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BAB. 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Waduk Pacal merupakan salah satu waduk yang berada di kota

Bojonegoro. Waduk ini terletak di Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang

Kabupaten Bojonegoro memiliki fungsi antara lain sebagai irigasi pertanian,

perikanan, pariwisata dan air minum. Kondisi waduk beberapa tahun terakhir ini

dinilai sangat kritis karena mengalami pendangkalan akibat erosi yang terjadi di

daerah sekitar waduk pada setiap tahun. Masuknya tanah ke dalam waduk dapat

memacu pengayaan unsur hara yang dinilai dapat mempengaruhi kualitas perairan

(Mucharom, 2014).

Waduk Pacal dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang

selesai pengerjaan pada tahun 1933. Timbulnya ide pembuatan Waduk Pacal

didasarkan akan pentingnya kebutuhan air untuk pertanian. Kabupaten

Bojonegoro mengandalkan pertanian sebagai sektor mata pencaharian. Lokasi

keberadaan Waduk Pacal  berada dalam area Dinas Kehutanan Kabupaten

Bojonegoro. Ketika ada upaya pengembangan waduk menjadi obyek pariwisata

sulit terealisasi disebabkan karena perijinan sangat rumit dari pihak Perhutani

Kabupaten Bojonegoro. Kondisi tersebut tidak menyurutkan keinginan dari Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro untuk tetap mengembangkan

Waduk Pacal sebagai obyek wisata (Wawancara dengan Ahmad Januari 2018).

Obyek wisata Waduk Pacal merupakan wisata alam dengan potensi

kepariwisataan didukung oleh kondisi alam yang dikelilingi oleh pegunungan dan

hutan jati. Letak obyek wisata Waduk Pacal langsung berbatasan dengan kawasan

hutan jati lereng Gunung Pandan dan Gunung Gajah. Oleh karena itu Waduk

Pacal dikategorikan sebagai obyek wisata alam. Hal ini sejalan dengan pendapat

Suwantoro (2004) yang menyatakan bahwa wisata alam yaitu bentuk kegiatan

wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan tata lingkungan, baik

dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budidaya. Di kawasan wisata ini

wisatawan dapat menikmati pemandangan alam pegunungan dengan dikelilingi
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oleh hutan jati. Wisatawan juga disediakan area memancing dan penyewaan

perahu untuk mengitari waduk.

Waduk Pacal diproyeksikan sebagai salah satu dari pengembangan

pariwisata di Jawa Timur. UU PERDA No 16 Tahun 1998 memasukan Waduk

Pacal dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Jawa Timur

(Soedarso dkk, 2014: 138). Hal ini berarti Waduk Pacal mempunyai potensi untuk

dijual dalam industri pariwisata. Waduk Pacal diharapkan dapat menjadi wisata

alam andalan di Kabupaten Bojonegoro. Dengan demikian industri pariwisata

diharapkan dapat menjadi industri yang sangat menguntungkan dan memiliki

prospek yang cerah dikemudian hari bagi pembangunan nasional (Spillane, 1994:

19).

Setelah dikeluarkanya UU PERDA No 16 Tahun 1998 tersebut dengan

melihat potensi lingkungan di Waduk Pacal sangat mendukung untuk di

kembangkan menjadi obyek wisata. Pada awal dibukanya sebagai obyek wisata

tahun 1998 fasilitas yang tersedia hanya berupa loket karcis, toilet serta kondisi

jalan raya masih belum beraspal. Sementara berdirinya obyek wisata Waduk Pacal

diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan Pendapatan

Asli Daerah (PAD). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro

diharapkan dapat mempromosikan kemegahan bangunan peninggalan Belanda

karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Waduk Pacal

(Wawancara dengan Suyadi Januari 2018).

Masyarakat Desa Kedungsumber sebelum adanya industri pariwisata

tahun 1998 mayoritas bekerja bergantung pada sektor pertanian. Masyarakat

petani saat itu dapat dikelompokkan menjadi (1) petani kecil yaitu petani yang

memiliki sawah luasnya ± 250 m2, (2) Petani menengah yaitu petani yang

memiliki sawah dalam jumlah sedang luasnya ± 500 m2, (3) Petani  besar yaitu

petani yang memiliki sawah yang relatif besar atau luas tanah yang dimiliki lebih

dari 1 hektar (Haris, 2009: 5). Petani besar dalam pengelolaan membutuhkan

tenaga orang lain dengan cara memberikan upah kepada buruh tani yang disuruh

bekerja pada lahan, sehingga besarnya jumlah penghasilan antara petani yang satu

dengan yang lain tidaklah sama. Sementara petani dalam bekerja bergantung
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dengan musim. Petani dapat mengalami musim paceklik, ketika gagal panen

akibat musim kemarau panjang. Bagaimana kehidupan petani dengan dibukanya

obyek wisata Waduk Pacal, apakah muncul lapangan pekerjaan baru untuk

memperoleh penghasilan tambahan.

