
BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai tindakan sosial dimana

penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan

tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai

dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Dalam kenyataannya, seringkali

proses ini tidak muncul secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan

interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar atau OMS Bengkel Appek yang bekerja

berdasarkan dorongan karitatif maupun perspektif profesional.

Di Desa Lifuleo merupakan desa yang memiliki potensi wisata yang sangat baik

namun, kelompok masyarakat belum berdaya baik karena hambatan internal dari dalam

dirinya maupun dari luar . Pendamping dari Bengkel Appek kemudian hadir sebagai agen

perubah yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi masayarakat

desa Lifuleo. Pendampingan yang dilakukan Bengkel Appek sebagai fasilitator tersebut

dengan demikian dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok masyarakat dan

Bengkel Appek untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan menuju sebuah

perubahan diberbagai bidang seperti; (a) Bidang Ekonomi, (b) Bidang Politik, (c) Bidang

Sosial Budaya, yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat dikawasan wisata

pantai Oesina .

1.1. Bidang Ekonomi

Dalam konteks penelitian ini penulis akan menganalisis peran Bengkel Appek

sebagai fasilitator dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dikawasan wisata pantai

Oesina dalam bidang ekonomi yang di kembangkan dalam mensejahterakan masyarakat desa



Lifuleo  dengan adanya wisata pantai tersebut dalam penguatan kapsitas mengelola usaha

serta management di bidang ekonomi yakni sebagai berkut :

1.1.1.Pelatihan-pelatihan

Kegiatan pelatihan sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat di desa, dengan

berbagai kegiatan pelatihan tersebut dapat membuka wawasan, pengetahuan serta

keterampilan bagi masyarakat desa yang memiliki banyak keterbatasan. hal ini sangat

dibutuhkan pendampingan yag intens dan berjenjang dari Bengkel Appek. Dalam setiap

kegiatan pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahtaraan masyarakat sangat

membutuhkan kerja sama yang baik dari semua pihak, baik dari pihak pemerintah

provinsi, pemerintahan kabupaten, pemerintahan desa maupun OMS (Organisasi

Masyarakat Sipil). Untuk mengetahui kegiatan pelatihan apa saja yang di fasilitasi oleh

Bengkel Appek maka penulis mewawancarai beberapa informan.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Maksi Sopa, Masyarakat

Desa Lifuleo  menjelaskan bahwa ;

Banyak kegiatan yang difasilitasi oleh Bengkel Appek yang dimulai sejak tahun
2015 di desa kami ini, kegiatan pelatihan seperti pengembangan usaha ekonomi
produktif, pelatihan keterampilan teknis, pelatihan manajemen usaha dan pelatihan
pemandu wisata. Semua kegiatan pelatihan-pelatihan difasilitasi oleh Bengkel
Appek sendiri. selain fasilitator dari Bengkel Appek, mereka juga mengundang
banyak pemateri dari luar yang memiliki pengetahuan lebih dan luar biasa
pengalamannya yang berkaitan langsung  dengan tema atau sub kegiatan pelatihan
tersebut. Kegiatan pelatihan tersebut terbuka untuk semua masyarakat desa
Lifuleo.Masyarakat desa Lifuleo sudah mulai mengembangkan atau
mengimplementasikan kegiatan pelatihan tersebut dengan berbagai macam
kreatifitas dan hasil karya yang sudah dipasarkan dilokasi Wisata Pantai Oesina.
Sekarang sudah terjadi banyak perubahan ekonomi di desa kami. Wawasan serta
kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan wisata pantai untuk
peningkatan kesejahtraan masyarakat sudah semakin meningkat. Masyarakat di
Desa Lifuleo  sudah banyak yang berjualan di lokasi wisata, pendapatan sudah
semakin meningkat, ada yang berjualan ikan yang di tangkap di pantai secara alami
dan ramah lingkungan, ada yang berjualan macam-macam anyaman yang terbuat
dari daun lontar, ada yang berjualan kuliner, menyewa sampan yang dimiliki pada
pengunjung, dan masih banyak lagi yang dilakukan masyarakat di desa tersebut
untuk peningkatan ekonominya setelah adanya kegiatan pelatihan-pelatihan
tersebut.Untuk saat sekarang masih belum terlalu banyak orang yang berjualan



dilokasi wisata karena banyaknya aktifitas masyarakat di kebun yang masih banyak
pekerjaan.1

Gambar 1 Gambar 2

Penyajian Materi Dari Narasumber Latihan Menganyam

Sumber:
Dokumentasi Bengkel Appek Tahun 20172

Pendapat juga disampaikan Mama Rahel, anggota POKDARWIS (Kelompok

Sadar Wisata) menyatakan bahwa ;

Bengel Appek hadir di tengah masyarakat sangat baik,membawa dampak yang
sangat positif bagi masyarakat Desa Lifuleo. Banyak hal yang sebelumnya tidak
kami ketahui dengan baik berkaitan dengan banyak hal, maklum saja kami memiliki
latar pendidikan yang berbeda-beda. Banyak kegiatan pelatihan yang kami ikuti di
kantor desa selama 3 hari. Kegiatan pelatihan sangat bermanfaat untuk kami yang
berkaitan dengan peningkatan pendapatan kami. setelah memiliki keterampilan yang
dilatih dan di bagikan oleh para narasumber, ada pelatihan pemandu wisata yang
mengajarkan kami banyak hal dalam melayani pengunjung dengan ramah dan baik,
trimkasih banyak Bengkel Appek dan Pemerintah Desa yang selalu memberi
dukungan yang baik pada kami. Saat ini sudah terlihat aktifitas kami pada hari sabtu
dan minggu maupun libur nasional sibuk melayani pengunjung dan ada masyarakat
yang berjualan dilokasi Wisata namun masih awal, jadi belum terlalu banyak
penjual,karena lokasi wisata ini baru di buka dan masih dalam tahap promosi.3

Pendapat lain di sampaikan oleh Bapak Yos Leo, mengatakan bahwa ;

Adanya pendampingan dari Bengkel Appek sangat membantu masyarakat desa
Lifuleo, berbagai kegiatan pelatihan yang di fasilitasi oleh Bengkel Appek yang
berkaitan untuk peningkatan ekonomi masyarakat desa agar masyarakat
mempunyai bekal pengetahuan dan keterampilan. kegiatan yang di sajikan oleh
Bengkel Appek yakni pelatihan seperti pengembangan usaha ekonomi produktif ,
pelatihan keterampilan teknis, pelatihan manajemen usaha dan pelatihan pemandu

1 Informan Bapak Maksi Sopa Masyarakat Desa Lifuleo, Wawancara dilakukan pada tanggal 19 juli 2017

2 Dokumentasi  Bengkel Appek Tahun 2017
3 Informan Ibu Rahel  anggota POKDARWIS Desa Lifuleo,wawancara dilakukan pada tanggal 16 juli 2017



wisata. Pelatihan pengembangan usaha ekonomi produktif seperti : Pengelolaan
pangan lokal dan industri  kecil, industri kecil yakni industri rumah tangga
contohnya anyaman yang terbuat dari bahan tradisional, Pelatihan keterampilan
teknis yaitu tentang kepemimpinan pengelolaan organisasi-organisasi
kemasyarakatan. hal ini dilatih agar masyarakat mampu mengelola setiap
organisasi masyarakat yang ada di dalam desa Lifuleo itu sendiri. yang dibentuk
berdasarkan kesepakatan masyarakat desa bersama pemerintahan desa secara
bersama-sama. Pelatihan manajemen usaha  yaitu semua jenis usaha yang dapat
dikelola oleh masyarakat desa Lifuleo itu sendiri dilokasi wisata, banyak usaha
yang bisa dikembangkan oleh masyarakat desa Lifuleo dari hasil bumi maupun
produk-produk instan lainnya,salah satu contoh usaha yang dikembangkan saat ini
setelah adanya pelatihan yaitu banyak masyarakat desa yang berjualan dilokasi
wisata pantai Oesina, masyarakat sudah terbuka untuk memanfaatkan setiap hasil
bumi yang ada untuk di pasarkan kepada pengunjung,ada yang berjualan ikan,
bubur kacang,jagung,dan kacang-kacangan,ada yang berjualan hasil anyaman
seperti tempat sampah dari anyaman daun lontar, tas dari daun lontar,tempat siri
pinang, topi dan lain-lainnya. Pelatihan pemandu wisata yang difasilitasi oleh
Bengkel Appek dengan mengundang dengan mengundang beberapa pemateri yang
pakar dan berpengalaman dalam bidang memandu wisata.4

Dipertegas oleh  kepala Desa Lifuleo Bapak  Yohan  Yulius  Tuy, menyatakan

bahwa ;

Kami dari pihak pemerintahan desa memberikan appresiasi yang sangat baik
kepada Bengkel Appek atas loyalitas dan pengabdiannya terhadap desa kami ini,
banyak kegiatan yang diselenggarakan di desa kami dalam peningkatan ekonomi
masyarakat yaitu dengan berbagai jenis kegiatan pelatihan seperti pengembangan
usaha ekonomi produktif, pelatihan keterampilan teknis, pelatihan manajemen
usaha, dan pelatihan pemandu wisata. Kegiatan tersebut difasilitasi oleh Bengkel
Appek, banyak pemateri yang berpengelaman yang dihadirkan dalam kegiatan
pelatihan-pelatihan tersebut. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Desa
Lifuleo  selama 3 hari dengan berbagai jenis pelatihan masing-masing. Dengan
bekal pengetahuan dan keterampilan yang ada masyarakat desa Lifuleo sudah
mulai berkembang, sekarang setiap hari sabtu dan minggu maupun hari-hari libur
nasional banyak sekali pengungjung yang berdatangan baik dari dalam daerah
maupun dari luar daerah dan ada pula wisatawan asing, dengan banyaknya
pengunjung yang berdatangan dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat, ada
masyarakat yang menangkap ikan dengan cara ramah lingkungan dan berjualan di
lokasi pantai, ada yang berjualan hasil anyaman dari daun lontar seperti topi,
tempat sampah, tas, tempat siri pinang, dan ada yang berjualan barang-barang toko
seperti makanan ringan, minuman kemasan, permen, dan nasi kuning,bubur kacang
dan berbagai macam hal yang bisa dijual dan menghasilkan nilai jual yang relatif
murah dan sederhana. Dengan adanya pelatihan tersebut masyarakat sudah
memilki perubahan baik dalam pola berpikir maupun bertindak. 5

4 Informan Bapak Yos Leo Selaku Tokoh Masyarakat Desa Liuleo, wawancara dilakukan pada tanggal 19 juli
2017
5 informan kepala Desa Lifuleo bapak  Yohan  Yulius  Tuy, wawancara dilakukan pada tanggal  19 juli 2017



Bapak Jovi Nahak, selaku pendamping Lapangan dari Bengkel Appek dalam

program Ekowisata di Desa Lifuleo mengatakan bahwa ;

Kegiatan pelatihan dilakukan untuk membuka wawasan pengetahuan serta
keterampilan bagi masyarakat desa Lifuleo, kegiatan pelatihan seperti
pengembangan usaha ekonomi produktif, pelatihan keterampilan teknis, pelatihan
manajemen usaha dan pelatihan pemandu wisata. Kegiatan tersebut dapat menjadi
dasar bagi masyarakat menjadi lebih kratif.banyak hasil alam yang kemudian
dimanfaatkan dan dikelola menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual yang lebih
tinggi. Kegiatan pelatihan pemandu wisata juga kami mengundang Asosiasi
Pemandu Wisata (APIT) Provinsi NTT untuk berbagi pengalaman dan
pengetahuannya kepada POKDARWIS dan masyarakat untuk menjadi pemandu
wisata yang lebih baik. Sebenarnya semua kegiatan pelatihan dilakukan juga agar
masyarakat di desa tersebut memiliki pekerjaan pengganti atau pendapatan
tambahan bagi warga dari hasil kreatifitasnya yang jauh lebih ramah lingkungan.
dengan aktifitas dilokasi wisata secara perlahan masyarakat yang semulanya
melakukan pengeboman ikan, perusakan rumput laut,dan tindakan lainnya yang
tidak ramah lingkungan sudah tidak terlihat lagi. Masyarakat sudah banyak yang
berjualandi lokasi wisata biasanya berjualan pada hari sabtu dan minggu maupun
hari libur nasional. Perputaran ekonomi dilokasi wisata sudah berjalan. program ini
berjalan dari tahun 2015-2017 berakhirnya, namun pendampingan kami akan terus
berjalan secara mandiri sampai masyarakat sudah mampu untuk mandiri dan ada
perubahan yang pesat.

