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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
 
(1) Pendahuluan 

Kegiatan investasi memberikan berbagai manfaat dan dampak positif bagi per-
kembangan ekonomi lokal dan nasional, termasuk juga di Kota Padang Panjang 
yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Untuk mencapai target 
investasi yang telah dituangkan dalam Renstra Tahun 2019-2023, maka  Dinas 
Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang mendapatkan tantangan 
untuk merealisasikannya dalam bentuk investasi yang nyata terhadap sektor yang 
mempunyai potensi untuk dikembangkan. Salah satu potensi kota  yang dapat 
dikembangkan adalah kawasan alami yang berbukit dan panoramik dan 
menatanya menjadi kawasan yang bermanfaat dalam mengendalikan kualitas 
lingkungan, guna keberlanjutan kota serta menarik bagi masyarakatnya. Salah 
satu program yang berfungsi untuk mengkonservasi sumberdaya alam kota dan 
pada saat yang sama juga berfungsi sosial bagi warganya (edukasi, rekreasi, 
peduli lngkungan) adalah memanfaatkan kawasan kota ini sebagai kawasan 
ecopark yang juga telah dikembangkan di banyak negara dan menjadi model 
kawasan wisata dengan tingkat kunjungan yang tinggi.  

Untuk dapat mewujudkan kawasan ecopark ini di Kota Padang Panjang, maka 
perlu dilakukan suatu kajian kelayakan yang mendukung berbagai aspek yang 
terkait dengan konsep pengembangan dan keberlanjutan kawasan ecopark ini, 
baik dari aspek fisik dan sosial juga aspek finansialnya. Sapi perah, yang 
merupakan salah satu komoditi unggulan kota, juga dialokasikan dalam kawasan 
ecopark ini. Tapak yang diusulkan untuk dikaji terletak di kawasan Ruang Terbuka 
Hijau Kelurahan Koto Katik. Kajian dimulai dengan menentukan tahapan kajian, 
mengumpulkan data (fisik tapak, sosial ekonomi masyarakat, peluang pasar, 
kepariwisataan kota) dan menganalisisnya dengan metode yang sesuai dengan 
tujuan (kualitatif, kuantitatif), selanjutnya menyimpulkan berbagai hasil yang 
didapatkan guna menentukan tingkat kelayakan kawasan ecopark ini. 

 
(2) Pembangunan Berkelanjutan 

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep pengembangan dari kawasan 
ecopark di Kelurahan Koto Katik ini. Ide dan pendekatan pembangunan 
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berkelanjutan berakar dari pemikiran untuk memadukan antara perspektif 
ekonomi dan ekologi, yang menjembatani antara paradigma pembangunan 
berorientasi pengembangan (developmentalis)  dan yang berorientasi pada 
kualitas lingkungan (environmentalis). Dasarnya, pembangunan berkelanjutan 
sangat penting untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dengan tanpa 
mengurangi kemampuan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan juga 
menitikberatkan pada upaya peningkatan mutu kehidupan masyarakat 
diantaranya dengan memberikan manfaat sebesar-besarnya hasil pembangunan 
tersebut pada masyarakat. 
 
(3) Pengembangan Pariwisata Kota  

Kota Padang Panjang merupakan salah satu kota di Propinsi Sumatera Barat yang 
memiliki relatif banyak ragam objek dan atraksi wisata baik yang alami maupun 
yang terkait dengan keunikan budayanya. Selain di dalam kota, kota-kota 
terdekat juga mempunyai destinasi-destinasi wisata yang sebagian besar berbasis 
budaya dan sejarah termasuk Nagari Tuo Pariangan yang berjarak 20 km dan 
dikenal sebagai “the most beautiful village in the world”.  

Pengembangan kawasan ecopark, yang akan dibangun di Kelurahan Koto Katik, 
merupakan salah satu bentuk kawasan wisata tematik di kota Padang Panjang 
yang belum ada saat ini. Ide pengembangan ecopark sebagai salah satu destinasi 
wisata alam yang edukatif diharapkan akan memberikan penyegaran dan pilihan 
pariwisata di Kota Padang Panjang yang akan menjadi pilihan bagi wisatawan dari 
dalam negeri maupun manca negara. Selain itu, pembangunan ecopark juga 
dinilai semakin strategis seiring dengan rencana dibukanya  jalur lingkar selatan 
sehingga dapat menangkap peluang dari wisatawan luar kota yang akan 
berpindah melalui jalur ini. Dari arah timur dapat menangkap peluang wisatawan 
dari Solok, dari sebelah barat menangkap peluang wisatawan dari daerah 
Payakumbuh  hingga Provinsi Riau. 

Kelurahan Koto Katik memiliki potensi daya tarik wisata yang sangat besar baik 
dari sisi potensi alam juga budayanya. Berbekal potensi ini maka ecopark 
Kelurahan Koto Katik akan dikemas menjadi wisata edukasi ecotourism yaitu 
dengan menjadikan ecopark sebagai wahana interaktif dengan format pertanian 
terintegrasi (integrated farming) sekaligus memadukan dengan alam dan budaya 
masyarakat di kelurahan ini. Konsep ini utamanya memperkenalkan sistem peternakan 
sapi perah mulai dari sub sistem on farm (budidaya) hingga off farm (pengolahan) 
dipadukan dengan budaya bertani masyarakat di Kelurahan Koto Katik.  



FS ECOPARK KOTA PADANG PANJANG I 2019 
 

LAPORAN AKHIR | iii  
 

Pembangunan kawasan ecopark akan menekankan pelibatan masyarakat didalam 
pengelolaan pariwisata kawasan, menjamin keberlanjutan lingkungan, 
menitikberatkan pada kebudayaan dan kearifan lokal dan mendistribusikan ke-
untungan secara adil dan proporsional. Ini berarti bahwa rencana pengembang-
an ecopark tidak hanya menekankan pada  pembangunan dan  keuntungan saja 
tetapi juga pada peningkatan kebermanfaatannya terhadap masyarakat di 
Kelurahan Koto Katik juga masyarakat yang berada di kelurahan disekitarnya. 

Pembangunan pariwisata bertema ecopark ini akan memberikan manfaat secara 
langsung dan tidak langsung. Manfaat langsung, antara lain, penyerapan tenaga 
kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat lokal, peningkatan uang yang 
beredar, dll, dan manfaat tidak langsung, seperti,  meningkatnya kapasitas 
organisasi komunitas, pertukaran budaya, kembalinya tradisi dan kearifan lokal 
yang sudah hilang atau terdegradasi, meningkatnya pemahaman dan kesadaran 
(awareness) masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lestari, serta 
pemenuhan kebutuhan dasar yang cukup memadai antara lain teraliri listrik, serta 
tersedia air bersih, jaringan telekomunikasi, dan sinyal internet yang 
mempermudah komunikasi. Kegiatan pariwisata juga memberikan dampak baik 
yang positif maupun yang negatif. Dampak positif dengan dibukanya kawasan 
ecopark ini, misalnya, terjadinya sebaran manfaat pada daerah sekitar kelurahan 
Koto Katik (Kelurahan Ngalau dan Koto Panjang), tumbuhnya UMKM (warung, 
cinderamata, homestay, dll) dan juga dampak negatif antara lain kurang 
tertanganinya sampah,  kebisingan akibat transportasi, bau dari peternakan sapi, 
meningkatnya harga lahan, dan potensi terjadinya konflik akibat adanya 
masyarakat yang tidak dilibatkan dalam pengembangan pariwisata. Untuk 
mengatasi berbagai permasalahan ini maka perlu disusun satu model 
pengelolaan kawasan ecopark yang dapat mengantisipasi dan mengurangi 
dampak negatif yang terjadi dan pada saat yang bersamaan juga dapat 
meningkatkan dampak positifnya. 
 
(3) Dukungan masyarakat Kelurahan Koto Katik 

Kelurahan Koto Katik memiliki luas lahan 221.60 Ha didomInasi oleh lahan 
pertanian dan hutan perbukitan. Pekerjaan utama penduduk di bidang pertanian 
umumnya sebagai buruh tani dan tukang bangunan dengan penghasilan yang 
kurang mencukupi kebutuhan keluarga. Hal yang juga dikeluhkan oleh 
masyarakat yaitu sedikitnya lapangan kerja, dan tidak sedikit penduduk yang 
mencari pekerjaan di daerah lain. 
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Kelurahan Koto Katik memiliki bonus demografi yang cukup tinggi dengan 
proporsi penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun)  berjumlah 66.06% dari 
1108 jiwa penduduknya. Hal ini menguntungkan dan diharapkan akan membawa 
dampak positif bagi perekonomian di kelurahan ini bila  kawasan ecopark ini 
dikembangkan dengan cara mengikutsertakan penduduk didalam 
pengelolaannya.  Mengikutsertakan penduduk setempat sebagai bagian dari 
pembangunan dan pengelolaan kawasan ecopark ini dikenal sebagai bentuk dari 
community based tourism yang merupakan salah satu bentuk kriteria 
pengembangan sektor pariwisata yang direkomendasikan oleh pemerintah. Guna 
mendukung hal ini, dibutuhkan peran pemerintah kota Padang Panjang dalam 
mempersiapkan dan meningkatkan kualitas angkatan kerja, terutama yang 
tinggal di sekitar kawasan. Pembangunan sumberdaya manusia juga akan 
menjadi investasi jangka panjang bagi kemajuan Kota Padang Panjang.  

Dalam membangun kawasan ecopark ini, masyarakat setempat menyatakan 
dukungannya dengan dua persyaratan utama yaitu akan berdampak positif bagi 
kesejahteraan mereka dan juga  tidak merusak areal persawahannya.   
 
(4) Peluang Pengembangan Peternakan Sapi Perah 

Merencanakan peternakan sapi perah di kawasan ecopark ini merupakan satu 
komoditi yang ingin dikembangkan oleh pemerintah kota mengingat sapi perah 
merupakan satu bentuk komoditi unggulan kota Padang Panjang. Diharapkan 
dengan adanya peternakan sapi dikawasan ini, pengunjung dapat belajar, 
memahami dan teredukasi dengan cara beternak dan produk yang baik, produktif 
dan efisien.  

Penyediaan pakan, pakan hijauan dan pakan tambahan (konsentrat),  yang 
berkualitas untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sapi merupakan hal yang penting 
dalam pengembangan peternakan. Salah satu kelemahan dalam usaha 
peternakan ekstensif, umumnya,  adalah lemahnya manajemen pakan.  

Lahan pertanian di Kelurahan Koto Katik memiliki potensi pakan ternak (pakan 
hijauan dan konsentrat) cukup melimpah. Kondisi ini dihitung berdasarkan 
potensi sumberdaya lahan yang digunakan untuk menghitung Kapasitas 
Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia (KPPTR). Kawasan memiliki potensi 
penyedia bahan konsentrat cukup besar. Berbagai limbah hasil pertanian dan 
perkebunan dapat dijadikan sebagai bahan baku pakan konsentrat yaitu berupa 
jagung dan dedak padi. Potensi produksi jagung di Kelurahan Koto Katik 
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diperkirakan mencapai 1 827 ton dari lahan seluas 261 Ha. Potensi produksi padi 
di kelurahan ini mencapai 2 610 ton dari lahan seluas 261 Ha sawah yang 
menghasilkan dedak sebanyak 444 ton (setara dengan kebutuhan 89 ekor sapi). 
Berdasarkan uraian tentang kesesuaian dan ketersediaan pakan dapat disimpul-
kan bahwa pengembangan kawasan ecopark melalui konsep integrated farming 
komoditas sapi perah sangat layak untuk dilakukan. 
 
(5) Arah Rencana Pengembangan Tapak Sebagai Kawasan Ecopark 

Ecopark adalah suatu bentuk kawasan rekreasi dan wisata yang ekologis atau 
ramah lingkungan yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan 
edukasi dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, baik lingkungan alami 
juga lingkungan sosial, budaya dan ekonomi (membentuk green community).  

Kawasan yang dialokasikan untuk ecopark berada pada peruntukan lahan Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) yang berbentuk irregular dengan luas ± 3.2850 Ha (± 32 850 
m²), berjarak tempuh 15 menit dari pusat kota dengan kualitas jalan yang baik. 
Kawasan ini masih dalam bentuk alami dengan ragam kemiringan mulai dari 
relatif datar sampai dengan berbukit terjal, dan masih berupa lahan kosong. 
Lahan yang relatif datar yang berpeluang tinggi untuk bangunan dan rekreasi 
keluarga memiliki luas ± 7 000 m² atau ±21% dari luas lahan keseluruhan, sisanya 
(±79%) adalah lahan berhutan dan bertebing yang umumnya terjal tetapi 
memiliki pemandangan persawahan dan gunung yang indah. Air bersih untuk 
kegunaan peternakan sapi, pertanian, dan pengelolaan kawasan serta rekreasi 
yang bersumber dari air tanah di hutan perbukitan dinilai cukup, iklim sesuai, 
walaupun kawasan memiliki resiko bahaya dari gempa, longsor dan gunung 
berapi. Resiko bahaya ini berlevel sedang sampai dengan rendah yang harus 
diwaspadai dan direncanakan mitigasi bencananya (seperti membangun dengan 
konstruksi yang relatif tahan gempa, merencanakan jalur evakuasi, lahan 
berlereng >25% harus dikonservasi dan tidak membiarkannya menjadi gundul 
agar menjaga stabilitas tanah dan ketersediaan air). 

Lahan yang relatif datar akan dikembangkan untuk kawasan rekreasi dan wisata 
berskala keluarga (seperti area piknik, restoran, peternkan dan pertanian, taman 
bunga), dan lahan berhutan dan bertebing terjal berpeluang untuk 
dikembangkan dengan jenis wisata minat khusus (seperti treking hutan, panjat 
tebing, dan viewing) dalam jumlah pengunjung yang terbatas. Pembatasan 
jumlah pengunjung ini (atau batas daya dukung kawasan bertebing ini yang 
relatif rendah) yaitu agar dapat menjaga bentukan lahan dan vegetasi awal (tidak 
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rusak karena tingkat kunjungan yang tinggi). Pintu gerbang ke kawasan ecopark 
terletak di bagian depan tapak dan tambahan untuk pintu keluar pada  bagian 
belakang tapak yang terhubung dengan jalan raya di bagian tersebut.  

Aktifitas yang akan dikembangkan di kawasan ecopark ini utamanya adalah 
bersifat edukasi lingkungan, yang terkait langsung juga yang tidak langsung. 
Keragamannya dibuat banyak agar pengunjung dari berbagai usia dan gender 
berpeluang untuk dapat menikmati dan mendapat manfaat dari keberadaan 
kawasan ini. Keragaman ruang dan aktifitas dihubungkan dengan jalur sirkulasi 
dengan berbagai kualitas tergantung tujuan pengembangan subkawasannya, 
misalnya sirkulasi utama dengan bahan semen, sirkulasi menuju dan dalam 
perkemahan dengan tanah berpasir atau yang diperkeras, trek hutan dengan 
jalan berbatu dan bertangga (untuk mencegah eroasi dan terpelesetnya 
pengunjung). Semua bangunan dan fasilitas pendukung aktifitas berkonsep 
ramah lingkungan dengan menggunakan sebanyak mungkin bahan material lokal 
(sejauh diijinkan peraturan pemerintah atau peraturan daerah), serta ragam hias 
dan berarsitektur lokal/tradisional. Lampu penerangan ditata untuk penggunaan 
kawasan pada malam hari dan untuk pengelolaan kawasan. 

Kendala pengembangan kawasan yang harus diatasi adalah ukuran lahan yang 
akan dibangun sangat terbatas dan lebar jalan akses dengan lebar 6m. Kendala 
lain adalah tempat parkir kenderaan pengunjung sehingga perlu diperhitungkan 
alternatif menggunakan tempat parkir di lokasi lain yang tidak jauh (±200-300 m) 
seperti Islamic Center atau lokasi lain. Pengunjung selanjutnya berjalan kaki atau 
bersepeda sambil menikmati pemandangan persawahan dan lahan pertanian lain 
serta pemandangan gunung yang indah.  

(6) Kelayakan Finansial untuk Pengembangan Kawasan Ecopark

Kelayakan finansial ecopark ditentukan dengan menghitung biaya investasi dan 
biaya operasional. Total biaya yang dibutuhkan Rp 17,129 Milyar terbagi atas  

● Biaya investasi sebesar Rp 13,55 Milyar
● Biaya operasional sebesar Rp 3,28 Milyar (naik 5% per tahun).

