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PENDAHULUAN
1.1 Konteks Penelitian

Sebagai salah satu sektor pembangunan yang dapat memacu pertumbuhan

ekonomi suatu wilayah, pariwisata dianggap sebagai suatu aset yang strategis

untuk mendorong pembangunan pada wilayah-wilayah tertentu yang memiliki

potensi obyek wisata. Dengan adanya perkembangan industri pariwisata, saat ini

arus urbanisasi ke kota-kota dapat lebih ditekan, hal ini disebabkan pariwisata

memiliki tiga aspek pengaruh yaitu aspek ekonomis (pajak,devisa), aspek sosial

(penciptaan lapangan kerja) dan aspek budaya Yoeti (2006:43). Keberadaan

sektor pariwisata tersebut memperoleh dukungan dari semua pihak seperti

pemerintah daerah sebagai administrator, masyarakat yang berada di lokasi

objek wisata serta partisipasi pihak swasta sebagai pengembang dan pengelola.

Selain peran yang dimilikinya, pariwisata juga merupakan suatu sektor yang

tidak jauh berbeda dengan sektor ekonomi yang lain yaitu dalam proses

perkembangannya juga mempunyai dampak atau pengaruh dibidang sosial dan

ekonomi. Pengaruh yang ditimbulkan tersebut dapat berupa pengaruh positif

maupun negatif terhadap kehidupan masyarakat setempat. Untuk mencegah

perubahaan itu menuju ke arah negatif maka diperlukan suatu perencanaan yang

mencakup aspek sosial dan ekonomi, sehingga sedapat mungkin masyarakat

setempat ikut terlibat di dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata. Hal

ini perlu dilakukan untuk mendukung keberhasilan pengembangan daerah wisata

yang bersangkutan.

Sebagai industri, pariwisata tidak dapat berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat

dengan sektor-sektor ekonomi, sosial dan budaya yang hidup dalam obyek

wisata. Pariwisata tidak hanya memberikan manfaat material bagi penduduk di

sekitar, namun juga membuka kesempatan berusaha bagi penduduk yang ada di

sekitar obyek wisata. Selain itu, pengembangan pariwisata dapat meningkatkan

kebanggaan kultural, rasa memiliki dan pengendalian terhadap kelestarian alam

yang ada. Sehubungan dengan itu diperlukan pembangunan pariwisata

berkelanjutan yang merupakan pembangunan pariwisata yang memperhatikan

usaha-usaha melestarikan seluruh kehidupan sosial ekonomi penduduk dan

lingkungan hidup yang ada di Daerah Tujuan Wisata (DTW) serta memberikan

manfaat ekonomi kepada penduduk secara berkelanjutan.

Oleh karena itu dampak pembangunan kepariwisataan terhadap kondisi

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



masyarakat terhadap perubahan dan perkembangan perilaku ekonomi

masyarakat di desa ini. 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. Pengembangan suatu obyek wisata idealnya dapat

membuka kesempatan berusaha berupa lapangan kerja bagi penduduk yang

berada di sekitarnya. Sehingga partisipasi masyarakat diperlukan untuk

menunjang keberadaan sebuah obyek wisata dekian pula seperti yang ada di

Desa Oro-oro Ombo. Pola hidup masyarakat yang masih tergantung dengan

alam seharusnya memudahkan untuk meningkatkan kondisi kehidupan sosial

ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Penduduk yang mendapatkan lapangan

pekerjaan baru dari adanya obyek wisata ini mendapatkan pendapatan yang

berbeda-beda karena berbagai alasan. Perbedaan pendapatan terjadi karena

adanya kompensasi kepada para pekerja akibat situasi pekerjaan mereka.

Berdasarkan konteks di atas, diperoleh fokus penelitian sebagai berikut:

Bagaimana pengaruh keberadaan Obyek Wisata Jatim Park 2 terhadap

kehidupan sosial ekonomi penduduk di Desa Oro-oro Ombo?

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.

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.

2.2 Pariwisata
Terdapat beberapa pengertian pariwisata yang telah dirumuskan oleh para

ahli di bidangnya. Menurut Gelgel (2006:22) pariwisata adalah suatu kegiatan

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,

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.

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

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).

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.

2.7 Penelitian Terdahulu
Yoeti (2006)  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.

Cole (2006) dalam Pariwisata Masalah dan Solusinya 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.

Satria (2009) 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 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.