Gambar 3 Gambar 4 Gambar 5
Pembuatan sampai dengan Menjual kue dan anyaman    praktek memandu

pengemasan wisata

Sumber : Dokumentasi Bengkel Appek (2017)6

Dilihat dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa

sangat terlihat jelas peran OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) Bengkel Appek di tengah

masyarakat desa Lifuleo membawa banyak perubahan bagi masyarakat desa tersebut,  banyak

kegiatan yang difasilitasi oleh Bengkel Appek dan bekerjasama dengan berbagai pihak.

6 Dokumentasi Bengkel Appek(2017)



adanya kegiatan pelatihan-pelatihan sangat membantu masayarakat Desa Lifuleo dalam

menyadarkan, membuka wawasan dan pengetahuan mereka. Masyarakat desa Lifuleo sangat

memberikan appresiasi yang sangat baik dengan hadirnya Bengkel Apek di tengah mereka,

pendampingan yang dilakukan mulai dari sosialisasi, diskusi, advokasi, pelatihan-pelatihan

dan berbagai macam cara yang dilakukan untuk selalu mendampingi masyarakat desa lifuleo,

masyarakat sudah mulai mengembangkan kreatifitas dan kemampuan, serta keterampilam

mereka untuk kesejahtraan mereka, ada banyak aktivitas yang dilakukan di lokasi wisata,

masyarakat mengimplementasikan apa yang mereka dapatkan dalam kegiatan pelatihan,

dengan kegiatan-kegiatan nyata mereka. Dari kegiatan pelatihan mereka punya keterampilan

mulai  dari proses pembuatan sampai pada pemasaran nya. Masyarakat mampu mengelola

pangan lokal yang ada menjadi makanan ringan atau kue-kue yang punya daya jual yang

tinggi, platihan anyaman juga masyarakat menganyam berbagai jenis tas, kranjang, tempat

siri pinang, topi dll dari bahan alami daun lontar yang memilki daya jual yang tinggi pula

untuk dipasarkan dilokasi wisata. Program ekowisata yang didampingi Bengkel Appek mulai

dari tahun 2015-2017 ini masih terus berjalan, bukan hanya sekedar dampingan saja tapi

Bengkel Appek telah menunjukan untuk peningkatkan kemandirian masyarakat yang sangat

terlihat jelas pada gambar diatas. Ada keberlanjutan program yang terus meningkatkan

kemandirian serta kemampuan masyarakat.

1.1.2. Pengadaan Kantin POKDARWIS

Kantin sangat dibutuhkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat, kantin

merupakan tempat yang disiapkan untuk masyarakat agar dapat berjualan di tempat

yang nyaman dan aman. Lokasi tempat penjualan atau Los kuliner yang di bangun  di

lokasi Wisata Pantai Oesina, los kuliner tersebut sangat bagus agar terjadi perputaran

ekonomi yang akan kembali untuk masyarakat.



Pendapat yang disampaikan oleh Dusun IV  Bapak Yonias Y.Tosi,

mengatakan bahwa ;

Kantin POKDARWIS di bentuk atas dasar kesepakan masyarakat pada umumnya
dan pemerintahan desa juga. Karena masyarakat juga membutuhkan tempat yang
nyaman untuk mereka berjualan dilokasi wisata. Dana yang di dapatkan untuk
pembangunan Lost Kuliner atau biasa di sebut kantin itu bersamaan dengan
Gapura, lopo dan kamar bilas, fiber air semua ini bantuan dari Balai Kawasan
Konservasi Perairan Nasional Kupang (BKKPN) sejumlah Rp 400 Juta . Saat ini
dilokasi wisata bangunan Los kuliner ini sudah ada, namun belum terisi penuh.
Ada 5 ruangan namun yang sudah digunakan oleh POKDARWIS  baru satu
ruangan saja. Bangunan kantin tersebut tidak dibatasi hanya untuk POKDARWIS
saja namun terbuka untuk masyarakat pada umumnya.namun pengelolaannya tetap
dalam kendali POKDARWIS dan control dari pemerintahan Desa Lifuleo.saat ini
kami masih butuh banyak perhatian dari pemerintah mengenai pembangunan
infrastruktur jalan ke lokasi Wisata yang masih sangat buruk sehingga banyak
pengeluhan disampaikan oleh para pengunjung.7

Lebih lanjut disampaikan oleh Mama Shanty Sangalolu, anggota

POKDARWIS mengungkapkan bahwa ;

Kantin pokdarwis dibangun dengan biaya dari Balai Kawasan Konservasi Perairan
Nasional Kupang (BKKPN) dengan 5 ruangan. Wisata Pantai Oesina ini baru pada
tahap awal promosi karna baru dibuka pada Bulan Mey Tahun 2017 jadi masih
banyak ada 4 ruangan yang belum digunakan oleh masyarakat. Saya sendiri yang
sudah berjualan dikantin tersebut. Saya baru menjual Minuman kemasan,makanan
ringan,dan beberapa kebutuhan makanan instan lainnya. saat ini sistem
pembayaran tempat jualan nya belum berlaku karena baru masa percobaan atau
awal promosi. Berdasarkan aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama
pungutan nya RP.2.000 perhari dan Rp.250.000 pertahun nya, banyak yang belum
menggunakan bangunan iu salah satu faktornya yaitu kekurangan kelengkapan
seperti meja, kursi, jendela  sehingga setelah selesai jualan dibawa pulang lagi
karna ruangannya masih terbuka sekali.8

Disampaikan lagi menurut pendapat Bapak Markus Saketu, masyarakat

Desa Lifuleo ;

Kantin atau Lost kuliner sebetulnya sangat bagus di tempatkan dilokasi Wisata.
Dengan tempat yang disediakan masyarakat dapat menjual barang dagangannya.
Los kuliner yang terbentuk dari setengah tembok dan Bebak tersebut terdapat 5
sekatan atau ruangan. Kantin tersebut sebetulnya salah satu pendukung yang
membuat lokasi wisata pun menjadi lebih ramai. Namun ini mungkin baru awal

7 Informan  Bapak Yonias Y.Tosi Selaku kepala Dusun IV Desa Lifuleo, Wawancara dilakukan
Pada Tanggal 19 Juli 2017
8Infoman Ibu Shanty Sangalolu Selaku  Anggota POKDARWIS, wawancara dilakukan pada tanggal 16 Juli
2017



sehingga aktivitas berjualan ditempat yang sudah disediakan belum begitu
ramai,malah lebih banyak yang berjualan di bawa pohon.9

Hal senada di pertegas oleh Bapak Benediktus G.Abiant, menyampaikan

bahwa ;

Potensi wisata dapat kita manfaatkan untuk peningkatan pendapatan masyarakat,
akan terjadi perputaran ekonomi yang pesat yang dapat menguntungkan
masyarakat desa lifuleo. Dengan banyaknya pengunjung yang ramai masyarakat
dapat berjualan dilokasi wisata tersebut. Ada kantin atau Lost kuliner yang
disiapkan dilokasi Wisata Pantai Oesina. Namun belum di manfaatkan dengan baik
karena mungkin baru awal lokasi ini dibuka menjadi tempat wisata,dan juga masih
banyak masyarkat yang masih punya kesibukan dan pekerjaan bertani maupun
berternak. Sebaiknya los kuliner tersebut untuk kedepannya dikembangkan sudah
dengan baik sehingga juga membantu untuk mendukung ramainya wisatawan
dalam menjelajahi kuliner di lokasi wisata. Lebih banyak terlihat masyarakat yang
berjualan di bangku yang berada di bawa naungan pohon,karena los kuliner belum
ada kelengkapan tempat duduk,meja, maupun jendela. Banyak warga maupun anak
muda yang berjualan seperti bubur kacang hijau,makanan ringan anyaman maupun
hasil karya mereka lainnya dengan harga yang sangat terjangkau.10

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Jovi Nahak, selaku

pendamping lapangan dari Bengkel Appek  mengatakan bahwa;

Los kuliner tersebut di bangun dengan 5 ruangan saja untuk sementara waktu nanti
akan dikembangkan lagi pembangunannya dilihat dari perkembangannya ke depan,
los kuliner itu dibangun yang dibiayai oleh dari Balai Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Kupang (BKKPN). Bangun setengah tembok dan berdinding
bebak supaya terlihat lebih tradisional dan lebih unik dan indah karena dapat
memanfaatkan hasil bumi yang lebih tradisional, proses pemungutan biayanya
berdasarkan aturan desa yang dibuat bersama atas kesepakan masyarakat,
POKDARWIS, maupun pemerintahan desa yaitu RP.2.000./ hari,
Rp.250.000/tahun nya.saat ini masih ada 4 ruangan yang belum digunakan Los
kulinernya karena baru beberapa bulan lokasi wisata ini dibuka.jadi belum
dimanfaatkan juga karena masih banyak kekurangan kelengkapan dalam ruangan
los kuliner atau kantin tersebut, belum adanya kursi,meja,maupun jendela penutup,
sehingga banyak masyarakat yang berjualan sambil berjalan dan ada pula yang
berjualan di bawah naungan pohon yang ada tempat duduknya. Masih
membutuhkan banyak bantuan juga untuk pembangunan ini. Sehingga masyarakat
dapat menggunakannya dengan baik pula. Saat ini hanya ada satu ibu yang
menggunakan bangunan tersebut namun belum dipungut biayanya karena awal
promosi ,perkembangan kedepannya akan di pungutan biaya bagi yang
menggunakan bangunan los kuliner atau kantin tersebut sesuai dengan aturannya.11

9 Informan bapak Markus Saketu  selaku masyarakat desa Lifuleo, wawancara dilakukan pada tanggal 16 juli
2017
10 Ibid
11Ibid



Gambar 6

Kantin POKDARWIS

Sumber: Dokumentasi penulis dilapangan tanggal 16 juli 2017 12

Dari hasil wawancara maupun observasi yang dilakukan penulis menunjukan bahwa

kantin POKDARWIS yang sudah dibangun dilokasi wisata pantai Oesina tersebut yang dana

bantuan pembangunanya dari dari Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang

(BKKPN). Bangunan yang berdiri tegak dekat kamar bilas yang menghadap kearah pantai

yang di bangun setengah tembok dan bebak itu memiliki 5 ruangan yang tidak terlalu besar.

