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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata saat ini menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari 

masyarakat. Sektor pariwisata menyumbangkan banyak pendapatan bagi 

pemerintah yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Sektor pariwisata di 

Indonesia diandalkan pemerintah untuk memperoleh devisa dari penghasilan non 

migas dan memberikan sumbangan pada bidang-bidang strategis dalam 

pembangunan nasional. Beberapa hal diatas oleh masyarakat dan pemerintah 

sangat menguntungkan karena dapat menciptakan kesejahteraan sosial, tetapi 

peran serta masyarakat dalam membangun sektor pariwisata sangat dibutuhkan 

karena masyarakat yang mengerti keadaan daerahnya dan pemerintah sebagai 

fasilitator dalam pengelolaannya. 

Menurut penelitian Naisbitt yang dirangkum dalam Global Paradox, 

menyebutkan bahwa kegiatan pariwisata merupakan penyumbang terbesar 

pendapatan ekonomi seluruh dunia dengan mempertimbangkan bahwa kegiatan 

pariwisata dikerjakan oleh 240 Juta penduduk, menyumbang 10,5% produk 

domestic bruto global dan juga mendatangkan pajak sebesar $55miliar setiap 

tahunnya. Besarnya prediksi perkembangan dari kegiatan pariwisata global tentu 

saja kegiatan tersebut akan selalu memberikan dampak bagi daerah wisata, baik 

dampak secara laten maupun yang tampak, maupun perubahan sosial maupun 

ekonomi di sekeliling daerah tujuan wisata. 

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting 

dalam perkembangan perekonomian suatu wilayah karena diharapkan mampu 

memberikan kontribusi yang besar dalam pendapatan wilayah. Pariwisata juga 

mampu mendorong sektor-sektor lain seperti misalnya sektor perdagangan dan 

jasa, hunian, tenaga kerja, untuk ikut tumbuh dan mampu berkembang 

bersamanya. Hal ini juga didukung dengan pernyataan Pendit (1999), yang
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mengatakan bahwa pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang mampu 

menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat terutama dalam penyediaan 

lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standard hidup serta stimulus bagi 

perkembangan sektor lainnya. 

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 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 
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Kecamatan Bergas di sebelah Utara. 

Obyek wisata Dusun Semilir merupakan obyek wisata yang berada 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. 

Dusun Semilir memiliki daya tarik wisata tersendiri dengan adanya spot foto, 

danay buatan, outbound, hingga resort yang semakin menambah wisatawan untuk 

datang dan menikmati obyek wisata yang dibuka sejak bulan Desember Tahun 

2019 ini. Salah satu daya tarik yang paling mencolok yaitu Dusun Semilir 

memiliki 5 (lima) buah Kubah Stupa dalam konsep Art nya, didalam kubah stupa 

tersebut terdapat banyak store yang menjajakan aneka makanan maupun souvenir 

khas Jawa Tengah yang tentunya bisa dijadikan buah tangan seperti wingko babat, 

bandeng presto, intip, bakpia, gulali, dan masih banyak aneka jajanan yang 

lainnya. Berikut jumlah kunjungan wisata di obyek wisata Kabupaten Semarang 

Tahun 2016-2020 yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 

Tabel 1. 1 Data Jumlah Kunjungan Wisata di Wisata Kabupaten Semarang Tahun 

2016-2020. 

Bulan Tahun 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Januari 142.681 219.544 261.785 247.583 431.101 

Februari 121.022 147.484 245.792 193.697 311.577 

Maret 135.905 186.989 222.545 253.049 92.439 

April 149.370 218.116 239.350 279.387 5.573 

Mei 152.806 217.819 229.070 137.191 3.413 

Juni 446.482 329.159 422.356 488.014 8.339 

Juli 163.086 206.626 349.527 389.303 96.446 

Agustus 114.799 159.337 304.484 230.108 210.868 

September 109.879 109.221 243.888 247.857 141.869 
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Oktober 106.177 212.920 214.850 266.340 209.348 

November 115.494 217.827 284.321 286.430 209.323 

Desember 474.008 597.379 363.812 491.321 153.498 

JUMLAH 2.231.709 2.822.421 3.381.780 3.510.280 1.873.794 

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang, Tahun 2020.

 

Berdasarkan tabel data kunjungan wisata diatas, Kabupaten Semarang 

memiliki potensi wisata yang cukup baik, dikarenakan dengan semakin bertambah 

dan berkembangnya wisata alam maupun wisata buatan yang mempengaruhi 

kunjungan wisata di berbagai macam wisata di Kabupaten Semarang tersebut. 

Puncak tertinggi kunjungan wisata yaitu berada pada bulan Desember tahun 2017 

yang mencapai 597.379 pengunjung yang dikarenakan banyak bertambahnya 

wisata baru, sedangkan kunjungan wisata terendah yaitu pada bulan Mei 2020 

yang hanya mencapai 3.413 pengunjung, rendah nya kunjungan wisata pada bulan 

ini karena dipengaruhi dampak virus Covid-19 sejak bulan Maret yang 

mengharuskan banyak wisata yang harus tutup untuk mencegah penularan virus 

tersebut. Virus Covid-19 menyebabkan menurun nya kunjungan wisata di 

Indonesia, termasuk di Kabupaten Semarang. Bulan Maret terjadi penurunan 

drastis dari 92.439 menjadi 5.573 pengunjung di bulan April, dan semakin 

menurun di bulan Mei menjadi 3.413 pengunjung. Jumlah pengunjung mulai 

meningkat pada bulan Juni, dikarenakan sudah terbuka nya wisata dengan wajib 

memenuhi protokol kesehatan. Berikut merupakan jumlah kunjungan wisata 

Dusun Semilir tahun 2016-2020 yang dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1. 2 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 

9. September 32.042 0 32.042 
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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. 

