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ABSTRACT 

DIASTI PUJI, 2022. The Socio-Economic Impact of the Community in the 

Development of the Abdul Latief Grand Forest Park Tourism Object in Sinjai 

Regency. Thesis of the Faculty of Economics and Business, Department of 

Development Economics, University of Muhammadiyah Makassar. 

Supervised by Supervisor I Asriati and Supervisor II Asdar. 

 The purpose of this study was to determine the Socio-Economic Impact of 

the Community in the Development of the Abdul Latief Grand Forest Park 

Tourism Object in Sinjai Regency. This type of research is qualitative. The type of 

data used is primary data obtained from the results of interviews or interviews 

with respondents who are used as research subjects. The method of data 

collection is through direct observation, interviews and documentation at the 

Abdul Latief Forest Park tourist attraction, Sinjai Regency. The informants in this 

study were the managers of the Abdul Latief Grand Forest Park tourism object, 

the Sinjai Regency Tourism Office and the Community. 

 The results of the study can be seen that tourism development has an 

impact on the community, especially on the positive impact of socio-economic 

conditions and the negative impact of socio-economic conditions. The positive 

impact is that the education of the respondent's family has increased. social 

interaction between the community is well established, tourism development is 

able to open up job opportunities for the community, and tourism development 

increases people's income. The negative impact is the occurrence of social 

changes where there are external cultural influences, environmental pollution, 

and the lack of security levels. 

 

Keywords: Tourism Development, Socio-Economic, Society 
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ABSTRAK 

DIASTI PUJI, 2022. Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam 

Pengembangan Objek Wisata Taman Hutan Raya Abdul Latief  Di Kabupaten 

Sinjai. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan 

Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Pembimbing I Asriati 

dan Pembimbing II Asdar. 

 Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Dampak Sosial 

Ekonomi Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Taman Hutan Raya 

Abdul Latief Di Kabupaten Sinjai. Jenis Penelitian adalah Kualitatif. Jenis data 

yang digunakan adalah Data Primer yang diperoleh dari hasil interview atau 

wawancara kepada responden yang dijadikan subjek penelitian. Metode 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi langsung di 

objek wisata Taman Hutan Raya Abdul Latief Kabupaten Sinjai. Adapun informan 

dalam penelitian ini adalah pengelola objek wisata Taman Hutan Raya Abdul 

Latief, Dinas Pariwisata Kabupaten Sinjai dan Masyarakat. 

 Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengembangan pariwisata 

memberikan dampak terhadap masyarakat khususnya pada dampak positif 

keadaan sosial ekonomi dan dampak negatif keadaan sosial ekonomi. Dampak 

positifnya yaitu pendidikan keluarga responden mengalami peningkatan . interaksi 

sosial antara masyarakat terjalin dengan baik, pengembangan pariwisata mampu 

membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, dan pengembangan pariwisata 

meningkatkan pendapatan masyarakat. Adapun dampak negitifnya yaitu 

terjadinya perubahan sosial dimana adanya pengaruh budaya luar, pencemaran 

lingkungan, dan krangnya tingkat keamanan.  

 

Kata Kunci : Pengembangan Pariwisata, Sosial Ekonomi , Masyarakat 



xii 
 

DAFTAR ISI 

 

SAMPUL ..............................................................................................   i 

HALAMAN JUDUL ..............................................................................   ii 

HALAMAN PERSEMBAHAN ..............................................................  iii  

HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................ iv 

HALAMAN PENGESAHAN ................................................................... v 

HALAMAN PERNYATAAN KEABSAHAN .......................................... vi 

KATA PENGANTAR ........................................................................... vii 

ABSTRAK ............................................................................................. x 

ABSTRACT .......................................................................................... xi 

DAFTAR ISI ......................................................................................... xii 

DAFTAR TABEL ................................................................................ xiv 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................. xv 

DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................... xvi 

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1 

A. Latar Belakang  ........................................................................ 1 

B. Rumusan Masalah ................................................................... 3 

C. Tujuan Penelitian  ..................................................................... 3 

D. Manfaat Penelitian  .................................................................... 3 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................. 4 

A. Tinjauan Teori ........................................................................ ... 4 

1. Pariwisata ............................................................................ 4 

2. Sosial Ekonomi .................................................................... 14 

3. Masyarakat .......................................................................... 23 

4. Taman Hutan Raya .............................................................. 27 



xiii 
 

B. Tinjauan Empiris ........................................................................ 31 

C. Kerangka Konsep ...................................................................... 33 

BAB III METODE PENELITIAN ........................................................... 35 

A. Jenis Penelitian  ........................................................................ 35 

B. Fokus Penelitian ........................................................................ 35 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian ..................................................... 35 

D. Sumber Data ............................................................................. 36 

E. Pengumpulan Data ................................................................ … 36 

F. Defenisi operasional .................................................................. 37 

G. Teknik Analisis .......................................................................... 38 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........................... 40 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian ........................................... 40 

B. penyajian Data (Hasil Penelitian) .............................................. 47 

C. Pembahasan ............................................................................. 58 

BAB V PENUTUP ................................................................................ 61 

A. Kesimpulan ............................................................................... 61 

B. Saran ......................................................................................... 61 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................ 63 

LAMPIRAN ...................................................................................... 66 

BIOGRAFI PENULIS ....................................................................... 74 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

DAFTAR TABEL 

Nomor    Judul    Halaman 

Tabel 2.1   Penelitian Terdahulu ............................................... 31 

Tabel 4.2 Jumlah Pendapatan Masyarakat Disekitar Objek .... 52 

 Wisata Taman Hutan Raya Abdul Latief Sebelum 

 Dan Sesudah Adanya Pengembangan Pariwisata 

 

  



xv 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Nomor    Judul    Halaman 

Gambar 2.1    Bagan Kerangka Konsep  ..........................................34 

Gambar 4.2 Peta Kabupaten Sinjai ...............................................42 

Gambar 4.3 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Dan  .....46 

 Kebudayaan Kabupaten Sinjai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Nomor    Judul    Halaman 

Lampiran I  Surat Balasan Penelitian  .............................................67 

Lampiran II Surat Izin Penelitian .....................................................68 

Lampiran III Pedoman Wawancara..................................................69 

Lampiran IV Dokumentasi ................................................................71 

 



1 
 

BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Kabupaten Sinjai merupakan Kabupten yang memiliki potensi sumber daya 

alam yang melimpah, keanekaragaman hayati dan hewani serta potensi objek 

wisata baik wisata alam maupun wisata budaya. Berlimpahnya sumber daya alam 

dapat menunjang perekonomian daerah apabila dikelola dengan baik. Kabupaten 

Sinjai memiliki banyak sektor yang menunjang perekonomian antara lain: sektor 

pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perikanan dan sektor lainnya. Sektor 

lain yang diperhitungkan adalah sektor pariwisata. Tak heran memang jika 

pemerintah Kabupaten Sinjai setempat sangat menaruh perhatian terhadap 

pariwisata. Terbukti direnovasinya berbagai obkek wisata alam menjadi tempat 

menarik, seperti wisata alam Tamn Hutan Raya Abdul Latief. 