Dihitung dari bulan Mei 2017 lokasi Wisata tersebut dibuka, kantin tersebut belum

dimanfaatkan dengan baik, karena baru awal lokasi ini dibuka. lokasi wisata pantai Oesina

sangat ramai dikunjungi para pengunjung baik dari luar maupun dari dalam daerah. Hal ini

seharusnya menjadi peluang besar bagi masyarakat yang ingin berjualan di los kuliner

tersebut sehingga terjadi perputaran ekonomi yang cukup tinggi. namun karena di kantin atau

Los kuliner tersebut masih belum begitu lengkap membuat masyarakat tidak memanfaatkan

tempat itu dengan, karena belum ada kursi, meja untuk menaruh dagangan, belum ada

12 Ibid



jendela, tempatnya masih sangat terbuka sehingga kelengkapan serta barang jualan tidak bisa

di simpan dengan aman,sehingga yang baru terlihat satu ruangan yang sudah dimanfaatkan

oleh seorang ibu . banyak yang berjualan namun di bawah naungan pohon yang ada tempat

duduknya, dan ada pula yang berjualan sambil berjalan keliling. Ada kelompok organisasi

orang muda yang mencari dana dengan berjualan dilokasi wisata tersebut. Hal ini berarti

pembangunan dilokasi wisata pantai Oesina belum begitu maksimal karena masih banyak

kekurangannya. Hal ini sangat dibutuhkan kerja sama yang baik dar semua pihak dari

Bengkel Appek, POKDARWIS, Pemerintahan  desa, Kabupaten, Provinsi maupun pusat

serta partisipasi aktif dari masayarakat desa Lifuleo dalam memperhatikan pembangunan

serta kemajuan di desanya.masih membutuhkan banyak pembenahan dan penambahan

kelengkapan di kantin POKDARWIS sehingga tempat tersebut dapat dimafaatkan dan

digunakan dengan baik untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

1.1.3. Pemungutan Biaya Karcis Masuk Ke Lokasi Wisata

Di semua Lokasi wisata yang sudah diatur dan dikelola oleh

pemerintah maupun oleh masyarakat tentunya memiliki pungutan biaya karcis,

pungutan biaya karcis merupakan suatu keharusan asalkan memiliki regulasi aturan

yang baik demi peningkatan  ekonomi masyarakat. Lokasi wisata merupakan salah

satu pilihan bagi semua kalangan masyarakat untuk refresing mengisi waktu liburan

atau waktu senggang nya. lokasi wisata biasanya sangat ramai saat liburan ataupun

saat hari raya tertentu. Selain untuk kesejahtraan masyarakat juga pungutan biaya

karcis untuk meningkatkan Pendapatan asli Desa. Dengan demikian POKDARWIS

(kelompok sadar wisata) maupun pemerintahan desa yang mengelola wisata tersebut

dapat mengunakan uang hasil pungutan karcis untuk perawatan atau penembahan

kebutuhan yang dibutuhkan dilokasi wisata yang di bagi sesuai aturan yang sudah



disepakati. Berikut ini adalah hasil wawancara dan observasi penulis dengan

informan.

Bapak Benediktus G.Abiant, mengatakan bahwa ;

Pemungutan retribusi karcis masuk ini berdasarkan aturan desa yang sudah di
buat. Adapun pembagian hasil pendapatan berupa penagihan retribusi dari
karcis pajak sebagai berikut. Hasil pendapatan penjualan karcis 60% untuk
kelompok sadar wisata (POKDARWIS) dan 40% dijadikan untuk khas
pemerintah desa Lifuleo. Biaya karcis masuk Perorang Rp. 2.000, Roda 2
Rp.2.000. Roda 4 Rp.5.000. Roda 6 Rp. 10.000 semua tagihan itu untuk sekali
masuk.biasanya sangat ramai pada hari sabtu dan minggu maupun hari-hari
liburan nasional. Kalau hari-hari biasa juga sering ada pengunjung tapi hanya
sedikit, beberapa orang saja.13

Disampaikan lagi oleh ketua POKDARWIS Bapak Oktaf Saketo,

menjelaskan bahwa;

Pemungutan biaya karcis masuk ini bukan berdasarkan kemauan kami dari
POKDARWIS semata, tetapi hal ini berdasarkan peraturan desa No 3 Tahun 2017
tentang Retribusi tempat Pariwisata  desa Lifuleo yang sudah di SK kan dan
disepakati bersama. Retribusi atau pungutannya roda 2 Rp.2000, roda 4 Rp.5.000,
roda 6 Rp. 10.000, per orang Rp.2000.000 untuk satu kali masuk.  peraturan Desa
tentang  retribus tempat pariwisata ini kami asistensi di kabupaten bagian hukum.
Biasanya banyak pengunjung yang berdatangan pada hari sabtu dan minggu
ataupun pada hari-hari liburan nasional. Satu bulan penghasilannya bisa mencapai
Rp.3 juta itupun digolongkan agak sepi. Kalau ramai biasanya menghasilkan Rp. 7
juta  lebih  perbulannya. penghasilannya sekarang sudah mencapai Rp. 20- an juta
dihitung penagihannya dari tanggal 14 mey 2017. Semua penghasilan tersebut
merupakan Total atau jumlah dari penghasilan kamar bilas dan MCK senilai
Rp.2.000 perorang untuk satu kali masuk dan total dari biaya karcis masuk.
Penghasilan tersebut kemudian di bagi lagi 60% untuk kelompok sadar wisata
(POKDARWIS) dan 40% dijadikan untuk khas pemerintah desa lifuleo. Semua ini
berkat dampingan dari Bengkel Appek yang sllu bersama kami mula dari awal
hingga proses nya sampai disini, Bengkel Appek juga bekerjasama dengan semua
elemen baik pemerintah desa yg selalu mendukung maupun camat kupang
barat,kabupaten kupangdan provinsi. Namun masih banyak kekurangan yang kami
hadapi yaitu kami POKDARWIS yang bekerja tanpa insentif sehingga masih
kurang partisipasi aktif dari beberapa anggota POKDARWIS yang memilki banyak
kesibukan, wisata sudah ada perubahan namun banyak pengeluhan dari
pengunjung berkaitan dengan jalan menuju lokasi yang masih kurang bagus.
Jalannya jelek saja banyak pengunjung apalagi kalau jalannya sudah bagus pasti
lebih banyak lagi pengunjungnya.14

13 Ibid
14 Informan Bapak Oktaf Saketo selaku Ketua POKDARWIS desa Lifuleo, wawancara dilakukan pada 23 juli
2017



Gambar 7

Pemungutan Karcis Masuk Yang Dilayani Oleh POKDARWIS

Sumber : Dokumentasi Penulis Dilapangan Tanggal 16 Juli 201715

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Yonias Y. Tosi, mengatakan

Bahwa;

Pemungutan retribusi pariwisata pantai Oesina ini sangat baik selain peningkatan
pendapatan asli desa, maupun masyrakat juga untuk terus mengembangkan
pariwisata sehingga terlihat tertata dengan baik soal management pengelolaan
wisata yang berkaitan dengan pendapatan keuangan nya terarah. Pemerintah desa
dan masyrakat dapat memanfaatkan potensi yang ada dengan baik, pungutan nya
sangat terjangkau dan murah perorang 2 ribu, roda 2 dua ribu, roda 4 lima ribu dan
roda 6 sepuluh ribu, dibandingkan dengan lokasi wisata yang lainya Pantai Oesina
termasuk  dalam kategori retribusi yg sangat terjangkau. Hal ini juga dapat member
pelajaran bagi masyarakat  maupun pokdarwis dalam mengelola pariwisata, hal ini
merupakan peran sangat baik dari Bengkel Appek ,pemerintahan desa, dari Balai
Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang (BKKPN) serta semua element
yang mendukung tercapainya ini semua.

Disampaikan lagi oleh bapak Februs Max Lay, berpendapat bahwa ;

Saya sangat bersyukur Bengkel Appek hadir di tenga kami sehingga banyak
perubahan yang kami dapatkan melalui berbagai kegiatan pendampingnan
nya,pemerintahan desa juga sangat berpartisipasi dalam pembangunan kususnya
wisata didesa kami inni, banyak kegiatan yang difasiliitasi oleh Bengkel Appek
dan Pemerintah desa sehingga desa kami dikenal oleh banyakk orang.. saat ini
sudah terlihat aktifitas penagihan retribusi karcis masuk dimulai dari gapura dan
posko penagihan paling depan. Kini sudah ada aktifitas yang dilakukan oleh

15 Ibid



POKDARWIS saat hari sabtu dan minggu maupun hari liburan nasional.
Penagihannya berdasarkan aturan desa yang sudah di sepakati bersama. Banyak
pengujung yang berdatangan dan POKDARWIS sanngat aktif dalam melayani
pengunjung. Pendapatan masayarakat pun dengan sendirinya sangat meningkat dari
sebelumnya.16

Hal senada juga disampaikan oleh sekertaris Desa Lifuleo Bapak

Lukas Oktavianus Sanga ;

Kami sebagai pemerintahan desa sangat mendukung melalui aturan desa yang
sudah kita sepakati bersama melalui undang-undang desa No 3 tahun 2017 tentang
retribusi tempat Pariwisata sangat terlihat jelas pada pasal 3. Jadi retribusi tersebut
sudah diatur secara baik dan sesuai regulasi yang ada. Jadwal penagihan biaya
karcis masuk yang dibuka aktif atau dilayani POKDARWIS di gapura masuk pada
hari sabtu dan minggu maupun liburan nasional, namun kenyataannya pengunjung
yang datang bukan hanya setiap hari sabtu dan minggu maupun hari-hari liburan
nasional, tetapi hari biasapun mulai dari senin sampai jumad ada pengunjung yang
datang.  Sehingga POKDARWIS perlu memperhatikan kembali jadwal yang sudah
dibuat sebaiknya setiap hari untuk kedepannya harus terus ada penagihan retribusi.
Retribusi roda 2 senilai dua ribu, roda 4 senilai 5 ribu, dan roda 6 senilai 10 ribu.
Semua aktivitas yang terjadi dilokasiwisata di kelola oleh kelompok sadar wisata
(POKDARWIS) namun tetap dalam dari dari kami sebagai pemerintahan desa.
Pembagian hasilpun sudah diatur dalam PERDES 60% untuk POKDARWIS dan
40% untuk masuk ke khas Desa. Banyak perubahan ekonomi yang terjadi.sehingga
kami pemerintah desa ingin POKDARWIS bekerja lebih aktif lagi. Dan masih
butuh bantuan dan partisipasi dari pemerintah Kabupaten maupun Provinsi
berkaitan infrastruktur jalan yang masih jelek. Tahun 2016 dari dana desa ada
pembangunan mck,jln rabat beton 200 meter, ada 3 unit lopo jumlah 90 juta. Kami
hanya bisa membantu 200 meter untuk perbaikan jalan menuju lokasi wisata karna
masih banyak kebutuhan yang mengeluarkan biaya dari  dana desa juga.17

Gambar 8

16 Informan bapak Februs Max Lay selaku  tokoh masyarakat desa Lifuleo, wawancara dilakukan pada tanggal
19 juli 2017

17 Informan Bapak Lukas Oktavianus Sanga selaku sekertaris Desa Lifuleo, wawancara dilakukan pada tanggal
19 juli 2017.



Undang-undang No 3 tahun 2017 Tentang Retribusi Tempat Pariwisata di POS jaga

Sumber : Dokumentasi Penulis Di Lapangan Tanggal 16 Juli 201718

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis bersama dengan

informan menunjukan bahwa Retribusi biaya karcis masuk sangat bermanfaat bagi desa

lifuleo sesuai dengan undang-undang desa No 3 tahun 2017 tentang retribusi tempat

Pariwisata seperti yang terlihat pada gambar peraturan desa di sosialisasikan dengan berbagai

cara seperti di pajang pada Pos jaga supaya masyarakat dapat melihat semua peraturannya

secara terbuka, banyak peningkatan pengunjung yang berdatangan ke lokasi wisata sangat

pesat terjadi setelah Bengkel Appek memperkenalkan kepada semua elemen pemerintah mau

OMS atau jaringan kerja sama yang dilakukan Bengkel Appek. Pengunjung yang berdatangan

bukan hanya dari dalam daerah tetapi ada yang dari luar daerah maupun yang dari luar negeri.

