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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan industrialisasi pada sektor perekonomian 

Indonesia, semakin banyak orang yang membutuhkan kompensasi untuk 

menikmati waktu luangnya dengan melalukan segala aktivitas wisata. Indonesia 

sebagai negara dengan melimpahnya kekayaan alam dan budaya dapat 

dimanfaatkan oleh berbagai sektor diantaranya ialah sektor pariwisata. Pariwisata 

dapat dikatakan sebagai katalisator dalam pembangunan, karena dampak yang 

ditimbulkan terhadap kondisi perekonomian pada negara yang dikunjungi oleh 

wisatawan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Clement (2012:35) bila pejabat-

pejabat tinggi pemerintahan tidak mengerti dan tidak mendukung pengembangan 

pariwisata, maka keseluruhan ekonomi menderita, karena sarana perekonomian 

akan terbengkalai dan menganggur. 

Perkembangan pariwisata akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial 

ekonomi budaya masyarakat, terkhusus masyarakat daerah tujuan wisata. Pengaruh 

yang ditimbulkan akibat adanya perkembangan pariwisata bersifat positif dan 

bersifat negatif. Pengaruh atau dampak positif dampak ekonomi dari kegiatan 

pariwisata memberikan dukungan nyata dalam bentuk peningkatan pendapatan 

melalu menciptakan kesempatan berusaha, serta menjadi stimulus peningkatan 

investasi dari sektor industri pariwisata dan sektor-sektor ekonomi lainnya. 
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Dampak positif bagi masyarakat lokal gejala sosial yang terjadi yaitu 

munculnya sikap ‘euphoria’ atau ‘bersemangat mendukung’ pengembangan 

pariwisata di daerahnya, dan dampak negatif dalam konteks lingkungan, justru 

kondisi kontradiktif sering terjadi. Sebab atas nama kesejahteraan (matra ekonomi), 

pembukaan kawasan dengan fungsi baru, secara langsung ataupun tidak berujung 

pada upaya eksploitasi sumberdaya alam guna mendukung tuntuntan fungsi 

tersebut (Djaja, 2009:121-122).. 

Keberhasilan Indonesia dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan 

wisatawan mancanegara beserta perolehan devisa, memberikan semangat bagi 

pemerintah untuk meningkatkan persebaran wisatawan nusantara dan 

meningkatkan manajemen yang baik dalam pengelolaan sektor pariwisata. Hal ini 

tak lepas dengan tag line “Kenali Negerimu Cintai Negerimu” yang dikemukakan 

pada tahun 2006 dan kemudian disusul dengan tag line “Wonderfull Indonesia”.  

yang merupakan manajemen merek pariwisata Indonesia yang dimulai sejak tahun 

2011. Slogan ini pertama kali diperdengarkan pada forum internasional yaitu 

pertemuan Menteri Pariwisata ASEAN, 17-18 Januari 2011 di Kamboja 

(www.aktualita.co).  

Tujuan dari pemberian kedua slogan tersebut adalah supaya memberikan citra 

kepada dunia bahwa Indonesia dikenal sebagai destinasi wisata dunia. Selain itu, 

merupakan ajang promosi wisata-wisata yang ada dan juga beserta ajakan bagi 

penduduk Indonesia agar menjadi turis domestik yang aktif  

(www.news.detik.com). 

http://www.aktualita.co/
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Tabel 1.1 Angka Kedatangan Wisatawan Mancanegara (juta US$) 

Tahun 2011-2015  

Tahun Jumlah 

Wisatawan 

Mancanegara 

Jumlah Perolehan 

Devisa (US$ juta) 

2011 7,649,731 8,554.39 

2012 8,044,462 9,120.89 

2013 8,802,129 10,054.15 

2014 9,435,411 11,166.13 

2015 10,230,775 10,247.65 

 Sumber: Statistik Indonesia (2016), BPS 

Data Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah kunjungan 

wisatawan ke Indonesia pada tahun 2011 sebesar 7.649.731 dan terus mengalami 

peningkatan hingga tahun 2015 sebesar 10.230.775. Pada tahun 2015 terjadi 

penurunan jumlah perolehan devisa sebesar 8,22% dibandingkan empat tahun 

terakhir.  

Indonesia memiliki satu dari beberapa provinsi yang kaya akan potensi 

wisata. Jawa Tmur merupakan salah satu provinsi dengan potensi wisata yang 

sangat banyak sehingga wisata Jawa Timur pantas menjadi tempat tujuan wisata di 

Indonesia. Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki obyek atau 

tempat wisata yang banyak, dari wisata alam, wisata religi, wisata budaya dan 

wisata-wisata lainnya. Obyek wisata tersebut tersebar di berbagai kota di Jawa 

Timur antara lain di Surabaya, Magetan, Malang, Situbondo dan banyak lainnya 

sehingga hampir setiap kota memiliki obyek wisata yang khas kota masing-masing. 

