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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan terluas di dunia 

dengan jumlah pulau sebanyak 18.110 yang dikelilingi oleh laut seluas 7,7 

juta km
2
. Pulau-pulau tersebut dihuni oleh penduduk dengan mata 

pencaharian terbesar sebagai petani dan nelayan. Wilayah yang sebagian 

besar terdiri dari lautan ini, Indonesia mampu mensejahterakan kehidupan 

masyarakat nelayan yang menggantungkan hidup pada potensi kelautan 

(maritim) tersebut.  

Potensi kekayaan alam bahari dan pantai yang dimiliki oleh Indonesia 

dapat dimanfaatkan dan dieksplorasi secara optimal. Pemanfaatan dari 

kekayaan alam ini dapat dilakukan dengan berbagai pembangunan nasional 

serta kebijakan ekonomi dan sosial yang didasarkan pada nilai-nilai budaya 

lokal. Sehingga budaya masyarakat setempat memberi nilai khas pada 

pengembangan pariwisata dan pelestarian lingkungan daerah pantai. Dilihat 

dari Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan kawasan sepanjang pantai di 

Indonesia bahwa potensi kelautan belum terlalu banyak disentuh, sehingga 

potensi sumber daya alam yang bisa diandalkan untuk bersaing dalam 

perdagangan bebas atau free trade adalah sektor kelautan. 

Wilayah pesisir selatan propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 

merupakan daerah yang memiliki potensi alam cukup besar untuk 

menopang dalam pembangunan dan peningkatan ketahanan pangan bagi 



2 

 

masyarakat setempat dan daerah lainnya. Dengan tersebarnya isu program 

pemerintah untuk pembangunan bandara yang bertaraf Internasional di 

Kabupaten Kulonprogo dan jalan RingRoad lingkar luar yang melewati 

pesisir pantai Propinsi DIY. Diharapkan rencana tersebut akan terealisasikan 

sehingga akan berdampak positif pada peningkatan pembangunan ekonomi. 

Peningkatan ini nantinya akan dirasakan oleh kelompok masayarakat 

dengan tumpuan modal pembangunan ekonomi dalam menjawab tantangan 

untuk melaksanakan pembangunan perekonomian dan pembangunan 

daerah/wilayah pesisir selatan DIY secara terpadu dan komprehensif, 

melalui pendekatan pembangunan potensi pesisir pantai selatan DIY secara 

terpadu. 

Fenomena modernisasi ekonomi berdampak pada percepatan 

pertumbuhan ekonomi dan memberikan banyak kemudahan bagi sebagian 

masyarakat. Akan tetapi dibalik itu ada sebagian masyarakat pula terutama 

daerah pesisir pantai yang menjadi korban akan derasnya pertumbuhan 

ekonomi. Hal ini dikarenakan lemahnya daya tahan ekonomi dan minimnya 

penguasaan sumber-sumber ekonomi. Jika ini terus berlangsung di 

masyarakat pesisir pantai maka akan menjadi masalah krusial terhadap 

kesejahteraan masyarakat serta menyangkut kredibilitas pemerintah dalam 

memenuhi kebutuhan masayarakat. 

Masalah yang terjadi di masyarakat pesisir pantai seharusnya 

mendapat perhatian lebih dan hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab 

semua pihak baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dan atau 
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pengusaha maupun masyarakat itu sendiri. Pembangunan di kawasan pesisir 

pantai memerlukan penanganan yang berbeda di bandingkan kawasan lainya 

mengingat kawasan pesisir pantai memiliki ciri khas baik ditinjau dari aspek 

geografis, gemologi, antropologi, ekonomi dan sosial. Perlu adanya 

kerjasama yang sinergi antara masyarkat setempat dengan instansi 

pemerintah untuk menyelesaikan persoalan pembangunan ekonomi 

masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir pantai. 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebuah provinsi yang 

terletak di pesisir sebelah selatan Pulau Jawa. Daerah Istimewa Yogyakarta 

merupakan tempat tujuan wisata kedua setelah Pulau Bali. Keragaman objek 

wisata yang terdapat di daerah ini menjadi faktor penguat dalam 

pengembangan wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa objek 

wisata yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan baik domestik maupun 

mancanegara adalah objek wisata pantai. Objek wisata pantai di Daerah 

Istimewa Yogyakarta memang sudah terkenal mempunyai panorama yang 

sangat indah dan menarik. Beberapa objek wisata pantai di Daerah Istimewa 

Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis, Pantai Parangkusumo, Pantai Depok, 

Pantai Pok Tunggal, Pantai Indrayanti, Pantai Baron, Pantai Krakal, Pantai 

Kukup, dan lain sebagainya.  