Aktivitas dalam lokasi pariwisata di kelola atau dilakukan oleh POKDARWIS. pemungutan

biaya karcis masuk perorang satu kali masuk senilai Rp.2.000, roda 2 senilai Rp.2.000, roda 4

senilai Rp.5.000,dan roda 6 senilai Rp.10.000. hasil dari retribusi karcis baik karcis

kendaraan maupun karcis MCK dan kamar bilas di bagi 60% untuk POKDARWIS dan 40%

untuk kas pemerintahan desa. Sekarang baru beberapa bulan ini sudah menghasilkan 20 juta

ini dibagi 60% untuk POKDARWIS dan 40% untuk kas Desa, perbulannya biasa dapat 3-7

juta, .biasanya pengunjung sangat terlihat ramai pada hari sabtu, minggu, dan liburan

Nasional, tetapi pada hari biasa pun masih ada pengunjung yang berdatangan untuk refresing

18 Ibid



atau mengisi waktu luangnya. Oleh karena itu kendala yang dihadapi yaitu anggota

POKDARWIS yang memiliiki banyak kesibukan masing-masing ada yang

berkebun,bertani,nelayan dan kendala-kendala lainnya yang membuat mereka tidak menjaga

di pos masuk atau gapura masuk setiap harinya, namun untuk buka aktif nya hanya pada hari

sabtu, minggu, dan hari liburan. Padahal hari biasapun ada pengunjung tapi tidak ada

pungutan biaya masuk, kendala yang kedua, POKDARWIS yang bekerja tanpa memiliki

insentif atau upah sehingga terlihat kurang adanya partisipasi aktif dari beberapa orang

anggota. kendala yang ketiga pembangunan infrastruktur jalan masuk kelokasi wisata masih

kurang bagus, sehingga banyak pengeluhan terjadi dari para pengunjung yang datang oleh

karena itu masih sangat membutuhkan bantuan maupun dukungan baik dari pemerintah

Kabupaten, Provinsi maupun pusat atau semua pihak untuk turut memperhatikan hal-hal

tersebut demi kesejahhtraan dan kemajuan masyarakat desa Lifuleo.

1.2. Bidang Politik

Ada berbagai kegiatan yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi setiap kebijakan

yang ada demi keberpihakan terhadap masyarakat pada umumnya, bidang politik juga sangat

berpengaruh dalam keberlangsungan wisata dan Ekosistem laut. Dalam bidang ini

masyarakat Desa Lifuleo juga sangat berperan penting dan turut terlibat aktif dalam setiap

kebijakan atau keputusan yang dibuat yang berphak pada masyarakat kususnya dalam

perkembangan wisata yang ada.



1.2.1. Perdes Tentang Sistem Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Ekowisata

Berbasis Masyarakat

Ekowisata merupakan potensi sumberdaya alam, lingkungan, serta keunikan alam

dan budaya, yang dapat menjadi salah satu sector unggulan desa yang belum

dikembangkan secara optimal. Oleh karena itu Peraturan desa No 4 tahun 2016 sangat

penting bagi kehidupan masyarakat, karena dengan adanya aturan desa dapat memiliki

suatu landasan aturan yang sangat jelas untuk perlindungan dan pemanfaatan ekowisata

berbasis masyarakat. Aturan dapat menjadi landasan dan tolak ukur bagi masyarakat

dengan adanya regulasi yang sangat mendukung.

Berikut ini adalah hasil wawancara dan observasi penulis

Bapak Jamal  A. Bongo, mengatakan bahwa;

Program wisata bahari tersebut dengan semangat pendampingan dari bengkel
appek, pemerintah desa demi memajukan Lifuleo sehingga masyarakat pun taat
dan patuh terhadap semua peraturan yang dibuat di desa yang berpihak pada
perlindungan wisata alam. adapula aturan yang mengatur tentang hukuman bagi
orang yang melanggar aturan dalam menjaga Ekosistem laut diantaranya denda
beras 1 (satu) karung,babi 1 (satu) ekor dan berupa uang berjumlah Rp.2.500.00019

Kemudian Bapak Thomas Tosi, mengatakan bahwa ;

PERDES atau peraturan desa Lifuleo No 4 Tahun 2016  mengatur tentang sistem
perlindungan dan pemanfaatan kawasan ekowisata berbasis masyarakat. PERDES
ini dibuat berdasarkan kesepakan masyarakat desa secara umum maupun
pemerintah desa berrsama BPD desa Lifuleo. Peraturan ini dibuat untuk melindung
keberlanjutan kawasan wisata yang ada di desa lifuleo. saya merasa hal ini sangat
penting karena ini menjadi landasan hukum bagi yang melanggarnya. Membuat
orang yang  ingin merusak alam menjadi jerah dan takut untuk melanggar karena di
dalam aturan tersebut tercantum sangsi yang sangat berat. Semua pengunnjung
yang datang dapat melihat secara langsung PERDES ini di pajang di lokasi wisata
Pantai Oesina. Dengan adanya proses penyusunan sampai penetapan peraturan
desa ini sehingga kami masyarakat biasapun belajar banyak hal sehingga kami tau
bagaimana proses nya yang benar.20

19 Informan  Bapak Jamal  A. Bongo selaku masyarakat desa Lifuleo, wawancara dilakukan pada tanggal 19 juli
2017
20 Informan Bapak Thomas Tosi selaku tokoh masyarakat desa Lifuleo, wawancara dilakukan pada tanggal  19
juli 2017



Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Yoel Sanga, ketua BPD bahwa ;

Aturan desa yang dibuat untuk memberitahukan kepada semua orang bahwa wisata
sangat penting untuk kita lindungi dan kita lestarikan bersama demi kesejahteraan
masyarakat desa. Dalam perdes berbicara banyak hal yang mengatur untuk
melindungi,  melestarikan, serta memiliki kepastian hukum dan keadilan agar tetap
menjaga keutuhan dan keindahan wisata alam yang ada. Bagi yang melanggar
masing-masing jenis pelanggaran terdapat sangsi yang berbeda-beda sesuai dengan
pasal yang tercantum dalam peraturan desa No 4 tahun 2016. Masyarakatpun
memiliki partisipasi aktif mulai dari perencanaan penyusunan PERDES sampai
pada pelaksanaannya, walupun masih banyak yang belum terlibat karena banyak
kesibukan.21

Sedangkan pendapat Bapak Yosep M. Abia, berkaitan denga peraturan desa

mengungkapkan bahwa ;

Masyarakat maupun pemerintah desa berpartisipasi aktif dalm penyusunan sampai
pada penetapan mengenai peraturan desa ini, semua ini berkat bimbingan dari
Bengkel Appek yang membuka wawasan kami. Dukungan pemerintah desa
terhadap pelaksanaan program ini adalah membuat aturan-aturan yang melindungi
laut beserta isinya adapula aturan yang mengatur tentang hukuman bagi orang yang
melanggar aturan dalam menjaga ekosistem laut diantaranya denda beras 1 (satu)
karung,babi 1 (satu) ekor dan berupa uang berjumlah Rp.2.500.000 bagi orang
yang melanggarnya. Ada beberapa kendalanya yaitu masih membutuhkan banyak
perhatian dari semua pihak dan sosialisasi peraturan desa nya lebih maksimal lagi.
Untuk sementara waktu belum ada masyarakat yang melanggar karena takut
terkena sangsi.22

Kemudian dipertegas lagi oleh Bapak Yefta Vatu, mengatakan bahwa:

Kehadiran Bengkel Appek di desa kami banyak kemajuannya, Bengkel Appek
menjaring kerja sama dengan  baik dari masyarkat, pemerintah desa, Kabupaten
dan Provinsi maupun Pusat. Sehingga ada banyak kegiatan yang dilaksanakan
salah satu nya yaitu pembentukan peraturan desa No 4 Tahun 2016 . dalam setiap
proses penyusunan itu kami dapat banyak pelajarannya. Kami jadi tau bagaimana
cara menyusun peraturan desa dengan baik. Dalam aturan desa tersebut lebih
ditekankan pada sistem perlindungan dan pemanfaatan kawasan Ekosistem wisata
bebasis masyarakat. semua orang  harus punya tanggung jawab yang sama untuk
melindungan kawasan ekowisata, sangsi bagi yang melanggar peraturan desa
dengan merusak wisata alam baik di pesisir maupun di dasar laut akan dikenakan
denda adat berupa, beras 1 (satu) karung, babi 1 (satu) ekor, dan berupa uang
berjumlah Rp.2.500.00 bagi orang yang melanggarnya.23

21 Informan Bapak Yoel Sanga selaku  Ketua BPD desa Lifuleo, wawancara dilakukan pada tanggal 19 juli
2017
22 Informan Bapak Yosep M. Abia selaku anggota POKDARWIS Desa Lifuleo, wawancara dilakukan pada
tanggal 19 juli 2017
23 Informan  Bapak Yefta Vatu Masyarakat Desa Lifuleo, wawancara dilakukan pada tanggal 23 juli 2017



Lebih lanjut menurut ketua POKDARWIS Bapak Oktaf Saketo,

mengatakan bahwa ;

Kami dari POKDARWIS merasa sangat terbantu dengan adanya PERDES No 4
tahun 2016 ini. Semua nya menjadi lebih terarah dengan baik dan jelas sesuai
regulasi yang sudah disepakati bersama dan mendapat persetujuan dari
pemerintah desa. Dalam PERDES No.4 tahun 2016 tentang sistem perlindungan
dan pemanfaatan kawasan ekosistem wisata bebasis masyarakat mengatur di
wilayah pesisir maupun semua habitat dalam laut. Dulu ada orang yang bom ikan,
racun ikan menggunakan akar tuba, potasium,dan jenis racun lainnya, ada yang
merusak terumbu karang, tetapi setelah ada PERDES yang mengatur nya, banyak
yang sudah sadar bahwa kekayaan alam perlu kita jaga dana lestarikan, sekarang
semua sistem penangkapan ikan lebih ramah lingkungan dengan menggunakan
pukat, pancing, soro, pele, sekarang terlihat ikan-ikan di pesisir saat pasang surut.
Baru-baru pernah ada orang luar yang datang membawa peralatan untuk racun
ikan, ketika melihat PERDDES terpajang di sekitar lokasi wisata dan ada petugas
POKDARWIS menegur bahwa ada sangsi yang berat bagi yang melanggar,
merusak lingkungan alam merekapun akhirnya pulang. Karena didalamnya
menerangkan sangsi bagi pelanggar berupa uang tunai Rp.2.500.000, beras 50
kilo, babi I Ekor harga 4.000.000 juta. 24

Dilanjutkan oleh Bapak Jovi Nahak, pendamping lapangan Bengkel Appek

bahwa;

Penyusunan serta pengesahan PERDES no 4  tahun 2016 ini untuk melatih
masyarakat agar mampu menemukan masalah dan mencari solusi bersama. kini
dengan ada nya penyusunan dan pengesahan tersebut masyarakat terlibat aktif
dalam memberikan masukan, usul dan saran mengenai rancangan perdes N0 4
tahun 2016 sampai pada penetapannya yang disepakati oleh pemerintah desa.
Masyarakat akhirnya belajar bagaimana proses nya, banyak pengetahuan yang
mereka dapatkan. kami hanya mendampingi dan memfasilitasi, selebihnya
,mereka sendiri yang menemukan masalah dan menemukan solusi untuk
menangani permasalahan yang berkaitan dengan ingawisata. 25

Gambar 9

Peraturan Desa Lifuleo Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem perlindungan Dan Pemanfaatan

Kawasaan

Ekowisata

24 Ibid
25 ibid



Berbasis Masyarakat.

