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BAB 1 PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Kabupaten Lombok Utara (KLU) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki 

posisi yang sangat strategis terkait perkembangan indutri pariwisata karena terletak pada 

daerah segitiga emas daerah tujuan wisata di kabupaten ini adalah kawasan Gili Matra yang 

terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil yakni Gili Air, Gili Meno dan Gili Terawangan.  Jumlah 

kunjungan wisata ke Gili Matra yang relative terus meningkat telah berdampak pada 

meningkatnya pertumbuhan hotel, akomodasi dan ketersediaan infrastruktur lainnya, yang 

selanjutnya bisa berdampak negatif terhadap daya dukung lingkungan baik di darat maupun di 

laut.  

Daya tarik utama atraksi wisata di Gili Matra adalah keindahan taman laut termasuk 

terumbu karang dan biota laut yang hidup di sekitarnya. Kegiatan Pariwisata bahari yang 

selama ini digalakkan lebih menekankan pada aspek ekonomi, dimana kegiatan pariwisata 

ditekankan untuk memberikan dampak positif yang maksimal secara ekonomi. Sementara itu, 

aspek konservasi kurang diperhatikan sehingga kondisi terumbu karang dan biota laut lainya 

yang menjadi atraksi wisata utama terus memburuk. Jika hal ini terus terjadi, maka dalam 

jangka panjang taman laut di wilayah tersebut tidak akan menarik lagi, dan akan berdampak 

negatif terhadap sektor pariwisata sebagai akibat dari berkurangnya jumlah wisatawan yang 

datang berkunjung. Dampak selanjutnya adalah, pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya 

mengandalkan sektor pariwisata, akan mengalami kemerosotan.  

Untuk mencegah kondisi ini, diperlukan suatu upaya untuk mengharmonisasikan antara 

kegiatan pariwisata dan konservasi. Dalam hal ini, kegiatan pariwisata di Gili Matra perlu 

diselaraskan dengan upaya-upaya konservasi, termasuk konservasi terumbu karang. Salah satu 

upaya yang potensial untuk diterapkan adalah, program pembayaran jasa lingkungan (Payment 

for Ecosystem Services/PES). Dikaitkan dengan konsep konsep PES, pelaku usaha wisata dan 

wisatawan sebagai penikmat jasa lingkungan berada pada sisi permintaan (demand) yang 

berperan sebagai “pembeli” jasa lingkungan, yang seharusnya membayar sejumlah tertentu 

untuk biaya konservasi terumbu karang dan biota laut lainnya. Pada sisi penawaran (supply), 

lembaga terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat bertindak sebagai “penjual” 

jasa lingkungan. Dana yang terkumpul dari pembayaran jasa lingkungan ini selanjutnya 

disalurkan untuk kegiatan konservasi dan pemberdayaan masyarakat lokal. 
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Penelitian ini akan menganalisis potensi harmonisasi kegiatan pariwisata bahari dan 

konservasi laut (termasuk terumbu karang) yang berkelanjutan, melalui skema pembayaran 

jasa lingkungan. Penelitian ini merupakan lanjutan (penelitian kedua) dari penelitian 

sebelumnya yang mengkaji demand side program PES dari sudut pandang wisatawan doestik 

dimana telah teridentifikasinya potensi program PES dengan adanya kemauan membayar 

(Willingness to Pay/WTP) wisatawan  domestik untuk eksistensi terumbu karang di Gili Matra. 

Hasil dari penelitian kedua ini kemudian akan dikolaborasikan dengan hasil penelitian pertama 

menjadi sebuah rekomendasi untuk feasibility pembentukan program PES di Gili Matra guna 

mewuudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan. 

Outcome yang diharapkan dari penelitian ini adalah, terciptanya sebuah sistem 

pembayaran jasa lingkungan yang akan berkontribusi positif terhadap kelestarian sumber daya 

kelautan termasuk terumbu karang sebagai atraksi wisata utama di Gili Matra, dan 

pemberdayaan komunitas lokal sehingga tercipta kegiatan pariwisata berkelanjutan.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang yang akan dijawab dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Berapakah besaran Willingness to Pay (WTP) wisatawan internasional untuk 

keberadaan terumbu karang dan biota laut di Kawasan Gili Matra? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi WTP wisatawan internasional untuk 

keberadaan terumbu karang dan biota laut di Kawasan Gili Matra? 

3. Bagaimanakah peluang penerapan program PES di kawasan Gili Matra sebagai wujud 

harmonisasi kegiatan pariwisata dan konservasi? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah tercapainya harmonisasi industri pariwisata 

yang berkelanjutan dan konservasi terumbu karang dan biota laut lainnya di Kawasan Gili 

Matra. Tujuan umum ini bisa diuraikan lebih lanjut menjadi beberapa tujuan khusus yang lebih 

SMART (significance, measurable, achievable, rationale, time bound), sebagai berikut: 

 

1. Untuk mengidentifikasi seberapa besar Willingness to Pay (WTP) wisatawan 

internasional untuk keberadaan ekosistem terumbu karang dan biota laut lainnya. 
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2. Untuk menganalisa determinan WTP wisatawan internasional untuk keberadaan 

terumbu karang dan biota laut di Kawasan Gili Matra. 

