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Pengembangan ekonomi lokal berbasis pariwisata perlu didukung oleh tenaga kerja lokal yang berkualitas 

agar mampu menjadikan pelayanan jasa maupun usaha pariwisata berjalan dengan baik serta 

meningkatkan perekonomian masyarakat lokal di sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi kapasitas sumber daya manusia (SDM) lokal dalam mendukung pengembangan ekonomi 

lokal berbasis pariwisata melalui penyerapan tenaga kerja dilihat dari kesesuaian antara kemampuan SDM 

lokal dengan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri pariwisata yang akan dikembangkan, 

kemauan SDM lokal untuk bekerja di bidang industri pariwisata, serta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis statistik 

deskriptif dan analisis asosiasi. Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa SDM lokal Desa Pulau 

Pahawang belum mampu memenuhi kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan bidang industri pariwisata, 

khususnya pada kompetensi inti dan kompetensi pendukung. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal 

tersebut ialah tingkat pendidikan, pengalaman, akses informasi, dan lingkungan. Berdasarkan hal 

tersebut, dapat diketahui bahwa SDM lokal belum mampu mendukung pengembangan ekonomi lokal 

berbasis pariwisata. Sehingga dibutuhkan upaya dalam meningkatkan kapasitas SDM lokal melalui 

pelaksanaan pelatihan secara khusus dan berkelanjutan guna mengoptimalkan keterlibatan SDM lokal 

dalam penyerapan tenaga kerja di bidang industri pariwisata. 

Kata Kunci: Kapasitas, Sumber Daya Manusia, Tenaga Kerja Lokal, Industri Pariwisata, Pengembangan 

Ekonomi Lokal 
 

[Capacity of Human Resources] Tourism-based local economic development needs to be supported by 

qualified local labor in order to make tourism services and businesses run well and also improve the 

economy of local communities. This research aims to identify the capacity of local human resources in 

supporting tourism-based local economic development through the absorption of labor, which seen from 

the compatibility between the capabilities of local human resources with the qualifications needed by 

tourism industry that will be developed, the willingness of local human resources to work in the tourism 

industry, and factors that affect it. This research uses a quantitative approach with descriptive statistical 

analysis and association analysis as the methods. From the result of the analysis, it can be concluded that 

the human resources of Pahawang Island Village have not been able to supply the qualifications of the 

tourism industry, especially for the functional competencies and supporting competencies. Some factors 



that affect the capabilities of human resources are the level of education, experience, access to 

information, and environment. Based on that conclusion, it can be seen that local human resources have 

not been able to support tourism-based local economic development. By that, some efforts are needed to 

improve the capacity of local human resources through the implementation of specific and sustainable 

training in order to optimize the involvement of local human resources in absorption of labor in tourism 

industry. 
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1. PENDAHULUAN 

Konsep pengembangan ekonomi lokal 

merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan 

dalam usaha pembangunan daerah (Fadillah, 

2015). Menurut (Leigh & Blakely, 2013) konsep 

pengembangan ekonomi lokal merupakan upaya 

untuk menjaga serta meningkatkan standar 

kehidupan masyarakat melalui suatu proses 

pengembangan manusia dan fisik yang 

didasarkan pada prinsip keadilan dan 

keberlanjutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

pengembangan ekonomi lokal tidak hanya 

mempertimbangkan potensi berupa aspek fisik 

saja, melainkan dibutuhkan sumber daya 

manusia sebagai salah satu unsur yang berkaitan 

serta dapat menentukan keberhasilan 

pengembangan ekonomi lokal. Sehingga pada 

akhirnya, pengembangan ekonomi lokal 

diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat, khususnya masyarakat lokal, melalui 

pengembangan potensi dan sumber daya 

manusia secara optimal. 

Pariwisata di Indonesia merupakan sektor yang 

cukup diandalkan dalam pembangunan nasional 

guna mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Manfaat dan peranan pariwisata bagi suatu 

wilayah telah banyak diakui, sehingga pariwisata 

sebagai sektor ekonomi telah menjadi bagian 

yang cukup penting di samping bidang-bidang 

lainnya, seperti bidang pertanian, pertambangan, 

industri, politik dan sosial, budaya, dan lain-lain. 