Kabupaten Gunungkidul berada di bagian tenggara dari Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), berjarak 40 km dari Kota Yogyakarta. 

Berdasarkan posisi astronomi, Kabupaten Gunungkidul terletak antara 
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wilayahnya mencapai 1.485,36 km
2 

atau 46,63 persen dari seluruh wilayah 

daratan Provinsi DIY. Wilayah daratan Kabupaten Gunungkidul berbatasan 

dengan wilayah Provinsi Jawa Tengah di sisi utara dan timur, yakni 

Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo serta Kabupaten Wonogiri. 

Samudera Indonesia menjadi pembatas di wilayah selatan, adapun wilayah 

barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. 

Kabupaten Gunungkidul terkenal dengan keindahan pantai yang 

membentang sepanjang wilayah selatan dengan hamparan pasir putihnya, 

wilayah pesisir ini merupakan yang terpanjang di Provinsi DIY dengan 

panjang 70 km dengan luas sekitar 300 Ha. Dari 18 kecamatan yang ada di 

Kabupaten Gunungkidul hanya 6 kecamatan yang berada di daerah pesisir 

pantai. Saat ini Kabupaten Gunungkidul memiliki 60 lebih objek wisata 

pantai yang menjadi salah satu pilihan objek wisata para wisatawan baik 

domestik maupun asing. Dari sekian banyak pantai yang sudah terkenal dan 

infrastruktur serta aksesnya sudah baik ada kurang lebih hanya 20 objek 

wisata pantai yang paling banyak di kunjungi oleh para wisatawan. 
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Tabel 1.1 

Daftar Pantai dan Lokasi Yang Ada Di Kabupaten Gunungkidul 

 

Kecamatan Pantai Kecamatan Pantai 

 

 

Girisbo  

Sadeng   

 

Tepus  

Suing  

Ngusalan  Sundak  

Jung Work Silingandong  

Sedahan  Pok Tunggal 

Watu 

Lumbung 

Timang  

 

Panggang  

Nguluran   

Purwosar 

Seruni  

Nampu  Indrayanti  

Ngunggah  Parang Endong 

Kesirat  Bekah  

 

 

Tanjungsari 

Baron   

 

Saptosari  

Klampok  

Sepanjang  Ngarenehan  

Drini  Ngobaran  

Kukup  Nguyahan  

Krakal  
      Sumber : Dinas Parawisata Kabupaten Gunungkidul. 

 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa enam kecamatan yang ada di 

Kabupaten Gunungkidul tersebut merupakan pantai yang askes jalan dan 

infrastruktur serta fasilitas yang sudah siap untuk dikunjungi. Dari 60 objek 

wisata pantai hanya ada 20 objek wisata yang berada dalam kondisi siap 

untuk dikunjungi dan dinikmati oleh wisatawan. Kecamatan Tepus adalah 

yang paling banyak memiliki objek wisata pantai. Akan tetapi dikarenakan 

kurangnya sumber daya, saat ini hanya mampu mengelola 6-10 objek wisata 

pantai saja. Pemerintah seharusnya mengambil tindakan cepat dalam 

mempersiapkan askes dan fasilitas sekaligus menyiapkan sumber daya 

untuk mengelola objek wisata pantai yang masih jauh dari katagori siap 

untuk dikunjungi. Sehingga wisatawan mempunyai banyak pilihan objek 

wisata dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan serta memberikan 

pendapatan kepada masayarakat setempat. 
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Para pengunjung terus bertambah setiap tahunya mengingat informasi 

yang didapatkan sekarang lebih cepat. Dari tahun ke tahun wisatawan yang 

berkunjung terus bertambah dan pendapatan dari objek wisata pantai 

semakin besar. Hal ini merupakan aset sumber daya alam yang mampu 

menopang pembangunan masyarakat pesisir pantai Gunungkidul untuk 

mencapai kesejaahteran masayarakat sekitar. 

Tabel 1.2 

Data Pengunjung Dan Pendapatan Dari Objek Wisata 

di Pantai Gunungkidul 

 

Pos 2012 2013 Pendapatan 

Baron 442.832 545.385  Rp 4.082.203.834  

Tepus 113.377 229.987  Rp 1.693.334.316  

Ngarenehan  36.586 41.268  Rp 262.189.312  

Sadeng 24.362 23.020  Rp 157.329.143  

Siung 34.183 52.319  Rp 276.807.196  
       Sumber: Dinas Pariwisata Gunungkidul. 