  Pengembangan pariwisata merupakan suatu usaha untuk mengembangkan 

atau memajukan objek wisata agar  lebih baik dan menarik ditinjau dari segi tempat 

dan segala yang ada didalmnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk 

mengunjunginya (Anindita,2015). Pengembangan yang tidak terencana dengan 

baik dapat  menimbulkan dampak terutama pada aspek sosial dan budaya dimana 

terjadinya konflik sosial karena perbedaan budaya antara pengunjung dengan 

masyarakat setempat. 

  Pada era globalisasi sekarang ini sektor pariwisata merupakan salah satu 

sumber yang menunjang pendapatan perekonomian nasional. Pariwisata 

memberikan pemasukan bagi daerah yang sadar akan potensi wisatanya, 
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pemerintah setempat memperoleh pendapatan berupa retribusi. Sektor pariwisata 

merupakan salah satu sektor penting dalam penerimaan pendapatan asli daerah 

(PAD). Khususnya pendapatan asli daerah (PAD) Kbupaten Sinjai yang salah 

satunya bersumber dari pajak tiket masuk objek wisata Kabupaten Sinjai. 

    Kabupaten Sinjai memiliki potensi disektor pariwisata. Kabupaten Sinjai 

memiliki tempat wisata alam yang lokasinya berada di Kecamatan Sinjai Borong 

Kabupaten Sinjai di mana tempatnya berada diantara dua lereng gunung, yaitu 

Lompobattang dan Bawakaraeng yang disebut sebagai Taman Hutan Raya Abdul 

Latief. Jaraknya sekitar 60 km dari Kota Sinjai dengan kondisi jalan yang tidak 

terlalu bagus namun sudah bisa dilewati kendaraan seperti motor dan mobil. 

Keindahan alam yang juga tidak terawat pada kawasan tersebut seperti 

banyaknya sampah yang bertebaran di mana-mana membuat pemandangan yang 

berada dikawasan Taman Hutan Raya tidak elok dipandang. Melihat 

permasalahan yang ada membuat ketertarikan pengunjung kurang untuk 

berwisata di Taman Hutan Raya karena keamanan dan kenyamanan seorang 

pengunjung. Selain itu, adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengelolah 

terkait pembayaran tiket masuk diberikan kepada para pengunjung yang tidak 

sesuai jumlah pengunjung dan jumlah tiket yang diberikan. Oleh karena itu 

pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berperan aktif 

dalam mengembangkan sutau usaha obyek wisata Taman Hutan Raya Abdul 

Latief mengingat bahwa obyek wisata tersebut mempunyai potensi yang sangat 

besar dalam menumbuhkan pendapatan daerah. Dengan, dari latar belakang 

diatas maka penulis mengambil judul “Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat 

Dalam Pengembangan Objek Wisata Taman Hutan Raya Abdul Latief Di 

Kabupaten Sinjai”. 
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B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana dampak sosial ekonomi masyarakat dalam pengembangan objek 

wisata Taman Hutan Raya Abdul Latief Di Kabupaten Sinjai ? 

2. Bagaimana dampak pendapatan sebelum dan sesudah adanya objek wisata 

Taman Hutan Raya Abdul Latief Di Kabupaten Sinjai ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dipaparkan maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dampak sosial ekonomi masyarakat dalam pengembangan 

objek wisata Taman Hutan Raya Abdul Latief di Desa Batu Belerang 

Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. 

2. Untuk mengetahui dampak pendapatan sebelum dan sesudah adanya objek 

wisata Taman Hutan Raya Abdul Latief Di Kabupaten Sinjai. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan informasi terkait pengembangan pariwisata di Kabupaten Sinjai 

khususnya Wisata Alam Taman Hutan Raya Abdul Latief. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

mengenai dampak pengembangan pariwisata terhadap keadaan sosial 

ekonomi masyarakat di Lokasi Wisata Taman Hutan Raya Abdul Latief. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teori 

1. Pariwisata 

a. Pengertian Pariwisata 

Pariwisata merupakan suaru jenis perjalanan yang direncanakan dan 

dilakukan dari satu tempat ke tempat lain secara individu atau kelompok, 

dengan tujuan memperoleh beberapa bentuk kepuasan dan kesenangan 

(Sinaga,2010). 

Pariwisata merupakan aktifitas yang dilakukan oleh orang-orang yang 

melakukan kegiatan wisata untuk mengunjungi dan menetap di luar lingkungan 

asal orang tersebut untuk sementara waktu dan untuk kebutuhan kesenangan, 

bisnis, dan kebutuhan lain (Ismayanti,2010). 

Pariwisata dalam arti modern merupakan fenomena dari jaman sekarang 

yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa. 

Penilaian yang sadar dan menumbuhkan cinta terhadap keindahan alam dan 

pada khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa 

dan kelas manusia sebagai hasil dari perkembangan perniagaan, industri, serta 

penyempurnaan dari alat-alat pengangkutan (Irawan,2010). 

Defenisi pariwisata sebagai antisipasi perkembangan dunia pariwisata 

yang sifatnya telah menyeluruh. Dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 

2009 Tentang Kepariwisataan adalah sebagai berikut : 
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1) Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau 

sekelompok orang yang mengunjungi tempat tujuan rekreasi, 

pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang 

dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 

2) Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 

3) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

pemerintah, dan pemerintah daerah. 

4) Kepariwisataan adalah 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 daerah, dan 

pengusaha. 

5) Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, 

dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan.  

6) Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah 

kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif 

yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas 

pariwisata, aksebilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi 

terwujudnya kepariwsataan. 

7) Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa 

bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 

8) Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang 

melakukan kegiatan usaha pariwisata. 
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  Berdasarkan bebrapa definisi di atas dapa diambil kesimpulan 

pariwisata adalah kegiatan perjalan ke suatu tempat wisata yang hanya 

bersifat sementara dengan tujuan bukan untuk mencari nafkah melainkan 

untuk rekreasi dan memuaskan keinginan wisatawan seperti melihat alam 

dan budaya masyarakat setempat. 

b. Komponen Pariwisata 

Komponen pariwisata berdasarkan klarifikasi sistem pariwisata terdiri dari 

tujuh komponen besar, dimana komponen tersebut merupakan sektor utama 

dalam kepariwisataan yang memerlukan keterkaitan, ketergantungan, dan 

keterpaduan (Septiandi,2019:13-15), yaitu : 

1) Sektor pemasaran (The Marketing Sector) 

 Mencakup semua unit pemasaran dalam industri pariwisata, misalnya kantor 

 biro perjalanan dengan jaringan cabgnya, kantor promosi daerah tujuan 

 wisata tertentu dan sebagainya. 

