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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui metode pengumpulan data berupa

wawancara mendalam, observasi dan survei lapangan, diketahui bahwa

pengembangan Obyek Wisata Jatim Park 2 memberikan dampak sosial ekonomi

bagi penduduk yang tinggal di sekitarnya. Penduduk sekitar merupakan

sekelompok orang yang berada di wilayah geografi yang sama dan

memanfaatkan sumber daya alam yang ada yaitu penduduk Desa Oro-oro Ombo

Kecamatan Batu Kota Batu.

Eksternalitas positif secara ekonomi 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.

2. Tersedianya berbagai fasilitas penunjang kegiatan pariwisata serta

tersedianya penerangan yang lebih baik dari pemerintah daerah sebagai

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.
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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 secara ekonomi 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

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.

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
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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. Kondisi ini menyebabkan terganggunya aksesibilitas warga

sekitar khususnya Desa Oro-Oro Ombo maupun wisatawan yang datang

kesana yang secara tidak langsung menganggu kegiatan ekonomi yang

berlangsung disana.

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, maka telah mengakibatkan terjadinya diferensiasi

dalam struktur mata pencaharian penduduk Desa Oro-Oro Ombo. Mereka tidak

lagi sangat tergantung kepada pertanian terutama kaum mudanya
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Perubahan sosial yang terjadi di Desa Oro-oro Ombo antara lain:

1. Perubahan Kultural:

a. Akulturasi Budaya

b. Perubahan Gaya Hidup (Demonstration Effects)

2. Perubahan Struktural:

a. Mobilitas Sosial Horisontal

b. Perubahan Status Sosial Antara Laki-laki dan Perempuan

3. Kepadatan (Crowded effects) dan kenyamanan (Amenities) Penduduk Desa

Oro-oro Ombo.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan mengenai pola keterlibatan

penduduk Desa Oro-oro Ombo terdiri dari dua kegiatan, pertama penduduk yang

bersentuhan langsung dengan Jatim Park 2 meliputi kegiatan yang secara

langsung memanfaatkan potensi Jatim Park 2 sebagai kegiatan untuk

meningkatkan perekonomian penduduk sekitar. Adapun kegiatan tersebut

meliputi:

1. Petugas Kebersihan

2. Garden Keeper

3. Penjaga Loket Wahana Permainan

4. Operator Wahana Permainan

5. Penjaga Stand Makanan dan Minuman

6. Penjaga e-Bike

7. Penjaga Pintu Masuk Atau Keluar

8. Security

9. Penjaga Loket Parkir

10. Petugas Parkir

11. Penjaga Stand Souvenir

Ditemukan juga kegiatan penunjang sarana wisata merupakan kegiatan
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penduduk yang sifatnya sebagai pelengkap dalam obyek wisata Jatim Park 2.

Kegiatan tersebut meliputi:

1. Pemilik Warung atau Toko

2. Penjaga Toko

3. Pemilik Kios Rokok atau Kios Bensin

4. Pemilik Tambal Ban

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

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.
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5.2 Saran

Melihat dari beberapa kesimpulan diatas, saran yang dapat disampaikan

adalah, bahwa dalam pengelolaan suatu obyek wisata diperlukan kebijakan

pengembangan sektor pariwisata yang dirancang dengan baik agar tujuan

pengembangan dapat tepat sasaran. Sehingga diperlukan perencanaan yang

tepat dapat dikembangkan pada Obyek Wisata Jatim Park 2, yaitu:

1. Membuat dan mengontrol regulasi atau aturan yang jelas tentang lahan

potensial pertanian yang ada di Desa Oro-oro Ombo agar para penduduk

yang sebagian besar adalah petani dapat terlindungi dari invasi para

investor kakap yang ingin menguasai lahan potensial di Desa Oro-oro

Ombo

2. Membentuk suatu tim khusus yang terdiri dari tenaga kebersihan yang

dibentuk oleh pihak Desa Oro-oro ombo serta manajemen obyek-obyek

wisata yang ada untuk menangani masalah sampah di sepanjang jalan

desa Oro-oro Ombo agar kebersihan desa dapat terjaga serta

kenyamanan wisatawan tidak terganggu

3. Membangun suatu tempat atau menyediakan lahan yang dikhususkan

untuk dapat mewadahi para pedagang kaki lima agar dapat tertata secara

rapi dan tidak terkesan kumuh

4. Adanya pelatihan-pelatihan dasar kepariwisataan maupun pendidikan

kepariwisataan dari Dinas Pendidikan maupun Dinas Tenaga Kerja Kota

Batu agar semakin banyak penduduk Desa Oro-oro Ombo yang mampu

terlibat secara langsung dalam industri pariwisata yang ada di desanya

maupun yang ada di Kota Batu.


