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DAMPAK KEBERADAAN OBYEK WISATA DUSUN SEMILIR 

TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR  

DI KECAMATAN BAWEN, KABUPATEN SEMARANG 
 

Abstrak  
Keberadaan obyek wisata Dusun Semilir tentunya telah memunculkan dampak, 

baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak yang telah muncul tersebut 

dikaitkan dengan kondisi sosial dan ekonomi pada jarak 0-250 meter, jarak 250-

500 meter, dan jarak 500-750 meter. Dampak positif dari keberadaan obyek 

wisata Dusun Semilir tersebut dilakukan pengembangan, dan dampak negatif nya 

dilakukan penanggulangan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 1). 

Mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan adanya objek wisata Dusun Semilir 

terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar 2). Menganalisis 

pengembangan dampak positif dan penanggulangan dampak negatif atas 

munculnya dampak positif maupun negatif yang ditimbulkan oleh obyek wisata 

Dusun Semilir. Teknik pengambilan sampel menggunakan Stratified Random 

Sampling dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan analisis deskriptif dengan metode penelitian kuantitatif. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan atas keberadaan 

obyek wisata Dusun Semilir yaitu terdapat dampak positif dan negatif baik 

kondisi sosial maupun ekonomi. Dampak positif pada kondisi sosial yang timbul 

yaitu turun pengangguran, fasilitas umum semakin baik, dan mudahnya akses 

transportasi, sedangkan dampak negatif yang timbul yaitu kemacetan, 

meningkatnya kriminalitas, dan meningkatnya pengangguran. Sedangkan dampak 

positif pada kondisi ekonomi yang timbul yaitu meningkatnya pendapatan 

masyarakat, memajukan pemasaran suatu produk masyarakat sekitar, dan 

berubahnya mata pencaharian masyarakat sekitar menjadi lebih baik dibandingkan 

yang sebelumnya, sedangkan dampak negatif yang timbul yaitu persaingan antar 

pedagang memiliki jenis usaha yang sama di wilayah sekitar obyek wisata, 

meningkatnya harga lahan di sekitar setelah adanya obyek wisata, dan 

meningkatnya harga kebutuhan masyarakat, dengan adanya obyek wisata Dusun 

Semilir yang secara otomatis menarik wisatawan untuk berkunjung, maka secara 

tidak langsung juga akan meningkatkan kebutuhan pokok masyarakat sekitar. 

 

Kata Kunci: dampak, pariwisata, sosial ekonomi  

 

Abstract 

The existence of Dusun Semilir tourism object has certainly had an impact, both 

positive and negative impacts. The impacts that have emerged are related to social 

and economic conditions at a distance of 0-250 meters, a distance of 250-500 

meters, and a distance of 500-750 meters. The positive impact of the existence of 

Dusun Semilir tourism object is being developed, and the negative impact is being 

overcome. The purpose of this research is to 1). Identify the impact of the Dusun 

Semilir tourist attraction on the socio-economic conditions of the surrounding 

community 2). Analyzing the development of positive impacts and overcoming 

the negative impacts of the emergence of positive and negative impacts caused by 
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the tourism object of Dusun Semilir. The sampling technique used was Stratified 

Random Sampling and the analytical method used in this study was descriptive 

analysis with quantitative research methods. The results of this study indicate that 

the impact on the existence of Dusun Semilir tourism object is that there are 

positive and negative impacts on both social and economic conditions. The 

positive impacts on social conditions that arise are decreased unemployment, 

better public facilities, and easy access to transportation, while the negative 

impacts that arise are congestion, increased crime, and increased unemployment. 

While the positive impacts on economic conditions that arise are increasing 

people's income, advancing the marketing of a product for the surrounding 

community, and changing the livelihoods of the surrounding community for the 

better than before, while the negative impact that arises is competition between 

traders who have the same type of business in the surrounding area. tourism 

objects, increasing land prices around after the existence of tourism objects, and 

increasing prices for community needs, with the existence of Dusun Semilir 

tourism objects which automatically attract tourists to visit, it will also indirectly 

increase the basic needs of the surrounding community. 

 

Keywords: impact, tourism, socio-economic 
 

1. PENDAHULUAN 

Sektor pariwisata merupakan sektor yang memiliki dampak yang sangat 

berpengaruh, dampak yang ditimbulkan tersebut antara lain menjadi dampak 

positif maupun dampak negatif. Keberadaan sektor pariwisata yang akan 

menimbulkan dampak tersebut terbagi menjadi dua kondisi, yaitu kondisi sosial 

dan kondisi ekonomi. Kondisi sosial berpengaruh pada bagaimana dampak yang 

ditimbulkan keberadaan suatu wisata, baik dampak positif maupun negatif. 