2) Sektor perhubungan (The Carrier Sector) 

 Mencakup semua bentuk dan macam transportasi publik, khususnya yang 

 beroperasi sepanjang jalur transit yang menghubungkan tempat asal 

 wisatawan (traveller generating region) dengan tempat tujuan wisatawan 

 (tourist destination region). Misalnya, perusahaan penerbangan (airlines), 

 bus (coachline), penyewaan mobil, kereta api dan sebagainya. 

3) Sektor akomodasi (The Accomodation Sector) 

 Sebagai penyedia tempat tinggal sementara (penginapan) dan pelayanan 

 yang berhubungan dengan hal itu, seperti penyediaan makanan dan  

 minuman (food and beverage). Sektor ini umumnya berada didaerah tujuan 

 wisata dan tempat transit. 
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4) Sektor daya tarik/antraksi wisata (The Attraction Sector) 

 Sektor ini terfokus pada penyediaan daya tarik atau atraksi wisata bagi 

 wisatawan. Lokasi utamanya terutama pada daerah tujuan wisata tetapi 

 daam beberapa kasusu juga terletak pada daerah transit. Misalnya, taman 

 budaya, hiburan (entertainment), event olahraga dan budaya, tempat dan 

 daya tarik wisata alam peninggalan budaya, dan sebagainya. Jika suatu 

 daerah tujuan wisata tidak memiliki sumber daya atau daya tarik wisata alam 

 yang menarik, biasanya akan dikompenasi dengan memaksimalkan daya 

 atarik antara wisata lain.  

5) Sektor tour operator (The Tour Operator Sector) 

 Mencakup perusahaan penyelenggraan dan penyebab paket wisata. 

 Perusahaan ini membuat dan mendesain paket perjalanan dengan memilih 

 dua atau lebih komponen (baik tenpat, paket, atraksi wisata) dan 

 memasarkannya sebagai sebuah unit dalam tibgkat harga tertentu yang 

 menyembunyikan harga dan biaya masing-masing komponen dalam 

 paketnya. 

6) Sektor pendukung/rupa-rupa (The Miscellaneous Sector) 

 Sektor ini mencakup pendukung terselenggaranya kegiatan wisata baik di 

 negara/tempat tujuan wisata. Misalnya, toko oleh-oleh (souvenir) atau took 

 bebas bea (duty free shops), restoran, asuransi perjalanan wisata, travel cek 

 (traveller cheque), bank dengan kartu kredit dan sebagainya. 

7) Sektor pengkoordinasi/regulator (The Coordinating Sector) 

 Mencakup peran pemerintah selaku regulator dan asosiasi di bidang 

 pariwisata seleku penyelenggara pariwisata, baik di tingkat lokal, regional, 

 maupun internasional. Sektor ini biasanya mengangani perencanaan dan 
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 fungsi menejrial untuk membuat sistem koordinasi antara seluruh sektor 

 dalam industri pariwisata. Misalnya, di tingkat lokal dan nasional seperti 

 Departemen Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi 10(Disparda), 

 Perhimpunan  Hotel dan Restoran (PHRI), dan sebagainya. Ditingkat 

 regional dan internasional seperti World Tourism Organization (WTO), 

 Pacific Asia Travel Association (ATA), dan sebagainya. 

c. Pelaku Pariwisata 

 Pelaku pariwisata adalah setiap puhak yang berperan dan terlibat dalam 

kegiatan pariwisata. Adapun beberapa pihak yang menjadi pelaku pariwisata 

(Hasibuan,2018:18-20), antara lain sebagai berikut: 

a) Wisatawan 

Wisatawan adalah konsumen atau pengguna produk dan layanan. 

Wisatawan memiliki beragam motif dan latar belakang (minat, ekspektasi, 

karakterisitik, sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya) yang berbeda-beda 

dalam melakukan kegiatan wisata. Dengan perbedaan tersebut, wisatawan 

menjadi pihak yang menciptakan permintaan produk dan jasa wisata.  

b) Industri pariwisata/penyedia jasa 

Industri pariwisata/penyedia jasa adalah semua usaha yang mengahsilkan 

barang dan jasa bagi pariwisata. Penudukung jasa wisata. 

c) Pendukung jasa wisata 

Pendukung jasa wisata adalah usaha yang tidak secara khusus 

menawarkan produk dan jasa wisata tetapi seringkali bergantung pada 

wisatawan sebagai pengguna jasa dan produk itu. Termasuk didalmnya 

adalah penyedia jasa fotografi, jasa kecantikan, olahraga, penjualan BBM, 

dan sebagainya.  
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d) Pemerintah 

Sebagai pihak yang mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan, 

dan peruntukan  berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan 

pariwisata. Tidak hanya itu, pemerintah juga bertanggung jawab dalam 

menemukan arah yang dituju perjalanan pariwisata. Kebijakan makro yang 

ditempuh pemerintah merupakan panduan bagi stakeholder yang lain dalam 

memainkan peran masing-masing. 

e) Masyarakat lokal 

Masyarakat lokal adalah masyarakat yang bermukim di kawasan wisata. 

Mereka merupakan salah satu aktor penting dalam pariwisata karena 

sesungguhnya merekalah yang akan menyediakan sebagaian besar 

antraksi sekaligus menentukan kualitas produk wisata. Selain itu, 

masyarakat lokasi merupakan pemilik langsung antraksi wisata yang 

dikunjungi sekaligus dikonsumsi wisatawan. Air, tanah, hutan, dan lanskap 

yang merupakan sumberdaya pariwisata yang di konsumsi oleh wisatawan 

dan pelaku wisata lainnya berada di tangan mereka. Kesenian yang menjadi 

salah satu daya tarik wisata juga hampir sepenuhnya milik mereka. Oleh 

sebab itu, perubahan-perubahan yang terjadi di kawasan wisata akan 

bersentuhan langsung dengan kepentingan mereka. 

f) Lembaga swadaya masyarakat 

Lembaga swadaya masyarakat merupakan organisasi non-pemerintah yang 

sering melakukan aktivitas kemasyarakatan di berbagai bidang, termasuk di 

di bidang pariwisata, seperti proyek WWF untuk perlindungan Orang Utan di 

Kawasan Bahorok Sumatera Utara atau di Tanjung Putting Kalimantan 

Selatan, Kelompok Pecinta Alam, walhi, dan lain-lain. 
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d. Jenis-Jenis Pariwisata 

  Seperti yang diketahui seseorang yang melakukan pariwisata selain 

mempunyai motif juga selalu ada faktor pendorong sehingga melakukan 

perjalan wisata. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap pemilihan tempat 

wisata yang umumnya menyajikan berbagai antraksi wisata, jenis-jenis wisata 

yang dikenal saat ini antara lain : 

a) Wisata budaya 

Wisata budaya adalah suatu kegiatan mengadakan kunjungan atau 

peninjauan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, 

kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, budaya dan seni 

mereka. 

b) Wisata industri 

Wisata industri adalah perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar 

atau mahasiswa, atau orang-orang awam ke suatu kompleks atau daerah 

perindutrian dimana terdapat pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel besar 

dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian. 

