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BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Gambaran umum yang disampaikan disini adalah gambaran umum yang

berkaitan dan mendukung penelitian yang dilakukan. Hal-hal yang berkaitan

tersebut antara lain Kondisi Geografis dan Pariwisata Kota Batu, profil Desa Oro-

oro Ombo, serta profil Obyek Wisata Jatim Park 2.

4.1.1 Gambaran Kondisi Geografis dan Pariwisata Kota Batu

Mendengar nama Kota Batu, banyak orang berpikir pada daerah dengan

udara yang sejuk, pemandangan alam yang indah, serta buah apelnya. Kota ini

berada pada jalur transit yang dapat menjadi pilihan untuk melanjutkan

perjalanan melalui jalur selatan menuju kota-kota di Jawa Tengah dan

Yogyakarta. Selama berada di Kota Batu, pengunjung dapat menikmati berbagai

fasilitas yang tersedia seperti akomodasi, wisata alam hingga makanan khas kota

ini. Secara umum, Kota batu dapat dibagi menjadi dua bagian utama yaitu

daerah lereng atau bukit dengan proporsi lebih luas dan daerah dataran. Luas

kawasan Kota Batu secara keseluruhan adalah sekitar 19.908,72 ha atau sekitar

0,42 persen dari total luas Jawa Timur. Sebagai daerah yang topografinya

sebagian besar wilayah perbukitan, Kota Batu memiliki pemandangan alam yang

sangat indah, sehingga banyak dijumpai tempat-tempat wisata yang

mengandalkan keindahan alam pegunungan disertai wisata air terjun, kolam

renang dan sebagainya maupun objek-objek wisata buatan (theme park). Kondisi

topografi pegunungan dan perbukitan tersebut menjadikan Kota batu terkenal

sebagai daerah dingin.

Meski Kota Batu kaya akan hasil bumi, namun perekonomian Kota Batu

justru bersandar pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebagai
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penyangga sekitar 45% kegiatan ekonomi daerahnya. Keindahan alam dan

berbagai tempat tujuan wisata di sekitar Batu memang menjadi komoditas

ekonomi yang mampu menyedot pemasukan tersendiri. Sekitar 25 objek wisata

resmi, mulai dari bumi perkemahan,pemandian air dingin dan panas, agrowisata,

obyek wisata permainan atau buatan (theme park) hingga wisata dirgantara

(paralayang) yang tersebar di tiga kecamatan di Kota Batu menghadirkan

puluhan ribu wisatawan lokal dan mancanegara setiap tahunnya.

4.1.2 Gambaran Umum Desa Oro-Oro Ombo

Desa Oro-Oro Ombo merupakan sebuah desa yang berada di wilayah

Kecamatan Batu Kota Batu, kurang lebih berjarak 2km di sebelah selatan Kantor

Camat Batu. Desa Oro-Oro Ombo terbagi dalam tiga perdukuhan, yakni Dusun

Krajan Oro-Oro Ombo, Dusun Gondorejo, dan Dusun Dresel. Desa Oro-oro

Ombo merupakan salah satu sentra obyek wisata di Kota Batu, keindahan alam

berupa air terjun Coban Rais dan luasnya bumi perkemahan Coban Rais tidak

pernah sepi dikunjungi oleh orang-orang yang ingin lebih mendekatkan diri

dengan alam. Ditambah lagi konsep hiburan rekreasi keluarga yang baru

beroperasi, yakni BNS (Batu Night Spectaculars), dan juga Museum Satwa Jatim

Park 2 yang mulai beroperasi awal tahun 2010 serta adanya Pasar Potensi

Wisata Oro-oro Ombo yang akan digunakan pada 2011, Desa Oro-Oro Ombo

berpotensi untuk menjadi daerah pusat pariwisata yang dapat mensejahterakan

penduduknya dengan tata kelola pemerintahan yang baik serta dukungan dan

partisipasi aktif dari masyarakat desa sendiri. Luas wilayah Desa Oro-oro Ombo

adalah sebesar 11.969 km2, dan membentang luas dari kaki gunung Panderman

hingga ke bagian bawah daerah pusat Kota Batu. Sebagian besar kawasan Desa

Oro-oro Ombo adalah pertanian, hutan dan datarannya relatif datar dan berbukit

terletak di daerah cukup tinggi di bawah kaki gunung Panderman, dan tanah kas
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desa yang terletak di kaki gunung Panderman ini merupakan asset yang sangat

menggiurkan bagi para pelaku bisnis jika masyarakat lokal tidak mampu

mengolahnya secara baik dan benar. Secara geografis wilayah Desa Oro-oro

Ombo terletak pada ketinggian 700–730 meter di atas permukaan air laut.

Secara umum fasilitas sarana dan prasarana lingkungan di Desa Oro-Oro

Ombo belum terpenuhi secara layak. Namun sarana yang bersifat mendasar

seperti fasilitas pendidikan telah ada tiga Sekolah Dasar yang tersebar di tiga

dusun, dan Dusun Krajan sebagai pusat desa memiliki fasilitas pendidikan yang

lebih lengkap yakni ditambah satu Madrasah Ibtidaiyah dan satu Sekolah

Menengah Pertama (SMP). Sedangkan fasilitas kesehatan telah terdapat 7

Posyandu Melati 1 hingga Melati 7 yang juga tersebar merata di tiga dusun,

walaupun prasarana kesehatan yang ada di Posyandu tersebut belum cukup

memenuhi. Untuk sarana komunikasi sosial untuk pertemuan warga seperti Balai

RW hanya terdapat di RW 03 dan RW 04, RW lain belum memilikinya. Yang

justru lebih menonjol adalah sarana peribadatan seperti masjid dan musholla,

dan beberapa musholla juga mengadakan kegiatan pembelajaran keagamaan.

Sebagian besar mata pencaharian penduduk di desa Oro-Oro Ombo adalah

di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Namun tidak sedikit dari

penduduk yang saat ini mulai menggantungkan nasibnya pada dua objek wisata

yang ada disana yaitu Batu Nights Spectacular (BNS) dan Jatim Park 2. Wilayah

pertanian dan lahan terbuka di desa Oro-Oro Ombo sekitar 3500 km2 sedangkan

untuk wilayah pemukiman sekitar 5900 km2 dan sisanya sekitar 2400 km2

digunakan sebagai fasilitas pemerintahan, pendidikan dan kesehatan, serta

sarana umum lainnya.
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4.1.3 Gambaran Umum Obyek Wisata Jatim Park 2

Salah satu wisata edukatif yang sedang dikembangkan oleh pemerintah

Kota Batu adalah Obyek Wisata Jawa Timur Park 2. Obyek wisata ini memiliki

tiga bagian, yaitu Museum Satwa, Secret Zoo dan Pohon Inn (hotel pohon).

Obyek ini memiliki luas lebih kurang sekitar 14 hektar, yang terletak di Jalan

Raya Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu. Obyek Wisata Jatim Park 2 ini

mulai beroperasi pada bulan September 2010 yang didasari oleh niatan

pemiliknya Bapak Paul Sastro dan dikelola oleh PT. Bunga Wangsa Sejati.