 
Berdasarkan tabel data diatas, Dusun Semilir yang merupakan obyek wisata 

baru di Kabupaten Semarang sudah memiliki daya tarik wisata sendiri, adanya 

spot foto, danau buatan, outbound, hingga resort semakin menambah wisatawan 

untuk datang dan menikmati obyek wisata yang dibuka sejak Desember Tahun 

2019 ini. Kunjungan wisata Dusun Semilir memiliki pasang surut karena masuk 

nya virus Covid-19 ke Indonesia pada bulan Maret yang menyebabkan ditutup 

total wisata Dusun semilir pada bulan April-Mei sehingga tidak ada pengunjung, 

dan bulan tersebut merupakan kunjungan wisata terendah di Tahun 2020, 

sedangkan pengunjung tertinggi pada tahun 2020 yaitu berada pada bulan Agustus 

yang mencapai 70.539 pengunjung. Rata-rata pengunjung obyek wisata Dusun 

Semilir pada kondisi normal per hari bisa mencapai 5.000 pengunjung, tetapi saat 

terjadinya PPKM pada minggu pertama rata-rata masih mencapai 400 

pengunjung, dan terjadi peningkatan pada minggu kedua menjadi dua kali lipat 

atau sekitar 800 pengunjung. 

Masalah penelitian yang ingin dicapai yaitu peneliti akan menemukan 

masalah yang timbul baik dari kondisi sosial maupun ekonomi baik dari dampak 

positif maupun negatif. Keberadaan obyek wisata Dusun Semilir tentunya akan 

menimbulkan permasalahan baru, yaitu daerah Dusun Semilir yang sebelumnya 

lahan kosong lalu berubah menjadi obyek wisata akan menyebabkan aktifnya 

aktivitas manusia didalamnya dan akan mengalami banyak perubahan, perubahan 

tersebut terjadi pada dua kondisi, yaitu kondisi sosial dan ekonomi. Permasalahan 

pada kondisi sosial yaitu menyangkut tentang masih adanya kriminalitas yang 

terjadi seperti pencurian sepeda motor, maka dari itu keamanan harus 

ditingkatkan. Permasalahan pada kondisi ekonomi yaitu menyangkut tentang 

masih adanya masyarakat yang masih menganggur atau tidak memiliki pekerjaan, 

dan obyek wisata Dusun Semilir sebagai wadah masyarakat sekitar untuk bekerja. 

Permasalah tersebut akan dikaji pada responden dengan memiliki tiga type 

responden, type tersebut berdasarkan jarak (Radius), yaitu jarak 0-250 meter, jarak 

250-500 meter, dan jarak 500-750 meter. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian 
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mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tempat wisata di wilayah penelitian 

dengan judul “Dampak Keberadaan Obyek Wisata Dusun Semilir Terhadap 

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Di Kecamatan Bawen, Kabupaten 

Semarang”. 

1.2  Perumusan Masalah 

1. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dengan adanya objek wisata Dusun 

Semilir pada jarak terhadap kondisi sosial ekonomi di wilayah sekitar? 

2. Bagaimana pengembangan dampak positif dan penanggulangan dampak 

negatif pada jarak atas munculnya dampak positif maupun negatif pada 

masing-masing jarak yang ditimbulkan oleh obyek wisata Dusun Semilir? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan adanya objek wisata Dusun 

Semilir pada jarak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar 

2. Menganalisis pengembangan dampak positif dan penanggulangan dampak 

negatif pada jarak atas munculnya dampak positif maupun negatif pada 

masing-masing jarak yang ditimbulkan oleh obyek wisata Dusun Semilir 

1.4  Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai salah satu syarat menempuh kelulusan Gelar Sarjana Fakultas 

Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

2. Menambah ilmu pengetahuan bagi penulis maupun akademik dibidang 

pariwisata 

3. Mengetahui bagaimana karakteristik sosial ekonomi masyarakat sekitar 

daerah penelitian 

4. Sebagai informasi kepada pemerintah setempat dalam pengelolaan dan 

pengembangan pada daerah penelitian 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.1 Pariwisata 

Suwantoro (2004) mendefinisikan istilah pariwisata, yaitu suatu perubahan 

tempat tinggal sementara seseorang diluar tempat tinggalnya karena suatu alesan 

dan bukan untuk melakukan kegiatan yang  menghasilkan upah. Dengan 
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demikian dapat dikatakan bahwa perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi 

hasrat ingin mengetahui sesuatu. Dapat juga karena kepentingan yang 

berhubungan dengan kegiatan olah raga untuk kesehatan, konvensi, keagamaan, 

dan keperluan usaha lainnya. Potensi wisata adalah semua obyek (alam, budaya, 

buatan) yang memerlukan banyak penanganan agar dapat memberikan nilai daya 

tarik bagi wisatawan (Janianto Damanik dan Helmut F.Weber, 2006). 

Istilah Pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, 

yaitu sebagai perubahan tempat tinggal sementara seseorang diluar tempat 

tinggalnya karena suatu alasan dan bukan merupaka kegiatan yang menghasilkan 

upah. Dengan demikian dapat dikatakan pariwisata merupakan suatu perjalanan 

yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan tujuan antara lain untuk 

mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu. Dapat 

juga karena kepentingan yang behubungan dengan kegiatan olah raga untuk 

kesehatan, konvensi, keagamaan, dan keperluan usaha yang lainnya (Gamal, 

2004). 

Kepariwisataan didefinikasikan sebagai keseluruhan kegiatan yang terkait 

dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul 

sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara 

wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah 

daerah, dan pengusaha {UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (revisi 

dari UU No. 9 Tahun 1990 Kepariwisataan). 

