomulyo Bantul Perhutani & LMDH 

                                                           
48 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021, Hlm. 

39 
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Jonggring Saloko Perhutani & LMDH 

Nglurung Desa 

Ngliyep PD Jasa Yasa 

Pasir Panjang PD Jasa Yasa & Perhutani 

Gunung Kombang PD Jasa Yasa & Perhutani 

Kondang Bandung Perhutani & LMDH 

Modangan Perhutani & LMDH 

Kondang Iwak Desa 

Kecamatan Gedangan Bajulmati Perhutani & LMDH 

Ngudel Perhutani & LMDH 

Kletakan Desa 

Wonorogo Perhutani & LMDH 

Ungapan Perhutani & LMDH 

Nganteb Perhutani & LMDH 

Batu Bengkung Perhutani & LMDH 

Kecamatan Sumbermanjing Gua Cina Perhutani & LMDH 

Jailangkung Desa 

Sendang Biru Perhutani & LMDH 

Tambaksari Desa 

Tamban Perhutani & LMDH 

Perawan Perhutani & LMDH 

Sempu Perhutani  

Bangsong Perhutani & LMDH 

Gatra Perhutani & LMDH 

Pringapus Perhutani & LMDH 

Tiga Warna Perhutani & LMDH 

Sendiki Perhutani & LMDH 

Watu Leter Perhutani & LMDH 

Teluk Asmara Perhutani & LMDH 

Kecamatan Tirtoyudo Banyu Anjlok Perhutani & LMDH 

Lenggoksono Perhutani & LMDH 

Bolu-Bolu Perhutani & LMDH 

Wedi Awu Perhutani & LMDH 

Sipelot Desa 

Kecamatan Ampelgading Licin Desa 

Sumber : Data Olahan Peneliti, dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Malang dan Perhutani KPH Malang, 2018. 

 

Melalui tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa pengelolaan kawasan pantai 

memang didominasi oleh Perhutani KPH Malang bersama LMDH. LMDH disini 

merupakan Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang dalam pengelolaan kawasan 

hutan harus dilibatkan dan dibentuk serta memiliki legalitas dari Perum Perhutani 
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dalam mengelola kawasan hutan bersama. Kawasan pesisir pantai di Kabupaten 

Malang memang merupakan kawasan hutan yang berada pada wilayah kerja 

Perhutani KPH Malang. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Yoyok Arisanto 

(Kepala Sub Seksi Hukum, Kepatuhan, Teknorial, dan Agraria Perhutani KPH 

Malang) berikut :49 

“Untuk pengelolaan wisata pesisir kami berpedoman pada peta 

kawasan hutan kami yang merujuk pada SK Direksi Perhutani 

Nomor 395 Tahun 2011 tentang Penunjukan Luas Kawasan Hutan 

di Jawa Timur. Artinya memang dalam peta itu batas peta kawasan 

hutan kita yang di wilayah pesisir itu nempel dengan pantai, dengan 

laut kan begitu physically nya” 

 

Dengan ini Perhutani KPH Malang secara hukum berpedoman pada SK 

Direksi Perhutani Nomor 395 Tahun 2011 tentang Penunjukan Luas Kawasan 

Hutan di Jawa Timur. Tidak hanya itu, dalam hal pelaksanaan pengelolaan kawasan 

hutan, Perum Perhutani juga berpegang pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. Dimana di 

dalamnya tertuang untuk mengelola kawasan hutan di Pulau Jawa dan Pulau 

Madura. 

Selanjutnya, melalui tabel 4.1 tersebut juga dapat diketahui bahwa pantai-

pantai yang dikelola oleh Pemkab Malang, dalam hal ini Perusahaan Daerah  Jasa 

Yasa hanya 2 (dua) pantai. Pantai tersebut merupakan Pantai Balekambang di 

Kecamatan Bantur  dan Pantai Ngliyep di Kecamatan Donomulyo yang dalam 

pengelolaannya satu pintu (one gate) dengan Pantai Pasir Panjang dan Pantai 

Gunung Kombang. Banyaknya pantai yang dikembangkan di Kabupaten Malang 

                                                           
49 Yoyok Arisanto, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 16 April 2018, Transkrip Wawancara, Koleksi 

Pribadi.  
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dalam praktiknya tidak mudah untuk dikelola oleh pemerintah daerah. Berikut 

disampaikan oleh Direktur PD Jasa Yasa, Bapak Ahmad Faiz Wildan :50 

“Karena ini memang prosesnya sangat panjang, kalau kita ini punya 

kurang lebih 127 pantai baik kecil maupun besar, baik yang terbuka 

maupun yang masih belum terbuka aksesnya. Yang terbuka kurang 

lebih ada 48 pantai. Nah ini yang tidak cukup untuk satu tahun, 

proses ini panjang. Dan ini harus melibatkan pemerintah pusat.” 

 

Menjadikan kawasan pantai yang berada pada wilayah kerja Perum Perhutani untuk 

dikelola pemerintah daerah harus melalui proses yang panjang dan tidak mudah. 

Sebagai contohnya, Pantai Balekambang dan Pantai Ngliyep itu pengajuannya 

sudah dilakukan jauh puluhan tahun yang lalu sebelum Kabupaten Malang fokus 

mengembangkan sektor pariwisata seperti saat ini. Dan untuk bisa mengelola 

pantai, Pemkab harus menyediakan lahan pengganti yang letaknya juga harus 

berdempetan dengan hutan yang sudah ada.  

“Nah pengajuan Pemerintah Kabupaten itu mulai tahun 1982, baru 

tahun 2016 kalau ndak salah itu baru keluar pelepasannya dari 

menteri. Prosesnya panjang, lama. Padahal yang ngajukan ini kan 

bukan peorangan, bukan swasta tapi Pemerintah kan..... Beda lagi 

dengan sekarang mungkin percepatannya lebih bisa cepet selesai 

tergantung dari persyaratan-persyaratan dan aturan main yang harus 

dilalui begitu kan. Prinsip tukar-menukar ini kan eee satu merupakan 

hutan produksi tidak boleh hutan lindung, kemudian harus ada lahan 

pengganti yang disiapkan dan diutamakan yang menempel dengan 

kawasan hutan yang sudah ada, jadi tidak terpisah. Karena alasannya 

untuk lebih mempermudah pengelolaannya.”51 

 

Pemkab Malang memang berkeinginan untuk mengelola beberapa pantai yang 

memiliki potensi bagus untuk dikembangkan. Namun, mengingat proses tersebut 

yang tidak mudah, Pemkab lebih fokus untuk terus mendorong masyarakat sekitar 

                                                           
50 Ahmad Faiz Wildan, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 9 April 2018, Transkrip Wawancara, 

Koleksi Pribadi. 
51 Yoyok Arisanto, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 16 April 2018, Transkrip Wawancara, Koleksi 

Pribadi.  
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pantai atau pun pemerintah desa untuk bekerjasama dengan Perhutani KPH Malang. 

Beberapa hal yang telah dilakukan adalah dengan membentuk Kelompok Sadar 

Wisata (Pokdarwis) atau Lembaga Desa Wisata (Ladesta) untuk dapat bersinergi 

dengan LMDH dan juga pihak Perhutani KPH Malang. 

Pengembangan sektor pariwisata di kabupaten Malang tidak terlepas dari 

adanya daya dukung infrastruktur yang memadahi. Salah satunya adalah terkait 

akses jalan yang menghubungkan untuk menuju titik-titik lokasi wisata. Salah satu 

infrastruktur jalan utama yang telah difungsikan adalah dengan adanya 

pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS). Di kabupaten Malang sendiri, Jalur Lintas 

Selatan kini telah mempermudah akses untuk menuju lokasi pariwisata di bagian 

Malang selatan. Adanya jalur tersebut mampu mempermudah akses pada titik-titik 

lokasi wisata pantai yang ada di pesisir selatan. Pengembangan akses ini tidak lepas 

pula dari pentingnya jalan arteri yang menghubungkan antara daerah perkotaan 

menuju perdesaan. Pengembangan jalan arteri primer Surabaya - Pandaan - Lawang 

- Singosari - Kota Malang dan Jalan Lintas Selatan.52 Tentu dengan adanya jalur 

ini, maka pariwisata di Kabupaten Malang akan semakin meningkat.  

 

4.2 Gambaran Umum Ekowisata Bowele  

Ekowisata Bowele merupakan suatu rangkaian kawasan pantai yang secara 

administratif berada di Desa Purwodadi, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. 

Pantai ini memang tidak dalam satu kawasan seperti pantai-pantai yang pada 

umumnya berada di Kecamatan Sumbermanjing dan Donomulyo yang dilewati 

                                                           
52 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Malang, Pasal 11. 
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Jalur Lintas Selatan (JLS). Akses JLS memang masih terhenti di Kecamatan 

Sumbermanjing Wetan, hal inilah yang menjadikan jalur ke arah Pantai Bowele 

berbeda dengan pantai-pantai lain di Kabupaten Malang. Sehingga kawasan pantai 

ini memang tidak seramai kunjungan dari pantai-pantai yang berada di daerah 

Sumbermanjing dan Donomulyo. Namun bukan berarti pantai ini kalah berpotensi 

dengan pantai lainnya. 

Pantai Bowele yang selanjutnya disebut dengan Ekowisata Bowele 

merupakan akronim dari tiga pantai yang dikelola dalam satu kawasan. Pantai-

pantai tersebut adalah Pantai Bolu-Bolu, Pantai Wedi Awu, dan Pantai 

Lenggoksono. Rentetan pantai dalam satu kawasan tersebut kemudian 

dikembangkan menjadi kawasan ekowisata. Hal ini dikarenakan potensi yang ada 

dalam kawasan pantai tersebut sangat beragam. Tidak hanya untuk kegiatan wisata 

saja, melainkan juga kegiatan edukasi dan konservasi. Inilah yang kemudian 

menjadikan kawasan ini dalam pengelolaannya mengarah pada kegiatan ekowisata, 

sehingga diberi nama kawasan Ekowisata Bowele. 

Salah satu keunikan pantai ini yang tidak dimiliki oleh pantai-pantai lain di 

Kabupaten Malang adalah ombaknya yang berpotensi untuk dijadikan lokasi 

surfing terbaik di Kabupaten Malang. Banyak peselancar asing yang datang dan 

menginap beberapa hari hanya untuk melakukan kegiatan surfing di kawasan Pantai 

Bowele ini. Tidak hanya itu, terdapat titik-titik lokasi yang dapat digunakan untuk 

diving dan snorkeling. Selain untuk tujuan wisata, juga dilakukan proses konservasi 

terhadap terumbu karang. 
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Gambar 4.1 

Spot Surfing di Pantai Wedi Awu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumentasi Pokdarwis Purwodadi, 2018. 

 

Pengembangan pantai ini juga tidak lepas dari adanya Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Malang Tahun 2016-2021 

terkait pembagian wilayah pengembangan (WP). Guna efektifitas dan efisiensi 

percepatan dan pemerataan pembangunan Kabupaten Malang dibagi menjadi 6 

wilayah pengembangan (WP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) 

Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata ruang dan Wilayah (RTRW), salah 

satunya adalah :53 

WP V Turen dan Dampit (meliputi Kecamatan Turen, Kecamatan 

Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading) dengan 

pusat pelayanan sosial di Turen, dan pusat pelayanan ekonomi di 

Dampit, memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian 

(tanaman pangan dan perkebunan), peternakan, perikanan dan 

kelautan, industri, pariwisata serta kehutanan, dengan prioritas 

pengembangan infrastruktur 1) Jalan menuju perdesaan pusat 

produksi, 2) Jalan menuju pantai selatan (untuk perikanan dan 

pariwisata), 3) Jalan khusus penunjang ekonomi sekaligus untuk 

evakuasi bencana (bila terjadi letusan Gunung Semeru) dan 

kemungkinan tsunami, 4) Peningkatan irigasi dan sediaan air; 

                                                           
53 Ibid,  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021, 

Hlm. 50. 
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dikawasan ini dikembangkan peternakan kambing Peranakan Etawa 

(PE). 

Pengembangan sektor pariwisata di Kecamatan Tirtoyudo juga menjadi 

salah satu prioritas pengembangan wilayah di Kabupaten Malang. Jumlah pantai 

yang memanjang dari Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Ampelgading memang 

sedikit dan tidak sebanyak di Kecamatan Sumbermanjing. Disamping itu, daya 

dukung akses menuju pantai di Ekowisata Bowele masih belum sebesar akses 

pantai di Sumbermanjing, Bantur, dan Donomulyo. Hal ini dikarenakan, 

pembangunan Jalur Lintas Selatan masih terhenti di wilayah Sumbermanjing dan 

belum diteruskan ke arah timur menuju Kecamatan Tirtoyudo dan Ampelgading. 

Terlepas dari hal itu, kawasan pantai yang berada di Kecamatan Tirtoyudo 

memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata 

berkelanjutan. Hal inilah yang kemudian dilakukan kegiatan wisata dan juga 

konservasi pada kawasan Ekowisata Bowele. Tujuannya tidak lain adalah untuk 

menjaga ekosistem perairan laut agar tetap terjaga kelestariannya. Disamping untuk 

kegiatan wisata, pengembangan kawasan pantai juga tidak lepas dari kegiatan yang 

menunjang guna pelestarian lingkungan. Inilah yang hingga saat itu terus 

dikembangkan oleh Pokdarwis Purwodadi bersama kelompok-kelompok masyarkat 

yang terlibat dalam pengelolaan kawasan Ekowisata Bowele Purwodadi. 
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Gambar 4.2 : 

Pantai Lenggoksono Sebagai Pintu Utama Kawasan Ekowisata Bowele 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2018. 

Ekowisata Bowele merupakan rangkaian pantai yang diperuntukan tidak 

hanya sebagai kawasan wisata melainkan juga areal konservasi. Oleh karena itu, 

Ekowisata Bowele merupakan sistem pengelolaan pantai yang berbasis ekowisata. 

Tujuannya adalah untuk menjadikan kawasan tersebut menjadi salah satu 

pariwisata berkelanjutan. Pada awalnya, pengembangan Ekowisata Bowele ini 

bukan murni dilakukan oleh masyarakat sekitar desa. Jadi pada tahun 2009 yang 

pertama kali menggali potensi di kawasan Bowele karena adanya  campur tangan 

dengan pihak akademisi dari Universitas Brawijaya. Beliau adalah Pak Sukandar, 

salah satu dosen Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan yang mengirim 

mahasiswanya untuk menggali potensi di kawasan Ekowisata Bowele.  
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Gambar 4.3 : 

Teluk Kletakan Sebagai Lokasi Diving dan Snorkeling di Ekowisata Bowele 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumentasi Pokdarwis Desa Purwodadi, 2018. 

 

Selanjutnya penggalian potensi itu kemudian dibantu oleh pihak 

Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) untuk dapat mengetahui potensi-

potensi apa yang ada di kawasan pantai.  Berdasarkan pemaparan Bapak Mukhlis 

(Ketua Ladesta Bowele), terdapat pembagian zona-zona dalam pemetaan kawasan, 

yaitu : 

“Jadi di kawasan Teluk Bowele itu selain bagian menyeluruh Desa 

Purwodadi ya, kita punya kawasan konservasi Pulau Gadung. Dan 

di kawasan itu kita jadikan zona inti. Nah yang kita lakukan untuk 

pariwisata sekarang itu zona penyangganya. Zona penyangga itu 

daerah sekeliling zona inti. Seperti Pantai Banyu Anjlok, Pantai 

Banyu Anjlok itu baru kita temukan tahun 2012. Jadi mulai kita 

mengkonsep Ekowisata Bowele 2009, tapi Banyu Anjloknya sendiri 

baru 2012. Sebelumnya kita konsen di kawasan terumbu karang 

namanya Teluk Glatakan. Disitu ada surga bawah air yang bagus, 

juga ada Pantai Bolu-Bolu.” 
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Gambar 4.4 

Peta Pengembangan Kawasan Ekowisata Bowele 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber : Data Modifikasi Peneliti, dari Google Maps, 2018 

 

 

 

 

 

 

Kemudian pada tahun 2012, Tim Jelajah 1000 Pantai yang digalakkan oleh 

Jawa Pos Radar Malang mendatangi kawasan Ekowisata Bowele. Tujuan program 

Jelajah 1000 Pantai  itu adalah untuk mengidentifikasi pantai-pantai yang tersebar 

di Kabupaten Malang. Dengan adanya Tim Jelajah 1000 pantai tersebut, maka pada 

tahun 2012 Banyu Anjlok mulai dikenal karena telah dipublikasikan oleh media, 

salah satunya Radar Malang. Setelah itu dengan diterbitkannya potensi Bowele di 

media, maka mulai ada wisatawan yang datang berkunjung. 

 

 

Keterangan Gambar : 

1 : Pulau Gadung  

2 : Pantai Lenggoksono 

3 : Pantai Wedi Awu 

4 : Banyu Anjlok 

5 : Teluk Kletakan 

6 : Pantai Bolu-Bolu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Gambar 4.5 

Air Terjun Banyu Anjlok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2018. 

 

Kemudian di tahun 2014 dan 2015, itu merupakan titik balik dari 

keberlanjutan kawasan Ekowisata Bowele. Pokdarwis Bowele SK (Surat 

Keputusan) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  melalui  sudah terbentuk 

dan memiliki legalitas melalui adanya Surat Keputusan (SK) dan mulai dibina 

secara perlahan kan menata manajemen pengelolaan pariwisata Ekowisata Bowele. 

Terdapat 2 (dua) keputusan yang diberikan kepada pengelola Ekowisata Bowele, 

yaitu: 

1. Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang 

Nomor : 556/301/KEP/421.108/2014 tentang Pengukuhan Kelompok Sadar 

Wisata Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Tahun 2014 

s/d 2019; 

2. Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang 

Nomor : 556/25/421.108/2015 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Desa 
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Wisata “Bowele” Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Tahun 

2015 s/d 2020. 

Daya tarik wisata pada Ekowisata Bowele memang lebih beragam 

dibandingkan dengan daya tarik kawasan wisata lain yang ada di Kabupaten 

Malang. Hal ini dapat diketahui melalui titik-titik yang ditawarkan pada kawasan 

pantai ini. Melalui Tabel 4.2 dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Titik-Titik Pengembangan Kawasan Ekowisata Bowele 

No 
Objek Pantai Status Kawasan 

Potensi 

Pengembangan 

1 Pulau Gadung Zona Inti 

(tidak boleh dikunjungi dan 

hanya untuk penelitian) 

Konservasi Udang dan 

Lobster langka yang 

dilindungi. 

2 Pantai Lenggoksono Zona Penyangga 

(dapat dikunjungi wisatawan) 

Surfing dan Fishing 

Spot. 

3 Teluk Kletakan Zona Penyangga 

(dapat dikunjungi wisatawan 

dengan batas waktu 30 menit) 

Snorkeling dan 

Konservasi Terumbu 

Karang 

4 Pantai Bolu-Bolu Zona Penyangga 

(dapat dikunjungi wisatawan) 

Sunset / Sunrise Spot , 

Rock Fishing, Canoeing 

dan Camping Area 

5 Pantai Wedi Awu Zona Penyangga 

(dapat dikunjungi wisatawan) 

Surfing, Fishing Spot, 

dan Jet Sky 

6 Pantai Banyu Anjlok Zona Penyangga 

(dapat dikunjungi wisatawan) 

Pesona air terjun yang 

jatuh ke arah laut 

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2018. 

 

 Melalui tabel 4.2 dapat diketahui bahwa dari ke enam objek pantai yang 

dikembangkan di Kawasan Ekowisata Bowele, hanya satu kawasan yang tidak 

boleh dikunjungi yakni Pulau Gadung. Pulau Gadung merupakan zona inti yang 

tidak boleh dikunjungi dan hanya dapat dijadikan kawasan penelitian (Marine Area 

Protected). Dikarenakan Pulau Gadung di dalamnya terdapat gua yang merupakan 

tempat tinggal lobster langka dan dilindungi yakni lobster pasir, lobster batu, dan 
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lobster mutiara. Oleh karena itu kawasan ini dijadikan kawasan konservasi untuk 

menjaga kelestarian lobster tersebut. 

Gambar 4.6 

Zona Inti Pulau Gadung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2018. 

Pada Teluk Kletakan merupakan kawasan konservasi terumbu karang. 

Namun masih bisa dikunjungi oleh wisatawan untuk melakukan snorkeling dengan 

batas waktu kunjungan 30 (tiga puluh) menit. Hal ini dimaksudkan agar area 

konservasi terjaga ekosistemnya. Selanjutnya kawasan yang boleh dikunjungi 

adalah Pantai Lenggoksono yang menjadi ikon surfing dan fishing spot. Kemudian 

untuk menuju Pantai Bolu-Bolu, Pantai Wedi Awu, dan Banyu Anjlok wisatawan 

dapat menyewa perahu yang sudah disediakan oleh masyarakat sekitar. Disana 

wisatawan akan menemukan spot yang menarik seperti Air Terjun Banyu Anjlok 

dan juga dapat melakukan aktivitas seperti melihat sunset maupun camping. 

