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BAB I

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
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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.

Meskipun demikian penerapan konsep pembangunan pariwisata

berkelanjutan sangat sulit dilakukan di lapangan. Tantangannya adalah

bagaimana penduduk yang ada di sekitar obyek wisata dapat semakin

memperoleh manfaat yang lebih besar dengan memanfaatkan potensi yang ada

di obyek wisata tersebut. Hal ini disebabkan karena pembangunan pariwisata

khususnya di negara berkembang menunjukkan bahwa penduduk sekitar tidak

dapat berperan serta karena penduduk di sekitar seringkali tak memiliki

kompetensi yang diperlukan untuk pengoperasian kegiatan kepariwisataan.

Bahkan di beberapa daerah dapat dilihat betapa kontras antara kawasan wisata

dengan lingkungan pemukiman penduduk yang berada di sekitarnya. Belum lagi

terdapatnya berbagai ketimpangan yang muncul di sana.

Oleh karena itu, menurut (Subadra, 2007) ada beberapa hal yang harus

dilakukan agar pariwisata berjalan sesuai dengan prinsip pembangunan

pariwisata berkelanjutan yaitu:

1. Partisipasi

2. Keikutsertaan pelaku atau Stakeholder

3. Kepemilikan lokal

4. Penggunaan sumber daya yang berkelanjutan

5. Mewadahi tujuan-tujuan masyarakat
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6. Daya dukung

7. Monitor dan evaluasi

8. Akuntabilitas

9. Pelatihan

10. Promosi.

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.

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 Hotel Pohon Inn. Obyek ini

memiliki luas lebih kurang sekitar 14 hektar, yang terletak di Jalan Raya Oro-oro

Ombo no.9 Kecamatan Batu Kota Batu.

Karena bersentuhan langsung dengan pemukiman penduduk yang

mayoritas merupakan masyarakat golongan menengah ke bawah, diharapkan

dengan adanya obyek wisata dapat memberikan manfaat sosial ekonomi bagi

mereka khusunya penduduk di Desa Oro-oro Ombo. Manfaat yang dimaksud

dapat berupa kesempatan penduduk dalam melakukan kegiatan ekonomi yang

bisa memberikan tambahan berupa pendapatan individu maupun kelompok
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sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan. Manfaat lain yang dapat diambil

berupa peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang dibangun oleh

pihak terkait berupa fasilitas pariwisata yang dapat digunakan oleh penduduk

yang berada di sekitar Obyek Wisata Jawa Timur Park 2 seperti perbaikan jalan,

penerangan, maupun fasilitas publik lainnya.

Manfaat yang terpenting adalah penemuan jati diri dan kebanggaan

terhadap lingkungan kehidupan sekitar obyek wisata karena unsur yang sangat

penting dalam pembangunan kepariwisataan adalah pengembangan obyek

wisata yang sesuai dengan karakteristik obyek wisata itu sendiri. Oleh karena itu

kajian dan rencana yang lebih mendalam mengenai sebesar apa potensi dan

prospek yang dimiliki oleh masing-masing obyek wisata perlu dilakukan

Perekonomian kota batu sebenarnya masih menghadapi berbagai

keterbatasan dan permasalahan struktural sehingga kenaikan laju pertumbuhan

ekonomi yang terjadi belum memadai untuk menyerap tambahan angkatan kerja

yang ada. Menghadapi berbagai tantangan tersebut pemerintah Kota Batu

dibantu sektor swasta telah mengambil serangkaian langkah kebijakan untuk

mendorong proses peningkatan ekonomi sembari tetap menjaga kestabilan

ekonomi makro. Pemerintah Kota Batu menciptakan suatu strategi untuk

mewujudkan sektor pariwisata yang kuat dan berdaya saing tinggi sehingga

pertumbuhan sektor pariwisata sebagai sektor yang diharapkan sebagai motor

penggerak pertumbuhan ekonomi. Salah satu daerah yang menjadi target dalam

perencanaan kepariwisataan  di Kota Batu adalah kawasan Desa Oro-oro Ombo.