Hal ini banyak dilakukan di negara-negara yang telah maju 

perindustriannya dimana masyarakat berkesempatan mengadakan 

kunjungan ke daerah-daerah atau kompleks-kompleks pabrik industri 

berbagai jenis barang yang dihasilkan secara massal di negara itu. 

c) Wisata sosial 

Wisata sosial adalah pengorganisasian suatu perjlanan murah serta 

mudah untuk memberikan kesempatan kepada golongan masyarakat 

ekonomi lemah mengadakan perjalanan, misalnya bagi kaum buruh, 

pemuda, pelajar, mahasiswa, petani dan sebagainya. Organisasi ini 
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berusaha untuk membantu mereka yang mempunyai kemampuan terbatas 

dari segi finansialnya untuk mempergunakan kesempatan libur atau cuti 

mereka dengan mengadakan perjalanan yang dapat memperbaiki 

kesehatan jasmani dan mental mereka. 

d) Wisata pertanian 

Wisata pertanian adalah pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke 

proyek-proyek pertanian, perkebunan, ladang pembibitan dan sebagainya. 

Dimana wisatawan rombongan dapat mengadakan kunjungan dan 

peninjauan untuk tujuan studi maupun melihat-lihat keliling sambil 

menikmati segarnya tanaman beraneka warna dan suburnya pembibitan 

berbagai jenis sayur mayur dan palawijaya di sekitar kebun yang di 

kunjungi. 

e) Wisata maritim atau wisata bahari 

Jenis wisata ini banyak dilakukan dengan jenis wisata air, jenis air, lebih-

lebih danau, bengawan, pantai, teluk atau laut lepas, seperti memancng, 

berlayar, menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetensi 

berselancar, balapan mendayung, berkeliling melihat-lihat taman laut 

dengan pemandangan yang indah dibawah permukaan air, serta berbagai 

rekreasi perairan yang banyak dilakukan di daerah-daerah atau negara-

negara maritim.  

f) Wisata cagar alam 

Jenias wisata ini biasanya banyak di selenggarakan oleh agen atau biro 

perjalanan yang mengkhususkan usaha-usahanya dengan jalan mengatur 

wisata ke tempat cagar alam, taman lindung, hutan, daerah pegunungan 

dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi undang-undang. Wisata ini 
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sangat banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, 

kesegaran hawa udara di pegunungan, keajaiban hidup binatang marga 

satwa yang langka serta tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat di tempat-

tempat lain.  

g) Wisata buru 

Jenis wisata ini banyak dilakukan di negeri-negeri yang memiliki daerah-

daerah atau hutan tempat berburu, yang dibenarkan oleh pemerintah dan 

digalakkan oleh berbagai agen atau biro perjalanan. Wisata buru diatur 

dalam bentuk safari buru ke daerah hutan yang telah ditetapkan 

pemerintah negara yang bersangkutan. 

h) Wisata petualangan 

Dikenal dengan istilah adventure tourism, seperti masuk hutan belantara 

yang tadinya belum pernah dijelajahi (off the beaten track), penuh binatang 

buas, mendaki tebing teramat terjal (Andika,2017:52) 

e. Pengembangan Pariwisata 

 Pengembangan pariwisata dapat didefenisikan suatu usaha untuk 

mengembangkan atau memajukan objek wisata agar lebih baik dan menarik 

ditinjau dari segi tempat dan segala yang ada didalmnya untuk dapat menarik 

minat wisatawan untuk mengunjunginya (Anandita, 2015). 

 Pariwisata yang baik harus memiliki daya tarik, kemudahan perjalanan, 

sarana dan fasilitas serta promosi. Pengembangan pariwisata perlu didukung 

dengan perencanaan yang matang dan harus mencerminkan tiga dimensi 

kepentingan, yaitu industri pariwisata, daya dukung lingkungan (sumber daya 

alam), dan masyarakat setempat dengan sasaran untuk peningkatan kualitas 
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hidup. Menurut (Kurniawan, 2015), unsur-unsur pengembangan pariwisata 

adalah sebagai berikut :   

1) Atraksi 

Atraksi atau daya tarik dapat timbul dari keadaan alam (keindahan 

panorama, flora dan fauna, sifat khas perairan laut, danau), obyek buatan 

manusia (museum, katedral, masjid kuno, makam kuno, dan sebagainya), 

ataupun unusur-unsur dan peristiwa budaya (kesenian, adat istiadat, 

makanan dan sebagainya). 

2) Transportasi 

Perkembangan transportasi berpengaruh atas arus wisatawan dan juga 

perkembangan akomodasi. Disamping itu perkembangan teknolog 

transportasi juga berpengaruh atas fleksibilitas arah perjalanan, jika 

angkutan dengan kereta api bersifat linier, tidak banyak cabang atau 

keelokannya, dengan kendaraan mobil arah perjalanan dapat menjadi lebih 

bervariasi. Demikian pula dengan angkutan pesawat terbang yang dapat 

melintasi berbagai rintangan alam (waktu yang lebih singkat). 

3) Akomodasi  

Tempat menginap dapat dibedakan antara yang dibangun untuk keperluan 

umum (hotel, motel, tempat pondokan, tempat berkemah waktu liburan) 

dan yang diadakan khusus perorangan untuk menampung menginap 

keluarga, kenalan, atau anggota perkumpulan tertentu atau terbatas. 

4) Fasilitas pelayanan 

Penyediaan fasilitas dan pelayanan makin berkembang dan bervariasi 

sejalan dengan perkembangan arus wisatawan. Perkembangan pertokoan 

dan jasa pelayanan pada tempat wisata dimulai dengan adanya pelayanan 
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jasa kebutuhan sehari-hari (penjual makanan, warung minum atau 

jajanan), kemudian jasa-jasa perdagangan (pramuniaga, tukang-tukang 

atau jasa pelayanan lain), selanjutnya jasa untuk kenyaman dan 

kesenangan (toko pakaian, toko perabot rumah tangga, dll), lalu jasa yang 

menyangkut keamanan dan keselamatan (dokter, apoteker, polisi dan 

pemadam kebakaean) dan pada akhirnya perlembangan lebih lanjut 

menyangkut juga jasa penjualan barang mewah. 

5) Infrastruktur 

Infrastruktur yang memadai diperlukan untuk mendukung jasa pelayanan 

dan fasilitas pendukung. Pembangunan infrastruktur secara tidak langsung 

juga memberi manfaat ( dapat digunakan) bagi penduduk setempat 

disamping mendukung pengembangan pariwisata. Hal ini menyangkut 

tidak saja pembangunan infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, jalan 

kereta api, dll), tetapi juga penyediaan saluran air minum, penerangan 

listrik, dan juga saluran pembuangan limbah. 

