
BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Analisis Penelitian Sosial Ekonomi

Penelitian sosial pada hakikatnya merupakan salah satu rangkaian kegiatan

ilmiah baik untuk keperluan mengumpulkan data, menarik kesimpulan-

kesimpulan atas gejala-gejala tertentu dalam gejala empirik Bungin (2006:79).

Ciri-ciri penelitian sosial yang menggunakan pendekatan kualitatif menurut

Bungin (2006:80) yaitu:

1. Sumber data bersifat ilmiah

2. Peneliti merupakan instrumen paling penting

3. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif

4. Penelitian harus digunakan untuk memahami bentuk tertentu

5. Analisis bersifat induktif

6. Data dan informan harus dari tangan pertama.

Dari konsep teori menunjukkan bahwa sektor wisata akan berdampak

terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan sosial

ekonomi masyarakat. Manfaat secara langsung dapat diperoleh ketika para

wisatawan sebagai konsumen yang mengeluarkan uang untuk memenuhi

kebutuhan selama kunjungan mereka di tempat wisata. Hal tersebut akan

memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Adanya

transaksi tersebut dapat menambah pendapatan masyarakat setempat melalui

keterlibatan dalam berbagai kegiatan berupa usaha dan jasa yang dilakukan oleh

masyarakat.

Ross (1998:181) menemukan bahwa dampak pariwisata dirasakan menurun

kalau jarak antara rumah penduduk dan daerah wisata bertambah. Selain itu

Ross (1998:181) juga menemukan bahwa sikap positif pada dampak pariwisata
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atas suatu masyarakat bertambah seiring dengan makin tergantungnya ekonomi

perorangan pada pariwisata.

Sementara menurut Pitana (2005:109) merumuskan ruang lingkup studi

dampak sosial ekonomi sebagai berikut:

1. Perubahan yang berhubungan dengan pendapatan pemerintah atau

daerah.

2. Perubahan yang berhubungan dengan pendapatan masyarakat.

3. Perubahan yang berhubungan dengan kesempatan kerja.

4. Perubahan yang berhubungan dengan distribusi manfaat atau

keuntungan.

5. Perubahan yang berkaitan dengan fasilitas publik.

6. Perubahan yang berkaitan dengan kepemilikan dan kontrol.

Menurut Pitana (2005:118) ruang lingkup dampak sosial budaya yaitu aspek

demografis, mata pencaharian, aspek budaya, transformasi norma dan

lingkungan.

Suatu kawasan wisata yang baik dan berhasil menurut Satria (2010:39) bila

secara optimal didasarkan pada empat aspek yaitu:

1. Mempertahankan kelestarian lingkungannya.

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Menjamin kepuasan pengunjung.

4. Meningkatkan keterpaduan dan kesatuan pembangunan masyarakat di

sekitar kawasan dan zona pengembangannya.

2.2 Pariwisata

Terdapat beberapa pengertian pariwisata yang telah dirumuskan oleh para

ahli di bidangnya. Menurut Gelgel (2006:22) pariwisata adalah suatu kegiatan
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yang menyediakan jasa akomodasi, transportasi, makanan, rekreasi serta jasa-

jasa lainnya yang terkait.

Dalam UU RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Bab 1 Pasal 1

Ayat 1 didefinisikan bahwa “Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan

oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu

untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya

tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara”.

Dalam UU RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Bab 1 Pasal 1

Ayat 3 dinyatakan bahwa “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata

dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat,

pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”.

Pariwisata menurut Karim (2008:33) merupakan sebuah kegiatan atau

serangkaian perjalanan individu atau kelompok pada suatu tempat ke tempat

lainnya untuk memperoleh kesenangan.