Sektor pariwisata di Indonesia bahkan semakin 

berperan dalam menggerakkan pertumbuhan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Muljadi, 

2010). Selain itu, berdasarkan United Nation 

World Tourism Organization Tourism Highlights 

(UNWTO, 2014), pariwisata juga telah mengalami 

ekspansi dan diversifikasi berkelanjutan, bahkan 

menjadi salah satu sektor ekonomi yang terbesar 

dan tercepat pertumbuhannya di dunia. 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat 

diketahui bahwa dengan adanya pengembangan 

sektor pariwisata maka akan terjadi peningkatan 

kesempatan kerja serta kesempatan berusaha 

bagi masyarakat sekitarnya, dimana hal tersebut 

sesuai dengan tujuan pengembangan ekonomi 

lokal sebagai salah satu upaya pembangunan 

ekonomi daerah yaitu meningkatkan jumlah serta 

memperluas peluang kerja guna meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat lokal. 

Salah satu kawasan andalan pariwisata Provinsi 

Lampung terletak di Kabupaten Pesawaran. 

Potensi wisata yang paling menonjol di 

Kabupaten Pesawaran ialah obyek wisata alam, 

terutama pantai dan air terjun, serta budaya, 

sesuai dengan topografi dan iklim kawasan 

(Disparekraf Kabupaten Pesawaran, 2016). Dari 

sekian banyak potensi pariwisata, Pulau 

Pahawang yang terletak di Kecamatan Marga 

Punduh, merupakan salah satu obyek wisata 

pantai sekaligus wisata bahari yang memiliki 

perkembangan cukup pesat. Hal tersebut dapat 

dilihat dari jumlah wisatawan yang terus 

meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan saat ini, 

destinasi wisata Pulau Pahawang merupakan 

obyek wisata bahari dengan jumlah kedatangan 

wisatawan tertinggi di Kabupaten Pesawaran. 



Adanya kebijakan pemerintah untuk 

mengembangkan Pulau Pahawang sebagai KSPD 

tentu membutuhkan tenaga kerja yang 

berkualitas guna menjadikan pelayanan jasa 

maupun usaha pariwisata berjalan dengan baik. 

Pulau Pahawang sendiri merupakan pulau dengan 

pengelolaan pariwisata berbasis pemberdayaan 

masyarakat atau local empowerment yang 

otomatis melibatkan masyarakat lokal dalam 

pengelolaannya (Alvi, 2017). Sehingga untuk 

meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal 

dalam pengembangan pariwisata, diperlukan 

kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal 

dalam memenuhi kualifikasi tenaga kerja bidang 

industri pariwisata. 

Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu upaya 

yang dapat dilakukan guna meningkatkan 

perekonomian masyarakat lokal ialah 

pengembangan ekonomi lokal berbasis 

pariwisata melalui penyerapan tenaga kerja 

maupun wirausaha di Pulau Pahawang, sehingga 

masyarakat lokal dapat terlibat secara aktif serta 

mampu memanfaatkan potensi pariwisata secara 

lebih optimal. 

Namun untuk mencapai pengembangan ekonomi 

lokal berbasis pariwisata yang baik, tentu 

diperlukan SDM lokal yang baik pula sesuai 

dengan kualifikasi tenaga kerja pariwisata yang 

dibutuhkan. Hal tersebut dikarenakan kualitas 

pelayanan pariwisata merupakan salah satu 

faktor utama yang menentukan atau 

memengaruhi tingkat kepuasan wisatawan serta 

minat wisatawan untuk melakukan kunjungan 

ulang dan rekomendasi kepada wisatawan lain 

untuk mengunjungi obyek wisata tersebut, 

sehingga secara tidak langsung berdampak 

terhadap keberlanjutan usaha pariwisata yang 

dijalankan (Wirajaya, 2013). Oleh karena itu, 

penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

kapasitas masyarakat lokal sebagai sumber daya 

manusia (SDM) lokal dilihat dari kesesuaian 

kemampuan masyarakat lokal dengan kualifikasi 

tenaga kerja yang dibutuhkan oleh bidang 

industri pariwisata yang akan dikembangkan, 

yakni kepemanduan selam, kepemanduan 

ekowisata, dan usaha pondok wisata, mengetahui 

seberapa besar kemauan masyarakat lokal untuk 

bekerja di industri pariwisata, serta 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempenga-