Kondisi ekonomi juga berpengaruh pada bagaimana dampak yang ditimbulkan 

keberadaan suatu wisata, baik dampak positif maupun negatif. Munculnya 

dampak tersebut, lalu akan diketahui bagaimana cara pengembangan atas dampak 

positif dan bagaimana penanggulangan atas dampak negatif yang ditimbulkan. 

Kabupaten Semarang memiliki tempat wisata yang cukup beragam 

jenisnya, mulai dari wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya, dengan 

beragam jenis wisata yang ada di Kabupaten Semarang tentunya akan menambah 

jumlah pengunjung baik dari dalam masyarakat Kabupaten Semarang maupun 

dari luar Kabupaten Semarang itu sendiri. Pengunjung wisata di Kabupaten 

Semarang menurut data menunjukkan bahwa jumlah pengunjung mengalami 

peningkatan yang signifikan. Tahun 2020 tercatat ada sejumlah 1.873.794 
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pengunjung. Data tersebut menunjukkan masih banyaknya wisatawan domestik 

dibandingkan wisatawan mancanegara atau wisatawan asing, dengan hasil data 

tersebut tentunya merupakan acuan bagi pariwisata Kabupaten Semarang agar 

semakin baik proses promosi obyek wisata yang ada di Kabupaten Semarang agar 

meningkatkan jumlah wisatawan domestik maupun dapat menarik perhatian 

wisatawan asing. 

Kecamatan Bawen merupakan salah satu Kecamatan yang berada di 

Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Luas wilayah dari Kecamatan Bawen yaitu 

4.683,26 hektar. Keberadaan Kecamatan Bawen berbatasan langsung dengan 

Kecamatan Pringapus disebelah Timur, Kecamatan Tuntang dan Kecamatan 

Ambarawa di sebelah Selatan, Kecamatan Bandungan di sebelah Barat, dan 

Kecamatan Bergas di sebelah Utara. 

Obyek wisata Dusun Semilir merupakan obyek wisata baru yang ada di 

Kabupaten Semarang sejak tahun 2019 yang lalu, obyek wisata ini memiliki luas 

14 hektar dengan memadukan wisata alam, wisata buatan, kuliner, serta edukasi. 

Keberagaman sarana yang berada di obyek wisata Dusun Semilir membuat 

pengunjung tertarik, tidak hanya untuk wisata keluarga tetapi juga untuk wisata 

dengan teman. Lokasi obyek wisata Dusun Semilir yang cukup strategis, dimana 

letak obyek wisata ini termasuk di pinggir jalan utama yang menghubungkan 

antar Kabupaten, lalu obyek wisata ini dekat dengan akses keluar jalan tol, dan 

juga dekat dengan Terminal Bawen, dimana terminal ini menjadi terminal yang 

cukup besar di wilayah Kecamatan Bawen. Berikut merupakan jumlah kunjungan 

wisata Dusun Semilir tahun 2016-2020 yang dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel  1. Data Jumlah Kunjungan Wisata Dusun Semilir Tahun 2020. 

 No. Bulan Nusantara Mancanegara Jumlah 

1. Januari 15.219 0 15.219 

2. Februari 9.629 0 9.629 

3. Maret 1.946 0 1.946 

4. April 0 0 0 

5. Mei 0 0 0 

6. Juni 5.697 0 5.697 

7. Juli 25.554 0 25.554 

8. Agustus 70.539 0 70.539 
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9. September 32.042 0 32.042 

10. Oktober 56.258 0 56.258 

11. Nopember 47.324 0 47.324 

12. Desember 23.381 0 23.381 

TOTAL 287.589 0 287.589 

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2020. 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana dampak positif 

maupun negatif yang ditimbulkan dengan adanya pembangunan obyek wisata 

Dusun Semilir dalam kehidupan masyarakat sekitar. Akibat adanya obyek wisata 

Dusun Semilir tentu nya juga akan menimbulkan dampak sosial ekonomi bagi 

masyarakat sekitar, yang dimana perubahan sosial terdapat pada bagaimana 

adanya wisata baru tersebut berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat 

sekitar, yaitu bagaimana karakteristik masyarakat sekitar, dan pengaruh dalam 

kehidupan ekonomi yaitu tentunya dengan perubahan ekonomi masyarakat sekitar 

meliputi perubahan pekerjaan masyarakat sekitar obyek wisata Dusun Semilir 

tersebut. Adanya dampak positif tersebut akan dilakukan pengembangan untuk 

menunjang dampak positif, sedangkan adanya dampak negatif akan dilakukan 

penanggu;angan atas dampak negatif yang ditimbulkan. 

