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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata sebagai salah satu penggerak di sektor ekonomi dapat

menjadi solusi bagi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi.

Sektor pariwisata tidak hanya menjangkau ekonomi kalangan bawah.

Masyarakat sekitar objek-objek wisata dapat mendirikan berbagai kegiatan

ekonomi, misalnya tempat penginapan, layanan jasa (transportasi, informasi),

warung atau toko dan lain – lain. Dengan berbagai kegiatan yang didirikan,

dapat menambah pendapatan masyarakat.

Menurut Undang – Undang No 10. Tahun 2009 tentang

kepariwisataan bab IV Pasal 5 ayat 3 – 6 Kepariwisataan diselenggarakan

dengan prinsip, yaitu :

1. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai

pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara

manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan

sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan.

2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan

lokal.

3. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan

proporsionalitas; (d) memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup.
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4. Memberdayakan masyarakat setempat.

5. Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah

yang merupakan satu kesatuan sistematik dalam kerangka otonomi daerah,

serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.

6. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional

dalam bidang pariwisata.

7. Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pariwisata di Kabupaten Karanganyar memang didominasi oleh

pemandangan alam yang menakjubkan. Hal ini dibuktikan dengan berbagai

wisata alam yang ada di Kabupaten Karanganyar misalnya, air terjun

Grojogan Sewu, air terjun Parang Ijo, air terjun Jumog, bumi perkemahan

Sekipan, perkebunan teh Ngargoyoso dan lain-lain. Sedangkan pariwisata

historisnya dapat dijumpai dengan adanya wisata candi – candi yang ada di

Karanganyar yang sarat nilai historisnya. Ada wisata Candi Sukuh, wisata

Candi Ceto, makam Girilayu dan lain-lain. Karena memiliki aset - aset wisata

itulah, Kabupaten Karanganyar memiliki motto, “ Bumi Intanpari “ yang

berarti bumi pertanian dan pariwisata.

Agrowisata Sondokoro adalah Agrowisata yang berlokasi di Desa

Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar yang berbatasan

langsung dengan Desa Nglano. Agrowisata Sondokoro merupakan objek

wisata baru karena baru berumur kurang lebih enam tahun. Agrowisata

Sondokoro memulai kegiatannya pada tahun 2005 yang dahulu hanya berupa
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pabrik gula, yang berkapasitas 31.000 Ton Cane per Day (TCD) dan sangat

tertutup untuk kepentingan umum. Pada tahun tersebut terbentuk pemikiran

membuka diri dengan Wisata Agro dan Industri Gula yang bernuansa Tempo

dulu.

Agrowisata Sondokoro meliputi wisata perkebunan tebu dengan sarana

transportasi Spoor Teboe, Spoor Sakarosa, Spoor Gula yang melintasi

kawasan sekeliling kebun tebu dan sekitar Pabrik Gula Tasikmadu, dilengkapi

dengan beragam fasilitas permainan untuk dewasa dan anak dan juga berbagai

wahana kesehatan. Selain itu juga dilengkapi dengan fasilitas Edukasi yaitu

Wisata Pendidikan dan Wisata Pabrik untuk melihat proses pembuatan gula

beserta instalasinya. Lokasi Agrowisata ini sendiri satu kawasan dengan

Pabrik Gula Tasikmadu yang berdiri di atas tanah seluas 28 hektar, sehingga

Agrowisata ini menawarkan wisata pertanian dengan ciri khas tebu

(sacccharum officinarum L) sebagai tanamannya.

Penduduk di Desa Ngijo umumya mengandalkan pertanian sebagai

usaha perekonomiannya, tapi sebagian warganya juga menjadikan usaha

berdagang dan jasa yang lain sebagai pekerjannya. Hal ini disebabkan dengan

kondisi Desa Ngijo yang berdekatan dengan pasar yang berada satu kawasan

juga dengan Agrowisata Sondokoro yaitu Pasar Nglano. Setelah keberadaan

Agrowisata Sondokoro yang semakin berkembang maka jasa perdagangan

dan jasa yang lain di sekitar kawasan tersebut menjadi ramai. Mulailah

bermunculan warung maupun ruko–ruko yang dibangun untuk menunjang
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perekonomian warga. Masyarakat setempat memanfaatkan para wisatawan

yang banyak berkunjung ke Agrowisata Sondokoro untuk menjajakan barang

dagangannya. Usahanya meliputi rumah makan, toko serba ada, jasa

tranpotasi, jasa souvenir dan lain-lain.