3. Untuk menganalisa peluang penerapan program Payment for Ecosystem Services (PES) 

di kawasan Gili Matra sebagai wujud harmonisasi kegiatan pariwisata dan konservasi. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Sehubungan dengan tujuan utama penelitian ini yaitu mencapai harmonisasi industry 

pariwisata yang berkelanjutan dan konservasi terumbu karang dan biota laut lainnya, maka 

penelitian ini diharapkan akan bermanfaat terutama sekali bagi pihak-pihak yang selama ini 

bergantung pada industri pariwisata, yang kemungkinan termasuk komunitas lokal, pemerintah 

daerah, dan pelaku usaha wisata. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini bisa juga 

dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan di daerah lain terkait pengembangan wisata bahari di 

wilayah-wilayah lain di Indonesia.  

Dari sisi kontribusi terhadap body of knowledge, penelitian ini akan berkontribusi dalam 

pengembangan teori pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan (Sustainable Common 

resource management). 

 

1.5. Urgensi Penelitian 

Kegiatan pariwisata yang berkelanjutan dapat tercapai jika terjadi keselarasan antara manfaat 

ekonomi yang positif dari kegiatan tersebut dengan konservasi lingkungan hidup sebagai upaya 

penanganan dampak negativenya. Keselarasan ini dapat terjadi melalui sebuah system PES. 

Untuk bisa menciptakan system PES, diperlukan kajian terhadap demand dan supply dari 

ecosystem services yang menjadi obyek transaksi, dalam hal ini adalah obyek wisata. Penelitian 

ini penting dilakukan untuk menganalisis potensi demand side PES sebagai fondasi dalam 

pembentukan program PES dalam rangka mencapai pembangunan pariwisata yang 

berkelanjutan. 
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1. Konsep Jasa Lingkungan dan Pembayaran Jasa Lingkungan 

2.1.1. Pembayaran Jasa Lingkungan (Payment for Ecosystem Services/PES) 
 

Pemanfaatan sumber daya alam seperti hutan dan laut seringkali menciptakan 

eksternalitas positif dan negatif yang mempengaruhi pihak lain. Eksternalitas didefinisikan 

sebagai manfaat atau biaya yang muncul sebagai akibat dari aktivitas orang lain. Ini berarti 

bahwa kesejahteraan sebagian orang bergantung pada faktor-faktor yang ditentukan oleh 

pengguna sumberdaya atau pihak lainnya (van den Bergh, 2010). Eksternalitas dapat menjadi 

positif jika membawa keuntungan dan dapat menjadi negatif jika ia hadir sebagai kerugian bagi 

pihak luar yang terkena dampak. Contoh eksternalitas positif adalah orang dapat menikmati 

udara bersih dan segar secara gratis sebagai akibat pohon yang ditanam oleh pemilik lahan. Di 

sisi lain, polusi udara yang muncul sebagai konsekuensi adanya peternakan ayam adalah contoh 

eksternalitas negatif. 

Eksternalitas positif seringkali tidak menjadi bahan perhatian karena pihak yang 

terkena dampak mendapatkan keuntungan dari keberadaan eksternalitas tersebut. Sebaliknya, 

eksternalitas negatif sering menjadi masalah karena menimbulkan kerugian bagi mereka yang 

terkena dampak, dan pada akhirnya mengakibatkan ketidakpedulian atau kerusakan pada 

sumber daya alam itu sendiri. Contoh eksternalitas negatif yang terkait dengan pemanfaatan 

sumber daya alam adalah pembalakan liar di daerah aliran sungai yang pada akhirnya 

mengancam kualitas dan kuantitas air, yang tidak hanya mempengaruhi orang-orang yang 

memperoleh keuntungan dari pembalakan liar tersebut, tetapi juga penduduk desa dan 

konsumen air di perkotaan.  

 Vatn (2010) mengungkapkan bahwa hilangnya keanekaragaman hayati dan perubahan 

iklim juga merupakan contoh dalam skala global bagaimana penggunaan sumber daya alam 

oleh beberapa orang dapat mempengaruhi kehidupan dan penghidupan orang lain. Dengan 

demikian, menginternalisasi eksternalitas merupakan langkah penting untuk mewujudkan 

kondisi yang adil dan berkelanjutan bagi pihak-pihak terkait yang terkena dampak penggunaan 

sumber daya dan konservasi. Fenomena ini dikenal sebagai biaya sosial (Coase, 1960).  
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2.1.2. Definisi PES 
 

Untuk mempromosikan keberlanjutan sumber daya alam dengan mengurangi 

eksternalitas negatif, sebuah paradigma yang relatif baru telah dikembangkan dan telah muncul 

sebagai instrumen kebijakan, yaitu Pembayaran Jasa Lingkungan atau Payment for 

Environmental Services (PES). PES didefinisikan sebagai transaksi sukarela dimana jasa 

lingkungan yang terdefinisi dengan jelas dibeli oleh setidaknya satu pembeli jasa lingkungan 

dari setidaknya satu penyedia jasa lingkungan dengan syarat bahwa penyedia tersebut terus 

melestarikan sumber daya terkait untuk menjamin keberlangsungan jasa lingkungan tersebut 

(Wunder, 2005, 2007). Paradigma ini dirancang khusus untuk memberikan penghargaan 

melalui penyediaan insentif finansial kepada pihak-pihak yang mengelola sumber daya alam. 

Jasa lingkungan (ecosystem services) didefinisikan sebagai komponen ekologi yang 

menguntungkan yang dinikmati oleh masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dari 

ekosistem atau perlindungan lingkungan (Costanza et al., 1997; MA, 2003; Boyd & Banzhaf, 

2007; Fisher et al. , 2009). Contoh jasa lingkungan meliputi penyerapan karbon, konservasi 

keanekaragaman hayati, perlindungan daerah aliran sungai, dan keindahan pemandangan 

(Ferraro, 2001; Wunder, 2005). Jasa lingkungan ini biasanya dikategorikan sebagai barang 

publik atau barang kuasi-publik dan biasanya bebas untuk dikonsumsi. Namun, kelangkaan 

yang muncul dari barang-barang ini menyebabkan mereka menjadi barang ekonomi yang 

berpotensi dikomersialisasikan (Wunder, 2005). 