Aktivitas pariwisata mencakup menikmati panorama alam, melihat keunikan

budaya lokal, termasuk aktivitas penyediaan sarana untuk kelancaran aktivitas

tersebut. Semua aktivitas tersebut harus dibayar oleh wisatawan. Ini berarti

bahwa wisatawan mempunyai kemampuan daya beli bagi suatu aktivitas yang

disebut sebagai pariwisata. Barang dan jasa yang akan dibeli oleh wisatawan

inilah yang disebut dengan permintaan pariwisata. Sedangkan, yang disebut

dengan penawaran pariwisata adalah semua daerah tujuan yang ditawarkan

kepada wisatawan.

2.2.1 Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata

Perencanaan dan pengembangan pariwisata suatu daerah tujuan wisata

meliputi sebagian besar dari sumber daya fisik atau komponen produk wisata.

Aspek lingkungan, sosial dan budaya juga merupakan hal penting dalam

pengembangan pariwisata. Perencanaan dan pengembangan pariwisata secara
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berkelanjutan juga harus memperhatikan karakteristik dari pariwisata itu sendiri.

Menurut Yoeti (2000:71):

1. Kepariwisataan muncul karena adanya perjalanan manusia dari satu

tempat ke tempat yang lain

2. Perjalanan itu menyangkut dua aspek, yaitu perpindahan tidak dengan

maksud mencari nafkah dan segala aktivitas yang dilakukannya

3. Meningkatkan kegiatan penduduk di daerah tujuan

4. Pada umumnya, perjalanan dimaksudkan untuk rekreasi, memproduksi

kesenangan dan hiburan

5. Pariwisata mempunyai dampak ekonomi, sosial, dan budaya.

Perencanaan pariwisata hendaknya sejalan dengan sasaran yang hendak

dicapai. Menurut Pitana (2005:101) terdapat beberapa aspek dalam

perencanaan pariwisata, yaitu:

1. Attractive to client

2. Facilities

3. Geographic location

4. Transport link

5. Healthy environment

Sedangkan menurut Pitana (2005:101) yang harus disediakan oleh daerah

tujuan wisata yaitu:

1. Transportation

2. Accommodation

3. Food service

4. Activities and attractions

5. Retail goods
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Menurut Yoeti (2000:26) tujuan pengembangan kepariwisataan adalah:

1. Meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan

negara dan masyarakat pada umumnya

2. Meningkatkan perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan

mendorong kegiatan-kegiatan industri-industri penunjang dan industri-

industri sampingan lainnya

3. Membuat regulasi atau peraturan yang senantiasa membatasi hal-hal

negatif terhadap tata kehidupan masyarakat.

Alasan utama pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata,

baik secara lokal, regional atau ruang lingkup nasional pada suatu negara sangat

erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau negara

tersebut. Dengan kata lain, pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah

tujuan wisata selalu akan diperhitungkan untuk keuntungan dan manfaat bagi

rakyat banyak.

Oleh karena itu pengembangan pariwisata sebagai suatu industri perlu

dipertimbangkan dalam segala macam segi tanpa terkecuali, karena diakui

bahwa pariwisata tidak dapat berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan sektor-

sektor ekonomi, sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Bila

pengembangannya tidak direncanakan dengan matang dan tidak terarah, maka

tidak akan membawa manfaat dan akan berbenturan dengan berbagai

kepentingan lain. Untuk menghindari hal semacam itu, perlu dibuat suatu

perencanaan yang terpadu dan sejalan dengan perencanaan perekonomian

negara secara keseluruhan.

Karena itu, jika hendak mengembangkan suatu daerah menjadi daerah

tujuan wisata, terlebih dahulu harus dilakukan penelitian tentang aspek-aspek

ekonomi, sosial dan budaya. Apakah masyarakat setempat bersikap menolak

atau menerima gagasan yang diusulkan demi kemakmuran daerah tersebut.
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Untuk itu perlu pendekatan dengan pemuka adat, tokoh masyarakat, alim ulama,

cerdik pandai dan pemuka agama dengan menjelaskan apa dan mengapa serta

keuntungan apa yang diperoleh jika pariwisata dikembangkan di daerahnya.

