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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Otonomi daerah saat ini memungkinkan untuk setiap daerah mengupayakan 

dengan berbagai cara untuk memajukan kotanya terutama mengembangkan sektor 

pariwisata. Otonomi daerah membuat sebuah kota bebas mengatur daerahnya, 

membangun kota sehingga dapat menarik minat wisatawan domestik maupun 

mancanegara untuk berkunjung, dengan demikian sebuah kota akan mendapatkan 

pendapatan dari sektor pariwisatanya yang mampu untuk memutar roda 

perkonomian yang dapat menciptakan kesejahteraan terhadap masyarakatnya. 

Industri pariwisata saat ini menjadi salah satu industri yang mumpuni dan 

dapat menopang perekonomian daerah, karena industri pariwisata merupakan salah 

satu industri terbesar yang menghasilkan devisa baik bagi daerah itu sendiri maupun 

bagi negara. Tak heran jika saat ini semua daerah mulai bersaing untuk 

meningkatkan sektor pariwisatanya dan mulai gencar mempromosiakan daerahnya 

sebagai tujuan wisata dengan membuat city branding yang bertujuan untuk menarik 

wisatawan datang berkunjung. 

Salah satu kota yang telah tersohor dengan tempat wisatanya yang begitu 

beragam dan mengedukasi adalah Kota Wisata Batu yang berada di daerah Malang, 

Jawa Timur. Sektor pariwisata dan pertanian adalah yang banyak menunjang 

perekonomian Kota Batu. Letak Kota Batu yang berada di wilayah pegunungan dan 

pembangunan pariwisata yang pesat membuat sebagian besar pertumbuhan Produk 

Domestik Bruto (PDB) Kota Batu ditunjang dari sektor ini.  
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Pada tahun 2015 kondisi perekonomian Kota Batu masih menunjukkan 

kestabilan seperti pada tahun sebelumnya meskipun pertengahan tehun terjadi 

kenaikan harga bbm, hal ini di tandai dengan laju inflasi yang tidak terlalu tinggi 

meskipun beberapa komoditi mengalami kenaikan harga sebagai akibat kenaikan 

harga bbm. Dalam kondisi fundamental ekomoni demikian, sektor-sektor ekonomi 

yang berkaitan langsung dengan kemakmuran masyarakat seperti pertanian dan 

industri pengolahan menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang lambat 

dibandingkan sektor-sektor yang tidak berkaitan langsung dengan masyarakat.1 

Sebagai salah satu kota tujuan wisata, jumlah kunjungan wisatawan ke kota 

ini merupakan salah satu yang terbesar bersama dengan Bali dan Yogyakarta, 

dengan jumlah kunjungan mencapai 2.249.201 wisatawan pada tahun 2015 menurut 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu.2 Jumlah wisatawan yang terus 

meningkat terutama ketika long week end memberikan efek berganda bagi 

pertumbuhan sektor-sektor yang mendukung Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB). Hal ini juga ditunjang dengan perbaikan infrastruktur yang memadai. 

Perkembangan ekonomi  Kota Batu secara makro tergambar pada PDRB Kota Batu 

yang mencapai 10.250,3 Milyar atas dasar harga berlaku dan 9.145,95 Milyar atas 

dasar harga konstan. Pendukung utama PDRB Kota Batu tahun 2015 adalah sektor 

perdagangan, hotel dan restauran, sektor pertanian dan sektor jasa-jasa yang 

mencapai 5,6 milyar. Hal ini sejalan dengan posisi Kota Batu sebagai kota agro 

                                                           
1 Badan Pusat Statistik Kota Batu. 2016. Kota Batu Dalam Angka 2016. Hal. 24 
2 Ibid. Hal. 211 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bali
https://id.wikipedia.org/wiki/Yogyakarta
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wisata dan agro politan. Sebagai daerah tujuan wisata, multiplier effect yang 

ditimbulkan pariwisata terhadap besaran PDRB cukup besar, luas dan berantai.3 

Berkembangnya sektor pariwisata di Kota Batu dan meningkatnya jumlah 

kunjungan wisatawan setiap tahunnya membuat banyak investor yang berbondong-

bondong untuk berinvestasi, dan hampir setiap tahun pula telah di buka objek wisata 

baru. Peranan pembangunan disektor pariwisata memberikan pengaruh dalam segi 

sosial maupun ekonomi dimasyarakat.  