Potensi-potensi yang ada itulah yang hingga saat ini terus dikembangkan oleh 

kelompok masyarakat yang ada di Desa Purwodadi demi terwujudnya kawasan 

Bowele Ecotourism yang berkelanjutan. 
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Peningkatan terhadap kawasan Ekowisata Bowele hingga saat ini masih 

terus dilakukan oleh Pokdarwis Purwodadi sebagai unit pariwisata dari Ladesta 

Bowele Purwodadi. Even-even yang diselenggarakan di bidang pariwisata, dari 

tingkat daerah hingga nasional terus diikuti oleh Tim Ekowisata Bowele. Kawasan 

Ekowisata Bowele merupakan salah satu kawasan yang turut diperhatikan oleh 

Pemkab Malang. Hal ini dikarenakan kawasan ini merupakan salah satu kawasan 

yang memiliki potensi ekowisata bahari yang tidak dimiliki oleh banyak kawasan 

pantai di Kabupaten Malang.  

Pemberian nama Ekowisata Bowele merupakan salah satu bentuk 

kepedulian Pokdarwis Desa Purwodadi untuk melestarikan kawasan pantai 

disamping kegiatan pariwisata. Ekowisata yang diangkat dalam hal ini adalah 

terkait dilakukannya perlindungan terhadap zona inti Pulau Gadung sebagai lokasi 

konservasi udang dan lobster langka. Selain itu adalah konservasi terumbu karang 

di Teluk Kletakan yang selain difungsikan sebagai konservasi juga dijadikan area 

untuk snorkeling dan diving. Untuk itu pemberian nama Bowele Ecotourism tidak 

lain adalah bentuk wisata bahari yang tetap memperhatikan kepedulian terhadap 

lingkungan serta ekosistem bawah laut. Dan inilah yang kemudian menjadikan 

Ekowisata Bowele sebagai kawasan ekowisata yang memiliki keunikan tersendiri 

untuk terus dikembangkan di Kabupaten Malang. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Penulisan pada bab ini, peneliti akan menjelaskan tentang Hubungan Antar 

Lembaga dalam Pengembangan Tata Kelola Ekowisata Bowele yang berada di Desa 

Purwodadi, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Pada pembahasan hubungan 

antar lembaga pengelolanya, peneliti membaginya ke dalam 4 (empat) sub 

pembahasan. Sub pembahasan tersebut terkait dengan indikator-indikator dari Teori 

Rational Choice Institutionalism yang digunakan oleh peneliti sebagai alat analisis 

dalam penulisan penelitian ini. Isi dari sub pembahasan tersebut tentang keterlibatan 

aktor dalam lembaga, Tindakan Aktor dalam Pencapaian Preferensi, interaksi antar 

lembaga, serta indikator instrumen dan aturan lembaga. Pembahasan di bab ini 

merupakan penjabaran dari rumusan masalah dalam penelitian ini. 

5.1 Keterlibatan Aktor dalam Lembaga 

Keterlibatan aktor dalam hal ini terkait dengan bagaimana aktor-aktor 

kelembagaan yang terlibat saling memaksimalkan peranannya sesuai dengan 

penjelasan Teori Rational Choice Institutionalism. Berikut pada sub bab ini, peneliti 

akan menjelaskan bagaimana aktor yang terlibat saling memaksimalkan peranannya 

masing-masing di tengah perbedaan kepentingan antar lembaga. Berikut melalui 

Tabel 5.1 terlebih dahulu peneliti paparkan terkait kepentingan aktor yang terlibat 

dalam pengelolaan Ekowisata Bowele : 
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Tabel 5.1 : 

Kepentingan Aktor Pada Pengelolaan Ekowisata Bowele 

No. Aktor Kepentingan Aktor 

1. Perhutani KPH Malang  Mengelola kawasan hutan yang ada di 

Kabupaten Malang untuk dikembangkan 

sebagai kawasan wisata alam (pantai, 

coban, dan wisata hutan). 

 Kawasan Ekowisata Bowele merupakan 

salah satu objek yang turut dikelola melalui 

kerjasama penjualan tiket wisata bersama 

LMDH Purwo Wono Asri. 

2. Disparbud Kabupaten 

Malang 
 Membangun citra kepariwisataan di 

Kabupaten Malang yang berbasis 

masyarakat. 

 Pengembangan kawasan Ekowisata Bowele 

dilakukan melalui pembentukan 

Pokdarwis/Ladesta guna meningkatkan 

daya tarik wisata Kabupaten Malang. 

3. LMDH Purwo Wono 

Asri 
 Sebagai jembatan antara masyarakat desa 

hutan dengan Perhutani KPH Malang terkait 

bagi hasil kawasan hutan dan pengelolaan 

Ekowisata Bowele. 

 Menjual tiket masuk yang telah diberikan 

oleh Perhutani KPH Malang pada 

wisatawan. 

4. Pokdarwis/Ladesta 

Bowele 
 Melaksanakan pengembangan tata kelola 

Ekowisata Bowele melalui penyediaan 

fasilitas pendukung wisata. 

 Melakukan pemberdayaan terhadap 

masyarakat sekitar objek wisata. 

5. Pokmaswas Purwodadi  Melaksanakan pengawasan pemanfaatan 

sumberdaya laut dan pesisir Purwodadi. 

 Melakukan kegiatan konservasi terumbu 

karang dan koordinasi perahu wisata pada 

kawasan Ekowisata Bowele. 

 

Proses pengelolaan kawasan Ekowisata Bowele sebagai salah satu kawasan 

ekowisata pantai di Kabupaten Malang melalui beberapa dinamika. Hal ini 

dikarenakan pengembangan kawasan Ekowisata Bowele ini melibatkan beberapa 

aktor-aktor yang sama-sama memiliki kepentingan dalam mengelola kawasan wisata 
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Ekowisata Bowele tersebut. Pengelolaan yang pada awalnya hanya dikelola oleh 

masyarakat lokal desa dan desa ini, kemudian dalam perkembangannya dikelola oleh 

LMDH sebagai lembaga masyarakat yang bermitra dengan Perhutani KPH Malang 

sebagai pemilik kawasan hutan di Ekowisata Bowele. Kemudian dalam 

pengelolaannya terdapat keterlibatan Pemkab Malang melalui Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan untuk membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan 

memberikan pembinaan dalam mengembangkan potensi wisata di Ekowisata 

Bowele. 

5.1.1 Fase Pengelolaan Ekowisata Bowele 

Pengelolaan kawasan Ekowisata Bowele pada perkembangannya melalui 

beberapa fase. Fase pertama, dimulai dengan adanya kesadaran kelompok 

masyarakat akan kebutuhan konservasi terhadap lobster dan terumbu karang dan 

dalam fase ini pula dilakukan penggalian potensi kawasan Pantai Bowele. Fase 

kedua, dimana pemerintah desa secara mandiri mengelola kawasan Pantai Bowele 

sebagai wisata. Fase ketiga, yaitu fase kerjasama, dimana LMDH yang sebelumnya 

fokus pada hasil perkebunan kemudian ikut andil mengelola wisata dengan menjadi 

mitra Perhutani KPH Malang. Fase keempat, merupakan fase pengelolaan Ekowisata 

Bowele yang dilaksanakan hingga saat ini. Keempat fase itulah yang dalam tahapan 

demi tahapannya melalui beberapa dinamika dalam pengelolaannya. Berikut pada 

Bagan 5.1 secara lebih ringkas peneliti memberikan gambaran fase-fase pengelolaan 

kawasan Ekowisata Bowele : 
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Bagan 5.1 

Fase Pengelolaan Ekowisata Bowele 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2018. 

 

a) Keterlibatan Pokmaswas (Fase Penggalian Potensi dan Gerakan Konservasi) 

Keterlibatan awal dalam pengelolaan kawasan Ekowisata Bowele adalah 

dengan adanya keterlibatan dari Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) 

Purwodadi. Terbentuknya Pokmaswas sendiri berawal dari adanya sosialiasi yang 

dilakukan oleh Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan pada tahun 2006. 

Sosialiasi tersebut terkait dengan pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan 

dengan melibatkan aktif masyarakat lokal melaui sistem pengawasan berbasis 

masyarakat (Sismaswas). Akhirnya melalui adanya musyawarah yang melibatkan 

kepala desa, tokoh masyarakat, dan tokoh nelayan turut berpatisipasi dengan 

membentuk Pokmaswas. Akhirnya pada tanggal 21 Juni 2006 Pokmaswas Desa 

Purwodadi dikukuhkan oleh Bupati Malang melalui Keputusan Bupati Nomor : 

180/527/KEP/421.012/2006. Adapun program  yang dilakukan oleh Pokmaswas 

Purwodadi adalah sebagai berikut :54 

                                                           
54Berdasarkan Profil Pokmaswas Purwodadi Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten 

Malang Tahun 2010, Hlm. 8. 

Fase Penggalian Potensi dan 

Gerakan Konservasi  

Fase Mandiri 

(Pengelolaan oleh Desa) 

Fase Kerjasama 

(LMDH dengan Perhutani) 

Fase Pengelolaan Ekowisata 

Bowele 
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1. Melaksanakan pengawasan pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir di 

wilayah perairan dan pesisir Purwodadi; 

2. Mengembangkan daerah-daerah reservoir perkembangbiakan ikan dan 

lobster menjadi kawasan konservasi laut daerah; 

3. Memperbaiki dan meningkatkan ekosistem pesisir yang meliputi hutan 

mangrove dan terumbu karang di wilayah Desa Purwodadi; 

4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota Pokmaswas 

dalam melaksanakan tugas. 

 

Program yang dicanangkan oleh Pokmaswas Purwodadi terkait 

pengembangan daerah reservoir perkembangbiakan ikan dan lobster serta 

perbaikan terhadap ekosistem mangrove dan terumbu karang di Desa Purwodadi 

inilah yang menjadi awal mula munculnya gerakan konservasi. Pada fase gerakan 

konservasi ini merupakan awal mula dari adanya penggalian potensi yang 

dilakukan oleh Pokmaswas Purwodadi dengan bantuan akademisi. Ternyata, pada 

proses penggalian potensi tersebut ditemukan adanya gua di bawah pulau yang 

merupakan habitat lobster langka dan sudah terancam punah keberadaannya. 

Kemudian kawasan yang diberi nama Pulau Gadung ini kemudian dijadikan 

sebagai zona inti. Berikut seperti yang disampaikan oleh Mukhlis sebagai anggota 

Pokmaswas yang turut melakukan penggalian potensi :55 

“Nah dari penggalian potensi itu kita ada namanya yang kita sebut 

sebagai zona inti, kawasan konservasi namanya Pulau Gadung. Jadi 

dikawasan Teluk Bowele itu selain bagian menyeluruh Desa 

Purwodadi ya, kita punya kawasan konservasi Pulau Gadung. Dan 

dikawasan itu kita jadikan zona inti.” 

 

Pulau Gadung yang merupakan zona inti tersebut selanjutnya hanya diperuntukkan 

sebagai kawasan konservasi. Zona ini merupakan Marine Protected Areas (MPA) 

yaitu sebuah kawasan yang hanya diperuntukkan sebagai kawasan konservasi dan 

                                                           
55 Mukhlis, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 10 April 2018, Transkrip Wawancara, Koleksi 

Pribadi. 
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penelitian. Selanjutnya, penggalian potensi tersebut dilanjutkan dengan 

ditemukannya potensi terumbu karang di Teluk Kletakan. Keterlibatan Pokmaswas 

pada fase inilah yang pertama kali menggerakkan pentingnya konservasi biota laut.  

 Salah satu hasil dari berjalannya tahapan pada fase pertama, yaitu dengan 

adanya identifikasi potensi wisata adalah terpublikasikannya potensi kawasan 

Ekowisata Bowele yang dilakukan oleh media. Disamping adanya gerakan 

konservasi tersebut, kemudian penggalian potensi yang dilakukan banyak 

menemukan titik-titik pantai yang potensial untuk dikembangkan. Pantai-pantai itu 

antara lain Pantai Lenggoksono, air terjun Banyu Anjlok, Pantai Bolu-Bolu, dan 

Pantai Wedi Awu. Kemudian, dengan adanya Jelajah 1000 Pantai dari Jawa Pos 

yang mempublikasikan kawasan Ekowisata Bowele maka kawasan tersebut mulai 

dikunjungi wisatawan dan dikenal publik. Pada awalnya hanya Pokmaswas lah 

yang terlibat disini. Namun, karena Ekowisata Bowele berpotensi untuk 

dikembangkan, akhirnya dibentuklah Pokdarwis atas masukan dari Kepala Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang. 

b) Keterlibatan Pemerintahan Desa (Fase Mandiri) 

Hingga pada tahap kedua inilah secara mandiri desa memulai untuk 

mengelola dan menarik biaya tiket masuk. Kunjungan wisatawan yang semakin 

meningkat berimplikasi pada pendapatan desa yang juga semakin meningkat. 

Bahkan dalam satu hari, desa secara mandiri mampu memperoleh Rp. 22.000.000,- 

dari penjualan tiket. Namun pengelolaan yang dilakukan secara mandiri ternyata 

tidak berjalan lama karena terdapat permasalahan terkait penarikan tiket masuk 



68 
 

tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Mukhlis selaku Ketua Pokdarwis 

Purwodadi :56 

“Dulu itu pernah waktu kami kelola sendiri satu hari 22 juta dengan 

tiket 5 ribu, itu udah tiket saja lho belum perahu. Tapi belum 

porporasi mbak, belum dilubangi, belum resmi memang. Jadi desa 

meskipun melalui rapat, menarik dana dari masyarakat yang tidak 

ada setoran pajak buat negara itu tidak boleh, itu kesimpulannya. 

Waktu itu kepala desa dan bendahara dibawa malam itu, bahkan ya 

terus terang karena 200 juta. Uang tiket itu 90 juta yang disita, waktu 

itu uang tiket satu kresek merah itu disita. Terus kalau ndak salah 

kepala desa dan bendahara itu 50-50 berarti kan 200 an itu.” 

 

Hal yang sama kemudian disampaikan pula oleh Ketua LMDH Purwo 

Wono Asri, Sudarto :57 

“Terus selanjutnya ya sampai sekarang ini kan sudah berjalan 2 

tahun disini itu yang termasuk mengurus wisata mulai tahun 2015. 

Sebelum LMDH ikut wisata pantai itu dikelola Desa sendiri mbak. 

Tapi kemudian ada masalah pas itu sampai dibawa ke Polres. Ya 

akhirnya solusi yang dilakukan adalah dengan melibatkan LMDH 

mbak untuk kerjasama dengan Perhutani.” 

 

Jadi pada intinya, permasalahan pada pengelolaan ticketing itu berawal dari 

adanya penjualan tiket Pantai Bowele yang melonjak. Hingga kemudian 

permasalahan ini dibawa ke Kepolisian Resort Malang. Kesalahan yang terjadi 

adalah karena adanya penarikan tiket secara ilegal. Ilegal yang dimaksud disini 

adalah bahwa penarikan tiket dari masyarakat yang tidak ada setoran pajak untuk 

negara dianggap tidak legal. Karena penarikan tiket itu termasuk pada pajak hiburan 

yang di Kabupaten Malang sendiri porporasinya sejumlah 20%. Dengan demikian 

solusi untuk tetap dapat mengelola adalah melalui kerjasama dengan Perhutani 

KPH Malang. 

                                                           
56 Mukhlis, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 10 April 2018, Transkrip Wawancara, Koleksi 

Pribadi. 
57 Sudarto, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 26 April 2018, Transkrip Wawancara, Koleksi Pribadi. 
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c) Keterlibatan LMDH Purwo Wono Asri (Fase Kerjasama) 

Kegagalan proses pengelolaan pada fase kemandirian tersebut yang 

kemudian pengelolaan beralih pada fase ketiga, yakni fase kerjasama. Kerjasama 

yang dimaksud ini berkaitan dengan status wilayah pesisir Ekowisata Bowele 

merupakan kawasan hutan yang berada di bawah lingkup kerja Perhutani KPH 

Malang.  Oleh karena itu, keberlanjutan pengelolaan kawasan Ekowisata Bowele 

harus dikerjasamakan. Berikut seperti yang diungkap oleh Mukhlis :58 

“Jadi setelah itu kami Mou dengan pihak Perhutani terkait masalah 

itu, nah sebetulnya banyak konflik sih karena kalau kami 

berpedoman pada Undang-Undang Kelautan kan yang kami kelola 

itu kan sepanjang garis pantai, tetapi perhutani tetep tidak setuju 

dengan itu. Nah kami mengalah karena daripada konflik. Yang 

masuk Mou kan harus memiliki badan hukum, Administraturnya 

Pak Arif Herlambang bilang gini, “Perhutani bisa bekerjasama 

dengan organisasi apapun yang berbadan hukum”. Makanya saya 

membentuk Ladesta dan kita badan hukumkan, dan ternyata gak 

bisa, alasannya mereka hanya mau kerjasama dengan LMDH.” 

  

Terkait dengan MoU antara Pemkab Malang dengan Perhutani KPH 

Malang, kemudian diperkuat oleh pernyataan dari Yoyok Arisanto, Kepala Sub 

Seksi Hukum, Kepatuhan, Teknorial, dan Agraria Perhutani KPH Malang :59 

“Dasar utama kan memang ada MoU dulu itu terkait dengan 

pembentukan kelembagaan masyarakat desa ini yang terwadahi 

dalam LMDH dengan Pemkab Malang. Selanjutnya seperti yang 

saya sampaikan tadi bahwa tindak lanjut dari MoU itu kita ada 

perjanjian induk, namanya perjanjian setiap 5 tahun sekali 

diperbaharui antara Perum Perhutani KPH Malang dengan LMDh-

LMDH tadi. Nah inti kerjasama yang durasinya 5 tahun itu terkait 

dengan pengelolaan sumberdaya hutan, terus jasa lingkungan” 

 

                                                           
58 Mukhlis, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 10 April 2018, Transkrip Wawancara, Koleksi 

Pribadi. 
59 Yoyok Arisanto, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 20 Maret 2018, Transkrip Wawancara, 

Koleksi Pribadi. 
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Berdasarkan pernyataan tersebut, sudah jelas bahwa terkait kerjasama dengan 

Perhutani di Kabupaten Malang dilandasi dengan adanya MoU antara Pemkab 

dengan Perhutani KPH Malang. Dimana dalam MoU tersebut salah satunya terkait 

dengan pembentukan LKDPH (Lembaga Kemitraan Desa Pengelola Hutan). 

Bentuk kerjasama yang dimaksud tersebut erat kaitannya dengan adanya 

nota kesepahamahan antara Perhutani KPH Malang dan Pemkab Malang pada 

tahun 2004 silam. Nota kesepahaman tersebut berisi tentang Pola Kemitraan 

Pengelolaan Hutan Pada Hutan Yang Dikuasai Perum Perhutani. Nota 

kesepahaman tersebut disahkan pada tanggal 4 Februari 2004 oleh Ir. R. Satriyo 

Joyoadikusumo (Administratur Perhutani KPH Malang) selaku pihak pertama dan 

Sujud Pribadi (Bupati Malang) selaku pihak kedua. Berdasarkan pemaparan 

tersebut dapat diketahui bahwa landasan untuk bermitra dengan Perum Perhutani di 

wilayah pemangkuan hutan Malang adalah adanya nota kesepahaman Nomor : 86 / 

001.2 / PMDH dan atau Nomor : 180 / 248 / PKS / 421.012 / 2004. 

Disamping adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur, nota 

kesepahaman itu dianggap sebagai acuan dalam penyelenggaraan pola kemitraan 

hutan di Kabupaten Malang. Di dalam perjanjian kerjasama (PKs) tersebut, juga 

memuat kewajiban kelompok masyarakat untuk membentuk suatu lembaga guna 

melakukan kerjasama dengan Perum Perhutani. Kemudian dalam Pasal 4 PKs 

tersebut telah dijabarkan seperti berikut, dimana Pihak Pertama merupakan 

Perhutani KPH Malang dan Pihak Kedua Pemkab Malang :60 

                                                           
60Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Perusahaan Umum Perhutani Kesatuan Pemangkuan 

Hutan (KPH) Malang dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang Pola Kemitraan Pengelolaan 

Hutan Pada Hutan Yang Dikuasai Perum Perhutani Nomor : 86 / 001.2 / PMDH dan atau Nomor : 

180 / 248 / PKS / 421.012 / 2004, Pasal 4. 
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1) Guna pengelolaan hutan dengan Pola Kemitraan secara optimal yang 

melibatkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PIHAK 

KEDUA berkewajiban membentuk Lembaga Kemitraan Desa Pengelola 

Hutan yang membawahi Kelompok-Kelompok Masyarakat (Pokmas) 

Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malang; 

2) PIHAK PERTAMA berkewajiban menetapkan petak-petak hutan yang 

pengelolaannya diserahkan kepada Kelompok-kelompok Masyarakat 

(Pokmas) dibawah koordinasi Lembaga Kemitraan Desa Pengelola 

Hutan yang dibentuk oleh PIHAK KEDUA; 

3) Pembentukan Lembaga kemitraan Desa Pengelola Hutan pada tiap-tiap 

desa yang terdiri dari kelompok-kelompok Masyarakat (Pokmas) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disahkan oleh Kepala Desa 

dan Badan Perwakilan Desa (BD) serta diketahui Camat, untuk 

kemudian ditetapkan dalam Keputusan oleh PIHAK KEDUA. 