ruhi tingkat kapasitas tersebut agar 

pengembangan SDM lokal, sebagai salah satu 

strategi dari pengembangan ekonomi lokal, dapat 

dilakukan sesuai dengan kebutuhan SDM lokal itu 

sendiri. 

2. METODOLOGI PENELITIAN 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Data 

yang dibutuhkan untuk pendekatan kuantitatif ini 

adalah kompetensi yang dimiliki masyarakat lokal 

serta kemauan masyarakat lokal untuk bekerja 

sebagai tenaga kerja usaha pariwisata, serta 

faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas 

sumber daya manusia (SDM) lokal di wilayah 

studi. Data tersebut diperoleh melalui kuesioner 

tertutup yang dilaksanakan di seluruh dusun Desa 

Pulau Pahawang. Sampel responden penelitian 

ditentukan melalui metode Slovin dengan galat 

eror sebesar 10%. Dari hasil perhitungan, 

dihasilkan bahwa sampel responden yang diteliti 

ialah sebanyak 84 responden per kepala keluarga 

(KK). Dikarenakan terdapat keterbatasan data 

terkait populasi penduduk usia produktif, maka 

penelitian ini menggunakan teknik accidental 

purposive sampling dengan kriteria responden 

harus memiliki atau berada di usia produktif serta 

tidak sedang menjalani pendidikan formal.  

Pada penelitian ini, metode analisis yang 

digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan 

analisis asosiasi. Metode statistik deskriptif 

adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah ada tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014). 
Analisis statistik deskriptif diarahkan pada 

penentuan tingkat kemampuan dan kemauan 



SDM lokal dengan melihat persentase masyarakat 

yang memenuhi kualifikasi tenaga kerja bidang 

pariwisata serta memiliki motivasi untuk bekerja 

di bidang pariwisata. Tingkat kemampuan sendiri 

dihasilkan melalui akumulasi nilai kompetensi inti 

dan kompetensi pendukung, yang masing masing 

memiliki nilai 2 dan 1. Nilai tersebut nantinya 

akan disesuaikan dengan skala tingkat 

pengetahuan dari tinjauan literatur. Sedangkan 

untuk tingkat kompetensi umum dihasilkan 

melalui rumus kategorisasi. 

Sementara itu, analisis asosiasi merupakan 

metode analisis yang berfungsi untuk melihat 

adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. 

Dalam penelitian ini, analisis asosiasi digunakan 

untuk menjawab sasaran kedua dan ketiga, yaitu 

mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan 

dengan tingkat kemampuan dan kemauan 

masyarakat dalam mendukung pengembangan 

ekonomi lokal berbasis pariwisata. Analisis 

asosiasi memiliki berbagai teknik analisis yang 

dapat digunakan dan pada penelitian ini, teknik 

analisis yang dipilih ialah analisis kai kuadrat atau 

sering disebut analisis chi-square. Dalam menarik 

kesimpulan, analisis chi-square menggunakan 

dua hipotesis, yaitu H0 dan H1. Dimana jika H0  

diterima maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat hubungan antara variabel yang diuji, dan 

sebaliknya. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini akan menjelaskan hasil analisis yang 

didapatkan untuk mengetahui tingkat kapasitas 

SDM lokal dalam mendukung pengembangan 

ekonomi lokal berbasis pariwisata serta faktor-

faktor yang mempengaruhinya baik faktor 

internal maupun faktor eksternal. 

