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ABSTRAKSI 

Swardhika, Rhizky. 2009. Dampak Sosial Ekonomi Obyek Wisata Pantai 
Teleng Ria dan Pantai Tamperan bagi Masyarakat Lokal. Skripsi, Jurusan 
Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya. Dr. 
Sasongko, SE., MS. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak sosial ekonomi dari adanya 
obyek wisata Pantai Teleng Ria dan Pantai Tamperan bagi masyarakat lokal dan 
untuk mengetahui kontribusi yang diberikan oleh obyek wisata Pantai Teleng Ria 
dan Pantai Tamperan kepada pemerintah daerah Kabupaten Pacitan. Penelitian 
ini menggunakan metode penelitian kualitatif. 
Dari hasil penelitian diketahui bahwa sejak September 2008 Pantai Teleng Ria 
disewa oleh PT. El John Tirta Emas Wisata hingga 20 tahun ke depan. 
Keputusan pemerintah daerah Kabupaten Pacitan melakukan kontrak dengan 
PT. El John Tirta Emas Wisata merupakan kebijakan publik yang dalam 
pelaksanaannya terdapat pro dan kontra. Apalagi ternyata dalam 
pelaksanaannya pihak swasta ini tidak menjalankan perencanaan dan 
pengembangan pariwisata secara terarah dan tidak melaksanakan konsep 
pembangunan pariwisata berkelanjutan, yaitu pembangunan pariwisata yang 
memperhatikan usaha-usaha melestarikan seluruh kehidupan sosial-budaya 
masyarakat lokal dan lingkungan hidup yang ada di daerah tujuan wisata serta 
memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal secara berkelanjutan, 
terlihat dari usahanya untuk mencari keuntungan semaksimal mungkin tanpa 
memperhatikan aspek-aspek lain yang mendukung keberadaan obyek wisata. 
Jadi, disewanya Pantai Teleng Ria oleh pihak swasta ternyata memberikan lebih 
banyak dampak negatif berupa biaya sosial ekonomi daripada dampak positif 
berupa manfaat sosial ekonomi. Terdapat dualisme dalam kasus privatisasi atas 
Pantai Teleng Ria oleh pihak swasta ini. Dimana kepentingan pemerintah yang 
diutamakan, sedangkan kepentingan rakyat dikorbankan. Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Kabupaten Pacitan yang meningkat harus diiringi dengan 
menurunnya kesejahteraan masyarakat lokal serta para pedagang dan pemilik 
usaha di lokasi obyek wisata Pantai Teleng Ria dan Pantai Tamperan. Meskipun 
demikian, masyarakat juga memiliki sedikit pemahaman yang salah tentang 
bagaimana seharusnya suatu obyek wisata itu didukung agar dapat memberikan 
kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu dengan cara membayar 
retribusi masuk obyek wisata serta ikut menjaga seluruh fasilitas yang ada 
dengan baik. 
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