 

Penyebutan istilah Lembaga Kemitraan Desa Pengelola Hutan yang 

selanjutnya disingkat menjadi LKDPH memang hanya ada di Kabupaten Malang. 

Hal ini tentunya tidak lepas dari adanya nota kesepahaman yang dimaksud. 

Walaupun demikian, pada praktiknya penggunaan istilah LKDPH tidak diterapkan 

sepenuhnya di seluruh desa hutan di Kabupaten Malang. Seperti yang disampaikan 

oleh Sugeng Siswanto berikut :61 

“Kalau LKDPH itu khusus untuk Kabupaten Malang, waktu itu 

bupatinya Pak Sujud itu tidak menerima dengan nama LMDH, 

pilihannya minta LKDPH. Hanya di Malang, yang lainnya di luar 

Malang, Jawa Tengah, Jawa Barat itu pakai LMDH.” 

 

Jadi penyebutan istilah LKDPH itu merupakan keinginan dari Bupati Malang pada 

saat itu, Sujud Pribadi. Terlepas dari itu, penyebutan di seluruh Provinsi Jawa Timur 

kecuali Kabupaten Malang, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Pulau Madura tetap 

menggunakan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan). Namun dalam 

                                                           
61 Sugeng Siswantoro, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 9 April 2018, Transkrip Wawancara, 

Koleksi Pribadi. 
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praktiknya di lapangan, masyarakat lebih terbiasa dengan sebutan LMDH. Seperti 

di pengelolaan Ekowisata Bowele, masyarakat menyebutnya dengan LMDH. 

Sebelum tahapan kerjasama yang dilakukan oleh kelompok masyarakat 

Desa Purwodadi,  pihak Perhutani KPH Malang memiliki aturan untuk melibatkan 

LMDH di bidang wisata. Pada awalnya LMDH Purwo Wono Lestari memang fokus 

pada pengelolaan bagi hasil perkebunan pada kawasan hutan. Inilah yang kemudian 

menjadikan masyarakat di luar LMDH tidak ingin LMDH berperan ganda  untuk 

ikut serta dalam mengelola wisata. 

“Kita dulu sebenarnya tidak setuju mbak dengan LMDH itu, kita 

pengen mengelola sendiri tapi terbentur aturan itu gitu lo. Saya 

sampai mencari pengacara dari kota, itu Bu Sulik Sulistyowati yang 

anggota Komisi A. Jadi akhirnya mentok gak bisa wes, yowes melok 

LMDH ae. Akhirnya kita nge-sub  PKS dalam LMDH itu.” 62 

Hal yang sama terkait ketidaksetujuan pembentukan LMDH dalam pengelolaan 

wisata pantai juga diungkapkan oleh Sutrisno Murdi, Wakil Ketua Komisi III 

DPRD Kabupaten Malang :63 

“.... artinya yang diinginkan Pemkab malang itu sebenernya dari 

Pihak Perhutani harusnya membiarkan lah atau memberikan ke 

Kabupaten Malang sebatas wisata itu. Maunya seperti itu dan tidak 

ada LKDPH, tetap untuk dikelola Dinas Pariwisata. Selama ini kan 

seperti itu terus belum ada deal.” 

 

Pernyataan yang diungkapkan tersebut bermakna bahwa seharusnya Perhutani KPH 

Malang memberikan sebagian obyek wisata pantai untuk dikelola pemerintah 

daerah. Jadi, tidak secara keseluruhan wisata pantai tersebut dikelola Perhutani 

dengan LMDH saja. Melainkan dapat memberikan kontribusi lebih terhadap 

                                                           
62 Mukhlis, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 10 April 2018, Transkrip Wawancara, Koleksi 

Pribadi. 
63 Sutrisno Murdi, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 14 Februari 2018, Transkrip Wawancara, 

Koleksi Pribadi. 
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Pemkab, mengingat bahwa Pemkab telah banyak melakukan pengembangan wisata 

pantai. 

Terkait keterlibatan LMDH dalam pengelolaan Ekowisata Bowele, sejak 

akan dilakukannya kerjasama itu, masyarakat Desa Purwodadi memang belum 

paham terkait kewajiban untuk melibatkan LMDH. Pada waktu itu mereka 

menganggap bahwa mereka telah mengantungi lembaga yang sudah berbadan 

hukum, yakni Ladesta Bowele Purwodadi. Namun ternyata hal itu tetap tidak bisa 

dilakukan karena semua yang ingin bekerjasama dengan Perhutani, baik swasta 

maupun lembaga pemerintahan lain harus tetap melibatkan LMDH. Berikut seperti 

yang telah disampaikan oleh Sugeng Siswantoro, General Manager Humas 

Perhutani KPH Malang :64 

“Untuk pengelolaan wisata di Kabupaten Malang itu kita pertama-

tama kerjasama dengan LMDH. Terus nanti kan gini, dari desa 

sendiri ngajukan kerjasama wisata ke KPH Malang. LMDH itu 

Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Kan tiap-tiap desa dibentuk 

LMDH mbak, makanya itu di wisata desa kita tetap bekerjasama 

dengan LMDH walaupun ada investor tetep kita menggandeng 

LMDH. Terus LMDH sendiri kan di daerahnya ada wisata yang bisa 

dikembangkan, makanya mereka mengajukan untuk bekerjasama 

dengan kita.” 

 

Pernyataan tersebut kemudian diperkuat oleh pernyataan dari Administratur 

Perhutani KPH Malang, Errik Alberto :65 

“Ya jadi kita ini kan menganut paham pengelolaan hutan bersama 

masyarakat, jadi kita berharap bahwa dengan kita mengelola hutan 

ini masyarakat ikut terlibat, kemudian meningkatkan perekonomian 

masyarakat sekitar. Nah ketika ada pihak lain yang masuk, investor 

katakanlah, ya tetep kita akan libatkan LMDH nya. Karena apa, ya 

itu tadi itulah keterlibatan masyarakat terhadap pengelolaan hutan. 

                                                           
64 Sugeng Siswantoro, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 9 April 2018, Transkrip Wawancara, 

Koleksi Pribadi. 
65 Errik Alberto, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 13 April 2018, Transkrip Wawancara, Koleksi 

Pribadi. 
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Dan itu juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar 

hutan. Kalau kita hanya misalnya investor dan perhutani saja, bisa 

saja tapi nanti tidak akan memberikan efek peningkatan ekonomi 

pada masyarakatnya itu. Jadi kenapa harus tetep dengan LMDH, 

tujuan kita kan salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Apakah mereka hanya diberikan misalnya CSR saja 

gitu, itu tidak mendidik kan. Tapi bagaimana kita libatkan mereka 

dalam proses itu sehingga mereka itu turut terlibat, memiliki 

kegiatan, ada transfer ilmu, transfer keahlian sehingga mereka juga 

bisa berdaya, tidak hanya sebagai pengikut, tetapi mereka terlibat di 

dalamnya. Makanya kita harus libatkan mereka.” 

 

Melalui pemaparan di atas dapat diketahui bahwa segala bentuk pengelolaan 

yang berada dibawah kawasan Perhutani harus dengan LMDH. Tujuannya adalah 

untuk memberikan efek peningkatan ekonomi pada masyarakat lokal desa agar 

mereka terlibat langsung dalam prosesnya. Maksudnya, masyarakat desa hutan 

tidak hanya memperoleh dampaknya saja tanpa ada kontribusi. Sehingga dalam hal 

ini pula turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Ini juga turut 

berlaku bagi pengelolaan di kawasan Ekowisata Bowele. Pada akhirnya, 

masyarakat sekitar mengambil jalan untuk tunduk pada peraturan yang berlaku. 

Sehingga pada tahun 2015, secara legal LMDH Purwo Wono Asri resmi andil 

dalam pengelolaan wisata.  

Adapun berdasarkan isi Perjanjian Kerjasama Nomor:  

159/044.6/PKS/MLG/DIVRE-JATIM/2017, obyek kerjasama pengelolaan wisata 

Pantai Lenggoksono dan Pantai Wedi Awu termasuk pada kawasan petak 46 (c) 

RPH Lebakharjo BKPH Dampit. Kemudian lokasi Banyu Anjlok di petak 59 (a). 

Sedangkan Pantai Bolu-Bolu dan Teluk Kletakan berada di petak 56 (e) yang masuk 

pada kawasan hutan RPH Sumberkembang BKPH Sumbermanjing KPH Malang. 

Lokasi pantai-pantai yang dikerjasamakan untuk kawasan wisata tersebut memiliki 
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luas ± 450 hektar dan masuk dalam wilayah administratif Desa Purwodadi 

Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. Petak-petak kawasan itulah yang 

kemudian menjadi obyek yang dilakukan kerjasama oleh Perhutani KPH Malang 

dengan LMDH Purwo Wono Asri mulai tahun 2015. 

d) Keterlibatan Ladesta (Fase Pengelolaan Ekowisata Bowele) 

Lembaga Desa Wisata (Ladesta) merupakan salah satu lembaga yang 

dibentuk dari desa yang telah dikukuhkan sebagai desa wisata. Desa Wisata 

merupakan salah satu bagian penentuan kawasan startegis yang dilakukan oleh 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dalam pengembangan 

kawasan pariwisata. Penentuan kawasan strategis tersebut antara lain penentuan 

kawasan strategis ekowisata, agrowisata, dan desa wisata. Penetapan dan 

pengembangan kawasan Desa Wisata oleh Pemerintah Daerah dengan 

memperhatikan aspek :66  

a. jenis dan karakteristik Desa Wisata;  

b. memberikan manfaat secara berkelanjutan untuk daerah dan masyarakat 

setempat;  

c. mengandung unsur pendidikan untuk mengubah persepsi seseorang agar 

memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap 

pelestarian lingkungan dan budaya;  

d. peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, 

pengendalian Desa Wisata dengan menghormati nilai-nilai sosial 

budaya masyarakat.  
 

Berdasarkan aspek-aspek penetapan dan pengembangan kawasan Desa Wisata, 

Desa Purwodadi, Kecamatan Tirtoyudo Pada Bulan Juni 2015 ditetapkan sebagai 

Desa Wisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang. 

                                                           
66Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan 

Kepariwisataan, Pasal 16. 
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Selanjutnya, dengan adanya Desa Wisata tersebut dibentuklah Ladesta sebagai 

lembaga pengelola Desa Wisata. Adapun tugas dan fungsi pengelola Desa Wisata 

adalah sebagai berikut :67 

1) Menganalisis potensi desa, fasilitas dan infrastruktur yang tersedia, dan 

pangsa pasar guna mengembangkan atraksi wisata desa dengan 

memperhatikan daya dukung terhadap mutu atraksi serta tingkat kepuasan 

wisata yang diberikan; 

2) Memperkiraan investasi yang dibutuhkan dalam pengembangan desa 

wisata dan menguatkan kerjasama antar pelaku wisata; 

3) Melaksanakan implementasi sapta pesona dan pemberdayaan kepada 

masyarakat sekitar serta melakukan evaluasi terhadap SDM yang tersedia; 

4) Mengembangkan produk dan potensi wisata melalui kegiatan promosi dan 

melakukan terobosan yang lebih inovatif terhadap pengembangan daya 

tarik wisata; 

5) Melaksanakan pelaporan kegiatan kepada Bupati Malang, melalui Kepala 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang. 

 

Adapun dalam pembentukan Ladesta Bowele tersebut, di dalamnya terdapat 

Pokdarwis yang memiliki tugas dalam unit pariwisata. Sebelum LMDH terbentuk, 

Pokdarwis sudah terlebih dahulu dibentuk. Adapun pembentukan Pokdarwis 

tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Malang Nomor : 556/301/KEP/421.108/2014 tentang Pengukuhan 

Kelompok Sadar Wisata Desa  Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten 

Malang Tahun 2014 s/d 2019. Maksud dari dibentuknya Pokdarwis ini adalah 

dalam rangka meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau 

pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan di daerah. Kemudian 

Pokdarwis ini juga dimaksudkan agar dapat bersinergi dan bermitra dengan 

                                                           
67Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang Nomor ; 

556/25/421.108/2015 Tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Desa Wisata “Bowele” Purwodadi 

Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Tahun 2015 s/d 2020. 
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pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan 

kepariwisataan di daerah.  

 Pembentukan Pokdarwis di Desa Purwodadi tidak lepas dari peningkatan 

pariwisata yang dilakukan oleh Pemkab Malang. Dalam hal ini, tentunya 

peningkatan dalam pengembangan Ekowisata Bowele. Seperti yang diungkapkan 

oleh Ketua Pokdarwis Desa Purwodadi, Mukhlis :68 

“Nah kita bentuk Pokdarwis juga ada SK nya sudah jadi. Nah itu kita 

sudah memulai, 2015 kan ada kelompok Sadar Wisata, kita mulai 

dibina secara perlahan kan menata manajemen pengelolaan 

pariwisata bowele. Itu berjalan, kita kan tentunya juga dengan desa 

ya sudah jalan.” 

 

Tujuan adanya pembentukan Pokdarwis pada dasarnya memiliki peranan yang 

cukup penting dalam meningkatkan kepariwisataan di Kabupaten Malang. Berikut 

diungkapkan oleh Slamet Arifin :69 

“Jadi begini, kami menggiatkan adanya Kelompok Sadar Wisata. 

Kelompok sadar wisata atau singkatan dari Pokdarwis, jadi setiap 

desa atau tempat  yang mempunyai potensi wisata itu supaya cepat 

berkembang itu dibentuk kelompok sadar wisata. Kalau nanti sudah 

dibentuk pokdarwis, pokdarwis itu tugasnya melaksanakan sapta 

pesona. Jadi ujung tombaknya yang mengembangkan wisata adalah 

kelompok sadar wisata dengan tujuh unsur sapta pesona mulai dari 

aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan ketenangan. Kalau 

kelompok sadar wisata nanti sudah bisa menerapkan sapta pesona, 

itu nanti lokasi yang berada di kelompok sadar wisata akan 

meningkat menjadi desa wisata.” 

 

Pariwisata di Kabupaten Malang memang pada dasarnya memiliki misi utama 

pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat. Berbeda dengan daerah 

                                                           
68 Mukhlis, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 10 April 2018, Transkrip Wawancara, Koleksi 

Pribadi. 
69 Slamet Arifin, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 2 April 2018, Transkrip Wawancara, Koleksi 

Pribadi. 
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tetangga yakni Kota Batu yang mengedepankan pariwisata dengan bekerjasama 

dengan investor. Implikasinya adalah proses pembangunan yang dilakukan di Kota 

Batu akan lebih cepat dibanding dengan di Kabupaten Malang. Namun berbeda 

dengan Kabupaten Malang walaupun pembangunannya tidak terlihat, tetapi 

manfaatnya dapat diterima secara langsung oleh masyarakat hingga tingkat desa. 

 Adanya keterlibatan Pokdarwis di Desa Purwodadi ini memberikan banyak 

kemajuan pada wisata Ekowisata Bowele. Walaupun tidak terlibat dalam segi 

finansial pengelolaan seperti LMDH, Pokdarwis ternyata mampu menggerakkan 

titik-titik lokasi Ekowisata Bowele semakin dikenal dan dikunjungi publik. Secara 

langsung, Kelembagaan Pokdarwis inilah yang kemudian menyediakan fasilitas-

fasilitas pendukung dalam pengelolaan Ekowisata Bowele. Melalui Ladesta, 

Pokdarwis merupakan unit yang membidangi urusan sumberdaya wisatanya. 

Keterlibatan Ladesta dalam menyediakan fasilitas-fasilitas dilaksanakan dengan 

penyediaan jasa sewa perahu, sewa alat surfing, snorkeling, camping, dan paket-

paket wisata. Berikut pada Tabel 5.2, peneliti memberikan rincian terkait daftar tarif 

penjualan paket dan penyewaan peralatan wisata oleh Ladesta Bowele : 

Tabel 5.2 : 

Daftar Paket dan Tarif Sewa Ekowisata Bowele 

 

PAKET WISATA 

No. Lokasi Tarif / Pax Fasilitas 

1. Pantai 

Lenggoksono 

Rp. 10.000,- Ticketing berada di bawah 

pengeolaan LMDH dan merupakan 

tiket utama menuju semua kawasan 

Ekowisata Bowele 

2. Pantai Bolu-Bolu 

Rp. 175.000,- 

Guide, 1x Makan, Asuransi, Kamera 

Underwater, Life Jacket (Min. 8 

pax) 

Teluk Kletakan 

Banyu Anjlok 

3. Pantai Bolu-Bolu 
Rp. 225.000,- 

Guide, 1x Makan, Asuransi, Kamera 

Underwater, Life Jacket (Min. 8 Teluk Kletakan 
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Banyu Anjlok pax), dan Camping di Pantai Bolu-

Bolu. 

JASA PERAHU 

No. Lokasi Tarif / Pax Keterangan 

1. Banyu Anjlok Rp. 60.000,- Sudah termasuk Pulang-Pergi (PP) 

2. Pantai Bolu-Bolu 

Rp. 150.000,- Sudah termasuk Pulang-Pergi (PP)  Teluk Kletakan 

 Banyu Anjlok 

SURFING 

No. Surfer Tarif / Jam Keterangan 

1. Pemula Rp. 100.000,- Plus Infrastruktur 

2. Profesional Rp. 150.000,-  

SNORKELING, DIVING, dan CAMPING 

No. Sewa Alat Tarif  Keterangan 

1. Snorkeling Rp. 25.000,- / set  

2. Diving Rp. 550.000,- Minimal 4 Pax 

3. Tenda Rp. 30.000,- s/d 

Rp. 50.000,- 

Kapasitas 2 hingga 3 orang / tenda. 

Sumber : Data Olahan Peneliti, dari Ladesta Bowele, 2018. 

Data tarif terkait paket wisata dan persewaan alat-alat di kawasan Ekowisata 

Bowele tersebut merupakan hasil kelola dari Pokdarwis, unit wisata dari Ladesta 

Bowele Purwodadi. Pelaksanaan penyediaan fasilitas-fasilitas tersebut merupakan 

bagian dari tugas dan fungsi pengelola desa wisata dalam hal menganalisis fasilitas 

dan infrastruktur yang tersedia.  

5.1.2 Hubungan Lembaga Masyarakat Pengelola Ekowisata Bowele 

 Pengembangan destinasi wisata kawasan Ekowisata Bowele yang dilakukan 

oleh Pokdarwis atau Ladesta, pada dasarnya memperhatikan tugas dan fungsinya. 

Adapun dalam pelaksanaannya, salah satu tugas dan fungsinya adalah untuk 

melaksanakan penguatan kerjasama antar sesama pelaku pariwisata. Kerjasama 

yang dimaksud ini adalah terkait kerjasama yang dilakukan antar lembaga 

masyarakat pada pengelolaan ekowisata. Pada kawasan Ekowisata Bowele, 
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terdapat tiga (3) lembaga masyarakat yang terbentuk. Berikut yang disampaikan 

oleh Mukhlis :70  

“Pengelola wisata tadi itu ada organisasi LMDH, LMDH itu 

anggotanya masyarakat, itu jembatan antara masyarakat kawasan 

hutan dengan pihak Perhutani. Dan ada anggota Lembaga Desa 

Wisata dan Pokmaswas sehingga membaur tiga organisasi menjadi 

satu.” 

 

Pernyataan terkait keterlibatan lembaga masyarakat dalam pengelolaan Ekowisata 

Bowele kemudian disampaikan juga oleh Sudarto :71 

“Waktu dulu gini mbak termasuk yang bisa merangkul itu kan hanya 

2 mbak, ini termasuk LMDH dan Ladesta itu kan sudah termasuk 

resmi notaris. Kalau pokmaswas itu sebetulnya dirangkul dua 

kumpulan ini mbak untuk ikut PKS tapi adendum. Jadi yang 

termasuk pokmaswas itu kan ndak notaris, jadi ndak bisa ikut. Tapi 

kita ajak adendum untuk mengelola bareng-bareng, tapi yang di 

depan itu LMDH. Jadi waktu itu Pokmaswas waktu PKS itu belum 

punya akta notaris.” 