Total penerimaan usaha pertahun diperkirakan sebesar Rp 5,45 milyar, meningkat 
5% setiap tahunnya dengan asumsi ceteris paribus.  
Berdasarkan analisis kelayakan finansial, usaha ecopark di Kelurahan Kota Katiak 
layak untuk diusahakan berdasarkan kelayakan berupa NPV, IRR, dan B/C rasio. 
Nilai Net Present Value (NPV) sebesar Rp. 10,79 Milyar, Internal Rate of Return 
(IRR) sebesar  19,86% , dan Nilai B/C sebesar 1,45. 
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KATA PENGANTAR 
 
 
Penyusunan FS Potensi Investasi Pengembangan Ecopark di Kota Padang Panjang 
merupakan satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan 
PTSP Kota Padang Panjang Propinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2019. 
Maksud dilakukannya kegiatan kajian ini adalah untuk memberikan  informasi dan 
masukan bagi para investor, melalui suatu bentuk studi kelayakan, tentang 
ketersediaan dan  potensi pengembangan ecopark di Kota Padang Panjang dengan 
kasus di kawasan Landuh Kelurahan Koto Katik. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 
(dua) bulan oleh konsultan CV LICO Padang Panjang. 

Laporan ini,  merupakan laporan tertulis terakhir dari kegiatan pekerjaan ini, yang 
memuat keseluruhan dari hasil kajian sesuai hasil analisis data dan diskusi 
dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang sebagai 
pemberi kerja dan Dinas-dinas dan stake holders yang terkait dengan kajian ini 
guna mendapatkan berbagai masukan sebagai pelengkap dan penyempurna 
laporan ini. 

Pada kesempatan ini, tim kajian dari CV LICO mengucapkan terima kasih atas 
kepercayaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang untuk  
melaksanakan kajian ini, juga terima kasih dan penghargaan pada lembaga 
pemerintah daerah terkait dan masyarakat di Kelurahan Koto Katik yang sangat 
membantu dalam memperoleh dan memahami data di lapangan.  

Diharapkan Laporan Akhir ini dapat mengarahkan konsep dan arahan kajian kelayakan 
non finansial, arahan pembangunan dan pengembangan tapak secra fisik, serta 
kelayakan finansialnya guna terlaksananya pembangunan kawasan ecopark 
yang berkelanjutan di Kota Padang Panjang, dan pada saat yang bersamaan 
diharapkan juga dapat meningkatkan peran dan kesejahteraan masyarakat yang 
berkehidupan disekitar kawasan Ecopark ini. 

 
 
Padang Panjang, 08 Desember 2019 
Tim Kajian CV LICO 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1. Latar Belakang 

Kegiatan investasi memberikan berbagai manfaat dan dampak positif bagi per-
kembangan ekonomi lokal dan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kota Padang 
Panjang yang terus semakin membaik dan berada diatas rata rata pertumbuhan 
ekonomi Sumatera Barat, diharapkan dapat meningkatkan minat investor untuk 
berinvestasi di kota ini. Untuk mencapai target investasi yang telah dituangkan 
dalam Renstra Tahun 2019-2023, maka hal ini merupakan tantangan bagi Dinas 
Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang untuk merealisasikannya 
dalam bentuk investasi yang nyata terhadap sektor yang mempunyai potensi 
untuk dikembangkan.  

Salah satu potensi di Kota Padang Panjang yang dapat dikembangkan adalah 
ketersediaan kawasan-kawasan alami yang berbukit dan panoramik yang perlu 
dipertahankan dan dilestarikan guna meningkatkan dan menjadikannya sebagai 
City Branding. Diketahui bahwa upaya konservasi dan perlindungan alam di 
Indonesia, termasuk di kawasan perkotaan, telah lama dicanangkan guna 
meminimumkan terjadinya degradasi alam dan kualitas lingkungan. Salah satu 
upaya untuk mendukung kondisi ini yaitu dengan memanfaatkan dan menata 
kawasan-kawasan yang masih alami atau yang masih memiliki ciri-ciri alami 
menjadi kawasan rekreasi dan wisata alam. 

Bila kawasan-kawasan alami di kota Padang Panjang ini dapat dipertahankan 
ketersediaannya, diharapkan, area ini akan dapat juga menjadi suatu kawasan 
alami perkotaan yang dapat menjamin pelestarian kawasan alami tersebut, 
mengakomodasikan berbagai aktifitas rekreasi edukatif pengunjungnya, untuk 
kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan termasuk 
kegiatan rekreasi untuk mengenal dan mencintai alam, sarana aktifitas ekonomi 
masyarakat sekitarnya, juga menjadi bagian dari ruang terbuka hijau (RTH) kota 
yang bernuansa lokal dan alami.  

Kawasan alami dalam wilayah-wilayah perkotaan, saat ini dan diwaktu 
mendatang, cenderung telah semakin berkurang kertersediaannya.  Hal ini 
menjadi satu tantangan dan peluang kegiatan bagi pemerintah dan masyarakat 
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untuk melindungi, mengkonservasi dan melestarikan sumberdaya alam lokal. 
Salah satu program yang signifikan dari kegiatan melindungi dan mengkonservi 
sumberdaya alam ini adalah dengan memanfaatkannya sebagai kawasan 
ecopark.      

Model kawasan ecopark ini juga telah dikembangkan di banyak negara dan 
tercatat menjadi salah satu model kawasan wisata dan rekreasi yang memiliki 
tingkat kunjungan yang tinggi. Disamping suasana alam dalam kawasan ini, 
kekayaan visual dan audial satwa liar (terutama satwa air dan burung) me-
rupakan daya tarik kunjungan. Keunikan kawasan dapat diperkaya dengan 
beragam fasilitas wisata yang berarsitektur lokal dengan bahan bangunan yang 
alami. Secara fisik, keberadaan kawasan ecopark  akan dapat menjaga kondisi 
lingkungan kota menjadi lebih berkualitas (air, udara, view, dll), secara ekonomis 
dapat dikembangkan untuk meningkatkan peluang perekonomian masyarakat 
dan wilayah, disamping itu dapat pula membantu dalam peningkatan kualitas 
sumberdaya manusia melalui peran pendidikan dan rekreasi yang dapat 
dijalankannya. 

Untuk dapat mewujudkan bentuk kawasan ecopark seperti yang diharapkan 
tersebut di Kota Padang Panjang, maka perlu dilakukan suatu kajian yang 
mendukung berbagai aspek yang terkait dengan konsep pengembangan dan 
keberlanjutan kawasan ecopark ini, baik dari aspek fisik dan sosial juga aspek 
finansialnya.  
 

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran 

Maksud dari dilakukannya kegiatan kajian ini adalah untuk memberikan  
informasi dan masukan bagi para investor tentang ketersediaan dan  potensi 
pengembangan ecopark di lahan tersedia di Kota Padang Panjang dalam kasus 
ini adalah lahan terbuka yang terdapat di Kelurahan Koto Katik. 

Tujuan dilakukannya kajian ini adalah  
(1) Untuk melakukan studi kelayakan  terhadap kawasan alami/lahan terbuka 

di Kelurahan Koto Katik Kota Padang Panjang yang potensial untuk di-
kembangkan sebagai kawasan ecopark.  

(2) Secara spesifik, ecopark ini akan difokuskan pada pengembangan ternak 
sapi yang di mulai dari pembibitan, pemeliharaan serta produk olahan 
yang dapat dihasilkan, disamping itu juga akan didukung dengan 
ketersediaan lahan atau kawasan lainnya seperti kawasan pertanian, 
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perkebunan, kegiatan outbond dan lain-lain yang sekaligus dapat 
dijadikan obyek wisata dan rekreasi alam bagi masyarakat kota Padang 
Panjang dan pengunjung luar kota.   

(3) Memberikan arahan dan acuan pengembangan sesuai dengan potensi 
tapaknya (terkendali secara ekologis, mendukung secara ekonomis, dan 
sosial budaya). 

Sasaran yang diharapkan dari penyusunan kajian ini antara lain : 
(1) Pemberdayaan potensi dan kekayaan sumberdaya lokal (alam/lingkung-

an dan budaya) secara terencana dan terstruktur dalam suatu bentuk 
pengembangan kawasan dan program ecopark. 

(2) Menumbuhkan minat dan peran stake holders dalam mengembangkan 
sektor kepariwisataan di kota Padang Panjang ini. 

(3) Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan dalam 
pengembangan kawasan ecopark dengan ruang-ruang kota lainnya. 

(4) Mempersiapkan salah satu destinasi wisata unggulan di wilayah ini yang 
dapat masuk dalam pasar nasional dan internasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 1.1. Contoh kawasan Ecopark 
(Jurong Park Singapore, 2015) 
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1.3. Manfaat 

Kegiatan kajian pengembangan sebagai kawasan ecopark ini diharapkan dapat 
memberikan gambaran dan analisa kajian awal bagi para calon investor, terutama 
yang menyangkut pilihan investasi di Kota Padang Panjang.  Dan secara khusus 
adalah dalam bentuk pengembangan kawasan ecopark.   
 

1.4. Landasan Hukum 

Dasar hukum yang melandasi dilaksanakan kajian pengembangan kawasan 
ecopark di Kota Padang Panjang ini adalah sebagai berikut: 

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 
(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

(3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

(4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 

(5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

(6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 

(7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 
Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

(8) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, tentang Hak guna Usaha, 
Hak guna Bangunan, dan Hak pakai atas Tanah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3643); 

(9) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718); 

(10) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan 
Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, 
Tambahan lembaran Negara Nomor 3743); 

(11) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

(12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang 
Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan 
Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman 
Modal; 

(13) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang 
Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka 
Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal; 

(14) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak 
Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; 

 

1.5. Keluaran (output) Kajian 

Keluaran (output) yang dihasilkan melalui kajian Feasibility Study (FS) Potensi 
Investasi Ecopark di Kota Padang Panjang ini adalah : 

(1) Kajian yang memuat kelayakan secara ekonomi dan faktor lainnya untuk 
pengembangan ecopark di Kota Padang Panjang. 

(2) Kajian ini memuat mengenai peta analisis rencana pengembangan 
ecopark di Kota Padang Panjang. 

(3) Kajian ini dikompilasi dalam dokumen yang memuat laporan kajian 
dalam bentuk buku laporan dan flashdisk. 
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BAB 2 
PEMAHAMAN TENTANG ECOPARK 

 
 
2.1. Definisi dan Pengertian 

Ecopark merupakan singkatan dari ecological park, yang merupakan sebuah 
kawasan/taman yang berorientasi kepada nilai-nilai ekologi antara manusia 
dengan makhluk hidup lain disekitarnya. Pada umumnya ecopark berupa suatu 
kawasan hutan yang kemudian dikelola oleh suatu lembaga atau pihak untuk 
dapat dimanfaatkan secara publik namun tetap mengutamakan kepada ke-
langsungan makhluk hidup di dalamnya agar tetap terjaga dan lestari. Ter-
kadang apabila suatu kawasan memiliki jenis flora atau fauna khusus juga 
dijadikan sebagai ecopark untuk lebih meningkatkan kepedulian dari publik ter-
hadap flora dan fauna tertentu tersebut agar tidak hilang keberadaannya.  

Ecopark dapat dikatakan sebagai taman yang ramah lingkungan atau taman yang 
dapat memberikan kontribusi terhadap permasalahan lingkungan, tidak hanya 
lingkungan alam tetapi juga lingkungan sosial, budaya dan ekonomi (Raharjo, 
2007). Tetapi saat ini dengan berkembangnya zaman, ecopark dapat dikatakan 
sebagai suatu kawasan yang di dalamnya memiliki fungsi ekologis, baik kawasan 
alamiah maupun kawasan buatan yang didalamnya tersedia berbagai komponen 
lingkungan hidup yang saling berkaitan dan memberikan simbiosis mutualisme 
bagi yang tinggal di dalamnya. 

Yang harus diperhatikan dalam mengembangkan suatu kawasan ecopark adalah 
dengan tidak merusak dan/atau banyak mengubah kondisi ekologi alamiah di 
suatu kawasan yang akan di jadikan ecopark apabila kawasan tersebut memang 
kawasan hutan yang cukup alami. Namun apabila kawasan tersebut merupakan 
kawasan yang akan ditata kembali agar terbentuk suatu suasana ekologis di 
dalamnya maka komponen yang diperlukan dalam megembangkan kawasan 
ecopark berdasarkan beberapa pendapat ahli dalam Agusta (2014) : 

(1) Menurut Frick (2002) memaparkan mengenai beberapa komponen 
ekologis yang harus hadir dalam sebuah kawasan ecopark adalah : unsur 
biotik (tumbuhan dan hewan), unsur  abiotik (danau, sungai, kebun, kolam, 
bukit, dan lain-lain) dan unsur ekologis berupa relung, pergantian dan 
keanekaragaman hayati. 
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(2)  Carr (1992) menjelaskan mengenai kegiatan yang harus setidaknya 
terdapat di suatu kawasan ecopark yakni : interaksi sosial, olahraga, 
edukasi, dan rekreasi. 

(3) Selain itu menurut Hakim (2003), dari segi desain lanskap yang sesuai dan 
dapat memberikan harmoni didalamnya maka perlu diperhatikan 
mengenai : komponen lanskap (softscape dan hardscape), pengaturan pola 
tanaman yang berstrata dan dengan fungsinya masing-masing, peran 
pembatas dengan dibentuknya suatu zonasi keruangan, jalur sirkulasi, 
elemen daya tarik (pencahayaan, landmark, signage, dan lain-lain). 

 
2.2. Contoh Kawasan Ecopark  

Pada saat ini ecopark sudah berkembang menjadi beragam jenis, sesuai dengan 
fungsi dan atraksi yang ditawarkan di dalamnya.  Terdapat beberapa  ecopark 
dengan kegiatan atau atraksi yang sepenuhnya berorientasi pada nilai lingkungan 
alam disekitarnya dengan kegiatan yang juga diperuntukan sebagai sarana 
melestarikan lingkungan yang kemudian masuk dalam kategori eco-tourism. 
Model ecopark lainnya yang saat ini juga sudah banyak berkembang di berbagai 
negara lain merupakan ecopark dengan atraksi hiburan yang lebih beragam dan 
unik dan dijadikan sebagai salah satu tempat rekreasi yang banyak digemari oleh 
pengunjung atau biasa disebut dengan eco-theme park (ecopark dengan tema-
tema tersendiri). 

Berikut adalah contoh ecopark yang cukup banyak dikunjungi di berbagai negara 
maupun di Indonesia dengan konsep dan keunikan tersendiri di setiap 
kawasannya : 

(1) Ecopark Sitakunda, Bangladesh 

Merupakan ecopark dengan konsep ecotourism dimana kegiatan dalam 
kawasan sangat dibatasi hanya untuk berjalan-jalan dan menikmati 
pemandangan alam sekitarnya (Gambar 2.1). Atraksi yang ditawarkan 
berbentuk pemandangan hutan yang luas, air terjun, dan jalur menyusuri 
hutan lebat. Luas ecopark ini 403 Ha yang sebagian besar merupakan 
hutan alami. Tempat ini dibuka untuk publik tahun 2001.  
Dalam kawasan ecopark juga terdapat candi Candranath Shiva yang 
merupakan bangunan bersejarah dan tempat suci bagi pemeluk agama 
Hindu. Lokasi di puncak Bukit Candranath dengan ketinggian 401 m dpl. 
Oleh karena hal tersebut banyak pemeluk agama Hindu yang berkunjung 
ke Ecopark Sitakunda selain untuk menikmati keindahan alam dari 
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ketinggian juga sebagai tempat beribadah.  Kawasan Ecopark Sitakunda 
memiliki 154 flora khusus yang dijaga dengan baik oleh pihak pengelola 
yang terletak di area Botanical Garden Ecopark Sitakunda ini dan oleh 
karena itu kawasan ini pula sering dilakukan sebagai tempat penelitian 
yang berkaitan dengan jenis tanaman-tanaman tersebut.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1. Ecopark Sitakunda, Bangladesh (google.com) 

(2) Ecopark Gardens by the Bay, Singapura 

Gardens by the bay adalah ecopark dengan konsep yang berfokus kepada 
keanekaragaman hayati terutama tanaman hias dan berbunga serta 
dengan sistem penanamannya yang berbeda yaitu berupa sistem 
penanaman secara vertikal. Tidak hanya itu, ecopark ini juga menciptakan 
ekosistem perairan dengan terhubungnya wilayah terestrial dan akuatik 
dengan vegetasi sehingga satwa-satwa dapat hidup dan berkembang 
yang akan menciptakan keanekaragaman (Zappy, 2014; Ping dan 
Unadirekkul, 2015; Unadirekkul dan Tshung, 2014).  