4.2 Perubahan Perilaku Ekonomi Masyarakat dan Hubungan Kausalitas

Antara Obyek Wisata Jatim Park 2 Dengan Penduduk Desa Oro-oro

Ombo

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang berada di suatu wilayah

geografi yang sama dan memanfaatkan sumber daya alam lokal yang ada di

sekitarnya. Di negara-negara maju dan berkembang pada umumnya pariwisata

dikelola oleh kalangan swasta yang memiliki modal usaha yang besar yang

berasal dari luar daerah dan bahkan luar negeri. Sehingga masyarakat lokal

yang berada di suatu daerah destinasi pariwisata sulit untuk dapat terlibat

langsung dalam kegiatan pariwisata. Ketidakterlibatan masyarakat lokal dalam

kegiatan pariwisata sering kali menimbulkan opini bahwa masyarakat lokal bukan

termasuk stakeholders dari pariwisata dan merupakan kelompok yang

termarjinalisasi dari kesempatan bisnis dalam bidang pariwisata. Pada dasarnya

masyarakat lokal memiliki pengetahuan tentang fenomena alam dan budaya

yang ada di sekitarnya. Namun mereka tidak memiliki kemampuan secara

finansial dan keahlian yang berkualitas untuk mengelolanya atau terlibat

langsung dalam kegiatan pariwisata yang berbasiskan alam dan budaya
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meskipun terlibat hanya sebagai tenaga kerja kasar. Sejak beberapa tahun

terakhir ini, potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal  tersebut

dimanfaatkan oleh para pengelola wilayah yang dilindungi (protected area) dan

pengusaha pariwisata untuk diikutsertakan dalam menjaga kelestarian alam dan

biodiversitas yang ada di daerahnya. Masyarakat lokal harus terlibat secara aktif

dalam pengembangan pariwisata. Lebih jauh, pariwisata juga diharapkan

memberikan peluang dan akses kepada masyarakat lokal untuk

mengembangkan usaha pendukung pariwisata seperti; toko kerajinan, toko

cinderamata (souvenir), warung makan dan lain-lain agar masyarakat lokalnya

memperoleh manfaat ekonomi yang lebih banyak dan secara langsung dari

wisatawan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf

hidupnya.

Oleh karena itu dampak pembangunan kepariwisataan terhadap kondisi

sosial ekonomi masyarakat di Desa Oro-Oro Ombo dipahami melalui pendapat

masyarakat terhadap perubahan dan atau perkembangan perilaku ekonomi

masyarakat di desa ini akibat adanya obyek wisata Jatim Park2. Pandangan

umum masyarakat desa dapat dijadikan sebagai indikator adanya perkembangan

perilaku ekonomi masyarakat desa sebagai dampak pembangunan wisata

terhadap kehidupan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan

kepariwisataan memang belum menjamin seseorang kemudian memiliki

pandangan positif terhadap sektor ini, karena apabila keterlibatannya tidak

menghasilkan keuntungan ekonomi yang diharapkan, maka pandangannya tidak

akan terlalu baik terhadap sektor ini bahkan mungkin sebaliknya.

Perkembangan atau perubahan ekonomi masyarakat desa dipahami sebagai

terjadinya perubahan perilaku ekonomi masyarakat sebagai akibat

dikembangkannya kegiatan wisata di daerah ini. Apabila perilaku ekonomi
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masyarakat menjadi bertambah banyak dan sumber pendapatan masyarakat

bertambah sebagai akibat pembangunan wisata di daerahnya maka bisa

dikatakan telah terjadi perkembangan perilaku ekonomi masyarakat desa.

Sebaliknya, apabila perilaku ekonomi dan sumber pendapatan masyarakat

malah berkurang, maka pembangunan wisata terhadap masyarakat di desa ini

berdampak negatif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Sebaliknya

keberadaan obyek wisata Jatim Park 2 ini harusnya mendapat dukungan dari

penduduk sekitarnya khususnya penduduk Desa Oro-oro Ombo sehingga Obyek

wisata ini dapat berkelanjutan dan semakin terus berkembang dan dapat

memberikan dampak positif terhadap masyarakat desa Oro-oro Ombo itu sendiri.

4.3 Peran Pemerintah Kota Batu Pada Pembangunan Kepariwisataan di

Desa Oro-Oro Ombo.

Selama ini berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi

dan menghapus kemiskinan dengan cara melaksanakan program pembangunan

dengan pemanfaatan pemberdayaan masyarakat lokal, antara lain dengan

merumuskan standar garis kemiskinan dan menyusun peta kantong kantong

kemiskinan. Diluar itu tak sedikit program telah disusun dan dilaksanakan

dilapangan seperti terus memacu pertumbuhan ekonomi, menyediakan kredit

fasilitas bagi masyarakat miskin, membangun insfrastruktur di pemukiman

kumuh, termasuk melaksanakan dan meningkatkan kualitas program

pembangunan. Program pembangunan ini diantaranya melalui sektor

kepariwisataan karena pemerintah daerah kota Batu sadar akan sumber daya

yang tersedia di daerahnya selain dari sektor pertanian. Upaya untuk

memberdayakan ekonomi masyarakat lokal di daerah pembangun industri

kepariwisataan, sebetulnya sudah lama menjadi komitmen Pemerintah Kota

Batu, maka sejak itu pula Pemerintah Kota Batu mencoba concern kepada upaya
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untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal agar mereka tidak

termarginalisasi akibat kegiatan pembangunan industri kepariwisataan di

wilayahnya. Pemberdayaan sendiri secara teoritik adalah upaya untuk

memandirikan masyarakat, melalui perwujudan potensi kemampuan yang

mereka miliki. Konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah Industri

kepariwisataan dapat di lihat dari tiga sisi. Pertama, pemberdayaan dengan

menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat lokal

berkembang. Kedua, pemberdayaan untuk memperkuat potensi ekonomi atau

daya yang dimiliki oleh masyarakat lokal di daerah industri kepariwisataan.

Dalam rangka memperkuat potensi ini, upaya yang amat pokok adalah

peningkatan taraf pendidikan, taraf kesehatan, serta akses terhadap sumber

sumber kemajuan ekonomi, serta modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan

pasar. Ketiga, pemberdayaan melalui perkembangan ekonomi rakyat, dengan

cara melindungi dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta

menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang

belum berkembang. Pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat lokal

tidak membuat masyarakat lokal menjadi makin tergantung pada program-

program pemberian (charity). Karena tujuan akhirnya adalah memandirikan

masyarakat dan membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah

kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. Pemberdayaan

masyarakat ini merupakan suatu bentuk dari kemandirian masyarakat lokal/

setempat untuk bangkit dari posisi yang rendah bahkan terpuruk menuju pada

kemajuan, terlebih peningkatan pada sisi pendapatan dan perekonomian dengan

cara mengatur dan mengurus apa yang bisa dimanfaatkan/ berpotensi untuk

peningkatan taraf hidup. Pada pelaksanaan desentralisasi Pemerintahan Kota

Batu melakukan pengembangan pada sektor pariwisata. Untuk mewujudkan

pengembangan kepariwisataan, pemerintah daerah harus mampu
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memanfaatkan potensi pariwisata yang ada di daerahnya sehingga dapat

dikelola dengan baik.