2.1.3. Pendekatan Ekonomi Coasean dan Pigouvian 
 

Pendekatan Ekonomi Coasean (Coasean Economics) merupakan dasar konseptual 

utama dari pendekatan PES (Muradian et al., 2010; Sattler & Matzdorf, 2013). Teorema 

Coasean didasarkan pada asumsi bahwa masalah eksternalitas dapat diselesaikan melalui 

negosiasi langsung antara pihak-pihak terkait yang menyebabkan dan / atau dipengaruhi oleh 

eksternalitas, terlepas dari alokasi hak kepemilikan (Coase, 1960; Engel et al., 2008; Sattler & 

Matzdorf, 2013). Dalam artikelnya yang berjudul, "The Problem of Social Cost", Coase (1960) 

menantang pendekatan Pigou yang tertuang dalam "The Economics of Welfare" terkait dengan 

upaya untuk memecahkan masalah eksternalitas. 

Pigou (1932) berpendapat bahwa eksternalitas negatif menghasilkan biaya sosial yang 

harus ditangani oleh pemerintah. Dia mengusulkan sebuah sistem pajak, yang dikenal sebagai 

"Pajak Pigovian", untuk menyelesaikan masalah biaya sosial. Solusi Pigou menyiratkan 

kegagalan pasar dan menegaskan bahwa wewenang pemerintah diperlukan untuk memperbaiki 
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pasar sehingga tingkat kompensasi yang sesuai untuk eksternalitas akan muncul (Yandle, 

1997). Yandle (1997) berpendapat bahwa pendekatan Pigovian cenderung lebih tepat dan harus 

diterapkan dalam kasus berskala besar, di mana ada banyak pihak yang termasuk dalam sistem, 

dan di mana terlalu sulit untuk mengandalkan kontrak dan solusi pasar. 

Di sisi lain, alih-alih mengenakan pajak atau mensubsidi pihak-pihak yang 

menyebabkan eksternalitas--untuk mengurangi atau menghentikan aktivitas berbahaya 

mereka--Ekonomi Coasean menunjukkan bahwa system pasar dapat mencapai tingkat 

eksternalitas lingkungan yang optimal secara sosial. Coase berpendapat bahwa mereka yang 

menghasilkan eksternalitas dan pihak-pihak yang menderita karenanya harus ditinggalkan 

dalam situasi yang tidak diatur tanpa campur tangan pemerintah (seperti pajak atau subsidi 

Pigovian) dan bahwa proses transaksi pada akhirnya akan dikembangkan secara otomatis 

terlepas dari siapa yang memegang hak kepemilikan (Turner, 1994). Namun, Sattler dan 

Matzdorf (2013) berpendapat bahwa dalam praktiknya, solusi Coasean menghadapi beberapa 

hambatan terkait tawar menawar yang efisien, khususnya biaya transaksi yang tinggi, 

ketidakseimbangan kekuatan, dan hak kepemilikan yang tidak didefinisikan dengan baik. 

Dengan demikian, solusi Coasean itu sendiri memerlukan definisi dan alokasi hak kepemilikan 

yang jelas (menjamin kepemilikan sumber daya melalui kekuatan hukum negara) dan biaya 

transaksi yang rendah, yang juga memerlukan intervensi negara (Turner, 1994; Muradian et 

al., 2010). 

Singkatnya, dalam skema PES yang bergaya Coasean, penerima manfaat jasa 

lingkungan melakukan pembayaran langsung kepada penyedia jasa lingkungan berdasarkan 

prosedur negosiasi sukarela yang disepakati bersama. Sebaliknya, dalam PES bergaya 

Pigovian, pemerintah melakukan intervensi, seperti dengan memberikan subsidi untuk 

membayar penyedia jasa lingkungan untuk menjamin penyediaan jasa lingkungan (Sattler & 

Matzdorf, 2013). Ada kemungkinan bahwa pendekatan Coasean dan Pigovian djadikan satu 

sebagai pendekatan hibrida (Diswandi, 2017) yang dapat menghasilkan paradigma kebijakan 

baru yang menggabungkan unsur-unsur sistem berbasis kebijakan sukarela dan berbasis wajib 

(berdasarkan mandate). Contoh pendekatan hibrida adalah program PSA di Costa Rica yang 

menggabungkan pendekatan Pigouvian dan Coasean terhadap sumber pendanaan. Pendanaan 

untuk program ini berasal dari pinjaman produsen listrik swasta, pajak, dan pinjaman Bank 

Dunia (Sánchez-Azofeifa & Pfaff, 2007). Sistem PES di Lombok Barat Indonesia juga 

merupakan pendekatan hibrida yang menggabungkan transaksi sukarela di sisi penawaran dan 

peraturan pemerintah pada sisi permintaan (Diswandi, 2017). Berdasarkan tesis Coase, 
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penyediaan jasa lingkungan secara teoritis seharusnya optimal jika ada pembayaran dari 

penerima manfaat jasa lingkungan kepada penyedianya (Pattanayak & Wunder, 2010). Inilah 

asumsi mendasar dibalik konsep PES yang diajukan oleh beberapa ilmuwan (lihat, misalnya, 

Wunder 2005, 2007). Pagiola (2007) mendefinisikan PES sebagai mekanisme berbasis pasar 

yang berpusat pada prinsip membeli dan menjual jasa lingkungan dari penerima manfaat ke 

penyedia layanan. Sommerville, et al. (2009) menekankan prinsip penyediaan layanan sebagai 

syarat bagi insentif yang diberikan kepada penyedia jasa lingkungan. Dengan menekankan 

insentif sebagai aspek kunci untuk penyediaan jasa lingkungan, Muradian et al. (2010, hal 

1205) mendefinisikan PES sebagai "transfer sumber daya antara aktor sosial, yang bertujuan 

menciptakan insentif untuk menyelaraskan keputusan penggunaan lahan dan / atau kolektif 

dengan kepentingan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam". Asumsi umum tentang 

kebijakan PES adalah bahwa harus ada kewajiban bersama yang tertuang dalam kontrak antara 

penyedia layanan dan konsumen (Kroeger, 2012). 