Sebagian besar obyek wisata di Jawa Timur ini juga mudah dituju baik 

menggunakan mobil pribadi, motor, maupun angkutan umum (BPS Jawa Timur, 

2013). 
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Tabel 1.2 Angka Kedatangan Wisatawan Mancanegara dan 

Wisatawan Nusantara Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2013-2014 

Tahun Jumlah 

Wisatawan 

Mancanegara 

Jumlah Wisatawan 

Nusantara 

2013 225,041 19,572,888 

2014 217,193 19,766,996 

Sumber: Statistik Daerah Provinsi Jawa Timur (2015), Statistik Profil 

Wisatawan Nusantara (2014), BPS. 

Data Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah kunjungan 

wisata mancanegara ke Jawa Timur 2013-2014 sebesar 3,49%. Berbanding terbalik 

dengan jumlah kunjungan wisatawan nusantara yang mengalami peningkatan 

sebesar 0,1%.  Menurunnya wisatawan asing ke Jawa Timur diduga terkait 

meningkatnya ketegangan dunia akibat terorisme ISIS dan bencana alam 

meletusnya Gunung Bromo yang menjadi ikon Jawa Timur. Ketegangan teror dunia 

oleh ISIS juga terjadi di Indonesia. Partisipan ISIS mengadakan teror bom di 

beberapa wilayah di Indonesia (BPS:Statistik Daerah Provinsi Jawa Timur, 2016). 

Peningkatan pertumbuhan tingkat kunjungan wisatawan ke Jawa Timur tidak 

terlepas dari dukungan potensi pariwisata yang tersebar di Kabupaten Malang dan 

Kota Malang. Daerah yang berpotensi meningkatkan pariwisata berbasis ruang 

taman hijau dan pengembangan taman salah satunya adalah Kota Malang. Kota 

Malang merupakan daerah tujuan wisata kedua setelah Kabupaten Malang yang 

banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Potensi 

wisata yang terdapat di Kota Malang yaitu wisata seni dan budaya, wisata kuliner 

serta khusus yaitu wisata pendidikan. Wisata pendidikan merupakan salah satu daya 

tarik baru yang ditawarkan kepada wisatawan yang datang ke Kota Malang. 
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Data DISBUDPAR sendiri menyebut, jumlah kedatangan wisatawan cukup 

fluktuatif tiap tahunnya. Tahun 2014 sebanyak 2.423.076 wisatawan nusantara dan 

6.205 wisatawan mancanegara berkunjung ke Kota Malang. Sejalan dengan hal 

tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang menargetkan 

peningkatan kunjungan wisatawan setiap tahun sebesar 10%. Alasan ia 

menjelaskan, sampai saat ini jumlah kunjungan wisatawan lokal sudah mencapai 

hampir 3 juta orang. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara sudah mencapai 

sekitar 5.000 orang. Harapannya, jumlah kunjungan wisatawan itu akan naik setiap 

tahunnya (travel.kompas.com). 

Keberadaan wisatawan yang berkunjung tidak lain adalah adanya keberadaan 

wisata pendidikan antara lain taman di Kota Malang. Taman-taman yang banyak 

dikunjungi wisatawan adalah taman Balai Kota Malang dan Alun-alun Kota 

Malang. Tidak bisa dipungkiri bahwa wisata-wisata lain seperti sentra industri 

keramik, kerajinan rotan, dan museum Brawijaya. Alasan mengapa taman banyak 

dikunjungi adalah semakin banyak taman yang ditawarkan dan wisata kampung 

tematik. Dari keseluruhan wisata yang tersebar di Kota Malang, maka Pemerintah 

Kota Malang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengeluarkan tag line 

“Beautiful Malang”. 

Beautiful Malang dicanangkan Wali Kota Malang, Moch. Anton pada saat 

pembukaan Malang Flower Festival 2015 di Simpang Balapan Ijen, Minggu, 

(23/08/2015) (www.halomalang.com). Tujuan dari city branding sendiri ialah 

strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang supaya membuat posisi yang 

http://www.halomalang.com/
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kuat dalam target pasar, seperti layaknya produk dan jasa. Hal lain yang tak kalah 

pentingnya yakni Kota Malang dapat dikenal secara luas baik di dalam negeri dan 

luar negeri. 

Kota Malang disebut sebagai Kota Kreatif di Indonesia. Salah satu buktinya 

adalah dengan munculnya kampong tematik yang memiliki beragam karakter di 

Kota Malang. Mulai dari Kampung Glintung Go Green (selanjutnya dibaca 3G), 

Kampung Bertani, Kampung Tiga Dimensi (selanjutnya dibaca Kampung 3D), dan 

yang saat ini baru saja diresmikan adalah Kampung Warna Warni (selanjutnya 

dibaca KWW) (www.malangkota.go.id). Kampung tersebut diresmikan langsung 

oleh Walikota Malang H. Moch. Anton dengan didampingi Forpimda Kota Malang, 

Ketua TP PKK Kota Malang, dan Sekretaris Daerah Kota Malang, Minggu (4/9).  