Vegetasi yang ditanam mengikuti prinsip multistrata (pohon-semak-
penutup tanah) sehingga mirip dengan kondisi alami namun dengan 
sentuhan estetika (Jung et al., 2018).  Begitupun dengan tanaman akuatik 
yang juga mengikuti stratanya mulai dari emergent, fixed floating, free 
floating, hingga submerged (Zappy, 2014; Kee, 2016). Tak ketinggalan juga 
heritage garden plants ditumbuhkan di tempat ini (Zappy, 2013). 
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Gambar 2.2. Ecopark Garden By The Bay, Singapore (google.com) 
 

Gardens by the bay ini dibangun di lahan seluas 101 hektar yang 
merupakan lahan reklamasi. Tempat ini pernah dinobatkan menjadi salah 
satu pemenang Architecture of The Year tahun 2012 dan masuk sebagai 
Worlds Largest Glass Green House (Flower Dome) dari Guinness World 
Record di tahun 2015. Gardens by the bay menyediakan area-area  masuk 
dengan gratis, dan  yang berbayar. Akses menuju ke Gardens by the Bay 
bisa menggunakan berbagai macam moda transportasi umum yang 
tersedia dengan mudah.  
 
(3) Jeju Eco Land Theme Park, Korea Selatan 

Eco Land Theme Park di Jeju, adalah ecopark dengan kegiatan yang lebih 
beragam. Ecopark ini terletak di kawasan hutan purba Gotjawal di Korea 
Selatan. Atraksi di dalamnya berupa mengelilingi hutan dengan replika 
kereta uap tua, kemudian terdapat kota anak-anak, area berpiknik, ada 
kafe terapung, seni topiary tanaman dan terdapat taman batu yang terdiri 
dari patung-patung dengan karakter unik serta terdapat nilai sejarah di 
dalamnya.  Theme Park ini memiliki luasan sebesar 1 km2. Ecopark ini pula 
lokasinya cukup strategis karena dekat dengan beberapa resort sehingga 
bagi pengunjung yang belum cukup mengelilingi secara keseluruhan Jeju 
Eco Land Theme Park dapat dengan mudah mencari penginapan. Selain 
itu Pulau Jeju ini memang dikenal sebagai pulau wisata baik oleh orang 
lokal maupun orang dari luar Korea Selatan.  



FS ECOPARK KOTA PADANG PANJANG I 2019 
 

LAPORAN AKHIR | 10  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Gambar 2.3. Jeju Ecoland Theme Park (google.com) 
 

Bahkan kini telah tersedia penerbangan langsung ke pulau Jeju tanpa 
membutuhkan visa. Kemudahan transportasi seperti ini membuat  semakin 
banyak pengunjung dari luar negeri berdatangan dan  akhirnya dapat 
meningkatkan ekonomi warganya. 

 

 (4) Eco Theme Park Ancol, Jakarta Utara 

Kawasan Ancol sudah sangat dikenal oleh masyarakat di Indonesia sebagai 
Taman hiburan dengan beragam permainan dari yang menyenangkan 
hingga pada yang cukup menantang adrenalin.  

Eco theme Park Ancol sendiri memiliki aktifitas yang cukup berbeda, 
dibandingkan dengan ecopark lainnya seperti diadakannya eco market, 
kegiatan edukasi (learning eco farm), wahana outbound dan fauna land 
yang berorientasi pada pengunjung perkotaan. Wahana lainnya seperti 
Taman Bunga, Pasar Seni, Eco-Art dan Eco-care.  

Ecopark ancol ini berdiri di lahan seluas 34 Ha. Lokasinya sendiri  terletak 
dalam kawasan Ancol Jakarta Bay City, tepatnya berdekatan dengan Dufan 
Ancol. Dengan jumlah kunjungan perhari ke Kawasan ancol yang berkisar 
antara 30.000 - 100.000 orang, hal ini dapat dilihat karena lokasinya yang 
strategis serta ecopark ini dapat dikunjungi dengan mudah dengan 
menggunakan moda transportasi umum. 
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Gambar 2.4. Ecopark Ancol, Jakarta Utara (google.com) 

 

Ecopark Ancol ini juga ditanami puluhan ribu pohon langka antara lain 
Eboni dan Trembesi, dan menjadikankan kawasan ini sebagai satu ruang 
terbuka hijau baru bagi penduduk Jakarta. Pohon-pohon di sini membantu 
dalam meningkatkan kualitas udara bersih di Jakarta yang cenderung 
semakin berkurang.  

Di Ecopark Ancol  juga terdapat kanal-kanal yang mampu menganti-sipasi 
air laut saat pasang, gelombang air laut, dan air dari curah hujan. Ecopark 
Ancol dibuat agar dapat memberikan pendidikan bagi masyarakat tentang 
konsep yang menyenangkan tentang bagaimana menghidupkan kembali 
alam disekeliling kita.  
 
(5) Eco Green Park Batu, Malang 

Ecopark Green Park Batu dikenal dengan berbagai landmark yang unik dan 
menarik karena bentuk juga material landmark yang dipakai ber-asal dari 
barang yang sudah tidak terpakai sehingga dapat menyebar-luaskan 
perilaku untuk mendaur ulang barang yang tidak terpakai. Di ecopark ini 
pengunjung dapat belajar tentang biogas dan manfaatnya. Fasilitas 
berupa toilet edukasi yang menggunakan energi biogas, aktifitas memilah 
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dan mengolah sampah hingga bisa menjadi kompos, dan melihat olahan 
barang bekas menjadi kreasi menarik.  Atraksi di dalamnyapun bervariasi 
seperti walking bird, dimana pengunjung bisa  berinteraksi langsung 
dengan berbagai jenis burung. juga tersedia kafe yang cukup membuat 
nyaman dengan banyaknya tanaman yang disebut sebagai garden 
foodcourt.  

Akses menuju ecopark dilakukan dengan angkutan gratis sehingga 
memudahkan bagi pengunjung tanpa harus mencari lagi moda 
transportasi lain. Untuk transportasi di dalam kawasan dapat dengan 
menggunakan e-bike atau shuttle-train yang telah tersedia. Ecopark ini 
pula merupakan kawasan bebas asap rokok dan bagi perokok disediakan 
fasilitas/area khusus  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.5. Eco Green Park, Batu Jatim (google.com) 
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BAB 3 
GAMBARAN UMUM WILAYAH 

 
 
3.1. Kota Padang Panjang 

(1) Visi dan Misi Kota 

Visi pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang 2018-2023 adalah 
“Untuk Kejayaan Kota Padang Panjang yang Bermarwah dan Ber-martabat”. 
Visi  ini merupakan satu bentuk komitmen politik yang hendak diwujudkan dan 
juga sebuah gambaran cita-cita untuk bergerak bersama bagi seluruh masyarakat 
Kota Padang Panjang, pemerintahannya untuk menjunjung amanah membangun 
negeri, rakyatnya berpartisipasi dalam pembangunan demi kejayaan Kota Padang 
Panjang.  

Untuk mencapai Visi kota ini, akan di lakukan melalui tiga misi pembangunan : 
1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis 

Pembangunan Berkelanjutan 
2. Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kemampuan perekono-

mian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan 
pada keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, 
berorientasi pada ekonomi kerakyatan yang menggunakan pendekatan 
pemanfaatan potensi unggulan daerah dalam menggerakkan perekono-
mian daerah dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi secara 
merata sehingga dapat menemukan momentumnya di tengah arus 
ekonomi global. 

3. Meningkatkan pemerataan dan kualitas dayasaing SDM yang berakhlak 
dan berbudaya. 

4. Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas SDM yang 
memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi. 

5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang responsif, inovatif dan 
partisipatif 

6. Penyelenggaraan pemerintahan Kota Padang Panjang diprioritaskan pada 
peningkatan penyelenggaraan teknis pemerintahan yang ber-dasarkan 
prinsip akuntabilitas, terkontrol, responsif, professional, efisien dan efektif, 
tranparan, visioner dan partisipatif serta supremasi hukum dengan 
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menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sehingga 
akan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.  

(2) Kondisi Fisik dan Sosial  

Kota Padang Panjang adalah salah satu kota terkecil di Propinsi Sumatera Barat 
dengan luas hanya 23 km² serta berpenduduk ±50 000 jiwa. Kota ini , secara 
geografis, terletak di posisi 0º27’ - 0º32’ LS dan 100º20’ - 100º 04’BT. Posisi ini, 
secara ekonomi, sangat strategis karena terletak pada lintasan regional yang 
menghubungkan kota-kota besar utama di propinsi ini yaitu Kota Padang dengan 
Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Solok dan Kota Batusangkar. Kota ini 
memiliki aksesibilitas yang mudah, tidak hanya karena posisi kota yang 
merupakan lintasan kota-kota besar di propinsi Sumatera Barat tetapi juga 
mudahnya pencapaian dari gerbang luar propinsi dan juga dari luar negeri untuk 
masuk ke wilayah propinsi ini yaitu melalui Bandara Internasional Minangkabau 
(BIM). 

Letak Kota Padang Padang yang cukup strategis membuat banyak penduduk 
berpindah ke kota ini yang pada akhirnya membuat peningkatan kebutuhan akan 
sarana dan prasana kota. Peningkatan jumlah penduduk yang pesat dikota ini 
juga membuat kebutuhan akan lahan perumahan dan permukiman menjadi 
semakin tinggi, sehingga berdampak pada nilai dari lahan kota (Sitanggang, 
2018). Permintaan akan lahan kota yang cukup tinggi tersebut pada akhirnya 
membuat lahan yang seharusnya diperuntukan untuk lahan berfungsi ekologis 
seperti RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan lahan-lahan untuk konservasi alam 
berubah fungsi menjadi lahan bernilai ekonomi.  

Lanskap kota ini didominasi oleh bentuk perbukitan, dan menjaga vegetasi dan 
kontur area-area berlereng in akan sangat berperan dalam menjaga kestabilan 
lahan dan selanjutnya juga guna mewujudkan keberlanjutan kota serta menjaga 
kenyamanan kota dan sebagai area rekreasi warga.  

Batas wilayah dari Kota Padang Panjang ini 
● Dibagian timur dengan Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar 
● Dibagian barat dengan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar 
● Dibagian utara dengan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar 
● Dibagian selatan dengan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dan 

Kabupaten Padang Pariaman 
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Kota ini dibagi menjadi 2 kecamatan yaitu  
● Kecamatan Padang Panjang Barat (42.39%) yang melingkup delapan 

kelurahan yaitu Silaing Bawah, Silaing Atas, Pasar Usang, Kampung 
Manggis, Tanah Hitam, Pasar Baru, Bukit Sunungan, Balai-balai 

● Kecamatan Padang Panjang Timur (57.61%) yang melingkup delapan 
kelurahan yaitu Koto Panjang, Koto Katiek, Ngalau, Ekor Lubuk, Sigando, 
Ganting, Guguk Malintang, Tanah Pak Lambik 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Peta Wilayah Administrasi Kota Padang Panjang 

Secara topografis, kota ini berada pada dataran tinggi yang bergelombang, dan 
hanya 27%  kawasannya yang relatif datar dan sisanya merupakan kawasan 
berkemiringan. Walaupun memiliki lanskap dan pemandangan perbukitan alami 
yang indah dan dikelilingi oleh Gunung Merapi, Gunung Singgalan dan Gunung 
Tandikat tetapi bencana  longsor sering terjadi di kota ini yang diakibatkan oleh 
struktur tanah yang labil serta curah hujan yang tinggi. Jenis tanah yang 
mendominasi kota ini adalah jenis andosol yang relatif lebih subur tetapi peka 
terhadap erosi dan jenis tanah podzolik yang tidak peka. Kota ini juga memiliki 5 
(lima) Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menyuburkan kondisi tanahnya sehingga 
kota ini terlihat memiliki tanaman yang banyak dan subur. 

Wilayah kota yang berbukit-bukit dan berada pada ketinggian 550 m sampai 
dengan 900 m dpl dapat dirinci sebagai berikut :  

● Kemiringan 0–2% dengan luas 66.49 ha atau 2.30% dari luas kota yang 
tersebar di bagian barat dan tengah kota 
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● Kemiringan 2–15% dengan luas 479.70 ha atau 16.13% dari luas kota yang 
tersebar di bagian barat ke timur dibagian tengah kota 

● Kemiringan 15–40% dengan luas 1 072.31 ha atau 36.06% dari luas kota 
yang tersebar di bagian barat ke timur kota 

● Kemiringan >40% dengan luas 1 353.04 ha atau 45.50% dari luas kota yang 
tersebar di bagian utara dan selatan kota 

Kota ini beriklim tropis dengan curah hujan yang cukup signifikan, bahkan hujan 
tetap turun walaupun di musim kering. Berdasarkan klasifikasi Koppen and 
Geiger, iklim kota ini masuk dalam klas Af. Curah hujan mencapai 2 281 mm per 
tahun dimana curah hujan tertinggi pada bulan April dengan rata-rata 258 mm 
dan terkering pada Juli dengan rata-rata 100 mm.  Temperatur kota berselang  
22.2º C-23.2º C dimana April adalah bulan terhangat dan Juli terdingin. 

Kota ini juga memiliki kawasan budaya dan benda cagar budaya, dari beberapa 
periode pemerintahan, walaupun terlihat tidak begitu terawat. Berbagai benda 
dan bangunan, pemandangan, lanskap serta cerita rakyat menjadi aset kota yang 
tak ternilai harganya, dan merupakan potensi objek dan atraksi wisata baik wisata 
budaya dan juga wisata alam. Kota ini juga dijuluki dengan nama “Kota Serambi 
Mekah” dan “Mesir van Andalas” karena kuatnya nilai agama serta keberadaan 
banyak lembaga yang berbasis agama Islam di kota ini. 

 

(3) Perkembangan Sektor Pariwisata 

Kota Padang Panjang merupakan salah satu kota di Propinsi Sumatera Barat yang 
memiliki relatif banyak objek dan atraksi wisata, bukan saja oleh karena keindahan 
alamnya yang berbukit dan dikelilingi oleh tiga gunung (Gunung Singgalang, 
Gunung Marapi, dan Gunung Tandikek) tetapi juga karena objek dan atraksi 
budaya dan sejarahnya (kota religi, kuliner, pusat dokumentasi Minangkabau). 
Berbagai makanan khas Sumatera Barat dapat ditemui di banyak tempat, seperti 
di pasar dan tempat makan lainnya . 

Tak jauh dari gerbang kota sebelah barat, di sepanjang Jalan Raya Padang-Bukit 
Tinggi, terdapat kawasan wisata tepi kota di sepanjang ±1,2 km sepanjang jalan 
raya menawarkan wisata air dengan memanfaatkan air dari Sungai Batang Anai 
yang mengalir tak jauh dari obyek ini. Di ujung kawasan ini terdapat obyek wisata 
alam Air Terjun Lembah Anai yang menjadi ikon wisata Sumatera Barat.  
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Destinasi wisata lain dalam radius 20 km banyak dijumpai di daerah sekitar 
Padang Panjang. Beberapa diantaranya yang cukup dikenal keberadaannya yaitu 
Bukit Tinggi dan Pandai Sikek yang merupakan andalan wisata Sumatera Barat 
bertema kesejarahan, budaya dan kuliner.  

Tabel 3.1. Berbagai destinasi rekreasi dan  wisata sekitar Kota Padang Panjang 

Nama lokasi Alamat Tema rekreasi/ wisata  
Mifan  Silaing Bawah, Padang Panjang Wisata rekreasi air 
PDIKM Silaing Bawah, Padang Panjang Wisata budaya, sejarah 
Islamic centre Koto Katik, Padang Panjang Wisata religi dan edukasi 
Mega 
Mendung 

Jl Kota Padang-Bukit Tinggi  
Tanah Datar 

Wisata rekreasi air 

Air Terjun 
Lembah Anai 

Jl Kota Padang-Bukit Tinggi  
Tanah Datar 

Wisata pemandangan alam 

Nagari Tuo 
Pariangan 

Tanah Datar Wisata desa/budaya 
Desa terindah di dunia 

Pandai Sikek Nagari Pandai Sikek, Tanah 
Datar 

Wisata budaya 

Bukit Tinggi Kota Bukit Tinggi Wisata sejarah,  alam, 
belanja 

 

Berdasarkan data BPS tahun 2018 diketahui tren kunjungan wisatawan nusantara 
dan wisatawan mancanegara tahun 2012 - 2018 (Gambar 3.2). Tahun 2013 
merupakan tahun dengan puncak kunjungan wisatawan tertinggi kota ini. 
Sesudahnya terjadi penurunan  walaupun akhirnya setiap tahun ada kenaikan baik 
untuk kunjungan wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Data kunjungan wisatawan ke Kota Padang Panjang 2012-2018 
(BPS 2018) 
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3.2. Kelurahan Koto Katik 

Kelurahan Koto Katik, yang merupakan wilayah dimana kawasan ecopark 
direncanakan akan dikembangkan,  merupakan salah satu dari 8 (delapan) 
kelurahan yang menjadi bagian dari Kecamatan Padang Panjang Timur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Gambar 3.3. Peta Kelurahan Koto Katik 
 

Luas wilayah kelurahan ini  101 Ha (data BPS) dan 221.60 Ha (data RTRW). 
Kelurahan Koto Katik berbatasan di bagian utara dengan Kelurahan Koto Panjang 
dan Kelurahan Ngalau , di bagian barat dengan Kelurahan Koto Panjang, dibagian 
timur dengan Kelurahan Ngalau dan Kelurahan Ekor Lubuk dan di bagian selatan 
dengan Kabupaten Tanah Datar. 

