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Abstrak
Setiap wilayah memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan ekowisata.
Pengembangan ekowisata pada suatu wilayah dapat memberikan dampak kemajuan yang besar
terhadap suatu wilayah. Salah satu sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi
kawasan ekowisata yaitu perkebunan. Kecamatan Sirah Pulau Padang memiliki perkebunan
yang cukup luas. Perlu dilakukan penelitian untuk melihat potensi pengembangan ekowisata
di Kecamatan Sirah Pulau Padang ditinjau dari sektor perkebunan masyarakat. Penelitian ini
dilakukan dengan melakukan pengamatan pada perkebunan masyarakat dan dikaitkan dengan
potensi pengembangan ekowisata. Hasil dari penelitian menunjukkan di Kecamatan Sirah
Pulau Padang berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan ekowisata musiman.
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1. Pendahuluan
Pengembangan ekowisata pada suatu
wilayah
dapat
membantu
dalam
pengembangan masyarakat pedesaan,
konservasi
keanekaragaaman
hayati,
pendidikan konservasi (Eshun, 2010),
konservasi budaya (Friedman, 2009), dan
peningkatan ekonomi (Ummiroh dan Rini,
2013).
Setiap wilayah memiliki potensi
ekowisata masing-masing yang dapat
dikembangkan. Pengembangan ekowisata
ini akan memberikan dampak yang besar
untuk kemajuan suatu wilayah. Menurut
Klak (2007), salah satu potensi yang dapat
dikembangan untuk ekowisata yaitu
pertanian. Selain itu juga, sektor
perkebunan juga dapat dikembangkan
menjadi kawasan ekowisata.
Kecamatan Sirah Pulau Padang
merupakan salah satu kecamatan yang ada
di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi
Sumatera Selatan. Menurut Sugiarto
(2018), Kecamatan Sirah Pulau Padang
terdiri dari beberapa ekosistem yaitu
ekosistem perkebunan, persawahan, sungai,

dan permukiman. Melihat adanya potensi
pengembangan ekowisata di sektor
perkebunan, perlu dilakukan penelitian
mengenai
potensi
pengembangan
ekowisata di Kecamatan Sirah Pulau
Padang ditinaju dari sektor perkebuanan
masyarakat. Manfaat dari penelitian ini
dapat memberikan data mengenai potensi
pengembangan ekowisata di Kecamatan
Sirah Pulau Padang.
2. Metode Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan
Desember 2018 bertempat di Kecamatan
Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan
Komering Ilir, Sumatera Selatan. Penelitian
ini
dilakukan
dengan
melakukan
pengamatan pada perkebunan masyarakat.
Variabel pengamatan yaitu jenis tanaman
yang ditanam dan berpotensi untuk
mendukung pengembangan ekowisata serta
perkiraan musim panennya. Setelah
didapatkan variabel hasil pengamatan,
dikaitkan dengan potensi pengembangan
ekowisata.

3. Hasil dan Pembahasan
Hasil pengamatan pada perkebunan masyarakat, didapatkan tanaman yang berpotensi untuk
mendukung pengembangan ekowisata yaitu:

Tabel 1. Jenis tanaman yang ditanam di perkebunan masyarakat dan perkiraan musim panennya
Tanaman
Durio zibethinus Rumph. ex
Murray
Lansium domesticum Corr.
Garcinia mangostana L.
Nephelium lappaceum L.
Baccaurea motleyana Müll.
Arg.
Bouea macrophylla Griff.