Hal ini menjadi alasan penting bagi pemerintah Kota Malang untuk 

mengembangkan potensi lokal melalui hasil kreatifitas mahasiswa dengan 

perusahaan. Pada tahun 2016 kelompok studi mahasiswa yang bernama Guys Pro 

menjadi salah satu inisiator adanya Kampung Wisata Jodipan. Bekerja sama dengan 

PT. INDANA (Inti Daya Guna Aneka Warna), wisata kampung warna warni 

menjadi daerah tujuan wisata baru di Kota Malang.  

Pengembangan wisata kampung wisata jodipan tidak terlepas dari kehidupan 

masyarakat sekitarnya, dalam hal ini daerah tersebut disinyalir menjadi salah satu 

diantara kawasan yang akan direlokasi oleh pemerintah Kota Malang. Kondisi 

kampung yang berada tepat dibantaran Sungai Brantas, penuh sesaknya rumah 

rumah penduduk menjadi faktor utama. 

http://www.malangkota.go.id/
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Setelah adanya Kampung Wisata Jodipan, kondisi rumah penduduk lebih 

indah dari sebelumnya. Lantaran rumah rumah penduduk di cat sedemikian rupa 

dengan warna warni pada dinding dinding rumah. Ditambah dengan adanya seni-

seni mural yang terlihat di sudut-sudut kampung menjadi pelengkap keindahan 

kampung tersebut. Mulai dari gang masuk, jalan, hingga rumah-rumah penduduk. 

Ini lah yang menajdikan ketertarikan tersendiri bagi wisatawan yang akan 

berkunjung ke lokasi tersebut. 

Masyarakat Kampung Wisata Jodipan memiliki mata pencaharian yang 

berbeda-beda, ada yang bekerja sebagai pegawai/karyawan, pedagang, jasa/montir, 

dan sebagainya. Sehubungan adanya Kampung Wisata Jodipan, maka masyarakat 

mempunyai penghasilan tambahan untuk memperbaiki kehidupan keluarga yang 

bermukim di kawasan . Diharapkan pula adanya  Kampung Wisata Jodipan dapat 

memberikan kontribusi positif  bagi perekonomian masyarakat terlebih Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Kota Malang dan juga membawa tren positif bagi manajemen 

pengelolaan Kota Kreatif. 

Pengembangan Kota Kreatif inilah sebagai pendorong pemerataan 

pembangunan melalui percepatan pertumbuhan pusat-pusat perekonomian dengan 

menggali potensi dan keunggulan daerah. Karena berbasis pada potensi lokal 

sebagai keunggulan dan identitas dasar, maka secara efektif dapat meningkatkan 

nilai tambah (value added) dan daya saing sebagai pencapaian pembangunan 

berkelanjutan.  
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Oleh karena itu, pengembangan harus dipahami secara holistik dan tidak 

hanya sekedar branding saja, tetapi sebagai sebuah pendekatan pengembangan 

kawasan perkotaan secara berkelanjutan berbasis partisipasi aktif masyarakat yang 

bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing serta dapat 

menjadi solusi alternatif permasalahan perkotaan secara beriringan. 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Dampak Pengembangan Wisata “Kampung 

Wisata Jodipan” Terhadap Masyarakat Kawasan (Studi Pada Kelurahan Jodipan)”. 

B. Perumusan Masalah 

Dari ulasan singkat mengenai latar belakang masalah yang telah dipaparkan 

di atas, maka penulis dapat merumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana karakteristik masyarakat sekitar kawasan Kampung Wisata 

Jodipan ? 

2. Bagaimana dampak pengembangan wisata terhadap pendapatan, dampak sosial 

dan lingkungan di kawasan Kampung Wisata Jodipan ?  

C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian ini terlalu melebar dari apa yang telah 

dirumuskan maka perlunya adanya batasan masalah. Berdasarkan batasan masalah 

ini, penulis membatasi permasalahan hanya pada: 

1. Daerah yang menjadi pengamatan hanya sebatas pada kawasan Kampung 

Wisata Jodipan. 

2. Objek yang menjadi fokus penelitian adalah masyarakat kawasan Kampung 

Wisata Jodipan yang berada pada Paguyuban Wisata Jodipan. 
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3. Kondisi sebelum adanya Kampung Wisata Jodipan dihitung mulai dari tahun 

2015 – Agustus 2016. 

4. Kondisi sesudah adanya Kampung Wisata Jodipan dihitung mulai peremian 

hingga sekarang. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini 

adalah: 

1. Mengidentifikasi karakteristik masyarakat kawasan Kampung Wisata Jodipan 

Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing Kota Malang. 

2. Mengetahui dampak pengembangan wisata terhadap pendapatan, dampak 

sosial, dan lingkungan di kawasan Kampung Wisata Jodipan. 

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini: 

1. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

dalam merumuskan dan mengambil kebijakan untuk mengembangkan wisata 

Kampung Wisata Jodipan dan pengelolaan potensi wisata di Kota Malang. 

2. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

akademik dan dapat memberikan tambahan informasi untuk melakukan 

penelitian selanjutnya. 