Kelurahan ini mudah dicapai dari pusat kota Padang Panjang dengan jalur jalan 
yang baik, dan juga kelurahan ini terhubung dengan beberapa jalur jalan utama 
(outer ring road). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.4. Kondisi Jalur Jalan Kelurahan Koto Katik 

KAB. TANAH DATAR 
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Lahan datar di kelurahan ini tidak terlalu banyak jumlah luasannya, dan kelurahan 
di dominasi lahan berkemiringan 15-40% bahkan sebagian lagi berkemiringan 
>40%. Daya dukung wilayah dikategorikan sedang. 

Jumlah penduduk Koto Katik yaitu 1.108 jiwa yang tersebar di empat RT. RT 
dengan penduduk terbanyak ada pada RT 002 yaitu sebanyak 301 jiwa sementara 
paling sedikit ada pada RT 004 sebanyak 253 jiwa. Rata- pertumbuhan penduduk 
di kelurahan ini sebesar 5.12% per tahun. Pekerjaan utama penduduk di dominasi 
sektor pertanian. Umumnya masyarakat beragama Islam (99.34%) dan etnik 
Minangkabau, sisanya beragama Kristen dan etnis non Minangkabau (Batak dan 
Nias). Kehidupan sosial budaya berjalan dengan aman dan damai. 
 
Tabel 3.2. Jumlah dan pertumbuhan penduduk Kelurahan Koto Katik, 2018 

Rukun Tetangga (RT) Jumlah penduduk Angka Pertumbuhan (%) 

1. 001 285 4,4 

2. 002 301 7,89 

3. 003 269 3,07 
4. 004 253 4,98 

Jumlah 1108 Rata-rata 5,12 
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BAB 4 
METODE KAJIAN 

 
 
4.1. Lokasi  

Kegiatan kajian tentang pengembangan ecopark ini berlokasi di kampung 
Landuh, Kelurahan Koto Katik, Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang 
Panjang, Provinsi Sumatera Barat (Gambar 4.1). Kawasan yang akan dinilai 
kelayakannya merupakan bagian dari peruntukan Ruang Terbuka Hijau Kota 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.1. Lokasi kajian kelurahan Koto Katik 
 
4.2. Waktu Pelaksanaan 

Penyusunan Kajian Pengembangan Ecopark Kota Padang Panjang  berlang-sung 
selama 2 (dua) bulan (atau 60 hari kalender) dimulai pada minggu ke 3 Oktober 
sampai dengan minggu ke 2 Desember 2019 dengan tata waktu :  
Minggu ke 1-2 : Pra survei, pelaporan tata kerja dan data (Laporan awal) 
Minggu ke 3-4 : Survei utama, FGD, kompilasi dan analisis data 
Minggu ke 5-6 : Penyusunan laporan 
Minggu ke 7-8 : Presentasi dan diskusi hasil akhir, Pelaporan Akhir 
 
4.3. Data dan Analisis 

Untuk penyusunan Kajian Pengembangan Ecopark di Kota Padang Panjang  ini 
dibutuhkan lima kelompok data utama yang akan dikumpulkan, yaitu :  

(1) Kondisi dan kelayakan non finansial tapak untuk dikembangkan sebagai 
ecopark yang meliputi data dukungan masyarakat, pariwisata, fisik tapak  

(2) Arahan pengembangan tapak sebagai kawasan ecopark 
(3) Kondisi kelayakan finansial tapak sebagai kawasan ecopark 

Rincian data dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Lampiran 1.  

Tapak Tapak 
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Tabel 4.1. Data yang dikumpulkan 
Parameter Peubah Unit pengamatan Sumber data 
Luas dan batas tapak Fisik Tapak Sekunder 

Ekologis ≥Tapak Primer 
 Administrasi Tapak Sekunder 
Kondisi ekologis dan 
fisik tapak 

Ekologis   
● Ekosistem Tipe, zonasi Primer 
● Spesies kunci Jenis Primer 

 ● Spesies lokal Jenis Primer 
 ● Spesies introduksi Jenis Primer 
 Fisik   
 ● Geologis dan tanah Tapak Sekunder 
 ● Iklim Kota Sekunder 
 ● Topografi >Tapak Sekunder 
Potensi sebagai 
kawasan wisata 

Objek dan atraksi utama Jenis Primer 
Fasilitas umum Jenis Primer 
Jarak dari jalan utama Km Primer 
Aksesibilitas Jenis, jarak/km Primer 

 Akseptibiliti masyarakat peringkat Primer 
Kondisi sosekbud 
masyarakat 

Jumlah penduduk Jiwa Sekunder 

Densitas penduduk Jiwa Sekunder 

Demografis Beragam/kota Sekunder 
Toleransi budaya deskripsi Primer 

 Peran serta yang diinginkan Peringkat Primer 
Kelayakan ekonomi Finansial   

● Struktur biaya Unit bisnis Primer 
 ● Penerimaan Unit bisnis Primer 
 ● Indikator kelayakan (NPV, 

IRR, B/C, PP) 
Unit bisnis Hasil 

perhitungan 
 Non finansial   
 ● Pasar Cakupan pasar Sekunder 
 ● Aspek sosial ekonomi Wilayah terdampak 

beneficiary 
Sekunder 

 ● Aspek lngkungan Wilayah terdampak Sekunder 
Regulasi terkait Kepemilikan lahan Tapak Sekunder 
 Pemanfaatan/RDTRK Kota Sekunder 
 Pengelolaan Tapak Sekunder 
 
Data yang telah dikumpulkan lalu dikelompokkan, ditabulasi, dan dianalisis.  
secara kualitatif deskriptif dan/atau kuantitatif, tergantung dari tujuannya. 
Sebagai hasil akhir dilakukan uji kelayakan untuk kawasan ecopark ini. 
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Data umum untuk mengetahui kondisi penduduk yang dikumpulkan adalah 
jumlah, densitas, demografis, toleransi budaya, peran yang diinginkan dan 
persepsi mereka terhadap kawasan ekowisata yang akan dibangun.  

Pengambilan data dukungan dan persepsi masyarakat menggunakan metode 
Rapid Rural Appraisal (RRA) dikombinasi dengan Cultural Value Model (CVM). 
Representasi statistik tidak digunakan dalam pengambilan sampel karena fokus 
kajian berupa kesan secara mendalam mengenai pembangunan Kelurahan Koto 
Katik masa lalu, sekarang, dan masa akan datang (Lewis, 2008). Latar belakang 
sampel yaitu masyarakat yang dipilih secara acak. Pengambilan sampel 
dihentikan ketika informasi dianggap jenuh yang artinya mayoritas sampel 
mengungkapkan hal yang hampir sama secara berulang (Syahadat et al., 2017). 

Pendekatan RRA dipilih karena RRA menyajikan pengamatan yang cepat oleh dua 
atau lebih pengamat atau peneliti dengan latar belakang keilmuan yang berbeda. 
Dengan demikian kegiatan ini menghasilkan data untuk keperluan pembuat 
keputusan guna menentukan perlu tidaknya penelitian tambahan dalam 
merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Bebee, 1995). Pendekatan CVM 
dipilih agar interaksi masyarakat lokal Koto Katiak terhadap sense dapat diketahui 
sehingga konsep perencanaan sejalan dengan apa yang diinginkan masyarakat 
(Stephenson, 2008; Westling et al., 2009). 

Informasi kemudian ditanskripsikan lalu dianalisis dengan menggunakan 
perangkat lunak atlas.ti kemudian diintepretasikan secara deskriptif. Pendekatan 
pengkodean dilakukan secara deduktif dan induktif. Komponen CVM, yaitu form, 
process, dan relationship sebagai pendekatan deduktif dalam pengkodean. 
Sementara itu berbagai elemen yang menjadi objek terkait ketiga komponen 
tersebut dalam pernyataan responden, menjadi pendekatan induktif. Pendekatan 
ini dilakukan mengikuti penelitian-penelitian sejenis dengan fokus kajian sense 
oleh masyarakat (Westling, 2009; Damayanti et al., 2017). 

Arah pengembangan fisik tapak menggunakan data fisik tapak (ukuran, geologis, 
jenis tanah, kemiringan, tutupan lahan, iklim, bencana, akses), keinginan stake 
holders, dan sistem pencapaian lokasi. Selanjutnya dianalisis keterhubungannya 
secara deskriptif untuk menentukan jumlah dan besaran ruang yang dibutuhkan 
sesuai standar yang berlaku. 

Analisis kelayakan finansial untuk pengembangan kawasan ecopark ini dengan  
menggunakan (a) analisis kelayakan finansial dengan menghitung biaya investasi 
dan biaya operasional yang diperlukan untuk mengembangkan eco-park, dan (b) 
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analisis kelayakan usaha untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat 
diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha dengan mengguna-kan 
analisis cash flow. Hasil analisis ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 
mengambil keputusan dengan memperhitungkan (1) Net Present Value (NPV), (2) 
Internal Rate of Return (IRR), dan (3) Net Benefit Per Cost (Net B/C) 
 

4.4. Ruang Lingkup dan Tahapan Kegiatan 

Ruang lingkup dan tahapan kegiatan dari kajian pengembangan Ecopark di Kota 
Padang Panjang ini adalah sebagai berikut: 
(1) Persiapan 

Meliputi kegiatan persiapan teknis, administrasi dan mobilisasi personal. 
(2) Persiapan 

Meliputi kegiatan persiapan teknis, administrasi dan mobilisasi personal. 
Laporan disusun untuk menyamakan persepsi antara Tim Teknis Daerah, 
stake holders dan konsultan. Laporan Pendahuluan dibuat 5 bundel dan 
dipresentasikan 7-10 hari setelah penanda tanganan dokumen kerja 

(3) Pengumpulan data, informasi dan fakta 
Data dikumpulkan dalam bentuk data primer (langsung dari lapangan) dan 
sekunder (data yang telah dipublikasi). Data yang diperoleh lalu diseleksi,  
dikelompokkan dan dianalisis sesuai dengan tujuan kajian. 

(4) Pelaporan : Laporan Akhir (Draft) 
Memuat hasil kajian secara keseluruhan yaitu sampai dengan tersusunnya 
hasil dan rekomendasi investasi dan pengembangannya pada kawasan 
ecopark di Kelurahan Koto Katik. Laporan Akhir (Draft) ini diserahkan 50 hari 
setelah SPK ditandatangani sejumlah 5 bundel, selanjutnya dipresentasikan 
dan didiskusikan dengan Pemerintah Daerah,  stake holders guna 
mendapatkan hasil yang baik dan aplikatif serta berdaya guna tinggi. 

(5) Pelaporan : Laporan Akhir (Final) 
Laporan memuat berbagai hasil diskusi termasuk bentuk investasi yang ideal 
dan menguntungkan. Laporan Akhir (Final) diserahkan 60 hari setelah SPK 
ditantangani dalam bentuk 5 laporan tertulis dan 3 CD   

(6) Penyelesaian Administrasi 
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Gambar 4.2. Foto saat FGD dan pengumpulan data, November-Desember 2019 

Pemaparan dan diskusi saat FGD 1 

Diskusi dengan Bapak Lurah dan Staf Pemkot di Kantor Kelurahan Koto Katik 
 

Pengamatan dan diskusi kondisi lapangan 
 

Pemaparan dan diskusi saat FGD 2 
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BAB 5 
DATA DAN ANALISIS 

 
 
5.1. Kelayakan Tapak Sebagai Kawasan Ecopark 

Kelayakan tapak, yang direncanakan untuk dikembangkan sebagai kawasan 
rekreasi dan wisata ecopark, dilakukan untuk melihat sejauh mana kondisi aspek 
sosial dan budaya, dampak dan kebermanfaatan, peluang pasar, risiko terhadap 
bencana dan aspek pemenuhan utilitas dasar untuk mendukung pengem-bangan 
Ecopark di Desa Koto Katik Padang Panjang ini dengan skenario yang akan 
direncanakan. 
 
(1) Aspek Sosial dan Budaya 

Penduduk Kelurahan Koto Katik berjumlah 1.108 jiwa yang tersebar di empat RT. 
RT dengan penduduk terbanyak ada pada RT 002 yaitu sebanyak 301 jiwa 
sementara yang paling sedikit pada RT 004 sebanyak 253 jiwa. Rata- 
pertumbuhan penduduk di kelurahan ini sebesar 5.12% per tahun. 
 
Tabel 5.1. Jumlah dan pertumbuhan penduduk Kelurahan Koto Katik, 2018 
Rukun Tetangga (RT) Jumlah penduduk Angka Pertumbuhan (%) 

1. 001 285 4.4 
2. 002 301 7.89 
3. 003 269 3.07 
4. 004 253 4.98 
Jumlah 1 108 Rata-rata 5.12 

 
Secara umum, Kelurahan Koto Katik ini memiliki bonus demografi (penduduk usia 
15-64 tahun) yang cukup tinggi dengan proporsi penduduk usia produktif  
berjumlah 66.06%. Hal ini tentu akan sangat menguntungkan, dan juga 
diharapkan akan membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi di 
Kelurahan Koto Katik yaitu dengan menjadikan tingkat ketergantungan 
penduduk,  yaitu tingkat penduduk produktif yang menanggung penduduk non 
produktif, menjadi semakin rendah. Selain itu, bonus demografi juga dapat 
dimaknai sebagai tingginya tingkat penduduk angkatan kerja sehingga penting 
untuk mengembangkan kawasan ecopark ini, serta melibatkan penduduk 
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didalam pengelolaannya adalah bagian dari mempersiapkan lapangan pekerjaan 
bagi penduduk usia produktif tersebut. 

 

 

Gambar 5.1. Penduduk berdasarkan kelompok umur di Kelurahan Koto Katik 
Tahun 2018 

 
dari Kelurahan Koto Katik pada khususnya dan Kota Padang Panjang pada 
umumnya. Mengikutsertakan masyarakat setempat sebagai bagian dari 
pembangunan dan pengelolaan kawasan ecopark ini dikenal sebagai bentuk dari 
community based tourism yang merupakan salah satu kriteria pengembangan 
sektor pariwisata yang direkomendasikan oleh pemerintah. Seiring dengan hal 
ini, maka dibutuhkan peran serta pemerintah kota Padang Panjang dalam 
mempersiapkan dan meningkatkan kualitas angkatan kerja, terutama yang 
tinggal di sekitar kawasan ecopark yang direncanakan, sesuai dengan kebutuhan 
dan potensi di bidang pariwisata melalui pembangunan sumber daya manusia 
yang komprehensif untuk memanfaatkan peluang bonus demografi tersebut. 
Jenis-jenis pekerjaan dapat yang terkait langsung dengan kebutuhan kegiatan 
pariwisata dan juga pengelolaan kawasannya, dan juga kegiatan yang tidak 
langsung (seperti penyedia transportasi). Pembangunan sumberdaya manusia 
sekaligus menjadi investasi jangka panjang bagi kemajuan. 
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Pekerjaan utama masyarakat Kelurahan Koto Katik umumnya adalah sebagai 
buruh tani dan tukang atau kuli bangunan. Penghasilan kepala keluarga berkisar 
diantara 10 liter beras perhari atau setara dengan Rp 100 000.00 per hari. Untuk 
mencukupi kebutuhan keluarga, para wanita di Kelurahan Koto Katik juga ikut 
bekerja dimana penghasilan para pekerja wanita cenderung tidak tetap berkisar 
Rp 70-80 000.00 rupiah. Sebagian besar bekerja sebagai buruh penjemur padi, 
buruh tani, dan petugas kebersihan kelurahan. Hal yang juga dikeluhkan oleh 
masyarakat di kelurahan ini yaitu sedikitnya lapangan kerja, sehingga banyak 
pemuda yang menganggur dan tidak sedikit dari para pemuda ini yang mencoba 
peruntungan dan pekerjaan di daerah lain. 