2.8 Kerangka Pikir
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



METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Terdapat beberapa

definisi mengenai istilah penelitian kualitatif yang dijelaskan dalam Buku Analisis

Data Penelitian Kualitatif “Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah

Penguasaan Model Aplikasi.” Karangan Bungin Metode penelitian kualitatif

adalah pendekatan yang temuan-temuan penelitiannya tidak diperoleh melalui

prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya, prosedur ini menghasilkan

temuan-temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dengan

menggunakan beragam sarana. Sarana itu meliputi pengamatan dan

wawancara, namun bisa juga mencakup dokumen, buku, dan bahkan data yang

telah dihitung untuk tujuan lain, misalnya data sensus.

3.2 Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Obyek Wisata Jatim Park 2 yang terletak di

wilayah Jalan Raya Oro-oro Ombo No.9 Kecamatan Batu Kota Batu Provinsi

Jawa Timur.

3.3 Unit Analisis
Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Batasan analisis sosial ekonomi.

Agar penelitian tidak terlalu jauh melebar dari bahasan,ada beberapa point

yang akan lebih difokuskan dalam pengembangan analisis sosial ekonomi,

menurut Pitana (2005:109-118) ruang lingkup studi dampak sosial ekonomi

meliputi:

1. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha

2. Tingkat pendapatan penduduk

3. Perubahan Sosial

2. Penduduk Sekitar

Penduduk sekitar merupakan sekelompok orang yang berada di suatu

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

Oro-oro Ombo. Pada dasarnya penduduk memiliki pengetahuan tentang

fenomena alam dan budaya yang ada, namun mereka tidak memiliki

kemampuan secara finansial dan keahlian yang berkualitas untuk mengelolanya

atau terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata yang berbasiskan alam dan

edukatif



3.4 Jenis dan Sumber Data
Menurut Moleong (2009:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif

ialah kata-kata, dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti

dokumen dan lain-lain.

3.5 Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Pengamatan atau observasi

2. Wawancara

3.6 Teknik Analisis Data
Dalam penelitian kualitatif dikenal dua strategi analisis data yang sering

digunakan bersama-sama atau secara terpisah menurut Bungin (2003:87) yaitu

model strategi analisis deskriptif kualitatif dan model strategi analisis verifkatif

kualitatif. Kedua model tersebut memberi gambaran bagaimana alur logika

analisis data pada penelitian kualitatif sekaligus memberikan masukan terhadap

bagaimana teknik analisis data kualitatif digunakan.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah model

Content Analysis, yang mencakup kegiatan klarifikasi lambang-lambang yang

dipakai dalam komunikasi, menggunakan kriteria-kriteria dalam klarifikasi, dan

menggunakan teknik analisis dalam memprediksikan. Adapun kegiatan yang

dijalankan dalam proses analisis ini meliputi : (1) menetapkan lambang-lambang

tertentu, (2) klasifikasi data berdasarkan lambang/simbol dan, (3) melakukan

prediksi atas data Bungin (2003:85).

3.7 Pengecekan Keabsahan Temuan
Ada beberapa kemungkinan cara yang dapat digunakan untuk menentukan

legitimasi atau validitas hasil penelitian. Salah satunya adalah dengan cara

triangulasi Bungin (2003:202). Triangulasi ini merupakan teknik yang didasari

pola pikir fenomologi yang bersifat multiperspektif. Artinya, untuk menarik suatu

kesimpulan diperlukan tidak hanya satu cara pandang saja.

Terdapat tiga (3) macam triangulasi, yaitu:

1. Teori, yaitu penggunaan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas

permasalahan yang dikaji

2. Metode, yaitu penggunaan berbagai metode dalam penelitian

3. Data, yaitu pengambilan data dari berbagai kasus.



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. Meski

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

bersandar pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebagai 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.

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.

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.

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.

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

untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal agar mereka tidak

termarginalisasi akibat kegiatan pembangunan industri kepariwisataan di

wilayahnya.

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

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

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

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



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

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 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

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 .



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.

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 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 sosial yang terjadi di Desa Oro-oro Ombo antara lain:

Perubahan Kultural:

a. Akulturasi Budaya



b. Perubahan Gaya Hidup (Demonstration Effects)

Perubahan Struktural:

a. Mobilitas Sosial Horisontal

b. Perubahan Status Sosial Antara Laki-laki dan Perempuan

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

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.

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.
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