2.2.2 Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Untuk menjaga kelestarian obyek wisata dan suatu kegiatan

kepariwisataan yang berkesinambungan, diperlukan konsep pembangunan

pariwisata berkelanjutan. Pengembangan pariwisata yang berbasiskan alam dan

budaya berhubungan dengan masyarakat wisatawan dan penyediaan fasilitas

pendukung serta melibatkan masyarakat sekitar. Konsekuensinya, pelestarian

dan perlindungan terhadap lingkungan merupakan kewajiban dalam

pengembangan kepariwisataan dalam jangka pendek, menengah, maupun

panjang.

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan

merupakan suatu proses pembangunan yang berusaha untuk memenuhi

kebutuhan sekarang, kemudian selanjutnya diwariskan kepada generasi

mendatang. Jadi dengan pola pembangunan berkelanjutan, generasi sekarang

dan generasi yang akan datang mempunyai hak dan kesempatan yang sama

untuk menikmati alam beserta isinya.

Berpijak pada kepentingan masa depan, pembangunan kepariwisataan

menurut Gelgel (2006:54) harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan

kehidupan ekonomi dan sosial budaya

2. Nilai-nilai agama, adat istiadat dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat

3. Kelestarian budaya dan mutu linkungan hidup

4. Kelangsungan usaha pariwisata.
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2.3 Obyek Wisata

Menurut Gelgel (2006:55) obyek dan daya tarik wisata terdiri atas:

a. Obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang

berwujud keadaan alam serta flora dan fauna.

b. Obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud

museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya,

wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman

rekreasi dan tempat hiburan.

Obyek wisata berkaitan langsung dan menjadi bagian dari pariwisata itu

sendiri. Obyek wisata dan segala atraksi yang diperlihatkan merupakan daya

tarik utama mengapa seseorang datang berkunjung pada suatu tempat,

sehingga keaslian dari obyek dan atraksi wisata yang disuguhkan harus

dipertahankan agar tetap dapat menarik minat wisatawan untuk datang

berkunjung. Selain harus dijaga keasliannya, perlu diciptakan pula variasi obyek

dan atraksi wisata yang ada. Atraksi wisata merupakan salah satu hal yang unik,

karena seringkali hanya dapat dinikmati pada daerah tertentu dan pada masa

tertentu saja.

Atraksi wisata dapat menarik orang untuk datang ke suatu daerah tujuan

wisata karena keistimewaannya yang tidak dimiliki oleh daerah lain, meskipun

faktor seperti transportasi, fasilitas dan keramahtamahan daerah tujuan wisata

tersebut kurang. Namun akan lebih baik jika semua faktor yang mendukung

terselenggaranya suatu industri pariwisata dapat dikelola dengan baik.

Disinilah pentingnya suatu pengembangan pariwisata bagi suatu daerah,

agar tetap dapat menarik wisatawan untuk datang dengan daya tarik berupa

obyek dan atraksi wisata khas daerah yang juga telah mengalami

pengembangan sehingga wisatawan yang datang tidak cepat mengalami
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kebosanan dan bahkan memungkinkan bagi para wisatawan untuk datang

kembali ke obyek wisata tersebut.

Jika suatu obyek wisata dapat memberikan kesan menarik dimata para

wisatawan, bukan tidak mungkin wisatawan yang telah datang berkunjung akan

menceritakan mengenai kelebihan dari obyek wisata yang telah didatanginya

kepada kerabat, teman atau tetangga. Hal ini akan menguntungkan bagi daerah

tujuan wisata yang bersangkutan karena secara tidak langsung telah dibantu

dalam proses informasi dan promosi obyek wisata daerahnya.

2.4 Penyerapan Tenaga Kerja dan Tingkat Pendidikan

Dasar perkiraan kesempatan kerja adalah rencana investasi dan target hasil

yang direncakan atau secara umum rencana pembangunan. Tiap kegiatan

mempunyai daya serap yang berbeda akan tenaga kerja, baik dalam kuantitas

maupun kualitas. Daya serap tersebut berbeda secara tingkat pendidikan

maupun menurut proses keterlibatan tenaga kerja. Sektor maupun sub sektor

yang dibangun dengan cara padat kerja menimbulkan kesempatan kerja yang

relatif besar dan tidak terlalu terikat pada persyaratan tingkat pendidikan,

ketrampilan maupun keahlian yang cukup tinggi.

