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DAMPAK EKONOMI WISATA PANCINGAN TAMAN AIR 100 PADA 

MASYARAKAT DESA JANTI KABUPATEN KLATEN 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak ekonomi wisata Pancingan 

Taman Air 100 pada masyarakat Desa Janti Kabupaten Klaten. Jenis Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif dengan desain etnografi. Penelitian ini dilakukan 

di Pancingan Taman Air 100. Narasumber pada penelitian ini adalah dua 

masyarakat sekitar tempat wisata,dua pedagang di tempat wisata dan satu pegawai 

Pancingan Taman Air 100. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

wawancara dan observasi. Keabsahan data dilakukan dengan membandingkan 

informasi yang diperoleh dengan informasi lainnya yang diperoleh dari informan 

lain. Teknik analisis data dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 

Pancingan Taman Air 100 memberikan dampak ekonomi pada masyakat sekitar. 

Pendapatan masyarakat meningkat membuat mereka dapat mencukupi kebutuhan 

sehari-hari,dan memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat yang belum 

memiliki pekerjaan. 

 

Kata kunci: pariwisata,wisata pemancingan, ekonomi. 

 

Abstract 

 

The purpose of this study are the economic impact of 100 Water Park Fishing 

tourism in the Janti Village community of Klaten Regency. This type of research 

is a qualitative research with ethnographic design. The research was conducted at 

the 100 Water Park Fishing. The resource persons in this study were two 

communities around the tourist sites, two traders in the tourist attractions and one 

employee of the 100 Water Park Fishing. Data collection techniques were carried 

out by interview and observation. The validity of the data is done by comparing 

the information obtained with other information obtained from other informants. 

Data analysis techniques using data reduction, data presentation, drawing 

conclusions and verification. The results of this study stated that the 100 Water 

Park Fishing had an economic impact on the surrounding community. Increased 

community incomes make them able to meet their daily needs, and provide 

employment opportunities for people who do not have work. 

 

Keyword: tourism,fishing tourism,economic 

 

1. PENDAHULUAN 

Pariwisata dianggap sebagai suatu aset yang strategis untuk mendorong 

pembangunan suatu wilayah tertentu yang mempunyai potensi objek wisata 

karena pariwisata telah terbukti dapat mendorong pertumbuhan perekonomian 
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melalui peluang investasi, peluang kerja, peluang berusaha dan pada akhirnya 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.   

Selain itu, sektor pariwisata juga akan mempengaruhi kualitas hidup 

masyarakat setempat (Eshlikii & Kaboud, 2012). Pengembangan pariwisata di 

Indonesia bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, melestarikan alam, 

lingkungan dan sumber daya, mengembangkan budaya, memperbaiki citra bangsa, 

dan memperkuat hubungan dengan negara lain (Sutawa, 2012). 

Keberhasilan utama dalam pengembangan desa wisata adalah, sejauh 

mana kegiatan desa wisata tersebut mampu meningkatan kesejahteraan ekonomi 

masyarakat lokalnya. Isu utama dalam pengembangan desa wisata adalah, 

mengenai kontribusi positif aktifitas pariwisata di desa wisata terhadap kehidupan 

ekonomi masyarakat lokal (Hariyanto, 2016).  

Saat ini Kabupaten Klaten dikenal sebagai Kabupaten dengan 1001 Umbul 

atau kolam. Karena itu tak heran jika banyak sekali wisata umbul atau 

pemacingan yang menawarkan wisata air seperti hal nya Pancingan Taman air 100 

yang membuat saat ini nama Klaten sering disebut-sebut oleh banyak wisatawan 

yang hendak menghabiskan waktu liburnya. 

Pancingan Taman Air 100 merupakan salah satu tempat wisata yang 

paling ramai diantara pemancingan yang ada di Janti Kabupaten Klaten yang 

menyediakan berbagai wahana dan kuliner untuk dinikmati pengunjung. Lokasi 

pemancingan yang eksotis dengan berbagai fasilitas dan aneka permainan. Tujuan 

dari penelitian yang yaitu untuk mengetahui dampak ekonomi wisata Pancingan 

Taman Air 100 pada masyarakat Desa Janti Kabupaten Klaten.  

 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang mencari makna, pemahaman, pengetian tentang suatu fenomena 

dengan terlibat atau tidak terlibat secara langsung dalam setting yang diteliti 

(Muri, 2014).  

Penelitian ini menggunakan desain penelitian etnografi. Penelitian 

etnografi adalah kegiatan pengumpulan bahan keterangan atau data yang dilakuka 
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secara sistematik mengenai cara hidup serta berbagai aktivitas sosial dan berbagai 

benda kebudayaan dari suatu masyarakat (Harsono, 2016).  