Dari tabel 1.2 diatas diketahui dari lima pos ditunjukkan bahwa setiap 

tahunnya pengunjung atau wisatawan yang melewati pos-pos pantai tersebut 

mengalami peningkatan. Pengunjung yang melewati pos Pantai Baron 

memiliki pengunjung paling banyak yaitu dengan pendapatan Rp 

4.082.203.834. Di urutan kedua adalah pos pantai Tepus yang paling banyak 

atau sering dilewati dengan pendapatan Rp 1.693.334.316. Sedangkan untuk 

tiga pos lainnya pendapatan yang diterima masih jauh dari pendapatan 

kedua pos tersebut. Hal ini dikarenakan masih kurangnya akses jalan dan 

infrastruktur untuk menuju ke lokasi pantai dan masih buruknya fasilitas 

yang ada. 
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Daerah pesisir pantai di Kabupaten Gunungkidul tidak hanya 

mengandalkan objek pariwisata saja, melainkan juga memanfaatkan sumber 

daya alam laut. Terbukti dengan penghasilan yang semakin meningkat dari 

tahun ke tahun. Pada tahun 2012 para nelayan mampu memproduksi ikan 

laut sebesar 6.844 ton diantaranya 1.984 ton ikan laut dan 4.860 ton ikan 

darat. Sedangkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebanyak 8.909 

ton diantarnya 2.400 ton ikan laut dan 6.509 ton ikan darat. Meskipun jauh 

dari harapan untuk memproduksi ikan dengan sumber daya laut yang 

tersedia akan tetapi produksi ikan di kawasan pesisir pantai mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Bukan hanya sumber daya alam laut saja, 

masyarakat di kawasan pesisir pantai Gunungkidul juga mengolah lahan 

pertanian.  Jika cuaca tidak bersahabat maka para nelayan masih bisa 

memproduksi hasil tanaman dari lahan pertanian yang ada.  

Indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat laju 

pertumbuhan ekonominya. Setiap daerah selalu menetapkan target laju 

pertumbuhan yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan pembangunan 

daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan 

kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Karena penduduk 

bertambah terus, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahunnya. 

Hal ini dapat terpenuhi lewat peningkatan output secara agregat baik barang 

maupun jasa atau Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya. Jadi, 

menurut ekonomi makro, pengertian pertumbuhan ekonomi merupakan 
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penambahan PDB yang berarti juga penambahan pendapatan nasional 

(Tambunan, 2001). 

Menurut Lincolin Arsyad (1999) tingkat pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan, 

masih banyak penduduk yang memiliki pendapatan dibawah standar 

kebutuhan hidupnya. Pertumbuhan ekonomi gagal untuk mengurangi 

bahkan menghilangkan besarnya kemiskinan absolut. Jadi pertumbuhan 

PDB yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan taraf hidup 

masyarakatnya. Dengan kata lain bahwa apa yang disebut dengan “Trickle 

Down Effects” atau efek cucuran ke bawah dari manfaat pertumbuhan 

ekonomi bagi penduduk miskin tidak terjadi seperti apa yang diharapkan 

bahkan berjalan cenderung sangat lambat. 

PDRB per kapita daerah merupakan salah satu alat untuk mengukur 

tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah. Dimana jika semakin besar 

PDRB per kapitanya maka bisa diartikan semakin baik tingkat kesejahteraan 

masyarakatnya. Begitu juga sebaliknya apabila PDRB semakin kecil maka 

bisa diartikan semakin buruk tingkat kesejahteraan masyarakatnya. 
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Tabel 1.3 

Daftar Urutan Dari 18 Kecamatan berdasarkan Besarnya PDRB  

PerkapitaTahun 2013, Atas Dasar Berlaku  

Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah) 

 

Urutan Kecamatan 
PDRB Per Kapita 

Berlaku Konstan 

7 Girisubo 11.166.783 5.572.801 

8 Purwosari 11.094.709 5.107.692 

9 Tanjungsari 11.042.260 5.261.696 

10 Panggang 10.398.390 4.712.215 

13 Saptosari 10.072.224 4.984.468 

17 Tepus 8.664.111 4.168.904 
 Sumber : Badan Pusat Statistik. 

Dari tabel 1.3 dapat dilihat bahwa dari 18 kecamatan yang ada di 

Kabupaten Gunungkidul setelah diurutkan 6 kecamatan yang ada di 

kawasan pesisir pantai tergolong kedalam urutan bawah. Kecamatan Tepus 

menempati urutan 17 dari 18 kecamatan dan berada di urutan terakhir di 

kawasan pesisir pantai. Sebagaimana diketahui di Kecamatan Tepus ini 

terdapat kawasan objek wisata pantai paling banyak diantara 6 kacamatan 

yang ada. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat di kawasan pesisir pantai 