Menurut Subekti (2007:28-29) menyatakan bahwa permintaan tenaga kerja

berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau

instansi tertentu, permintaan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat

upah dan perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil

produksi, antara lain: naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari

perusahaan yang bersangkutan, tercermin melalui besarnya volume produksi.

Dengan demikian apabila mengacu pada uraian tersebut di atas, maka

diperoleh kesimpulan adanya perbedaan antara permintaan tenaga kerja dan

jumlah tenaga kerja yang diminta atau dalam hal ini tenaga kerja yang diserap
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oleh perusahaan atau suatu sektor. Permintaan tenaga kerja adalah keseluruhan

hubungan antara berbagai tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang diminta

untuk dipekerjakan. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang diminta lebih ditujukan

pada kuantitas dan banyaknya permintaan tenaga kerja pada tingkat upah

tertentu. Jadi yang dimaksud dengan penyerapan tenaga kerja dalam penelitian

ini adalah jumlah atau banyaknya orang yang bekerja di berbagai sektor dalam

hal ini adalah semua sektor yang berhubungan dengan industri pariwisata

khususnya di obyek wisata Jatim Park 2.

2.5 Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Sektor Pariwisata

Sehubungan dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka masing-masing

pemerintah daerah mendapat amanat untuk memanfaatkan dan mengelola

potensi daerahnya dengan sebaik mungkin, termasuk didalamnya potensi wisata.

Kegiatan pariwisata tidak terlepas dari peran serta pemerintah baik

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurut Subadra (2007:4)

Pemerintah bertanggung jawab atas empat hal utama yaitu: perencanaan

(planning) daerah atau kawasan pariwisata, pembangunan (development)

fasilitas utama dan pendukung pariwisata, pengeluaran kebijakan (policy)

pariwisata, serta pembuatan dan penegakan peraturan (regulation). Berikut ini

adalah penjelasan mengenai peran-peran pemerintah dalam bidang pariwisata:

1. Perencanaan Pariwisata

Pariwisata merupakan industri yang memiliki kriteria-kriteria khusus,

mengakibatkan dampak positif dan negatif. Untuk memenuhi kriteria khusus

tersebut, memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif

yang ditimbulkan sehubungan dengan pengembangan pariwisata diperlukan

perencanaan pariwisata yang matang. Kesalahan dalam perencanaan akan

mengakibatkan munculnya berbagai macam permasalahan dan konflik
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kepentingan di antara para stakeholders. Masing-masing daerah tujuan wisata

memiliki permasalahan yang berbeda dan memerlukan jalan keluar yang

berbeda pula.

Dalam pariwisata, perencanaan bertujuan untuk mencapai cita-cita atau

tujuan pengembangan pariwisata. Secara garis besar perencanaan pariwisata

mencakup beberapa hal penting yaitu:

a. Perencanaan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memacu

pertumbuhan berbagai jenis industri yang berkaitan dengan pariwisata

b. Perencanaan penggunaan lahan

c. Perencanaan infrastruktur yang berhubungan dengan jalan, bandar

udara, dan keperluan lainnya seperti; listrik, air, pembuangan sampah dan

lain-lain

d. Perencanaan pelayanan sosial yang berhubungan dengan penyediaan

lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejastraan

sosial, dan

e. Perencanaan keamanan yang mencakup keamanan internal untuk

daerah tujuan wisata dan para wisatawan.