Pengembangan kepariwisataan diharapkan dapat berhasil dengan baik

apabila masyarakat ikut mendukung dan berperan aktif. Agar masyarakat dapat

lebih berperan serta dalam pengembangan kepariwisataan, maka perlu memahami

apa yang dimaksud dengan pariwisata serta manfaat dan keuntunganya yang dapat

diperoleh. Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh

dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai dampak terhadap

kehidupan masyarakat setempat. Bahkan pariwisata dikatakan mempunyai energi

dobrak yang luar biasa, yang mampu membuat masyarakat mengalami

metamorfosis dalam berbagai aspeknya (Gayatri dan Pitana, 2004: 60). Dengan

pengembangan pariwisata diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, oleh sebab itu pemerintah harus mengetahui apa yang diharapkan

masyarakat dari pengembangan wisata tersebut. Keberadaan pariwisata juga ikut

mempengaruhi pola pergaulan masyarakat, misalnya dalam bidang sosial budaya

khususnya perilaku masyarakat.

Perkembangan pariwisata dapat membuka lapangan pekerjaan dan

mendorong timbulnya usaha baru, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat setempat (Kodhyat, 1996: 108). Bagaimana dengan penduduk Desa

Kedungsumber dengan adanya obyek wisata waduk pacal. Apakah masyarakat

setempat membuka lapangan pekerjaan baru yang awalnya hanya

menggantungkan pada sektor pertanian dan nelayan berubah pada sektor

pariwisata. Apabila bermunculan mata pencaharian baru seperti pedagang dan jasa

dalam kegiatan masyarakat untuk sektor pariwisata dapat menimbulkan dampak

terhadap kehidupan sosial ekonomi. Perkembangan pariwisata diharapkan

mempunyai pengaruh positif baik terhadap pendapatan masyarakat sekitar

maupun sarana prasarana seperti transportasi dan mata pencaharian baru. Di sisi

lain perkembangan pariwisata dapat merubah wawasan masyarakat dengan

adanya interaksi masyarakat setempat dengan wisatawan (Kiki, 2009: 2).
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Berdasarkan uraian di atas kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar di

obyek wisata Waduk Pacal sangat menarik untuk dikaji, dengan alasan

kompleksitas unsur pendukung keberadaan obyek wisata Waduk Pacal sangat

sinergis terhadap kehidupan sosial ekonomi sehingga bisa menjadi obyek wisata

yang baik dan bermanfaat, baik unsur potensial Waduk Pacal sendiri (potensi

alam serta budaya masyarakat) maupun unsur perhatian dari Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro saling mendukung perkembangan obyek

wisata Waduk Pacal sehingga menjadi terkenal. Alasan yang melatarbelakangi

penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini yaitu: 1) masalah mengenai

obyek wisata Waduk Pacal belum banyak diteliti; 2) penelitian-penelitian

sebelumnya masih terbatas pada faktor-faktor ataupun komponen tertentu; 3)

ingin mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh obyek wisata Waduk Pacal

terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Wilayah Kedungsumber

merupakan daerah terdekat dengan obyek wisata waduk pacal. Secara langsung

maupun tidak masyarakat akan terlibat dalam kegiatan kepariwisataan, sehingga

implikasi pengaruh obyek wisata tersebut terhadap kehidupan sosial ekonomi

masyarakat sangat menarik untuk di kaji lebih lanjut. Oleh sebab itu penulis

bermaksud mengkaji masalah ini yang dirumuskan dengan kalimat “Pengaruh

Obyek Wisata Waduk Pacal Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi

Masyarakat Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten

Bojonegoro Tahun 1998-2018”

1.2 Penegasan Pengertian Judul
Penegasan pengertian judul dimaksudkan untuk menghindari

kemungkinan terjadinya perbedaan persepsi tentang pengertian judul penelitian

ini. Penulis memandang perlu memberikan pengertian judul skripsi “Pengaruh

Obyek Wisata Waduk Pacal Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat

Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro Tahun 1998-

2018”.

Poerwardaminta (1984:884) menjelaskan bahwa pengaruh merupakan

daya yang ada atau timbul dari sesuatu baik orang, benda dan sebagainya. Kamus

4



Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa obyek wisata adalah tempat

tujuan wisata. Obyek wisata meliputi perwujudan ciptaan manusia, tata hidup,

seni budaya, keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi

wisatawan (Karyono, 1997:27). Pengaruh obyek wisata Waduk Pacal merupakan

efek yang ditimbulkan dengan adanya tempat tujuan wisata Waduk Pacal yang

mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Menurut Sumardi dan Evers

(2001) kehidupan sosial ekonomi masyarakat merupakan suatu kedudukan yang

secara rasional dan menetapkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat

(Hastuti, 2015: 9).