3.1 Kemampuan SDM Lokal dalam Mendukung 

Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis 

Pariwisata 

Analisis kemampuan SDM lokal dalam 

mendukung pengembangan ekonomi lokal 

berbasis pariwisata merupakan identifikasi 

kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki 

masyarakat lokal dengan kompetensi kerja yang 

dibutuhkan, yang dilihat berdasarkan tiga 

kompetensi yaitu kompetensi umum, kompetensi 

inti, dan kompetensi pendukung menurut 

masing-masing industri pariwisata. 

3.1.1 Analisis Kemampuan SDM Lokal sebagai 

Pemandu Selam 

Menurut SKKNI Bidang Kepemanduan Wisata 

Selam, terdapat sekitar 10 kompetensi yang 

terbagi menjadi 7 kompetensi inti dan 3 

kompetensi pendukung yang harus dimiliki 

seseorang untuk memenuhi kualifikasi tenaga 

kerja pemandu selam. Berikut ialah hasil dari 

analisis kemampuan SDM lokal sebagai 

pemandu selam. 

Tabel 3.1 Hasil Analisis Kemampuan SDM Lokal 

Sebagai Pemandu Selam 

 Sumber: (Peneliti, 2018) 

Masyarakat Desa Pulau Pahawang umumnya 

belum memiliki pengetahuan maupun 

keterampilan di bidang kepemanduan selam. Akan 

tetapi terdapat beberapa masyarakat lokal yang 

mengetahui kode etik penyelaman berdasarkan 

pengalaman mereka sebagai pemandu wisata 

ataupun pemandu kegiatan snorkling. Untuk 

kompetensi pemeliharaan lingkungan, khususnya 

lingkungan wisata bahari, pada dasarnya 



masyarakat lokal telah memiliki kesadaran akan 

pentingnya penyediaan sarana persampahan di 

sekitar lingkungan wisata, namun hal tersebut 

belum didukung oleh pengetahuan tentang 

pengolahan sampah yang baik dan benar. 

Sehingga pengolahan sampah yang ada saat ini 

masih terbatas pada pengolahan sampah secara 

individu, baik dengan cara penimbunan ataupun 

pembakaran sampah. 

3.1.2 Analisis Kemampuan SDM Lokal sebagai 

Pemandu Ekowisata 

Berdasarkan RIPPDA Kabupaten Pesawaran Tahun 

2017-2031, pengembangan KSPD Pulau Pahawang 

dan pulau sekitarnya ditujukan pada 

pengembangan kegiatan ekowisata yang 

mengarah ke pelestarian alam dengan tema 

utama produk wisata berupa ekowisata pantai, 

terumbu karang, dan mangrove. Sehingga 

pengembangan ekowisata seharusnya mampu 

memberikan kepuasan dan pengalaman yang 

orisinil kepada pengunjung serta memastikan 

usaha ekowisata dapat berkelanjutan. Berikut 

ialah hasil analisis kemampuan SDM lokal sebagai 

pemandu ekowisata. 

Tabel 3.2 Hasil Analisis Kemampuan SDM Lokal 

Sebagai Pemandu Ekowisata 

 
Sumber: (Peneliti, 2018) 

Pada kompetensi yang dibutuhkan bidang 

kepemanduan ekowisata, umumnya masyarakat 

lokal telah mampu memenuhi kompetensi inti 

maupun kompetensi pendukung. Namun dari hasil 

survei lapangan, hampir seluruh masyarakat 

belum mengerti tentang hakikat serta prinsip-

prinsip ekowisata itu sendiri, bahkan rata-rata 

responden baru mengetahui istilah ekowisata 

pada saat menjalani tanya jawab kuesioner. Selain 

itu, pengetahuan masyarakat lokal terkait Bahasa 

Inggris juga masih sangat rendah sehingga belum 

mampu berkomunikasi dengan baik kepada 

wisatawan mancanegara. 