 

Dalam hal ini tentunya Ladesta juga memiliki hubungan dengan LMDH Purwo 

Wono Asri dan Pokmaswas Purwodadi dalam pengembangan kawasan Ekowisata 

Bowele. Jadi jika dikaitkan hubungan antara Ladesta, LMDH, dan Pokmaswas, 

ketiganya memiliki persamaan yakni sama-sama aktor kelembagaan yang terlibat 

dalam pengelolaan kawasan Ekowisata Bowele. Kemudian keanggotaan mereka 

juga sama-sama berasal dari masyarakat Desa Purwodadi. Namun walaupun 

mereka memiliki persamaan objek yang dikelola, tetapi keduanya memiliki titik 

perbedaan dalam segi manajemen yang dikelola. 

Berikut melalui Bagan 5.2, peneliti akan memberikan gambaran secara 

ringkas terkait hubungan ketiga lembaga masyarakat desa tersebut : 

                                                           
70 Mukhlis, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 10 April 2018, Transkrip Wawancara, Koleksi 

Pribadi. 
71 Sudarto, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 26 April 2018, Transkrip Wawancara, Koleksi Pribadi. 
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Bagan 5.2 : 

Hubungan Lembaga Masyarakat di Desa Purwodadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

Melalui Bagan 5.2 di atas dapat diketahui bahwa Ladesta Bowele, LMDH 

Purwo Wono Asri, dan Pokmaswas memiliki kedudukan yang sama. Ketiganya 

merupakan lembaga masyarakat yang anggotanya sama-sama dari masyarakat desa. 

Ketiganya juga sama-sama memiliki legalitas hukum dalam pembentukannya. 

Namun letak perbedaannya terletak di manajemen kelembagaannya. Secara garis 

besar, LMDH Purwo Wono Asri memiliki kewenangan penuh dalam penarikan 

tiket atau penjualan tiket kepada wisatawan. Sedangkan Ladesta Bowele lebih ke 

arah pengembangan sumberdaya wisatanya, yakni dengan penyediaan fasilitas 

pendukung di  lokasi Ekowisata Bowele. Sedangkan untuk Pokmaswas sendiri 

mengawasi kawasan perairan untuk mengantisipasi terjadinya aktivitas illegal di 

kawasan Ekowisata Bowele.  

Kemudian terdapat garis putus-putus dalam manajemen antara Ladesta, 

LMDH dan Pokmaswas. Garis tersebut menunjukkan bahwa dari penjualan tiket 

yang dilakukan LMDH akan berimplikasi pada kunjungan wisatawan untuk 

Manajemen 

Pengembangan Wisata 

Manajemen Pengelolaan 

Ticketing 

LMDH Purwo Wono Asri 

Pokmaswas Purwodadi Ladesta Bowele 

Manajemen Konservasi 

terumbu karang 

Masyarakat 

Desa 
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memasuki kawasan wisata dengan menggunakan jasa fasilitas yang disediakan oleh 

Ladesta Bowele. Selain itu hubungan yang dilakukan dengan Pokmaswas terkait 

Pokmaswas yang memiliki tugas dalam menjaga ekosistem terumbu karang yang 

merupakan objek yang dikembangkan di wisata Ekowisata Bowele. 

Selanjutnya, Ladesta dan Pokmaswas juga mendapat penerimaan bagi hasil 

dari penjualan tiket yang dilakukan oleh LMDH. Kemudian untuk di loket pun juga 

dapat pemasukan dari persewaan perahu oleh Pokmaswas. Berikut seperti 

disampaikan oleh Sih Wiharjo, Anggota Pokmaswas Purwodadi :72 

“Pokmaswas, LKDPH, Ladesta kan tiga kelompok itu menurut rapat 

yang dulu itu kan perjanjiannya 30 persen. Kalau disini kan untuk 

tarif perahu 60 ribu, yang 50 ribu itu untuk perahu pribadi, kalau 

yang 10 ribu itu dibagi. Kelompok nelayan saya minta 2 ribu, terus  

2 ribu itu masuk ke loket, Desa 2 ribu, kalau yang 4 ribu saya pakai 

bersih-bersih pantai.” 

 

Perolehan dari sewa perahu yang dilakukan oleh anggota Pokmaswas dalam 

praktiknya terdapat kendala. Menurut Sih Wiharjo, kurang lebih 6 (enam) bulan 

hingga penelitian ini berlangsung, Pokmaswas tidak menyetorkan bagi hasil perahu 

ke LMDH. Hal ini dikarenakan keuangan yang dikelola LMDH dari penjualan tiket 

masuk juga tidak diterima oleh Pokmaswas.  

Secara keseluruhan, inti dari indikator keterlibatan aktor dalam lembaga 

untuk memaksimalkan nilai kegunaan atau peranan mereka sudah jelas terjadi 

disini. Pertama, LMDH menekankan peranannya sebagai jembatan antara Perhutani 

dan masyarakat desa hutan dengan menjalankan tugasnya di bagian manajemen 

ticketing saja tanpa melakukan peningkatan Ekowisata Bowele. Kemudian dalam 

                                                           
72 Sih Wiharjo, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 26 April 2018, Transkrip Wawancara, Koleksi 

Pribadi. 
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hal ini terdapat Ladesta atau Pokdarwis yang memaksimalkan peranan mereka 

dalam mengembangkan Ekowisata Bowele. Hal ini ditunjukkan dari adanya 

semangat aktor-aktor yang terlibat dengan menyediakan fasilitas dan peralatan 

pendukung kegiatan ekowisata bahari serta mengenalkan Ekowisata Bowele untuk 

menarik kunjungan wisatawan. Sedangkan Pokmaswas fokus pada koordinasi 

perahu wisata dan konservasi terumbu karang.  

 

5.2 Tindakan Aktor dalam Pencapaian Preferensi 

Tindakan Aktor dalam Pencapaian Preferensi ini merupakan bagaimana 

aktor yang terlibat mampu melakukan pencapaian preferensi atau tujuan yang ingin 

dicapai. Tentu setiap aktor kelembagaan yang berbeda akan memiliki tujuan masing-

masing yang berbeda. Namun walau begitu, lembaga-lembaga tersebut menjalankan 

fungsi yang berbeda-beda tersebut pada tempat yang sama, yaitu pada kawasan 

Ekowisata Bowele. Inilah yang kemudian melalui indikator tindakan aktor dalam 

pencapaian preferensi ini, peneliti menjelaskan keterlibatan aktor dalam pengelolaan 

Ekowisata Bowele. 

5.2.1 Pengembangan Sektor Pariwisata Oleh Perhutani KPH Malang 

Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Malang tidak hanya 

dilakukan oleh Pemkab Malang saja. Salah satu yang turut terlibat dalam 

pengembangan sektor pariwisata adalah Perhutani KPH Malang. Secara khusus, 

Perhutani KPH Malang melakukan pengembangan sektor pariwisata alam. 

Pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan oleh Perhutani KPH Malang tidak 
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lepas dari produksi kayu yang mulai dikurangi oleh Perhutani. Hal ini seperti yang 

diungkap oleh Administratur Perhutani KPH Malang, Errik Alberto :73 

“Iya karena sekarang kesadaran kita akan pentingnya hutan itu sudah 

sangat besar, masyarakat juga. Sehingga berkurangnya lahan di luar 

kawasan hutan ini kan semakin lama semakin berkurang berubah, 

sawah menjadi rumah, nah ini menyebabkan  tekanan terhadap 

lingkungan semakin besar, kebutuhan akan oksigen pasti akan 

semakin tinggi. Artinya kita akan juga mengurangi produksi kayu. 

Nah oleh karena itu kita harus melirik potensi apa selain kayu”. 

 

Berkurangnya lahan di luar kawasan hutan dan beralih fungsinya lahan tersebut 

menjadikan tekanan terhadap lingkungan menjadi semakin besar.  Hal tersebut yang 

menjadi fokus Perum Perhutani untuk mengurangi produksi kayu demi menjamin 

terciptanya kondisi lingkungan yang mendukung. Oleh karena itu, karena kawasan 

hutan yang berada di wilayah kerja Perhutani memiliki potensi untuk 

dikembangkan sebagai kawasan wisata. Maka dari itu, Perum Perhutani mulai 

melakukan pengembangan potensi wisata. Berikut seperti yang diungkap oleh Errik 

Alberto, Administratur KPH Perhutani Malang :74 

“Salah satu potensi yang ada adalah di wisata, di lokasi-lokasi yang 

memang secara geografisnya memang menarik untuk dijadikan 

wisata. Nah kebetulan Malang dan Batu ini kan salah satu destinasi 

wisata yang sudah sejak dahulu kala. Karena kita melihat kita punya 

potensi, Malang ini adalah tempatnya orang berwisata, selama ini 

kita tidak terlalu inilah, kemudian kita melihat kita punya potensi 

wisata. Kemudian kalau dengan pemikiran bahwa ketika kita 

kembangkan wisatanya ini maka kita bisa mengurangi 

ketergantungan pendapatan dari kayu. Kalau kemudian 

ketergantungan pendapatan dari kayu semakin berkurang maka kita 

tidak harus menebang kayu, kan begitu. Ketika tidak harus 

menebang kayu berarti lingkungannya harapannya menjadi lebih 

baik kan begitu. Jadi kita coba untuk geser shifting dari yang 

memproduksi kayu ke non-kayu dan wisata, jadi kayu itu hanya 

                                                           
73 Errik Alberto, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 13 April 2018, Transkrip Wawancara, Koleksi 

Pribadi. 
74 Ibid. 
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sedikit saja tapi harus tetep ada kayu kenapa karena di sekitar kita 

juga ada industri-industri kayu yang tetap membutuhkan kayu.” 

 

Pengembangan potensi pariwisata, khususnya di Kabupaten Malang yang 

dilakukan oleh KPH Perhutani Malang tidak lepas dari kekayaan potensi alam yang 

ada. Potensi alam tersebut seperti kawasan hutan, coban (air terjun), dan kawasan 

pesisir pantai. KPH Perhutani Malang hingga tahun 2018 ini sudah mengelola 

sejumlah 138 wisata. Seperti yang diungkap oleh Sugeng Siswantoro, General 

Manager Humas KPH Perhutani Malang :75 

“Wisata yang sudah dikelola oleh KPH Perhutani Malang saat ini 

ada 138, dan yang menghasilkan sekitar 76 wisata. Itu ada di 

Kabupaten Malang dan Kota Batu. Semuanya kita kerjasamakan 

dengan LMDH dan beberapa ada investor dan pemerintah daerah” 

 

Terkait pengelolaan wisata oleh Perhutani KPH Malang tentunya tidak lepas dari 

jumlah LMDH yang telah terbentuk di masing-masing lokasi wisata. Berikut seperti 

diungkapkan oleh Yoyok Arisanto :76 

“Jadi LMDH yang berada di Kabupaten Malang dan Kota Batu, 

Malang Raya ini ada 138 LMDH yang semuanya sudah 

beraktenotariskan. Salah satunya adalah LMDH di Lenggoksono. 

LMDH ini memang dikasih ruang untuk bekerjasama dengan Perum 

Perhutani, baik itu kerjasama terkait dengan pengelolaan sumber 

daya hutannya atau kerjasama pengelolaan jasa lingkungannya, 

salah satu jasa lingkungan adalah pengelolaan wisata begitu.” 

 

Jumlah wisata tersebut tersebar di Kabupaten Malang dan Kota Batu. Dimana 

Kabupaten Malang sejumlah 126 wisata alam dan Kota Batu sejumlah 12 wisata 

alam. Di Kabupaten Malang berupa wisata coban dan pantai. Sedangkan di Kota 

Batu hanya wisata coban. Berdasarkan Laporan Realisasi Pendapatan Wana Wisata 

                                                           
75 Sugeng Siswantoro, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 9 April 2018, Transkrip Wawancara, 

Koleksi Pribadi. 
76 Yoyok Arisanto, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 20 Maret 2018, Transkrip Wawancara, 

Koleksi Pribadi. 
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Perhutani KPH Malang Tahun 2013 s/d Maret 2018, Pada bulan Maret 2018 

mencapai Rp. 5.840.324.700,-. Dan setiap tahunnya, pendapatan yang diperoleh 

selalu mengalami kenaikan.  

RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) Perhutani KPH Malang 

tahun 2018 yang ditargetkan mencapai 45 milyar. Dari total target tersebut 

kemudian dibagi lagi prosentasenya ke dalam 3 (tiga) sektor. Yaitu sektor produksi 

kayu, produksi non-kayu (getah pinus dan getah damar), dan sektor wisata. Berikut 

pemaparan dari Administratur KPH Perhutani Malang, Errik Alberto :77 

“RKAP kita tahun ini itu pendapatannya ditargetkan 45 milyar : 17 

milyarnya itu dari wisata, jadi hampir 30 %  itu dari wisata. 

Kemudian dari non-kayunya sekitar 20 milyar itu 37%. Kita non-

kayu itu kita ada produksi getah pinus, ada getah damar, itu yang 

kita sadap kemudian kita kirim ke pabrik kita yang ada di 

Trenggalek diolah menjadi Gondorukem dan Terpentin, jadi kita 

dengan tidak menebang kayu. Dan sisanya itu kayu dan lain-lain, 

jadi kayu sudah tinggal sedikit kan ya 8 milyar saja dari target kita 

45 milyar. Jadi kan sudah terlihat bagaimana posisi pendapatan 

wisata untuk menopang kegiatan kita, jadi kayunya harus semakin 

kita kecil-kecilkan terus.” 

 

Melalui tabel berikut, peneliti akan memberikan gambaran terkait prioritas 

pengembangan sektor di KPH Perhutani Malang pada tahun 2018. 

Tabel 5.3 

RKAP Pengembangan Sektor KPH Perhutani Malang 2018 

No. Sektor Target Prosentase 

1. Wisata 17 milyar 38 % 

2. Non-Kayu 20 milyar 44 % 

3. Kayu 8 milyar 18 % 

 Total : 45 milyar 100 % 

Sumber : Data Olahan Peneliti, dari Hasil Wawancara dengan Administratur 

Perum Perhutani KPH Malang, Errik Alberto, 2018. 

                                                           
77 Errik Alberto, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 13 April 2018, Transkrip Wawancara, Koleksi 

Pribadi. 
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Melalui Tabel 5.3 di atas, dapat diketahui bahwa pengembangan sektor pariwisata 

yang dilakukan oleh perhutani menjadi salah satu target yang menduduki posisi 

kedua setelah pengembangan produksi sektor non-kayu. Inilah kemudian yang terus 

dilakukan oleh KPH Perhutani Malang dalam rangka meningkatkan sektor wisata 

dengan melakukan kerjasama dengan LMDH.  

a. Mewujudkan Preferensi dengan Melibatkan  LMDH 

Pembentukan LMDH ini sifatnya wajib bagi desa di wilayah hutan yang 

memiliki potensi untuk dikembangkan potensi wisatanya. Secara struktural, 

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) memang bukan bentukan dari 

Perhutani, melainkan oleh masyarakat desa sendiri. Namun dalam praktiknya, 

LMDH merupakan jembatan langsung yang menghubungkan antara Perhutani dan 

desa hutan yang dikelola. Pengelolaan dalam bentuk apapun tidak bisa dilepaskan 

dari adanya LMDH. Pembentukan LMDH ini sendiri pada dasarnya juga 

merupakan inisiatif dari desa yang kemudian mengajukan kerjasama dengan 

Perhutani. Berikut penyampaian Sugeng Siswantoro :78 

“LMDH kan sebenarnya gini, kita dari Perhutani mengadakan 

PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat), bidangnya di 

sebelah ini. Dengan sosialisasi itu nanti dibentuk kita lepas, biar 

tidak ada tekanan dari kita maupun dari kepala desa, dan masyarakat 

sendiri membentuk lembaganya itu. Nanti ada ketuanya, ada 

sekertarisnya, ada bagian seksi-seksi yang lain itu. Baru nanti 

dinotariskan biar ada badan hukumnya. Makanya kita kerjasama 

dengan yang ada badan hukumnya. Walaupun ada investor juga 

harus ada badan hukumnya. Yang gak bisa kita lepas itu ya lembaga 

itu, walaupun ada investor tetep lembaga juga ikut kerjasama.” 

 

                                                           
78 Errik Alberto, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 13 April 2018, Transkrip Wawancara, Koleksi 

Pribadi. 
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Terkait pembentukan LMDH juga tidak lepas dari adanya perjanjian kerjasama 

yang dilakukan dengan pihak Perhutani dengan LMDH yang berada di kawasan 

desa hutan. Setiap LMDH yang bekerjasama akan memiliki legalitas secara sah 

dengan adanya perjanjian kerjasama. Pertama adalah Perjanjian Kerjasama 

Wengkon yang merupakan perjanjian kerjasama induk. Artinya memuat secara 

keseluruhan mekanisme bagi hasil pengelolaan hutan. Kedua adalah Perjanjian 

Kerjasama Mikro, yang merupakan bagian dari Perjanjian Kerjasama Wengkon 

yang lebih spesifik pada perjanjian di bidang tertentu. Sebagai contoh adalah terkait 

bagi hasil penjualan tiket wisata merupakan bagian dari Perjanjian Kerjasama 

Mikro. Seperti yang disampaikan oleh Yoyok Arisanto :79 

“Kalau terkait kemitraan itu kan ada yang namanya PKS Wengkon. 

Jadi PKS Wengkon ini, HPD (Hutan Pangkuan Desa) Lenggoksono 

ada disini. Jadi PKS Wengkon antara Ketua LKDPH, Perhutani 

mengetahui Kepala Desa. Nah itu ada, jadi kawasan yang ada di 

Lenggoksono itu kan ada kerjasama pemanfaatan disitu terkait 

dengan petak-petaknya kan yang masuk dalam PKS itu. Kalau 

terkait dengan istilahnya mikro PKS, itu kan PKS induk yang 

wengkon itu, kalau yang mikro PKS itu kan istilahnya ya sempalan 

dari ini tadi tekait wisata. Itu kan satu per obyek lokasi. Tetep PKS 

itu dari ketua LKDPH, mengetahui kepala desa mengajukan terkait 

perjanjian kerjasama apa yang akan dilaksanakan di sana, terkait 

wisata ya membuat usulan dulu ke KPH. Lha nanti kalau sudah 

terkait dengan usulannya dipanggil lha memberikan istilahnya 

kayak paparan, menyampaikan rencana seperti ini.” 

   

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam hal melakukan pengembangan dan 

peningkatan sektor wisata, KPH Perhutani Malang melakukan kerjasama dengan 

desa-desa yang secara administratif memiliki wewenang pada kawasan hutan yang 

berada di bawah wilayah kerja Perum Perhutani. Kerjasama tersebut dilakukan 

                                                           
79 Yoyok Arisanto, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 20 Maret 2018, Transkrip Wawancara, 

Koleksi Pribadi. 
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dengan cara pembentukan LMDH oleh masyarakat desa setempat. Terlepas dari 

pihak ketiga, baik lembaga lain maupun pihak swasta yang ingin melakukan 

kerjasama, LMDH harus tetap dibentuk. LMDH ini sifatnya legal karena dalam 

pembentukannya memiliki badan hukum. Sehingga dengan demikian, LMDH yang 

bekerjasama dengan Perhutani akan dapat melakukan mitra dan memperoleh bagi 

hasil dari pengelolaan suatu kawasan hutan, seperti dalam hal wisata. 

5.2.2 Pembinaan SDM oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Malang merupakan salah 

satu prioritas yang dikembangkan dalam pembangunan daerah. Dalam hal ini, 

penyelenggaraan kepariwisataan oleh Pemkab Malang dilaksanakan oleh dinas 

terkait, yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Pembangunan Kepariwisataan di 

Kabupaten Malang  diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan 

kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan 

budaya maupun alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pembangunan 

Kepariwisataan meliputi :80 

a. pembangunan destinasi pariwisata;  

b. pembangunan industri pariwisata;  

c. pembangunan pemasaran; dan  

d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan. 

 

Salah satu pembangunan kepariwisataan yang dilaksanakan adalah terkait 

pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Pembangunan kelembagaan ini dapat 

diwujudkan melalui pembentukan Pokdarwis dan Ladesta. 