Masyarakat di sekitar tapak umumnya merupakan etnis Minangkabau dan hanya 
sebagian kecil beretnis Nias dan Batak. Penduduk beretnis Nias dan Batak 
umumnya bekerja sebagai penambang dan pengrajin batu. Kegiatan senggang 
penduduk diisi dengan bersosialisasi antar sesama masyarakat. Terkadang pada 
hari tertentu juga saat sore hari menjelang maghrib diadakan kajian keagamaan 
di Islamic Center.  Para pemuda pria biasanya melakukan aktivitas olahraga 
berburu babi di hutan dengan bantuan anjing. Hasil buruan tidak dijual dan 
bertujuan semata-mata untuk kesenangan sekaligus pengendalian hama. 
Kegiatan berburu ini pun dapat diikuti oleh siapa saja yang berminat dan tidak 
terbatas dari masyarakat sekitar saja. 

Berdasarkan hasil analisis Contingent Valuation Method (CVM) didapatkan hasil 
bahwa masyarakat, umumnya, mendukung adanya pembangunan di wilayah 
mereka. Isu terkait dengan adanya kekecewaan masyarakat terhadap 
pembangunan di Koto Katik, tidak terlihat pada hasil analisis.  Hasil analisis 
menunjukkan  bahwa: 

● Masyarakat lebih membutuhkan wujud daripada sebuah rencana dan 
diharapkan dapat berdampak positif langsung pada mereka. 

● Keberadaan berbagai pembangunan sejauh tidak merusak area 
persawahan penduduk merupakan preferensi tertinggi dari mereka. 

● Peran serta yang diinginkan masyarakat yaitu dapat berjualan dan bekerja 
guna memperoleh tambahan pendapatan untuk kebutuhan keluarga. 

● Masyarakat juga tidak merasa takut maupun terganggu apabila suatu saat 
tempat mereka ramai bahkan bersedia menyediakan tempat tinggal 
mereka untuk dijadikan homestay asal pengunjung memenuhi moral dan 
etika yang berlaku di lingkungan setempat. 
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Gambar 5.2. Grafik Komponen Form 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.3. Grafik Komponen Process 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.4. Grafik Komponen Relationship 
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Hal analisis sosial budaya ini sejalan dengan beberapa rujukan terkait antropologi 
masyarakat Minangkabau yang religius, gemar bergotong royong, berbudaya, 
dan agraris (Prayitno dan Basa, 2019; Hidayah, 2015). 
 

(2) Aspek Dampak dan Kebermanfaatan 

Gagasan pembangunan berkelanjutan berakar dari pemikiran untuk memadu-
kan antara perspektif ekonomi dan ekologi. Pendekatan ini merupakan 
paradigma yang menjembatani antara paradigma pembangunan berorientasi 
pengembangan (developmentalis)  dan yang berorientasi pada kualitas 
lingkungan (environmentalis). Dasarnya, adalah pembangunan berkelanjutan 
sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa 
mengurangi kemampuan dari generasi mendatang. Pembangunan berkelanjut-
an juga menitikberatkan pada upaya peningkatan mutu kehidupan masyarakat 
diantaranya dengan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. 

Pembangunan kawasan ecopark di Kelurahan Koto Katik akan menekankan 
pelibatan masyarakat didalam pengelolaan pariwisata kawasan, menjamin 
keberlanjutan lingkungan, menitikberatkan pada kebudayaan dan kearifan lokal 
dan mendistribusikan keuntungan secara adil dan proporsional. Hal itu berarti 
bahwa rencana pengembangan ecopark tidak hanya menekankan pada  pem-
bangunan dan hanya pada keuntungan semata tetapi juga menekankan pada 
peningkatan kebermanfaatannya terhadap masyarakat baik masyarakat di 
Kelurahan Koto Katik maupun pada masyarakat yang berada di kelurahan 
disekitarnya. 

Manfaat secara langsung didapat dari aktivitas-aktivitas langsung yang berkaitan 
dengan penyelenggaraan pariwisata seperti penyerapan tenaga kerja dan 
peningkatan pendapatan masyarakat lokal di sektor pariwisata. Sedangkan 
manfaat tidak langsung yaitu dengan meningkatnya kapasitas organisasi 
komunitas, pertukaran budaya, kembalinya tradisi dan kearifan lokal yang sudah 
hilang atau terdegradasi, meningkatnya pemahaman dan kesadaran (awareness) 
masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lestari. Selain memberikan 
dampak yang positif bagi wilayah di lokasi pembangunan pariwisata juga 
mempunyai potensi untuk berdampak negatif antara lain memicu terjadinya 
konflik dan juga kurang tertanganinya sampah akibat kunjungan wisatawan. 
Konflik pada wilayah itu diakibatkan dari adanya masyarakat yang tidak di-
libatkan dalam pengembangan pariwisata. Untuk itu, dalam kajian pra FS  
pengembangan ecopark ini akan dilakukan pemetaan wilayah yang diperkirakan 
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akan terkena dampak pembangunan ecopark. Untuk lebih jelasnya, wilayah-
wilayah yang diperkirakan akan terkena dampak positif dapat dilihat pada peta di 
Gambar 5.5 . 

Peta ini menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 3 (tiga) kelurahan yang akan 
mendapatkan manfaat terhadap pembangunan ecopark yaitu Kelurahan Koto 
Katik, Kelurahan Ngalau, dan Kelurahan Koto Panjang. Dampak tersebut dapat 
dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Delineasi wilayah 
terdampak dari kegiatan pariwisata tersebut didasarkan pada wilayah desa yang 
bersinggungan dan berdekatan dengan pengembangan ecopark dan pariwisata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gambar 5.5. Peta Potensi Kelurahan Terdampak Pembangunan ecopark 

 
Pembangunan ecopark juga akan berdampak terhadap tumbuhnya Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah (UMKM). Pertumbuhan UMKM ini seiring dengan semakin 
meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di Kelurahan ini. Adapun beberapa 
jenis usaha yang mungkin berkembang adalah  warung, homestay, parkir, dan 
beberapa jenis usaha kreatif seperti cinderamata. 

Pembangunan ecopark juga akan menjawab isu terkait langkanya lapangan 
pekerjaan dan  tingkat penggangguran  di Kelurahan Koto Katik.  Diperkirakan 
sebanyak 45 tenaga kerja akan terserap dari pembangunan ecopark ini. Jumlah 
serapan tenaga kerja tersebut akan semakin bertambah seiring dengan semakin 
meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke lokasi ini (Gambar 5.6). 
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Diperkirakan jumlah uang yang beredar di wilayah terdampak ini khususnya 
untuk tenaga kerja hingga mencapai Rp 1.385.760.000 per tahun. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.6 Pendapatan tenaga kerja pada ecopark (dalam Milyar) 
 
Selain dampak positif, dampak negatif dari kegiatan pariwisata yang umum 
terjadi dan perlu untuk diantisipasi adalah meningkatnya jumlah sampah yang 
dihasilkan dari aktivitas wisata, kebisingan akibat alat transportasi dan beberapa 
kegiatan pengunjung, bau yang bersumber dari kegiatan peternakan sapi, juga 
meningkatnya harga lahan disekitar kawasan ecopark dan peluang terjadinya 
konflik pada masyarakat akibat dari peluang ekonomi yang tidak sama. Untuk 
mengatasi berbagai dampak negatif ini maka perlu disusun satu model 
pengelolaan kawasan ecopark yang dapat mengantisipasi dan mengurangi 
dampak negatif yang terjadi dan pada saat yang bersamaan juga dapat 
meningkatkan dampak positifnya. 

Diperkirakan pembangunan ecopark ini akan menarik kunjungan wisatawan, 
sehingga volume sampah yang dihasilkan juga akan bertambah. Jumlah 
wisatawan ditargetkan sebanyak 10 000 pengunjung, dan dengan jumlah 
tersebut diperkirakan akan menghasilkan sebanyak  20 ton sampah setiap 
tahunnya. Dari jumlah tersebut, secara teoritis, akan didominasi oleh sampah 
organik yaitu sebanyak 19,61 ton (98%), dan sisanya terbagi atas sampah kertas, 
plastik, kayu, dan kaca (Gambar 5.7). Untuk mengantisipasi masalah sampah  ini  
maka dibutuhkan sistem pengelolaan sampah yang sesuai dan baik dalam 
pengembangan pariwisata. 

2.49 
2.61 

2.74 
2.88 

3.02 

 -

 0.50

 1.00

 1.50

 2.00

 2.50

 3.00

 3.50

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5



FS ECOPARK KOTA PADANG PANJANG I 2019 
 

LAPORAN AKHIR | 32  
 

104 , 1%
52 , 0%

208 , 1%
26 , 0%

19,610 , 98%

Kertas dan bahan-bahan
kertas
Kayu / produk dari kayu

Plastik, kulit dan produk
karet
Gelas dan kaca

Sampah organik

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 5.7. Perkiraan jumlah sampah yang dihasilkan dari aktivitas pariwisata di 
Kelurahan Koto Katik 

   
Pencemaran lingkungan akibat kebisingan dan bau yang bersumber dari 
peternakan sapi juga harus diminimumkan dengan sirkulasi dan tata letak dari 
kegiatan wisata (by design), sedangkan dampak negatif lain, dapat diatasi dengan 
peraturan lokal yang terkait dengan pengelolaan kawasan ecopark nantinya. 
 

(3) Aspek Peluang Pasar 

Kelurahan Koto Katik memiliki potensi daya tarik wisata yang sangat besar baik 
dari sisi potensi alam maupun budayanya. Berbekal potensi ini maka ecopark 
Kelurahan Koto Katik akan mengemas menjadi wisata edukasi ecotourism yaitu 
dengan menjadikan ecopark sebagai wahana interaktif dengan format pertanian 
terintegrasi (integrated farming) sekaligus memadukan dengan alam dan budaya 
masyarakat di kelurahan ini. Konsep ini utamanya memperkenalkan sistem 
peternakan sapi perah mulai dari sub sistem on  farm (budidaya) hingga off farm 
(pengolahan) dipadukan dengan budaya bertani masyarakat di Kelurahan Koto 
Katik 

Ide pengembangan ecopark diharapkan akan memberikan penyegaran dan 
pilihan pariwisata di Kota Padang Panjang yang akan memberikan daya tarik bagi 
wisatawan dari dalam negeri maupun manca negara. Dibeberapa daerah, wisata 
edukasi semakin digemari terutama untuk orang tua yang hendak mengajak libur 
anak-anaknya yang tidak hanya berekreasi menikmati keindahan alam tetapi juga 
mendapatkan ilmu dan pengetahuan di lapangan. 
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Pengembangan ecopark berpotensi dipadukan dengan rencana dibukanya 
beberapa wahana seperti sport center. Selain itu juga pembangunan ecopark 
dinilai semakin strategis seiring dengan rencana dibukanya  jalur lingkar selatan 
sehingga dapat menangkap peluang wisatawan luar kota yang akan melntas jalur 
ini. Dari arah timur dapat menangkap peluang wisatawan dari Solok, dari sebelah 
barat  wisatawan dari daerah Payakumbuh  hingga Provinsi Riau. 
 

(4) Aspek Kesesuaian Peternakan 

Dibukanya peternakan sapi perah di kawasan ecopark ini merupakan satu 
komoditi yang ingin dikembangkan oleh pemerintah kota mengingat sapi perah 
merupakan satu bentuk sektor unggulan di kota Padang Panjang ini dan 
diharapkan masyarakat kota dan pengunjung lain dapat belajar, memahami dan 
teredukasi dengan produk yang dihasilkannya. Untuk keberhasilan memproduksi 
sapi perah ini maka beberapa faktor yang harus diperhatikan adalah vegetasi 
penghasil pakan hijauan dan pakan tambahannya.   

Kondisi tanah merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi penyebaran 
vegetasi. Lima faktor utama dalam formasi tanah : litologi, iklim, topografi, biota 
dalam waktu. Secara umum pengetahuan tentang penyebaran tanah di areal 
studi masih terbatas. Penyediaan pakan merupakan hal penting dalam pengem-
bangan peternakan. Salah satu kelemahan dalam usaha peternakan ekstensif 
adalah lemahnya manajemen pakan sedangkan penyediaan pakan yang 
berkualitas sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan nutrisi sapi. 

Kelurahan Koto Katik memiliki potensi pakan ternak cukup melimpah mulai pakan 
hijauan maupun pakan tambahan (konsentrat). Potensi hijauan dihitung 
berdasarkan potensi sumberdaya lahan digunakan untuk mengetahui Kapasitas 
Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia (KPPTR) yaitu berapa banyak kawasan 
dapat meningkatkan populasi ternak berdasarkan potensi ketersediaan lahan, 
pakan dan peternakan. 

a. Potensi hijauan pakan 
Potensi lahan hijauan pakan didapat dengan mempertimbangkan 
berbagai parameter mulai dari peta tanah, peta hidrologi, peta lereng, 
peta status lahan, dan peta penggunaan lahan. Berdasarkan hasil 
analisis kesesuaian, potensi pengembangan pakan ternak rumput gajah 
cukup luas 1 858.93 Ha dengan status sesuai. Potensi ini belum  
mempertimbangkan tutupan dan penggunaan lahan eksisting. 
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Gambar 5.8. Peta kesesuaian komditi tanaman pakan ternak 

 
b. Potensi pakan konsentrat 

Saat ini, peternak hanya mengandalkan pakan hijauan dan belum 
menggunakan sumber pakan lain sebagai pakan tambahan. Hal ini 
disebabkan masih kurangnya pengetahuan peternak terkait manaje-
men pakan. Padahal, kawasan memiliki potensi penyedia bahan 
konsentrat cukup besar. Berbagai limbah hasil pertanian dan 
perkebunan dapat dijadikan sebagai bahan baku pakan konsentrat yaitu 
berupa jagung dan dedak padi. (lihat Tabel 5.2). 
● Dedak 

Dedak merupakan limbah penggilingan padi yang juga sangat 
potensial dijadikan sebagai sumber pakan konsentrat. Pemanfaat-
an dedak sebagai sumber pakan konsentrat dapat diberikan dengan 
cara dicampur pakan serat maupun tersendiri dengan dosis 
pemberian sebanyak 2-5 Kg/ekor/hari. Potensi produksi padi di 
Desa Koto Katik mencapai 2.610 ton dari lahan seluas 261 hektar 
sawah. Dedak yang dihasilkan sebanyak 444 ton (setara dengan 
kebutuhan 89 ekor sapi). 

● Jagung 
Jagung memiliki kandungan nutrisi yang sangat tinggi sehingga 
sangat cocok dijadikan sebagai sumber pakan konsentrat terutama 
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untuk sapi diusia muda (pedet) dan tahap penyapihan dari induk. 
Potensi produksi jagung di Kelurahan Koto Katik diperkirakan 
menapai 1.827 ton dari lahan seluas 261 hektar. 
 
Tabel 5.2. Potensi Bahan Pakan Konsentrat di Kelurahan Koto Katiak 

No Skala Kelurahan 
Bahan Konsentrat 

Dedak Jagung 
1. Luas Lahan 261 261 
2. Luas panen 522 261 
3. Indeks Penanaman 2 1 
4. Produktivitas 5 7 
5. Potensi produksi 2.610 1.827 
6. Potensi Jerami 3.758 1.566 
7. Potensi dedak 444  

                   Keterangan : *Produksi dedak padi dihitung dari 17% produksi 
                   gabah giling (ton/tahun) 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5.9. Potensi lahan sumber pangan konsentrat 

 
Berdasarkan uraian tentang kesesuaian dan kecukupan pakan di Kelurahan Koto 
Katik, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan ecopark melalui konsep 
integrated farming komoditas sapi perah sangat layak dari sisi kesesuaian dan 
ketersediaan pakannya. 
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Gambar 5.10. Model prosesing produk susu sapi 

 
(5) Aspek Pemenuhan kebutuhan dasar 

Pemenuhan kebutuhakan dasar dinilai cukup memadai. Hal ini ditandai dengan 
teraliri dengan listrik, ketersediaan air bersih, jaringan telekomunikasi, sinyal 
internet, serta terhubung langsung dengan jalur jalan lingkar selatan. Hal-hal 
tersebut penting terutama jaringan internet mengingat pada era millenial seperti 
saat ini segala hal diharapkan untuk dapat dilakukan dengan semudah dan 
seefisien mungkin namun dapat memberikan tingkat kepuasan yang semaksimal 
mungkin. 

Dengan demikian, apabila akan dibuka kawasan ecopark, maka fasilitas yang 
perlu ditambahkan yaitu fasilitas khusus di dalam ecopark terutama untuk aspek 
keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. 
 