Oleh karena itu keberadaan obyek wisata jatim park 2 di daerah Oro-Oro

Ombo diharapkan mampu menciptakan suatu pertumbuhan ekonomi masyarakat

dan mampu menciptakan masyarakat lokal yang mandiri. Dalam keterkaitannya

dengan dampak pariwisata pada sosial-ekonomi masyarakat, pariwisata juga

memberikan dampak pada terbukanya kesempatan kerja pada sarana-sarana

pariwisata seperti hotel maupun obyek wisata itu sendiri, warung, toko,dan

usaha-usaha kecil pendukung kepariwisataan. Namun demikian, tantangan

terletak pada kemampuan banyak pelaku pariwisata untuk memastikan bahwa

ada hubungan yang berkesinambungan di antara daya tarik pariwisata utama

dan sistem pendukung serta segmen-segmen usaha yang ditangani oleh

masyarakat Oro-oro Ombo. Peran pemerintah pusat atau daerah sangat penting

di dalam mengimplementasikan kebijakan dan program yang dapat memastikan

kerjasama bahwa kerjasama pariwisata skala kecil berbasis masyarakat

terintegrasi dengan industri pariwisata yang konvensional. Program semacam itu

meliputi penyediaan insfrastruktur seperti jalan, lahan parkir, pasar potensi wisata

dan pelatihan keterampilan-keterampilan kepariwisataan untuk masyarakat.

Keberhasilan kebijakan dan program pariwisata berbasis masyarakat di dalam

mengurangi kemiskinan tergantung pada kemampuan untuk menjadi peka dan

tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan khusus masyarakat miskin dan

masyarakat-masyarakat terpinggirkan. Keadaan yang ada di Kota Batu sebagi

kota yang mencanangkan image pariwisata, ternyata masih memiliki beberapa

faktor negatif dalam perkembangan pembangunannya. Faktor negatif tersebut

diantaranya tampak pada sektor kemiskinan pada masyarakatnya. Kondisi

kepariwisataan di Kota Batu pada umumnya masih dikuasai oleh investor kakap

yang kurang memeperhatikan pemberdayaan masyarakat lokal, mereka masih
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mengutamakan keuntungan atau profit tanpa berpikir untuk bisa juga

mengangkat kondisi masyarakat lokal. Memang benar faktanya jika keberadaan

obyek wisata tersebut menciptakan lapangan kerja baru namun tidak dalam

jumlah yang besar, hanya sebagian kecil saja. Selain itu perhatian terhadap

lapangan kerja yang muncul secara tidak langsung juga kurang begitu

diperhatikan keberlangsungannya. Maka dari itu pemanfaatan pariwisata dalam

usaha penanggulangan kemiskinan sendiri dapat terealisasi bila ada perhatian

dari pemerintah berupa sebuah kebijakan yang cermat dan tepat dalam bentuk

apapun itu baik perencanaannya maupun pelaksanaannya.

4.4 Kunjungan Wisatawan di Obyek Wisata Jatim Park 2

Dari data dibawah ini dapat diketahui bahwa puncak kunjungan wisatawan

biasanya pada saat liburan sekolah (antara bulan Mei, Juni, dan Juli) dan pada

saat pergantian tahun. Pengunjung tampak memenuhi obyek wisata sekedar

untuk berlibur atau melepas penat dari pekerjaan bersama keluarga. Menurut

pihak pengelola, harga tiket yang terjangkau (tiket masuk sebesar Rp 50.000,-)

menyebabkan Obyek Wisata Jatim Park 2 dijadikan sarana hiburan, rekreasi dan

edukasi oleh semua kalangan masyarakat. Dalam penghitungan jumlah

kunjungan wisatawan di Obyek Wisata Jatim Park 2 memang menghadapi

beberapa persoalan yang berhubungan dengan ketepatan penghitungan.

Kunjungan wisatawan di Obyek Wisata Jatim Park 2 setiap bulan dicatat oleh

Dinas Pariwisata Kota Batu yang secara teknis pencatatannya dilakukan oleh

petugas pada Pusat Informasi Pariwisata Kota Batu serta oleh Dinas Pendapatan

Kota Batu. Pencatatan jumlah kunjungan wisatawan ini hanya berasal dari

penjualan tiket masuk. Secara teori, semakin tinggi jumlah kunjungan wisatawan

maka diharapkan akan semakin tinggi pula dampak positifnya terhadap

kehidupan masyarakat, khususnya dari sisi pendapatan penduduk selain cukup
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berpengaruh juga terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu. Rekapitulasi

jumlah wisatawan Jatim Park 2 Tahun 2010-2011 dapat dilihat pada Tabel 4.1 di

bawah ini.

Tabel 4.1 : Rekapitulasi Jumlah Wisatawan Jatim Park 2 Tahun 2010-2011

No Bulan Tahun Wisatawan
Nusantara

Wisatawan
Mancanegara

Total

1 September 2010 12254 561 12815
2 Oktober 2010 12973 678 13651
3 Nopember 2010 11568 689 12257
4 Desember 2010 12347 702 13049
5 Januari 2011 14317 742 15059
6 Pebruari 2011 12665 765 13430
7 Maret 2011 12718 903 13621
8 April 2011 10185 773 10958
9 Mei 2011 17850 987 18837
10 Juni 2011 18254 956 19210

Sumber: Data Pusat Informasi Pariwisata Kota Batu 2011

4.5 Kesempatan Kerja dan Kesempatan Berusaha Bagi Penduduk di
Sekitar Obyek Wisata Jatim Park 2

Pengembangan dalam pembangunan obyek wisata idealnya akan

mengembangkan pula berbagai jenis lapangan pekerjaan bagi penduduk

setempat maupun penduduk diluar wilayah objek wisata. Kegiatan wisata

idealnya pula akan meningkatkan keterlibatan, partisipasi dan peran serta

penduduk sekitar secara aktif didalamnya. Hal ini karena penduduk asli yang

bermukim di sekitar objek wisata masih tergantung dari potensi sumber daya

alam yang ada di sana. Keberlangsungan sebuah obyek wisata tentu saja sangat

dipengaruhi oleh keterlibatan penduduk sekitar dalam menjaga dan cara

pemanfaatan obyek wisata itu sendiri. Dukungan dari pemerintah juga

memegang peranan dalam mengontrol aktivitas kegiatan penduduk agar obyek
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wisata dapat memiliki karakteristik yang sesuai dengan kepribadian penduduk

sekitar.

4.5.1 Bentuk keterlibatan penduduk sekitar Obyek Wisata Jatim Park 2

Keterlibatan penduduk sekitar obyek wisata dalam kegiatan wisata

merupakan bagian yang penting dalam keberlangsungan obyek wisata dalam

jangka panjang. Tinggi rendahnya keterlibatan penduduk tersebut dapat

dijadikan penentu keberhasilan kebijakan pemerintah setempat untuk

meningkatkan perekonomian di daerah tersebut khususnya bagi penduduk yang

bersentuhan langsung dengan obyek wisata. Sehingga apabila keterlibatan

penduduk sekitar dalam pemanfaatan potensi yang ada dalam obyek wisata

tinggi, dapat dipastikan perkembangan obyek wisata akan berdampak baik

terhadap kehidupan sosial ekonomi penduduk itu sendiri. Seperti pembahasan

sebelumnya, keterlibatan penduduk sekitar dalam pengembangan obyek wisata

akan berdampak baik terhadap penduduk itu sendiri. Keterlibatan penduduk

sekitar yang tinggi selain dapat meningkatkan roda ekonomi juga dapat

menciptakan stigma yang merupakan ciri khas dari obyek wisata dimana

penduduk menggantungkan hidup. Tingginya keterlibatan penduduk sekitar

dalam kegiatan wisata di daerah ini bisa terjadi karena hampir seluruh penduduk

yang ikut terlibat adalah penduduk asli yang tinggal di sekitar Jatim Park 2.