 

                                                           
80 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan 

Pariwisata Daerah, Pasal 5. 
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a. Mewujudkan Preferensi melalui Pembentukan Pokdarwis dan Ladesta  

Pembentukan Pokdarwis tidak lepas dari keberadaan kawasan desa yang 

memiliki potensi wisata untuk dikembangkan. Selain itu terdapat tingkatan yang 

lebih tinggi yakni Lembaga Desa Wisata (Ladesta). Dimana Ladesta ini dibentuk 

berdasarkan status desa yang telah dikukuhkan oleh Disparbud sebagai Desa 

Wisata. Namun keduanya baik Pokdarwis maupun Ladesta memiliki tugas dan 

fungsi yang sama terkait dengan pengembangan sumberdaya manusia dalam 

pengembangan dan peningkatan potensi wisata di lingkup wilayah desa. Hingga 

saat ini tercatat 43 Kelompok Sadar Wisata dan 17 Desa Wisata yang ada di 

Kabupaten Malang. Salah satunya adalah Pokdarwis Desa Purwodadi dan Ladesta 

Bowele Purwodadi. Secara lebih jelas hal ini kemudian disampaikan oleh  Kasi 

Destinasi Wisata Alam dan Buatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Slamet 

Arifin :81 

“Untuk Pokdarwis, saat ini di Kabupaten Malang ada 43 Pokdarwis 

dan Desa Wisatanya ada 17. Ada beberapa desa itu memang ada di 

pantai selatan. Seperti di Pujiharjo, itu sudah menjadi desa wisata. 

terus Desa Tambakrejo di Sumbermanjing. Di Pantai Lenggoksono 

itu juga di Desa Purwodadi sudah jadi desa wisata. Bahkan kalau ke 

Desa Purwodadi itu, wisatawan asing itu minimal 3 hari sampai 7 

hari disana. Karena keindahan pantainya itu, terlebih kalau sudah 

didukung jaringan internet mereka akan semakin lama lagi. 

Makanya ini harus ada kerjasama dengan pihak lain supaya orang 

yang berwisata itu nyaman.” 

 

Tugas yang dilaksanakan oleh Disparbud Kabupaten Malang dalam pengembangan 

pariwisata daerah adalah dengan cara pengembangan manajemen sumberdaya 

manusia (SDM). Hal ini diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan terhadap 

                                                           
81 Slamet Arifin, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 2 April 2018, Transkrip Wawancara, Koleksi 
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Pokdarwis. Pembinaan tersebut dilakukan secara rutin dengan pemberian 

sosialisasi dan pelatihan-pelatihan tertentu. Pokdarwis maupun Ladesta itu bersifat 

sosial, artinya anggotanya bersifat sukarela karena kesadaran akan pentingnya 

pariwisata. Berikut disampaikan oleh Slamet Arifin :82 

“Lembaga kelompok Sadar Wisata itu sifatnya sosial. Tetapi mereka 

kalau berhasil akan mengembangkan desa wisata tersebut. Awalnya 

memang sosial, tetapi efeknya terhadap warga masyarakat. 

Istilahnya nanti yang dapat keuntungan itu nanti yang sudah dalam 

bentuk desa wisata. Kalau Pokdarwisnya itu istilahnya hanya ayo-

ayo ngajak orang untuk maju aja intinya. Tetapi nanti  lambat laun 

desanya akan maju, yang dapat keuntungan itu sebetulnya desa 

wisata. Desa wisata itu menjualnya dalam bentuk paket mereka 

menjual tiketnya obyek wisata, kemudian menjual homestay nya 

makanya dijadikan satu dalam bentuk desa wisata. Kalau sudah 

masuk paket wisata kan yang mendapat keuntungan bukan hanya 

orang yang memiliki obyek wisata saja kan, minimal yang punya 

homestay, kemudian warung-warung di sekitar homestay. Itu kan 

akan mendapatkan keuntungan dari usaha mereka.” 

 

Sehingga dalam hal pencapain tujuan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan 

pariwisata Kabupaten Malang, adalah dengan cara melakukan pembinaan-

pembinaan terhadap sumberdaya manusia (SDM). Pewujudan tersebut dilakukan 

dengan cara pembentukan lembaga Kelompok Sadar Wisata. Kelompok Sadar 

Wisata tersebut seiring berjalannya waktu, jika berhasil melakukan pengembangan 

akan naik tingkat menjadi Lembaga Desa Wisata. Dengan demikian, inilah target 

pencapaian preferensi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

dalam melaksanakan tujuan kelembagaannya.  

 

 

 

                                                           
82 Slamet Arifin, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 2 April 2018, Transkrip Wawancara, Koleksi 

Pribadi. 



92 
 

5.3 Interaksi Antar Lembaga 

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi bagian penting yang tidak bisa 

terlepas dari pengelolaan kawasan Ekowisata Bowele. Sumber Daya Manusia 

tersebut berada pada lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengelolaan dan 

pengembangan kawasan Ekowisata Bowele. Sumber daya manusia yang dimaksud 

ini merupakan aktor-aktor kelembagaan. Lembaga-lembaga yang dimaksud dalam 

hal ini adalah LMDH Purwo Wono Asri Purwodadi, Ladesta Bowele, Pokmaswas, 

Perhutani KPH Malang, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Lembaga-lembaga 

tersebut merupakan aktor-aktor yang memiliki kewenangan secara langsung dalam 

pengelolaan serta pengembangan kawasan Ekowisata Bowele di Desa Purwodadi.  

Terlepas dari adanya kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda dari setiap 

lembaga tersebut, namun pada praktiknya lembaga-lembaga tersebut saling 

berhubungan satu sama lain. Inilah yang dimaksud dari adanya interaksi antar 

lembaga. Interaksi dalam hal ini erat kaitannya pada asal mula lembaga itu terbentuk. 

Kemudian berlanjut bagaimana hubungan antar lembaga pembentuk dengan lembaga 

yang dibentuknya itu. Serta, terkait lembaga-lembaga yang terbentuk tersebut 

berinteraksi dengan lembaga lainnya.  

Pada sub bab ini, peneliti akan menjabarkan interaksi-interaksi yang 

dilakukan oleh lembaga yang terlibat dalam pengelolaan kawasan Ekowisata 

Bowele. Berikut melalui Bagan 5.3 dapat diketahui terkait proses awal pembentukan 

lembaga masyarakat di Desa Purwodadi : 
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Bagan 5.3 

Pembentukan Lembaga Masyarakat Pengelola Ekowisata Bowele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018. 

 

Pengelolan Ekowisata Bowele dalam praktiknya dilakukan oleh lembaga dari 

pemerintah dan juga lembaga masyarakat. Lembaga pemerintahan yang dimaksud 

adalah Pemkab Malang yang diwakili oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya terhadap pengembangan sumber daya manusia 

(SDM), lembaga ini membentuk Pokdarwis atau Ladesta di desa-desa yang memiliki 

potensi pengembangan pariwisata. Selanjutnya, Pemkab Malang melalui Dinas 

Kelautan dan Perikanan membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). 

Tujuan dibentuknya lembaga ini adalah untuk memudahkan pengawasan perairan 

laut oleh masyarakat desa terkait sehingga akan mempermudah proses pengawasan 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 

Dalam praktiknya, lembaga-lembaga pemerintah yang kemudian melahirkan 

lembaga-lembaga baru itu terkesan menjadi semakin rumit. Hal ini dikarenakan 

setiap lembaga induk membentuk lembaga baru di bawahnya. Lembaga-lembaga 

turunan ini memiliki fungsi yakni sebagai jembatan antara pemerintah daerah (dinas-
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Kabupaten Malang 
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dinas terkait) dengan masyarakat desa yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsi dinas terkait.  

“..........Itu sebenarnya tumpang tindih, karena masing-masing 

SKPD itu kan punya masyarakat binaan, itu yang semakin tambah 

ruwet.”83 

 

Hal yang sama terkait tumpang tindih pembentukan lembaga turunan dalam 

kelompok masyarakat oleh lembaga pemerintahan juga diungkapkan oleh Yoyok 

Arisanto :84  

“Sekarang begini ya, pemerintah daerah saja masing-masing dinas 

punya lembaga bentukan terkecil yang mana itu menjalankan 

fungsinya masing-masing sesuai kebutuhan dinas terkait. Jadi ya 

memang tidak hanya peraturan saja yang tumpang tindih, 

pembentukan lembaga masyarakat juga.” 

 

Pembentukan lembaga turunan oleh masing-masing lembaga di pemerintah daerah, 

ini kemudian dalam praktiknya di masyarakat yang menjadi semakin rumit. Karena, 

pada praktiknya masyarakat pun harus melebur ke dalam lembaga-lembaga 

tersebut. Bahkan masyarakat harus terlibat untuk menjadi anggota dari kesemua 

lembaga tersebut sekaligus. Seperti contoh dari sosok Pak Mukhlis yang menjadi 

informan peneliti. Beliau merupakan Ketua Pokdarwis dan anggota Ladesta. 

Disamping itu beliau juga merupakan anggota dari Pokmaswas serta anggota 

bagian pemasaran di LMDH Purwo Wono Asri. Dari observasi langsung di 

lapangan, peneliti juga banyak menemukan masyarakat yang menjadi bagian 

anggota dari ketiga lembaga masyarakat di Desa Purwodadi. 

                                                           
83 Mukhlis, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 10 April 2018, Transkrip Wawancara, Koleksi 

Pribadi. 
84 Yoyok Arisanto, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 20 Februari 2018, Transkrip Wawancara, 

Koleksi Pribadi. 
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Kemudian lembaga pemerintahan selanjutnya adalah Perhutani KPH Malang 

yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Lembaga ini kemudian dalam 

melaksanakan fungsinya terhadap pengelolaan hutan bersama dengan masyarakat, 

diperlukan adanya lembaga bentukan dari masyarakat dalam hal ini LMDH. 

Lembaga ini sebenarnya bukan dibentuk secara langsung oleh Perhutani sendiri, 

melainkan bentukan masyarakat bersama desa yang ingin terlibat secara langsung 

dalam pengelolaan suatu kawasan yang berada di wilayah kerja Perum Perhutani. 

Namun lembaga ini memiliki kekuatan hukum yang paling kuat untuk dapat 

bekerjasama dengan Perum Perhutani. Sekalipun ada investor yang masuk, LMDH 

tetap harus tetap ada dan dibentuk. 

Kelima lembaga yang telah peneliti jelaskan tersebut memiliki keterlibatan 

dalam pengelolaan kawasan Ekowisata Bowele. Namun, dalam praktikya dua 

lembaga masyarakat, LMDH Purwo Wono Asri dan Ladesta Bowele Purwodadi serta 

Perum Perhutani yang dalam pengelolaan Ekowisata Bowele lebih mendominasi. Hal 

ini dikarenakan kedua lembaga tersebut yang terlibat secara langsung pada 

pengelolaan wisata Ekowisata Bowele. Sedangkan untuk Pemkab Malang, mereka 

cenderung hanya terhadap pengembangan sumberdaya manusianya saja. Seperti 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang dalam hal ini melakukan tugas dan fungsinya 

dalam memberikan pembinaan-pembinaan terhadap Pokdarwis dan anggota Ladesta. 

Sedangkan seperti Pokmaswas, lembaga tersebut lebih fokus ke pengawasan 

kawasan perairan laut di kawasan Bowele. Namun bukan berarti lembaga ini tidak 

memiliki keterlibatan langsung. Hanya saja keterlibatannya tidak sedominan LMDH 

dan Ladesta. 
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Selain kedua lembaga masyarakat yang mendominasi dalam pengelolaan 

Ekowisata Bowele tersebut, Perhutani KPH Malang memiliki posisi yang cukup 

dominan dikarenakan merupakan pemilik kuasa penuh terkait kawasan hutan yang 

berada di wilayah kerjanya. Secara otomatis pembagian hasil pengelolaan kawasan 

wisata Ekowisata Bowele tersebut ke Perhutani KPH Malang lebih banyak. 

Sedangkan dalam hal ini, Pemkab Malang hanya memperoleh dari porporasi pajak 

hiburan saja. Berikut seperti yang diungkap oleh Slamet Arifin :85 

“Ya, itu kan pengelolaannya oleh LKDPH dan Perhutani. Masuk ke 

Kabupaten Malang itu dalam bentuk karena pajaknya, pajak hiburan 

itu 20 persen.” 

 

Terkait pajak porporasi yang diterima oleh Pemkab Malang dalam pengelolaan 

wisata, juga diungkapkan oleh Errik Alberto, Administratur Perhutani KPH 

Malang:86 

“Nah kalau kemudian sinergi dengan pemerintah daerah ya harus. 

Bagaimanapun sinergi kan. Kita tiket oh jelas dengan izin 

Pemerintah daerah karena porporasi kan. Jadi tidak serta merta 

bahwa oh ini perhutani kemudian kita lepas dari pemerintah daerah 

ya gak bisa juga.”   

 

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten mendapatkan hasil dari pengelolaan kawasan 

pantai sebagai destinasi wisata hanya melalui pendapatan pajak porporasi. Namun 

keterlibatannya dalam pengembangan sumber daya manusia tidak dapat dilepaskan 

dan terus dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. 

Hubungan antar lembaga pengelola Ekowisata Bowele dapat dilihat melalui Bagan 

5.4 berikut : 

                                                           
85 Slamet Arifin, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 2 April 2018, Transkrip Wawancara, Koleksi 

Pribadi. 
86 Errik Alberto, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 13 April 2018, Transkrip Wawancara, Koleksi 

Pribadi. 
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Bagan 5.4 

Hubungan Antar Lembaga dalam Pengelolaan Ekowisata Bowele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018. 

Keterangan :  : Hubungan Langsung 

  : Hubungan Tidak Langsung 

 

5.3.1 Hubungan Ladesta dengan Disparbud Kabupaten Malang 

Ladesta Bowele Purwodadi merupakan lembaga desa wisata yang 

dikukuhkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang pada tahun 

2015. Ladesta ini dibentuk karena suatu keharusan bagi desa yang telah dijadikan 

desa wisata oleh pemerintah kabupaten, maka Ladesta harus dibentuk. Jika suatu 

desa belum memiliki Ladesta, maka desa yang berpotensi untuk dijadikan lokasi 

wisata akan dibentuk Pokdarwis oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 

Kedudukan Pokdarwis dalam desa yang sudah memiliki Ladesta, adalah menjadi 

unit pariwisata. Yang mana tugas dari Pokdarwis ini sendiri adalah untuk 

mngembangkan sumber daya manusia masyarakat sekitar untuk peduli terhadap 

kegiatan wisata di desa. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan membentuk Pokdarwis atau Ladesta guna 

memberikan pembinaan terhadap masyarakat desa.  
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Malang (Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata) 
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Ladesta Bowele ini merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Desa Wisata Purwodadi sendiri merupakan 

Desa Wisata ke-13 yang dikukuhkan oleh Pemkab Malang. Hal ini dikarenakan 

potensi wisata bahari yang ada di Desa Purwodadi sangat bagus dan berpotensi baik 

untuk dikembangkan. Pemkab Malang memiliki perhatian yang cukup besar dalam 

memajukan pariwisata di Desa Purwodadi ini. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya 

fasilitas-fasilitas pendukung yang diberikan secara langsung oleh Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan kepada Ladesta Bowele yang dimanfaatkan Ladesta Bowele 

dalam memberikan pelayanan kepada para wisatawan. Berikut seperti yang 

diungkapkan oleh Slamet Arifin :87 

“Kita dari Dispar untuk wisata Bowele sudah memberikan bantuan 

berupa papan selancar, alat-alat buat snorkeling, sama beberapa 

tabung diving. Bahkan kita nggak lepas komunikasi sama 

Pokdarwisnya Mbak kalau mereka butuh apa-apa, sebisa mungkin 

langsung kita bantu.” 

 

Sebagai pihak yang menerima bantuan dari Diparbud Kabupaten Malang, Mukhlis, 

Ketua Pokdarwis Desa Purwodadi mengungkapkan hal yang sama terkait bantuan 

yang diberikan oleh Disparbud : 88 

“Kalau Dispar banyak mbak, ada papan surfing totalnya 8 unit yang 

awal dulu 4, sama yang baru 4, itu nilainya yang hampir 50 an juta 

mbak. Alat snorkeling itu ada 40 an terus alat selam 4 set itu Dispar. 

Kita itu kalau dengan Dispar hubungannya ya sangat baik sekali 

mbak, seperti hubungan bapak dan anak. Mereka ya membina, 

memberikan bantuan seperti itu tadi, jika ada masalah ya kita enak 

komunikasi dengan Dispar”. 

 

                                                           
87 Slamet Arifin, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 2 April 2018, Transkrip Wawancara, Koleksi 

Pribadi. 
88 Mukhlis, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 10 April 2018, Transkrip Wawancara, Koleksi 

Pribadi. 
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Bantuan alat-alat penunjang dalam meningkatkan pariwisata di Ekowisata 

Bowele tersebut merupakan bentuk kepedulian Pemkab Malang. Tidak hanya itu, 

Pemkab Malang melalui dinas-dinas terkait juga saling bersinergi dalam 

pengembangan pariwisata. Salah satunya juga terkait akses penunjang untuk 

menuju lokasi Ekowisata Bowele.  

“Kalau terkait infrastruktur dari Pemkab, seperti jalan menuju pantai 

terus jembatan itu sudah. Dispar menyampaikan ke Pemkab dan 

dilakukan Dinas terkait. Ini juga diusulkan karena jumlah wisatawan 

yang semakin banyak, pernah macet pas tahun baru akhirnya saya 

minta untuk segera diusulkan pelebaran & perbaikan jalan. Terus 

desa wisata, infrastrukturnya termasuk sudah bagus, jembatannya 

ada 4 kalau gak salah. Infrastruktur desa wisata disini, 2017 ini 8 M 

Pemkab mengguyurkan dana untuk itu. Padahal pajak kita hanya 

200 juta untuk pariwisata, kalau tanah 40 juta.”89 

 

Dukungan infrastuktur dalam pengembangan Ekowisata Bowele tidak terlepas dari 

dana khusus karena merupakan desa wisata. Sehingga, dana yang diberikan Pemkab 

Malang untuk meningkatkan infratsruktur didukung dengan telah dibangunnya 

jalan dan jembatan yang mempermudah akses menuju Desa Purwodadi. Dan 

tentunya ini kemudian salah satunya mempermudah akses menuju Ekowisata 

Bowele.  

 Keterlibatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga tidak hanya sampai 

disitu. Disparbud Kabupaten Malang juga selalu memberikan sosialisasi tentang 

kepariwisataan. Mereka juga memberikan wadah pelatihan bahasa dengan 

mendatangkan akademisi dari beberapa universitas di Malang. Selain itu 

pembinaan juga dilakukan terkait manajemen pengelolaan homestay. Salah satu 

karakteristik Desa Wisata adalah di dalamnya terdapat paket homestay.  

                                                           
89 Mukhlis, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 10 April 2018, Transkrip Wawancara, Koleksi Pribadi. 
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“Disitu nanti kalau sudah terbentuk jadi desa wisata orang berwisata 

tidak hanya sehari, tetapi sudah bia bermalam dengan harus 

menyediakan homestay atau pondok wisata. Di Pantai Lenggoksono 

itu juga di Desa Purwodadi sudah jadi desa wisata. Bahkan kalau ke 

Desa Purwodadi itu, wisatawan asing itu minimal 3 hari sampai 7 

hari disana. Karena keindahan pantainya itu, terlebih kalau sudah 

didukung jaringan internet mereka akan semakin lama lagi. 

Makanya ini harus ada kerjasama dengan pihak lain supaya orang 

yang berwisata itu nyaman.”90 

 

Sosialisasi-sosialisasi maupun pelatihan yang dilakukan oleh Disparbud Kabupaten 

Malang turut disampiakan oleh Mukhlis sebagai berikut :91 

“Istilahnya kita dibina terus. Contoh kayak kemarin program 

sosialisasi apa dari kementerian pusat itu yang ngundang Dispar 

kesini ke pantai, sapta pesona kan, pembinaan guide-guide kita 

kumpulkan pembinaan bahasa inggris dari unmer atau apa gitu 

banyak. Kita itu terus pembinaan dari dispar itu ngirim orang buat 

membina.” 

 

Pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh Disparbud Kabupaten Malang itu 

merupakan stimulan bagi Ladesta Bowele Purwodadi untuk terus mengembangkan 

wisata di Ekowisata Bowele. Disparbud Kabupaten Malang pun dalam agendanya 

selalu melakukan pembinaan secara rutin. Berikut yang disampaikan Slamet Arifin, 

Kasi Destinasi Wisata Alam dan Buatan :92 

“Rutin. Kita setiap tahun itu minimal ada 25 kali pertemuan untuk 

melaksanakan pembinaan. Ya tergantung anggaran sih. Kalau kita 

ada anggaran banyak ya kita makin banyak.” 

 

Jadi pembinaan-pembinaan yang dilakukan kepada Pokdarwis maupun Ladesta itu 

rutin dilaksanakan. Hal tersebut juga bergantung pada anggaran, jika anggaran 

                                                           
90 Slamet Arifin, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 2 April 2018, Transkrip Wawancara, Koleksi 

Pribadi. 
91 Mukhlis, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 10 April 2018, Transkrip Wawancara, Koleksi Pribadi. 
92 Slamet Arifin, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 2 April 2018, Transkrip Wawancara, Koleksi 

Pribadi. 
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cukup banyak maka kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan SDM pada 

Pokdarwis maupun Ladesta akan sesering mungkin dilaksanakan.  