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 

fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, 

dan Pemerintah daerah {UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (revisi 

dari UU No. 9 Tahun Kepariwisataan). Istilah “pariwisata”konon untuk pertama 

kali di gunakakan oleh Presiden Soekarno dalam suatu percakapan sebagai 

pandanan dari istilah asing tourism “Arti pariwisata ialah bahwa kalau semua 

kegiatan itu dianggap gagal”. Tanda adanya wisatwan semua kegiatan 

pembangunan Hotel, persediaan angkutan dan sebagainya itu tidak memiliki 

makna  kepariwisataan. (Soekadijo.R.G,2000). 
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Setiap usaha Pariwisata yang ada, membutuhkan berbagai sarana yang 

memadai untuk menunjang kebutuhan para wisatawan, yaitu salah satunya 

adalah sarana akomodasi. Karena tanpa adanya sarana akomodasi yang 

memadai, usaha parwisata tidak dapat berjalan dengan baik dan begitupun 

sebaliknya tanpa kegiatan pariwisata usaha akomodasi tidak akan berjalan secara 

optimal. Diantara bermacam- macam bentuk jasa kepariwisataan yang terpenting 

dan terlengkap ialah yang bisanya disebut Hotel. 

Keseluruhan kegiatan dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk 

menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan. Menurut Soekadji 

(1996), terdapat tiga potensi Kepariwisataan, yaitu : 1. Modal dan potensi alam, 

2. Modal dan potensi Kebudayaan, 3. Modal dan potensi manusia. Melihat 

beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata 

merupakan kegiatan yang dilakukan orang atau kelompok dengan melakukan 

perjalanan yang berpindah dari tempat tinggal ke tempat lain dan tinggal dalam 

kurun waktu yang tidak lama dengan tujuan bersenang-senang, bisnis, dan 

tujuan lainnya. Kata kunci dari pengertian ini adalah berpindah, melakukan 

perjalanan, bersenang-senang dan menetap dalam kurun waktu yang tidak lama. 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24/1979, tentang 

penyerahan sebagian urusan Peraturan Pemerintah dalam bidang kepariwisataan 

pada Daerah Tingkat I adalah sebagai berikut : 

 Obyek wisata adalah perwujudan dari pada ciptaan manusia, tata hidup, seni 

budaya, serta sejarah bangsa dan keadaan alam yang mempunyai daya tarik 

wisata bagi wisatawan untuk dikunjungi. 

 Atraksi wisata adalah semua yang diciptakan manusia berupa penyajian 

kebudayaan seperti tari-tarian, kesenian rakyat, upacara adat, dan lain-lain. 

Ada beberapa syarat teknis dalam menentukan suatu tujuan wisata atau 

obyek wisata yang dapat dikembangkan, yaitu (Pitana,2009): 

1. Adanya obyek wisata dan daya tarik wisata yang beraneka ragam (site and 

event attractions). 

 Site attraction, adalah hal-hal yang dimiliki suatu obyek wisata sejak objek 
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tersebut sudah ada, atau daya tarik obyek wisata bersamaan dengan adanya 

obyek wisata tersebut. 

 Event attractions, adalah daya tarik yang dibuat oleh manusia. 

2. Assesibiltas, yaitu kemudahan untuk mencapai obyek wisata. 

3. Amenitas, yaitu tersedianya fasilitas-fasilitas di obyek wisata. 

4. Organisasi (Tourist Organization), yaitu adanya lembaga atau badan yang 

mengelola obyek wisata sehingga tetap terpelihara. (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (Depdikbud;1995). 

Menurut Undang-Undang No 10 tentang Kepariwisataan, obyek dan daya 

tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai 

yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia 

yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 

Pariwisata juga memiliki tiga unsur pokok, yaitu rekreasi (recreation), 

waktu senggang (leisure time) dan perjalanan (travelling). Ketiga unsur tersebut 

saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam membentuk aktivitas-aktivitas 

kepariwisataan. Rekreasi yang berdiri sendiri tidak dapat disebut sebagai 

kegiatan pariwisata, demikian pula perjalanan yang tidak melibatkan rekreasi 

dan waktu senggang tidak dapat dikatakan sebagai kegiatan pariwisata. Menurut 

Pendit (1990), unsur-unsur industri pariwisata meliputi: politik pemerintah, 

perasaan ingin tahu, sifat ramah, jarak dan waktu, atraksi, akomodasi, 

pengangkutan, harga-harga, publisitas dan promosi, dan kesempatan berbelanja. 

1.2 Geografi Pariwisata 

Geografi Pariwisata merupakan bidang Ilmu terapan yang berusaha 

mengkaji unsur-unsur geografis suatu daerah untuk kepentingan kepariwisataan. 

Unsur - unsur geografis suatu daerah memiliki potensi dan karakteristik yang 

berbeda-beda. Bentang alam pegunungan yang beriklim sejuk, pantai landai 

yang berpasir putih, hutan dengan beraneka ragam tumbuhan yang langka, danau 

dengan air yang bersih, merupakan potensi suatu daerah yang dapat 

dikembangkan untuk usaha industri pariwisata. Unsur geografis yang lain seperti 

lokasi/letak, kondisi morfologi, penduduk, berpengaruh terhadap kemungkinan 

pengembangan potensi obyek wisata. 
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Undang-undang No. 32 tahun 2003 tentang Otonomi Daerah, setiap daerah 

di Indonesia berupaya memperoleh Pendapatan Asli Daerah Setempat (PADS). 

Salah satu upaya untuk memperoleh pemasukan pendapatan tersebut dengan 

menggalakkan kegiatan pariwisata yang ada di daerah. Pengembangan 

pariwisata sangat ditentukan oleh seberapa besar potensi supply dan demand. 