(6) Aspek Kerawanan terhadap Bencana 

Aspek kerawanan terhadap bencana merupakan salah satu hal penting yang perlu 
diperhatikan karena berkaitan erat dengan ekosistem pariwisata dan pencapaian 
target kinerja pariwisata. Berdasarkan data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi 
Bencana Geologi Kementerian ESDM dan RTRW Kota Padang Panjang 
menunjukkan bahwa Kelurahan Koto Katiak memiliki kerawanan terhadap 
bencana gempa bumi, letusan gunung berapi, dan longsor. 
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Kelurahan Kota Katik masuk dalam Zona Megathrus dengan risiko bahaya gempa 
bumi sedang sampai dengan rendah. Meski berada pada wilayah dengan risiko 
sedang-rendah, tetap perlu untuk mempertimbangkan upaya mitigasi 
diantaranya membangun dengan konstruksi yang relatif tahan gempa bumi dan 
direncanakannya jalur evakuasi atau jalan-jalan yang mudah dikenal/terbaca 
dalam kawasan ecopark ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 5.11. Peta potensi bencana gempa bumi 

Potensi bencana lain adalah bencana letusan gunung. Berdasarkan informasi 
yang diperoleh, Kota Padang Panjang pada umumnya berada pada daerah 
terdampak letusan gunung merapi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana 
Geologis (PVMBG) Kota Bukittinggi mencatat adanya gunung api yang beberapa 
kali mengeluarkan lava/meletus. 

Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang 
terjadi karena pergerakan masa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis 
seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum kejadian 
longsor disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. 
Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi material 
sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya 
material tersebut. Kelurahan Koto Katiak memiliki  tingkat potensi terjadinya 
gerakan tanah yang menengah. Namun demikian karena longsor biasanya terjadi 
karena faktor lereng, tutupan lahan, dan curah hujan, maka pada wilayah-wilayah 
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yang berlereng di atas 25% harus dilakukan pengelolaan lahan yang 
memperhatikan konservasi tanah dan tidak membiarkannya menjadi gundul, atau 
harus tetap bervegetasi yang sesuai dengan kondisi alaminya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.12. Peta potensi bencana gunung berapi 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 5.13. Peta potensi bencana longsor 
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5.2. Arah Pengembangan Tapak sebagai Kawasan Ecopark 

(1) Kawasan Rekreasi dan Wisata Kota Padang Panjang 

Kota Padang Panjang merupakan salah satu kota di Propinsi Sumatera Barat yang 
memiliki relatif banyak ragam objek dan atraksi wisata. Keragaman objek dan 
atraksi wisata di kota Padang Panjang ini bukan saja oleh karena keindahan 
alamnya yang berbukit dan dikelilingi oleh tiga gunung (Gunung Singgalang, 
Gunung Marapi, dan Gunung Tandikek) tetapi juga karena objek dan atraksi 
budaya dan sejarahnya (kota religi, kuliner, pusat dokumentasi Minangkabau) 
juga berbagai makanan khas Sumatera Barat yang dapat ditemui di banyak 
tempat. 

Selain di dalam kota, kota-kota terdekat dengan kota Padang Panjang juga 
mempunyai destinasi-destinasi wisata yang sebagian besar berbasis budaya dan 
sejarah termasuk wisata edukasi Kebun Binatang di Kota Bukittinggi. Kota-kota di 
sekitar kota Padang Panjang dengan wisata budayanya yang juga khas dan 
berbeda dengan kota ini, antara lain, Nagari Pandai Sikek di Kabupaten Tanah 
Datar, Nagari Tuo Pariangan (terkenal sebagai the most beautiful village in the 
world), dan Kota Sejarah Bukittinggi. 

Dalam pengembangannya, belum banyak yang direncanakan secara terkait satu 
kawasan rekreasi dan wisata dengan kawasan dan kota terdekat lainnya baik 
dalam tema juga hierarki aktifitasnya juga kaitannya dengan manfaat bagi 
masyarakat yang berdiam di sekitar kawasan yang dikembangkan. Beberapa 
kawasan rekreasi dan wisata yang telah berkembang saat ini dan banyak 
pengunjungnya, antara lain, Mifan Water park, kawasan PDIKM, kolam renang 
Lubuk Mata Kucing, dan Islamic Center yang baru dibangun. Mesjid Asasi yang 
memiliki nilai pusata (warisan, heritage) juga merupakan Benda Cagar Budaya 
(BCB) dengan nilai yang tinggi dan dapat dikembangkan sebagai titik dari 
destinasi wisata, juga kota in memiliki kawasan wisata kuliner yang yang khas. 

Pengembangan area rekreasi dan wisata ecopark merupakan salah satu bentuk 
kawasan tematik di kota Padang Panjang yang belum ada sampai dengan saat 
ini. Karena itu, usulan untuk mengembangkan kawasan tematik ini akan 
menambah keragaman destinasi wisata kota, juga merupakan wadah yang dapat 
meingkatkan kepedulian dan edukasi terhadap lingkungan. Adanya tema khusus 
tentang peternakan sapi perah juga diharapkan akan meningkatkan pemahaman 
pada masyarakat tentang cara beternak sapi yang ramah lingkungan, membiasakan 
minum susu dan derivasi peternakan sapi (yogurt, keju, dadih, biogas, kompos, 
dll), juga hal-hal lain terkait kepedulian dengan lingkungan. 
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Keberadaan kawasan wisata ecopark ini diharapkan juga akan memiliki manfaat 
bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan ecopark, baik yang berbentuk 
manfaat langsung (bekerja dalam sistem pengelolaan kawasan, berjualan hasil 
pertanian, cinderamata dan lainnya pada pengunjung, menyewakan sepeda dan 
lainnya, dll) juga manfaat tidak langsung (seperti keteraturan tata ruang dan 
lingkungan, bantuan perbaikan lingkungan, penambahan fasilitas publik dan 
utilitas kota, menjual jasa lingkungan lahan dan komoditi pertanian, dll) 

 
(2) Prinsip Pengembangan Kawasan Ecopark 

Ecopark adalah suatu bentuk kawasan rekreasi dan wisata yang ekologis atau 
ramah lingkungan yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan 
edukasi dan kepedulian masyarakat terhadap alam dan lingkungan, baik 
lingkungan alami juga lingkungan sosial, budaya dan ekonomi (membentuk 
green community). Kawasan ecopark dapat ditata dalam suatu kawasan alami 
yaitu dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dalam alam tersebut, 
atau dapat dibentuk suatu tatanan ecopark baru yang membentuk kawasan 
ramah lingkungan seperti yang diinginkan. 

Yang harus diperhatikan dalam mengembangkan berbagai aktifitas kawasan 
ecopark adalah dengan tidak merusak dan banyak mengubah kondisi ekologi 
alamiah di kawasan awal tetapi penambahan fasilitas dengan berprinsip 
keselarasan, peningkatan kualitas dan kemanfaatan (edukasi, rekreasi, dll) 
kawasan dan keberlanjutannya. Fasilitas, selain berkonsep lokal, juga harus 
dirancang dengan dasar fasilitas ramah lingkungan (green facilities seperti green 
building, green/eco drainage). 

Khusus untuk pengembangan kawasan ecopark di kota Padang Panjang ini, akan 
dipertahankan bentukan dan vegetasi alaminya terutama yang terdapat di 
perbukitan dan juga bagian landai di utara kawasan. Mempertahankan kondisi ini 
adalah juga untuk menjaga stabilitas ketersediaan air sehingga kebutuhan untuk 
kegiatan rekreasi dan non rekreasi terutama peternakan sapi perah dapat 
terpenuhi. 

 
(3) Ketersediaan Sumberdaya Tapak dan Peluang Rekreasi Alam 

Berdasarkan kondisi biofisik eksistingnya, tapak berpeluang tinggi untuk 
dikembangkan sebagai kawasan ecopark walaupun luas kawasan yang dapat 
dibangun dan yang dialokasikan sebagai area rekreasinya sangat terbatas dan 
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juga jalur jalan menuju kawasan yang kurang lebar. Lebar jalan akses menuju 
kawasan saat ini berukuran 6 m yang diperkirakan akan kurang lebar bila terjadi 
jumlah kunjungan yang tinggi. Dalam kawasan ecopark yang akan 
dikembangkan, berdasarkan permintaan Pemerintah Kota Padang Panjang, juga 
akan mengembangkan peternakan sapi perah dan berbagai produk hilirnya 
sebagai objek dan atraksi utama ecopark disamping jenis rekreasi lainnya. 
Diketahui bahwa ternak sapi perah merupakan salah satu program unggulan dari 
Pemerintah Kota Panjang. Untuk mendukung peternakan sapi perah ini 
dibutuhkan lahan terbuka yang relatif datar dan ketersediaan air yang sudah 
tersedia pada lahan tapak ini. 

Air bersih yang bersumber dari bagian hutan di perbukitan (berdasarkan 
wawancara dengan ex. pemilik lahan), tersedia secara alami. Diperkirakan air ini 
cukup tersedia dalam jumlah dan kualitas bila lokasi ini dikembangkan sebagai 
kawasan peternakan sapi perah dan juga kawasan rekreasi dan wisata yang 
bertema ecopark. Iklim tapak dikategorikan sebagai iklim tropis basah dimana  
curah hujan cukup tinggi yaitu lebih dari 4 000 mm per tahun atau rata-rata 343.4 
mm per bulan, suhu cukup nyaman karena berada pada dataran tinggi, disertai 
kualitas udara yang masih sangat baik. 

Saat ini, kawasan berbentuk irregular yang diperuntukkan menjadi kawasan 
ecopark ini memiliki luas ± 3.2850 Ha (± 32 850 m²), masih dalam bentuk alami 
dengan ragam kemiringan mulai dari relatif datar sampai dengan berbukit terjal, 
dan masih belum terdapat bangunan di dalamnya (berupa lahan kosong). Lahan 
yang relatif datar yang berpeluang tinggi untuk bangunan dan rekreasi keluarga 
hanya memiliki luas ± 7 000 m² atau ±21% dari luas lahan keseluruhan, sisanya 
(±79%) adalah lahan berhutan dan bertebing yang umumnya terjal yang hanya 
dapat digunakan dengan rekreasi yang tak mengubah bentukan dan tutupan 
lahan yang sudah ada saat ini.  

Lahan relatif datar akan dikembangkan untuk kawasan rekreasi dan wisata 
berskala keluarga (seperti  area piknik, restoran, peternkan dan pertanian, taman 
bunga), dengan jumlah pengunjung yang relatif tinggi; dan lahan berhutan dan 
bertebing terjal berpeluang untuk dikembangkan dengan jenis wisata minat 
khusus (seperti treking hutan, panjat tebing, dan viewing) dalam jumlah 
pengunjung yang terbatas. Pembatasan jumlah pengunjung ini (atau batas daya 
dukung kawasan bertebing ini yang relatif rendah) yaitu agar dapat menjaga 
bentukan lahan dan vegetasi awal (tidak rusak karena tingkat kunjungan yang 
tinggi). 
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Gambar 5.14. Gambar topografi tapak 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.15. Diagram peluang pengembangan kegiatan rekreasi di ecopark 
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(4) Akses dan Sistem Penghubung dengan Kawasan Ecopark 

Walaupun tapak terletak di bagian tepi kota tetapi pencapaian tapak dari pusat 
kota relatif mudah dan dengan waktu tempuh relatif cepat (± 15 menit) dengan 
kondisi jalan yang cukup baik. Kendala yang mungkin dihadapi bila kawasan 
ecopark ini berkembang adalah kondisi lebar jalan saat ini yang kurang 
mencukupi untuk kunjungan yang tinggi (lebar 6 m) sehingga perlu untuk 
dilebarkan guna menampung lonjakan pengunjung. Kendala lain adalah tempat 
parkir kenderaan pengunjung sehingga perlu diperhitungkan alternatif untuk 
menggunakan tempat parkir di lokasi lain yang tidak jauh atau berjarak ±200m 
seperti Islamic Center atau lokasi lain disekitar tapak.Alternatif lain adalah 
penyediaan lahan untuk parkir kenderaan pengunjung di sekitar tapak saat ini 
yang dapat mengakomodasi ±30 kendaraan roda 4 dan 20 kenderaan roda 2 
dengan luas lahan ±500 m²   

Bila lokasinya agak jauh, maka pengunjung taselanjutnya berjalan kaki atau 
bersepeda sambil menikmati pemandangan persawahan dan lahan pertanian lain 
serta pemandangan gunung yang indah. Area parkir untuk keperluan 
pengelolaan ecopark akan disediakan dalam kawasan untuk 5-7 unit kenderaan 
roda 4, atau kenderaan khusus wisata non BBM seperti yang banyak dijumpai 
pada kawasan rekreasi lain yang sudah berkembang. 
 

(5) Peluang Aktifitas dan Fasilitas Pendukung Kawasan Ecopark 

Untuk mendukung pengembangan ecopark sebagai kawasan wisata dan rekreasi 
alam maka perlu direncanakan aktifitas pengunjung yang didasarkan pada tujuan 
pengembangannya, tema dan kondisi sumberdaya kawasan (ukuran ketersediaan 
lahan, topografi, jenis tanah, peluang bencana, keter-sediaan air, akses, dll), serta 
zonasi aktifitas rekreasi. Gambar 5.17 memperlihatkan diagram untuk 
pengembangan potensi berbagai aktifitas di kawasan ecopark, dan Gambar 5.16 
adalah zona utama pengembangan suatu kawasan wisata (welcome zone, 
transition zone, main zone) terutama untuk mempermudah pengelolaan 
terhadap kawasan juga terhadap pengunjungnya. 
Pintu gerbang masuk dan keluar ke kawasan ecopark adalah di bagian depan 
yang terletak di bagian utara tapak dan tambahan untuk pintu keluar dapat 
melalui pintu bagian belakang yang terhubung dengan jalan raya di bagian 
selatannya. Konsep pintu gerbang belakang adalah untuk mencegah 
tertumpuknya pengunjung yang akan masuk dan juga untuk menghindari 
bertumpuknya kenderaan penjemput di bagian depan dari kawasan ini. 
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Gambar 5.16. Konsep zona pengembangan kawasan wisata ecopark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.17. Diagram pengembangan potensi aktifitas di kawasan ecopark 
 

Aktifitas yang akan dikembangkan di kawasan ecopark ini utamanya adalah 
bersifat edukasi lingkungan, yang terkait langsung juga yang tidak langsung. 
Keragamannya dibuat banyak agar pengunjung dari berbagai usia dan gender 
berpeluang untuk dapat menikmati dan mendapat manfaat dari keberadaan 
kawasan ini. Keragaman ruang dan aktifitas dihubungkan dengan jalur sirkulasi 
dengan beragam lebar dan kualitas paving tergantung tujuan pengembangan 
subkawasannya, misalnya sirkulasi menuju dan dalam perkemahan dengan tanah 
berpasir atau yang diperkeras, trek hutan dengan jalan berbatu dan bertangga 
(untuk mencegah eroasi dan terpelesetnya pengunjung). 

Semua bangunan dan fasilitas pendukung aktifitas berkonsep ramah ling-kungan 
dengan menggunakan sebanyak mungkin bahan material lokal (sejauh diijinkan 
peraturan pemerintah atau peraturan daerah), serta ragam hias dan berarsitektur 
lokal. Lampu penerangan ditata untuk penggunaan kawasan pada malam hari 
dan untuk keperluan pengelolaan kawasan. 
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2. Welcome area 
3. Transition area 
4. Main/core area 
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Tabel 5.3. Jenis dan ukuran fasilitas ecopark 
Ruang Fasilitas Jumlah & 

Ukuran 
Prakiraan 
Luas 

Keterangan 
lokasi 

A. Welcome Area  ± 139m²  
1. Gate, pintu masuk Lebar 8X1m 8m² Tapak datar 
2. Area parkir khusus (loading, 

service) 
5 mobil 
(2.5x2m) 

25m² Tapak datar 

3. Pos tiket 1 (4x4m) 16m² Tapak datar 
4. Kantor, gudang alat & bahan   Tapak datar 
5. Klinik (sederhana) (8x5)m 40m² Tapak datar 
6. Jalan masuk utama (10x5)m 50m² Tapak datar 

B. Transition Area  ±93m²  
1. VIC, display area (4X7)m 28m² Tapak datar 
2. Taman, bangku duduk 15m² 15m² Tapak datar 
3. Restoran, kios penjual 10 kiosx5m² 50m² Tapak datar 

C. Main Recreation Area  ± 6 900m²  
1. Area ternak sapi 3500m² 3500m² Tapak datar 
2. Area perta. org, vertikal garden 1(30x15)m 450m² Tapak datar 
3. Gedung/bangunan pelatihan 1(7x10)m 70m² Tapak datar 
4. Ruang terbuka, flower garden 400m² 400m² Tapak datar 
5. Picnic area 500m² 500m² Tapak datar 
6. Glam camp area 1(30x25)m 750m² Tapak datar 
7. Adventure area 5(6x8)m 240m² Tapak bukit 
8. Climbing area 2(4x6)m 48m² Tapak datar 
9. Stop area 7(3x2m) 42m² Tapak bukit 
10. Jalan  antar fasilitas (160x2.5)m 400m² Tapak datar 
11. Trek gunung (250x2)m 500m² Tapak bukit 

D. Fasilitas Publik  ±85m²  
1. Mushalla (5x7)m 35m² Tapak datar 
2. Toilet publik 10(2x2)m 40m² Tapak datar 
3. Tempat cuci tangan & kaki 10(1x1)m 10m² Tapak datar 

Luas kawasan pengembangan 
(A+B+C+D) 

 ±7 217m²  

Keterangan : Khusus untuk area parkir untuk pengunjung diusahakan berada 
disekiat kawasan ecopark seluas ±500m² 
 
(7) Arahan Rencana Lanskap untuk Pengembangan Tapak 

Gambar 5.18 memperlihatkan pra rencana pengembangan kawasan ecopark ini 
berdasarkan hasil analisis data sebelumnya (sub bab 5.1 dan sub bab 5.2).
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Gambar 5.18. Rencana Pengembangan Tapak Ecopark 
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5.3. Kelayakan Finansial untuk Pengembangan Kawasan Ecopark   

(1) Analisis Kelayakan Finansial 

Kelayakan finansial ecopark ditentukan dengan menghitung biaya investasi dan 
biaya operasional. Total biaya yang dibutuhkan Rp 17,129 Milyar terbagi atas  

● Biaya investasi sebesar Rp 13,55 Milyar  
● Biaya operasional sebesar Rp 3,28 Milyar (naik 5% per tahun).  