2. Pembangunan Pariwisata

Pembagunan pariwisata umumnya dilakukan oleh sektor swasta terutama

pembangunan fasilitas dan jasa pariwisata. Namun, pengadaaan infrastruktur

umum seperti jalan, listrik dan air yang berhubungan dengan pengembangan

pariwisata terutama untuk proyek-proyek yang berskala besar yang memerlukan

dana yang sangat besar seperti pembangunan bandar udara, jalan untuk

transportasi darat, proyek penyediaan air bersih, dan proyek pembuangan limbah

merupakan tanggung jawab pemerintah. Selain itu, pemerintah juga beperan

sebagai penjamin dan pengawas para investor yang menanamkan modalnya

dalam bidang pembangunan pariwisata.
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3. Kebijakan Pariwisata

Kebijakan merupakan perencanaan jangka panjang yang mencakup tujuan

pembangunan pariwisata dan cara atau prosedur pencapaian tujuan tersebut

yang dibuat dalam pernyataan-pernyataan formal seperti hukum dan dokumen-

dokumen resmi lainya. Kebijakan yang dibuat permerintah harus sepenuhnya

dijadikan panduan dan ditaati oleh para stakeholders. Kebijakan-kebijakan yang

harus dibuat dalam pariwisata adalah kebijakan yang berhubungan dengan

pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, dan hubungan politik

terutama politik luar negeri bagi daerah tujuan wisata yang mengandalkan

wisatawan manca negara.

Umumnya kebijakan pariwisata dimasukkan ke dalam kebijakan ekonomi

secara keseluruhan yang kebijakannya mencakup struktur dan pertumbuhan

ekonomi jangka panjang. Kebijakan ekonomi yang harus dibuat sehubungan

dengan pembangunan pariwisata adalah kebijakan mengenai ketenagakerjaan,

penanaman modal dan keuangan, industri-industri penting untuk mendukung

kegiatan pariwisata, dan perdagangan barang dan jasa.

Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab atas pengelolaan sumber

daya alam seperti; flora dan fauna yang langka, air, tanah dan udara agar tidak

terjadi pencemaran yang dapat mengganggu bahkan merusak suatu ekosistem.

Oleh karena itu, penerapan semua peraturan pemerintah dan undang-undang

yang berlaku mutlak dilaksanakan oleh pemerintah.

Sementara itu menurut Hakim (2004:142-144) peran pemerintah setidaknya

mencakup beberapa hal berikut:

a. Pemerintahan yang terkait dengan wisata harus memperhatikan dan

mengaplikasikan konsep pembangunan berkelanjutan

b. Kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan pembangunan wisata mengacu

pada pembangunan berkelanjutan
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c. Menyelenggarakan dan menanggung pembiayaan kajian-kajian di bidang

lingkungan hidup, budaya dan ekonomi yang terkait dengan wisata

d. Melakukan monitoring terhadap aktivitas wisata yang sedang berlaku atau

sedang direncanakan

e. Membentuk dewan wisata yang terdiri dari seluruh stakeholders

(masyarakat lokal,lembaga swadaya masyarakat, swasta atau industri)

f. Melakukan regulasi dan kontrol wisata.

2.6  Perubahan Sosial

Dalam suatu tingkatan masyarakat, interaksi antara satu sama lain sangat

berpengaruh terhadap perkembangan masyarakat atau bisa disebut juga

sebagai perubahan sosial. Kurangnya interaksi suatu masyarakat dengan

masyarakat lain akan menyebabkan lambannya perkembangan masyarakat

tersebut. Untuk membuka keterasingan masyarakat tertentu ada berbagai cara

yang dapat dilakukan antara lain membuka komunikasi dengan masyarakat itu.

Pembangunan sarana komunikasi dan transportasi di suatu daerah sebenarnya

berdampak meningkatkan frekuensi interaksi masyarakat tadi dengan

masyarakat lain. Dengan adanya tambahan atau peningkatan interaksi tersebut

maka perkembangan masyarakat secara tidak langsung dapat dipicu.