Potensi supply memberikan gambaran seberapa besar daya tarik obyek wisata 

yang dimiliki oleh suatu Daerah Tujuan Wisata (DTW). Sedangkan potensi 

demand memberikan gambaran seberapa besar potensi wisatawan yang datang 

dari Daerah Asal Wisatawan (DAW). 

Makalam (1996), keterkaitan geografi dengan pariwisata dapat dilihat dari 

analisa terhadap sistem kepariwisataan dalam perjalanan pariwisata. Sistem ini 

terdapat tiga sub sistem yang saling berkaitan, yaitu sub sistem DAW, sub 

sistem DTW dan sub sistem Route. Peranan geografi dalam sistem ini adalah 

sebagai penghubung diantara ketiga sub sistem tersebut. Keterkaitan sistem 

tersebut akan baik jika jarak atau gangguan geografis dapat dikenali dan disiasati 

oleh ketiga sub sistem tersebut. 

Menurut penulis, keterkaitan ini tidak sekedar sebagai penghubung sistem 

kepariwisataan dan mengenali/menyiasati gangguan geografis, tetapi lebih 

penting dari itu bahwa geografi memberikan sumbangan yang sangat besar 

berupa kajian tentang kondisi alam, kondisi manusia, dan interaksi diantara 

keduanya. Kajian unsur-unsur geografis inilah yang dapat menentukan potensi 

pariwisata. 

1.3 Dusun Semilir 

Dusun Semilir merupakan sebuah Eco Park baru di Kabupaten Semarang 

yang memadukan konsep antara Art & Modern, penggabungan konsep tersebut 

terdiri dari beberapa kombinasi yakni menggabungkan antara wisata alam, 

pedesaan, kuliner nusantara, dan juga edukasi. Konsep komplit ini menjadi salah 

satu magnet dari obyek wisata Dusun Semilir itu sendiri. Dusun Semilir 

berlokasi di Bawen, letaknya tidak jauh dari Exit Tol Semarang-Bawen yang 

jaraknya sekitar 300 meter. Lokasi nya yang strategis inilah yang menjadi alasan 

pengunjung berlibur di Dusun Semilir, suasana disekitar wisata nya sunyi dan 



11 

 

adem, sehingga cocok untuk relaksasi. 

Dusun Semilir sudah memiliki daya tarik wisata sendiri dengan adanya spot 

foto, danau buatan, outbound, hingga resort semakin menambah wisatawan 

untuk datang dan menikmati obyek wisata yang dibuka sejak Desember Tahun 

2019 ini. Sistem pembayaran menggunakan Cashless, dimana pengunjung 

melakukan Top Up menggunakan kartu yang disediakan minimal Rp.50.000, 

tetapi jika masih terdapat sisa uang yang ada di kartu tersebut bisa ditukar 

kembali. 

Dusun Semilir memiliki daya tarik yang membuat pengunjung penasaran dan 

mengunjungi obyek wisata ini. Salah satu yang paling mencolok yaitu adanya 5 

(lima) buah Kubah Stupa dalam konsep Art nya, didalam kubah stupa tersebut 

terdapat banyak store yang menjajakan aneka makanan maupun souvenir khas 

Indonesia yang tentu nya bisa dijadikan buah tangan seperti wingko babat, 

bandeng presto, intip, bakpia, gulali, dan masih banyak aneka jajanan yang 

lainnya. 

Fasilitas yang ada didalam Dusun Semilir yaitu: 

1. Gunungan Resto 

Gunungan Resto merupakan tampat yang paling tepat untuk menyantap 

aneka hidangan makanan dan minuman dengan pemandangan hutan alam super 

sejuk dan asri. Menjajal makan disini tentu dapat menjadi pengalaman baru 

karena akan dimanjakan dengan panorama 5 (lima) gunung sekaligus. 

2. Teras Gunung 

Dusun Semilir juga menyediakan Teras Gunung dengan konsep seperti 

jembatan layang. Teras Gunung ini membentang dari lobby Stupa menuju ke 

kawasan Taman Wisata. Teras Gunung juga sering disebut sebagai Colorfull 

Bridge, karena disini banyak sekali booth makanan, minuman, serta aksesoris. 

3. Gunungan Foodpark 

Gunungan Food park ini disebut juga dengan Food Paradise, dimana 

pengunjung akan menemukan puluhan kuliner khas Nusantara dengan ras enak 

dan menggugah selera. Bedanya dengan Food Park pada umum nya yaitu di 

Gunungan Foodpark menyajikan view super cantik. 
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4. Pet Village 

Wahana ini berisi hewan-hewan unik dan lucu, hewan ini dibiarkan bebas 

berkeliaran di tanah seluas 20.000 m
2
  yang ditempati aneka satwa lokal ataupun 

Import untuk memanjakan pengunjung anak-anak dan keluarga, sehingga anak-

anak dapat bermain dengan hewan-hewan dengan bebas. 

5. Banyu Biru 

Banyu Biru ini adalah sebuah zona khusus yang menyajikan danau buatan 

bertemakan Danau Bohemian. Wahana ini dilengkapi dengan batal taman, air 

mancur menari, bahkan ada tenda gazebo yang digunakan pengunjung untuk 

bersantai. 

6. Playpark 

Salah satu keunikan dari Dusun Semilir yaitu adanya Playpark, dimana 

anak-anak bisa bermain di area Outdoor maupun Indoor yang telah disediakan. 

Permainan khas tradisional pun bisa dimainkan disini. Tujuan nya yaitu ingin 

mengenalkan anak-anak pada zaman sekarang akan budaya dan permainan lokal. 