5.3.2 Hubungan LMDH Purwo Wono Asri dengan Perhutani KPH Malang 

Pemegang kendali penuh atas pengelolaan kawasan Ekowisata Bowele pada 

dasarnya berada di LMDH Purwodadi dan Perhutani KPH Malang. Hubungan antar 

keduanya bersifat langsung, yang artinya keduanya memiliki hubungan yang saling 

berkaitan dan tidak dapat dilepaskan. Hubungan antar keduanya terjadi karena 

adanya Perjanjian Kerjasama dalam pengelolaan kawasan hutan di Desa 

Purwodadi, Kecamatan Tirtoyudo. Perjanjian Kerjasama yang dimaksud adalah 

terkait pengelolaan Pantai Bowele. Berikut seperti yang disampaikan oleh Ketua 

LMDH Purwo Wono Asri, Sudarto :93 

“Miwite awal niku pancene singen tasih LKDPH, sekarang ini kan 

sudah LMDH. Jadi pembentukan itu sebetulnya itu kan termasuk 

hubungan kerja dengan Perhutani kan mbak. Intinya LMDH ini 

anaknya Perhutani bukan, cuma mitra kerjanya Perhutani, jadi 

jembatannya masyarakat. Disini kan pengawasan hutan, lha 

kemudian terbentuk LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. 

Terus selanjutnya ya sampai sekarang ini kan sudah berjalan 2 tahun 

disini itu yang termasuk mengurus wisata dan perjanjian kerjasama 

dengan Perhutani mulai tahun 2015.” 

 

Perjanjian kerjasama ini tidak lepas dari adanya Keputusan Direksi Perum 

Perhutani Nomor : 682/KPTS/DIR/2009 Tentang Pedoman Pengelolaan 

Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.  Adanya surat keputusan tersebutlah yang 

kemudian dijadikan pedoman oleh Perhutani KPH Malang dalam melakukan 

kerjasama dengan masyarakat desa hutan di Purwodadi. 

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) 

adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan 

                                                           
93 Sudarto, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 26 April 2018, Transkrip Wawancara, Koleksi Pribadi. 
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bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dan atau 

Perum Perhutani dengan pihak lain yang berkepentingan 

(stakeholder) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama 

untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya 

hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional.94 

 

Adapun dalam melaksanakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama 

Masyarakat (PHBM), Perum Perhutani mempertimbangkan terkait proses 

kelembagaan dalam menjalin kerjasama tersebut. Berikut penjelasan pada pasal 9 

terkait kelembagaan dalam pelaksanaan PHBM di mana dalam pasal tersebut 

dijelaskan tentang kewenangan dan tanggung jawab Administratur Perhutani 

sebagai berikut :95 

a. Perhutani dan masyarakat bersama-sama menetapkan nilai dan proporsi 

bagi hasil dari Pengelolaan Sumber Daya Hutan (SDH); 

b. Membuat perjanjian kerjasama terkait pengelolaan SDH antara Perhutani 

dan masyarakat desa hutan atau pihak lain yang memiliki kepentingan; 

c. Mengambil keputusan yang dibutuhkan terkait pengembangan 

Pengelolaan SDH. 

Dalam pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, Perhutani KPH 

Malang memiliki kedudukan yang sangat penting. Segala bentuk peristiwa maupun 

permasalahan yang ada di desa terkait, Perhutani KPH Malang harus siap untuk 

turut terlibat. Salah satu kegiatan yang dilakukan Perhutani KPH Malang terhadap 

LMDH adalah pembinaan. Seperti yang diungkap oleh Sudarto, Ketua LMDH 

Purwo Wono Asri :96 

                                                           
94 Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 682/KPTS/DIR/2009 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. 
95 Ibid. 
96 Sudarto, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 26 April 2018, Transkrip Wawancara, Koleksi Pribadi. 
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“Komunikasi yang dilakukan ya baik.begini mbak sebetulnya 

perhutani itu kan termasuk pembinaan LMDH. Jadi seumpama ada 

apapun itu yang bina itu perhutani. Jadi mau ada kesalahan apapun 

itu dari LMDH itu pembinaan Perhutani. Termasuk Desa itu kan 

pelindung mbak. Ya sebetulnya desa juga bisa membina gitu lho 

mbak, kan pelindung mbak. Jadi namanya lembaga desa kan mbak, 

berhubung disini itu termasuk desa hutan ya itu dinamakan LMDH.” 

 

Terkait dengan keterlibatan Perhutani KPH Malang dalam pengelolaan 

wisata, pihak Perhutani menerjunkan personil untuk menijau ke lokasi wisata secara 

langsung. Seperti yang diungkapkan Sugeng Siswantoro :97 

“Ada koordinator wisata itu. Itu ada satu mandor, biar itu nanti kalau 

ada misalnya hambatan nanti bisa ngomong ke atasannya baru ke 

kita.” 

 

Sebagaimana informasi dari Sudarto, Ketua LMDH Purwo Wono Asri, bahwa 

Perhutani KPH Malang telah memberikan tugas untuk melakukan peninjauan 

langsung di lokasi wisata : 

“Ya disini itu ada Asper, Mantri, Mandor, Korwis. Kalau Korwis 

Pak Sunari itu sudah sering kesini, tiap minggu mbak. Pak Edi iku 

mantrine. Ada juga mandor, mandor itu seperti stafnya. Mantri itu 

termasuk kedudukannya di bawah asper. Kalau Pak Sunari ini biar 

dia mandor tapi merangkap sebagai Korwis. Kan perhutani ndamel 

bidang pariwisata yang dirkturnya Pak Sugeng, makanya ada 

Korwisnya di suatu wilayah” 

 

Personil yang ditunjuk oleh Perhutani KPH Malang berada di tingkat kecamatan 

hingga desa. Asper atau Asisten Perhutani merupakan pegawai Perhutani yang 

menjadi kepala bagian pangkuan hutan di tingkat kecamatan. Untuk melaksanakan 

tugasnya, Asper dibantu oleh Mantri. Kemudian di tingkatan yang lebih rendah ada 

Mandor yang diterjunkan langsung ke desa hutan. Sejak Perhutani mulai turut andil 
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dalam wisata, maka dibentuk Korwis (Koordinator Wisata) yang bertugas 

memantau secara langsung pengelolaan suatu wisata. 

Disamping itu, terkait dengan kewenangan Perhutani dalam 

mengembangkan sumber daya hutan,  harusnya Perhutani juga memberikan 

bantuan fasilitas pendukung. Namun dalam praktiknya, pengembangan tersebut 

secara fisik tidak dilakukan di Ekowisata Bowele. Justru pemerintah daerah yang 

lebih banyak memberikan bantuan kepada lembaga masyarakat di Ekowisata 

Bowele. Berikut penyampaian dari Mukhlis, anggota LMDH bagian pemasaran :98 

“Perhutani cuma satu, bangun pos pantau, nilainya lo paling cuma 2 

juta hehehe. Memang apa-apa itu ya Pemkab mbak, mereka kan 

dapat dari pajak jadi mereka bangun infrastruktur. Terus ndik kene 

ada juga Perhutani kayak alat rescue tapi itu bayar kok LMDH saya 

tahu. Kayak ring bow yang bunder iku lo mbak lek ono arek keclep 

dilempar pake tali itu nilainya gak seberapa itu sama life jacket 

empat. Tapi LMDH beli lo kami, saya juga termasuk di pengelolaan 

tapi saya gak terlalu ke dalam karena tau wes ruwet kan hehehe. 

Terus seperti yang tadi saya bilang, kalau dispar itu ngasih banyak 

ke kita kan, kalau Perhutani enggak. Hubungan kita itu baik 

sebenarnya, baik tapi bukan antara bapak dan anak, tapi antara 

juragan dan anak buah istilahnya.” 

 

Selanjutnya pernyataan terkait tidak adanya andil dari Perhutani KPH Malang 

tersebut juga diperkuat oleh Bapak Sih Wiharjo selaku anggota Pokmaswas :99 

“Ndak ada, 100 persen ndak ada. Lha itu jembatan itu pemerintahan. 

Tolong Perhutani itu lo bangunlah kalau benar-benar nyata ada 

mengelola pariwisata di Lenggoksono, tolong dikit-dikit bangun 

apa. Ya seharusnya kurang benar satu tahun itu dibenahi, dua tahun 

harusnya kan lebih baik dari satu tahun yang dulu, tiga tahun pun 

kurang benar dibenahi lagi, nah ini sudah 4 tahun ndak benar terus 

ini bagaimana? Lha itulah, seharusnya satu tahun maklum lah karena 

1 tahun kan gabisa langsung bangun del bangun gak bisa. Ya 
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seharusnya yang dipercaya mengusulkan diri bagaimana mengelola 

yang benar. 

 

Bantuan fasilitas pendukung dalam pengelolaan Ekowisata Bowele oleh Perhutani 

KPH Malang, memang tidak dilakukan. Namun, hal yang berbeda diungkap oleh 

Sudarto, Ketua LMDH :100 

“Ya itu mbak, bantuan itu untuk membuat loket, jomplangan, terus 

ya ada mbantu semen untuk jalan yang disana itu kan masih cor 

mbak, yang dari sini ke banyu anjlok itu kan masih cor. Itu Perhutani 

juga mbantu gitu. Jadi LMDH itu Cuma kerja yang membiayai itu  

perhutani yang loketnya itu.” 

   

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa bantuan yang diberikan 

Perhutani dalam pengelolaan Ekowisata Bowele cenderung sangat kurang. Hal ini 

tidak sebanding dengan bagi hasil yang didapatkan oleh Perhutani KPH Malang 

yang lebih banyak, yakni mencapai 38 % dan belum ditambah bagian yang lain. 

Keterlibatan Perhutani KPH Malang dalam membantu pengembangan 

kawasan Ekowisata Bowele memang cenderung kurang. Hal ini dibuktikan bahwa 

Perhutani KPH Malang tidak memberikan bantuan dalam bentuk fasilitas 

pendukung maupun bantuan infrastruktur. Padahal seharusnya, melihat perolehan 

bagi hasil dari kawasan hutan yang dikelola masyarakat cukup besar untuk 

Perhutani KPH Malang, yakni 38 %. Itupun pendapatan murni diperoleh oleh 

Perhutani KPH Malang dan sudah tidak termasuk lagi pajak porporasi ke 

pemerintah daerah. Dengan demikian, harusnya Perhutani KPH Malang 

memberikan banyak fasilitas pendukung yang menunjang peningkatan wisata 

Ekowisata Bowele. 
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Sehingga, sebagai lembaga yang tergolong dominan dalam mengelola 

kawasan Ekowisata Bowele, maka sudah seharusnya KPH Perhutani Malang mulai 

melakukan pembaharuan-pembaharuan. Tujuannya agar sinergitas antara KPH 

Perhutani Malang dengan lembaga masyarakat desa Purwodadi dapat terjalin 

dengan baik. Bahkan sudah jelas disampaikan oleh informan bahwa perhutani 

memang tidak memberikan bantuan apa-apa terkait di sekitar kawasan pantai. 

Disebutkan juga bahwa hubungan LMDH dengan Perhutani seperti hubungan 

antara atasan dan bawahan. Istilahnya Perhutani sebagai pemilik lahan yang 

dijadikan wisata, sedangkan LMDH bertugas menjual tiket tersebut yang kemudian 

hasilnya disetorkan ke KPH Perhutani Malang. 

5.3.3 Permasalahan dalam Hubungan LMDH dengan Ladesta  

Hubungan langsung yang terjadi antara LMDH Purwo Wono Asri dan 

Ladesta Bowele Purwodadi dikarenakan keduanya sama-sama berwenang 

mengelola kawasan Ekowisata Bowele. Hubungan langsung ini juga dibuktikan 

dengan adanya pembagian hasil dari pengelolaan Ekowisata Bowele. Berikut 

seperti yang disampaikan Mukhlis terkait pembagian hasil penjualan tiket :101 

“Dan itu kalau mengenai manajemen pariwisata gambarannya ya 

orang datang, tiket masuk 10.000.  Dari 10.000 itu ada pajak 

porporasi 20 persen ke Dispenda Kabupaten, terus sisanya 8000 

yang kami kelola dengan pihak Perhutani itu yang untuk pengelola. 

Jadi setelah diambil 20 persen, 8000 itu 35 persen nya Perhutani, 30 

persen pengelola terus ada lain-lain pos-pos gitu.” 

 

Dalam mekanisme pembagian hasil tersebut, lambat laun para aktor lembaga yang 

terlibat menyadari bahwa terdapat pasal dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan 
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oleh Perhutani KPH Malang dan LMDH itu yang tidak sesuai. Hal ini disampaikan 

pula oleh Mukhlis sebagai berikut :102 

“Ada pos-pos lain yang sebetulnya setelah kita, hari kemarin saya 

ke UB mengikuti kuliah umum, tentang Legal Formal Pengelolaan 

Kawasan Wisata di Kawasan Hutan, Sabtu kemarin oleh Pak 

Lukman Dosen Biologi, Kajurnya Biologi. Jadi intinya ternyata 

banyak. Ini kita untung udah dua tahun mau habis,  ini mau tahun 

ketiga jadi nanti mau kita evaluasi. Ternyata uang komunikasi itu 

tidak boleh, termasuk pungli, nah kita nanti protesnya ke Perhutani. 

Kita tidak mau pasal itu gitu loh.” 

 

Terkait uang komunikasi yang dimaksud tersebut, kemudian dijelaskan oleh Ketua 

LMDH Purwo Wono Asri, Sudarto. Dimana uang komunikasi tersebut seperti uang 

pesangon yang diberikan kepada anggota polisi sektor dari kecamatan yang setiap 

minggunya memantau lokasi wisata :103 

“Kalau ada tamu itu, misalnya tamu itu termasuk dari kepolisian ya 

itu kan biar bagaimanapun kita belikan bensin mbak, nyangoni, 

nukokno mangan. Ya sebetulnya endak harus ngasih. Soalnya begini 

lo, kalau misalnya ada apapun polisi itu ya digunakan mbak. Jadi ya 

toleransinya bagaimana gitu lo mbak. Contoh disini ada kematian, 

orang kecelakaan, Cuma ditelfon aja sudah datang kesini. Jadi kalau 

tidak ada toleransi dari sini kan nanti kan gak bisa gitu lo mbak. 

Kayak wisatawan yang tenggelam, jatuh dari Banyu Anjlok ya polisi 

yang bantu. Jadi itu maksudnya toleransi.” 

 

Adanya pasal-pasal dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh 

Perhutani KPH Malang dan LMDH Purwo Wono Asri yang dirasa tidak sesuai 

tersebut akan ditindaklanjuti oleh anggota masyarakat yang tergabung dalam 

Ladesta Bowele dalam bentuk evaluasi. Maksud dan tujuan tersebut tidak lain 

adalah untuk mewujudkan proses pengelolaan kawasan Ekowisata Bowele menjadi 

lebih baik dan transparan. Hal ini pula dimaksudkan bahwa pasal yang dimaknai 
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sebagai pungli tersebut hendaknya setelah dilakukan evaluasi akan dapat dialihkan 

pada bagian-bagian lain yang dapat bermanfaat dalam mendukung kemajuan 

pengelolaan Ekowisata Bowele.  

Tidak hanya adanya pasal-pasal dalam perjanjian kerjasama yang 

dikehendaki untuk dilakukan perubahan. Anggota LMDH Purwo Wono Asri dan 

anggota Ladesta Bowele Purwodadi juga menemukan adanya kejanggalan dalam 

sistem manajemen keuangan yang dikelola oleh LMDH Purwo Wono Asri. 

Manajeman keuangan tersebut terkait dengan adanya proses yang tidak transparan 

dalam pelaporannya. Berikut penyampaian dari Mukhlis, Ketua Ladesta dan 

sekaligus anggota bagian Pemasaran di LMDH Purwo Wono Asri :104 

“Nah permasalahan kami disini sekarang, oknum LMDH sekarang 

kena masalah keuangan. Jadi mereka ada tiket satu seri. Sebenarnya 

gini mbak, Perhutani beli tiket, ngambil tiket ya satu seri A 

misalnya, seri A jumlahnya 1200 lembar, nilainya pokoknya kalau 

habis itu 120 juta satu seri. Nah sama oknum itu tadi, LMDH 

istilahnya sak grup itu tadi. Karena kita punya batas, saya kan 

kewenangan di pemasaran, terus yang teman saya di bagian lain. 

Nah yang bagian vital kan dipegang oleh LMDH. Nah akhirnya uang 

itu kebetulan mereka gelapkan. Sebetulnya saya gak tau digunakan 

untuk apa, tapi alasannya dipinjam anggota yang ini-ini. Ada yang 

minjam itu sekarang ke Papua, itu juga masih jadi permasalahan 

disini. Itu saya sampaikan langsung ke Pak Erik juga, Pak Erik ini 

adm Perhutani, paling tinggi jabatannya. Saya cerita, dulu kami 

kelola diminta, setelah dikelola ajurr, saya bilang gitu kan. Terus Pak 

Erik tanya-tanya gimana itu? Terus saya ceritain semuanya, ya harus 

dirombak Pak.” 

 

Jadi menurut pemaparan anggota LMDH Purwo Wono Asri tersebut, terdapat 

proses penggelapan uang yang dilakukan oleh anggota LMDH yang memegang 

bagian keuangan. Dan ketika dikonfirmasi pada anggota yang terlibat dalam kasus 
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tersebut, mereka akan saling melempar kesalahan kepada anggota yang lain. Jadi 

sistemnya seperti berantai.  

“Begini caranya, duek kan dikelola, diutangi anggota e alasannya. 

Misal e disilih Pak X misal e 20 juta gitu kan, terus dibawa pak siapa, 

katanya gitu. Tapi kan kalau saya terus terang gak percaya itu berarti 

kan tidak punya kemampuan manajemen. Makanya pak mantri, 

namanya pak Edi Santoso pernah bilang “Yoknopo Pak sanjang kulo 

kan gak lidok, Dulu waktu kita masih berkonflik belum mau 

menyerahkan ke Perhutani, saya sebetulnya gak apa-apa pak tapi 

saya meragukan kemampuan orang-orang LMDH njenengan.”105 

 

Terkait permasalahan tersebut, kemudian peneliti juga menanyakan hal yang sama 

kepada pihak Perhutani KPH Malang, berikut penjelasan dari Bapak Yoyok 

Arisanto :106 

“Kalau kita disini itu kan terkait dengan masyarakatnya terkait 

pembinaan. Kalau mungkin kurang transparan ya mungkin ada 

internal situ yang kurang di manajemen sdm nya kan ya kita tetep 

penguatan kelembagaan kan kita pembinaan disitu. Ya kalau 

memang mau dibentuk berarti kalau rombak itu kan kewenangan 

anggota to, kita nggak bisa “oh kamu tak copot ya gak bisa”. Kalau 

memang anggotanya udah gak istilahe penguruse gak sesuai ya bisa 

mereka melakukan perombakan.” 

 

Jadi terkait permasalahan tersebut, aktor-aktor yang terlibat dalam proses 

ketidaktransparanan manajemen keuangan solusinya adalah melakukan 

perombakan anggota LMDH. Walaupun sebenarnya lembaga yang lain seperti 

Ladesta dan Pokmaswas tidak menginginkan LMDH turut mengelola Ekowisata 

Bowele. 

Permasalahan yang terjadi dalam LMDH Purwo Wono Asri tersebut 

memang belum tuntas hingga saat penelitian ini berlangsung. Berdasarkan 
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penjelasan yang diberikan oleh Mukhlis, aktor-aktor yang terlibat dalam LMDH, 

terutama yang lebih senior memiliki anggapan pemikiran bahwa mereka adalah 

pegawai Perum Perhutani. Sehingga dalam konteks ini, aktor-aktor LMDH seolah 

memiliki kewenangan penuh dalam mengelola segala hal yang berhubungan dalam 

manajemen hasil pengelolaan kawasan Ekowisata Bowele. Berikut penjelasan 

Mukhlis :107 

“Makanya selama ini oknum LMDH yang kebetulan dia merasa 

mental pegawai perhutani “alah wong iku duek-duekku dewe”. Dan 

permasalahan ini pegawai perhutani sudah tau semua karena ini 

sudah saya ceritakan semua. Karena kita kan tidak ingin wisata 

bowele tambah sepi kan. Dulu itu pernah waktu kami kelola sendiri 

stau hari 22 juta dengan tiket 5 ribu, itu udah tiket saja lo belum 

perahu” 

 

Segala bentuk transparansi sangat dibutuhkan dalam manajemen pengelolaan 

Ekowisata Bowele ini. Dikarenakan, masyarakat juga tidak ingin tingkat kunjungan 

wisatawan ke Ekowisata Bowele menjadi menurun akibat lembaga-lembaga yang 

ada tidak saling bersinergi untuk kemajuan pengelolaan pantai.  