3.1.3 Analisis Kemampuan SDM Lokal sebagai 

Pengelola Pondok Wisata 

Pada dasarnya, standar usaha pondok wisata telah 

diatur oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Republik Indonesia melalui Permen 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No. 9 Tahun 

2014 Tentang Standar Usaha Pondok Wisata, yang 

ditujukan untuk mendukung peningkatan mutu 

produk, pelayanan, serta pengelolaan pondok 

wisata. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 

untuk mengukur kemampuan masyarakat lokal 

dalam memenuhi standar pelayanan serta 

pengelolaan pondok wisata agar pengembangan 

pondok wisata dapat berjalan dengan baik sesuai 

peraturan yang berlaku. Berikut ialah hasil analisis 

kemampuan SDM lokal sebagai pengelola 

sekaligus tenaga kerja pondok wisata. 

Tabel 3.3 Hasil Analisis Kemampuan SDM Lokal 

sebagai Pengelola dan Tenaga Kerja Pondok Wisata 

 Sumber: (Peneliti, 2018) 



Dibanding dua bidang industri pariwisata 

sebelumnya, sebagian besar masyarakat lokal 

cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik 

dalam memenuhi kompetensi kerja pengelola 

pondok wisata, karena umumnya kompetensi 

yang dibutuhkan merupakan kegiatan yang sehari-

hari dilakukan oleh masyarakat. Akan tetapi, 

pengetahuan masyarakat tentang administrasi 

data dan teknologi pembayaran masih minim. 

3.1.4 Analisis Kompetensi Umum SDM Lokal 

Sebagai Tenaga Kerja Industri Pariwisata 

Dalam penelitian ini, kemampuan untuk 

memenuhi kompetensi umum dinilai berdasarkan 

sikap-sikap yang dipilih responden dalam 

menghadapi suatu situasi. Berikut ialah hasil 

analisis kompetensi umum SDM lokal sebagai 

tenaga kerja bidang industri pariwisata. 

Tabel 3.4 Hasil Analisis Kompetensi Umum SDM Lokal 

Sebagai Tenaga Kerja Bidang Industri Pariwisata 

 
Sumber: (Peneliti, 2018) 

Untuk kompetensi umum, sikap kerja atau etos 

kerja masyarakat sudah cukup baik, khususnya 

pada kompetensi bekerjasama dengan kolega 

atau rekan kerja karena pada dasarnya 

masyarakat lokal masih sering melakukan kegiatan 

yang membutuhkan kerjasama yang baik, seperti 

gotong royong. Namun masyarakat lokal Desa 

Pulau Pahawang belum seluruhnya memiliki 

ketertarikan dalam mengembangkan 

pengetahuan tentang budaya dan pariwisata. 

3.1.5 Analisis Tingkat Kemampuan dalam 

Mendukung Pengembangan Ekonomi 

Lokal Berbasis Pariwisata 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai tingkat 

kemampuan SDM lokal dalam mendukung 

pengembangan ekonomi lokal berbasis pariwisata 

jika dilihat dari persentase pengetahuan dan 

keterampilan yang dimiliki serta penilaian sikap 

kerja yang telah dilakukan. Berikut ialah hasil 

analisis tingkat kemampuan SDM Lokal dalam 

mendukung pengembangan ekonomi lokal 

berbasis pariwisata. 

Tabel 3.5 Hasil Analisis Tingkat Kemampuan SDM 

Lokal dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi 

Lokal Berbasis Pariwisata 

 
Sumber: (Peneliti, 2018) 

Kemampuan seluruh responden di bidang 

kepemanduan selam sendiri rendah karena 

umumnya responden hanya mampu memenuhi 

kompetensi pemeliharaan lingkungan dan 

presentasi lisan secara ringkas. Selain itu, seluruh 

responden juga belum memiliki keterampilan 

menyelam SCUBA, sehingga dapat dipastikan 

bahwa masyarakat lokal belum mampu menjadi 

tenaga kerja bidang kepemanduan selam.   

Sementara itu, untuk bidang kepemanduan 

ekowisata, didapatkan hasil bahwa responden 

memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan 

yang beragam, meskipun pada dasarnya sebagian 

besar responden yaitu sekitar 66,70% dari total 

keseluruhan responden memiliki tingkat 

pengetahuan dan keterampilan yang rendah. 