7. Exotic Village & Glamping Villas 

Exotic Village ialah sebuah area yang dibuat mirip dengan beberapa wisata 

di dunia yaitu seperti Maroko, Venetia, French Village, dan Mykonos. Tempat 

ini biasanya dijadikan oleh para pengunjung untuk bersantai sambil menikmati 

makanan dan foto- foto. Exotic Village ini didesain semirip mungkin dengan asli 

nya, dan tidak ketinggalan juga dilengkapi oleh kereta api antik dan tram. 

Sedangkan Glamping Villas merupakan sebuah pedesaan unik yang digunakan 

sebagai tempat menginap para pengunjung. Bahkan tempat ini disewakan juga 

untuk menyelenggarakan berbagai macam event seperti fathering, pertunjukan 

musik, dan juga festival. 

Spot paling favorit para wisatawan untuk dijadikan sebagai latar belakang 

foto yaitu Jembatan Senggol atau Teras Gunung. Pemandangan disini super 

Exotic, apalagi saat malam hari, Jembatan Senggol dihiasi oleh lampu-lampu 

sehingga tampak semakin cantik. 

1.4 Dampak 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Sammeng (2001), dampak 
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adalah Pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). 

Sengaja kata dampak itu terlebih dahulu diperjelas berdasarkan sumber baku 

(kamus), karena ada kecenderungan menafsirkan atau mengartikan kata Dampak 

hanya dari segi pengaruh negatif. Padahal kata Dampak mengandung makna 

pengaruh positif dan pengaruh negatif.  

Dampak terbagi menjadi dua, yaitu dampak langsung dan dampak tidak 

langsung. Dampak langsung berupa pengaruh yang langsung dirasakan atas 

sesuatu yang terjadi, sedangkan dampak tidak langsung berupa pengaruh yang 

dirasakan atas sesuatu yang terjadi tetapi terdapat perantara didalamnya. 

Dampak yang diakibatkan oleh kegiatan pariwisata biasanya meliputi, 

dampak sosial dan ekonomi dalam penelitian ini difokuskan untuk mengetahui 

dampak wisata buatan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. 

Semakin meningkatnya pengunjung yang datang, semakin besar pula dampak 

yang akan ditimbulkan. Perkembangan yang terjadi dirasa perlu untuk diketahui, 

apakah perkembangan tersebut berjalan sesuai harapan atau tidak, sesuai dengan 

hakikat kegiatan pariwisata dimana tujuan salah satunya adalah mensejahterakan 

masyarakat lokal. 

a. Dampak Sosial 

Dampak sosial merupakan perubahan yang terjadi pada manusia dan 

masyarakat yang diakibatkan oleh aktifitas pembangunan (Sudharto, 1995). 

dampak sosial muncul ketika terdapat aktifitas : proyek, program atau 

kebijaksanaan yang diterapkan pada suatu masyarakat. untuk intervensi ini 

mempengaruhi keseimbangan pada suatu sistem masyarakat, pengaruh tersebut 

bisa positif maupun negatif. 

Menurut pendit (2009) masyarakat dan kebudayaannya cenderung mengalami 

perubahan yang diakibatkan oleh keberadaan pariwisata disuatu kawasan wisata 

tersebut. Dampak dari pariwisata terhadap kehidupan sosial budaya intinya ingin 

menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu bagaimana karakteristik interaksi antara 

wisatawan dengan masyarakat lokal, bagaimana proses pariwisata bisa 

mengubah masyarakat dan seperti apa budaya masyarakat sebagai tuan rumah, 

dan apakah perubahan tersebut menguntungkan atau merugikan bagi masyarakat 
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sebagai tuan rumah. 

b. Dampak Ekonomi 

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani : Oikos dan Nomos. Oikos berarti 

rumah tangga (house-hold), sedang Nomos berarti aturan, kaidah atau 

pengelolaan. Dengan demikian secara sederhana ekonomi dapat diartikan 

sebagai kaidah-kaidah, aturan- aturan atau cara pengelolaan suatu rumah tangga. 

Definisi yang lebih populer yang sering digunakan untuk menerangkan ilmu 

ekonomi tersebut adalah salah satu cabang ilmu sosial yang khusus mempelajari 

tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya memenuhi 

kebutuhan yang relatif tak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas 

adanya (Deliarnov, 2003). 

Cohen (dalam Hirawan 2008) menjelaskan bahwa dampak ekonomi 

pariwisata yang dapat dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok besar yaitu : 

1. Dampak terhadap penerimaan devisa 

2. Dampak terhadap pendapatan masyarakat 

3. Dampak terhadap kesempatan kerja 

4. Dampak terhadap harga-harga 

5. Dampak terhadap distribusi manfaat atau keuntungan 

6. Dampak terhadap kepemilikan/kontrol 

7. Dampak terhadap pembangunan pada umumnya 

8. Dampak terhadap pendapatan pemerintah. 

Kondisi Sosial Ekonomi Keadaan sosial ekonomi setiap orang itu berbeda-

beda dan bertingkat, ada yang keadaan sosial ekonominya tinggi, sedang, dan 

rendah. Sosial ekonomi menurut Abdulsyani (1994) adalah kedudukan atau 

posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas 

ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal, dan jabatan 

dalam organisasi, sedangkan menurut Soerjono Soekanto (2001) sosial ekonomi 

adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam 

arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam 

hubunganya dengan sumber daya. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat 

disimpulkan pengertian keadaan sosial ekonomi dalam penelitian ini adalah 



15 

 

kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan tingkat 

pendidikan, tingkat pendapatan pemilikan kekayaan atau fasilitas serta jenis 

tempat tinggal. 