Hasil reserch yang di kemukakan oleh Restian Darma Yanti dengan judul 

Perubahan Fungsi Keluarga Sebagai Dampak Adanya Obyek Wisata (studi kasus 

Perubahan Fungsi Ekonomi Keluarga Petani Pada Wilayah Objek Wisata Batu 

Night Spectaculer (BNS) Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu) tahun 2014, 

mengungkapkan bahwa dengan adanya wisata baru tersebut menunjukkan bahwa 

keberadaan industri pariwisata BNS memang membuat lahan pertanian menjadi 

semakin sedikit sehingga banyaknya warga yang awalnya bekerja di sektor agraris 

kemudian beralih ke sektor industri pariwisata. Namun adanya perubahan pekerjaan 

itu didorong juga oleh berubahnya peran serta fungsi-fungsi keluarga lainnya guna 

terpenuhinya fungsi ekonomi dalam suatu keluarga tersebut. Adanya masyarakat 

yang beralih pekerjaan ke sektor pariwisata namun mereka tidak meningalkan 

begitu saja pekerjaan awalnya di sektor agraris sebagai petani sehingga dengan 

hadirnya BNS di lingkungan Desa Oro-oro Ombo itu membuat peran serta anggota 

keluarga menjadi menyesuaikan dengan kondisi industri pariwisata.4 

                                                           
3 Ibid. Hal 25 
4 Restian Darma Yanti. 2014. Perubahan Fungsi Keluarga Sebagai Dampak Adanya Obyek Wisata. 
http://www.academia.edu/8750299/Jurnal_RESTIAN_DARMAYANTI (diakses 11 November 2017) 

http://www.academia.edu/8750299/Jurnal_RESTIAN_DARMAYANTI
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Tahun 2016-2017 PT. Jatim Park Group mengembangkan sayap bisnisnya 

dengan membuka Jawa Timur Park 3 di desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu, 

yang saat ini di salah satu sudut daerahnya sedang di laksanakan proyek 

pembangunan tempat wisata baru yaitu Dinopark. Dimana lahan yang di gunakan 

sekarang adalah lahan pertanian milik warga sekitar yang di beli oleh insvestor dari 

Jawa Timur Park Group untuk di jadikan sebagai kawasan wisata baru.  

Pengalih fungsian lahan pertanian menjadi kawasan wisata tentunya akan 

berdampak berganda pada kesejahteraan dan lingkungan, dimana dengan di 

bangunnya kawasan wisata tersebut akan mengurangi jumlah lahan pertanian dan 

komoditi pangan, selain itu juga akan mempengaruhi tingkat pendapatan 

masyarakat terutama eks-petani pemiliki lahan karena mereka tidak dapat 

menunjang perekonomian mereka dari sektor ini kembali dan harus beralih ke 

bidang pekerjaan lain yang tentunya membuat mereka harus beradaptasi.  

Data Dinas pertanian Kota Batu menunjukan jumlah luas lahan sawah yang 

ada di Desa Beji mencapai 149 Ha, sedangkan lahan bukan sawah seperti 

tegal/ladang mencapai 20,26 Ha pada tahun 2015.5 Dan sekarang lahan pertanian 

tersebut sudah berkurang karena adanya alih fungsi lahan pertanian untuk 

pembangunan kawasan wisata. Dalam tahap awal pembangunan Jawa Timur Park 

3, telah disiapkan lahan seluas 16 Ha (hektar) di Desa Beji, Kecamatan Junrejo, 

Kota Batu.6  

                                                           
5 Badan Pusat Statistik Kota Batu. 2016. Kecamatan Junrejo Dalam Angka 2016   
6 Achmad Amru Muiz. “Dana Ratusan Milyar Disiapkan Untuk Bangun Jatim Park Tiga di Kota 
Batu” (online) http://www.suryamalang.tribunnews.com/2016/07/26/dana-ratusan-milyar-
disipakan-untuk-bangun-jatim-park-tiga-di-kota-batu (diakses 8 November 2017) 

http://www.suryamalang.tribunnews.com/2016/07/26/dana-ratusan-milyar-disipakan-untuk-bangun-jatim-park-tiga-di-kota-batu
http://www.suryamalang.tribunnews.com/2016/07/26/dana-ratusan-milyar-disipakan-untuk-bangun-jatim-park-tiga-di-kota-batu
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Peraturan Pemerintah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030, BAB VII terkait Penetapan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), pasal 60 menyatakan bahwa Desa 

Beji merupakan salah satu daerah yang lahannya sudah di tetapkan sebagai Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan yang di lindungi dan dilarang di alih fungsikan. 

Namun dalam pasal ini juga di sebutkan bahwa pengalih fungsian lahan yang sudah 

ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan 

umum sebagaimana yang dimaksud hanya dapat di lakukan dengan syarat: (a) 

dilakukan kajian kelayakan strategis, (b) disusun rencana alih fungsi lahan, (c) 

dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik, dan (d) disediakan lahan pengganti 

terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialih fungsikan.7 

Menariknya adalah, meskipun tempat wisata baru tersebut masih dalam 

tahap pembangunan, namun perubahan secara sosial maupun ekonomi masyarakat 

sekitar mulai dirasakan terutama bagi para eks-pemilik lahan pertanian. Sudah 

dapat dipastikan bahwa perubahan itu tidak dapat dihindari dan pasti setiap manusia 

menginginkan perubahan yang ada, bersifat lebih baik dari keadaan sebelumnya 

meski tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan bisa juga bersifat negatif. 

Perubahan di dalam masyarakat dapat diartikan sebagai perubahan sosial 

apabila struktur dan fungsi masyarakat mengalami perubahan sedemikian rupa 

sehingga berbeda atau tidak lagi berfungsi seperti sebelumnya.  