Nama lokal
Duren

Perkiraan musim panen
Desember-Januari

Duku
Mangges
Rambutan
Rambai

Februari-Maret
Desember-Januari
Januari-Februari
Januari-Februari

Raman, Ganderie

Januari-Februari

Potensi pengembangan ekowisata di
Kecamatan Sirah Pulau Padang jika ditinjau
dari sektor perkebunan masyarakat
memiliki potensi pengembangan ekowisata
musiman. Berdasarkan hasil pengamatan
pada perkebunan masyarakat, ekowisata
musiman ini dapat berlangsung pada bulan
Desember sampai dengan Maret. Kegiatan
ekowisata musiman ini dapat isi dengan
beberapa kegiatan seperti berkemah di
perkebuanan, outbound, menikmati buahbuahan, ataupun belajar berkebun dari
masyarakat. Kegiatan itu semua dapat
dilakukan dalam satu kunjungan ekowisata
di Kecamatan Sirah Pulau Padang.
Pemandu kegiatan ekowisata tentunya
berasal dari masyarakat lokal yang
berpendidikan, hal ini bertujuan agar
pemandu ekowisata memiliki pengetahuan
yang banyak tentang lingkungan sekitar
serta memberikan kemudahan dalam
berkomunikasi dengan ekowisatawan.
Selain itu, masyarakat dapat menyediakan
cendera mata untuk ekowisatawan yang
dapat berupa buah-buahan hasil panen
ataupun kerajinan tangan yang dibuat oleh
masyarakat. Masyarakat juga dapat
meminta masukan dan saran dari
ekowisatawan setelah mengikuti kegiatan
ekowisata untuk peningkatan ekowisata di
Kecamatan Sirah Pulau Padang. Menurut
Klak (2007), beberapa cara untuk
mengembangkan kegiatan pariwisata agar
dapat menjadi bagian mendasar dari
pembangunan daerah terpadu seperti
dengan mempromosikan pertanian lokal
yang sehat, lahan, keahlian, pengembangan
keterampilan profesional, diversifikasi

pekerjaan, solidaritas, dan kebanggaan
masyarakat. Menurut Sugiarto dan Hanifa
(2018), Lansium domesticum Corr. yang
terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir
biasa dikenal dengan duku komering . Ini
dapat menjadi daya tarik lainnya untuk
pengembangan ekowisata di Kecamatan
Sirah Pulau Padang.
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Gambar 1. Buah a. Nephelium lappaceum,
b.Baccaurea motleyana, c.
Bouea macrophylla, d. Lansium
domesticum, e. Durio zibethinus,
dan f. Garcinia mangostana
Pengembangn ekowisata di Kecamatan
Sirah Pulau Padang dapat terlaksana lebih
cepat dengan campur tangan pemerintah,
dalam hal ini pemerintah dapat membantu
menyediakan dana untuk pembangunan
fasilitas pendukung kegiatan ekowisata dan
membantu
dalam
mempromosikan
kegiatan ekowisata yang ada di Kecamatan
Sirah Pulau Padang. Terlaksananya

kegiatan ekowisata di Kecamatan Sirah
Pulau Padang dapat membantu peningkatan
perekonomian masyarakat. Hal ini
didukung
oleh
Eshun
(2010),
pengembangan
ekowisata
dapat
berkontribusi terhadap pengembangan
masyarakat
pedesaan,
konservasi
keanekaragaman hayati dan pendidikan
konservasi. Menurut Ummiroh dan Rini
(2013),
ekowisata
tidak
hanya
meningkatkan nilai ekonomi tetapi
memiliki nilai tambah. Selain itu menurut
Friedman (2009), manfaat pengembangan
ekowisata diharapkan dapat membatu
pembangunan, memberikan perlindungan
lingkungan, dan konservasi budaya. Namun
menurut Tran dan Do (2011), adanya
ekowisata pada suatu wilayah dapat
menyebabkan banyak dampak negatif bagi
sumber daya alam, ekologi, dan lingkungan
setempat.
4. Kesimpulan
Potensi pengembangan ekowisata di
Kecamatan Sirah Pulau Padang jika ditinjau
dari sektor perkebunan masyarakat sangat
mendukung untuk dikembangkan menjadi
kawasan ekowisata musiman. Tanaman
yang banyak ditanam pada perkebunan
masyarakat ini yaitu Durio zibethinus,
Lansium
domesticum,
Garcinia
mangostana,
Nephelium
lappaceum,
Baccaurea
motleyana,
dan
Bouea
macrophylla yang berbuah musiman.
Waktu kunjungan ekowisata musiman di
Kecamatan Sirah Pulau Padang dapat
belangsung dari bulan Desember sampai
dengan Maret.
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