Beberapa penelitian tentang kontribusi program PES terhadap pengelolaan sumberdaya 

alam yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat telah dilakukan di berbagai negara. 

Sebagai contoh, Bremer, Farley, Lopez-Carr, and Romero (2014) menemukan bahwa program 

PES di Ekuador telah memberikan kontribusi positif pada pemberdayaan masyarakat dan 

pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Penelitian yang dilakukan oleh Allendorf 

and Yang (2013) di China menunjukkan bahwa pemahaman terhadap ecosystem service bisa 

menjadi dasar bagi harmonisasi hubungan antara penghidupan ekonomi masyarakat dengan 

konservasi lingkungan hidup. Namun demikian, penelitian ini lebih mengedepankan 

awareness dan tidak merumuskan wujud kegiatan untuk mengharmonisasikan antara kegiatan 

ekonomi dan konservasi. Schuhmann, Casey, Horrocks, and Oxenford (2013) menganalisis 

kemauan membayar para penyelam (scuba divers) terhadap biodiversity laut di Barbados, 

pulau Karibia. Mereka menemukan bahwa ada suatu potensi peningkatan konservasi biota laut 

melalui manfaat ekonomi dari aktivitas wisata menyelam di daerah tersebut. Akan tetapi, 

penelitian ini belum merekomendasikan suatu skema untuk menyeimbangkan aktifitas 

kepariwisataan dengan konservasi terumbu karang dan biota laut. 

 

2.2. Roadmap riset unggulan prodi  

Universitas Mataram memiliki visi menjadi lembaga pendidikan tinggi berbasis riset 

yang berdaya saing internasional. Adapun tema unggulan peneltian Unram adalah 
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Pembangunan kawasan pulau kecil berkelanjutan. Tema besar penelitian unggulan strategis 

Unram tersebut dijabarkan dalam 3 (tiga) kelompok/klaster bidang ilmu, yaitu Sain dan 

Teknologi, Agrokomplek, serta Sosial dan Humaniora. Ketiga kelompok/klaster tersebut 

mencakup 8 (delapan) bidang kajian utama, yaitu: (1) ketahanan dan keamanan pangan (food 

safety and security), (2) energi baru dan terbarukan (new and renewable energy), (3) 

pengentasan kemiskinan (poverty alleviation), (4) pembangunan manusia dan daya saing 

bangsa (human development and competitiveness), (5) infrastruktur, transportasi, dan teknologi 

informasi (infrastructure, transportation, and information technology), (6) perubahan iklim 

dan keragaman hayati (climate change and biodiversity), (7) kesehatan, penyakit tropis, gizi 

dan obat-obatan (health, tropical diseases, nutrition, and medicine), dan (8) pengelolaan dan 

mitigasi bencana (disaster mitigation and management). 

Penelitian ini akan berfokus pada pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam dalam 

rangka mendukung kajian pengentasan kemiskinan, dan perubahan iklim dan keanekaragaman 

hayati. Hal ini guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan dengan perbaikan kualitas 

lingkungan dan konservasi terumbu karang serta biota laut.  

Program strategis RIP Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) 

dituangkan dalam pelaksanaan riset unggulan, riset “non unggulan”, dan riset nasional.  Riset 

Unggulan Program Studi IESP direncanakan secara semi  top-down dengan memperhatikan 

Payung Riset dan unggulan program studi, serta kebijakan tentang riset di tingkat Nasional, 

regional dan tingkat universitas. 

Seluruh riset unggulan program Studi IESP adalah kajian yang berorientasi kepada dan 

berkontribusi nyata dalam penyelesaian sebagian masalah nasional maupun daerah. Riset 

Unggulan IESP berorientasi pada Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan 

Berkelanjutan untuk Mendorong Kesejahteraan Masyarakat. 

Salah satu topik dalam bidang riset unggulan Prodi IESP adalah: Pengelolaan 

Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan. 

Topik riset mencakup: 

1. Ekowisata dan pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan 

2. Kelembagaan untuk mengembangkan produk budaya dan pelestarian lingkungan 

3. Pemetaan dan dokumentasi informasi kearifan lokal, ekosistem dan 

keanekaragaman hayati 

4. Perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan serta kebencanaan 

5. Valuasi jasa lingkungan untuk keberlanjutan pembangunan 
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6. Green economy melalui internalisasi dan valuasi ekonomi kekayaan sumberdaya 

alam dan lingkungan hidup. 

 

Topik riset lingkungan hidup dirumuskan berdasarkan kompetensi keilmuan yang dimiliki 

dan dan isu-isu strategis lokal maupun nasional yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup 

(Tabel 1). Secara garis besar fishbone penelitian unggulan bidang Lingkungan Hidup dapat 

dilihat pada Gambar 1. 