                                                           
7 Peraturan Pemerintah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kota Batu Tahun 2010-2030 
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Adanya perubahan tersebut, masyarakat terutama keluarga petani 

menginginkan perubahan yang lebih baik yang dapat mensejahterakan keluarganya. 

Terdapat beragam pengertian mengenai kesejahteraan, karena lebih bersifat 

subyektif dimana setiap orang dengan pedoman, tujuan dan cara hidup yang 

berbeda-beda akan memberikan nilai-nilai yang berbeda pula tentang kesejahteraan 

dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan.8   

Dibelinya lahan pertanian untuk di kembangkan sebagai kawasan wisata 

baru saat ini, otomatis berubahlah aktivitas perekonomian dan pekerjaan 

masyarakat. Terutama bagi kalangan petani dan buruh tani, petani yang dulunya 

memiliki lahan untuk menopang kehidupannya sekarang tak lagi dapat bercocok 

tanam dan memberikan lapangan kerja bagi buruh tani. Sehingga banyak buruh 

yang mulai beralih ke bidang pekerjaan lain seperti buruh bangunan ataupun pabrik. 

Tak jarang karena mereka kurang memiliki keterampilan di bidang lain mereka 

kesulitan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya.  

Para petani yang sudah menjual lahan pertaniannya saat ini mulai beralih ke 

bidang ekonomi lainnya seperti membuka usaha kos-kosan. Beberapa pemilik lahan 

yang telah menjuan lahannya menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk 

membangun rumah. 

Sedangkan disisi lain status sosial masyarakat mengalami perubahan seperti 

masyarakat yang dulunya sebagai pemilik lahan pertanian dapat memberikan 

pekerjaan kepada masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam, 

                                                           
8 Euis Sunarti. Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi dan 
Keberlanjutannya. (online) http://dp2m.umm.ac.id/files/file/Dr_-Euis-Sunarti-Indikator-Keluarga-
Sejahtera.pdf (diakses 11 November 2017)    

http://dp2m.umm.ac.id/files/file/Dr_-Euis-Sunarti-Indikator-Keluarga-Sejahtera.pdf
http://dp2m.umm.ac.id/files/file/Dr_-Euis-Sunarti-Indikator-Keluarga-Sejahtera.pdf
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sekarang mereka juga harus banting setir membuka usaha lain atau menjadi 

pegawai di tempat lain. 

Hingga saat ini meskipun kawasan wisata tersebut sudah dalam proses 

pembangunan namun masih banyak masyarakat yang menolak pembangunan 

kawasan wisata tersebut dikarenakan selain merusak lingkungan, pembangunan 

kawasan tersebut juga berada tepat di sekitar jalur utama yang menghubungkan 

Kota Batu dengan kota-kota lain, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan 

kemacetan yang lebih parah. 

Namun dengan mulai dibangunnya kawasan wisata baru, masyarakat sekitar 

atau orang-orang dari daerah lain dapat mulai menciptakan lapangan pekerjaan baru 

atau menamkan modal mereka di sektor-sektor seperti perhotelan, restoran, toko 

oleh-oleh dan lain-lain. Sehingga diharapkan angka pengangguran akan semakin 

berkurang.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tingkat kesejahteraan keluarga setelah alih fungsi lahan dari 

pertanian ke sektor wisata? 

C. Tujuan Penulisan 

1. Mengetahui tingkat kesejahteraan keluarga setelah pembangunan kawasan 

wisata Jawa Timur Park 3. 

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi 

perkembangan ilmu kesejahteraan sosial dan menjadi referensi dalam 
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kajian pengembangan kawasan wisata di berbagai wilayah di Indonesia. 

Dan dapat di jadikan sebagai acuan dan tambahan informasi bagi peneliti 

selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah 

dalam membuat dan/atau menerapkan kebijakan pembangunan pariwisata 

dengan memperhatikan dampak-dampak yang dapat di timbulkan dari 

pembangunan industri pariwisata serta dapat menjadi acuan dalam 

menentukan strategi atau kebijakan yang diambil dalam mewujudkan 

pariwisata berkelanjutan dengan bekerja sama dengan para pelaku 

pariwisata dan juga melibatkan masyarakat yang berada di sekitar industri 

pariwisata, terutama memberikan peluang kerja bagi masyarakat yang 

tinggal di sekitar kawasan wisata tersebut. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Adalam penulisan skripsi ini, penulis memiliki batasan ruang lingkup 

penelitian, adapaun batasan tersebut, yaitu: 

1. Tingkat kesejahteraan petani setelah mengalih fungsikan lahan 

2. Tahapan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi industri pariwisata 

terhadap kesejahteraan keluarga. 

3. Faktor yang mempengaruhi keputusan petani untuk menjual lahan 

pertanian kepada pengembang Jawa Timur Park 3.  

4. Dampak yang di timbulkan dari alih fungsi lahan terhadap petani, baik 

secara sosial maupun ekonomi. 

 