Dalam penelitian ini penulis mengambil 84 nara sumber yang dapat ditemui

yang memiliki keterkaitan dalam menjalankan roda perekonomian di Obyek

Wisata Jatim Park 2. 84 nara sumber tersebut memiliki bentuk keterlibatan yang

berbeda-beda tetapi berada dalam satu lingkup yaitu di Obyek Wisata Jatim Park

2 baik secara langsung maupun tidak langsung. Tabel di bawah ini menunjukkan

bentuk keterlibatan dan jumlah nara sumber selama observasi dilakukan. Bentuk

keterlibatan dan jumlah nara sumber yang dilakukan pada Obyek Wisata Jatim
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Park 2 (keterlibatan secara langsung) pada Tabel 4.2. Bentuk keterlibatan dan

jumlah nara sumber yang dilakukan pada Obyek Wisata Jatim Park 2

(keterlibatan secara tidak langsung) pada Tabel 4.3.

Tabel 4.2 : Bentuk Keterlibatan dan Jumlah Nara Sumber yang Dilakukan
Pada Obyek Wisata Jatim Park 2 (Keterlibatan Secara Langsung)

No Bentuk Keterlibatan Jumlah Persentase
1 Petugas Kebersihan 10 17,00%
2 Garden Keeper 4 7,00%
3 Penjaga Loket Wahana Permainan 5 8,50%
4 Operator Wahana Permainan 5 8,50%
5 Penjaga Stand Makanan&Minuman 6 10,00%
6 Penjaga E-Bike 4 7,00%
7 Penjaga Pintu Masuk/Keluar 5 8,50%
8 Security 6 10,00%
9 Penjaga Loket Parkir 2 3,50%
10 Petugas Parkir 6 10,00%
11 Penjaga Stand Souvenir 6 10,00%

Total 59 100,00%
Sumber: Observasi Penelitian 2011

Tabel 4.3 : Bentuk Keterlibatan dan Jumlah Nara Sumber yang Dilakukan
Pada Obyek Wisata Jatim Park 2 (Keterlibatan Secara Tidak
Langsung)

No Bentuk Keterlibatan Jumlah Persentase
1 Pemilik Warung/Toko 10 40,00%
2 Penjaga Warung/Toko 8 32,00%
3 Usaha Lain-Lain 7 28,00%

Total 25 100,00%
Sumber: Observasi Penelitian 2011

Dari data yang ada diatas dapat dijelaskan bahwa untuk nara sumber yang

memiliki keterlibatan secara langsung adalah nara sumber yang merupakan

tenaga kerja di Obyek Wisata Jatim Park 2, sedangkan untuk nara sumber yang

memiliki keterlibatan secara tidak langsung merupakan narasumber yang

memiliki usaha di sekitar Obyek wisata Jatim Park 2. Usaha tersebut berupa

Warung, Toko, Tambal Ban, Kios Bensin, Kios Rokok, dan Penjual Makanan
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dengan Gerobak yang awalnya berjualan keliling namun akhirnya mangkal di

sekitar obyek wisata Jatim Park 2.

Penduduk sekitar Obyek Wisata Jatim Park 2 khususnya Desa Oro-Oro

Ombo memiliki peluang dan kesempatan yang lebih besar dalam melibatkan diri

ke dalam kegiatan wisata di Jatim Park 2 jika dibanding penduduk dari luar atau

migran yang berasal dari daerah lain di Desa Oro-Oro Ombo. Tetapi peluang ini

belum termanfaatkan secara baik karena berbagai kendala seperti pendidikan,

pengetahuan, wawasan, pandangan, ketrampilan dan kemampuan penduduk

dalam meningkatkan kondisi ekonomi keluarga maupun permodalan. Tabel di

bawah ini akan memberikan perbandingan tentang keterlibatan penduduk yang

tinggal di Desa Oro-Oro Ombo dengan Penduduk di luar Desa Oro-Oro Ombo

yang memiliki aktivitas wisata di Obyek Wisata Jatim Park 2.

Tabel 4.4 : Perbandingan Keterlibatan Secara Langsung Penduduk Desa
Oro-Oro Ombo Dan Penduduk Dari Luar Yang Beraktivitas Di
Obyek Wisata Jatim Park 2

No Asal Penduduk Jumlah Persentase
1 Penduduk Desa Oro-Oro Ombo 33 56,00%
2 Penduduk dari luar Desa Oro-Oro Ombo 26 46,00%

Total 59 100,00%
Sumber : Observasi Penelitian 2011

Tabel 4.5 : Perbandingan Keterlibatan Secara Tidak Langsung Penduduk
Desa Oro-Oro Ombo Dan Penduduk Dari Luar Yang
Beraktivitas Di Obyek Wisata Jatim Park 2

No Asal Penduduk Jumlah Persentase
1 Penduduk Desa Oro-Oro Ombo 19 76,00%
2 Penduduk dari luar Desa Oro-Oro Ombo 6 24,00%

Total 25 100,00%
Sumber : Observasi Penelitian 2011
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Tabel 4.6 : Perbandingan Keterlibatan Secara Langsung Maupun Tidak
Langsung Penduduk Desa Oro-Oro Ombo Dan Penduduk Dari
Luar Yang Beraktivitas Di Obyek Wisata Jatim Park 2

No Asal Penduduk Jumlah Persentase
1 Penduduk Desa Oro-Oro Ombo 52 61,00%
2 Penduduk dari luar Desa Oro-Oro Ombo 32 39,00%

Total 84 100,00%
Sumber : Observasi Penelitian 2011

Dari hasil observasi menunjukkan sekitar 61% aktivitas di Obyek Wisata

Jatim Park 2 melibatkan penduduk yang tinggal di Desa Oro-Oro Ombo.

Keterlibatan penduduk sekitar meliputi aktivitas sebagai tenaga kerja di Obyek

Wisata Jatim Park 2, Pemilik warung maupun toko, Penjaga warung dan toko,

Pemilik kios-kios rokok atau Bensin, serta Penjual makanan gerobak (rombong).

Sedangkan keterlibatan penduduk dari luar Desa Oro-Oro Ombo sebesar

39% yang merupakan tenaga kerja di Obyek Wisata Jatim Park 2 dan ada juga

sebagian kecil yang memiliki usaha di sekitar Obyek Wisata Jatim Park 2.

Penduduk dari luar Desa Oro-Oro Ombo tersebut meliputi dari daerah Temas (18

orang), Tlekung (6 Orang), Junrejo (3 orang), Beji (3 orang), Bumiaji (1 orang),

dan Songgokerto (1 orang).

Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan penduduk Desa Oro-Oro Ombo di

Obyek Wisata Jatim Park 2 tanpa disadari akhirnya menjadi sebuah profesi atau

pekerjaan yang terus menerus dilakukan sampai saat ini. Potensi obyek wisata

yang besar dan Jumlah pengunjung yang terus meningkat menyebabkan banyak

pihak yang ingin mencari keuntungan. Keuntungan disini berupa tambahan

pendapatan untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Dari aktifitas yang

awalnya hanya sebagai penambah penghasilan, kini bisa dijadikan sebagai

pekerjaan pokok dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Tabel dibawah

menunjukkan tipe kegiatan dalam pekerjaan di Obyek Wisata Jatim Park 2.
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Tabel 4.7 : Tipe Kegiatan Dalam Pekerjaan Di Obyek Wisata Jatim Park 2

No Tipe Kegiatan Dalam Pekerjaan Jumlah Persentase
1 Pekerjaan Pokok 80 95,00%
2 Pekerjaan Sampingan 4 5,00%

Total 84 100,00%
Sumber : Observasi Penelitian 2011

Dari hasil observasi sebesar 95% penduduk yang beraktivitas  secara

langsung maupun tidak langsung di Obyek Wisata Jatim Park 2 menjadikan

aktivitas tersebut menjadi pekerjaan pokok. Aktivitas penduduk yang dijadikan

pekerjaan pokok meliputi aktivitas sebagai pemilik warung atau toko (6 orang),

Penjaga Warung atau Toko (8 orang), Usaha Lain-Lain (7 orang), dan sebagai

Tenaga Kerja di Obyek Wisata Jatim Park 2 (59 orang). Penduduk yang

menjadikan aktivitas di Ranu Grati sebagai pekerjaan sampingan sebesar 5%.

Aktivitas penduduk yang dijadikan pekerjaan sampingan yaitu pemilik toko (4

orang). Umumnya pekerjaan pokok mereka dibidang pertanian atau peternakan

yang ada di sekitar Desa Oro-Oro Ombo. Kegiatan untuk mencari penghasilan

tambahan dilakukan untuk menambah penghasilan keluarga sambil mengisi

waktu luang.

4.5.2 Proses Keterlibatan Penduduk Dalam Memulai Aktivitas Wisata di
Obyek Wisata Jatim Park 2

Keterlibatan penduduk sekitar sebagai roda penggerak perekonomian di

obyek wisata  sangat diperlukan dalam pengembangan sebuah obyek wisata.

Untuk memulai sebuah aktivitas ekonomi di suatu obyek wisata tentu saja

didahului dengan adanya kesempatan. Kesempatan disini bisa berupa pikiran,

tenaga dan modal yang digunakan untuk memulai suatu aktivitas. Tabel 4.8 di

bawah ini menggambarkan proses keterlibatan penduduk ketika memulai

aktivitas di Obyek Wisata Jatim Park 2.
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Tabel 4.8 : Proses Keterlibatan Ketika Memulai Aktivitas Wisata Di Obyek
Wisata Jatim Park 2 Baik Secara Langsung Maupun Tidak
Langsung

No Cara Keterlibatan Jumlah Persentase

1 Sebelum Adanya Obyek Wisata Jatim
Park 2 6 7,00%

2 Sesudah Adanya Obyek Wisata Jatim
Park 2 78 93,00%

Total 84 100%
Sumber : Observasi Penelitian 2011

Dari hasil observasi sebesar 93% nara sumber terlibat dalam aktifitas

setelah adanya Obyek Wisata Jatim Park 2. Sementara sebesar 7% keterlibatan

dalam aktivitas dimulai sebelum adanya Obyek Wisata Jatim Park 2 beroperasi.

Hal ini berbanding lurus dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Riduan selaku

Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan di Kantor Kepala Desa Oro-Oro Ombo

seperti dibawah ini:

” Alhamdulilah mas, keberadaan obyek wisata ini memang mampu

menumbuhkan perekonomian di desa ini. Warga banyak yang jadi tenaga kerja

di sana, toko atau warung juga semakin banyak bermunculan, sudah ada BNS

terus ada lagi Jatim Park 2 jadi tambah rame desanya ”.

4.5.3 Pandangan Serta Tingkat Pendapatan Penduduk Desa Oro-Oro
Ombo Dengan Menjadi Pelaku Ekonomi pada Obyek Wisata Jatim
Park 2

Secara tidak langsung dengan dibangunnya Obyek Wisata Jatim Park 2

yang ada di Desa Oro-Oro Ombo ini telah memberikan keterlibatan penduduk

sekitar untuk berperan dalam aktivitas di sana. Belum lagi potensi yang ada di

Oro-Oro Ombo sendiri yang dapat menarik wisatawan untuk datang dan

berinteraksi dengan penduduk yang tinggal di sekitar obyek wisata. Interaksi ini

yang diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan penduduk sekitar untuk

berperan aktif dalam pengembangan obyek wisata di masa mendatang.
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Keterlibatan dari penduduk sekitar tentu saja akan memberikan dampak berupa

peningkatan pendapatan jika interaksi dengan pengunjung berjalan dengan baik.

Tabel 4.9 dan Tabel 4.10 dibawah ini menggambarkan tentang pandangan

penduduk sekitar terhadap pendapatan yang didapat, dengan melakukan

aktivitas ekonomi di Obyek Wisata Jatim Park 2, baik terlibat secara langsung

maupun tidak langsung.

Tabel 4.9 :Pandangan Penduduk Desa Oro-Oro Ombo Sebagai Pelaku
Ekonomi Yang Terlibat Secara Langsung Di Obyek Wisata
Jatim Park 2

No Pandangan Penduduk Jumlah Persentase
1 Berpengaruh 52 88,00%
2 Tidak Terlalu Berpengaruh 7 12,00%
3 Tidak Berpengaruh 0 0,00%

Total 59 100,00%
Sumber : Observasi Penelitian 2011

Tabel 4.10 : Pandangan Penduduk Desa Oro-Oro Ombo Sebagai Pelaku
Ekonomi Yang Terlibat Secara Tidak Langsung Di Obyek
Wisata Jatim Park 2

No Pandangan Penduduk Jumlah Persentase
1 Berpengaruh 17 68,00%
2 Tidak Terlalu Berpengaruh 6 24,00%
3 Tidak Berpengaruh 2 8,00%

Total 25 100,00%
Sumber : Observasi Penelitian 2011

Dapat dilihat dari data di atas bahwa keberadaan Obyek Wisata Jatim Park 2

sangat berpengaruh bagi penduduk yang terlibat secara langsung, hal ini

dikarenakan nara sumber yang terlibat secara langsung merupakan tenaga kerja

Obyek Wisata Jatim Park 2. Sedangkan bagi penduduk yang terlibat secara tidak

langsung 68% nara sumber menyatakan bahwa obyek wisata ini berpengaruh

bagi perekonomian penduduk, namun masih ada juga yang menyatakan bahwa

keberadaan Obyek Wisata Jatim Park 2 tidak terlalu berpengaruh yaitu sebesar
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24% dan  sisanya 8% menyatakan tidak berpengaruh terhadap perekonomian

penduduk. Tabel 4.11 dan Tabel 4.12 di bawah ini menggambarkan tingkat

pendapatan penduduk Desa Oro-oro Ombo sebagai pelaku ekonomi yang

terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung di Obyek Wisata Jatim Park

2.