Kemampuan responden sendiri umumnya rendah 

karena responden belum memiliki pengetahuan 

untuk mengkoordinasikan dan mengoperasikan 

perjalanan ekowisata, bekerja sebagai pemandu 

ekowisata, merencanakan dan menerapkan 

kegiatan yang berdampak negatif rendah 

terhadap lingkungan dan sosial budaya, 

menyediakan pertolongan pertama, serta 

berkomunikasi dengan Bahasa Inggris. 

Selanjutnya, untuk kompetensi yang dibutuhkan 

pengelola sekaligus tenaga kerja pondok wisata, 



hasil analisis juga menunjukkan tingkat 

pengetahuan serta keterampilan yang beragam. 

Akan tetapi, lebih baik dari kedua bidang industri 

pariwisata sebelumnya, pada umumnya para 

responden di Desa Pulau Pahawang memiliki 

pengetahuan dan keterampilan yang berada pada 

ketegori sedang atau cukup untuk menjadi tenaga 

kerja dengan persentase pengetahuan dan 

keterampilan antara 57% hingga 71% dari 

keseluruhan kompetensi inti maupun kompetensi 

pendukung yang dibutuhkan. 

Pada pengukuran tingkat kompetensi umum, 

penilaian dilakukan berdasarkan akumulasi nilai 

sikap kerja yang dimiliki masing-masing responden 

yang kemudian dikategorisasi menjadi kategori 

tinggi, sedang, dan rendah. Dari hasil analisis 

sendiri, dapat dilihat bahwa sebagian besar 

responden atau sekitar 87% dari total keseluruhan 

responden telah memiliki sikap kerja yang sangat 

baik atau sesuai untuk bekerja di bidang industri 

pariwisata, dengan nilai sikap kerja yang rata-rata 

mendekati nilai maksimal. 

3.2 Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Tingkat Pengetahuan dan Keterampilan 

SDM Lokal 

Pada bidang kepemanduan selam, pengetahuan 

dan keterampilan yang dimiliki masyarakat lokal 

masih sangat rendah karena pada dasarnya 

mereka belum pernah mengikuti pelatihan 

maupun sertifikasi yang seharusnya dilakukan 

oleh tenaga kerja pemandu selam. Selain itu, 

masyarakat lokal yang berminat untuk menjadi 

tenaga kerja pemandu selam juga sangat sedikit, 

sehingga umumnya masyarakat tidak tertarik 

untuk mempelajari atau bahkan sekedar 

mengetahui kompetensi-kompetensi atau 

pengetahuan yang dibutuhkan bidang 

kepemanduan selam. 

Sementara pada kompetensi kepemanduan 

ekowisata, walaupun pengetahuan mayoritas 

masyarakat lokal masih berada pada kategori 

rendah, masyarakat lokal dengan pengetahuan 

yang cukup untuk menjadi pemandu ekowisata 

juga cukup banyak, sehingga apabila 

pengetahuan tersebut terus dikembangkan tentu 

akan membuat masyarakat lokal lebih siap untuk 

menjadi pemandu ekowisata. Faktor pengalaman 

diperkirakan mempengaruhi kompetensi bidang 

kepemanduan ekowisata, dimana berdasarkan 

hasil penelitian, masyarakat yang memiliki 

pengalaman bekerja sebagai pemandu wisata 

cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik. 

Begitu pula dengan faktor lingkungan dan akses 

informasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

masyarakat yang berada di lingkungan yang 

paham akan pengetahuan sejarah dan isu-isu 

lingkungan di sekitar pariwisata serta sering 

mengakses informasi terkait pariwisata 

cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik. 

Secara keseluruhan, berikut hasil analisis terkait 

faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

pengetahuan dan keterampilan SDM lokal untuk 

bekerja sebagai pemandu ekowisata. 