Sumber : Data Bengkel Appek 201626

Berdasarkan Hasil wawancara dan observasi serta dokumen PERDES Lifuleo No 4

tahun 2016 yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa, peran Bengkel Appek di tengah

masyarakat membawa banyak perubahan bagi masyarakat dan semua elemen dapat membuka

mata dan berjuang bersama demi kemajuan dan  kesejahtraan masyarakat Desa Lifuleo. dari

hasil kerja sama yang baik tersebut maka lahirlah semua pemikiran  bersama melalui

musawara mufakat yang memutuskan perlu adanya PERDES No 4 Tahun 2016 yang

mengatur tentang sistem perlindungan dan pemanfaatan kawasan ekowisata berbasis

masyarakat seperti yang terlihat pada gambar diatas. Dalam PERDES tersebut berbicara

banyak hal yang berkaitan dengan sistem perlindungan dikawasan wisata. Dengan adanya

PERDES tersebut masyarakat pun menjadi tau mulai dari proses penyusunan sampai pada

penetapan dan pelaksanaannya, karena masyarakat juga dilibatkan secara langsung dalam

setiap proses, hal tersebut menjadi sebuah pelajaran bagi masyarakat desa. Dalam PERDES

mengatur juga tentang tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari berbagai element, ada

juga yang mengatur tentang sangsi yang sangat berat tentang hukuman bagi orang yang

melanggar aturan dalam menjaga ekosistem laut diantaranya denda beras 1 (satu) karung,

babi 1 (satu) ekor dan berupa uang berjumlah Rp.2.500.000. penggunaan dana sanksi menjadi

sumber penerimaan bukan pajak pemerintah desa, dengan rincian 50% untuk biaya proses

penyelesaian adat, 30% untuk kas Desa, 20 % untuk masyarakat pelapor. Dan setiap orang

yang melaporkan pelaku pelanggaran berhak memperoleh penghargaan berupa ucapan

terimakasih secara lisan maupun tertulis dari pemerintah desa dan  mendapat pembagian 20%

dari total uang sanksi. Pemerintah desa juga mengalokasikan .

26 Data Bengkel Appek Tahun 2016



1.2.2. Perdes Tentang Alokasi Anggaran Yang Berpihak Pada Kepentingan

Pengembangan Pesisir Pantai Dan Ekosistem Laut

Dengan hadirnya undang-undang desa No 6 Tahun 2014 mau mengajak

bahwa setiap desa harus mampu untuk mandiri dan mengatur rumah tangga nya

sendiri dengan anggaran yang dialokasikan langsung ke desa sangat besar. Selain

tugas dari pemerintah untuk memperhatikan masyarakat desa juga merupakan tugas

bersama, OMS juga hadir untuk membantu masyarakat dalam melakukan setiap

tugas pemberdayaan dan  pengabdian  demi kemajuan dan kesejahtraan masyarakat

desa melalui setiap kegiatan pendampingan nya. Peraturan desa yang di buat di desa

Lifuleo berkaitan dengan alokasi anggaran yang berpihak pada kepentingan

pengembangan pesisir pantai dan Ekosistem Laut. Dengan adanya alokasi anggaran

yang berpihak pada pesisir dan ekosistem laut dapat mempertahankan dan

melestarikan keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir. Dalam hal ini peneliti melihat

dari  peraturan desa No 4 Tahun 2016 pada pasal 13 berbunyi pemerintah desa wajib

menyediakan anggaran dari APBdesa dan pasal 14 wajib mengalokasikan anggaran

yang berpihak pada ekowisata. Peraturan Desa tersebut dibuat berdasarkan

kesepakatan bersama.karena pemerintah desa maupun masyarakat merasa hal

tersebut sangat penting untuk kita sepakati dalam sebuah aturan yang jelas demi

melestarikan dan keberlanjutan ekowisata yang ada di Desa Lifuleo dapat terjamin

dengan baik.

Pendapat yang disampaikan oleh Bapak Otnial B. Kollo,bahwa ;

Dukungan dari Pemerintah Desa adalah bahwa Pemerintah Desa  memberi ruang
kepada masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ini dengan berbagai dukungan
salah satunya yaitu dana desa dengan tujuan mensejahterakan kehidupan
masyarakat desa Lifuleo sesuai dengan bunyi peraturan desa No 4 tahun 2016
yaitu salah satunya adalah keberpihakan pemerintah desa berkaitan dengan
alokasi anggaran untuk setiap pembangunan di lokasi Wisata Pantai Oesina.
Dengan adanya PERDES sehingga dapat terlihat jelas bahwa pemerintah Desa



pun punya tangggungjwab yang besar terhadap perkembangan dan keberlanjutan
Wisata Pantai Oesina.27

Bapak  Jamal  A.Bongo, mengatakan bahwa ;

Dengan adanya dukungan dari pemdes setempat  yang berupa Dana/Anggaran
berjumlah 92,800.000.000 membuat Masyarakat Desa Lifuleo semangat  dalam
ikut serta  menyukseskan  program Wisata Bahari tersebut. Hadirnya Bengkel
Appek dengan berbagai jenis kegiatan pelatihan sehingga kami dapat mengatui
proses penyusunan peraturan desa dengan baik. Semua hal yang dilakukan demi
kesejahtraan dan kemajuan desa lifuleo oleh karena itu membutuhhkan dukungan
dari semua element. Pemerintah Desa memiliki partisipasi sangat aktif baik
dukungan moril maupun materil. Pemerintah desa juga memfasilitasi berbagai
kegiatan dalam pembangunan sarana prasrana di lokasi wisata  menggunakan
dana desa hal ini terlihat dari peraturan desa No 6 Tahun 2016 keberpihakan
anggaran untuk Ekowisata sudah diatur pula dalam PERDES.28

Di pertegas lagi oleh Bapak Benediktus G Abiant, mengatakan bahwa ;

Desa Lifuleo memiliki salah satu potensi desa wisata di kabupaten Kupang dan
Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sejauh ini dukungan pemerintah desa Lifuleo
terhadap pelaksanaan program sadar wisata yaitu melakukan kerja sama dengan
masyarakat Desa Lifuleo dan BPD Desa Difuleo guna memperlancar kegiatan
program Sadar Wisata yang ada di Desa Lifuleo yang di damping dari bengkel
appek. Pemerintah desa lifuleo juga telah membuat Perdes atau aturan desa
berupa potensi wisata berdasarkan hasil kesepakatan bersama yang di setujui oleh
pemerintah desa. Dukungan pemerintah desa Lifuleo terhadap pelaksanaan
program sadar wisata (POKDARWIS) berdasarkan peraturan desa No 4 Tahun
2016 ada pasal yang berbunyi tentang keberpihakan alokasi anggaran yang
merupakan tanggungjawab dari pemerintah desa juga sehingga ada alokasi
anggarannya yang sudah dilakukan berupa sarana prasarana di lokasi wisata
pantai Oesina berupa pembangunan lopo disekitar area pantai, MCK. Dana
tersebut diambil dari dana desa. Dana yang dikeluarkan untuk pembangunan
MCK sebesar kurang lebih Rp.9.000.000 dan pembuatan jalan setapak di pinggir
pantai dan 3 unit lopo sebesar kurang lebih Rp.90.000.000. 29

Sekertaris Desa Lifuleo Bapak Lukas Oktavianus Sanga, menjelaskan

berkaitan dengan dana desa yang berpihak pada kawasan wisata ;

Kami dari pemerintah desa selama ini juga selalu mendampingi masyarakat desa
yang difasilitasi oleh Bengkel Appek yang berkaitan dengan inga wisata. Ada
PERDES No 4 Tahun 2016 pada pasal 13 berbunyi pemerintahan desa wajib
menyediakan anggaran yang bersumber dari APBDesa dan pasal 14 berbunyi
pemerintahan desa wajib mengalokasikan anggaran untuk pembangunan
Ekowisata. yang sudah kita sepakati bersama dan kami sangat mendukung itu.

27 Informan  Bapak Otnial B. Kollo selaku  masyarakat  Desa Lifuleo, wawancara dilakukan pada tanggal 23 juli
2017
28 ibid
29 ibid



ada berbagai sumber bantuan dana yang sudah masuk selain dari Dana Desa ada
juga bantuan dari Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang
(BKKPN), Bantuan Dari Kementrian Perikanan Dan Kelautan yang sudah
dialokasikan untuk pembangunan dikawasan wisata Pantai Oesina yakni: Gapura,
lopo dan los kuliner, kamar bilas, fiber air semua ini bantuan dari BKKPN (Balai
Kawasan Konservasi Perairan Nasional) sejumlah RP 400.000.000 Juta.
Kemudian 2 unit kentinting searagam pokdarwis 20 baju, kamera 1 unit, kamera
bawa laut 1 untit, HT 3 unit berjumlah Rp.100.000.000 juta Bantuan Kementrian
Perikanan Dan Kelautan. Lalu dari Dana Desa Tahun 2016 ADA mck,jln rabat
beton 200 meter, ada 3 unit lopo jumlah Rp 90.000.000 juta, tahun 2017 dari dana
desa yang  sudah dirancangkan untuk dibangun lagi lopo 5 unit Rp.10.000.000
juta, pagar keliling lokasi wisata 36.200.000.000.000, aula dengan luas 5 X12
dana berjumlah 92,800.000.000. seperti yang terlihat pada gambar yaitu alat bukti
bahwa semua bantuan Dana Desa tersebut sudah di serahkan ke POKDARWIS
dan dialokasikan  untuk pembangunan sarana-prasarana di lokasi wisata.30

Gambar 10

Peraturan Desa Lifuleo No 3 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2016

Sumber : APBDes TA 2016 Desa Lifuleo31

Hal senada disampaikan oleh bapak Oktaf Saketo, ketua POKDARWIS

mengatakan bahwa ;

30 ibid
31 APBDes TA 2016 Desa Lifuleo



Berkaitan dengan alokasi angggaran yang berpihak pada Ekowisata ada beberapa
alokasi anggaran yang masuk dari berbagai pihak seperti, bantuan dari  BKKPN
membantu berupa sarana prasarana Gapura, Pos Loket, 5 Unit lopo, 5 unit Los
kuliner, 2 unit kamar bilas, pipanisasi ukuran 600 meter, Tandun penampung air,
Bak sampah, total nya berjumlah Rp.300.000.000 Juta, selain itu juga BKKPN
juga membantu untuk terus mendampingi masyarakat.Bantuan dari kemntrian
kelautan senilai Rp.100.000.000 Juta untuk sarana pendukung semacam genset,
seragam pokdarwis., mesin perahu ketinting, fin,sepatu renang, kaca renang,
masker, hendi tolki, kamera. Kemudian dari Pemerintah Desa Tahun 2015
bangun 2 unit MCK dananya 11 juta, Tahun 2016 ada rabat beton 200 meter +3
lopo senilai Rp. 79.000.000 Juta. Tahun  ini  2017 direncanakan dari dana desa
akan di bangun aula, pagar killing, pengadaan meteran listrk dan istalasi. dana
sdh ada hanya di kerjakan. Pemerintah desa berperan aktif jg dalam adminstrasi
dan berbagai hal lainnya untuk membantu meyukseskan wisata di desa Lifuleo.
Tahun 2017 di RKPDES menetapkan insentif  untuk POKDARWIS dari PAD 72
Juta. kalau pendapatan dalam tahun 2017 ini  bisa mencapai 72.000.000 juta,
untuk sementara masih belum pasti. karena banyak kebutuhan konsumsi rapat dan
belanja lain-lainnya. sehingga belum tahu pasti pendapatan masuk dari wisata
pantai oesina ini mampu mencapai Rp.72.000.000 juta ataukah tidak.32

Dilanjutkan oleh Bapak Largus Ogot, sebagai pendamping program dari

Bengkel   Appek bahwa ;