Total penerimaan usaha pertahun diperkirakan sebesar Rp 5,45 milyar, meningkat 
5% setiap tahunnya dengan asumsi ceteris paribus.  

Berdasarkan analisis kelayakan finansial dapat disimpulkan bahwa ecopark layak 
untuk diusahakan ditunjukkan dengan beberapa variabel diantaranya yaitu  

● Nilai Net Present Value (NPV) sebesar Rp. 10,79 Milyar 
● Internal Rate of Return (IRR) sebesar  19,86%  
● Nilai B/C sebesar 1,45. 

 
(2) Biaya Investasi 

Biaya investasi ini merupakan biaya awal dalam penyediaan berbagai sarana dan 
prasarana yang diperlukan dalam mengembangkan ecopark. Total biaya investasi 
yang dikeluarkan untuk ecopark adalah sebesar Rp. 13,55 Milyar (include 
komponen reinvestasi). Biaya investasi terbagi atas komponen  konstruksi, 
pengolah susu, dan sarana prasarana budidaya ternak. Secara rinci struktur biaya 
investasi disajikan dengan  uraian di bawah ini. 

● Komponen biaya terbesar dalam membangun ecopark ini adalah investasi 
lahan dan konstruksi.  

● Biaya investasi yang dibutuhkan untuk membeli lahan diperkirakan 
sebanyak Rp 8 Milyar (59,02%).  

● Biaya usaha peternakan atas sapi laktas, sarana dan prasarana pengolahan 
susu, sarana peternakan, dan instalasi biogas (biodigaster) senilai 2,45 
Milyar. 

● Komponen biaya investasi konstruksi terdiri atas aktivitas pekerjaan 
persiapan, pekerjaan konstruksi welcome area, transition area, main 
recreation area, dan fasilitas publik . Total biaya konstruksi yang 
dibutuhkan dalam satu kawasan adalah sebanyak Rp  2.290.000.000 
(16,90%). 
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Gambar 5.19. Komposisi biaya investasi 

 

Tabel 5.4. Biaya investasi pada usaha ecopark  di Kelurahan Koto Katik (dalam 
juta) 

No  
Tahun Proyek  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Lahan   8.000  -   -   -   -  -  -  -   -   -   

2 Sarpras Ecopark  2.290  -   -   -   -  -  -  -   -   -   

3 Sapi laktasi -   1.250   -   -   -  -   1.250  -   -   -   

4 Sarana onfarm  -   51,30   -  0,25  0,75  2,30  -   31   -  0,25   

5 Instalasi pengolahan Susu  500  -   -   -   -  -  -  -   -   -   

6 Instalasi biogas (biodigester) 
kapasitas 50 ton 

 125  -   -   -   -  -  -  -   -   -   

7 Perizinan (SIUP, TDP, BPPOM, 
Halal) 

 36  -   -   -   -   17  -  -   -   -   

Jumlah   10.951   1.301,30   -  0,25  0,75   19,30   1.250   31   -  0,25   -  
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Tabel 5.5. Biaya investasi pada komponen sipil usaha ecopark  di Kelurahan Koto 
Katik 

No Item Dimensi Satuan Biaya Total 
  Pintu Gate        
1 Pengukuran           4,00  M'            71.700,00                286.800,00  
2 Galian tanah           0,50  M3            79.200,00                   39.600,00  
3 Pasang pintu gerbang        
  - Besi rangka hollow 50.50      128,63  Kg            25.000,00             3.215.833,33  
  - besi hollow 40.40      144,90  Kg            25.000,00             3.622.500,00  
  - Cat baja      273,53  Kg              3.500,00                957.366,67  
  - Pasang roda besi           4,00  Pcs            25.000,00                100.000,00  
  - Pasang siku 60.60.6         54,20  Kg            25.000,00             1.355.000,00  
4 Cor beton           0,80  M3      1.926.600,00             1.541.280,00  
                 14.120.342,60  
  Area Parkir        
1 Pengukuran           5,00  M'            71.700,00                358.500,00  
2 Gallian tanah           5,00  M3            79.200,00                396.000,00  
3 Pasir urug           1,25  M3         137.200,00                171.500,00  
4 lantai kerja           1,25  M3      1.053.100,00             1.316.375,00  
5 cor beton           3,75  M3      1.926.600,00             7.224.750,00  
                 12.023.248,75  
  Pos tiket 4x4        
1 Pos tiket 4x4         16,00  M2      2.300.000,00          36.800.000,00  
                 46.736.000,00  
  Klinik        
1 Klinik 8x5         40,00  M2      2.500.000,00        100.000.000,00  
                127.000.000,00  
  Jalan masuk        
1 Pengukuran         10,00  M'            71.700,00                717.000,00  
2 Gallian tanah         10,00  M3            79.200,00                792.000,00  
3 Pasir urug           2,50  M3         137.200,00                343.000,00  
4 lantai kerja           2,50  M3      1.053.100,00             2.632.750,00  
5 cor beton           7,50  M3      1.926.600,00          14.449.500,00  
                 24.046.497,50  
  VIC display area        
1 Pengukuran         12,00  M'            71.700,00                860.400,00  
2 Gallian tanah           5,60  M3            79.200,00                443.520,00  
3 Pasir urug           1,40  M3         137.200,00                192.080,00  
4 lantai kerja           1,40  M3      1.053.100,00             1.474.340,00  
5 cor beton           4,20  M3      1.926.600,00             8.091.720,00  
                 14.048.816,20  
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No Item Dimensi Satuan Biaya Total 
  Tempat duduk        
1 Pengukuran           7,00  M'            71.700,00                501.900,00  
2 Gallian tanah           4,50  M3            79.200,00                356.400,00  
3 Pasang bata         32,40  M2         284.300,00             9.211.320,00  
4 Plester + aci         64,80  M2            98.300,00             6.369.840,00  
5 Cat         64,80  M2            25.800,00             1.671.840,00  
                  23.001.351,00  
  Kios         
1 Klinik 10x5         50,00  M2      2.500.000,00        125.000.000,00  
               158.750.000,00  
  Area ternak sapi        
1 Pengukuran         46,00  M'            71.700,00             3.298.200,00  
2 Gallian tanah           9,28  M3            79.200,00                734.976,00  
3 Pasang pagar      248,00  M'         120.000,00          29.760.000,00  
4 Kandang 3x 8         24,00  M2      2.500.000,00          60.000.000,00  
               119.117.333,52  
  Gedung bangunan pelatihan        
1 Gedung pelatihan 7x10         70,00  M2      2.300.000,00        161.000.000,00  
               204.470.000,00  
  Ruang terbuka/ 

flower garden 
       

1 Pengukuran         20,00  M'            71.700,00             1.434.000,00  
2 Gallian tanah      120,00  M3            79.200,00             9.504.000,00  
3 Cor beton untuk jalan         15,00  M3      1.926.600,00          28.899.000,00  
                 50.592.990,00  
  Picnin Area        
1 Pengukuran      100,00  M'            71.700,00             7.170.000,00  
2 Gallian tanah      150,00  M3            79.200,00          11.880.000,00  
3 Pasang bata         32,40  M2         284.300,00             9.211.320,00  
4 Plester + aci         64,80  M2            98.300,00             6.369.840,00  
5 Cat         64,80  M2            25.800,00             1.671.840,00  
6 Cor beton untuj jalan         13,00  M3      1.910.520,00          24.836.760,00  
                 77.647.495,20  
  Adventure area        
1 Pengukuran      120,00  M'            71.700,00             8.604.000,00  
2 Gallian tanah         48,00  M3            79.200,00             3.801.600,00  
3 Perataan tanah      120,00  M2              5.700,00                684.000,00  
                 16.623.792,00 
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No Item Dimensi Satuan Biaya Total 
  Stop area        
1 Pengukuran         12,00  M'            71.700,00                860.400,00  
2 Gallian tanah           8,40  M3            79.200,00                665.280,00  
3 Pasir urug           2,10  M3         137.200,00                288.120,00  
4 lantai kerja           2,10  M3      1.053.100,00             2.211.510,00  
5 cor beton           6,30  M3      1.926.600,00          12.137.580,00  
                 20.526.870,30  
  Jalan penghubung antar 

fasilitas 
       

1 Pengukuran      200,00  M'            71.700,00          14.340.000,00  
2 Gallian tanah         80,00  M3            79.200,00             6.336.000,00  
3 Pasir urug         20,00  M3         137.200,00             2.744.000,00  
4 lantai kerja         20,00  M3      1.053.100,00          21.062.000,00  
5 cor beton         60,00  M3      1.926.600,00        115.596.000,00  
               203.299.060,00  
  Trek gunung        
1 Pengukuran      125,00  M'            71.700,00             8.962.500,00  
2 Gallian tanah      150,00  M3            79.200,00          11.880.000,00  
3 Perataan tanah      500,00  M2              5.700,00             2.850.000,00  
                 30.089.475,00  
  Musholla        
1 Klinik 5x7         35,00  M2      2.500.000,00          87.500.000,00  
               111.125.000,00  
  Toilet publik        
1 Klinik 2x2 @ 10 unit         40,00  M2      2.700.000,00        108.000.000,00  
               137.160.000,00  
  Tempat cuci tangan & kaki        
1 Tempat cucu tangan dan 

kaki 1x1 @ 10 unit 
        10,00  M2      2.300.000,00          23.000.000,00  

                  29.210.000,00  
  Total biaya konstruksi               1.810.376.476  
  Jasa Kontraktor (15%)                   271.556.471  
  PPN (10%)                   208.193.295  
  Grand total               2.290.126.243  
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Tabel 5.6. Biaya investasi pada komponen peternakan  usaha ecopark  di 
Kelurahan Koto Katik 

Pengolah Susu                   500.000.000  
Alat pengolah susu 1 Set       500.000.000              500.000.000  
Sapi laktasi 50 ekor 25.000.000 1.250.000.000 
Sapras Budidaya Peternakan                    51.300.000  
Alat pemeras susu sapi  2 set         15.000.000                30.000.000  
Milk can  8 Unit            1.500.000                12.000.000  
Sikat 5 Unit              50.000                      250.000  
Sekop 5 Unit               200.000                   1.000.000  
cangkul 5 Unit               150.000                      750.000  
Selang 25 m                 30.000                      750.000  

Sabit  10 Unit                 30.000                      300.000  
Tong fermentasi  5 Unit               250.000                   1.250.000  
Pencacah jerami  1 Unit            5.000.000                   5.000.000  
Instalasi biogas (biodigester) 
kapasitas 50 m3) 

1 Set  125.000.000 

Jumlah     2.477.600.000 
 

Tabel 5.7. Biaya reinvestasi usaha ecopark di Kelurahan Koto Katik (dalam juta) 

No  
Reinvestasi Tahun ke 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Lahan   -  -   -  -  -  -   -   -   

2 Sarpras Ecopark  -  -   -  -  -  -   -   -   

3 Sapi laktasi  -  -   -  -   1.250  -   -   -   

4 Sarana onfarm   -  0,25  0,75  2,30  -   31   -  0,25   

5 Instalasi pengolahan Susu  -  -   -  -  -  -   -   -   

6 Instalasi biogas (biodigester) kapasitas 
50 ton 

 -  -   -  -  -  -   -   -   

7 Perizinan (SIUP, TDP, BPPOM, Halal)  -  -   -   17  -  -   -   -   

Jumlah   -  0,25  0,75   19,30   1.250   31   -  0,25   -  

 

(3) Biaya Operasional  

Biaya operasional budidaya terdiri atas biaya kegiatan inti yaitu salary manajemen 
wisata, biaya budidaya dan pengolahan sapi, dan biaya pengelolaan pariwisata. 
Perkiraan total biaya yang dibutuhkan dalam satu kawasan sebanyak Rp 
3.576.140.000. Kontributor biaya operasional paling besar ada pada biaya bahan 
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baku susu dari hasil onfarm yaitu lebih dari 30 % dari total biaya operasional. Hasil 
lengkap disajikan pada Lampiran 1 dan Lampiran 2. 
 
(5) Analisis Kelayakan Usaha 

Analisis Kelayakan Usaha adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat 
yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha dengan 
menggunakan analisis cash flow. Hasil analisis ini digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam mengambil keputusan dengan memperhitungkan biaya alat 
ukur yang digunakan antara lain adalah NPV, Net B/C dan IRR. Analisis ini 
bertujuan untuk mengetahui layak atau tidaknya usaha ecopark. Analisis cashflow 
yang dihitung belum mempertimbangkan biaya cadangan sebesar 5 % dari total 
nilai projek.  
Total pendapatan adalah hasil jumlah usaha peternakan, jasa wisata, dan nilai sisa. 
Total arus masuk (inflow) usaha ini diperkirakan  Rp  5.447.440.000, meningkat 5% 
setiap tahun. Khusus jasa pariwisata baru dimulai di tahun ke-5.  
1. Net Present Value (NPV) 

Kelayakan yang diukur berdasarkan kriteria NPV memberikan gambaran 
besarnya manfaat bersih tambahan yang diterima proyek atau usaha pada 
akhir periode jangka hidup proyek tersebut. Suatu bisnis dikatakan layak 
apabila NPV-nya lebih besar dari pada nol. NPV di bawah nol menunjukkan 
usaha tersebut tidak layak untuk diusahakan karena akan menimbulkan 
kerugian. NPV berhubungan dengan tingkat resiko suatu usaha. Semakin 
besar NPV suatu usaha menunjukkan semakin layak usaha tersebut 
dilaksanakan, dan semakin tinggi resiko yang dihadapai.  
Berdasarkan hasil analisis kelayakan Nilai NPV usaha ini dengan jangka waktu 
proyek sepuluh tahun pada diskon rate 7% (asumsi suku bunga KUR) sebesar 
Rp 10.795.484.465. Nilai NPV tersebut mengandung pengertian bahwa 
jumlah keuntungan yang akan diperoleh pada akhir periode jangka waktu 
proyek selama 10 tahun yang dihitung berdasarkan nilai saat ini adalah 
sebesar Rp 10.795.484.465.  

2.  Internal Rate of Return (IRR)  
Kriteria IRR adalah kriteria yang digunakan untuk mmengukur efisiensi 
penggunaan modal dengan cara membandingkan nilai IRR dengan discount 
rate (suku bunga). Apabila IRR lebih besar dari suku bunga yang telah 
ditetapkan maka usaha tersebut layak di usahakan, namun bila IRR lebih kecil 
dari suku bunga maka usaha tersebut tidak layak untuk diusahakan; 
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sedangkan apabila IRR sama dengan suku bunga yang ditetapkan maka 
usaha tersebut layak untuk dilaksanakan.  
Pada uji kelayakan ini, tingkat discount rate (suku bunga) yang digunakan 
sebesar 7% diperoleh nilai IRR sebesar 19,86%. Dari nilai tersebut 
menunjukan nilai IRR lebih besar dari discount rate jadi dengan nilai IRR 
sebesar 19,86% ini berarti usaha ini layak untuk diusahakan dan memberikan 
keuntungan sebesar 19,86%dari investasi yang ditanamkan. 