 

2. Sosial Ekonomi 

a. Pengertian Sosial Ekonomi 

 Sosial menurut KBBI adalah hal-hal yang berkenaan dengan 

masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan yang memperhatikan umum. Jadi 

sosial bias dikakatan sebuah perilaku manusia yang berhubungan ataupun 

bekerja sama satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakatnya, dengan 

tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keiginanan didalam hidupnya masing-

masing baik kebutuhan sandang, papan dan juga pangan. Sedangkan 

ekonomi dapat diartikan sebagai prilaku manusia dalam mencari alat pemuas 
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kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam 

kehidupannya. 

 Sosial ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan 

dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak 

serta kewajibannya dalam berhubungan dengan sumber daya. (Soerjono 

Soekanto, 2007:89). 

 Dalam keputusan pemerintah No.14 Menteri Lingkungan Hidup 1994 

tentang “penetapan dampak penting terhadap aspek sosial ekonomi” yaitu : 

Aspek Sosial : 

a) Pranata sosial/lembaga-lembaga yang tumbuh dikalangan 

masyarakat,adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku 

b) Proses sosial/kerjasama, akumulasi konflik dikalangan masyarakat 

c) Akulturasi, asimilasi dan integrasi dari beberapa kelompok masyarakat 

d) Kelompok-kelompok dan organisasi sosial 

e) Pelapisan sosial dikalangan masyarakat 

f) Perubahan sosial yang berlangsung di kalangan masyarakat 

g) Sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha dan pekerjaan. 

Aspek Ekonomi : 

a) Kesempatan bekerja dan berusaha 

b) Pola perubahan dan penguasaan lahan dari sember daya alam 

c) Tingkat pendapatan 

d) Sarana dan prasarana infrastruktur 

e) Pola pemanfaatan sumber daya alam  

 Kondisi ekonomi berperan penting dalam pendidikan seorang anak. 

Menurut Gerungan (2009:196), peranan kondisi ekonomi dalam pendidikan 
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anak memgang satu posisi yang sangat penting. Dengan adanya 

perekonomian yang cukup memadai, lingkungan material yang dihadapi anak 

dalam keluarganya jelas lebih luas, maka ia akan mendapat kesempatan 

yang lebih luas juga untuk mengembangkan kecakapan yang tidak dapat ia 

kembangkan tanpa adanya sarana dan prasarana itu. 

 Berdasarkan kondisi sosial ekonomi maka dapat disimpulkan bahwa 

suatu posisi, kedudukan, jabatan, kepemilikan yang dimiliki seseorang 

maupun kelompok yang berkaitan dengan tingkat pendidikan, tingkat 

pendapatan, kepemilikan aset rumah tangga, dan pemenuhan kebutuhan 

keluarga dan pekerjaan yang dimiliki yang akan sangat memengaruhi status 

sosial seseorang, kelompok maupun keluarga dilingkungan masyarakatnya. 

b. Dampak Sosial Ekonomi Pariwisata 

1) Dampak Pariwisata 

 Pengembangan pariwisata tentu saja akan memberikan dampak 

terhadap kondisi sekitar pariwisata, baik itu berupa dampak positif maupun 

dampak negatif. Saat terjadi aktivitas pariwisata maka secara langsung 

akan mendaptkan suatu dampak tertentu pula. Dampak ini terjadi karena 

adanya perubahan aktivitas masyarakat yang sebelumnya tidak ada 

kegiatan menjadi ada kegiatan pariwisata, selain berpengaruh kepada 

masyarakat, juga berpengaruh kepada pemerintah daerah bahkan 

berpengaruh kepada negara. Berikut ini adalah dampak dari 

pengembangan pariwisata : 

a) Dampak Positif 

Dampak positif merupakan pengaruh yang ditimbulkan dari suatu 

perbuatan yang berakibat baik bagi seorang maupun lingkungan. 
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Menurut (Muljadi, 2010,83) pengembangan pariwisata memberikan 

dampak positif, antara lain : 

- Memberikan pekerjaan dan penghasilan kepada masyarakat daerah 

setempat di lokasi pariwisata dikembangkan. 

- Menghasilkan devisa bagi negara yang bersangkutan 

- Sebagai perangsang bagi pengembangan aktivitas-aktivitas 

ekonomi lainnya, misalnya pertanian, pengrajin dan lain-lain. 

- Dapat membantu membiayai pembangunan prasarana yang 

mempunyai manfaat serbaguna. 

- Merupakan perangsang dan dapat membantu membiayai 

pemeliharaan monumen-monumen budaya. 

- Merupakan dorongan untuk melindungi dan untuk menghidupkan 

kembali pola-pola budaya yang tradisional. Misalnya tarian, musik, 

upacara adat, pakaian dan lain-lain. 

- Memberikan dorongan untuk memperbaiki dan mempertahankan 

lingkungan hidup yang bersih dan menarik karena hal ini penting bagi 

berhasilnya pariwisata, 

- Dapat memberikan rangsangan untuk melindungi dan memelihara 

ciri-ciri khas lingkungan yang khusus misalnya pantai-pantai, taman-

taman, dan lain-lain. 

- Tukar-menukar kebudayaan (internasional dan dalam negeri) 

- Berkembangnya pendidikan kejuruan dan pertukaran pendidikan  

- Mengembangkan kemampuan teknis dan pengelolaan penduduk 

setempat dengan cara mempekerjakan mereka disektor pariwisata. 
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Beberapa dari keahlian-keahlian ini dapat digunakan dalam aktivitas-

aktivitas ekonomi lainnya. 

 

b) Dampak Negatif 

   Dampak negatif adalah pengaruh yang ditimbulkan dari suatu 

perbuatan yang berakibat tidak baik/buruk bagi seseorang ataupun 

lingkungan. Menurut (Yulianti, 2020:28), adapun dampak negatif 

pengembangan pariwisata antara lain : 

- Investasi yang relatif tinggi untuk setiap karyawan dibeberapa 

daerah 

- Banyak kebocoran devisa jika bahan yang dipakai dalam 

pengembangan dan operasi pariwisata diimpor, atau jika fasilitas-

fasilitas pariwisata dimilki atau dikelola prang asing. Atau jika banyak 

staf asing dipekerjakan dalam pariwisata. 

- Pengembangan pariwisata dapat mengakibatkan harga-harga yang 

tinggi di daerah-daerah setempat dan biaya pembangunan prasaran 

bisa menjadi sangat tinggi 

- Adanya kunjungan-kunjungan ke monumen-monumen budaya dan 

ke tempat-tempat bersejarah dapat merusak dan hal ini bisa 

menyebabkan penduduk tidak dapat menikmatinya 

- Tindakan-tindakan komersial terhadap kesenian, kerajinan tangan, 

arsitektur, tarian, musik, drama nasional, dapat memerosokkan 

nilainya. 
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- Pengotoran lingkungan, karena terlalu banyak orang berkunjung ke 

taman-taman atau tempat umum lainnya dan perusakan terhadap 

sistem ekologis 

- Pelanggran-pelanggaran terhadap penduduk untuk menggunakan 

pantai-pantai dan tempat rekreasi dengan adanya pembangunan 

fasilitas-fasilitas pariwisata di tempat-tempat tersebut. 