Berdasarkan definisi kata dan konsep kunci tersebut, maka arti dan makna

keseluruhan judul Pengaruh Obyek Wisata Waduk Pacal Terhadap Kehidupan

Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang

Kabupaten Bojonegoro Tahun 1998-2018” adalah efek yang ditimbulkan dengan

adanya tempat tujuan wisata Waduk Pacal yang berhubungan dengan kehidupan

sosial ekonomi masyarakat di Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang

Kabupaten Bojonegoro tahun 1998-2018. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat

sekitar obyek wisata Waduk Pacal yang dimaksud seperti berubahnya mata

pencaharian dan pendapatan masyarakat, pola pikir dan wawasan masyarakat

sekitar , serta perkembangan sarana prasarana obyek wisata.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ditujukan untuk menghindari penyimpangan

kajian penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Ruang lingkup yang dimaksud

meliputi lingkup temporal, spasial dan materi.

Lingkup temporal dalam penelitian ini adalah tahun 1998-2018. Tahun

1998 sebagai batasan awal karena pada tahun ini merupakan awal dibukanya

obyek wisata Waduk Pacal di Desa Kedungsumber. Waduk Pacal dijadikan obyek

wisata dengan dikeluarkanya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1998 mengenai

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Jawa Timur. Kebijaksanaan

tersebut menyatakan bahwa Kabupaten Bojonegoro ditetapkan sebagai Daerah

Tujuan Wisata (DTW) berada di Sub A. Pengembangan pariwisata tersebut
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bertujuan untuk mendorong peran swasta dan masyarakat dalam pengembangan

pariwisata melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif serta menempatkan

sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam perekonomian kawasan Jawa

Timur. Sedangkan Tahun 2018 sebagai batasan akhir penulisan ini dengan

pertimbangan pada tahun 2018 dinilai sudah cukup untuk membuktikan obyek

wisata Waduk Pacal telah memperlihatkan kemajuan, baik dalam aspek sarana

prasarana maupun pertambahan pengunjung yang datang ke obyek wisata Waduk

Pacal dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 itu pula saat peneliti melakukan proses

pengumpulan data observasi lapang, selanjutnya untuk menambah informasi data,

maka peneliti membutuhkan data tambahan untuk terjun ke lapangan.

Lingkup spasial yang diambil dalam penulisan skripsi ini adalah wilayah

Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro, Sedangkan

lingkup materi dalam penelitian ini meliputi pembahasan mengenai sejarah

dibukanya obyek wisata Waduk Pacal serta pengaruhnya terhadap kehidupan

sosial ekonomi masyarakat sekitar tahun 1998-2018. Bentuk pengaruh kehidupan

sosial ekonomi masyarakat sekitar pada tahun 1998-2018 seperti berubahnya mata

pencaharian dan pendapatan masyarakat, pola pikir dan wawasan masyarakat,

serta perkembangan sarana prasarana sekitar obyek wisata.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup yang telah diuraikan di atas,

maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. bagaimanakah latar belakang dibukanya obyek wisata Waduk Pacal di

Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro tahun

1998?

2. bagaimanakah kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Kedungsumber

Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro sebelum dibukanya obyek

wisata Waduk Pacal pada tahun 1998?

3. bagaimanakah kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Kedungsumber

Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro setelah dibukanya obyek

wisata Waduk Pacal pada tahun 1998-2018?
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1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai

peneliti dalam penulisan skripsi ini ialah:

1. mengetahui dan mengkaji secara mendalam mengenai latar belakang

dibukanya obyek wisata Waduk Pacal di Desa Kedungsumber Kecamatan

Temayang Kabupaten Bojonegoro tahun 1998.

2. mengkaji dan mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa

Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro sebelum

dibukanya obyek wisata Waduk Pacal pada tahun 1998.

3. mengetahui dan mengkaji secara mendalam mengenai kondisi sosial

ekonomi masyarakat di Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang

Kabupaten Bojonegoro setelah dibukanya obyek wisata Waduk Pacal pada

tahun 1998-2018.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah

diuraikan diatas, maka manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini

adalah:

1. bagi penulis, penelitian ini merupakan usaha penulis dalam mendalami

materi sejarah sosial ekonomi yang direfleksikan dengan pengaruh obyek

wisata Waduk Pacal terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di

Desa Kedungsumber.

2. bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan

mengenai sejarah obyek wisata Waduk Pacal dan pengaruhnya terhadap

kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Desa Kedungsumber.
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3. bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, hasil dari

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam

pengelolaan obyek wisata Waduk Pacal agar dapat meningkatkan

kunjungan wisatawan domestik maupun wisatawan asing.

4. Bagi almamater, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi

tambahan, referensi dan pengembangan ilmu pengetahuan yang

bermanfaat sebagai salah satu wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi

dan menambah khasanah kepustakaan Universitas Jember.

.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka pada bab ini mengemukakan hasil penelitian terdahulu

yang mendukung dan berkaitan dengan pembahasan yang akan menjadi fokus

kajian penulis, yaitu tentang “Pengaruh Obyek Wisata Waduk Pacal Terhadap

Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Kedungsumber Kecamatan

Temayang Kabupaten Bojonegoro Tahun 1998-2018”, baik yang diterbitkan

dalam bentuk buku maupun yang tidak diterbitkan, misalnya tesis, skripsi maupun

jurnal penelitian.