 Permasalahan yang muncul dalam LMDH Purwo Wono Asri tersebut kini 

sudah masuk dalam tahapan penyelesaian masalah. Tahapan ini dilakukan dengan 

cara melakukan evaluasi terhadap LMDH. Evaluasi ini akan dilakukan dengan 2 

(dua) cara. Pertama adalah melakukan perombakan terhadap pengurus yang sudah 

melakukan kecurangan dalam manajemen keuangan pengelolaan Ekowisata 

Bowele. Perombakan pengurus ini terlebih juga bermaksud untuk menghilangkan 
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persepsi bagi anggota LMDH yang memiliki pemahaman bahwa mereka adalah 

anggota dari Perhutani.  

“LMDH itu sebetulnya kan anggota masyarakat tapi pola pikir 

mereka menganggap itu pegawai Perhutani gitu lo ya. Akhirnya 

sebenarnya tadi malam mau perombakan, gak tau masih kurang 

orang. Jadi rencananya yang LMDH mental Perhutani itu kita ganti, 

yang mindsetnya itu pegawai perhutani kita ganti. Jadi kita luruskan, 

LMDH itu ya masyarakat seperti kelompok tani, kelompok nelayan 

itu. Jadi LMDH itu hanya jembatan untuk menghubung perhutani 

dengan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Kan terus terang 

ya mbak LMDH itu mantan-mantan perambah hutan dulu itu lo, 

preman lah ibarat e direkrut gitu lo. Itu sama, semua di daerah 

Malang selatan sama jadi mereka itu menganggap dia itu pegawai, 

menakut-nakuti juga ke petani. Tetapi juga sekarang kena batunya 

disini ini.”108 

 

Permasalahan yang berhubungan dengan LMDH di Kabupaten Malang tidak 

hanya di Desa Purwodadi saja. Desa-desa lain di Kabupaten Malang yang terlibat 

dalam pengelolaan wisata pada kawasan hutan Perhutani KPH Malang juga banyak 

mengalami hal yang sama. Yaitu terkait dengan konflik dalam lembaga yang 

dikelola oleh aktor-aktor LMDH. Permasalahannya selalu berkaitan dengan 

manajemen bagi hasil dari pendapatan wisata yang dikelola. Ditambah lagi 

pengembangan inovasi baru serta fasilitas pendukung dalam lokasi wisata selalu 

dilakukan oleh Pokdarwis. Hal inilah yang membuat Pokdarwis tidak terima akan 

tindakan LMDH yang tidak peduli dengan kondisi, melainkan hanya terima 

pendapatan saja. Kejadian ini pun banyak terjadi di beberapa pengelolaan kawasan 

pantai di sepanjang pesisir Malang selatan. 
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Salah satu jalan keluar terkait permasalahan yang terjadi dalam kelembagaan 

LMDH Purwo Wono Asri adalah dengan melakukan perombakan pengurus. 

Perombakan pengurus ini dimaksudkan agar kelembagaan LMDH Purwo Wono 

Asri menjadi lebih tertata. Terlebih kini tingkat kunjungan ke Ekowisata Bowele 

semakin menurun. Tentu diperlukan perbaikan-perbaikan yang mana dapat 

mengangkat kembali minat wisatawan untuk berkunjung ke Ekowisata Bowele.  

“Sebetulnya saya juga punya orang, namanya Pak Taman. Karena 

oknum Ketua LMDH itu kasus, orang saya yang harus itu yang 

dipercaya Perhutani. Dia kan posisinya Pokdarwis juga tapi 

menghandle keuangan karena yang dikelola ketua sebelumnya itu 

tidak beres. Sekarang sebetulnya manajemennya berada di tangan 

Pokdarwis, cuma kan hukumnya masih dipegang LMDH itu tadi. 

Tapi nanti, maunya tadi malam perombakannya tapi wurung. 

Mereka tapi sudah dipanggil oleh pihak Perhutani tapi, wis mau 

diganti. Nah mudah-mudahan dengan pergantian ini pengelolaan 

pantai lebih baik, karena grafiknya menurun, tidak ada 

pengembangan obyek.”109 

 

Terkait permasalahan tersebut kemudian juga diungkapkan oleh Bapak Sih Wiharjo 

selaku anggota Pokmaswas Purwodadi :110 

“Ya itu sebenarnya kalau berani itu ya Pak Lurah. Kalau Pak Lurah 

berani 100 persen ndak ada orang yang berani. Harusnya kan yang 

memegang desa. Kalau dengan perhutani gak papa berapa persen 

masuk kesana ndak papa, tapi disini yang mengelola itu seharusnya 

kan langsung desa. Langsung ditangani desa semuanya harusnya itu. 

Lha setor ke pemerintah yang ada  berapa persen gak apa-apa. Tapi 

wong kepala desa diam aja ya gimana.“ 

 

Permasalahan yang timbul pada kelembagaan masyarakat di pengelolaan 

Ekowisata Bowele itu pun memang masih terjadi hingga penelitian ini berlangsung. 

Kemudian, terkait dengan perombakan pengurus LMDH Purwo Wono Asri tidak 
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lepas dari program yang akan dilakukan oleh Pokdarwis selaku unit pariwisata dari 

Ladesta Bowele Purwodadi. Perombakan itu merupakan salah satu dari tiga 

program yang digagas oleh Pokdarwis di tahun 2018. Berikut yang disampaikan 

oleh Ketua Pokdarwis Desa Purwodadi :111 

“Kita yang programnya Pokdarwis terbesar tahun ini itu di 

perombakan LMDH, penataan warung pantai, sama pembuatan 

PDUB Pramuwisata yang sudah saya sampaikan ke kepala desa dan 

dinas, itu program kita tahun ini 2018. Nah itu satu sudah mau jalan, 

perombakan manajemen LMDH. Itu kalau sukses kan yang jelek 

kan tinggal pantai lenggoksono, sing bikin jelek apa? warung yang 

semrawut itu saja. Coba dibuat seragam seperti balekambang, 

terbentuk itu.” 

 

Proses perombakan ini dilakukan dengan cara, anggota dari Ladesta maupun 

Pokmaswas melebur ke dalam satu organisasi di LMDH. Tujuannya adalah untuk 

memilih anggota-anggota LMDH yang benar-benar melakukan manajemen 

pengelolaan dengan baik.  

Keinginan yang dilakukan oleh Pokdarwis Purwodadi dalam 

mengembangkan wisata Ekowisata Bowele itu adalah dengan membentuk 

sinergitas antar ketiga lembaga yang terlibat. Tujuannya tidak lain adalah dengan 

melakukan penyeragaman yang sama untuk para anggota baik Ladesta, 

Pokmaswas, maupun LMDH. Ini adalah bentuk kekompakan yang tentunya dapat 

memotivasi pengembangan Ekowisata Bowele. 

“Organisasi tetap jalan di tupoksi masing-masing tetapi mereka 

orang-orangnya itu berbaju sama apa berseragam sama. Kita rombak 

semua, ditambahi RTRW yang di LMDH. Tapi tidak semua sih, 

tokoh-tokohnya saja. Itu semua demi evaluasi 2 tahun berjalan itu 

karena selama ini evaluasi tidak efektif. Nah supaya bisa diperbaiki 

ya kami harus masuk, ada yang jadi bendahara, bahkan ketua mau 
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kami ambil istilahnya menempatkan ketuanya itu orang kami 

disitu.”112 

 

 Evaluasi yang akan dilakukan tersebut tujuannya tidak lain adalah demi 

kemajuan wisata Ekowisata Bowele. Karena sejauh ini wisata tersebut yang sangat 

berpotensi baik untuk dikembangkan justru berjalan stagnan. Hal ini dikarenakan 

di sekitar kawasan penunjang utama, yakni Pantai Lenggoksono yang merupakan 

mass tourism tidak ada perubahan ataupun pembangunan fasilitas dan infrastruktur 

yang memadahi. Hal inilah yang turut menjadi alasan kunjungan Ekowisata Bowele 

menurun. Untuk itu evaluasi antar lembaga ini yang menjadi jalan agar pengelolaan 

Ekowisata Bowele bisa dikendalikan dengan maksimal. 

 

5.4 Instrumen dan Aturan dalam Lembaga 

Pelaksanaan teknis dalam melakukan suatu manajemen pengelolaan dalam suatu 

lembaga tidak terlepas dari adanya aturan atau hukum yang berlaku. Instrumen atau 

aturan kelembagaan ini merupakan acuan bagi lembaga yang terkait untuk dapat 

menjalankan tugas dan fungsinya. Hal inilah yang kemudian dijadikan oleh lembaga 

sebagai dasar hukum jika suatu lembaga pula mendapati adanya permasalahan dalam 

lembaga tersebut.  

Pengelolaan Ekowisata Bowele di Desa Purwodadi juga tidak terlepas dari 

adanya aturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Bahkan dalam hal 

pengelolaannya, peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan Ekowisata 

Bowele mengacu dari tataran Undang-Undang Negara Indonesia hingga peraturan 

                                                           
112 Mukhlis, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 10 April 2018, Transkrip Wawancara, Koleksi 
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yang disahkan di tingkat daerah Kabupaten Malang hingga tingkat terkecil yakni 

badan hukum pada kelembagaan masyarakat desa. Aturan-aturan hukum dalam 

pelaksanaan pengelolaan Ekowisata Bowele disajikan dalam tabel 5.4 berikut : 

Tabel 5.4 

Instrumen dan Aturan Lembaga 

 

No. Produk Hukum 

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 Tentang 

Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. 

2. Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 682/KPTS/DIR/2009 

Tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. 

3. Nota Kesepahaman antara Perusahaan Umum Perhutani Kesatuan 

Pemangkuan Hutan (KPH) Malang dengan Pemkab Malang Nomor : 

86/001.2/PMDH dan Nomor : 180/248/PKS/421.012/2004 tentang Pola 

Kemitraan Pengelolaan Hutan Pada Hutan Yang Dikuasai Perum 

Perhutani. 

4. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Wisata Kawasan Pantai Lenggoksono 

(Pantai Wedi Awu, Banyu Anjlok, Bolu-Bolu, dan Kletakan) antara 

Perhutani KPH Malang dengan LMDH Purwo Wono Asri Desa Purwodadi 

Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang 

5. Keputusan Desa Purwodadi Kecamatan Titoyudo Kabupaten Malang 

Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Keputusan Masyarakat Desa Purwodadi 

Kecamatan TirtoyudoTentang Perlindungan Wilayah Pesisir dan Laut. 

6. Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang 

Nomor : 556/301/KEP/421.108/2014 Tentang Pengukuhan Kelompok 

Sadar Wisata Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang 

Tahun 2014 s/d 2019; 

7. Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang 

Nomor : 556/25/421.108/2015 Tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga 

Desa Wisata “Bowele” Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten 

Malang Tahun 2015 s/d 2020. 

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2018 

 

Pengelolaan kawasan pesisir Pantai di Kabupaten Malang, dalam 

praktiknya dilakukan dengan berpegangan pada produk hukum yang berlaku. 

Secara teknis, produk hukum tersebut berasal dari peraturan pemerintah, peraturan 

daerah, surat keputusan, nota kesepahaman, hingga perjanjian kerjasama yang 

dilakukan oleh masyarakat lokal. Peraturan tersebut terkait dengan peraturan 
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pemerintah tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, Peraturan 

daerah Kabupaten Malang tentang kepariwisataan, surat keputusan dalam 

pembentukan lembaga masyarakat hingga perjanjian-perjanjian kerjasama.  

Pertama, terkait dengan lokasi kawasan Ekowisata Bowele yang merupakan 

kawasan hutan yang berada di lingkup kerja Perhutani KPH Malang. Kawasan 

hutan yang dikelola oleh Perhutani KPH Malang  di bagian Malang selatan secara 

keseluruhan menempel pada kawasan samudera. Hal inilah yang kemudian menjadi 

dasar Perhutani KPH Malang memiliki kewenangan untuk dalam mengelola 

kawasan pantai di Kabupaten Malang tersebut. Didukung dengan keinginan 

Perhutani KPH Malang yang semakin giat meningkatkan sektor wisata. Berikut 

seperti yang disampaikan oleh Yoyok Arisanto, S.H :113 

“Ya kami misalnya untuk pengelolaan wisata pesisir kami 

berpedoman pada peta kawasan hutan kami yang merujuk pada SK 

395 Tahun 2011 tentang Penunjukan Luas Kawasan Hutan di Jawa 

Timur. Artinya memang dalam peta itu batas peta kawasan hutan 

kita yang di wilayah pesisir itu nempel dengan pantai, dengan laut 

kan begitu fisikali nya sistemnya seperti itu sampai tanaman jati kita 

juga di wilayah pesisir.” 

 

Kemudian, dalam pelaksanaan proses pengelolaan kawasan pantai di Kabupaten 

Malang, Perhutani KPH Malang juga berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi. 

Yakni Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum 

(Perum) Kehutanan Negara. Dalam Pasal 3 intinya disebutkan bahwa Pemerintah 

memberikan tugas kepada Perusahaan untuk melakukan Pengelolaan Hutan Negara 

yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, 
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dan Provinsi Banten, kecuali hutan konservasi. Hal ini seperti yang disampaikan 

oleh Administratur Perhutani KPH Malang, Errik Alberto, S.Hut :114 

“Kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani ini berdasarkan 

PP 72 diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan hutan di 

Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur kan 

begitu, itulah yang menjadi dasarkita untuk melkukan pengelolaan 

kawasan hutan. Salah satu pengelolaan kawasan hutan itu adalah 

pemanfaatan. Salah satu pemanfaatan itu adalah jasa lingkungan dan 

wisata ada disitu.” 

 

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2010 tersebut, disebutkan pada 

pasal 3 ayat (4), Pengelolaan Hutan Negara oleh Perhutani meliputi:115 

a. penunjukan dan penetapan kawasan hutan; 

b. pengukuhan kawasan hutan; 

c. pinjam pakai kawasan hutan; 

d. tukar menukar kawasan hutan; 

e. perubahan status dan fungsi kawasan hutan; 

f. pemberian izin pemanfaatan hutan kepada pihak ketiga atas 

Pengelolaan Hutan yang ada di wilayah kerja Perusahaan; dan 

g. kegiatan yang berkaitan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

Kehutanan; 

 

Berdasarkan poin-poin pada Pasal 3 ayat (4) di atas, pada huruf (c) dan (e) dapat 

dilakukan kerjasama dengan pihak lain. Dalam konteks ini, seperti Pemkab Malang 

dalam mengelola kawasan pantai yang notabene berada di lingkup kerja Perhutani 

KPH Malang dapat melakukan kerjasama dengan cara pinjam pakai atau tukar 

menukar kawasan hutan. Dari ratusan pantai yang berada di Kabupaten Malang, 

Pemkab Malang sudah berhasil melakukan pengelolaan dengan Perhutani KPH 

Malang hanya 2 (dua) pantai. Pantai tersebut adalah Pantai Balekambang dan Pantai 

Ngliyep yang merupakan hasil proses “tukar guling” atau tukar menukar kawasan 

                                                           
114 Errik Alberto, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 13 April 2018, Transkrip Wawancara, Koleksi 

Pribadi. 
115 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum 

(Perum) Kehutanan Negara, Pasal 3. 
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hutan. Berikut seperti yang disampaikan Direktur PD Jasa Yasa Ahmad Faiz 

Wildan, S.S :116 

“Kalau di pantai kami di Ngliyep itu dengan cara tukar guling lahan, 

yang untuk Ngliyep sudah clear, untuk Balekambang prosesnya. 

Kalau Balekambang terkait dengan pengaturannya lagi prosesnya di 

tataran karena ini melibatkan ada Kementerian Kehutanan, 

Perhutani sendiri dan ini panjang dan memang waktunya lama itu 

prosesnya. Nah itu yang kemudian perlu kita ketahui bersama tidak 

bisa satu bulan, dua bulan selesai karena ini juga mengandung 

beberapa peraturan-peraturan yang harus kita taati bersama.” 

 

Bahkan dalam proses pengelolaan yang pada akhirnya jatuh ke tangan PD 

Jasa Yasa dan Perhutani KPH Malang, itu juga menimbulkan gesekan-gesekan 

dalam prosesnya. Berikut seperti yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi III 

DPRD Kabupaten Malang :117 

“Lama sekali itu prosesnya. Kami sampai geger yang di Ngliyep, 

anggota dewan dengan LKDPH. Menemukan jalan sinkron tidak 

bisa, LKDPH nya ngengkel, kaminya juga ngengkel. Lha kan kalau 

tidak kami kelola kan muspro jadinya. Lha akhirnya fifty-fifty, 

kemudian kesepakatan 60 : 40 itu dengan PD Jasa Yasa.” 

 

Proses yang dilakukan Pemkab Malang untuk mengelola pantai di 

Kabupaten Malang memakan waktu yang sangat panjang dan tidak mudah. Hal ini 

dibuktikan dengan pengajuan pengelolaan kepada Kementerian Kehutanan pada 

saat itu tahun 1982 dan baru memperoleh izin tahun 2016. Tentu ini memakan 

waktu yang sangat panjang. Dan inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan 

terkait kendala Pemkab Malang yang berkeinginan mengelola banyaknya wisata 

pantai di Kabupaten Malang. 

                                                           
116 Ahmad Faiz Wildan, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 9 April 2018, Transkrip Wawancara, 

Koleksi Pribadi. 
117 Sutrsino Murdi, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 29 Maret 2018, Transkrip Wawancara, 

Koleksi Pribadi. 
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Pemerintah daerah apabila masih berkeinginan untuk mengelola kawasan 

pantai, maka Pemkab harus menyediakan lahan yang digunakan sebagai wilayah 

tukar menukar kawasan hutan. Dan itu sudah merupakan aturan yang harus 

dilakukan. Berikut penjelasan terkait lahan yang dapat ditukar untuk dikelola 

menurut Kepala Sub Seksi Hukum, Kepatuhan, Teknorial, dan Agraria Perhutani 

KPH Malang :118 

“Prinsip tukar-menukar ini kan, satu merupakan hutan produksi 

tidak boleh hutan lindung, kemudian harus ada lahan pengganti yang 

disiapkan dan diutamakan yang menempel dengan kawasan hutan 

yang sudah ada, jadi tidak terpisah. Karena alasannya untuk lebih 

mempermudah pengelolaannya. Kalau terpisah nanti enclave 

namany, jadi kawasan hutan yang terpisah dengan kawasan hutan 

yang sesungguhnya. Itu kan pengelolaannya sulit, kalau nempel kan 

lebih mudah.” 

 

Keinginan Pemkab Malang untuk mengelola kawasan pantai memang 

hingga saat ini terus berlanjut. Terlebih karena banyaknya pantai yang membentang 

di pesisir selatan Kabupaten Malang. Namun memang benar, untuk mengelola 

kawasan pantai yang dilakukan oleh pemerintah daerah tentu terganjal karena lahan 

Perhutani. Bahkan permasalahan ini sudah sering dibawa oleh DPRD Kabupaten 

Malang ke tingkat provinsi hingga ke kementerian. Seperti yang disampaikan oleh 

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malang, Sutrsino Murdi, S.H :119 

“Iya itu sering, kita dalam kunjungan akan tetapi sama kan. Kita 

untuk Perhutani kan terpusat, biarpun disini kabupaten maupun 

provinsi nah itu hanya koordinasi saja. Tidak akan ada istilahnya 

disitu keputusan yang maksimal untuk pemerintah daerah tidak ada. 

Terkecuali kalau di pusat sudah Perhutani dihilangkan atau 

diberikan haknya kepada Pemerintah daerah, nah itu lain. Selama ini 

kan belum ada keputusan untuk Perhutani.” 

                                                           
118 Yoyok Arisanto, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 16 April 2018, Transkrip Wawancara, 

Koleksi Pribadi.  
119 Sutrsino Murdi, Wawancara oleh Prila Widyanisa, 29 Maret 2018, Transkrip Wawancara, 

Koleksi Pribadi. 
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Terkait dengan kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola suatu kawasan 

pantai yang ada pada wilayah kerja Perhutani, memang harus melalui tingkatan 

pemerintah pusat, yakni melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Dikarenakan proses yang cukup rumit dan panjang untuk melakukan proses 

pengelolaan kawasan pantai di Kabupaten Malang, maka Pemkab Malang dalam 

menyikapi hal tersebut adalah dengan melakukan proses pengelolaan melalui desa. 

Karena dengan melalui desa, desa melalui kelompok masyarakat desa dapat 

melakukan kerjasama dengan Perhutani KPH Malang melalui perjanjian kerjasama 

dengan dibentuknya LMDH di desa hutan. 

“LKDPH itu dibentuk oleh Perhutani dan Desa, artinya yang 

mengelola ini bukan terkait pengelolaan wisata untuk lebih baik, 

endak. Tetapi untuk karcis masuk ini ada porporasinya bagi hasil 

dengan Pemkab Malang. Tetapi porporasinya ini hanya sebatas 

retribusi parkir atau jasa masuk, itu yang masuk ke Pemkab.”120 

 

Kerjasama tersebut nantinya juga akan berimbas pada pemasukan ke daerah 

melalui pajak porporasi sejumlah 20 % di setiap objek wisata yang dikelola Perum 

Perhutani dan LMDH. Untuk saat ini hingga pertengahan tahun 2018 sudah tercatat 

126 LMDH di Kabupaten Malang. Yang mana keseluruhan 126 LMDH yang telah 

resmi bermitra dengan Perhutani KPH Malang tentu turut menyumbang porporasi 

pajak hiburan ke Pemkab Malang. 