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

yaitu wawancara dan observasi. Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dua masyarakat sekitar tempat wisata,dua pedagang di tempat wisata dan 

satu pegawai Pancingan Taman Air 100. Data dikumpulkan melalui metode 

wawancara terbuka dan observasi. Keabsahan data dilakukan dengan 

membandingkan informasi yang diperoleh dengan informasi lainnya yang 

diperoleh dari informan lain. Selanjutnya analisis data melalui tiga tahap, yaitu 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil temuan di lapangan meunjukan bahwa dengan adanya tempat wisata 

Pancingan Taman Air 100 memberikan dampak ekonomi terhadap masyakat 

sekitar, seperti membantu perekonomian masyakarakat dengan memberikan 

lapangan pekerjaan dan membantu meningkatkan pendapatan masyakarat.  

Hal ini sesuai penelitian yang   dilakukan oleh Winda Rahmah (2017), 

adanya tempat wisata memberikan dampak positif dari segi ekonomi terhadap 

masyarakat. Salah satunya adalah terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi 

masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan. 

Adanya tempat wisata terbukti memberikan dampak positif bagi 

lingkungan sekitar, selain memperkenalkan daerah tersebut tetapi juga 

memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.  

Hal serupa seperti penelitian yang dilakukan oleh Sopa Martina (2014) 

bahwa kegiatan pariwisata memberikan dampak positif dari segi ekonomi, seperti 

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.  

Dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya tempat wisata dalam segi 

sosial, seperti masalah lunturnya nilai-nilai norma masyarakat setempat, yang 

cenderung meniru perilaku wisatawan yang berkunjung dari luar daerah bahkan 

dari luar negeri. 
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Perkembangan tempat wisata yang terus melesat dengan terus menambah 

sarana dan prasana tempat wisata, sehingga mendatangkan pengunjung yang terus 

bertambah tentu saja membuat tempat wisata semakin dikenal masyakarat luas, 

dan membuat Pancingan Taman Air 100 menjadi tempat wisata yang paling ramai 

dikunjungi oleh wisatawan dibandingkan tempat wisata lainnya yang ada di Desa 

Janti.  

Semakin ramainya pengunjung yang datang tentu membuat area tempat 

wisata, menjadi padat penuh kendaraan keluar masuk yang tidak di atur dengan 

baik. Sehingga menimbulkan kemacetan yang membuat masyarakat sekitar tidak 

nyaman. 

Sarana dan prasarana tempat wisata yang tidak ditata dengan baik akan 

menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar seperti kemacetan, 

rusaknya fasilitas tempat wisata, atau rusaknya akses jalan tempat wisata. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Dinta 

Herlambang (2015) bahwa tempat wisata yang kurang tertata membuat kerugian 

yang dirasakan baik oleh pengunjung ataupun masyarakat sekitar seperti 

menimbulkan kemacetan atau kerusakan pada kondisi jalan sekitar tempat wisata. 

Pada penelitian terdahulu tidak hanya mengkaji tentang dampak ekonomi 

yang ditimbulkan tetapi juga dampak sosial budaya serta dampak fisik. Pada 

penelitian ini peneliti mengkaji kembali dampak ekonomi yang ditimbulkan dari 

adanya tempat wisata terhadap masyakat sekitar. 

Perkembangan dan pembangunan disekitar Desa Janti ditandai dengan 

banyakya pabrik yang di didirikan serta menawarkan gaji yang jauh lebih besar 

dibandingkan dengan penghasilan yang didapatkan dengan bekerja di Pancingan 

Taman Air 100. 

Pada kenyataannya masyakarat sekitar tempat wisata mereka tidak tergiur 

dengan tawaran gaji yang diberikan oleh pabrik, dan mereka tetap memilih 

bekerja di Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dapat 

ditemukan bahwa tempat wisata memberikan dampak ekonomi bagi masyakarat 

sekitar dan meningkatkan pendapatan daerah bahkan membantu meningkatkan 

pendapatan Negara melalui sektor pariwisata selain itu tidak hanya dampak 



5 

ekonomi saja yang ditimbulkan tetapi juga dampak sosial budaya serta dampak 

fisik.  

Hasil dari penelitian Dampak Ekonomi Tempat Wisata Pancingan Taman 

Air 100 Pada Masyarakat Desa Janti Kabupaten Klaten yang peneliti dapatkan 

berdasarkan wawancara dengan 5 narasumber menunjukan bahwa dengan adanya 

tempat wisata Pancingan Taman Air 100 memberikan dampak ekonomi terhadap 

masyakat sekitar, seperti membantu perekonomian masyakarakat dengan 

memberikan lapangan pekerjaan dan membantu meningkatkan pendapatan 

masyakarat.  

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan 

beberapa penelitian terdahulu yang relevan dapat ditemukan bahwa, Pancingan 

Taman Air 100 memberikan dampak ekonomi terhadap masyakat sekitar seperti 

membantu perekonomian masyakarakat dengan membantu meningkatkan 

pendapatan masyakarat.   

Dengan bertambahnya pendapatan tentu masyarakat dapat memenuhi 

kebutuhan sehari-hari, serta memberikan peluang pekerjaan bagi masyakarat yang 

belum memiliki pekerjaan.  

Hal ini membuktikan bahwa bahwa sektor pariwisata yang terus 

berkembang pesat dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar selain itu 

juga membantu meningkatkan pendapatan daerah setempat atau bahkan Negara. 
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