Tabel 4.11 : Tingkat Pendapatan Penduduk Desa Oro-Oro Ombo Sebagai
Pelaku Ekonomi Yang Terlibat Secara Langsung Di Obyek
Wisata Jatim Park 2

No Tingkat Pendapatan Penduduk Jumlah Persentase
1 Menambah Pendapatan 52 88,00%
2 Sedikit Menambah Pendapatan 7 12,00%
3 Tidak Menambah Pendapatan 0 0,00%

Total 59 100,00%
Sumber : Observasi Penelitian 2011

Tabel 4.12 : Tingkat Pendapatan Penduduk Desa Oro-Oro Ombo Sebagai
Pelaku Ekonomi Yang Terlibat Secara Tidak Langsung Di
Obyek Wisata Jatim Park 2

No Tingkat Pendapatan Penduduk Jumlah Persentase
1 Menambah Pendapatan 17 68,00%
2 Sedikit Menambah Pendapatan 6 24,00%
3 Tidak Menambah Pendapatan 2 8,00%

Total 25 100,00%
Sumber : Observasi Penelitian 2011

Dari hasil observasi menunjukkan 88% dari keterlibatan penduduk sekitar

secara langsung ternyata dapat mempengaruhi pendapatan untuk memenuhi

kebutuhan keluarga. dari 88% itu umumnya berasal dari penduduk yang

menggantungkan hidup dengan menjadikan aktivitas di Obyek Wisata Jatim Park

2 sebagai pekerjaan pokok. Sehingga semua pendapatan yang diperoleh

dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga hal ini juga dikarenakan

sebelumnya mereka tidak memiliki pendapatan yang tetap. Sementara 68%

penduduk yang terlibat secara tidak langsung juga merasakan tambahan
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penghasilan. Temuan ini menunjukkan adanya dampak positif pembangunan

kepariwisataan terhadap kehidupan ekonomi penduduk yang tinggal di sekitar

Obyek Wisata Jatim Park 2 khususnya penduduk Desa Oro-Oro Ombo.

Walaupun taraf pengaruhnya belum terlalu mampu untuk meningkatakan secara

cepat kehidupan ekonomi penduduk. Kontribusi sektor wisata memang masih

dinikmati oleh sebagian penduduk yang terlibat secara langsung dalam kegiatan

Obyek Wisata Jatim Park 2.

4.6 Eksternalitas Positif dan Negatif Yang Didapatkan Penduduk Desa Oro-

Oro Ombo Dengan Adanya Obyek Wisata Jatim Park 2

Dari hasil observasi penelitian dan wawancara dengan narasumber yang

telah dilakukan ternyata dari kebijakan pengembangan obyek wisata yang telah

dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu menimbulkan eksternalitas di sekitar

Obyek Wisata Jatim Park 2 ini khususnya Desa Oro-Oro Ombo. eksternalitas ini

berupa dampak positif dan terjadi pula beberapa dampak negatif yang dirasakan

oleh penduduk sekitar secara ekonomi.

Eksternalitas positif yang timbul dengan adanya Obyek Wisata Jatim Park 2

antara lain adalah:

1. Daerah Oro-Oro Ombo menjadi lebih ramai oleh pengunjung yang ingin

menikmati Obyek Wisata Jatim Park 2 sehingga transaksi ekonomi juga

meningkat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Wiweko Kepala

Desa Oro-oro Ombo:

“ Obyek Wisata Jatim Park 2 ini menjadikan desa ini semakin

ramai...banyak usaha-usaha baru yang bermunculan meskipun skalanya

masih kecil ”.

2. Tersedianya berbagai fasilitas penunjang kegiatan pariwisata serta

tersedianya penerangan yang lebih baik dari pemerintah daerah sebagai
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akses masuk ke obyek wisata maupun pasar wisata yang ditujukan untuk

mewadahi potensi ekonomi yang ada di Desa Oro-Oro Ombo.

3. Membuka lapangan pekerjaan yang baru untuk komunitas lokal

(Penduduk Desa Oro-Oro Ombo), baik itu sebagai pegawai bagian

kebersihan, kemananan, ataupun yang lainnya yang sesuai dengan

kemampuan, skill dari masyarakat sekitar yang bisa dipergunakan oleh

pihak Jatim Park 2, atau dengan berjualan, seperti : makanan, minuman

atau kios rokok dan bensin di sekitar Jatim Park 2. seperti ungkapan

Bapak Riduan Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan Desa Oro-oro

Ombo:

“ manfaat secara langsung ya banyak lulusan SMA yang masuk kesana

(Jatim Park 2) mas....secara tidak langsungnya banyak warung-warung

baru.”

4. Meningkatnya tingkat pendapatan atau taraf hidup penduduk di sekitar

Obyek Wisata Jatim Park 2 dalam hal ini penduduk Desa Oro-Oro Ombo

khususnya yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam

kegiatan kepariwisataan yang ada.

5. Mendorong munculnya lembaga pendidikan lainnya yang berfokus pada

bidang kepariwisataan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang

handal di bidang pariwisata, terutama kaum muda desa Oro-oro Ombo

yang siap memasuki dunia kerja. Seperti Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat Tunas Harapan yang ada di desa Oro-oro Ombo.

Eksternalitas negatif yang timbul dengan adanya Obyek Wisata Jatim Park 2

antara lain adalah:

1. Adanya pengurangan sumber daya lokal yaitu tanah atau lahan potensial

untuk pertanian. Dengan semakin berkembangnya kawasan Oro-Oro

Ombo secara tidak langsung akan menarik minat para investor untuk
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menguasai lahan-lahan potensial di Desa Oro-Oro Ombo. Tanah kas

desa yang selama ini digunakan oleh penduduk untuk menggantungkan

hidupnya melalui kegiatan pertanian merupakan sasaran empuk jika tidak

ada perencanaan, pengelolaan, serta koordinasi yang baik antara

penduduk Desa Oro-Oro Ombo dengan perangkat desa yang ada. Selain

itu juga rentan terhadap konflik yang terjadi antara penduduk Desa Oro-

oro Ombo dengan para aparat desa. Seperti yang diungkapkan Bapak

Wariaji Media Informasi Dan Komunikasi Kota Batu:

“ Desa ini semakin berkembang secara ekonomi...namun banyak masalah

juga yang timbul di masyarakat..terutama yang berhubungan dengan

tanah atau lahan...”

2. Lingkungan terlihat kurang bersih karena banyak sampah yang

berserakan di beberapa sudut Desa Oro-Oro Ombo khususnya pada hari-

hari liburan. Terbatasnya tenaga kebersihan tidak sebanding dengan

volume sampah khususnya sampah yang berada di sekitar jalan raya

Oro-Oro Ombo belum lagi limbah yang berasal dari Jatim Park 2 juga

sangat berpengaruh pada kondisi lingkungan di Desa Oor-Oro Ombo.

3. Adanya genangan air di depan Jatim Park 2 yang muncul ketika musim

hujan tiba. Hal ini menurut Bapak Sudirwan warga sekitar, dikarenakan

tidak adanya drainase atau saluran air di depan Jatim Park 2 serta kondisi

jalan raya yang agak cekung sehingga air tidak bisa mengalir dengan baik

ketika hujan.

“ Ini ada jalan...tapi tidak ada saluran pembuangan air..makanya air

ngumpul di tengah jalan mas..nggak bisa kemana-mana.”

Kondisi ini menyebabkan terganggunya aksesibilitas warga sekitar

khususnya Desa Oro-Oro Ombo maupun wisatawan yang datang kesana
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yang secara tidak langsung menganggu kegiatan ekonomi yang

berlangsung disana.

4. Keberadaan Warung-warung yang merupakan usaha dari warga sekitar

khususnya penduduk Desa Oro-oro Ombo kurang tertata dengan baik

dan terlihat kumuh. Hal ini menyebabkan keindahan maupun kebersihan

daerah sekitar Jatim Park 2 dan Desa Oro-oro Ombo terganggu karena

keberadaan bangunan semi permanen ini.