Kerjasama yang dilakukan Perhutani KPH Malang dengan masyarakat desa 

hutan atau LMDH dimulai dari adanya nota kesepahaman antara Pemkab Malang 

dengan KPH Perhutani Malang. Nota Kesepahaman tersebut terkait Pola Kemitraan 
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Pengelolaan Hutan Pada Hutan Yang Dikuasai Perum Perhutani. Nota 

kesepahaman tersebut disahkan pada tanggal 4 Februari 2004 oleh Administratur 

Perhutani KPH Malang Ir. R. Satriyo Joyoadikusumo dan Bupati Malang Sujud 

Pribadi. Adapun tujuan dari nota kesepahaman tersebut adalah untuk 

mewujudkan:121 

1. Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa sekitar hutan; 

2. Kelestarian dan keberlanjutan fungsi hutan; 

3. Peningkatan manfaat hutan; 

4. Distribusi manfaat hutan yang berkeadilan. 

 

Adapun dalam hal ini pada Pasal 2 nota kesepahaman tersebut, pihak pertama dan 

pihak kedua bersepakat untuk :122 

a. Menyelenggarakan pengelolaan hutan baik Hutan Produksi maupun 

Hutan Lindung yang dikuasai oleh PIHAK PERTAMA dalam wilayah 

Kabupaten Malang dengan Pola Kemitraan, yang melibatkan 

masyarakat desa sekitar hutan untuk ikut bertanggungjawab dalam 

menjaga, melestarikan, dan mengelola kawasan hutan; 

b. Melakukan penertiban secara bertahap terhadap pemanfaatan lahan 

hutan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, sehingga secara bertahap dapat mengembalikan fungsi kawasan 

hutan melalui pola Kemitraan; 

c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program 

kemitraan sebagaimana  dimaksud pada huruf a dan b. 

 

Dalam pengelolaan kawasan Ekowisata Bowele, telah dilakukan 

pelaksanaan PHBM oleh Perhutani KPH Malang dengan LMDH Purwo Wono Asri. 

PHBM tersebut dilakukan melalui bentuk perjanjian kerjasama yang telah dimulai 

sejak tahun 2015. Adapun perjanjian kerjasama tersebut selalu dilakukan evaluasi 

sehingga dapat diperbaharui setiap 1 (satu) tahunnya. Berdasarkan data yang 

                                                           
121 Nota Kesepahaman antara Perusahaan Umum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) 

Malang dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang Pola Kemitraan Pengelolaan Hutan Pada 

Hutan Yang Dikuasai Perum Perhutani Nomor : 86 / 001.2 / PMDH dan atau Nomor : 180 / 248 / 

PKS / 421.012 / 2004, Pasal 1. 
122 Ibid, Pasal 2. 
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peneliti gunakan, peneliti menggunakan perjanjian kerjasama terbaru yang 

diterbitkan pada tanggal 19 Mei 2017 dengan Nomor Perjanjian Kerjasama 

159/044.6/PKS/MLG/DIVRE-JATIM/2017. Dalam perjanjian tersebut Perhutani 

KPH Malang sebagai pihak pertama dan LMDH Purwo Wono Asri sebagai pihak 

kedua. 

 Adapun maksud dari kerjasama tersebut adalah dalam rangka 

mengembangkan potensi-potensi yang ada di lokasi wisata kawasan Pantai 

Lenggoksono. Kawasan pantai tersebut meliputi Pantai Wedi Awu, Banyu Anjlok, 

Pantai Bolu-Bolu dan Teluk Kletakan.  Harapannya dari pengembangan potensi 

tersebut adalah diperolehnya manfaat dari jasa lingkungan wana wisata pantai 

secara optimal. Sedangkan tujuan dari kerjasama tersebut adalah untuk 

mengoptimalkan potensi yang ada di lokasi wisata kawasan Pantai Lenggoksono 

yang termasuk pantai-pantai yang telah disebutkan sebelumnya dengan dapat 

meningkatkan pendapatan para pihak yang bersangkutan dan masyarakat sekitar 

kawasan. 

 Proses pelaksanaan tata cara operasional pengelolaan Ekowisata Bowele 

berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang dilakukan adalah sebagai berikut :123 

1) Penyediaan karcis tanda masuk menjadi tanggung jawab Pihak Pertama; 

2) Karcis tanda masuk ke lokasi pantai – pantai yang dimaksud berada 

dalam 1 (satu) pintu loket utama di Pantai Lenggoksono; 

3) Penjualan karcis tanda masuk dilakukan oleh petugas dari Pihak Kedua 

didampingi oleh petugas dari Pihak Pertama; 

4) Pemasaran obyek kerjasama dilakukan bersama-sama para pihak; 

                                                           
123 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Wisata Kawasan Pantai Lenggoksono (Pantai Wedi Awu, 

banyu Anjlok, Pantai Bolu-Bolu, dan Teluk Kletakan) Antara Perum Perhutani KPH Malang dengan 

LMDH Purwo Wono Lestari Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Nomor :  

159/044.6/PKS/MLG/DIVRE-JATIM/2017, Pasal 5. 
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5) Setiap bulan Pihak Kedua melaporkan dan menyerahkan hasil 

pendapatan pengelolaan wisata pantai yang dimaksud kepada Pihak 

Pertama melalui pejabat/petugas yang sudah ditunjuk; 

 

Terkait ketentuan bagi hasil pengelolaan, dalam hal ini LMDH Purwo Wono 

Asri sebagai bagian dari lembaga masyarakat tidak berdiri sendiri. Melainkan 

dalam melakukan kerjasama dengan Perhutani KPH Malang waktu itu terjadi 

kesepakatan untuk dikelola bersama-sama dengan Lembaga Desa Wisata Bowele. 

Kebanyakan yang melakukan perjanjian kerjasama antara LMDH dengan Perum 

Perhutani di Kabupaten Malang tidak melibatkan lembaga-lembaga masyarakat 

lain. Namun ada yang menarik di Desa Purwodadi ini pengelolaannya tidak hanya 

LMDH saja, melainkan bekerjasama pula di dalamnya ada Ladesta Bowele. 

Ladesta Bowele ini diperbolehkan untuk bergabung waktu itu karena telah memiliki 

badan hukum, yakni Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Malang Nomor : 556/25/421.108/2015 tentang Pengukuhan Pengurus 

Lembaga Desa Wisata “Bowele” Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten 

Malang Tahun 2015 s/d 2020. 

Tidak lepas dari adanya kerjasama dari Ladesta tersebut, praktik di 

lapangannya, ternyata masih melibatkan lembaga lain yakni Pokmaswas. 

Keterlibatan pokmaswas tersebut diistilahkan sebagai adendum di dalam perjanjian 

tersebut walaupun tidak tertulis. Hal ini dikarenakan pada saat itu Pokmaswas 

belum memiliki badan hukum atau belum memiliki akta notaris. Diikutsertakannya 

adendum dari Pokmaswas tersebut adalah salah satu bentuk kepedulian dan 

toleransi bersama antar lembaga masyarakat karena sama-sama memiliki tugas dan 

fungsi masing-masing di wilayah kawasan Ekowisata Bowele. 
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Tahun 2018 merupakan tahun ketiga dimana Perjanjian Kerjasama LMDH 

Purwo Wono Asri dengan Perhutani KPH Malang terbentuk. Pada saat penelitian 

ini berlangsung, aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan kawasan Ekowisata 

Bowele sedang merancang agenda evaluasi terhadap kelembagaan LMDH. Salah 

satu evaluasi yang dilakukan adalah merubah beberapa ketentuan pasal pada 

perjanjian kerjasama. Hal ini berkaitan dengan ketentuan bagi hasil pengelolaan. 

Sebelum lebih lanjut membahas terkait perubahan pasal, berikut isi Pasal 6 (Poin 1 

sampai 3)  terkait ketentuan bagi hasil pengelolaan :124 

1) Penentuan bagi hasil dari total kegiatan ini ditetapkan berdasarkan jumlah karcis 

yang terjual dengan harga Rp. 10.000,- dikurangi biaya asuransi (Rp.100,-), biaya 

cetak karcis (Rp. 75,-), dan biaya pajak porporasi 20 %; 

2) Besarnya biaya seperti tercantum pada Pasal 6 ayat (1) dapat berubah sesuai 

perkembangan yang ada serta akan diatur dalam addendum sesuai kesepakatan 

para pihak; 

3) Penerimaan bagi hasil dari pendapatan pengelolaan kerjasama berdasarkan 

perjanjian ini diatur sebagai berikut : 

 3.1 Pihak Pertama    : sebesar 38 % 

 3.2 Pihak Kedua : sebesar 30 % belum dikurangi PPh 5% 

  a.LMDH Purwo Wono Asri : sebesar 15 % 

  b.Lembaga Desa Wisata 

Bowele 

: sebesar 15 % 

 3.3 Pemkab Malang : sebesar 20 % 

 3.4 Mitra Kelola : sebesar 12 % belum dikurangi PPh 5% 

  a.Tim PU KPH Malang : sebesar 2 % 

  b.Tim PU BKPH : sebesar 3 % 

  c.Desa : sebesar 2 % 

  d.Muspika : sebesar 3 % 

  e.Primkopkar KPH Malang : sebesar 2 % 

 

 Melalui ketentuan-ketentuan bagi hasil dari pasal di atas, terdapat beberapa 

ketentuan yang akan dievaluasi untuk dilakukan perubahan. Karena hal ini 

dianggap kurang tepat dan kurang sesuai dalam kaidah perjanjian yang dilakukan 

                                                           
124 Ibid, Pasal 6. 
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antara kedua pihak. Dalam hal ini, pihak Ladesta Bowele yang diwakili oleh 

Pokdarwis banyak meminta pertimbangan dari ahli hukum terkait isi perjanjian 

kerjasama tersebut. Selanjutnya, untuk bahan evaluasi tahun 2018 adalah dengan 

mengubah isi pasa dalam ketentuan bagi hasil, yaitu dengan pertimbangan sebagai 

berikut : 

1) Pada bagian penerimaan bagi hasil kerjasama yang diberikan kepada Mitra 

Kelola akan ditinjau kembali dengan menghapus beberapa penerima; 

2) Penerima bagi hasil yang dimaksud untuk ditiadakan adalah Tim PU KPH, 

Tim BKPH, dan Primkopkar KPH Malang; 

3) Penerima tersebut dianggap tidak relevan lagi, karena penerima tersebut 

merupakan bagian dari Pihak Pertama yakni Perhutani KPH Malang yang 

sudah jelas-jelas memperoleh bagian lebih banyak yakni 38%; 

4) Maksud dari hal tersebut, sudah seharusnya mitra kelola seperti Tim PU KPH, 

Tim BKPH, dan Pimkopkar KPH Malang  sudah diberikan jatah bagi hasil 

yang diperoleh dari Pihak Pertama sebesar 38% dan sudah termasuk di 

dalamnya; 

5) Hal ini juga mempertimbangkan bahwa tidak seharusnya lembaga 

masyarakat desa yang lebih banyak andil di lokasi pengelolaan justru 

mendapatkan hasil yang tidak setimpal; 

6) Penghapusan bagi hasil beberapa mitra kelola yang dimaksud kemudian akan 

diganti dengan pengalihan prosentase bagi hasil yang dihapus ke lembaga 

masyarakat desa di Purwodadi. 
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Evaluasi dalam perubahan beberapa pasal di Perjanjian Kerjasama antara 

LMDH Purwo Wono Asri dan Perhutani KPH Malang itu akan segera dilaksanakan 

di tahap evaluasi tahun 2018 ini. Selain sudah merencanakan dan mempelajari 

bahan-bahan yang digunakan dalam evaluasi tersebut, anggota lembaga masyarakat 

desa seperti Ladesta maupun Pokmaswas juga sudah turut merencanakan strategi-

strategi yang mana itu dapat memperbaiki kinerja anggota dalam LMDH Purwo 

Wono Asri agar dapat menjalankan fungsinya mengelola kawasan wisata 

Ekowisata Bowele dengan baik. Sehingga dalam hal ini, jika proses evaluasi 

berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan, maka sinergitas antara lembaga-

lembaga masyarakat seperti LMDH Purwo Wono Asri, Ladesta Bowele Purwodadi, 

dan Pokmaswas Purwodadi dapat terjalin dengan baik.  

Hal ini juga kemudian yang diharapkan dapat meredam konflik yang 

bersifat tidak timbul dalam LMDH Purwo Wono Asri agar segera terselesaikan 

dengan melakukan reorganisasi pengurus. Tujuannya tidak lain adalah untuk 

meningkatkan jumlah kunjungan Ekowisata Bowele yang hingga pada saat ini 

mengalami penurunan. Dengan mensinergikan aktor-aktor yang memiliki banyak 

kepentingan melalui evaluasi perjanjian kerjasama dengan Perhutani KPH Malang, 

maka nantinya akan diperoleh hasil perjanjian kerjasama yang sesuai dengan 

kesepakatan antar semua pihak. Sehingga legalitas perjanjian kerjasama yang 

disahkan dapat menjadi acuan dalam melakukan roda kelembagaan dengan baik 

dalam mengelola kawasan Ekowisata Bowele di Desa Purwodadi. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Berdasarkan pembahasan terkait Hubungan Antar Lembaga dalam 

Pengembangan Tata Kelola Ekowisata Bowele di Desa Purwodadi Kecamatan 

Tirtoyudo Kabupaten Malang, peneliti dapat memberikan beberapa kesimpulan dan 

saran yang bisa menjadi bahan pertimbangan pada penelitian selanjutnya. 

Kesimpulan dan saran yang dituliskan dalam hasil penelitian ini merupkan ulasan 

berdasarkan temuan peneliti secara langsung di lapangan pada lembaga-lembaga 

yang terlibat dalam pengelolaan Ekowisata Bowele di Desa Purwodadi. 

6.1 Kesimpulan 

Secara keseluruhan melalui hasil penelitian terkait hubungan antar lembaga 

dalam pengembangan Ekowisata Bowele dapat disimpulkan bahawa keterlibatan 

Perhutani KPH Malang dan LMDH tidak bisa dilepaskan dalam segi pengelolaan. 

Di sisi lain, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga turut mengembangkan wisata 

melalui pembentukan Pokdarwis atau Ladesta. Inilah yang kemudian pada 

pengelolaan Ekowisata Bowele mengalami tumpang tindih lembaga yang 

mengelola. Terlepas dari itu, masing-masing lembaga juga memiliki kewenangan 

dan aturan yang berbeda-beda. Hal inilah yang kemudian menimbulkan masalah 

terkait perbedaan kepentingan dalam pengelolaan Ekowisata Bowele. 

Selanjutnya terkait hasil analisis dari Hubungan Antar Lembaga dalam Tata 

Kelola Pengembangan Ekowisata Bowele yang lebih rinci ditinjau menggunakan 

Teori Rational Choice Institutionalism. Dengan menggunakan indikator Rational 
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Choice Institutionalism dari Peter A. Hall dan Rosemary C. R. Taylor, maka 

berdasarkan temuan dan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

Pertama, kesimpulan dari hasil penelitian dengan mengacu pada indikator 

keterlibatan aktor dalam lembaga. Hal ini terkait dengan bagaimana aktor 

memaksimalkan peranan mereka dalam lembaga. Ladesta memaksimalkan fungsi 

mereka dengan fokus pada peningkatan Ekowisata Bowele bersama Pokmaswas. 

LMDH dan Perhutani KPH Malang memaksimalkan peran mereka dalam bentuk 

manajemen ticketing. Disparbud memaksimalkan peranannya dengan membentuk 

Ladesta guna meningkatkan citra Ekowisata Bowele. Dominasi pengelolaan 

dilakukan oleh Perhutani KPH Malang, karena sebagai pemilik lahan hutan 

sehingga mendapat bagi hasil yang lebih banyak namun tidak melakukan 

perkembangan baru guna menunjang peningkatan Ekowisata Bowele. 

Kedua, kesimpulan dari hasil penelitian dengan mengacu pada indikator 

Tindakan Aktor dalam Pencapaian Preferensi. Disparbud membentuk Pokdarwis 

atau Ladesta guna meningkatkan pariwisata Kabupaten Malang melalui tingkat 

desa. Perhutani KPH Malang yang notabene lebih fokus pada produksi kayu, kini 

semakin meningkatkan preferensinya untuk mengelola wisata melalui kerjasama 

dengan LMDH. LMDH merupakan lembaga yang wajib ada untuk bekerjasama 

dengan Perhutani walaupun terdapat lembaga lain yang berbadan hukum sekalipun, 

LMDH yang memiliki kekuatan penuh untuk terlibat. 

Ketiga, kesimpulan dari hasil penelitian dengan mengacu pada indikator 

interaksi antar lembaga.  Hubungan antar lembaga yang saling berinteraksi dalam 

pengelolaan Ekowisata Bowele terkesan tumpang tindih karena masing-masing 
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lembaga induk membentuk kelompok masyarakat binaan. Terdapat permasalahan 

pada interaksi antara LMDH dan Ladesta terkait aktor LMDH yang tidak transparan 

dalam manajemen keuangan sehingga lembaga lain merasa dirugikan. Pihak 

Ladesta menginginkan terjadinya perombakan pada LMDH dengan memasukkan 

anggota Ladesta dan Pokmaswas ke dalam LMDH.  

Keempat, kesimpulan dari hasil penelitian dengan mengacu pada indikator 

instrumen dan aturan lembaga. Pemerintah daerah untuk dapat mengelola wisata 

pada kawasan Perhutani harus melalui mekanisme tukar guling lahan. Terkait 

pengelolaan Ekowisata Bowele, terdapat masalah pada isi Perjanjian Kerjasama 

antara LMDH dengan Perhutani KPH Malang. Yakni terkait pasal-pasal yang 

dianggap merugikan pihak lembaga masyarakat dan lebih menguntungkan pihak 

Perhutani. 

6.2 Rekomendasi 

 Berdasarkan hasil penelitian Hubungan Antar Lembaga dalam 

Pengembangan Tata Kelola Ekowisata Bowele di Desa Purwodadi Kecamatan 

Tirtoyudo Kabupaten Malang, peneliti memberikan beberapa rekomendasi 

mendasar yang dapat menjadi bahan pertimbangan, baik bagi pembaca maupun 

bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian ini. Rekomendasi ini 

peneliti berikan dengan mengacu pada kesimpulan yang telah peneliti jabarkan 

sebelumnya. Maksud adanya rekomendadi ini diharapkan dapat menjadi alternatif 

dalam penyelesaian masalah terkait hubungan antar lembaga dalam pengelolaan 

Ekowisata Bowele. Berikut ini, maka rekomendasi tersebut peneliti jabarkan 

sebagai berikut : 
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 Pertama, lembaga-lembaga pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan 

wisata dapat meningkatkan pola kerjasama yang baik. Dalam hal ini Perhutani KPH 

Malang dan Pemkab Malang seharusnya dapat bersinergi membuat kesepakatan 

yang saling menguntungkan dalam pengembangan wisata alam.  

 Kedua, Perhutani sebagai pemilik kawasan hutan yang dikembangkan 

sebagai wisata seharusnya tidak hanya fokus pada penjualan tiket saja. Perhutani 

semestinya dapat memahami bahwa Pemkab Malang juga turut mengembangkan 

wisata yang dikelolanya dengan biaya yang tidak sedikit. Maka harusnya, ada 

kesepakatan bagi hasil yang mana bukan hanya pajak porporasi saja. Artinya ada 

bagi hasil yang jelas terkait pengelolaan. 

 Ketiga, hubungan antar lembaga di pengelolaan kawasan Ekowisata Bowele 

harus diperbaiki demi kelanjutan pengembangan wisata yang lebih baik. Gesekan-

gesekan yang terjadi dalam lembaga harus segera terselesaikan agar tidak 

menimbulkan konflik yang berkelanjutan. Pembagian tugas dan wewenang yang 

tepat dan sesuai kesepakatan nantinya akan berdampak pada keselarasan hubungan 

antar lembaga.  

 Keempat, pada sisi aturan kelembagaan harusnya dapat disinergikan dengan 

seksama. Terlepas dari masing-masing lembaga yang memiliki aturan sendiri, 

lembaga yang terlibat dalam pengembangan Ekowisata Bowele membentuk 

kesepakatan yang lebih adil. Perhutani KPH Malang seharusnya dapat memberikan 

ketentuan porsi yang cukup besar bagi lembaga masyarakat pengelola. Sebab 

lembaga masyarakatlah yang secara langsung terlibat di lokasi. Terlebih yang 

mengelola tidak hanya LMDH, melainkan terdapat Ladesta. 
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