Perubahan sosial menyangkut dua dimensi yaitu: dimensi struktural dan

dimensi kultural. Perubahan dimensi struktural menyangkut hubungan termasuk

di dalamnya mengenai status dan peranan, hubungan antar status dan

sebagainya. Perubahan dimensi kultural menyangkut nilai-nilai dan norma-norma

sosial. Perubahan sosial dapat dilihat dalam kurun waktu tertentu, namun

perubahan itu ada yang berlangsung secara cepat dan ada pula yang

berlangsung lambat dan lama.
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Bentuk-bentuk perubahan sosial sendiri dapat dilihat dari beberapa aspek

yaitu Ibrahim (2003:125) :

1. Kecepatan perubahan :

a. Perubahan sosial yang berlangsung secara cepat

b. Perubahan sosial yang berlangsung secara lambat

2. Tingkat perubahan:

a. Perubahan sosial yang tingkat pengaruhnya besar

b. Perubahan sosial yang tingkat pengaruhnya kecil

3. Perencanaan perubahan:

a. Perubahan sosial yang direncanakan

b. Perubahan sosial yang tidak direncanakan

Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial menurut Ibrahim

(2003:126) yaitu:

1. Faktor Internal (dari dalam masyarakat)

a. Faktor manifes

b. Faktor internal laten

c. Faktor perubahan kependudukan

2. Faktor Eksternal

a. Perubahan lingkungan alam

b. Kekuatan kelompok dari luar masyarakat

c. Kekuatan asing (kapital)

d. Modernisasi dan pembangunan
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2.7 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan sehubungan dengan bidang

kepariwisataan.

1. Yoeti  dalam Pariwisata Budaya Masalah dan Solusinya, sebuah penelitian

berjudul “Dampak Pengembangan Pariwisata Sebagai Suatu Industri

Terhadap Sosial dan Budaya.”

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pariwisata sebagai suatu

industri akhir-akhir ini mencerminkan grafik meningkat. Dengan adanya

kecenderungan demikian perlu dipikirkan kebijaksanaan yang tepat dalam

perencanaan pariwisata sebagai suatu industri, yang selalu dikatakan sebagai

“katalisator” dalam pembangunan ekonomi.

Dengan cara demikian, pembangunan pariwisata sebagai suatu industri

menjadi sesuatu yang mudah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu

dengan hanya mengeksploitasi keindahan alam, seni budaya, dan

keramahtamahan untuk mengatasi defisit neraca pembayaran yang dialaminya.

Dapat kita lihat bahwa pariwisata seakan akan dapat memberikan hadiah dengan

mudah, tetapi lama kelamaan akhirnya banyak menimbulkan masalah.

Harapannya, hendaknya pengembangan pariwisata pada suatu Daerah

Tujuan Wisata (DTW) dapat memberikan kenikmatan dan kepuasan pada

wisatawan dan kemakmuran serta kesejahteraan bagi penduduk sekitar. Oleh

karena itu, pariwisata jangan hendaknya dinilai dari segi investasi yang

digunakan atau dari devisa yang dihasilkan saja, tetapi perlu dikaji dari sudut lain

yang bersifat non-moneter.
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2. Cole dalam Pariwisata Masalah dan Solusinya (Yoeti,2006) dengan

penelitian berjudul “ Tradition And Tourism: Dilemmas In Sustainable

Tourism Development: A Case Study From The Ngada Region Of Flores,

Indonesia.”

Partisipasi masyarakat sekitar dan pemerataan pendapatan (equity)

merupakan dua prinsip utama dalam pembangunan pariwisata

berkesinambungan (sustainable tourism). Bagaimanapun idealnya kedua konsep

tersebut, dalam prakteknya seringkali kontradiktif. Melalui studi kasus tentang

timbulnya kepariwisataan di Kabupaten Ngada, Flores, NTT, Indonesia, nilai-nilai

praktis dari kedua konsep partisipasi masyarakat setempat dan pemerataan

pendapatan akan dibahas dan dipertanyakan.

Studi kasus ini menyoroti bagaimana pariwisata dilihat dari sudut pandang

penduduk setempat, mempunyai dampak sosial budaya maupun ekonomi yang

positif. Dengan adanya pariwisata, nilai-nilai tradisi lebih terpelihara dan

diperkuat kembali. Pariwisata merupakan salah satu bagian dari pembangunan.