- Menimbulkan akibat tindakan berlebih-lebihan yang negatif, yaitu 

memperkenalkan adat istiadat, pola-pola kebudayaan dan sikap-

sikap yang berbeda yang tidak sesuai untuk daerah setempat, 

misalnya model pakaian yang tidak pantas. 

- Adanya pengembangan dan perubahan yang terlalu cepat baik 

penduduk setempat untuk memahaminya, untuk menyesuaikan diri 

dan untuk ikut mengambil bagian di dalamnya. 

2) Dampak Terhadap Sosal Ekonomi 

 Kondisi sosial ekonomi adalah suatu kondisi atau kedudukan yang 

diatur secara sosial dan menetapkan seseorang dalam posisi tertentu 

dalam struktur masyarakat, pemberian posisi itu disertai pula dengan 

seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh masyarakat. 

 Dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat 

lokal dapat dikategorikan menjadi delapan kelompok besar (Pitana,2009) 

yaitu : 

a) Dampak terhadap penerimaan devisa  

b) Dampak terhadap pendapatan masyarakat 

c) Dampak terhadap kesempatan kerja 

d) Dampak terhadap harga-harga 
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e) Dampak terhadap distribusi manfaat/keuntungan 

f) Dampak terhadap kepenilikan dan kontrol 

g) Dampak terhadap pembangunan pada umumnya 

h) Dampak terhadap pendapatan pemerintah 

  Banyak literatur yag menunjukkan bahwa pengembangan 

pariwisata pada suatu daerah mampu memberikan dampak-dampak yang 

dinilai positif, yaitu dampak yang diharapkan, pengingkatan pendapatan, 

masyarakat, peningkatan penerimaan devisa, peningkatan kesempatan 

kerja dan peluang usaha, peningkatan pendapatan pemerintah dari pajak 

dan keuntungan badan usaha milik pemerintah, dan sebagainya. 

Masyarakat yang berada di lingkungan suatu pariwisata memiliki peran 

penting diantaranya dapat menjadi tenaga kerja di daerah obyek wisata.  

 Menjelaskan dampak pariwisata terhadap perekonomian 

(Febriana,2018:145) adalah sebagai berikut : 

a) Adanya pendapatan dari penukaran valuta asing 

b) Menyehatkan neraca perdagangan luar negeri 

c) Adanya pendapatan dari usaha atau bisnis pariwisata 

d) Peningkatan pendapatan pemerintah 

e) Banyaknya tenaga kerja yang terserap 

f) Timbulnya multipiler effects 

g) Adanya pemanfaatan fasilitas pariwisata untuk masyarakat lokal 

3) Faktor-Faktor Yang Menentukan Sosial Ekonomi 

 Ada beberapa faktor yang dapat menetukan tinggi rendahnya 

sosial ekonomi masyarakat, diantaranya tingkat pendidikan, interaksi 

sosial, kesempatan kerja dan pendapatan. 
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a) Tingkat Pendidkan 

Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 1, pendidikan 

diupayakan untuk mewujudkan individu agar dapat mengembangkan 

potensi dirinya dengan bekal memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinyan, masyarakat bangsa dan 

negara. Pendidikan adalah aktivitas dan usaha untuk meningkatkan 

kepribadian dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu 

rohani (pikiran, cipta, rasa, dan hati nurani) serta jasmani (panca 

indera dan keterampilan-keterampilan). 

  Pendidikan merupakan upaya dalam meningkatkan dan 

mengembangkan kualitas sumber daya manusia guna meningkatkan 

kesejahteraan . Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh seseorang 

maka kemampuan serta keterampilan yang dimiliki pun semakin 

tinggi. Keberadaan objek wisata mampu mendorong masyarakat 

untuk lebih mengerti tentang pendidkan bagi kehidupan. 

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya 

pendidikan akan berpengaruh pada kualitas anak. Karena tinggi 

rendahnya tingkat pendidikan anak juga dipengaruhi oleh pola pikir 

orang tua yang menerapkan prinsip bahwa pendidikan itu penting 

dalam upaya mengembangkan kualitas serta merubah tingkat 

kesejateraan keluarga. 

b) Interaksi Sosial 

 Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang 

dinamis yang menyangkut hubungan antar orang perorangan, antara 
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kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan 

dengan kelompok manusia (Ridwan, 2017:32). Kelangsungan 

interaksi sosial bersifat sederhana yaitu hubungan antara individu 

yang saling berinterkasi senantiasa bersifat hubungan timbal balik 

yang saling berpngaruh. 

c) Kesempatan Kerja 

Kesempatan kerja menurut Departemen Tenaga Kerja adalah 

jumlah lapangan kerja dalam satuan orang yang dapat disediakan 

oleh seluruh sektor ekonomi dalam kegiatan produksi. Dalam arti luas 

kesempatan kerja bukan hanya menyangkut jumlahnya, tetapi juga 

kualitasnya. Secara umum kesempatan kerja dapat diartikan sebagai 

suatu keadaan yang mencerminkan jumlah dari total angkatan kerja 

yang dapat diserap atau ikut serta aktif dalam kegiatan perekonomian 

(Andika, 2017:65) 

Pariwisata dapat mendatangkan banyak kegiatan bagi suatu 

negara, salah satunya akan mendatangkan kesempatan kerja pada 

sektor ekonomi, alasannya karena pada umumnya pariwisata 

berorientasi pada penjualan jasa. Pariwisata merupakan industri yang 

menyerap kebutuhan tenaga kerja, sehingga pengembangan 

pariwisata berdampak positif pada perluasa kerja. Kedatangan 

wisatawan ke suatu daerah akan membuka peluang bagi masyarakat 

menjadi pelaku usaha.   

d) Pendapatan 

Pendapatan adalah penghasilan (income) adalah kenaikan 

manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk 
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pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang 

mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi 

penanam modal (Kartikahadi, 2012:186). Pendapatan adalah hasil 

pencarian atau memperoleh dari usaha dan bekerja. Pendapatan 

merupakan upah atau gaji yang diterima seseorang baik berupa uang 

atau barang yang merupakan hasil dari bekerja atau berusaha. Ada 

tiga kategori pendapatan yaitu : 

- Pendapatan berupa uang yaitu penghasilan berupa uang yang 

sifatnya reguler dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau 

kontra prestasi. 

- Pendapatan berupa barang adalah segal pendapatan yang sifatnya 

reguler atau biasa, akan tetapi selalu berbentuk balas jasa dan 

diterima dalam bentuk barang dan jasa. 

- Pendapatan yang bukan pendapatan adalah segala penerimaan 

yang bersifat transfer redistribusi dan biasanya membuat perubahan 

dalam keuangan rumah tangga. 