Gambar 1.  Fishbone diagram penelitian bidang lingkungan hidup 
 

 
 

Berdasarkan topik riset unggulan program studi Ekonomi Pembangunan terdapat isu 

strategis Pemanfaatan sumberdaya alam untuk pembangunan berkelanjutan, sehingga perlu 

dilakukan penelitian tentang valuasi jasa lingkungan sumberdaya alam.  

Adapun peta jalan/roadmap penulis terkait dengan tema penelitian unggulan Unram adalah 

sebagai berikut:  
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Road Map Penelitian  Diswandi, S.E., M.Sc., Ph.D. 
Sinergisitas Kegiatan Pariwisata dan Konservasi Lingkungan di Kawasan Wisata Pulau Kecil 

 
Tema Unggulan UNRAM: 

Pembangunan kawasan pulau kecil berkelanjutan 

Road Map 
Penelitian 

- Valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan (SDAL) 
- Sinergisitas kegiatan pariwisata dan konservasi SDAL 
- Pengembangan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (SDAL) yang 

Berkelanjutan 
 

TEMA-TEMA YANG AKAN DIKEMBANGKAN PENELITI SETIAP TAHUNNYA 

2018 2019 2020 2021 2022 Output Outcome 

Analisa Demand Side program Payment for 
Ecosystem Services di Kawasan pariwisata 
pulau kecil   

Analisa 
supply 
side 
program 
Payment 
for 
Ecosystem 
Services di 
Kawasan 
pariwisata 
pulau 
kecil   

Penyusunan 
konsep 
program 
Payment for 
Ecosystem 
Services di 
Kawasan 
pariwisata 
pulau kecil 

- Laporan 
penelitian 

 
- Desain 

program 
Payment for 
Ecosystem 
untuk 
pengembangan 
pariwisata 
berkelanjutan 
di pulau kecil 

 
- Publikasi 

artikel di  
jurnal nasional 
terakreditasi 

 
- Publikasi 

artikel  di 
jurnal 
internasional 

 
- Buku ajar 

 

Terciptanya 
sinergisitas 
kegiatan 
pariwisata dan 
konservasi 
pulau kecil 
untuk 
pemanfaatan 
SDAL yang 
berkelanjutan 

Willingness 
to Pay untuk 
Pengelolaan 
Kawasan 
Pariwisata 
pulau kecil 
yang 
berkelanjutan 
: Perspektif 
wisatawan 
domestik 

Willingness 
to Pay untuk 
Pengelolaan 
Kawasan 
Pariwisata 
pulau kecil 
yang 
berkelanjutan 
: Perspektif 
wisatawan 
internasional 

Willingness 
to Pay untuk 
Pengelolaan 
Kawasan 
Pariwisata 
pulau kecil 
yang 
berkelanjutan 
: Perspektif 
pelaku usaha 
pariwisata 
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BAB III METODE PENELITIAN 
 

3.1. Metodologi   

Penelitian menggunakan metode campuran (mix method) antara pendekatan kuantitatif dan 

kualitatif.  

Jenis dan sumber data 

Jenis data dalam penelitian adalah data kuantitatif, yang tergolong ke dalam data primer 

dan sekunder. Data primer diperoleh melalui survey dan pengamatan langsung. Sementara itu 

data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang disediakan oleh instansi-instansi 

terkait. 

1. Survey 

Survey Willingness to Pay (WTP) akan dilakukan untuk meng-capture kesediaan membayar 

wisatawan internasional untuk keberadaan terumbu karang dan biota laut. Nilai WTP ini 

menjadi proxi bagi permintaan (demand) dari wisatawan internasional terhadap ecosystem 

service yang menjadi obyek dalam sistem PES.  

Responden dalam survey WTP ini sejumlah 100 orang yang akan dipilih secara acak (simple 

random sampling). Survey WTP ini akan dilakukan dengan Contingent Valuation Method 

(CVM). Hasil studi WTP ini akan dikompilasikan dengan WTP wisatawan domestik yang 

telah diperoleh pada penelitian pertama, untuk kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam 

perumusan kebijakan penerapan PES di kawasan TWP Gili Matra. 

2. Pengamatan langsung atau observasi 

Pengamatan langsung di lokasi penelitian akan dilakukan sebagai upaya untuk menangkap 

informasi-informasi yang tidak diperoleh melalui metode-metode pengumpulan data 

lainnya.  

3.  Studi Kepustakaan. 

Studi kepustakaan dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh data sekunder, yang 

umumnya terkait dengan data-data statistik dan juga kajian-kajian teoretik dan empiric terkait 

industri pariwisata bahari, konservasi, pembayaran jasa lingkungan dan pembangunan 

berkelanjutan. 

3.2. Analisa Data 

Data-data yang telah terkumpul selanjutnya akan dianalisis dengan metode kuantitatif 

untuk menjawab tujuan-tujuan penelitian yang telah disusun di atas. Analisis WTP akan 

digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait kemauan dan kemampuan membayar 
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wisatawan internasional untuk keberadaan ecosystem service yang menjadi obyek wisata. 

Selain itu, dalam analisis WTP juga akan dilakukan pengujian faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi WTP dari wisatawan tersebut. Dalam hal ini, akan dilakukan pengujian dengan 

metode regresi berganda (multiple regression analysis).  

Kemauan menbayar (WTP) responden dihipotesiskan dipengaruhi oleh sejumlah variabel 

bebas, yang diwakili oleh vektor x dan terformulasi sebagaimana fungsi berikut: 

 

WTPi* = ßxi + ei      (1) 

di mana ß adalah vektor dari parameter slope dan xi adalah vektor pengamatan pada variabel 

penjelas untuk individu i. Error term (e) diasumsikan sebagai variabel acak terdistribusi normal 

dengan rata-rata nol. 