Kami sebagai Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) bertugas sebagai fasilitator,
kami terus bergerak untuk mendampingi masyarakat Desa Lifuleo dengan
berbagai cara sudah kami lakukan yang bekerja sama dengan berbagai element.
Tugas kami memmberi penyadaran akan pentingnya menjaga Ekowisata yang ada
untuk kita kembangkan dengan baik sehingga terjadi perubahan kehidupan dan
kesejahtraan masyarakat. Salah satunya melalui adanya peraturan yang dibuat
agar masyarakat maupun pemerintah punya ikatan dan punya landasan yang jelas
untuk memperhatikan Ekowisata yang ada melalui peraturan desa No.4 tahun
2016 maupun No 3 tahun 2017. Dukungan finansial dan ilmu pengetahuan dari
TNC ( The Nature Concervaty ), adalah OMS yang bergerak dibidang konservasi
lingkungan hidup, Dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat. Bentuk
dukungannya seperti :Percaya bahwa prograam ini akan membawa manfaat
ekonomi dan ekologis, Peran aktif mereka ( masyarakat dan pemerintah desa )
meliputi pikiran dan tenaga, Dukungan berupa alokasi dana desa untuk
pengembangan lokasi wisata. Anggaran dari 2015-2017 berkisar kurang lebih
Rp.300.000.000, Dukungan dari BKKPN kupang berupa pengetahuan dan
anggaran Anggaran sebesar kurang lebih RP.360.000.000 dalam bentuk sarana
prasarana dilokasi wisata. 100.000.000 juta Bantuan Kementrian Perikanan Dan
Kelautan berupa sarana prasarana di lokasi wisata.33

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta dokumen PERDES No 4 Tahun 2016

yang dilakukan penulis menunjukan bahwa peran Bengkel Appek sangat berdampak positif

32 ibid
33 Informan Bapak Largus Ogot Selaku Pendamping Program Ekowisata Dari Bengkel Appek Di Desa Lifuleo



bagi masyarakat. Bengkel Appek melakukan pendampingan pada pemerintah desa maupun

masyarakat desa  dengan berbagai jenis kegiatan pelatihan sehingga masyarakat pun dapat

mengetahui bagaimana proses pembuatan dan penyusunan Peraturan Desa. Sangat terlihat

jelas juga pada gambar diatas merupakan tanda bukti penyerahan anggaran yang di berikan

dari berbagai pihak pada POKDARWIS, semua dilakukan secara transparansi, Melalui

jaringan yang dimiliki Bengkel Appek memperkenalkan ekoswisata di desa Lifuleo ke

berbagai pihak baik instansi-instansi pemerintahan maupun OMS dan berbagai element

lainnya. Masyarakat dapat menemukan masalah dan menemukan solusi bersama. Peraturan

desa No 6 Tahun 2016 dan peraturan Desa No 3 Tahun 2017 di dalam pasal-pasal tertentu

berbicara selain perlindungan tapi juga berbicara soal keberkaitan alokasi anggaran yang

berpihak pada Ekowisata. Hal ini menunjukan bahwa PERDES yang ada dapat menjadi

landasan hukum yang jelas dan terarah untuk di tegakan bersama. Sejauh ini pemerintah Desa

sudah mengimplementasikan PERDES yang sudah ada dengan berbagai dukungan baik

secara moril maupun materil. selain memfasilitasi berbagai kegiatan pelatihan pemerintah

desa juga mengalokasikan anggaran untuk setiap pembangunan yang ada dilokasi wisata

berupa sarana prasarana di mulai dari tahun 2015-2017senilai kurang lebih  Rp.300.000.000

juta. selain dari dana desa ada juga dari berbagai pihak yang memberikan bantuan dan

Dukungan dari BKKPN kupang berupa pengetahuan dan anggaran Anggaran sebesar kurang

lebih RP.360.000.000 dalam bentuk sarana prasarana dilokasi wisata. 100.000.000 juta

Bantuan Kementrian Perikanan Dan Kelautan berupa sarana prasarana di lokasi wisata.

Adanya PERDES sangat membantu masyarakat. Namun semua dana desa tidak bisa

dialokasikan semuanya untuk ekowisata tapi juga untuk kebutuhan lainnya. sehingga

pembangunan di lokasi wisata dilakukan secara bertahap. PERDES yang mengatur berkaitan

perlindungan maupun alokasi anggaran bertujuan agar tetap mempertahankan pelestarian dan



perlindungan serta keberlanjutan ekowisata yang ada agar tetap terjaga dan terlindungi

dengan baik.

1.2.3. Pembentukan Kelompok Sadarwisata (POKDARWIS)

Program INGA WISATA, mulai di implementasikan pada tahun 2015.

Sasaran Program adalah pemerintah desa, kelompok Masyarakat/Pokdarwis,

konservasi lingkungan perairan dalam Kawasan TNP Laut Sawu, kebijakan

pemerintah desa yang berorientasi pada konservasi dan pengembangan mata

pencaharian alternative melalui ekowisata. Dari pelaksanaan program ini

memperlihatkan berbagai perubahan yang mulai nampak pada masyarakat di mana

masyarakat mulai tergabung dalam kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sehingga

mampu mengelola Desanya sendiri. Perubahan tersebut terlihat adanya perubahan

pengetahuan, pemahaman, pengalaman, sikap dan perilaku masyarakat Desa.

Masyarakat mampu mengelola kekayaan alam yang di milikinya dan dijadikan

sebagai aset wisata, masyarakat bisa mengidentifikasi kebutuhan atau masalah di

Desa dan mengajak Desa-Desa lain untuk bisa mengatasi masalah bahkan untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan potensi-potensi yang

dimiliki.  Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan informan.

Ibu Santi Sangalolu, mengatakan bahwa ;

Kelompok ini terbentuk pada tahun 2015, sejak Bengkel Appek hadir untuk
mendampingi kami. Kelompok ini terbentuk dari semua elemen masyarakat baik
dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh
pendidikan, maupun element masyarakat lainnya. hal ini berawal dari potensi
yang ada namun semuanya masih menutup mata. Sehingga Bengkel Appek
menyadarkan kami semua bahwa potensi yang ada sangat  penting
dikembangkan. Akhirnya terbentuklah kelompok sadarwisata (POKDRAWIS)34

Kemudian Bapak Februs Max Lay, mengatakan bahwa ;

34 Ibid



Kehadiran POKDARWIS di tengah masyarakat ini  berawal dari hadirnya
Bengkel Appek di tengah masyarakat dan memberikan penyadaran serta
pengetahuan dan keterampilan melalui kegiatan sosialisasi dari tiap-tiap dusun
serta berdiskusi dengan semua elemen masyarakat sehingga menemukan suatu
kesepakatan bersama untuk membentuk kelompok sadarwisata. Sehingga semua
nya dapat terkontrol dan terarah dengan baik. Dari lingkungan wisata pantai yang
belum dilindungi dan di perhatikan sehingga dibentuklah POKDARWIS  sangat
membantu, untuk mengontrol dan melindungi ekowisata secara baik. Ketika SK
sudah dikeluarkan maka POKDARWIS punya kuasa dan hak untuk menjalankan
tugasnya. Kelompok ini kemudian diberikan perhatian kusus atau dilatih untuk
memiliki keahlian serta keterampilan kusus untuk mengelola kekayaan atau
Ekowisata yang ada di desa tanpa mempekerjakan orang luar lagi.35

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Panaf Yonias Y Tosi, mengatakan

bahwa ;

Kelompok Sadar Wisata terbentuk atas dasar keprihatinan dan keberlanjutan
ekowisata yang ada di Desa Lifuleo. Banyak potensi yang ada namun tidak di
perhatikan dengan baik. Bengkel Appek hadir dan membuka wawasan
masyarakat desa untuk berpikir kedepan. Agar semuanya lebih terfokus dan
terarah maka perlu di bentuk suatu kelompok yang bertugas untuk
mengembangkan wisata pantai Oesina yang ada sehingga merekalah yang akan
mempengaruhi masyarakat lainnya yang belum memiliki kesadaran yang sama.
Melalui sebuah diskusi yang panjang akhirnya terbentuk lah kelompok
sadarwisata ini pada tahun 2015 atas persetujuan pemerintah desa dengan
mengeluarkan Surat Keputusan(SK).36

Kemudian Bapak Yos Leo, mengatakan bahwa ;

Terbentuknya kelompok sadar wisata(POKDARWIS) sangat baik untuk
mendukung perkembangan wisata pantai oesina yang ada di desa Lifuleo.
Berawal dari lokasi Ekowisata pantai yang tidak diperhatikan mendorong
masyarakat untuk berkembang dan maju atas dasar motivasi penyadaran dan
pengetahuan serta pendampingan yang dilakukan Bengkel Appek. Dari berbagai
pemahaman yang diberikan bengkel appek maupun pemerintah desa mendorong
untuk peningkatan wisata pantai menjadi jauh lebih baik. Maka terbentuklah
kelompok sadarwisata (POKDARWIS). Masyarakat yang sebelumnya melakukan
tindakan merusak lingkungan sekarang sudah mulai berkurang.37

Bapak Oktaf Saketo (ketua PokDarwis) berpendapat berkaitan dengan

terbentuknya kelompok Sadarwisata ;

Keberadaan Kelompok Sadar Wisata di Desa Lifuleo sebagai inisiator dan
penggerak untuk membangun dibagian  kepariwisataan sehingga Desanya bisa

35 ibid
36 ibid
37 Informan Bapak Yos Leo selaku masyarakat Desa Lifuleo, wawancara dilakukan pada tanggal 19 juli 2017



mandiri. Awal kelompok ini ada karena sosialisasi dan diskusi-diskusi yang
dilakukan oleh bengkel appek disetiap dusun  masing-masing, ada 4 dusun,
pendampingan sejak tahun 2015. Desa merupakan aset yang perlu dikelola secara
baik karena Desa memiliki keberagaman potensi dan sumber daya alam yang
dimilikinya sehingga dapat dilestarikan dan dimanfaatkan secara baik. saya
tergabung dalam kelompok ini sejak tanggal 1 agustus 2015 sampai sekarang. SK
penetapan POKDARWIS ini pada tanggal 1 agustus 2015 yang dikeluarkan atau
disetujui oleh pemerintah desa. Dengan motivasi yang kuat untuk membangun
Desa. Karena ketika saya melihat potensi yang ada Di Desa, orang sudah  kenal
bahwa Desa ini memiliki potensi Sumber daya alam yang melimpah tetapi karena
kami tidak mampu untuk mengelolanya sehingga kekayaan alam ini tidak begitu
diperhatikan dan kami tidak mendapatkan apa-apa untuk membangun Desa. Ada
berbagai pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan dalam pelaksanaan
program ini. Tentu begitu benyak sekali yang saya dapat dan tidak bisa
disebutkan satu persatu. Selaku ketua kelompok ini saya mendapatkan
pengalaman bagaimana menjadi seorang pemimpin dan memimpin dari jumlah40
orang anggota PokDarwis. Begitu juga keterampilan yang didapatkan sehingga
kami bisa menata lokasi tempat wisata ini dengan baik dalam nuansa
kebersamaan. Namun saat ini partisipasi anggota masih minim karena
POKDARWIS masih bekerja secara suka rela tanpa upah. Dan banyak
masyarakat yang bekerja serabutan dalam hal ini ada banyak pekerjaan yang
harus dilakukan.38

Sekertaris Desa Lifuleo Bapak Lukas Oktavianus Sanga, menjelaskan

berkaitan dengan Pembentukan kelompok sadar wisata (POKDARWIS) ;