3.  Net Benefit Per Cost (Net B/C)  
Benefit Cost Ratio (B/C) merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang biasa 
dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Jika 
nilainya <1 maka proyek itu tidak ekonomis, dan jika >1 berarti proyek itu 
feasible atau proyek itu layak untuk diusahakan dan apabila B/C =1 dikatakan 
proyek itu marginal (tidak rugi dan tidak untung).  
Hasil analisa usaha budidaya diketahui bahwa nilai B/C sebesar 1,45 artinya 

kondisi ini menunjukkan usaha ini layak untuk diusahakan. Adapun asumsi 
dan hitungan analisis cash flow bisnis tertera di Lampiran 3 dan Lampiran 4. 
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BAB 6 
KESIMPULAN DAN SARAN  

 
 
Aspek biofisik 

Lahan berbentuk irregular seluas 3.25 Ha ini memiliki aksesibilitas yang tinggi, 
fisiograsi relatif datar dan bertebing (dominan) dengan tutupan lahan padang 
rumput di bagian yang relatif datar dan berhutan dibagian yang bertebing, serta 
memiliki ketersediaan air bersih tawar dan suhu yang nyaman. Semua aspek ini 
mendukung peluang dibukanya kawasan sebagai kwasan rekreasi dan wisata 
ecopark. .Tetapi ukuran lahan datar yang relatif sedikit serta jalan raya yang 
kurang lebar (6 m) merupakan kendala yang harus diatasi agar pengalaman 
berekreasi tinggi juga kenyamanan dalam menikmati objek dan atraksi di 
kawasan ini. 
 
Kelurahan Koto Katik memiliki kerawanan terhadap bencana gempa bumi, letusan 
gunung berapi, dan longsor sehingga perlu mempertimbangkan upaya mitigasi 
diantaranya dengan mebuat konstruksi yang relatif tahan gempa dan jalur 
evakuasi yang terencana. Untuk longsor biasanya terjadi karena faktor lereng, 
tutupan lahan, dan curah hujan, maka pada wilayah-wilayah yang mempunyai 
kelerengan di atas 25% tetap harus dilakukan pengelolaan lahan yang 
memperhatikan konservasi tanah dan tidak membiarkannya menjadi gundul, atau 
harus tetap bervegetasi yang sesuai dengan kondisi alaminya. 
 
Aspek sosial ekonomi 

Kelurahan Koto Katik memiliki bonus demografi dan keterbatasan peluang kerja 
sehingga pengembangan kawasan ecopark diharapkan dapat berdampak positif 
bagi perkembangan ekonomi di Kelurahan Koto Katik, terutama bila kawasan ini 
dikembangkan dengan pola community based tourism. Masyarakat kelurahan 
Koto Katik, diketahui, mendukung adanya pembangunan di wilayah mereka, 
sejauh tidak merusak area persawahan penduduk dan dapat meningkatkan 
kesejahteraan mereka. rencana pengembangan ecopark tidak hanya  
menekankan pada  penciptaaan hanya pada keuntungan semata tetapi juga 
menekankan pada peningkatan kebermanfaatan terhadap masyarakat baik 
masyarakat di Kelurahan Koto Katik maupun masyarakat yang berada di 
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kelurahan disekitarnya. setidaknya terdapat 3 (tiga) kelurahan yang akan 
mendapatkan manfaat, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap 
pembangunan ecopark yaitu Kelurahan Koto Katik, Kelurahan Ngalau, dan 
Kelurahan Koto Panjang.  Perlu dilakukan pelatihan untuk mempersiapkan dan 
meningkatkan kualitas angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan dan potensi di 
bidang pariwisata melalui pembangunan sumber daya manusia yang 
komprehensif untuk memanfaatkan peluang bonus demografi tersebut.  
 
Pemenuhan kebutuhakan dasar dinilai cukup memadai yang dicirikan dengan 
tersedianya aliran listrik, air bersih, jaringan telekomunikasi, sinyal internet, serta 
terhubung langsung dengan jalur jalan lingkar selatan. Hal-hal tersebut penting 
terutama jaringan internet mengingat pada era millenial seperti saat ini segala hal 
diharapkan untuk dapat dilakukan dengan semudah dan seefisien mungkin 
namun dapat memberikan tingkat kepuasan yang semaksimal mungkin. Dengan 
demikian, apabila akan dibuka kawasan ecopark, maka fasilitas yang perlu 
ditambahkan yaitu fasilitas khusus di dalam ecopark terutama untuk aspek 
keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. 
 
Dampak pariwisata 

Manfaat pengembangan kawasan ecopark ini secara langsung didapat dari 
aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pariwisata seperti 
penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat lokal di sektor 
pariwisata, dan manfaat tidak langsung yaitu dengan meningkatnya kapasitas 
organisasi komunitas, pertukaran budaya, kembalinya tradisi dan kearifan lokal 
yang sudah hilang atau terdegradasi, meningkatnya pemahaman dan kesadaran 
(awareness) masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lestari, tumbuhnya 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pertumbuhan UMKM ini seiring 
dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di Kelurahan ini. 
Adapun beberapa jenis usaha yang mungkin berkembang adalah  warung, 
homestay, parkir, dan beberapa jenis usaha kreatif.  
 
Selain memberikan dampak yang positif bagi wilayah di lokasi pembangunan 
pariwisata juga mempunyai potensi untuk berdampak negatif antara lain memicu 
terjadinya konflik yang diakibatkan dari adanya masyarakat yang tidak dilibatkan 
dalam pengembangan pariwisatadan dan juga kurang tertanganinya sampah 
akibat kunjungan wisatawan..  
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Kawasan ecopark sebagai kawasan pertanian terpadu 

Ecopark Kelurahan Koto Katik akan dikemas menjadi wisata edukasi ecotourism 
yaitu dengan menjadikan ecopark sebagai wahana interaktif dengan format 
pertanian terintegrasi (integrated farming) sekaligus memadukan dengan alam 
dan budaya masyarakat di Kelurahan Koto Katiak. Konsep ini utamanya 
memperkenalkan sistem peternakan sapi perah mulai dari sub sistem onfarm 
(budidaya) hingga offfarm (pengolahan) dipadukan dengan budaya bertani 
masyarakat di Koto Katik. Ide pengembangan ecopark diharapkan akan 
memberikan penyegaran dan pilihan pariwisata di Kota Padang Panjang yang 
akan memberikan daya tarik bagi wisatawan dari dalam negeri maupun manca 
negara. Dibeberapa daerah, wisata edukasi semakin digemari terutama untuk 
orang tua yang hendak mengajak libur anak-anaknya yang tidak hanya berekrasi 
menikmati keindahan alam tetapi juga mendapatkan ilmu dan pengetahuan di 
lapangan.  
 

Khusus Kesesuaian Peternakan 

Penyediaan pakan merupakan hal yang penting dalam pengembangan 
peternakan terutama ketersediaan pangan bernutrisi dan manajemen pakan  
Berdasarkan uraian tentang kesesuaian dan kecukupan pakan di Kelurahan Koto 
Katik, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan ecopark melalui konsep 
integrated farming komoditas sapi perah sangat layak dari sisi kesesuaian dan 
ketersediaan pakannya.  
 
Arahan Pengembangan Kawasan Ecopark 

Pengembangan kawasan ecopark berbentuk ireguler dengan luas ± 3.2850 Ha (± 
32 850 m²) di kota Padang Panjang ini, berprinsip Green design and planning 
yaitu dengan mempertahankan bentukan hutan dan vegetasi alaminya terutama 
yang terdapat di perbukitan guna menjaga kestabilan lereng, ketersediaan air, 
dan nilai endemik dari kawasan. Lahan yang relatif datar dengan luas ± 7 000 m² 
(21%) dikembangkan untuk kawasan rekreasi dan wisata berskala keluarga 
(seperti area piknik, restoran, peternakan dan pertanian, taman bunga), dan lahan 
berhutan dan bertebing terjal berpeluang untuk dikembangkan dengan jenis 
wisata minat khusus (seperti treking hutan, panjat tebing, dan viewing) dalam 
jumlah pengunjung yang terbatas. Pengembangan area rekreasi dan wisata 
edukatif terhadap lingkungan dalam ecopark ini merupakan salah satu bentuk 
kawasan tematik khusus di kota Padang Panjang.  
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Kelayakan Finansial untuk Pengembangan Kawasan Ecopark   

Usaha ecopark di Kelurahan Kota Katiak layak untuk diusahakan berdasarkan 
kelayakan berupa NPV, IRR, dan B/C rasio. 

● Nilai Net Present Value (NPV) sebesar Rp. 10,79 Milyar 
● Internal Rate of Return (IRR) sebesar  19,86%  
● Nilai B/C sebesar 1,45. 
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Lampiran 3. Asumsi-asumsi dalam perhitungan cash flow  
Asumsi Jumlah  Satuan  
Jumlah sapi 50  ekor  
Produksi susu per ekor  11,35  liter/hari/ekor  
Produksi susu per hari 454  Liter  (80% populasi) 
Masa produksi susu 300  hari per tahun  
Produksi per tahun                       136.200   Liter  

Dijual dalam bentuk pasturisasi                      122.580   Liter  
Dijual dalam bentuk yogurt                        13.620   Liter  

Kunjungan wisata                        20.000   Pengunjung 
Peserta Pelatihan                          1.040   Peserta 
Harga tiket wisata     

Paket 1                        50.000   Rp/Pengunjung  
Paket 2                      200.000   Rp/Pengunjung  
Pelatihan                       500.000   Rp/peserta 

Komposisi wisatawan      
Paket 1                        15.000   Pengunjung  
Paket 2                          5.000   Pengunjung  
      

Harga susu murni                          7.000    
Harga susu pasturisasi                        12.000    
Harga yogurt                        17.000    
      
Jumlah pedet per tahun  52  ekor  
Harga Pedet                  6.000.000   Per ekor  
Inflasi 5%  Per tahun   
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Lampiran 4. Analisis cashflow ecopark Kelurahan Koto Katiak (dalam juta)  
No Keterangan  Tahun ke 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A Inflow                       

1 Usaha Peternakan                        
  Penjualan Susu                        
  Susu segar - 953,40 1.001,07 1.051,12 1.103,68  1.158,86  1.216,81  1.277,65  1.341,53  1.408,61  1.479,04 
  Pasturisasi -  1.470,96 1.544,51 1.621,73 1.702,82  1.787,96  1.877,36  1.971,23  2.069,79  2.173,28  2.281,94 
  Yogurt - 231,54 243,12 255,27 268,04 281,44 295,51 310,29 325,80  342,09  359,19 
  Pedet - - 312,00 327,60 343,98 361,18 379,24 398,20 418,11  439,02  460,97 
  Pupuk Organik -  51,10 53,66 56,34 59,15  62,11  65,22  68,48  71,90  75,50  79,27 
  Pupuk Cair -  20,44 21,46 22,54 23,66  24,84  26,09  27,39  28,76  30,20  31,71 

2 Usaha Pariwisata  - -  -  -  - - - - - - - 
  Kunjungan wisata  - -  -  -  - - - - - - - 
  Paket 1 - 750,00 787,50 826,88 868,22 911,63 957,21  1.005,07  1.055,33  1.108,09  1.163,50 
  Paket 2 -  1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,63  1.215,51  1.276,28  1.340,10  1.407,10  1.477,46  1.551,33 
  Restoran - 450,00 472,50 496,13 520,93 546,98 574,33 603,04 633,20  664,85  698,10 

3 Pelatihan  - 520,00 546,00 573,30 601,97 632,06 663,67 696,85 731,69  768,28  806,69 
4 Nilai Sisa - -  -  -  - - - - - - - 

  Lahan  - -  -  -  - - - - - -  10.400,00 
  Sarpras ecopark  - -  -  -  - - - - - -  1.145,00 
  Afkir sapi laktasi - -  -  -  - - 500,00 - - -  500,00 
  Brand ecopark  - -  -  -  - - - - - - - 
  Total Inflow -  5.447,44 6.031,81 6.333,40 6.650,07  6.982,58  7.831,71  7.698,29  8.083,20  8.487,37  20.956,73 
    - -  -  -  - - - - - - - 
B Outflow - -  -  -  - - - - - - - 
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No Keterangan  Tahun ke 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Investasi - -  -  -  - - - - - - - 
a Lahan   8.000,00 -  -  -  - - - - - - - 
b Sarpras Ecopark  2.290,00 -  -  -  - - - - - - - 
c Sapi laktasi -  1.250,00  -  -  - -  1.250,00 - - - - 
d Sarana onfarm  -  51,30  -  0,25  0,75  2,30 -  31,00 -  0,25 - 
e Instalasi pengolahan Susu  500,00 -  -  -  - - - - - - - 
f Instalasi biogas 

(biodigester)  125,00 -  -  -  - - - - - - - 

g Perizinan   36,00 -  -  -  -  17,00 - - - - - 
h Reinvestasi - -  -  -  - - - - - - - 
  Total biaya investasi  10.951,00  1.301,30  -  0,25  0,75  19,30  1.250,00  31,00 -  0,25 - 
    - -  -  -  - - - - - - - 

2 Operasional - -  -  -  - - - - - - - 
a Manajemen Perusahaan  -  1.385,76 1.455,05 1.527,80 1.604,19  1.684,40  1.768,62  1.857,05  1.949,90  2.047,40  2.149,77 
b Budidaya sapi - -  -  -  - - - - - - - 

1 Susu - 953,40 1.001,07 1.051,12 1.103,68  1.158,86  1.216,81  1.277,65  1.341,53  1.408,61  1.479,04 
2 Konsentrat - 143,08 150,23 157,75 165,63 173,91 182,61 191,74 201,33  211,39  221,96 
3 Hijauan pakan  -  40,15 42,16 44,27 46,48  48,80  51,24  53,80  56,50  59,32  62,29 
4 Fermentasi jerami jagung - 149,65 157,13 164,99 173,24 181,90 191,00 200,55 210,57  221,10  232,16 
5 Obat-obatan -  5,00  5,25  5,51  5,79  6,08  6,38  6,70  7,04  7,39  7,76 
6 Vitamin  -  2,50  2,63  2,76  2,89  3,04  3,19  3,35  3,52  3,69  3,88 
7 Listrik dan air -  36,00 37,80 39,69 41,67  43,76  45,95  48,24  50,66  53,19  55,85 
8 Perawatan  -  70,80 70,80 74,34 78,06  81,96  86,06  90,36  94,88  99,62  104,60 
9 Kemasan - 136,20 136,20 143,01 150,16 157,67 165,55 173,83 182,52  191,65  201,23 

10 BBM  -  3,60  3,60  3,78  3,97  4,17  4,38  4,59  4,82  5,07  5,32 
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No Keterangan  Tahun ke 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c Pelatihan  - -  -  -  - - - - - - - 
  Merchandise - 156,00 156,00 163,80 171,99 180,59 189,62 199,10 209,05  219,51  230,48 
  Konsumsi -  52,00 52,00 54,60 57,33  60,20  63,21  66,37  69,68  73,17  76,83 
d Pengelolaan pariwisata - -  -  -  - - - - - - - 

1 Restoran  - 315,00 330,75 347,29 364,65 382,88 402,03 422,13 443,24  465,40  488,67 
2 Marketing dan Komunikasi - -  -  -  - - - - - - - 

  Advertising  -  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 
  Publikasi  -  70 70 73,50 77,18  81,03  85,09  89,34  93,81  98,50  103,42 
  interaktif marketing  -  40 40 40 40  40  40  40  40  40  40 
  Sosialisasi -  12 12 12 12  12  12  12  12  12  12 
Total Biaya Operasional -  3.576,14 3.727,67 3.911,20 4.103,91  4.306,26  4.518,72  4.741,80  4.976,04  5.222,00  5.480,25 
Total Biaya  10.951,00  4.877,44 3.727,67 3.911,45 4.104,66  4.325,56  5.768,72  4.772,80  4.976,04  5.222,25  5.480,25 
Gross Profit (10.951,00) 570,00 2.304,15 2.421,95 2.545,41  2.657,02  2.062,99  2.925,49  3.107,16  3.265,12  15.476,49 
Paja
k  

  - - 60,32 63,33 66,50  69,83  78,32  76,98  80,83  84,87  209,57 

Net Profit - - 2.243,83 2.358,62 2.478,91  2.587,19  1.984,67  2.848,50  3.026,33  3.180,24  15.266,92 
NPV   (10.951,00) 570,00 2.243,83 2.358,62 2.478,91  2.587,19  1.984,67  2.848,50  3.026,33  3.180,24  15.266,92 
PP   (10.951,00) (10.381,00) (8.137,17) (5.778,55) (3.299,64) (712,45)  1.272,22  4.120,72  7.147,05  10.327,30  25.594,22 
 

NPV  10,79 
IRR 19,9% 

BC Rasio 
1,45398743

5 
Pay-Back-Period 8 thn; 1 bln 
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