4.7 Dampak Serta Perubahan Sosial Yang Terjadi Pada Penduduk Desa

Oro-Oro Ombo Dengan Adanya Obyek Wisata Jatim Park 2

Perubahan yang sangat penting yang sedang terjadi saat ini adalah semakin

menipisnya perbedaan antara desa dan kota. Hal ini terutama disebabkan oleh

semakin menyebar dan meluasnya transportasi dan komunikasi modern  atau

sains-teknologi lainnya. Kondisi kuatnya akar tradisionalisme dalam kehidupan

masyarakat desa, kini semakin berkurang atau bahkan mulai menghilang. Desa

semakin terbuka terhadap pengaruh-pengaruh luar baik dari lingkup regional

maupun nasional. Bentuk-bentuk hubungan sosial dan gaya hidup pedesaan

mulai berubah dan menyesuaikan diri dengan hubungan dan gaya hidup modern

sesuai kemampuan dan akses yang dimiliki. Pengaruh aspek ekonomis

sangatlah erat kaitannya dengan aspek sosial yang ada di masyarakat, dengan

semakin besarnya peranan sistem kapitalisme dengan kekuatan modalnya telah

menjadikan aspek ekonomis sebagai kekuatan yang sangat besar pengaruhnya

dalam proses perubahan sosial yang terjadi di Desa Oro-Oro Ombo.Perubahan-

perubahan itu juga telah menciptakan terjadinya diferensiasi-diferensiasi di

kalangan penduduk Desa Oro-Oro Ombo . Dengan semakin menyempitnya

lahan pertanian, merasuknya sistem ekonomi uang, semakin meluasnya jaringan

transportasi, serta komunikasi, dan semakin intensifnya kontak dengan luar desa,
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maka telah mengakibatkan terjadinya diferensiasi dalam struktur mata

pencaharian penduduk Desa Oro-Oro Ombo. Mereka tidak lagi sangat

tergantung kepada pertanian terutama kaum mudanya, seperti yang diutarakan

oleh Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan Desa Oro-oro Ombo Bapak Riduan,

sebagai berikut:

“ memang awalnya mayoritas di desa ini adalah petani atau ternak tapi

sekarang kaum mudanya sudah jarang yang mau mas...mereka lebih suka kerja

di BNS atau Jatim Park 2 ”.

Sektor-sektor di luar pertanian seperti perdagangan, kepariwisataan,

kerajinan, dan lainnya menjadi semakin berkembang. Sektor-sektor non

pertanian ini eksistensi dan perkembangannya sangat bergantung pada

hubungan-hubungan Desa Oro-Oro Ombo dengan luar desanya. Maka bisa

dikatakan desa semakin berubah menjadi bagian dari kesatuan masyarakat yang

lebih besar dan tidak mandiri lagi.

4.7.1 Perubahan Kultural di Desa Oro-oro Ombo

Adanya interaksi antara masyarakat setempat dengan para wisatawan dan

pendatang yang berpengaruh pada perubahaan perilaku dan pola pikir

masyarakat setempat. Perubahan kultural ini merupakan perubahan kebudayaan

masyarakat desa dari pola tradisional menjadi bersifat lebih modern. Salah satu

masalah yang mempengaruhi proses modernisasi adalah sikap hidup

masyarakat. Sikap hidup masyarakat terutama pada masyarakat tradisional,

banyak dipengaruhi oleh faktor adat istiadat dan kebiasaan beragama. Selain itu,

hambatan lainnya karena masih adanya sikap hidup konsumtif yang tidak atau

kurang rasional. Meskipun demikian, tingkah laku dan sikap hidup masyarakat

dapat berubah menurut perkembangan waktu dan keadaan akibat dari berbagai

pengaruh ekstern. Akan tetapi, kalau hal itu berjalan dengan sendirinya, maka
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perkembangan dan perubahan ke arah yang positif hanya akan berlangsung

lambat. Oleh karena itu perubahan kultural dari penduduk Desa Oro-oro Ombo

yang terjadi antara lain:

4.7.1.1 Akulturasi Budaya

Proses Akulturasi merupakan proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan

dari luar yang berbeda dengan kebudayaan yang ada di desa Oro-oro Ombo,

sehingga secara tidak langsung lambat laun unsur kebudayaan dari luar tersebut

membaur ke dalam kebudayaan yang sudah ada di desa Oro-oro Ombo. Hal ini

mungkin bisa terjadi karena adanya interaksi antara penduduk desa Oro-oro

Ombo dengan para wisatawan yang datang kesana maupun dengan individu-

individu dari desa lain atau bahkan kota lain yang datang ke desa Oro-oro Ombo

untuk menetap sementara demi kepentingan pekerjaan maupun kepentingan

lain. Hal ini akan menimbulkan interaksi yang berlangsung dalam kurun waktu

tertentu dimana masing-masing pihak memiliki latar budaya yang berbeda-beda

dan lama kelamaan akan saling mempengaruhi satu sama lain baik pengaruh

positif maupun negatif. Proses akulturasi ini juga dapat berbentuk adanya proses

transfer ilmu atau pertukaran teknologi maupun iptek, sehingga ilmu yang

didapat tersebut dapat berguna bagi penduduk desa Oro-oro Ombo untuk

semakin meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Seperti yang diutarakan oleh

Kepala Urusan Umum Desa Oro-oro Ombo Bapak Supriono yang menyatakan

adanya peningkatan jumlah pendatang di Desa Oro-oro Ombo, sebagai berikut:

“ Kondisi masyarakat di desa ini cukup beragam tidak didominasi oleh warga

asli saja, banyak pendatang juga mas....banyak kok yang mengurus surat ijin

tinggal sementara atau surat keterangan buruh kerja...jumlahnya sedikit

meningkat tiap tahun.”
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4.7.1.2 Perubahan Gaya Hidup (Demonstration effects)

Dampak keberadaan pariwisata terhadap keadaan sosial salah satunya

adalah menimbulkan adanya demonstration effects dari penduduk sekitar.

Demonstration effects yang dimaksud adalah perkembangan pariwisata akan

dapat mempengaruhi keadaan sosial penduduk sekitar seperti perubahan sikap,

mental, atau tingkah laku yang disebabkan karena seringnya interaksi dengan

wisatawan baik itu hanya melihat maupun berkomunikasi. Efek ini kadang-

kadang dianggap mempunyai pengaruh yang dapat mendorong penduduk untuk

bekerja lebih giat agar dapat memperbaiki standar hidupnya. Tetapi tidak jarang

kemewahan yang ditunjukkan wisatawan di Obyek Wisata Jatim Park 2 di tengah

kondisi ekonomi penduduk Desa Oro-oro Ombo juga akan dapat menimbulkan

dampak-dampak negatif. Dampak-dampak negatif itu dapat dilihat dari

perubahan perilaku penduduk seperti gaya berpakaian maupun perubahan nilai-

nilai budaya pedesaan yang luhur.

Gaya hidup remaja pedesaan pada masa dahulu selalu diidentikkan dengan

gaya hidup yang dipengaruhi oleh nilai agama dan budaya setempat, misalnya

saja dalam hal berpakaian terkesan sederhana dan tidak mengikuti mode karena

belum terlalu berkembangnya interaksi dengan masyarakat luar  pedesaan.