Faktor-faktor yang menjadi alasan Agrowisata Sondokoro dijadikan

sebagai salah satu obyek wisata di Kabupaten Karanganyar diantaranya

sebagai berikut :

1. Pemanfaatan aset pabrik gula Tasikmadu. Aset pabrik gula Tasikmadu

yang sudah tidak terpakai dan juga merupakan usaha diversifikasi dari

pabrik gula Tasikmadu.

2. Adanya budaya masa lalu yaitu mengenai sejarah pabrik gula Tasikmadu

sendiri yang sudah terkenal sampai ke berbagai daerah. Pabrik gula

Tasikmadu didirikan oleh K.G.P.A.A. Mangkunegara IV pada 11 Juni

1871.

3. Kemudahan transportasi menuju dan pergi ke Agrowisata Sondokoro.

4. Pemasukan keuangan bagi perusahaan dan juga pabrik gula Tasikmadu

tentunya hal ini terjadi seiring dengan perkembangan di Agrowisata

Sondokoro (Ani Setyowati, 2010: 45).

Berdasarkan pra survai Bulan November 2011, di area Agrowisata

Sondokoro telah dibangun beberapa fasilitas penunjang dalam upaya

meningkatkan daya tarik wisata. Hal ini terlihat di sejumlah sudut area

Agrowisata, terdapat berbagai jenis atraksi berupa  kereta keliling perkebunan
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tebu, kolam renang, flying fox, rumah pohon, terapi ikan, bahkan terdapat

perpustakaan yang khusus disediakan untuk pengunjung Agrowisata

Sondokoro. Namun tidak semua fasilitas yang ada memadai, seperti minimnya

fasilitas penginapan dan area food court yang terkesan kurang menarik

pengunjung obyek wisata. Terlihat pula kurang terjaganya kebersihan di area

Agrowisata, yang membuat pengunjung kurang merasa nyaman. Hal ini

mungkin karena kurangnya tenaga kebersihan. Selain itu sarana rute angkutan

umum yang memang masih sedikit. Untuk mencapai lokasi Agrowisata

Sondokoro dengan angkutan umum pengunjung akan merasa kesulitan, karena

angkutan umum yang lewat hanyalah bis pedesaan yang jumlahnya sangat

sedikit. Untuk mencapai tempat wisata lebih mudah dengan menggunakan

kendaraan pribadi, karena sudah terdapat papan petunjuk untuk sampai ke

objek wisata.

Yang menarik dari survai yang dilakukan, ketika keluar area obyek

wisata di sekitar wilayah Agrowisata Sondokoro terdapat toko–toko atau

warung yang menyediakan berbagai macam jasa. Warga sekitar obyek wisata

memanfaatkan peluang usaha dengan mendirikan warung atau toko di depan

rumah. Perkembangan Agrowisata Sondokoro memberikan dampak bagi

kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar, khususnya sebagai penjual jasa

yang membuka usaha. Berbagai jenis layanan jasa tersedia, berupa warung

makan, toko serba ada, pedagang cinderamata, bengkel dan lain-lain. Secara

tidak langsung keberadaan obyek wisata Sondokoro menarik masyarakat
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sekitar untuk membuka usaha. Dari usaha tersebut penjual jasa dapat

memperoleh keuntungan. Karena dilihat secara sekilas, kawasan ini menjadi

lebih ramai setelah berdirinya obyek wisata Sondokoro.

Berdirinya Agrowisata Sondokoro sejak 18 Desember 2005

memberikan dampak tersendiri bagi masyarakat sekitar yang berbatasan

langsung dengan obyek wisata ini yaitu masyarakat Desa Ngijo khususnya.