Sejauh ini peneliti telah menelusuri penelitian yang dilakukan oleh para

peneliti yang lain, terutama di daerah kota Bojonegoro. Di Kabupaten Bojonegoro

terdapat penelitian terkait pembangunan Waduk Pacal dan pengaruhnya terhadap

pertanian Kabupaten Bojonegoro, potensi dan kendala dalam pengembangan

pariwisata Kabupaten Bojonegoro. Namun, belum ada yang meneliti mengenai

pengaruh obyek wisata Waduk Pacal terhadap kehidupan sosial ekonomi

mayarakat sekitar. Sehingga peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang

dianggap relevan/ mirip yang terdapat di tempat lain yang akan dikemukakan di

bawah ini.

Penelitian Waduk Pacal dilakukan oleh Rofqy Izan Nasrulloh dalam jurnal

penelitianya yang berjudul “Pembangunan Dan Pengaruh Waduk Pacal Terhadap

Pertanian Masyarakat Kabupaten Bojonegoro Tahun 1922-2000”. Fokus

penelitiannya yaitu pengaruh pembangunan Waduk Pacal terhadap pertanian

masyarakat Bojonegoro. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah

Hindia Belanda membangun waduk pacal di Desa Kedungsumber Kecamatan

Temayang karena dilihat kondisi geografis Kecamatan Temayang lebih tinggi

daripada daerah Bojonegoro lainya. Kondisi itu mempermudah aliran air Waduk

Pacal untuk mengalir ke berbagai daerah di Bojonegoro. Pembangunan Waduk

Pacal hanya cukup melakukan pembendungan pada titik-titik tertentu pada

kawasan pegunungan di daerah Kedungsumber. Daerah aliran menjangkau 32%

dari seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro. Peranan irigasi Waduk Pacal

menyumbang 35% produktivitas pertanian masyarakat Kabupaten Bojonegoro.
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Maka, Waduk Pacal ikut berperan bagi kemajuan bidang pertanian yang

menyebabkan pendapatan masyarakat meningkat. Sehingga terjadi perubahan

gaya hidup masyarakat Bojonegoro yang dahulu tradisional serta lambat laun

mengalami perubahan dengan modernitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Nasrullah (2014) hanya fokus membahas

mengenai  pembangunan Waduk Pacal dan pengaruhnya terhadap pertanian.

Dalam penelitian ini belum banyak disinggung mengenai sejarah dibukanya

obyek wisata Waduk Pacal serta kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar

obyek wisata tahun 1998-2018, sehingga penulis memiliki celah untuk

menjabarkan lebih spesifik mengenai pengaruh obyek wisata Waduk Pacal

terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar tahun 1998-2018.

Soedarso, Nurif & Windiani (2014) dalam jurnal penelitian yang berjudul

“Potensi Dan Kendala Pengembangan Pariwisata Berbasis Kekayaan Alam

Dengan Pendekatan Marketing Places (Studi Kasus Pengembangan Pariwisata Di

Kabupaten Bojonegoro)”. Dalam jurnal penelitian ini memfokuskan pada

bagaimana mengembangkan sebuah potensi wisata suatu daerah. Metode yang

digunakan adalah marketing places. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

potensi Kabupaten Bojonegoro sangat besar untuk dapat berkembang menjadi

kota yang maju dan sejahtera. Hal ini karena di dukung oleh kekayaan alam yang

sangar besar, disamping juga kekayaan sosial budaya masyarakatnya. Di sisi lain,

potensi tersebut belum dimaksimalkan dengan baik. Sebagai contoh selama ini

PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebagian besar hanya di topang dari sektor migas.

Sektor migas ini menyumbangkan APBD sangat besar, akan tetapi kesejahteraan

masyarakat belum dapat sepenuhnya di capai.

Peningkatan Pendapatan Daerah akan dapat memicu pembangunan di

sektor lain, seperti pariwisata. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memahami

pentingnya mengembangkan sektor pariwisata karena sektor ini akan dapat

memacu sektor-sektor yang lain terutama ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan sektor kawasan pariwisata Kabupaten Bojonegoro meliputi

kawasan wisata Kayangan Api, kawasan wisata Waduk Pacal, dan kawasan Wana

Wisata Dander mengalami kendala karena koordinasi dengan Dinas Kehutanan
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selamai ini tidak berjalan seperti apa yang diharapkan. Perkembangan terakhir,

Bapak Bupati telah menjalin kerjasama untuk mengembangkan obyek wisata

khususnya Tirta Wana Dander dijadikan wilayah wisata yang terintegrasi dengan

Kolam renang Waterboom, Kayangan Api, Waduk Pacal, Agrowisata dan Hutan

lindung. Konsultan yang dilibatkan berasal dari Universitas Indonesia serta

investornya juga telah ada.