Gunungkidul masih tergolong kurang sejahtera di bandingkan dengan 

kecamatan yang lainya. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah 

di kawasan pesisir ini seharusnya mampu membuat masyarakat lebih 

sejahtera apabila mampu memberdayakan dan memanfaatkan sumber daya 

yang ada saat ini. 

Dalam realitas dan yang menjadi permasalahannya adalah kehidupan 

masyarakat pesisir senantiasa dilanda kemiskinan, bahkan menurut Nasution 

(2005), kehidupan nelayan sering diidentikkan dengan kemiskinan. Menurut 

Dahuri (2001), tingkat kesejahteraan para pelaku perikanan (nelayan) pada 
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saat ini masih di bawah sektor-sektor lain, termasuk sector pertanian agraris. 

Para nelayan yang termasuk nelayan buruh dan nelayan tradisional 

merupakan kelompok masyarakat yang digolongkan sebagai lapisan sosial 

yang paling miskin diantara kelompok masyarakat lain di sector pertanian. 

Tidak hanya itu, apabila dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di 

wilayah perkotaan dan sebagainya para nelayan ini masih dalam keadaan 

keterbelakangan, baik dalam hal kesejahteraan maupun tingkat pendapatan 

perkapita. Menurut Dahuri (2001), potret kemiskinan masyarakat pesisir 

yang sesungguhnya menjadi suatu ironi, mengingat Indonesia memiliki 

wilayah laut yang sangat luas. Dahuri dan Alimuddin (2004) menambahkan 

bahwa masih kurang kesadaran dari masyarakat dalam melihat dan 

menyikapi makna penting dan strategisnya laut dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa. 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

tertarik untuk meneliti tentang keadaan kawasan pesisir selatan Pulau Jawa 

tepatnya di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini mengambil judul 

“Analisis Perekonomian Masyarakat Pesisir di Kabupaten Gunungkidul, 

Daerah Istimewa Yogyakarta”. 
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B. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, permasalahan yang akan diteliti dibatasi hanya 

dilakukan di Kabupaten Gunungkidul, tepatnya di kawasan pesisir pantai 

selatan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, untuk memberikan batasan dan 

pedoman arah penelitian maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana laju pertumbuhan dan kontribusi di kawasan pesisir pantai 

Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Analisis Tipologi Klassen? 

2. Bagaimana perubahan dan pergeseran sektor perekonomian di 

kawasan pesisir pantai Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Analisis 

Shift Share? 

3. Apa saja sektor–sektor yang termasuk sektor basis dan sektor non 

basis perekonomian di kawasan pesisir pantai Kabupaten 

Gunungkidul berdasarkan Analisis Location Quotion (LQ)? 

4. Bagaimana meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 

di kawasan pesisir pantai Kabupaten Gunungkidul? 
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D. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui laju pertumbuhan dan kontribusi di kawasan pesisir 

pantai Kabupaten Gunungkidul. 

2. Untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor perekonomian di 

kawasan pesisir pantai Kabupaten Gunungkidul. 

3. Untuk mengetahui sektor-sektor apa yang menjadi sektor basis dan 

non basis dalam perekonomian di kawasan pesisir pantai Kabupaten 

Gunungkidul. 

4. Untuk mengetahui cara meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 

masyarakat di Kabupaten Gunungkidul. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Praktis  

a. Hasil penelitian dapat digunakan oleh Pemerintah atau instansi 

di Kabupaten Gunungkidul sebagai bahan acuan untuk 

menentukan kebijakan pengelolaan di sektor perikanan dan 

kelautan.  

b. Hasil empiris dapat digunakan untuk merencanakan prospek 

masa depan dalam pengelolaan di sektor perikanan dan 

pariwisata Kabupaten Gunungkidul.  
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2. Manfaat Teoritis  

a. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah pengetahuan 

dan penelitian yang berhubungan dengan pembangunan dan 

perencanaan ekonomi Kabupaten Gunungkidul.  

b. Hasil penelitian dapat di gunakan untuk pihak-pihak yang 

membutuhkan untuk penelitian lanjutan di dalam bidang 

penelitian serupa sebagai bahan referensi. 