Banyak yang dapat dilakukan oleh masyarakat karena adanya obyek wisata

tersebut. Banyak dari masyarakat yang berada di pinggir jalan memanfaatkan

untuk menjual jasa. Dampak tersebut dapat terjadi pada pola kehidupan yang

dijalani masyarakat yang membuka usaha. Dengan berkembangnya kegiatan

pariwisata di Agrowisata Sondokoro dapat memberikan dampak atau

pengaruh yang luas baik itu dampak positif maupun negatif terhadap kondisi

lingkungan fisik, kondisi ekonomi, dan kondisi sosial masyarakat sekitar

kawasan wisata tersebut, khususnya penduduk Desa Ngijo. Dampak ekonomi

yang dapat dilihat sekilas dari penjual jasa adalah bertambahnya pendapatan

dari sektor pariwisata setelah dikembangkannya obyek wisata Sondokoro.

Dengan bertambahnya pendapatan maka akan berpengaruh terhadap

peningkatan konsumsi barang dan jasa (terjadi perubahan pola konsumsi).

Selain berdampak pada kehidupan ekonomi, berkembanganya obyek wisata

Agrowisata Sondokoro juga mempengaruhi kehidupan sosial penjual jasa di

sekitarnya.
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Dengan masuknya wisatawan yang terdiri dari berbagai macam

kebiasaan, lingkungan, tingkat pendidikan, serta latar belakang kehidupan

yang berbeda, maka dapat mempengaruhi penduduk yang didatangi baik yang

memberi pelayanan langsung maupun tidak langsung (Oka A.Yoeti,1997:

110). Kegiatan pariwisata dapat menjadi sarana peningkatan pengetahuan.

Dengan adanya interaksi antara wisatawan dengan penjual jasa di sekitar

obyek wisata dapat membuka wawasan bagi penjual jasa dalam berbagai hal

seperti tentang pariwisata, kebudayaan daerah asal wisataawan, pendidikan,

atau hal lain. Pengetahuan dan wawasan yang dimiliki penduduk masih

kurang, hal ini dapat membahayakan kehidupan penduduk setempat karena

dengan mudah dapat terpengaruh oleh kebudayaan wisatawan tanpa

menyeleksi terlebih dahulu dengan teliti. Sebagai contoh dapat dilihat dari

adanya sikap penjual jasa yang meniru gaya hidup wisatawan dalam hal tata

pergaulan, penampilan atau cara berpakaian (berpakaian ketat atau modern),

dan minum minuman keras tanpa mengetahui latar belakang kebudayaan

daerah asal wisatawan.

Melihat fenomena di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian

dengan judul “ Dampak Agrowisata Sondokoro Terhadap Kehidupan

Sosial Ekonomi Penjual Jasa Di Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu

Kabupaten Karanganyar “.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat

diidentifikasikan masalah, sebagai berikut:

1. Dampak pariwisata terhadap kehidupan ekonomi penjual jasa di sekitar

Agrowisata Sondokoro di Desa Ngijo  Kecamatan Tasikmadu Kabupaten

Karanganyar yaitu:

a. Terciptanya peluang usaha (kerja) di sektor pariwisata.

b. Terjadinya perubahan pendapatan dari sektor pariwisata.

c. Terjadinya perubahan pola konsumsi makanan dan non makanan

akibat dari gaya hidup wisatawan yang datang

2. Dampak pariwisata terhadap kehidupan sosial penjual jasa di sekitar

Agrowisata Sondokoro di Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten

Karanganyar yaitu :

a. Terjadinya perubahan sosial akibat dari sikap penjual jasa yang meniru

gaya hidup wisatawan seperti tentang tata pergaulan dan penampilan

(cara berpakaian).

b. Terjadinya perubahan sosial pada interaksi hubungan penjual jasa

akibat kesibukan berdagang di area obyek wisata seperti hubungan

penjual jasa dengan masing-masing anggota keluarga inti maupun

dengan penjual jasa yang lain.
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C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka peneliti membatasi

permasalahannya. Hal ini dilakukan agar penelitian lebih fokus dan terarah

sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Serta agar ruang lingkup penelitian

tidak terlalu luas. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dampak pariwisata terhadap kehidupan ekonomi meliputi:

a. Peluang kerja di sektor pariwisata yang ada di obyek wisata

Sondokoro.