Penelitian yang dilakukan oleh Soedarsono, Nurif & Windiani (2014)

memaparkan mengenai potensi dan kendala pengembangan sektor kawasan

pariwisata Kabupaten Bojonegoro meliputi kawasan wisata Kayangan Api,

Waduk Pacal, dan Wana Wisata Dander. Dalam penelitian ini belum

memunculkan mengenai pola dampak sosial ekonomi masyarakat sekitar obyek

wisata Waduk Pacal, sehingga peneliti memiliki peluang untuk menjabarkan lebih

spesifik mengenai pengaruh obyek wisata Waduk Pacal terhadap kehidupan sosial

ekonomi masyarakat sekitar tahun 1998-2018.

Yunuta Dwi Rahmayanti (2017) dalam skripsinya yang berjudul “Dampak

Keberadaan Obyek Wisata Waduk Sermo Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi

Masyarakat Sremo Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta”. penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui pengaruh keberadaan obyek wisata Waduk Sermo

terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Dusun Sremo. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa perubahan sosial yang terlihat pada masyarakat Sremo ialah

cara pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang. Selain itu, juga

interaksi sosial yang terjalin antar masyarakat semakin erat dengan munculnya

beberapa kerjasama yang mereka bangun antar warga masyarakat Sremo. Salah

satu bentuk kerjasama yang terlihat di masyarakat sremo adalah mereka terbentuk

suatu organisasi yaitu kelompok wisata. Jika dulunya mereka hanya sebatas

tetangga, maka dengan adanya organisasi tersebut mereka bekerja di tempat yang

sama, memiliki tujuan yang sama, dan juga mereka mempunyai kepentingan yang

sama untuk mempertahankan dan mengembangkan obyek wisata Waduk Sermo

dengan cara membuat spot-spot wisata baru di sekitar obyek wisata tersebut.

Sedangkan perubahan ekonomi yang dirasakan ialah perubahan pada mata

pencaharian masyarakat Sremo. Bentuk mata pencaharian masyarakat Sremo
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sebelum adanya waduk mayoritas sebagai petani, berternak, nderes, dan pedagang

kelapa. Namun setelah adanya waduk masyarakat mengubah mata pencaharianya

sebagai penarik perahu, tim sar, pedagang warungan, pegawai dikantor waduk dan

pekerja musiman.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmayanti (2017) menunjukkan bahwa

dengan adanya obyek wisata telah memberikan perubahan terhadap kehidupan

sosial ekonomi mereka seperti interaksi yang terjalin antar masyarakat lebih erat

dengan adanya kerjasama dalam sektor pariwisata, adanya mata pencaharian baru

seperti penarik perahu, tim sar, pedagang warungan, pegawai dikantor waduk.

Apakah di obyek wisata Waduk Pacal akan mengalami pola dampak kehidupan

sosial ekonomi yang sama dengan yang ada di obyek wisata Waduk Sermo,

sehingga penulis  perlu mengkaji secara khusus mengenai pengaruh obyek wisata

Waduk Pacal terhadap kehidupan masyarakat sekitar tahun 1998-2018.

Indah Tri Utami (2014) dalam skripsinya yang berjudul “Dampak Obyek

Wisata Sendang Asri Waduk Gajah  Mungkur Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi

Masyarakat”. Fokus penelitianya adalah sejauh mana pengaruh obyek wisata

Sendang Asri Waduk Gajah Mungkur terhadap kondisi sosial ekonomi

masyarakat. Hasil dari penelitian ini yaitu keberadaan sektor pariwisata Waduk

Gajah Mungkur tepatnya di Desa Sendang telah menciptakan lapangan

diantaranya seperti: warung tetap, pedagang kaki lima, pedagang asongan,

penyewa jasa atraksi, hotel dan rumah makan. Adanya obyek wisata telah

mendatangkan keuntungan yang cukup bagi masyarakat untuk bekerja sebagai

pelaku usaha di obyek wisata ini ketimbang menjadi petani. Lahan pertanian yang

terbatas membuat masyarakat beralih pekerjaan dari petani menjadi pelaku usaha.

Adanya obyek wisata juga membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat.

Pada perilaku masyarakat, khususnya pola gaya hidup terlihat bahwa terjadi

pergeseran akibat kehadiran wisatawan dan kegiatan wisata. Pandangan

masyarakat terhadap pengunjung banyak diikuti khususnya oleh anak remaja.

Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2014) menunjukkan bahwa dengan

keberadaan obyek wisata Gajah Mungkur  telah menciptakan lapangan pekerjaan

baru seperti pedagang kaki lima, penyewa jasa atraksi, hotel dan rumah makan.
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Adanya obyek wisata ini juga membawa perubahan perilaku masyarakat

khususnya pola gaya hidup terjadi pergeseran akibat kehadiran wisatawan dan

kegiatan wisata. Apakah di obyek wisata Waduk Pacal akan mengalami pola

dampak kehidupan sosial ekonomi yang sama dengan yang ada di obyek wisata

Waduk Gajah Mungkur, sehingga penulis perlu mengkaji secara khusus mengenai

pengaruh obyek wisata Waduk Pacal terhadap kehidupan masyarakat sekitar tahun

1998-2018.