1.5 Penanggulangan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata 

“tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan 

“pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi  “penanggulangan” yang berarti proses, 

cara, perbuatan menanggulangi. Penanggulangan adalah upaya yang 

dilaksanakan untuk mencegah, mengahadapi, atau mengatasi suatu keadaan 

mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki 

perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di 

lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian 

dapat dilakukan secara preventif dan refresif. Sedangkan yang dimaksud dengan 

penanggulangan yaitu upaya mengatasi dan memberi solusi kepada anak-anak 

yang melakukan perbuatan menyimpang seperti mencuri serta kepada para pihak 

yang berhubungan dengan anak tersebut, seperti orang tua, guru, tokoh 

masyarakat maupun pemerintah. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan 

yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah 

terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut. 

1.6 Sosial Ekonomi Masyarakat 

Pengertian sosial ekonomi jarang dibahas secara bersamaan. Pengertian sosial 

dan pengertian ekonomi sering dibahas secara terpisah. Pengertian sosial dalam 

ilmu sosial menunjuk pada objeknya yaitu masyarakat. Sedangkan pada 

departemen sosial menunjukkan pada kegiatan yang ditunjukkan untuk 

mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam bidang kesejahteraan 

yang ruang lingkup pekerjaan dan kesejahteraan sosial. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, kata sosial berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan 

masyarakat (KBBI,1996). Dalam konsep sosiologi, manusia sering disebut 

sebagai makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup wajar tanpa 

adanya bantuan orang laindisekitarnya. Sehingga kata sosial masyarakat di 

sekitarnya. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
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pemahaman serta memperkecil dampak dari pengaruh negatif yang ditimbulkan 

oleh keberadaan aktivitas wisata Dusun Semilir. 

Sementara istilah ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani yaitu oikos yang 

berarti keluarga atau rumah tangga dan nomos yaitu peraturan, aturan, hukum. 

Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau 

manajemen rumah tangga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996), 

ekonomi berarti ilmu yang mengenai asas-asas produksi, distribusi dan 

pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti keuangan, perindustrian dan 

perdagangan). Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa sosial ekonomi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan 

kebutuhan masyarakat, antara lain sandang, pangan, perumahan, pendidikan, 

kesehatan, dan lain-lain. Pemenuhan kebutuhan tersebut berkaitan dengan 

penghasilan. 

Pengaruh Pariwisata Terhadap Karakteristik Sosial Masyarakat Dampak 

sosial yang ditimbulkan dengan adanya pengembangan pariwisata menyangkut 

berbagai aspek perubahan sosial, moral atau perilaku, agama, bahasa, dan 

kesehatan. Perubahan sikap dan gaya hidup masyarakat terlihat pada perilaku 

mereka yang cenderung menjadi konsumtif (Spillane,1994) dan materialistis 

(Mill and Morrison, 1989). 

Pengaruh Pariwisata Terhadap Karakteristik Ekonomi Masyarakat Menurut 

Soekadijo (1997) dampak sosial ekonomi yaitu dampak negatif atau dampak 

positif yang timbul terhadap lingkungan sosial ekonomi dalam kehidupan 

masyarakat sebagai akibat perkembangan pariwisata terhadap perubahan 

pekerjaan dan pendapatan masyarakat, pola pembagian kerja, kesempatan kerja 

dan berusaha. Pariwisata adalah suatu gejala sosial yang kompleks dan 

menyangkut manusia seutuhnya dan memiliki berbagai aspek seperti sosiologis, 

psikologis, ekonomis, ekologis, dan lain-lain. Aspek yang mendapat perhatian 

paling besar dan hampir merupakan satu-satunya aspek yang dianggap penting 

ialah aspek ekonomi. 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian mengenai dampak sosial ekonomi adanya obyek wisata yang telah 

dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain, berikut merupakan penelitian yang telah 

diteliti sebelumnya: 

a. Rudi Biantoro dan Samsul Ma‟rif (2014) dengan judul “Pengaruh Pariwisata 

Terhadap Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Pada Kawasan Objek 

Wisata Candi Borobudur Kabupaten Magelang”, yang memiliki tujuan untuk 

Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh keberadaan aktivitas pariwisata 

Candi Borobudur terhadap karateristik sosial ekonomi masyarakat yang ada 

di sekitarnya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan 

pengumpulan data menggunakan Teknik Purposive Sampling. Hasil dari 

penelitian ini yaitu diketahui bahwa terdapat perubahan guna lahan dan 

karakteristik sosial ekonomi masyarakat sebagai pengaruh dari aktivitas 

pariwisata di objek wisata Candi Borobudur. Perubahan guna lahan yang 

terjadi antara tahun 2004-2013 di kawasan wisata Candi Borobudur yaitu 

berubahnya lahan kosong menjadi lahan terbangun. Lahan terbangun tersebut 

diantaranya museum kapal, hotel, perdagangan jasa, dan permukiman. 