Dimana di desa itu masih banyak tersedianya lahan yang potensial, kondisi

penduduk yang mayoritas masih bergerak di sektor pertanian dan peternakan,

serta tingkat aksesibilitas dari pusat Kota Batu yang sangat mudah untuk

dijangkau.
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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. Dalam

Mankiw (2006:531) jika semua hal dianggap sama, mereka yang memiliki

pekerjaan berat dan tidak menyenangkan dibayar lebih mahal dibandingkan

mereka yang pekerjaannya lebih mudah dan menyenangkan.

Penduduk sekitar obyek wisata Jatim Park 2 harus terlibat secara aktif dalam

pengembangan pariwisata. Lebih jauh, pariwisata juga diharapkan memberikan

peluang dan akses kepada penduduk Desa Oro-oro Ombo untuk

mengembangkan usaha pendukung pariwisata seperti: toko kerajinan, toko

cenderamata (souvenir), warung makan, pedagang kaki lima dan lain-lain agar

penduduk yang tinggal di sekitar obyek wisata memperoleh manfaat ekonomi

yang lebih banyak dan secara langsung dari wisatawan, yang dapat digunakan

untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya sehingga terlepas dari

jerat kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang ada di desa Oro-oro Ombo ini masih

cukup tinggi. Menurut Mankiw (2003:346) tingkat kemiskinan adalah persentase

populasi yang pendapatan keluarganya berada di bawah suatu tingkat mutlak

yang disebut garis kemiskinan. Kemiskinan merupakan sebuah penyakit ekonomi
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yang mempengaruhi semua kelompok dalam populasi, tapi kemiskinan tidak

mempengaruhi semua kelompok ini dengan frekuensi yang sama.

Sebuah analisis sosial ekonomi pengembangan pariwisata terhadap

penduduk yang berada di sekitar obyek wisata perlu diketahui, dipahami dan

didalami secara baik. Hal ini dilakukan sebagai indikator apakah keberadaan

pengembangan obyek wisata dapat menguntungkan masyarakat berupa

peningkatan kesejahteraan dari penduduk yang berada di sekitarnya.

Berdasarkan uraian mengenai potensi yang ada di Obyek Wisata Jatim Park

2 diatas, maka disusunlah penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh

Keberadaan Obyek Wisata Jatim Park 2 Terhadap Kehidupan Sosial

Ekonomi Penduduk di Sekitarnya” yang bertujuan untuk mengetahui dampak

secara luas bagi suatu daerah tentang keberadaan obyek wisata. Khususnya

dari sisi kehidupan sosial ekonomi bagi penduduk sekitar yang berada di

Kawasan Desa Oro-oro Ombo.
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1.2 Fokus Penelitian

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?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui pengaruh keberadaan Obyek Wisata Jatim Park 2

terhadap kehidupan sosial ekonomi penduduk di sekitarnya. Dari sisi kehidupan

ekonominya dilihat dari kesempatan kerja dan kesempatan berusaha penduduk

Desa Oro-oro Ombo, tingkat keterlibatan penduduk, pengaruh terhadap

pendapatan, sedangkan sisi kehidupan sosial adalah adanya perubahan sosial

yang terjadi pada penduduk Desa Oro-oro Ombo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat bagi berbagai

pihak, antara lain:

1. Mengaplikasikan ilmu dan teori ekonomi selama menempuh perkuliahan

khususnya mengenai ilmu dan teori yang berhubungan dengan penelitian

ini.

2. Dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi serta bahan

perbandingan jika ingin meneliti masalah dengan tema yang kurang lebih

sama.

3. Dapat digunakan sebagai masukan dalam upaya pengembangan potensi

di suatu obyek wisata dan bahan pertimbangan dalam pengambilan

kebijakan di bidang pariwisata khususnya di Obyek Wisata Jatim Park 2.