Variabel bebas yang digunakan dalam model ini adalah jenis kelamin, pendidikan, 

pendapatan, dan frekuensi kunjungan. Regresi dengan metode kuadrat terkecil (OLS) 

dilakukan untuk menganalisis model ini. 

 

3.3. Bagan Alir Penelitian 

Penelitian ini adalah peneltian tahun kedua yang merupakan lanjutan dari penelitian di 

tahun pertama. Pada tahun pertama, telah teridentifikasi domestic demand side dari program 

PES yang berpotensi untuk dibangun di Kawasan wisata Gili Matra, dalam rangka mewujudkan 

pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Penelitian pertama menghasilkan identifikasi 

kemauan membayar (Willingness to Pay) wisatawan domestic untuk keberadaan terumbu 

karang dan biota laut lainya di Gili Matra sebesar Rp 35.000 per kunjungan.  

Penelitian kedua yang akan dilaksanakan ini, akan berfokus pada wisatawan 

mancanegara sebagai respondennya sehingga akan dihasilkan nilai WTP yang bisa dijadikan 

sebagai perbandingan dengan hasil penelitian pada tahap pertama.  

Selanjutnya, kombinasi hasil kedua penelitian tersebut akan digunakan sebagai acuan 

dalam penentuan besaran dana konservasi yang potensial untuk diperoleh dari setiap wisatawan 

domestic yang berkunjung ke Gili Matra, sebagai pedoman dalam mendesain program PES 

yang komprehensif di Gili Matra. Alur penelitian yang lebih detail digambarkan pada gambar 

berikut. 
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Gambar 2, Bagan Alir Penelitian 
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BAB IV PEMBAHASAN 
 

4.1. Karakteristik Responden  

Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang, yang terdiri dari wisatawan 

mancanegara yang berkunjung ke Gili Matra. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik 

simple random sampling. Beberapa karakteristik dari responden akan dijelaskan pada bagian 

berikut. 

 

Gender 

Dari 100 orang responden, mayoritas (53%) berjenis kelamin perempuan dan sejumlah 

47% berjenis kelamin laki-laki, seperti dipaparkan pada grafik berikut: 

Grafik 4.1. Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Sumber : data primer, diolah 

Pendidikan 

Pendidikan diukur dari lama sekolah (tahun) yang telah ditempuh oleh responden. Dari 

seratus responden, mayoritas dari mereka (37%) telah belajar selama 16-20 tahun atau dengan 

jenjang tertinggi setara Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Di urutan kedua, sejumlah 

31% responden menempuh pendidikan di atas 20 tahun. Sementara itu, pendidikan terendah 

responden adalah selama 6 – 12 tahun dengan prosentase sebesar 12%. Gambaran 

selengkapnya tentang pendidikan responden disajikan pada grafik berikut. 
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Grafik 4.2. Distribusi Responden berdasarkan Lama Pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data primer, diolah 

 

Pendapatan 

Data pendapatan diproxy dari pengeluaran wisatawan. Hal ini dilakukan karena pendapatan 

merupakan data sensitive dan bersifat personal dan rahasia bagi kebanyakan orang barat, 

sehingga untuk menghasilkan data pendapatan yang valid dan tidak bias, dilakukan proxy 

dengan menggunakan variable pengeluaran.  

Berdasarkan tingkat pengeluarannya, responden dibagi menjadi empat kelompok: (1) kurang 

dari 1.000 USD; (2) 1.000 – 2.000 USD; (3) 2.000 – 3.000 USD; (4) lebih dari 3.000 USD. 

Dari seratus responden, mayoritas memiliki pengeluaran per bulan antara 1.000 – 2.000 USD 

dengan persentase 42%. Sementara itu, kelompok terkecil responden memiliki pengeluaran per 

bulan 2.000 – 3.000 USD dengan presentase sebesar 8%. 

Grafik 4.3. Distribusi Responden berdasarkan tingkat pengeluaran 

 
Sumber : data primer, diolah 
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Asal-usul Responden 

Dalam penelitian ini, responden terbanyak berasal dari Jerman dengan prosentase 14% 

dan Inggris dengan prosentase 12%. Pada urutan ketiga, responden terbanyak berasal dari 

Francis dengan prosentase 11%. Sementara itu di urutan ke empat mayoritas responden berasal 

dari Australia dan Amerika dengan prosentase masing-masing 8%. Responden lainnya berasal 

dari berbagai negara di dunia.  

Kunjungan sebelumnya 

Dari seratus orang responden, sebanyak 52% merupakan wisatawan yang sebelumnya 

pernah datang ke Gili Matra. Sementara itu sebesar 48% responden adalah wisatawan yang 

baru berkunjung pertama kali ke Gili Matra. 

 Grafik 4.4. Distribusi Responden berdasarkan Kunjungan sebelumnya

 

Sumber : data primer, diolah 

Wisatawan yang pernah berkunjung sebelumnya ke Gili Matra, mayoritas telah berkunjung 

sebanyak 1 – 3 kali dengan prosentase 66%. Sementara itu sebanyak 20,83% dari mereka telah 

berkunjung 4 – 6 kali. Hanya 12,5% dari wisatawan tersebut yang frekuwensi kunjungan 

sebelumnya  lebih dari 6 kali. 
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Grafik 4.5. Frekwensi kunjungan sebelumnya 

 
Sumber : data primer, diolah 

4.2. Kesediaan wisatawan untuk membayar guna konservasi 
terumbu karang 

Hasil survei dengan mentode Contingent Valuation Method (CVM) menunjukkan 

bahwa rata-rata kemauan untuk membayar (WTP) wisatawan untuk iuran jasa lingkungan atau 

dana konservasi terumbu karang di Gili Matra adalah sebesar 21.46 USD per kunjungan. WTP 

terendah adalah nol USD yang berarti bahwa ada wisatawan yang tidak mau membayar jasa 

lingkungan atau dana untuk konservasi terumbu karang. Sementara itu, WTP tertinggi adalah 

sebesar 200 USD per kunjungan. Mayoritas wisatawan mau membayar sebesar 5 USD (20%) 

dan 10 USD (18%). 