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian terdahulu, maka posisi

penelitian ini ialah mengembangkan penelitian-penelitian tentang Waduk Pacal

yang telah ada. Penulis berusaha mengembangkan, memperluas, dan menggali

secara dalam mengenai obyek wisata Waduk Pacal dari sisi sosial ekonomi. Bisa

dilihat meskipun telah ada yang meneliti mengenai waduk pacal, namun

penelitian-penelitian diatas belum secara komprehensif dan khusus mengkaji

pengaruh obyek wisata Waduk Pacal terhadap kehidupan sosial ekonomi

masyarakat Desa Kedungsumber tahun 1998-2018. Oleh karena itu peneliti

berusaha mengkaji secara mendalam tentang obyek wisata Waduk Pacal tersebut.

Sebuah proses rekontruksi sejarah, metode pendekatan dan teori berfungsi

sebagai alat untuk menjelaskan berbagai masalah yang terkait dalam peristiwa

sekaligus untuk mengaitkan fakta yang satu dengan yang lainya. Sehingga

terbentuk suatu pembangunan yang utuh. Di dalam penulisan sejarah memerlukan

kerangka teori sebagai dasar pemikir yang dipakai dalam melakukan analisis

(Kartodirjo, 1993:2).

Dalam upaya untuk menjelaskan berbagai persoalan yang ada, dalam

skripsi ini menggunakan pendekatan sosiologi ekonomi. Pendekatan sosiologi

ekonomi merupakan studi tentang cara orang atau masyarakat dalam memenuhi

kebutuhan hidup terhadap jasa dan barang langka (Damsar, 1997:10). Sosiologi

ekonomi dapat dipahami bagaimana masyarakat dipengaruhi oleh ekonomi dan

bagaimana masyarakat mempengaruhi ekonomi. Sosiologi ekonomi menurut

Smelser merupakan suatu konsep yang merupakan implikasi dari sosiologi

terhadap aktivitas yang kompleks mengenai produksi, distribusi, perdagangan dan

pola konsumsi barang dan jasa. Dari kegiatan yang dilakukan masyarakat ini
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menunjukkan bahwa masyarakatlah yang mempengaruhi ekonomi (Haryanto,

2011:13).

Selain menggunakan pendekatan, penelitian ini membutuhkan sebuah teori

sebagai analisis terhadap masalah yang akan dikaji. Teori yang digunakan dalam

mengkaji kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Desa Kedungsumber adalah

teori perubahan sosial. Menurut Kasnawi perubahan sosial merupakan proses

perubahan, modifikasi, atau penyesuaian yang terjadi dalam pola hidup

masyarakat, yang mencakup nilai budaya, pola perilaku masyarakat, hubungan

sosial ekonomi, serta kelembagaan masyarakat, dalam aspek kehidupan material

maupun immaterial (Saebeni, 2016:16). Teori perubahan sosial berasumsi bahwa

suatu proses perubahan akan lebih mudah terjadi apabila masyarakat yang

bersangkutan bersifat terbuka terhadap hal-hal atau unsur baru baik yang

datangnya dari luar maupun dari dalam. Diantara faktor yang berasal dari dalam

masyarakat seperti perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Adapun faktor yang berasal dari luar masyarakat

biasanya ialah yang terjadi diluar perencanaan manusia (Soekanto dalam

Wulansari, 2013: 128).

Teori diatas, akan digunakan sebagai landasan untuk melakukan penelitian

tentang pengaruh obyek wisata Waduk Pacal terhadap kehidupan sosial ekonomi

masyarakat sekitar tahun 1998-2018. Dengan adanya obyek wisata Waduk Pacal

diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan sosial

ekonomi masyarakat sekitar. Pengaruh positif obyek wisata Waduk Pacal

diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, sarana dan

prasarana menjadi lebih baik dan kehidupan sosial masyarakat dapat kearah yang

lebih maju (modern).
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BAB 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian sejarah, oleh karena itu metode

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah. Metode sejarah

adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan

masa lampau (Gottschalk, 1986:32). Langkah-langkah yang digunakan dalam

metode penelitian sejarah terdiri dari empat langkah, yaitu: (1) heuristik; (2)

kritik; (3) interpretasi dan; (4) historiografi.

3.1 Heuristik

Pada tahap heuristik penulis mencari, mengumpulkan dan menemukan

sumber-sumber sejarah berupa jejak-jejak sejarah atau fakta sejarah yang

berhubungan dengan penelitian (Sjamsuddin, 1996:67). Pengumpulan sumber

tersebut dilakukan melalui studi lapang di berbagai tempat, terutama di

Bojonegoro. Di Bojonegoro, peneliti mengunjungi obyek wisata Waduk Pacal.