Variabel yang digunakan dalam menentukkan dampak yang timbul yaitu 

dengan menggunakan kondisi sosial dan ekonomi. Pengukuran dari setiap masing-

masing variabel yaitu dalam kondisi sosial terdiri dari perilaku menyimpang dan 

perilaku masyarakat, sedangkan dalam kondisi ekonomi terdiri dari perubahan 

pendapatan dan perubahan mata pencaharian. 

Variabel dalam aspek sosial terbagi menjadi dua yaitu perilaku 

menyimpang dan perilaku masyarakat. Pengukuran dalam perilaku menyimpang 

terdiri dari tingkat kriminalitas dan tingkat keamanan, sedangkan pengukuran 

dalam perilaku masyarakat terdiri dari tingkat pengangguran dan tingkat 

kemacetan. Sedangkan variabel dalam aspek ekonomi terbagi menjadi dua yaitu 

pendapatan dan perubahan mata pencaharian. Pengukuran dalam pendapatan 

terdiri dari terjadi peningkatan atau penurunan dalam pendapatan masyarakat, 
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sedangkan pengukuran dalam perubahan mata pencaharian terdiri dari terjadi nya 

perubahan atau tidak terjadi nya perubahan mata pencaharian. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan melakukan wawancara kepada 

masyarakat disekitar obyek wisata Dusun Semilir pada jarak yang telah 

ditentukkan, survei tersebut dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat 

disekitarnya. Metode yang digunakan pada penelitian ini untuk pengambilan 

sampel yaitu menggunakan metode Stratified Random Sampling, sampel 

responden masyarakat tersebut ditentukkan dengan mengacak jumlah bangunan 

responden yang ada pada masing-masing jarak 0-250 meter, jarak 250-500 meter, 

dan jarak 500-750 meter. 

Jumlah populasi yang digunakan untuk mengetahui jumlah responden 

dalam penelitian ini yaitu dengan menghitung jumlah bangunan yang berada di 

peta jangkauan jarak dengan jumlah 1.235 bangunan. Penentuan jumlah sampel 

pada lokasi penelitian menggunakan perhitungan rumus slovin sebagai berikut: 

n = 
 

        
   (1) 

keterangan : 

n = Jumlah sampel 

N  = Jumlah populasi 

e  = Batas toleransi kesalahan 

2.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini 

terdapat dari kuesioner yang telah disebarkan pada masyarakat Kelurahan Bawen 

pada jarak 0-250 meter, jarak 250-500 meter, dan jarak 500-750 meter. Sedangkan 

data sekunder dari penelitian ini didapatkan dari data instansi terkait yang 

memberikan data langsung maupun tidak langsung, data langsung berupa 

wawancara kepada kepala instansi terkait yaitu dengan Bapak Lurah Bawen dan 

data tidak langsung berupa data softfile dari instansi terkait tersebut. 
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2.2 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis 

deskriptif dengan metode penelitian kuantitatif. Analisis deskriptif merupakan 

analisis yang memberikan deskripsi, jabaran, atau uraian data sehingga akan 

mengetahui fenomena yang terjadi di daerah penelitian.  

Analisisnya membandingkan secara deskriptif keadaan responden pada 

jarak 0-250 meter, jarak 250-500 meter, dan jarak 500-750 meter, sehingga dapat 

menjelaskan tentang bagaimana Dampak Keberadaan Obyek Wisata Dusun 

Semilir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Di Kecamatan 

Bawen, Kabupaten Semarang. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Hasil penelitian ini berupa bagaimana dampak yang ditimbulkan baik dampak 

positif maupun dampak negatif dan termasuk dalam cara pengembangan dampak 

positif dan penanggulangan dampak negatif pada masing-masing jarak 0-250 

meter, jarak 250-500 meter, dan jarak 500-750 meter pada kondisi sosial dan 

kondisi ekonomi.  