Dari seratus orang responden, 88% menyatakan bersedia untuk membayar, dan 

sejumlah 12% menyatakan tidak bersedia. Mereka yang tidak bersedia membayar mengajukan 

beberapa alasan antara lain perbaikan terumbu karang merupakan tanggung jawab negara 

Indonesia. Selain itu mereka tidak percaya jika uang yang terkumpul akan digunakan 

sebagaimana mestinya. Beberapa responden lainnya tidak mau berkontribusi namun tidak 

memberikan alasan.  
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Grafik 4.6. Distribusi responden berdasarkan kemauan membayar 

 
Sumber : data primer, diolah 

 

4.2.1. Opini responden terhadap manfaat terumbu karang bagi dirinya 
 

Terkait manfaat terumbu karang bagi pribadi wisatawan yang menjadi responden dalam 

penelitian ini, 54% responden menyatakan bahwa terumbu karang sangat bermanfaat bagi 

dirinya. Sejumlah 42% responden lainnya menyatakan setuju dan hanya 1% yang menyatakan 

sangat tidak setuju bahwa terumbu karang bermanfaat bagi diri pribadinya. 

Grafik 4.6. Opini responden terhadap manfaat terumbu karang bagi dirinya 

 
Sumber : data primer, diolah 
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4.2.2. Opini responden tentang kewajiban moral untuk perlindungan terumbu karang 
 

Peneitian ini juga menanyakan kewajiban moral untuk perlinudngan terumbu karang. 

Terkait hal ini, mayoritas responden (66%) menyatakan sangat setuju bahwa terdapat 

kewajiban moral bagi dirinya untuk melakukan perlindungan terhadap terumbu karang. 

Sejumlah 30% menyatakan setuju. Sementara itu hanya sebagian kecil wisatawan yang setuju 

dan sangat tidak setuju bahwa terdapat kewajiban moral untuk memelihara terumbu karang, 

yakni dengan presentase masing-masing 1%. Terkait pertanyaan ini, terdapat 2% responden 

yang tidak menjawab. 

Grafik 4.7. Opini responden tentang kewajiban moral untuk perlindungan terumbu karang 

 
Sumber : data primer, diolah 

 

4.2.3. Kepedulian terhadap keberadaan Terumbu Karang 
 

Pertanyaan terkait kepedulian terhadap keberadaan terumbu karang mendapat respon 

yang baik dari wisatawan. Mayoritas responden (61%) sangat setuju bahwa mereka peduli 

terhadap keberadaan terumbu karang. Sejumlah 36% responden menyatakan setuju dan hanya 

1% yang menyatakan dia tidak peduli dengan keberadaan terumbu karang. 
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Grafik 4.8. Kepedulian terhadap keberadaan Terumbu Karang 

 
Sumber : data primer, diolah 

4.2.4. Opini terhadap manfaat terumbu karang bagi masyarakat local 
 

Demikian juga dengan pendapat mengenai manfaat terumbu karang bagi masyarakat 

local. Mayoritas responden (70%) menyatakan sangat setuju bahwa terumbu karang 

bermanfaat bagi masyarakat local. Sejumlah 27% lainnya menyatakan setuju dan hanya 1% 

yang menyatakan sangat tidak setuju bahwa terumbu karang bermanfaat bagi masyarakat local. 

Grafik 4.9. Opini responden terhadap manfaat terumbu karang bagi masyarakat lokal 

 
Sumber : data primer, diolah 
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4.3. Analisa Ekonometri  

Kemauan menbayar (WTP) responden dihipotesiskan dipengaruhi oleh sejumlah variabel 

bebas, yang diwakili oleh vektor x dan terformulasi sebagaimana fungsi berikut: 

 

WTPi* = ßxi + ei      (1) 

di mana ß adalah vektor dari parameter slope dan xi adalah vektor pengamatan pada variabel 

penjelas untuk individu i. Error term (e) diasumsikan sebagai variabel acak terdistribusi normal 

dengan rata-rata nol. 

Variabel bebas yang digunakan dalam model ini adalah pendidikan, pendapatan, Jenis 

kelamin, dan kunjungan sebelumnya. Regresi dengan metode kuadrat terkecil (OLS) dilakukan 

untuk menganalisis model ini. Hasil estimasi disajikan pada tabel 4.1. 

Tabel 4. 1 Koefisien Estimasi Regresi 

Variabel Model 1 Model 2 Model 3 

Betta t statistic Betta t statistic Betta t statistic 

Constant 36,741 2,755* 36,562 2,761* 31,295 2,436* 

Pendidikan -6,338 -2,124* -6,428 -2,188* -6,077 -2,063* 

Pendapatan 7,501 2,403* 7.482 2,410* 7,396 2,367* 

Jenis kelamin -8,626 -1,480 -8.661 -1,494   

Kunjungan 

sebelumnya  

-1.208 -0,206     

F statistik 2,897* 3,888* 4,656* 

Adj R2 0,071 0,080 0,069 

Sumber : Hasil analisa data 

* Signifikan pada a 5% 

 

Tabel 4.1 menyajikan pengaruh dari variable-variabel bebas terhadap jumlah uang yang 

bersedia dibayar oleh responden untuk konservasi terumbu karang, atau dengan kata lain model 

ini menangkap peluang penerapan iuran jasa lingkungan kepada wisatawan mancanegara. 