Pergaulan remaja pria dan perempuan pun tidak sebebas sekarang, tidak boleh

berpegangan tangan di tempat umum, Jika dulu remaja perempuan maupun laki-

laki di desa cara berpakaian, berbicara, tata krama serta bergaul dengan lawan

jenis merujuk sesuai norma-norma setempat misalnya remaja putri selalu

memakai kain atau rok, saat ini mungkin lebih sering memakai celana jeans ketat

karena dianggap lebih praktis mendukung aktivitas di luar rumah, mereka

bersikap sopan santun dan tabu bergaul dengan lawan jenis. Sedangkan pada

remaja pria desa dahulu menggunakan celana panjang, sarung, berkopiah, juga

bersopan santun dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis. Namun sekarang
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karena pengaruh meningkatnya interaksi dengan masyarakat kota cenderung

terjadi perubahan gaya hidup di kalangan remaja desa dan itu terlihat dari gaya

berpakaian, pergaulan yang sedang trend di kalangan remaja pedesaan.

Salah satu perubahan yang terlihat secara nyata adalah perubahan dalam

hal gaya berpakaian oleh penduduk Desa Oro-oro Ombo, gaya berpakaian anak-

anak muda di desa ini sudah semakin mengikuti jaman atau semakin modis. Hal

ini mungkin dikarenakan anak-anak muda di desa ini mengamati dan kemudian

meniru gaya berpakaian para wisatawan yang mereka jumpai disana. Fenomena

ini dapat dikatakan sebagai suatu proses yang meniru gaya hidup modernisasi

dalam pengertian yang salah, sehingga pola hidup masyarakat desa Oro-oro

semakin menjadi konsumtif. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Wariaji Ketua

Kim Warkop (Media Komunikasi dan Informasi Masyarakat) Kota Batu yang

tinggal di Desa Oro-oro Ombo :

“ Anak-anak muda disini sekarang keren-keren mas pakaiannya namun

kadang ya keterlaluan...terutama yang perempuan...mungkin ya pengaruh dari

adanya budaya luar yang sering mereka lihat...mulai dari anak seumuran SMP

sampai yang dewasa bergaya semua..sepeda motor juga diotak-atik bentuknya.”

4.7.2 Perubahan Struktural di Desa Oro-oro Ombo

Perubahan struktural yang terjadi erat kaitannya dengan sistem sosial yang

ada di Desa Oro-oro Ombo ini. Hal ini bisa dilihat dari pergeseran pola mata

pencaharian penduduk di Desa Oro-oro Ombo serta adanya perubahan status

sosial antara laki-laki dan perempuan. Perubahan yang terjadi pada pola mata

pencaharian penduduk bisa dinilai dari adanya pergeseran dari penduduk yang

awalnya mayoritas adalah agraris bergeser ke sektor-sektor jasa atau

perdagangan. Selain itu adanya perubahan status sosial antara laki-laki dan
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perempuan yaitu semakin samanya derajat perempuan dengan laki-laki dalam

hal pekerjaan sehari-hari.

4.7.2.1 Mobilitas Sosial Horisontal

Mobilitas sosial yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya suatu proses

pergeseran penduduk yang awalnya bersifat agraris mulai berubah menjadi

penduduk yang terjun pada sektor-sektor industri jasa maupun perdagangan.

Dengan adanya Obyek Wisata Jatim Park 2 ini, banyak dari kaum muda di desa

Oro-oro Ombo yang lebih memilih menjadi tenaga kerja di sektor pariwisata ini

daripada di sektor agraris atau pertanian dan peternakan. Seperti yang

diungkapkan Bapak Wiweko Kepala Desa Oro-oro Ombo:

“ kondisi mata pencaharian di desa ini sedikit mulai berubah...yang awalnya

mayoritas bertani ato berternak....sekarang anak-anak mudanya lebih memilih

bekerja di Jatim Park 2 mas...BNS juga...”

Ini menunjukkan bahwa ada pergeseran antara hubungan kerja yang

awalnya didasarkan atas pola tradisional atau kekeluargaan mulai berubah

menjadi hubungan kerja yang lebih profesional layaknya atasan dan bawahan

yang bersifat komersial.

4.7.2.2 Perubahan Status Sosial Antara Laki-laki dan Perempuan

Secara umum status sosial yang menyangkut dominasi kaum laki-laki

terhadap kaum perempuan, sampai saat ini bukan hanya terlihat pada penduduk

pedesaan. Perjuangan kaum perempuan untuk mempersamakan kedudukannya

terhadap kaum laki-laki atau lebih populer disebut sebagai gerakan emansipasi

perempuan masih merupakan suatu gerakan yang mendunia. Kelebihan kaum

laki-laki dalam hal fisik yang dengan begitu menempatkan sebagai kaum yang
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mampu lebih berperan dalam mencari rejeki, ketergantungan itulah yang menjadi

penyebab mengapa kaum perempuan berada dalam kedudukan sosial yang

lebih rendah daripada kaum laki-laki. Namun dengan adanya Obyek Wisata

Jatim Park 2 ini menciptakan suatu kesempatan berusaha atau lapangan kerja

secara langsung maupun tidak langsung bagi penduduk di Desa Oro-oro Ombo.

Banyak dari kaum perempuan di desa ini yang menjadi tenaga kerja di Obyek

Wisata Jatim Park 2 atau terlibat secara langsung maupun yang bekerja di

sektor-sektor perdagangan, kerajinan, dan sebagainya. Oleh karena itu, kaum

perempuan Desa Oro-oro Ombo yang sebelumnya bergerak di bidang pertanian

atau hanya ibu rumah tangga saja, saat ini mampu menenempatkan diri ke

dalam peran yang lebih besar dari sebelumnya dalam hal pendapatan keluarga,

ini berarti keunggulan kaum laki-laki terhadap kaum perempuan menjadi

berkurang pula. Dengan sendirinya kondisi semacam ini mengangkat martabat

kaum perempuan menjadi lebih tinggi lagi daripada sebelumnya, maka sekalipun

secara umum dominasi kaum laki-laki masih merupakan persoalan umum,

namun perubahan-perubahan ke arah perimbangan kedudukan atau status

sosial kaum perempuan dengan kaum laki-laki semakin meningkat di Desa Oro-

oro Ombo ini.

4.7.3 Kepadatan (Crowded effects) dan kenyamanan (Amenities)

Penduduk Desa Oro-oro Ombo

Tingkat kepadatan, keruwetan dan berkurangnya kenyamanan penduduk

sekitar merupakan salah satu dampak negatif dari kegiatan kepariwisataan.

Setiap pengelola obyek wisata selalu menginginkan tempat wisata untuk

menyedot wisatawan baik domestik maupun internasional, tetapi ada hal-hal

yang harus diperhitungkan karena apabila suatu obyek wisata terlalu padat,

maka bisa menyebabkan hilangnya kenyamanan bagi penduduk setempat dan
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membuat masyarakat setempat menjadi tidak nyaman dan tingkat

aksesibilitasnya menjadi berkurang yang pada akhirnya akan terbentuk garis

batas antara penduduk lokal setempat dengan wisatawan yang terlalu banyak.

Selain Itu yang terjadi di Desa Oro-oro Ombo adalah adanya kemacetan yang

terjadi akibat meningkatnya volume kendaraan wisatawan terutama pada saat

hari libur sehingga menganggu kenyamanan dari penduduk desa, seperti kata

salah satu narasumber Bapak Wariaji:

“ kalo hari libur mending dirumah saja mas..soalnya mau keluar ke kota atau

alun-alun malas...jalan di depan pasti macet sekarang..gak kayak dulu...jadi lebih

enak tidur saja di rumah.”

Kondisi kemacetan ini juga disebabkan karena kondisi jalan yang kurang

lebar, selain itu juga banyak kendaraan yang parkir di pinggir jalan yang semakin

mempersempit lebar jalan yang ada.