Perubahan karakteristik sosial terjadi penurunan partisipasi masyarakat 

terhadap kegiatan sosial yang ada di lingkungannya. Sedangkan untuk 

perubahan karakteristik ekonomi terlihat dari meningkatna pendapatan 

masyarakat yang bekerja didalam kawasan wisata Candi Borobudur. 

b. Wawan Kurniawan (2015) dengan judul ”Dampak Sosial Ekonomi 

Pembangunan Pariwisata Umbul Sidomukti Kecamatan Bandungan 

Kabupaten Semarang”, yang memiliki tujuan untuk Mengetahui dampak 

sosial ekonomi pembangunan Obyek Wisata Umbul Sidomukti Kabupaten 

Semarang dan Perubahan sosial ekonomi yang terjadi pada masyarakat sekitar 

dengan adanya Obyek Wisata Umbul Sidomukti Kabupaten Semarang. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian 

ini yaitu peluang usaha di sekitar objek pariwisata Umbul Sidomukti 

termasuk dalam kategori tinggi, dengan masyarakat memanfaatkan untuk 

berdagang, jasa tourleader hingga menjadi karyawan Umbul Sidomukti. 

c. Arum Purwandari (2018) dengan judul “Dampak Kegiatan Pariwisata di 

Kalisuci Cave Tubing Desa Pacarejo Kecamatan Semanu Kabupaten 

Gunungkidul Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar”, yang memiliki 

tujuan untuk Menganalisis dampak kegiatan pariwisata di Kalisuci Cave 
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Tubing Desa Pacarejo Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul terhadap 

sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan metode 

analisis deskriptif metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu 

Keberadaan obyek wisata Kalisuci Cave Tubing di Desa Pacarejo memiliki 

dampak ekonomi dan sosial. Dampak dalam bidang ekonomi yaitu kegiatan 

pariwisata di Kalisuci berdampak pada perubahan mata pencaharian yaitu 

semakin meningkatnya penduduk yang bekerja di bidang jasa dan 

berkurangnya jumlah buruh tani, selain itu banyak penduduk yang memiliki 

pekerjaan sampingan. Sedangkan dalam bidang sosial yaitu penduduk Desa 

Pacarejo mengalami peningkatan dalam bidang ketrampilan dan pengetahuan 

terutama dalam pengelolaan homestay dan bidang caving. 

Penelitian sebelumnya tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian yang akan diteliti. Persamaan yang ada pada penelitian sebelumnya 

dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang dampak sosial ekonomi 

obyek wisata pada masyarakat sekitar, kedua penelitian ini menggunakan survei 

dan menganalisis data secara deskriptif kuantitatif. Sedangkan perbedaan antara 

penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu tujuan penelitian yang 

berbeda, metode pengambilan sampel yang berbeda, dan lokasi penelitian yang 

berbeda. Berikut merupakan ringkasan penelitian sebelumnya yang dapat dilihat 

pada Tabel 1.3. 
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Tabel 1. 3 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Rudi Biantoro dan 

Samsul Ma‟rif (2014) 

Pengaruh Pariwisata 

Terhadap 

Karakteristik Sosial 

Ekonomi Masyarakat 

Pada Kawasan Objek 

Wisata Candi 

Borobudur Kabupaten 

Magelang 

Mengidentifikasi dan 

menganalisis 

pengaruh keberadaan 

aktivitas pariwisata 

Candi Borobudur 

terhadap karateristik 

sosial ekonomi 

masyarakat yang ada 

di sekitarnya 

Metode yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

kuantitatif, dengan 

pengumpulan data 

menggunakan Teknik 

Purposive Sampling 

Hasil dari penelitian ini 

diketahui bahwa terdapat 

perubahan guna lahan dan 

karakteristik sosial ekonomi 

masyarakat sebagai pengaruh 

dari aktivitas pariwisata di 

objek wisata Candi Borobudur 

Wawan Kurniawan 

(2015) 

Dampak Sosial 

Ekonomi 

Pembangunan 

Pariwisata Umbul 

Sidomukti Kecamatan 

Bandungan 

Kabupaten Semarang 

Mengetahui dampak 

sosial ekonomi 

pembangunan Obyek 

Wisata Umbul 

Sidomukti Kabupaten 

Semarang dan 

Perubahan sosial 

ekonomi yang terjadi 

pada masyarakat sekitar 

Metode yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

Analisis Deskriptif 

Peluang usaha di sekitar objek 

pariwisata Umbul Sidomukti 

termasuk dalam kategori 

tinggi, dengan masyarakat 

memanfaatkan untuk 

berdagang, jasa tourleader 

hingga menjadi karyawan 

Umbul Sidomukti. 
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dengan adanya Obyek 

Wisata Umbul 

Sidomukti Kabupaten 

Semarang 

Arum Purwandari 

(2018) 

Dampak Kegiatan 

Pariwisata di 

Kalisuci Cave 

Tubing Desa 

Pacarejo Kecamatan 

Semanu Kabupaten 

Gunungkidul 

Terhadap Sosial 

Ekonomi Masyarakat 

Sekitar 

Menganalisis dampak 

kegiatan pariwisata di 

Kalisuci Cave Tubing 

Desa Pacarejo 

Kecamatan Semanu 

Kabupaten 

Gunungkidul 

terhadap sosial dan 

ekonomi masyarakat 

sekitar 

Metode yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

analisis deskriptif 

metode penelitian 

kualitatif 

Keberadaan obyek wisata 

Kalisuci Cave Tubing di Desa 

Pacarejo memiliki dampak 

ekonomi dan sosial. 

Sumber: Penulis, 2021 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Pembangunan obyek wisata Dusun semilir secara tidak langsung dapat 

menimbulkan perubahan yang terjadi pada lingkungan sekitar dan tentu nya akan 

menimbulkan dampak. Perubahan tersebut dikarenakan oleh dorongan sesuatu, 

masyarakat maupun lingkungan. Pembangunan didorong oleh adanya perubahan 

penggunaan lahan, perubahan tersebut dapat berupa perubahan fisik maupun 

sosial. Perubahan fisik mencakup dari kondisi alam sekitar, dan sedangkan 

perubahan sosial tentu nya mencakup dari kondisi lingkungan masyarakat sekitar 

seperti muncul nya dampak sosial dan ekonomi akibat dari perubahan penggunaan 

lahan adanya pembangunan obyek wisata Dusun Semilir tersebut sehingga secara 

tidak langsung akan mempengaruhi bagaimana kondisi sosial ekonomi 

masyarakat sekitar dalam kehidupan masyarakat. 