Pokdarwis Lifuleo merupakan jelmaan pemerintah Desa. Cukup beralasan karena
Pokdarwis menjadi tulang punggung Pemdes dalam menyukseskan penataan
lokasi wisata, tidak heran, dalam PERDES No 4 Tahun 2016 pasal 17
menunjukan pengaturannya secara khusus tentang Pokdarwis terkait posisinya
sebagai mitra Pemdes, peran dan tugas, serta pengaturan kelembagaannya. Lebih
dari itu sejumlah kebutuhan dalam bentuk program dan kegiatan Pokdarwis di
akomodir dalam perencanaan Desa (RPJMDes). Terbentuknya Kelompok
sadarwisata (pokdarwis) atas kesepakatan bersama seluruh masyarakat. Hal ini
agar dapat dengan mudah mengontrol serta management pengelolaan wisata
dapat berjalan lebih baik. Dari sekelompok orang yang sudah di bentuk dalam
kelompok diberikan bekal pengetahuan serta keterampilan agar mereka mampu
untuk mengelola Wisata Pantai Oesina dengan baik. pengurus kelompok sadar
Wisata (Pokdarwis) melalui Surat Keputusan Kepala Desa No 4/SKEP/2015
tentang  pembentukan badan Pengurus Pokdarwis Desa Lifuleo dan SK Dinas
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemerintah Propinsi NTT Tahun 2016 tentang
Pokdarwis Lifuleo seperti yang terlihat pada gambar dibawah merupakan SK dari
pemerintah Desa Lifuleo. Sebagaimana layaknya organisasi Modern, Pokdarwis
memiliki visi misi, rencana sistem kerja pengurus dan anggota yang di tunjukkan
dengan struktur kepengurusan yang di lengkapi dengan kelompok kerja bidang

38 Ibid



rehabilitasi dan pelestarian, Keamanan dan Pengawasan, Sarana Prasarana,
Pengembangan ekonomi, Seni dan Budaya serta data dan promosi. 39

Gambar 11

Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Sadar Wisata Desa Lifuleo

Sumber :

Data
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n oleh

bapak

Largus Ogot (Manajer Program/Koordinator Program INGA WISATA) dari

Bengkel Appek mengatakan bahwa ;

Pada tahun 2015 Bengkel APPek bersama TNC, Pemerintah Provinsi, dan
Kementerian Kelautan dan perikanan menggagas program pemberdayaan
masyarakat melalui pengelolaan dan pemanfaatan Ekowisata di Desa Lifuleo.
Program ini tentu menerapkan berbagai pendekatan alternatif terutama dalam
konteks pendampingan, perencanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap program
yang dijalankan. Tentu atas dasar pertimbangan yang begitu matang, Bengkel
APPeK memilih Desa Lifuleo sebagai salah satu Desa dampingan. Program
pembentuka POKDARWIS berawal dari situasi masyarakat desa Lifuleo yang
dinilai ada kecenderungan perilaku masyarakat yang kurang memberikan
kepedulian terhadap pelestarian di wilayah perairan. Berdasarkan pengamatan
lembaga OMS (Bengkel Appek) sebelumnya belum ada perhatian dari pemerintah
desa lifuleo, belum ada perhatian serius tentang bagaimana menjaga kelestarian
kawasan laut melalui kebijakan-kebijakan dan program-program desa. Desa
Lifuleo memiliki ragam potensi khusunya potensi obyek wisata. Dari situasi ini
kemudian kami dari Bengkel Appek bersama TNC, bersama pemerintah provinsi
maupun kementrian kelautan dan perikanan RI mencoba menggagas program
pemberdayaan masyarakat melalui inisiatif pengembangan masyarakat dalam
pengelolaan dan pemanfaatan wilayah ekowisata (inga wisata). Dalam mengawali
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program ini dari pihak bengkel appek mencoba mengawali pendekatan
pendampingan kepada masyarakat didesa Lifuleo,dengan membuat suatu
keputusan dalam rangka memecahkan masalah yang ada di Desa Lifuleo dan
pemetaan ekowisata ada Desa Lifuleo, dan membuat kesepakatan mengenai
bagaimana strategi untuk menjaga ekosistem laut. Kesepakatannya berupa :
Membentuk kelompok sadar wisata (POKDARWIS) Adapun beberapa
pendekatan untuk bagaimana cara menjaga ekosistem laut yaitu sebagai berikut :
mendorong pengembangan mata pencaharian alternatif melalui pengelolaan
kawasan ekosiwisata. Diyakini bahwa masyarakat akan mencari penghasilan di
ekowisata. Alasannya melalui ekowisata diharapkan masyarakat dapat menjaga
keaslian sumber daya lingkungan sebagai daya tarik dari obyek wisata itu sendiri.
Karena prinsip obyek wisata yaitu : bagaimana menjaga keaslian alam dan
bagaimana merawat alam  (pesisir laut,ekosistem laut,dan darat). 41

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang dilakukan penulis menunjukan

bahwa fungsi pemberdayaan yang dilakukan oleh Bengkel Appek membawa banyak

perubahan bagi masyarakat desa. Dengan sistem pendampingan yang dilakukan Bengkel

Appek sehingga masyarakat mulai sadar dan merasa bahwa wisata alam sangat penting bagi

mereka. Dari realita sebelumnya pantai oesina belum ada perhatian kusus dari pemerintah

desa maupun masyaraakat desa lifuleo maka hadirlah Bengkel Appek di mulai dengan

kegiatan sosialisasi dan diskusi di ke empat dusun tersebut dan semua element masyarakat

maka secara bersama-sama untuk membentuk suatu kelompok yang dinamakan kelompok

sadarwisata (POKDARWIS) pembentukan kelompok sadarwisata Terbentuknya pengurus

kelompok sadar Wisata (Pokdarwis) melalui Surat Keputusan Kepala Desa No 4/SKEP/2015

tentang  pembentukan badan Pengurus Pokdarwis Desa Lifuleo dan SK Dinas Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif Pemerintah Propinsi NTT Tahun 2016 tentang Pokdarwis Lifuleo. agar

masyarakat desa Lifuleo mampu secara mandiri untuk mengelola wisata pantai oesina.

Sebelumnya POKDARWIS diberikan pemahaman, pengetahuan, serta keterampilan kusus

agar mereka dapat mandiri mengelola wisata yang ada dengan baik. POKDARWIS sebagai

mitra kerja pemerinah desa dalam menyukseskan wisata pantai yang ada sehingga dapat

membawa perubahan bagi masyarakat Desa Lifuleo. Dari kelompok sadarwisata yang ada
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dapat mempengaruhi masyarakat yang lainnya yang belum memiliki kesadaran yang sama.

Sehingga sedikit demi sedikit lama- kelamaan masyarakat akan memiliki pemahaman yang

sama untuk melindungi maupun melestarikan wisata yang ada. Masyarakat yang sebelumnya

merusak lingkungan wisata yang ada kemudian sudah semakin berkurang bahkan tidak ada

lagi karena mereka sudah punya pekerjaan jauh lebih baik dan melakukan segalah sesuatu

dengan ramah lingkungan. Kendala yang dihadapi yaitu upah untuk POKDARWIS masih

belum ada. Pokdarwis masih bekerja secara suka rela. Sehingga hal ini menimbulkan

minimnya partisipasi serta keaktifan anggota  dalam menjalankan tugasnya. Anggota

kelompok sadar wisata merupakan rekomendasi dari tiap-tiap dusun kemudian dimasukan ke

Desa lalu di beriikan kepada Bengkel Appek.

1.3. Bidang Sosial Budaya

Dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat tentunya sangat dibutuhkan campur

tangan dari orang  lain. Kita tidak dapat hidup sendiri, ketergantungan hidup kita terhadap

orang lain sangat besar. Kehidupan kita sehari-hari dengan lingkungan sangat ditentukan oleh

perilaku kita dalam masyarakat. Ketika kita mampu untuk beradaptasi dengan baik bersama

orang lain maka kita akan mampu menjaga keharmonisan antara sesama. Kehidupan

berbudaya ada dan hadir sejak pertama kali kita ada didunia, tidak bisa dipungkiri bahwa kita

hidup dalam ruamg lingkup budaya kita yang beraneka ragam. Dalam meningkatkan dan

melestarikan alam pun kita membutuhkan campur tangan dari semuaelement baik dukungan

secara moril maupun materil. Masing-masing orang memiliki car untuk turut terlibat dan

berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan yang ada di desa kita masing-masing.

1.3.1.Diskusi Kampung

Diskusi kampung sering dilakukan di kalangan masyarakat tradisional, masyarakat

modern saaat ini sudah mulai luntur mengenai budaya berkumpul bersama, diskusi kampung

biasanya memiliki suatu topik yang ingin dibicarakan secara berkelompok. Dalam diskusi



kampung membicarakan semua hal  yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat.

Sehingga ketika mengalami suatu kendala atau masalah dapat secara bersama-sama

menemukan solusi yang baik untuk ditempuh.oleh karena itu sangat dibutuhkan kebersamaan

dalam sebuah diskusi untuk saling bertukar pikiran antara sesama.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan informan.

Bapak Maksi Sopa, mengatakan bahwa ;

Diskusi kampung biasan kami dilakukan setiap akhir bulan, 1 bulan biasanya 1 kali
pertemuan, diskusi kampung jadwalnya bersifat dinamis. Yang dibicarakan dalam
diskusi kampung biasanya berkaitan erat dengan masyarakat pada umumnya,
biasanya membahas mengenai ekowisata pantai oesina, semua hal dibahas dan
dibicarakan semuanya, jika ada masalah maka secara bersama-sama mencari solusi.
Diskusi kampung lebih bernuansa santai dan tidak kaku.42

Hal senada disampaikan oleh Bapak Yos Leo, mengatakan bahwa ;

Saya biasanya terlibat aktif dalam diskusi kampung. Ada dua jenis diskusi terkadang
dengana seluruh masyarakat terkadang hanya POKDARWIS sendiri. Didalam nya
berbicara berkaitan dengan kepentingan umum tapi ada nilai persaudaraan dan
kebersamaan. Kami jadi saling mengenal lebih dekat. Diskusi kampung biasanya
terkadang di kantor desa terkadang dilokasi wisata pantai oesina di bawah naungan
pohon yang sejuk. Suasananya tidak resmi namun serius. dalam diskusi kampung
salah saatu yang dibicarakan yaitu Meningkatnya peran serta masyarakat dalam
menginisiasi pelestarian, pengawasan dan pemanfaatan asset-asset wisata dan
konservasi di wilayah Desa Lifuleo secara swadaya dan mandiri. Adapula yang
datang dan ada yang tidak datang diskusi karena banyak kesibukan di rumah
maupung pekerjaan lainnya.43

Disampaikan lagi oleh bapak Markus Saketu, berkaitan dengan pembicaraan

dalam diskusi kampung bahwa ;

Dalam diskusi kampung biasanya dihadiri oleh seluruh anggota POKDARWIS
maupun tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemerintah desa, tokoh agama, tokoh
pemudah, tokoh perempuan, tokoh adat maupun tokoh lainnya. kami biasanya
berdiskusi ketika ada hal-hal yang perlu ada yamg ingin dibicarakan berkaitan
dengan ekowisata. Penentuan tanggal nya bersifat dinamis. Kadang sebulan sekali,
terkadang  akhir minggu kedua. Didalam diskusi kampung lebih terasa nuansa
kekeluargaan. Sambil makan siri pinang sambil kita berdiskusi. Sesama anggota
POKDARWIS saling berkenalan lebih dekat lagi.44
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Pendamping program Ekowisa Bapak Largus Ogot dari Bengkel Appek

mengatakan bahwa ;

Dalam diskusi yang kami lakukan selama ini biasanya lebih terfokus pada proses
pembenahan dalam program Ekowisata Pantai Oesina. Meningkatkan penyadar
pengetahuan warga tentang pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan kawasan
konservasi perairan TNP Laut Sawu. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam
menginisiasi pelestarian, pengawasan dan pemanfaatan asset-asset wisata dan
konservasi di wilayah Desa Lifuleo secara swadaya dan mandiri, dan
Pengidentifikasian kelompok warga dan kebutuhannya. Semua hal yang berkatian
dengan Ekowisata Pantai Oesina akan selalu kami damping dalam diskusi-diskusi
kampung tetapi POKDARWIS maupun masyarakat yang berperan didalam diskusi
tersebut  untuk menemukan setiap persoalan yang ada. Didalam iu selain
meningkatkan partisipasi juga meningkatkan persaudaraan diantara sesama.
Suasananya lebih hisup dan tidak kaku.45