Selain itu, peneliti mencari sumber di perpustakaan Universitas Jember,

Perpustakaan Pendidikan Sejarah Universitas Jember, dan beberapa buku koleksi

pribadi.

Penulis membagi sumber menjadi dua jenis: sumber primer dan sumber

sekunder (Gottschalk, 1985:35). Diantaranya sumber primer diperoleh dari

wawancara dengan Bapak Amir Syahid selaku kepala Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, Bapak Ahmad selaku petugas bagian

informasi obyek wisata Waduk Pacal, Bapak Suyadi selaku  petugas penjaga pintu

masuk obyek wisata Waduk Pacal, Bapak Kardi selaku kepala Desa

Kedungsumber, serta sebagian masyarakat sekitar obyek wisata Waduk Pacal

terutama pedagang maupun penjual jasa lainya.

Penulis juga mengumpulkan sumber primer berupa dokumen atau data

yang berkaitan dengan peristiwa yang akan dikaji. Dokumen yang akan peneliti

temukan berupa laporan data Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten

Bojonegoro, data dari Kantor Kecamatan Temayang, data dari Kantor Desa

Kedungsumber, data jumlah pengunjung obyek wisata Waduk Pacal, data
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 1998-2018 dari Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Bojonegoro.

Penulis juga menggunakan sumber sekunder yang berfungsi sebagai

penyusunan terhadap pemahaman terhadap kronologi sebuah peristiwa sejarah.

Sumber sekunder yang akan didapatkan diantaranya buku Gayatri dan Pitana yang

berjudul ”Sosiologi Pariwisata”, Karyono berjudul “Pariwisata”. Kodhyat

berjudul Sejarah Pariwisata Dan Perkembanganya Di Indonesia”, Spillane yang

berjudul ”Ekonomi Pariwisata,, Jurnal karya Nasrullah (2014) yang berjudul

“Pembangunan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertanian Mayarakat Kabupaten

Bojonegoro Tahun 1927-2000”, Skripsi Utami (2014) yang berjudul “Dampak

Obyek Wisata Sendang Asri Waduk Gajah  Mungkur Terhadap Kondisi Sosial

Ekonomi Masyarakat”, Skripsi karya Rahmayanti (2017) yang berjudul “Dampak

Keberadaan Obyek Wisata Waduk Sermo Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi

Masyarakat Sremo Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta”, Skripsi karya

Haris (2008) yang berjudul “Dampak Obyek Wisata Arung Jeram Terhadap

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Condong Sumber Kecamatan Gading

Kabupaten Probolinggo Tahun 1999-2006”, Jurnal penelitian karya Soedarso,

Nurif & Windiani. 2014. “Potensi Dan Kendala Pengembangan Pariwisata

Berbasis Kekayaan Alam Dengan Pendekatan Marketing Places (Studi Kasus

Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Bojonegoro)”,

3.2 Kritik

Kritik dibagi menjadi dua macam, autentisitas/keaslian sumber atau kritik

ekstern, dan kredibilitas/kebisaan dipercayai atau kritik intern (Kuntowijoyo,

2013:77). Kritik ekstern berkaitan dengan masalah otentisitas mengenai asli

tidaknya suatu dokumen, jenis ejaan, terjadinya pengurangan maupun

penambahan teks dalam dokumen, penggunaan bahasa yang meragukan

(ambiguity), indentifikasi pengarang. Sedangkan kritik intern berkaitan dengan

masalah kredibilitas suatu sumber untuk menentukan apakah informasi yang

terkandung dalam sumber itu dapat dipercaya sebagai fakta sejarah atau tidak
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(Gottschalk, 1986: 95). Pada kritik intern penulis membandingkan kesaksian-

kesaksian berbagai sumber untuk memperoleh fakta sejarah.

3.3 Interpretasi

Langkah yang ketiga dalam metode penelitian sejarah adalah interpretasi.

Ada dua metode yang digunakan yaitu analisis dan sintesis. Analisis merupakan

tahap menguraikan sumber sehingga dapat menimbulkan kemungkinan-

kemungkinan yang terdapat dalam fakta. Sedangkan sintesis adalah tahap

menyatukan atau mengelompokkan sesuai dengan apa yang akan ditulis

(Kuntowijoyo, 2013: 78-80). Peneliti melakukan penafsiran dan pemahaman

fakta-fakta sejarah dari berbagai sumber lisan maupun tulis dan menyusunya

secara kronologis sehingga didapatkan kisah sejarah atau cerita sejarah yang

sesuai dengan realita peristiwanya.

3.4 Historiografi

Langkah terakhir dalam metode penelitian sejarah adalah historiografi

merupakan kegiatan rekontruksi yang imajinatif berdasarkan data yang telah

diperoleh dengan menempuh proses metode sejarah (Gottschalk, 1986: 34).