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. 

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. Variabel 
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dalam aspek ekonomi terbagi menjadi dua yaitu pendapatan dan perubahan mata 

pencaharian. Pengukuran dalam pendapatan terdiri dari terjadi peningkatan atau 

penurunan dalam pendapatan masyarakat, sedangkan pengukuran dalam 

perubahan mata pencaharian terdiri dari terjadi nya perubahan atau tidak terjadi 

nya perubahan mata pencaharian. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan Desa Bawen 

mengenai kondisi sosial dan ekonomi yang telah ditentukkan, dapat disimpulkan 

bahwa dalam variabel kondisi sosial, pengukuran perilaku menyimpang untuk 

tingkat kriminalitas dan tingkat keamanan dalam keadaan sebelum dan sesudah 

adanya obyek wisata Dusun Semilir masih sama, yang dimana sebelum dan 

sesudah adanya obyek wisata Dusun Semilir belum ada kasus kriminalitas seperti 

pencurian maupun adanya perjudian yang selama ini mengganggu kenyamanan 

warga sekitar dan masih tergolong aman. 

Variabel kondisi sosial dalam pengukuran perilaku masyarakat, untuk tingkat 

pengangguran sebelum adanya obyek wisata Dusun Semilir cenderung tinggi, 

setelah adanya obyek wisata Dusun Semilir sudah berkurang karena warga sekitar 

banyak yang bekerja di obyek wisata Dusun Semilir pada bagiannya masing-

masing seperti satpam, tukang parkir, penjaga stand, dan lain sebagainya. 

Sedangkan untuk tingkat kemacetan sebelum adanya obyek wisata Dusun Semilir 

tidak terlalu mengganggu karena sebelumnya merupakan lahan kosong, setelah 

adanya Dusun Semilir termasuk sedikit menganggu karena jalan didepan obyek 

wisata merupakan jalan utama sehingga seringkali menimbulkan kemacetan 

terutama pada saat hari weekend. 

Variabel aspek ekonomi dalam pengukuran pendapatan, sebelum adanya 

obyek wisata Dusun Semilir masyarakat memiliki pendapatan yang standar sesuai 

pekerjaannya masing-masing, sedangkan setelah adanya obyek wisata Dusun 

Semilir warga mengalami peningkatan pendapatan karena bekerja didalam Dusun 

Semilir sekaligus beberapa warga mengalami peningkatan pendapatan karena 

mendirikan usaha kuliner maupun usaha oleh-oleh lainnya di wilayah obyek 

wisata Dusun Semilir. 
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Variabel aspek ekonomi dalam pengukuran perubahan mata pencaharian, 

mengalami perubahan yaitu sebelum adanya dusun semilir warga sekitar bekerja 

sebagai pekerja swasta, lalu setelah adanya dusun semilir secara otomatis dapat 

merubah warga menjadi bekerja di dalam Dusun Semilir. 

Penentuan setiap dampak, baik dampak positif maupun negatif atas aspek 

sosial dan ekonomi memiliki perannya masing-masing, untuk dampak positif 

dikaitkan dengan bagaimana pengembangan atas dampak positif tersebut, 

sedangkan untuk dampak negatif dikaitkan dengan bagaimana penanggulangan 

atas dampak yang telah ditimbulkan. Pengukuran yang digunakan dalam 

mengetahui penanggulangan dampak negatif yaitu berdasarkan dari dampak yang 

ditimbulkan tersebut. Berikut merupakan diagram alir kerangka pemikiran yang 

dapat dilihat pada Gambar 1.1. 
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Gambar 1. 1 Diagram Alir Kerangka Pemikiran 

Sumber : Penulis, 2021 

Lahan Kosong 

Perubahan Penggunaan Lahan 

Pembangunan Obyek Wisata Dusun Semilir 

Perubahan Karakteristik Penduduk 

Pengembangan 

Positif 

Penanggulangan 

Negatif 

Dampak Sosial Ekonomi 

Jarak 500-750 m Jarak 250-500 m Jarak 0-250 m 

Radius (Jarak) 
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1.7  Batasan Operasional 

a. Pariwisata adalah fenomena atau gejala kemasyarakatan yang menyangkut 

tentang manusia, masyarakat, kelompok, organisasi, kebudayaan, dan lain 

sebagainya yang merupakan kajian sosiologis. Definisi pariwisata yang 

bersifat umum adalahkeseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan 

masyarakat untuk mengatur, mengurus, dan melayani kebutuhan wisatawan. 

Definisi yang lebih teknis tentang pariwisata adalah “rangkaiann kegiatann 

yang dilakukann olehhmanusiaa baik secara perorangan maupun kelompokk 

di dalam wilayah negara sendiri atau negaraa lain” Karyonoo( 

1997:15).Geografi Pariwisata merupakan bidang Ilmu terapan yang berusaha 

mengkaji unsur-unsur geografis suatu daerah untuk kepentingan 

kepariwisataan. 

b. Dusun Semilir merupakan sebuah Eco Park baru di Kabupaten Semarang 

yang memadukan konsep antara Art & Modern, penggabungan konsep 

tersebut terdiri dari beberapa kombinasi yakni menggabungkan antara wisata 

alam, pedesaan, kuliner nusantara, dan juga edukasi. 

c. Dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif 

maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu 

(orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan 

seseorang. 

d. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk 

meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak 

terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut. 

e. Sosial ekonomi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan 

kebutuhan masyarakat, antara lain sandang, pangan, perumahan, pendidikan, 

kesehatan, dan lain-lain. Pemenuhan kebutuhan tersebut berkaitan dengan 

penghasilan. 

 

 