Penulis beranggapan bahwa pengertian yang luas diperlukan untuk dapat

memahami hubungan antara kekuasaan pada tahap lokal melalui pemahaman

yang sesuai dengan budaya setempat, yang memungkinkan pula terwujudnya

pemerataan hasil pendapatan dari pembangunan pariwisata.

3. Satria dalam Journal of Indonesian Applied Economics Vol.3 No.1 Mei 2009,

37-47 dengan judul “Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi

Lokal Dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan di Wilayah

Kabupaten Malang.”

Pembangunan ekonomi daerah yang kuat dan berkelanjutan merupakan

sebuah kolaborasi yang efektif antara pemenfaatan sumberdaya yang ada,

masyarakat dan pemerintah. Dalam konteks ini, pemerintah sebagai regulator
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berperan strategis dalam mengupayakan kesempatan yang luas bagi masyarakat

lokal untuk berpartisipasi penuh dalam setiap aktivitas ekonomi. Salah satu

upaya pemanfaatan sumberdaya lokal yang optimal dengan mengembangkan

pariwisata dengan konsep ekowisata. Dalam konteks ini wisata yang dilakukan

memiliki bagian yang tidak terpisahkan dengan upaya-upaya konservasi,

pemberdayaan ekonomi lokal dan mendorong respek yang lebih tinggi terhadap

perbedaan kultur atau budaya. Hal inilah yang mendasari perbedaan konsep

ekowisata dengan model wisata konvensional yang telah ada sebelumnya.

Di wilayah Kabupaten Malang tersimpan keanekaragaman wisata yang

sangat menarik, salah satunya adalah wisata bahari Pulau Sempu. Konsep

pengembangan wisata yang ditawarkan Pulau Sempu adalah konsep ekowisata,

dimana pengembangan wisata yang ada diselaraskan dengan isu-isu konservasi

lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Berangkat dari kondisi tersebut

penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan ekonomi lokal Kabupaten

Malang, menyusun strategi yang dapat mendorong pengembangan potensi

ekowisata yang berbasis ekonomi lokal di wilayah Kabupaten Malang.
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2.8 Kerangka Pikir

Kerangka yang akan dikembangkan dalam penelitian ini berawal dari ide

dasar Kebijakan Pengembangan Kawasan Oro-oro Ombo menjadi sebuah obyek

wisata oleh Dinas Pariwisata Kota Batu yang dimulai pada awal tahun 2010. Dari

kebijakan tersebut mulai dibangun berbagai fasilitas untuk mengembangkan

potensi yang ada di Jalan Raya Oro-oro Ombo agar dapat menarik wisatawan

yang datang untuk menikmati keindahan alam yang ada disana.

Dengan adanya Obyek Wisata Jatim Park 2, penulis mencoba melakukan

analisis sosial ekonomi tentang keberadaan Obyek Wisata Jatim Park 2 terhadap

kehidupan penduduk yang tinggal di sekitar obyek wisata. Analisis sosial

ekonomi yang dikembangkan meliputi aspek:

1. Kesempatan Kerja dan Kesempatan Berusaha

2. Pengaruh Pada Tingkat Pendapatan Penduduk

3. Perubahan Sosial

Dari hasil analisis, akan didapatkan sampai sejauh mana pengaruh yang

dirasakan oleh penduduk sekitar dengan adanya pengembangan Obyek Wisata

Jatim Park 2 yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
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Secara sederhana kerangka pikir dapat digambarkan sebagai berikut:

Pengaruh Terhadap Penduduk
Sekitar Obyek Wisata Khususnya
Penduduk Desa Oro-oro Ombo

Analisis Sosial Ekonomi Yang Meliputi:

Kesempatan Kerja dan Berusaha

Pengaruh Pada Tingkat Pendapatan

Perubahan Sosial

Obyek Wisata Jatim Park 2

Pengembangan Kawasan Oro-oro
Ombo Sebagai Obyek Wisata