Dalam proses penulisan sejarah diperlukan kemampuan dan kemahiran penulis

untuk merangkai fakta-fakta sejarah dari hasil interpretasi sesuai dengan tata cara

penulisan karya ilmiah.

Rancangan sistematika skripsi dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh

Obyek Wisata Waduk Pacal Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat

Desa Kedung Sumber Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro Tahun 1998-

2017” adalah penyusunan peristiwa sejarah dalam bentuk karya ilmiah skripsi

dengan sistematika penulisan yang terdiri dari 7 bab.

Bab 1 Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah apa yang diteliti

dan alasan penting mengapa meneliti permasalahan tersebut. Dalam latar belakang

peneliti mengawali dengan menguraikan kondisi awal bagaimana munculnya

obyek wisata Waduk Pacal, kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar sebelum

dibuka maupun setelah dibukanya obyek wisata Waduk Pacal. Berdasarkan latar
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belakang peneliti menemukan berbagai permasalahan yang ingin dikaji. Pada sub

bab berikutnya peneliti menguraikan penegasan pengertian judul dalam sub bab

ini peneliti menjelaskan definisi konsep yang akan diteliti guna untuk

menfokuskan kajian. Selanjutnya ruang lingkup pada sub bab ini penulis

menguraikan batasan-batasan penelitian baik batasan spasial, temporal maupun

materi. Kemudian rumusan masalah, terdapat 3 rumusan masalah yang akan

dikaji. Rumusan masalah tersebut melingkupi latar belakang dibukanya obyek

wisata Waduk Pacal pada tahun 1998, bagaimanakah kehisupan sosial ekonomi

masyarakat sekitar sebelum dibukanya obyek wisata Waduk Pacal tahun 1998,

bagaimanakah kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar setelah dibukanya

obyek wisata Waduk Pacal tahun 1998-2017. Sub bab berikutnya tujuan

penelitian. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji lebih dalam apa yang sudah

ditulis dalam rumusan masalah. Sub bab terakhir ialah manfaat, penulis

menguraikan manfaat penelitian baik bagi peneliti, maupun bagi kalangan

akademisi lain.

Bab 2 tinjauan pustaka berisi tentang review historiografi yaitu

mengomentari dan menunjukkan hubungan atau keterkaitan penelitian terdahulu

dengan penelitian yang akan dilakukan penulis dan menunjukkkan posisi

penelitian. Bab 3 metode penelitian berisi tentang uraian singkat penulis mengenai

prosedur penelitian untuk memperoleh sumber, baik lisan maupun tulisan hingga

merangkainya menjadi sebuah tulisan sejarah.

Pada Bab 4 penelitian peneliti akan memaparkan kondisi lingkungan

masyarakat Desa Kedungsumber seperti letak geografisnya, potensi alamnya dan

keadaan masyarakat sekitar yang mendukung sehingga pemerintah daerah atau

lebih tepatnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro

mengembangkan Waduk Pacal sebagai obyek wisata. Dengan dikeluarkanya

undang-undang pemerintah daerah no 16 tahun 1998 mengenai Rencana Induk

Pengembangan Pariwisata Jawa Timur. Bab 5 penulis akan mengkaji mengenai

kehidupan sosial ekonomi masyarakat sebelum dibukanya obyek wisata Waduk

Pacal pada tahun 1998 dengan menguraikan bagaimanakah keadaan demografi

masyarakat desa Kedung Sumber, mata pencaharian masyarakat sekitar dan

18



pendapatanya serta bagaimanakah kehidupan sosial masyarakat dan kondisi

sarana dan prasarana sebelum dibukanya obyek wisata.

Pada Bab 6 penelitian berisi tentang bagaimana pengaruh perkembangan

obyek wisata Waduk Pacal terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat tahun

1998-2018 maka peneliti akan menguraikan apa saja mata pencaharian baru yang

dilakukan masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung

dengan dilakukanya pengembangan obyek wisata Waduk Pacal serta untuk

meningkatkan pendapatan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, dengan adanya

mata pencaharian tersebut maka peneliti juga memaparkan bagaimana

kesejahteraan masyarakat sekitar dengan adanya peluang untuk menciptakan

lapangan pekerjaan baru. Pada bab ini peneliti juga menguraikan bagaimana

pengaruh perkembangan masyarakat terhadap kehidupan sosial masyarakat di

Desa Kedung Sumber serta perkembangan sarana prasarana. Terakhir, pada bab 7

Penutup berisi tentang kesimpulan dari seluruh uraian penulis mengenai

penelitiannya, saran yang berisi rekomendasi penulis berdasarkan hasil

penelitiannya untuk penelitian selanjutnya, serta sumber-sumber/ pustaka yang

digunakan penulis untuk menunjang penelitiannya.
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Sumber Lisan

Wawancara dengan staf bagian informasi obyek wisata Waduk Pacal (Bapak

ahmad) pada Januari 2018.

Wawancara dengan staf penjaga pintu masuk obyek wisata Waduk Pacal (Bapak

Suyadi) pada Januari 2018.
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