 

3. Masyarakat 

a. Pengetian Masyarakat 

 Masyarakat (community) dapat diterjemahkan sebagai masyarakat 

setempat dimana menunjuk pada warga sebuah desa, kota, suku atau 

bangsa, baik kelompok besar maupun kecil yang hidup bersama 

sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kepentingan-kepentingan 

hidup yang utama (Septiandi, 2019:28). Secara ekonomi, 

pembangunana pariwisata selain mendatangkan devisa bagi negara juga 
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dapat meningkatkan pendapatan masuarakat sekitar kawasan wisata, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengembangan pariwisata 

dapat meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berwirausaha 

bagi warga sekitar kawasan wisata sekaligus meningkatkan pendapatan 

masyarakat. 

 Berdasrkan pengertian menurut pendapat para ahli di atas maka 

dapat disumpulkan bahwa, masyarakat adalah hubungan satu 

orang/sekelompok orang-orang yang hidup secara mengelompok 

maupun individu dan berinteraksi satu sama lain saling pengaruh dan 

mempengaruhi menimbulkan perubahan sosial dalam kehidupan. 

b. Ciri-Ciri Masyarakat 

 Suatu masyarakat dapat dikenali dari karakteristik yang ada 

didalamnya. Adapun ciri-ciri masyarakat adalah sebagai berikut  : 

a) Berada di wilayah tertentu  

Mengacu pada pengertian masyarakat di atas, suatu kelompok 

masyarakat mendiami di suatu wilaya tertentu secara bersama-sama 

dan memiliki suatu sistem yang mengatur hubungan antar individu. 

b) Hidup secara berkelompok 

Manusia adalah makhluk sosial dan akan selalu membentuk kelompok 

berdasarkan kebutuhan bersama. Kelompok manusia ini akan 

semakin besar dan berubah menjadi suatu masyarakat yang saling 

tergantung satu sama lain.  

c) Terdapat suatu kebudayaan 

Suatu kebudayaan hanya dapat tercipta bila ada masyarakat. Oleh 

karena itu, sekelompok manusia yang telah hidup bersama adalam 
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waktu tertentu akan melahirkan suatu kebudayaan yang selalu 

mengalami penyesuaian dan diwariskan secara turun-temurun. 

d) Terjadi perubahan 

Suatu masyarakat akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu 

karena memang pada dasrnya masyarakat memilki sifat yang dinamis. 

Perubahan yang terjadi di masyarakat akan di sesuaikan dengan 

kebudayaan yang sebelmnya telah ada. 

e) Terdapat interaksi sosial  

Interaksi sosial akan selalu terjadi di dalam suatu masyarakat. 

Interaksi ini bisa terjadi bila individu-individu saling bertemu satu 

dengan lainnya. 

f) Terdapat pemimpin 

Aturan dan normadibutuhkan dalam suatu masyarakat agar 

kehidupan harmonis dapat terwujud. Untuk itu, maka dibutuhkan 

pemimpin untuk menindaklanjuti hal-hal yang telah di sepakati 

sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

g) Terdapat startifikasi sosial  

Didalam masyarakat akan terbentuk golongan tertentu, baik 

berdasarkan tugas dan tanggung jawab, maupun religiusitasnya. 

Dalam hal ini startifikasi dilakukan dengan menempatkan individu 

pada posisi tertentu sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. 

c. Syarat Fungsional Masyarakat 

 Suatu masyarakat akan dapat dianalisa dari sudut syarat-syarat 

fungsionalnya, yaitu : 
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a) Fungsi adaptasi, yang menyangkut hubungan antara masyarakat 

sebagai sistem sosial dengan sub-sistem organisme perilaku dan 

dengan dunia fisiko organik. Hal ini secara umum menyangkut 

penyesuaian masyarakat terhadap kondisi-kondisi dari lingkungan 

hidupnya. 

b) Fungsi integrasi, hal ini mencakup jaminan terhadap koordinasi yang 

diperlukan antara unit-unit dari suatu sistem sosial, khususnya yang 

berkaitan dengan kontribusi pada organisasi dan berperannya 

keseluruhan sistem. 

c) Fungsi mempertahankan pola, hal ini menyangkut hubungan antar 

masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub-sistem kebudayaan. 

Hal itu, berarti mempertahankan prinsip-prinsip tertinggi dari 

masyarakat. Oleh sebab itu diorientasikan pada realita yang terakhir. 

d) Fungsi pencapaian tujuan, hal ini menyangkut hubungan antar 

masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub-sistem aksi 

kepribadian. Fungsi ini menyangkut penentuan tujuan-tujuan yang 

sangat penting bagi masyarakat, dan mobilisasi masyarakat untuk 

mencapai tujuan-tujuan tertentu. 

d. Pembagian Masyarakat 

 Cara terbentuknya masyarakat terbagi menjadi beberapa bagian 

sebagai berikut : 

a) Masyarakat Paksaan, misalnya negara, masyarakat tawanan, 

masyarakat pengungsi atau pelarian dan sebagainya.  

b) Masyarakat Merdeka yang terbagi menjadi : 
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1) Masyarakat alam yaitu yang terjadi dengan sendirinya. Suku 

golongan atau suku yang bertalian karena darah atau keturunan 

umumnya yang masih sederhana sekali kebudayaannya dalam 

keadaan terpencil atau tak mudah berhubungan dengan dunia luar 

umumnya bersifat Gemeinschaft. 

2) Masyarakat budidaya terdiri atas kepentingan keduniaan atau 

kepercayaan (keagamaan) antara lain kongsi perekonomian, 

koperasi, gereja, dan lain sebagainya yang umumnya bersifat 

Gessellsechaft.. 

4. Taman Hutan Raya 

a. Pengertian Taman Hutan Raya 

 Taman hutan raya atau Tahura merupakan kawasan pelestarian 

alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau 

buatan, jenis asli dan bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan 

penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, 

budaya, pariwisata dan rekreasi. Sebagai kawasan yang dilindungi, 

keberadaan Taman Hutan Raya dengan Undang-Undang RI Nomor 5 

Tahun 1990 tentang koservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 

tentang pengelolaan kawasan suaka alam dengan kawasan pelestarian 

alam. Taman Hutan Raya merupakan salah satu kawasan pelestarian 

alam selain taman nasional dan taman wisata alam. Fungsi hampir mirip 

dengan Kebun Raya meskipun terdapat perbedaan dalam hal koleksi 

tanaman. Adapun kriteria pertunjukan dan penataan sebagai kawasan 

Taman Hutan Raya : 
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a) Merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan baik 

pada kawasan yang ekosistemnya sudah berubah. 

b) Memiliki keindahan alam dan atau gejala alam 

c) Mempunyai luas yang memungkinkan untuk pembangunan koleksi 

tumbuhan dan satwa baik jenis ataupun bukan asli. 

 Kawasan Taman Hutan Raya dikelola oleh pemerintah dan dikelola 

dengan upaya pengawetan keanekaragaman jenis-jenis tumbuhan dan 

satwa serta ekosistemnya. Suatu kawasan taman wisata alam dikelolal 

berdasarkan satu rencana pengelolaan dan disusun berdasrkan kajian 

aspek-aspek ekologi, teknis, ekonomis, dan sosial budaya. 