Estimasi koefisien regresi menunjukkan dampak marginal dari variabel bebas pada jumlah 

uang yang bersedia dibayarkan oleh para repsonden.  
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Terdapat 3 model ekonometeri yang diuji dalam penelitian ini, seperti yang disajikan 

pada tabel 3 yaitu : 

Model 1 : WTP = f (Pendidikan, Pendapatan, Jenis Kelamin, Kunjungan sebelumnya) 

Model 2 : WTP = f (Pendidikan, Pendapatan, Jenis Kelamin) 

Model 3 : WTP = f (Pendidikan, Pendapatan)  

Dari ketiga model ditemukan bahwa model ke 3 menghasilkan nilai estimasi terbaik. 

Hanya dua dari koefisien estimasi, yaitu pendidikan dan pendapatan, yang signifikan 

mempengaruhi WTP pada tingkat signifikasi 95%, yang berarti bahwa variabel-variabel ini 

secara signifikan mempengaruhi jumlah uang yang bersedia dibayar oleh responden untuk 

konservasi terumbu karang melalui iuran jasa lingkungan. 

Pendapatan responden memiliki dampak positif dan signifikan terhadap jumlah WTP. 

Responden dengan pendapatan tinggi cenderung memiliki nilai WTP yang lebih besar. 

Peningkatan pendapatan sebesar 1% akan menyebabkan peningkatan WTP sebesar 7,39%, 

ceteris paribus. Sementara itu, frekuensi kunjungan tidak mempengaruhi jumlah WTP 

responden untuk iuran jasa lingkungan. 

Tanda koefisien pendidikan adalah negatif, yang berarti bahwa semakin tinggi 

pendidikan wisatawan, semakin rendah kemuan mereka untuk membayar iuran jasa lingkungan 

guna konservasi terumbu karang. Peningkatan lama pendidikan wisatawan sebesar 1 tahun 

akan menurunkan WTP sebesar 6,07%, ceteris paribus. 

Hasil estimasi bertentangan dengan harapan bahwa orang dengan tingkat pendidikan 

tinggi, lebih sadar akan kondisi lingkungan sehingga lebih bersedia berkontribusi terhadap 

upaya konservasi. 

Sementara itu, jenis kelamin dan kunjungan sebelumnya tidak berpengaruh terhadap 

kemauan wisatawan untuk berkontribusi terhadap pembayaran iuran jasa lingkungan. 
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BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN 
 
5.1. Kesimpulan 

Studi ini mengeksplorasi potensi pengembangan Payment for Ecosystem Services 

(PES) di Gili Matra, Lombok. Studi ini merupakan kelanjutan dari studi pendahuluan yang 

sudah dilakukan sebelumnya. Pada studi pendahuluan, yang menjadi responden penelitian 

adalah wisatawan domestik. Sementara pada studi lanjutan ini, focus penelitian pada wisatawan 

mancanegara. 

Seperti studi pendahuluan, studi ini menganalisa kesediaan untuk membayar 

(Willingness to Pay/WTP) wisatawan untuk konservasi terumbu karang di Gili Matra. Dengan 

memilih hanya wisatawan mancanegara sebagai sampel, penelitian ini menemukan bahwa 

wisatawan bersedia berkontribusi terhadap iuran jasa lingkungan sebagai pembiayaan untuk 

konservasi terumbu karang. Jumlah rata-rata uang yang bersedia dibayar oleh para wisatawan 

mancanegara untuk konservasi terumbu karang di Gili Matra adalah 21.46 USD per kunjungan. 

Jumlah kesediaan membayar ini dipengaruhi oleh penghasilan dan pendidikan para 

responden. Orang yang berpenghasilan tinggi cenderung mau untuk membayar lebih 

dibandingkan dengan mereka yang memiliki pendapatan lebih sedikit. Ironisnya, orang-orang 

dengan pendidikan yang lebih baik cenderung untuk membayar lebih rendah dibanding dengan 

mereka yang berpendidikan lebih rendah.  

Dengan mempertimbangkan bahwa terdapat kemauan membayar dari wisatawan untuk 

konservasi terumbu karang di Gili Matra, penelitian ini merekomendasikan bahwa program 

pembayaran jasa lingkungan (PES) dimungkinkan untuk dikembangkan di Gili Matra untuk 

mempromosikan industri pariwisata yang berkelanjutan. Untuk tujuan kebijakan, akan berguna 

untuk melakukan penelitian lanjutan dengan mengkaji opini dan tanggapan dari stakeholder 

terkait pariwisata di Gili Matra tentang potensi pengembangan program PES di lokasi tersebut. 

 

5.2. Rekomendasi Kebijakan 

Dalam penelitian ini kami menyajikan studi kedua terkait kemauan membayar 

wisatawan mancanegara untuk konservasi terumbu karang di Gili Matra, Lombok. Studi ini 

menunjukkan bahwa program Pembayaran Jasa Lingkungan (PES) berpotensi untuk 

dikembangkan di Gili Matra sebagai metode untuk mengumpulkan uang dari wisatawan yang 

dapat digunakan untuk konservasi terumbu karang. Kesediaan membayar para wisatawan 
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untuk konservasi terumbu karang merupakan indikasi adanya potensi permintaan dari sebuah 

sistem PES. 
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