b. Perubahan pendapatan dari sebelum dan sesudah masuk dalam sektor

pariwisata penjual jasa yang ada di kawasan sekitar wisata Sondokoro

c. Perubahan pola konsumsi dalam rumah tangga penjual jasa di sekitar

obyek wisata Sondokoro

2. Dampak pariwisata terhadap kehidupan sosial meliputi:

a. Perubahan Sosial sebagai akibat dari sikap menanggapi wisatawan

yang datang dengan cara meniru (mengadopsi) atau menolak nilai-

nilai yang dibawa wisatawan (baik positif maupun negatif) seperti

tentang gaya hidup wisatawan, tata pergaulan, dan penampilan (cara

berpakaian),

b. Interaksi hubungan penjual jasa dengan masing-masing anggota

keluarga inti dan dengan penjual jasa yang lain,akibat dari kesibukan

penjual jasa.
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D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah maka

dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peluang kerja di sektor pariwisata yang dimanfaatkan oleh penjual jasa di

sekitar Agrowisata Sondokoro?

2. Berapakah besar perubahan pendapatan penjual jasa dalam sebulan

sebelum dan sesudah masuk dalam sektor pariwisata di sekitar Agrowisata

Sondokoro Desa Ngijo sesudah masuk di sektor pariwisata?

3. Dalam hal apa saja yang terjadi perubahan pola konsumsi dalam rumah

tangga penjual jasa di sekitar Agrowisata Sondokoro?

4. Dalam hal apakah terjadi perubahan sosial sesudah masuk di sektor

pariwisata?

5. Adakah akibat dari konsekuensi kesibukan penjual jasa terhadap interaksi

hubungan dengan masing-masing anggota keluarga inti dan penjual jasa

yang lain?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini

bertujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui peluang usaha (peluang kerja) di sektor pariwisata yang ada

di kawasan sekitar obyek wisata Sondokoro
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2. Mengetahui perubahan pendapatan sebelum dan sesudah masuk dalam

sektor pariwisata terhadap pendapatan total rumah tangga penjual jasa di

sekitar obyek wisata Sondokoro Desa Ngijo

3. Mengetahui perubahan pola konsumsi dalam rumah tangga Penjual Jasa di

sekitar obyek wisata Sondokoro Desa Ngijo.

4. Mengetahui perubahan sosial yang terjadi sebagai akibat sikap

menanggapi wisatawan yang datang ke obyek wisata Sondokoro.

5. Mengetahui interaksi hubungan penjual jasa dengan masing-masing

keluarga inti dan dengan penjual jasa yang lain.

F. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

a. Menambah khasanah kajian Ilmu Geografi khususnya Geografi

Pariwisata

b. Sebagai acuan bagi penelitian yang sejenis di waktu yang akan datang.

2. Praktis

a. Sebagai arahan alternatif bagi pemerintah setempat untuk

pengembangan Agrowisata Sondokoro untuk menjadi yang lebih baik.

b. Menambah kesadaran bagi masyarakat sekitar dan wisatawan

domestik untuk menjaga lingkungan yang ada di sekitar.

c. Bagi masyarakat sekitar dapat digunakan sebagai pertimbangan

memanfaatkan peluang usaha di sekitar kawasan obyek wisata.
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d. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta penelitian ini dapat menambah

koleksi bacaan sehingga dapat digunakan sebagai sasaran acuan dalam

meningkatkan dan menambah wawasan

3. Manfaat dalam Bidang Pendidikan

a. Dapat sebagai bahan kajian SMP kelas VII semester I dalam standar

kompetensi pertama yaitu memahami lingkungan kehidupan manusia.

b. Sebagai salah satu referensi untuk kajian materi SMP kelas XI pada

standar kompetensi tiga: menganalisis pemanfaatan dan pelestarian

lingkungan hidup dan pada kompetensi dasar menganalisis pelestarian

lingkungan hidup dalam kaitannya dengan pembangunan

berkelanjutan.