Tabel 3.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat 

Pengetahuan dan Keterampilan SDM Lokal di Bidang 

Kepemanduan Ekowisata 

 
Sumber: (Peneliti, 2018) 

Sedangkan untuk kompetensi pengelola sekaligus 

tenaga kerja pondok wisata, sebagian besar 

masyarakat lokal telah memenuhi kompetensi 

inti yang dibutuhkan. Akan tetapi, pengetahuan 

masyarakat terkait administrasi data dan 

penggunaan teknologi pembayaran masih 

cenderung rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh 

tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat lokal, 

dimana masyarakat lokal dengan tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki 

kemampuan penggunaan teknologi yang lebih 

baik. Sedangkan terkait pengetahuan 

administrasi sendiri, baik masyarakat yang 



memiliki pengalaman maupun yang tidak 

memiliki pengalaman terkait pengelolaan pondok 

wisata, umumnya belum mampu memenuhi 

kompetensi tersebut karena usaha pondok wisata 

yang ada saat ini masih dikelola secara sederhana. 

Berikut hasil analisis mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat pengetahuan dan 

keterampilan SDM lokal untuk bekerja sebagai 

pengelola sekaligus tenaga kerja pondok wisata. 

Tabel 3.7 Faktor yang Mempengaruhi Tingkat 
Pengetahuan dan Keterampilan SDM Lokal di 

Bidang Pengelolaan Pondok Wisata 

 
Sumber: (Peneliti, 2018) 

Pada kompetensi umum, faktor-faktor yang 

diduga mempengaruhi etos kerja, umumnya tidak 

berkaitan dengan kompetensi umum yang 

dimiliki masyarakat lokal. Hal tersebut dapat 

dilihat dari hasil analisis yang menunjukkan 

bahwa baik masyarakat yang memiliki tingkat 

pendidikan rendah maupun tingkat pendidikan 

yang lebih tinggi, sama-sama memiliki etos kerja 

yang baik. Begitu pula dengan struktur politik, 

walaupun dukungan dari pemerintah dalam 

meningkatakan etos kerja lebih banyak di dusun 

yang merupakan kawasan wisata, etos kerja 

masyarakat di dusun lainnya juga menunjukkan 

kualitas yang baik, sehingga struktur politik tidak 

begitu berpengaruh terhadap etos kerja 

masyarakat. Berikut ialah hasil analisis mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja SDM 

lokal. 
Tabel 3.8 Faktor yang Mempengaruhi Etos Kerja 

SDM Lokal 

 
Sumber: (Peneliti, 2018) 

3.3 Kemauan SDM Lokal dalam Mendukung 

Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis 

Pariwisata 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hasil 

analisis kemauan masyarakat untuk mendukung 

pengembangan ekonomi lokal berbasis pariwisata 

melalui identifikasi kesediaan masyarakat untuk 

menjadi tenaga kerja bidang industri pariwisata 

serta menerima hak dan memenuhi kewajiban 

yang diberikan berdasarkan masing-masing 

bidang pekerjaan. 

3.3.1 Kemauan SDM Lokal untuk Bekerja 

sebagai Tenaga Kerja Industri Pariwisata 

Berikut ialah penjelasan mengenai kemauan SDM 

lokal dalam mendukung pengembangan ekonomi 

lokal berbasis pariwisata. 

Tabel 3.9 Kemauan SDM Lokal untuk Bekerja sebagai 

Tenaga Kerja Industri Pariwisata 

 
Sumber: (Peneliti, 2018) 

Secara umum, masyarakat lokal telah memiliki 

kesediaan dalam mendukung penyerapan tenaga 

kerja serta menerima hak dan melaksanakan 

kewajiban bidang industri pariwisata. Dari hasil 

kuesioner, dapat diketahui bahwa mayoritas 

masyarakat atau sebanyak 55% responden 

memilih untuk menjadi pengelola sekaligus tenaga 

kerja usaha pondok wisata. Sementara 

masyarakat yang berminat untuk menjadi 

pemandu selam masih sangat sedikit, dengan 

persentase responden hanya 6%. Sisanya, sekitar 

39% responden memiliki kesediaan untuk menjadi 

pemandu ekowisata.  