Bapak Oktaf Saketo (ketua PokDarwis), menyampaikan bahwa ;

Kami dari POKDARWIS biasanya melakukan diskusi kampung dengan
mengundang seluruh element masyarakat maupun pemerintah desa untuk
membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan ekowisata pantai Oesina. Ada kendala
atau persoalan biasanya kami temukan secara bersama-sama solusi untuk
mengatasinya, kami biasanya berdiskusi formal maupun informal. Terkadang diskusi
di kantor desa, tekadang kami diskusi kampung di bawah naungan pohon di lokasi
wisata pantai Oesina. Semua hal yang kami lakukan untuk meningkatkan partsipasi
masyarakat serta berbagi  ide dan gagasan nya yang bisa menjadi pelajaran untuk
kami saling berbagi. Jadwal nya biasa berubah-ubah sesuai dengan waktu yang kami
sepakati bersama. Kendalanya terkadang yang hadir sedikit. Karena banyak
kesibukan dari masing-masing orang. Sering berbicara berkaitan kinerja dari anggota
kelompok itu sendiri serta evaluasi semua proses kegiatan yang sudah dilewati
bersama.dalam situasi apapun diskusi kampung ini mempererat hubungan
persaudaraan diantara kami.46

Hal senada juga disampaikan oleh Sekertaris Desa Lifuleo Bapak Lukas

Oktavianus Sanga, menjelaskan bahwa ;

Adanya berbagai gagasan dan Program yang diakomodir dalam kebijakan desa seperti
RPJMDesa, Peraturan desa dan alokasi anggaran Desa sesuai dengan masukan yang
diberikan , Pengurus Pokdarwis dan Aparat Desa aktif mendiskusikan secara informal
dan formal kepada masyarakt tentang pelestarian kawasan perairan dan lingkungan.
Adanya rencana kerja pokdarwis yang disampaikan dalam forum diskusi, adanya
rancangan Analisa Usaha Pokdarwis yang akan dilakukan kelompok dan tentu
mendapat persetujuan dari kelompok maupun pemerintah desa, semuanya
disampaikan secara terbuka dalam forum diskusi.  Dalam diskusi kampung biasanya
lebih terasa suasana yang lebih santai sehingga masyarakat pun merasa tidak jenuh
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dan tidak merasa bosan karena masyarakat bisa sambil berdiskusi sambil makan sirih
pinang dan sambil bercanda-tawa. 47

Gambar 11

Diskusi Kampung Di Lokasi Wisata Pantai Oesina

Sumber : Dokumentasi Penulis dilapangan tanggal 16 juli 2017

Dari hasil wawancara dan observasi seperti yang terlihat pada gambar diatas yang

dilakukan penulis diketahui bahwa. Diskusi kampung yang dilakukan sangat bagus.karena

masyarakat dapat secara terbuka menyampaikan semua aspirasinya atau masukannya ke

forum diskusi tersebut untuk kemudian dipertimbangkan dan diakomodir. Dalam diskusi

kampung masyarakat sering mendiskusikan yang berkaitan dengan ekowisata pantai oesina

karena fokus pembangunan saat ini lebih di tekankan pada pembangunan dan pengembangan

Ekowisata Pantai Oesina. Ternyata masyarakat lebih merasa nyaman ketika diskusi tersebut

tidak bersifat kaku ataupun sangat formal. Masyarakat dapat melakukan aktivitas makan sirih

pinang dan bercanda tawa bersama sehingga suasana diskusinya lebih terasa nyaman dan

berjalan lancar. Diskusi kampung yang dilakukan biasanya dikantor desa dan dibawah

naungan pohon yang berada dilokasi wisata pantai Oesina. Didalam diskusi kampung lebih

mempererat rasa persaudaraan diantara sesama. Kendala yang dihadapi yaitu partisipasi dari

anggota kelompok terkadang banyak terkadang sedikit.karena banyak kesibukan atau

halangan yang terjadi. Diskusi kampung yang terjadi di desa Lifuleo tidak ditetapkan tanggal

atau harinya, semuanya tergantung pada kesepakatan dan persetujuan bersama untuk
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menentukan waktu pertemuan berikutnya. Seringkali dalam diskusi kampung juga dihadiri

dari bengkel appek untuk terus bersama hadir ditengah masyarakat untuk memfasilitasi

lancarnya perjalanan diskusi yang dilaksanakan.

1.3.2. Gotong Royong Bersama Di Lokasi Wisata

Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya saling memiliki ketergantungan, satu

dengan yang lainnya saling membutuhkan pertolongan agar semua pekerjaan akan  terasa

lebih rinngan, ketika kita bersama-sama menyatukan kekuatan untuk mencapai suatu tujuan

bersama. ketika kita Saling membantu maka semuanya akan terasa mudah untuk kita

selesaikan. Berikut adalah hasil wawancara  penulis dengan informan.

Ibu Yohana, mengatakan bahwa ;

Ada tantangan yang kami hadapi yaitu banyaknya warga yang kurang kesadaran
dan partisipasi untuk berkerja bersama-sama dengan pemerintah dan anggota
kelompok pokdarwis untuk membangun desa ini, untuk anggota kelompok
POKDARWIS biasanya diadakan absen secara terus menerus dan diberikan
teguran dan sosialisasi. Kebutuhan kelompok dan saya sendiri  menginginkan
tambahan sarana prasarana seperti tempat sampah, sehingga sampah tidak
berserakan. Karena setiap hari sabtu biasanya jadwal untuk kami bekerja bersama-
sama membersihkan lokasi wisata. Sampah berserakan dan kamipun secara
bersama-sama utuk membersihkan lokasi wisata.48

Hal senada disampaikan Oleh Bapak Edi Tosi, mengatakan bahwa ;

Gotong royong bersama mencerminkan bentuk partisipasi masyarakat lifuleo
dengan adanya kesepakatan jadwal kegiatan gotong royong pembersihan lokasi
wisata oesina pada setiap hari sabtu. Hal ini di tandai dengan adanya kerja bhakti
pelaksanaan pembersihan lokasi wisata Oesina dan pengerjaan tempat duduk
sederhana dan tong sampah di lokasi wisata. Meski jadwal gotong royong tersebut
sbelumnya tersendat karena musim kerja kebun dan masalah status lahan yang
belum terselesaikan, namun pasca adanya kesepakatan penyerahan lahan suku
kepada pemerintah desa, kegiatan kerja bhakti pembersihan lokasi wisata mulai di
aktifkan kembali dan setiap hari sabtu semuanya terlibat dalam kegiatan baik
pembersihan maupun pembuatan tempat duduk terbuat dari kayu .49

Bapak Nikson, menjelaskan bahwa ;

48 Informan  ibu yohana selaku anggota POKDARWIS desa Lifuleo, wawancara dilakukan pada tanggal 23 juli
2017
49 Informan  bapak Edi Tosi selaku Tokoh masyarakat desa Lifuleo, wawancara dilakukan pada tanggal 19 juli
2017



kami biasanya bekerja secara bersama-sama dalam kegiatan  yang ada dilokasi
wisata misalnya pembesihan di lokasi wisata setiap hari sabtu,  mengerjakan
tempat duduk, bak sampah semuanya dari bahan dasar nya dari apayang ada
tantangan yang sekarang dihadapi sampai dengan saat ini ialah : kekeliriuan dan
kesalahpahaman dan perbedaaan pendapat. Jadi yang di maksudkan disini ialah :
dan kesadaran masyarakaat sekitar dalam mengelola dan membersihkan lokasi
pantai. 50

Dilanjutkan oleh Bapak Yonias Y Tosi, mengatakan bahwa ;

Setiap hari sabtu semua warga diinformasikan untuk melakukan pembersihan
dilokasi wisata. Sampah berserakan dan kekurangan sarana prasarana seperti
tempat sampah, membuat sampah menjadi berserakan, dilokasi wisata hanya ada
beberapa tempat sampah saja. Dilokasi wisata juga kami biasanya bergotong
royong untuk mebersihkan rumput-rumput, dan mengerjakan tempat duduk kayu
untuk diletakan di bawah naungan pohon dilokasi wisata pantai Oesina. Kami
semua bekerja secara sukarela dan mandiri demi kemajuan desaa kami jadi kami
semua harus turut berpartisipasi walaupun terkadang setiap hari sabtu hanya
beberapa orang saja. 51

Bapak Oktaf Saketu, mengatakan bahwa ;

Jadwal pembersihan lokasi berdasarkan kesepakatan bersama yaitu setiap hari
sabtu semua anggota POKDARWIS maupun masyarakat melakukan pembersihan
maupun pekerjaan lannya yang ada dilokasi wisata. Selain yang membersihkan
sampah jua ada yang mengerjakan sesuatu dari bahan sampah seperti derom dibuat
menjadi tempat sampah dan tempat duduk, kemudian kayu di pahat menjadi tempat
duduk, ada yang membersihkan rumput di areal wisata. Banyak kegiatan yang
kami lakukan dilokasi wisata pada hari sabtu. Masing-masing orang bekerja dan
berkreasi sesuai keahlian dan kemampuannya. Kami semua bekerja secarasuka rela
dan senang hati untuk memajukan desa kami menjadi desa wisata. Namun ada
banyak orang yang belum sadar akan pentingnya kita bergotong royong bersama.
Ada yang tidak terlibat mungkin ada banyak pekerjaan atau aktivitas atau ada
halangan sehingga ada yang tidak datang.semuanya kembali ke pribadi masing-
masing. Kami dari POKDARWIS tidak bisa terlalu memaksa. Semua ini dilakukan
untuk lebih mengikat persaudaraan dan partisipasi masyarakat dalam
memperhatikan pembangunan yang ada di desa Lifuleo terkusus daa\lam bidang
pariwisata.52

50 Informan Bapak Nikson selaku anggota POKDARWIS Desa Lifuleo, wawancara dilakukan pada tanggal 23
juli 2017
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Gambar 12 Gambar 13

Pembersihan di Lokasi Wisata Pantai Oesina

Sumber :Dokumentasi Penulis Dilapangan Tanggal

23 Juli 2017

Dari hasil wawancara dan observasi di temukan bahwa didesa Lifuleo ada jadwal

gotong royong bekerja bersama-sama dilokasi wisata  pada setiap hari sabtu. POKDARWIS

menjadi pelopor utama dalam menggerakan masyarakat untuk bekerja bersama dalam

melakukan pembersihan dilokasi wisata, sampah di lokasi wisata memang terlihat berserakan

seusai pengunjung pulang, hal ini dikarenakan penyediaan tempat sampah yang masih sangat

minim.  Kegiatan pembersihan dan pembangunan tempat duduk terbuat dari kayu dan

pembuatan tempat sampah baik dari anyaman ataupun dari derom , sangat bagus untuk

meningkatkan kreativitas maupun partisipasti masyarakat Desa Lifuleo. Jadwal yang dibuat

kegiatan pembersihan dan gotong royong bersama pada hari sabtu juga untuk mengikat rasa

persaudaraan, kebersamaan, dan partisipasi dari anggota kelompok maupun masyarakat



bahwa mereka juga terlibat langsung dalam setiap kemajuan yang ada. Namun terlihat pada

hari sabtu  masih sangat minim partisipasi dari masyarakat untuk melakukan pembersihan

dilokasi Wisata. Karena banyak kesibukan atau kendala yang dihadapi. Namun hal tersebut

tidak melunturkan semangat dari anggota pokdarwis untuk terus maju.