Hasil tersebut disajikan dalam bentuk peta bangunan responden berdasarkan 

jangkauan jarak, yang didalamnya terdapat bangunan sampel penelitian, bangunan 

responden, dan jangkauan jarak yang telah ditentukkan. peta tersebut dapat dilihat 

pada gambar 1. 
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Jarak 250-500 meter 

                       
Gambar 1. Peta Bangunan Responden Kondisi Sosial Ekonomi 

Jarak 0-250 meter Jarak 500-750 meter 
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3.2 Pembahasan 

3.2.1 Dampak positif dan negatif yang ditimbulkan adanya obyek wisata Dusun 

Semilir 

Kondisi sosial dan kondisi ekonomi lebih dominan pada dampak positif 

dibandingkan dengan dampak negatif, karena jumlah responden yang memilih 

dengan adanya obyek wisata Dusun Semilir pada dampak positif lebih banyak 

dibandingkan dengan jumlah responden yang memilih dampak negatif. Jumlah 

responden yang memilih atas dampak positif pada kondisi sosial sebanyak 132 

responden, sedangkan responden yang memilih atas dampak negatif pada kondisi 

sosial sebanyak 99 responden. Dampak positif tersebut meliputi menurunnya 

pengangguran, fasilitas umum semakin baik, dan mudahnya akses transportasi. 

Sedangkan Jumlah responden yang memilih atas dampak positif pada kondisi 

sosial sebanyak 83 responden, sedangkan responden yang memilih atas dampak 

negatif pada kondisi sosial sebanyak 72 responden. Dampak positif tersebut 

meliputi meningkatnya pendapatan, memajukan pemasaran produk, dan 

berubahnya mata pencaharian. Jarak 0-250 meter, jarak 250-500 meter, dan jarak 

500-750 meter juga dominan pada dampak positif dikarenakan hasil kuesioner 

pada responden lebih banyak dampak positif yang muncul. 

3.2.2 Pengembangan dan Penanggulangan Atas Dampak obyek wisata Dusun 

Semilir 

Jarak 0-250 meter dan jarak 250-500 meter lebih dominan dampak positif maka 

baik untuk pengembangan sosial maupun ekonomi, pengembangan tersebut 

dengan diadakannya penyuluhan untuk meningkatkan UMKM, sehingga usaha 

yang sudah ada sebelumnya disekitar obyek wisata Dusun Semilir dapat 

berkembang dan berinovasi dengan lebih baik lagi. Pengembangan yang 

dilakukan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar dan pihak 

obyek wisata Dusun Semilir agar saling memiliki keuntungan bagi kedua belah 

pihak.  

Jarak 500-750 meter juga lebih dominan dampak positif tapi dikarenakan 

terdapat responden yang memilih meningkatnya pengangguran dengan jarak yang 

paling jauh dari obyek wisata Dusun Semilir, dengan begitu maka diperlukan 
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penanggulangan atas masalah yang muncul tersebut dengan obyek wisata Dusun 

Semilir melakukan akses informasi yang lebih baik lagi agar informasi akan 

adanya lowongan pekerjaan dapat sampai pada jarak 500-750 meter tersebut. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Kondisi Dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi sosial yaitu dampak 

positifnya turun pengangguran, fasilitas umum semakin baik, dan mudahnya 

akses transportasi, sedangkan dampak negatifnya yaitu kemacetan, meningkatnya 

kriminalitas, dan meningkatnya pengangguran. Dampak yang ditimbulkan 

terhadap kondisi ekonomi yaitu dampak positifnya meningkatnya pendapatan 

masyarakat, memajukan pemasaran suatu produk masyarakat sekitar, dan 

berubahnya mata pencaharian masyarakat sekitar menjadi lebih baik 

dibandingkan yang sebelumnya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu persaingan 

antar pedagang yang memiliki jenis usaha atau toko yang sama di wilayah sekitar 

obyek wisata Dusun Semilir, meningkatnya harga lahan di sekitar setelah adanya 

obyek wisata Dusun Semilir, dan meningkatnya harga kebutuhan pokok 

masyarakat. 

Pengembangan dampak positif yang dilakukan yaitu dengan menambahkan 

sarana wisata baru didalam nya, dengan begitu akan lebih banyak membutuhkan 

pekerja sehingga lebih banyak merekrut pekerja baru, dan diharapkan akan 

membantu menurunkan angka pengangguran. Sedangkan penanggulangan 

dampak negatif yaitu membuat jalur flyover yang menghubungkan exit tol 

Kecamatan Bawen dengan wilayah Kecamatan Ambarawa dan Kecamatan 

Bergas, sehingga mengurangi kemacetan di area obyek wisata Dusun Semilir. 

4.2 Saran  

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lebih memperhatikan akan  dampak 

positif maupun dampak negatif yang ditimbulkan sebelum dibangun obyek wisata 

agar peletakan tempat wisata dengan kondisi sosial setempat dapat tertata dengan 

baik dan lebih menyatu. 
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Penelitian tentang dampak, pengembangan dan penanggulangan obyek 

wisata Dusun Semilir akan lebih baik jika kuesioner pada penelitian lebih lengkap 

menyangkut tentang kondisi sosial ekonomi yang lebih mendalam. 
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