 

 

 



3.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan 

SDM Lokal dalam Mendukung 

Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis 

Pariwisata 

Setelah mengetahui kemauan SDM lokal dalam 

mendukung pengembangan ekonomi lokal 

berbasis pariwisata, analisis ini akan menunjukkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan SDM 

lokal untuk bekerja sebagai tenaga kerja usaha 

pariwisata. Berikut ialah hasil analisis mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan SDM 

lokal untuk bekerja di bidang industri pariwisata. 

Tabel 3.10 Faktor yang Mempengaruhi Kemauan 

SDM Lokal untuk Bekerja di Bidang Industri 

Pariwisata 

 Sumber: (Peneliti, 2018) 

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat diketahui 

bahwa kelima faktor tersebut memiliki keterkaitan 

dengan kesediaan SDM lokal untuk menjadi 

tenaga kerja usaha pariwisata. Dilihat dari faktor 

upah, industri pariwisata diharapkan dapat 

memberikan penghasilan tambahan atau bahkan 

menjadi sumber penghasilan utama bagi 

masyarakat lokal sebagai salah satu upaya dalam 

meningkatkan perekonomiannya. Faktor 

lingkungan juga cukup mempengaruhi kemauan 

SDM lokal karena sebagian besar responden 

menyatakan bahwa usaha pondok wisata lebih 

aman karena dilakukan di sekitar tempat tinggal 

mereka sendiri. Berdasarkan hasil analisis, 

apresiasi juga mempengaruhi kesediaan 

masyarakat untuk bekerja di bidang industri 

pariwisata, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

SDM lokal sudah cukup puas dengan bentuk 

apresiasi. Begitu pula dengan faktor 

pengembangan diri, sebagian besar responden 

memiliki kesadaran akan pentingnya 

pengembangan diri melalui peningkatan 

pengetahuan guna mendukung upaya penyediaan 

tenaga kerja bidang industri pariwisata yang 

berkualitas. Selain dipengaruhi oleh upah, 

lingkungan, jenis pekerjaan, apresiasi, serta 

pengembangan diri, kemauan masyarakat lokal 

untuk bekerja di bidang usaha pariwisata juga 

dipengaruhi oleh usia, dimana sebagian 

masyarakat lokal yang memiliki usia yang sudah 

cukup matang memilih untuk bekerja sesuai 

kemampuannya saat ini dan lebih mendukung 

masyarakat yang lebih muda untuk menjadi 

tenaga kerja di bidang usaha pariwisata. 

4. KESIMPULAN 

Dari hasil uraian di atas, dapat diketahui bahwa 

masyarakat lokal belum sepenuhnya siap dalam 

mendukung pengembangan ekonomi lokal 

berbasis pariwisata. Dilihat dari kondisi saat ini, 

penyerapan tenaga kerja kemungkinan tidak 

dapat terjadi, khususnya pada bidang industri 

kepemanduan selam dan kepemanduan 

ekowisata. Berdasarkan hal tersebut, jika 

penyerapan tenaga kerja bukan berasal dari 

sumber daya manusia lokal, maka tujuan 

pengembangan ekonomi lokal berbasis 

pariwisata sebagai upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat lokal diperkirakan 

tidak akan tercapai. Oleh sebab itu, maka 

diperlukan upaya untuk meningkatkan 

kemampuan dan kemauan SDM lokal di Desa 

Pulau Pahawang untuk bekerja di bidang industri 

pariwisata guna memperbesar kesempatan kerja 

serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

lokal, melalui pelatihan secara khusus dan 

berkelanjutan terkait bidang kepemanduan selam 

dan kepemanduan ekowisata, penyediaan sarana 

pelatihan bahasa asing, pengadaan pendidikan 

khusus kepariwisataan, serta sosialisasi terkait 

pentingnya program pelatihan dan keterlibatan 

masyarakat dalam mendukung keberhasilan 

pengembangan ekonomi lokal berbasis 

pariwisata. 
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