 Rencana pengelolaan Taman Hutan Raya sekurang-kurangnya 

memuat tujuan pengelolaan dan garis besar kegiatan yang menunjang 

upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan. Upaya 

pengawetan kawasan Taman Hutan Raya dilakukan dalam bentuk 

kegiatan : 

a) Perlindungan dan pengamanan 

b) Inventarisasi potensi kawasan 

c) Penelitian dan pengembangan yang menunjang pengelolaan 

d) Pembinaan dan pengmbangan tumbuhan atau satwa. Pembinaan 

dan pengembangan untuk koleksi. 

Beberapa kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan 

fungsi terhahap kawasan Taman Hutan Raya adalah : 

a) Merusak kekhasan potensi sebagai pembentuk ekosistem 

b) Merusak keindahan dan gejala alam 

c) Mengurangi luas kawasan yang telah ditentukan 
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d) Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana 

pengelolaan dan rencana pengusahaan yang telah mendapat 

persetujuan dari pejabat yang berwenang. 

Suatu kegiatan yang dianggap sebagai tindakan permulaan 

melakukan kegiatan yang berakibat terhadap perubahan fungsi 

kawasan adalah : 

a) Memotong, memindahkan, merusak, dan menghilangkan tanda 

batas kawasan 

b) Membawa alat yang lazim digunakan untuk mengambil, 

menangkap, berburu, menebang, merusak, memusnahkan dan 

mengangkut sumber daya alam ke-dan dari dalam kawasan. 

Sesuai dengan fungsinya Taman Hutan Raya dapat 

dimanfaatkan sebagai berikut : 

a) Tempat penelitian dan pengembangan (kegiatan penelitian 

meliputi : penelitian dasar dan penelitian untuk menunjang 

pengelolaan kawasan tersebut) 

b) Ilmu pengetahuan 

c) Pendidikan 

d) Kegiatan penunjang budidaya 

e) Pariwisata alam dan rekreasi 

f) Pelestarian budaya 

 

b. Lokasi Taman Hutan Raya 

 Di Indonesia terdapat cukup banyak Lokasi Taman Hutan Raya, 

setidaknya terdapat 22 Lokasi Taman Hutan Raya yang ada di 
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Indonesia. untuk lebih jelasnya mengenai Lokasi Taman Hutan Raya 

yang ada di Indonesia yaitu sebagai berikut : 

1) Taman Hutan Raya Thaha Syaifuddin 

2) Taman Hutan Raya Cut Nyak Dien Di Aceh 

3) Taman Hutan Raya Bukit Barisan 

4) Taman Hutan Raya Mohammad Hatta 

5) Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim 

6) Taman Hutan Raya Raja Lelo 

7) Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman 

8) Taman Hutan Raya Ir. Juanda 

9) Taman Hutan Raya Palasari 

10) Taman Hutan Raya Pancoran Mas 

11) Taman Hutan Raya Ngargoyoso 

12) Taman Hutan Raya Gunung Bunder 

13) Taman Hutan Raya R. Suryo 

14) Taman Hutan Raya Ngurah Rai 

15) Taman Hutan Raya Nuraksa  

16) Taman Hutan Raya Prof.Ir. Herman Yohanes 

17) Taman Hutan Raya Bukit Soeharto 

18) Taman Hutan Raya Sultan Adam 

19) Taman Hutan Raya Murhum 

20) Taman Hutan Raya Palu 

21) Taman Hutan Raya Poboya Paneki 

22) Taman Hutan Raya Bontobahari. 

23)  
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B. Tinjauan Empiris 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Nama dan 
Tahun 

Judul Metode 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Selviati (2020) Dampak 
Pengembangan 
Pariwisata 
Terhadap Keadaan 
Sosial Ekonomi 
Masyarakat Di 
Lokasi Permandian 
Eremerasa 
Kabupaten 
Bantaeng 

Kualitatif 
research) 

Hasil penelitian dapat 
diketahui bahwa 
pengembangan 
pariwisata 
memberikan dampak 
terhadap masyarakat 
khususnya pada 
dampak negatif 
keadaan sosial 
ekonomi. 

2 Rinaldi Mora 
Nata Hasibuan 
(2018) 

Dampak 
Perkembangan 
Pariwisata 
Terhadap Kondisi 
Sosial Ekonomi 
Masyarakat Di 
Kota Sibolga 

Penelitian 
Explanatory 
Research yaitu 
metode 
penelitian yang 
menjelaskan 
kedudukan 
variable-variabel 
yang diteliti. 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
pendapatan pelaku 
usaha di obyek 
wisata pantai Pandan 
mengalami kenaikan 
setelah adanya 
perkembangan 
pariwisata dan 
penyerapan tenaga 
kerja masih relatif 
rendah. 

3. Wawan 
Kurniawan 
(2015) 

Dampak Sosial 
Ekonomi 
Pembangunan 
Pariwisata Umbul 
Sidomukti 
Kecamatan 
Bandungan 
Kabupaten 
Semarang 

Penelitian 
deskriptif 
kuantitatif yaitu 
penelitian yang 
menggambarkan 
fenomena yang 
terjadi di 
masyarakat 
dengan 
menggunakan 
data statistik. 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
menunjukkan peluang 
usaha di sekitar 
Objek Pariwisata 
Umbul Sidomukti 
termasuk dalam 
kategori tinggi. Warga 
sekitar 
memanfaatkan 
momen ini untuk 
berdagang, jasa 
tourleader hingga 
menjadi karyawan 
Objek Pariwisata 
Umbul Sidomukti. 

4. Sani Alim 
Irhamna 
(2017) 

Dampak 
Pengembangan 
Pariwisata 

Metode 
penelitian 
deskriptif yang 

Hasil dari penelitian 
ini menunjukkan 
adanya peningkatan 
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Terhadap 
Perekonomian 
Masyarakat Sekitar 
Objek Wisata di 
Dieng Kabupaten 
Wonosobo 

dilengkapi data 
kualitatif dan 
kuantitatif baik 
data primer 
maupun 
sekunder. 

fasilitas, pelayanan 
objek wisata setelah 
adanya 
pengembangan, akan 
tetapi ada penurunan 
pada bidang 
kebersihan dan 
keamanan. 
Persentase 
pendapatan 
masyarakat 
mengalami 
peningkatan yang 
dihitung 
menggunakan Skala 
Likert dari 53,3% 
menjadi 68,5%, 
tingkat kesempatan 
kerja rendah dengan 
persentase hanya 
sebesar 29,5%. 

5. Safuridar dan 
Puti Andiny 
(2019) 

Dampak 
Pengembangan 
Ekowisata Hutan 
Magrove terhadap 
Sosial dan 
Ekonomi 
Masyarakat di 
Desa Kuala 
Langsa, Aceh 

Metode analisis 
yang digunakan 
dalam penelitian 
ini adalah 
analisis 
identifikasi 
dampak 
pengembangan 
hutan magrove 
terhadap social 
dan ekonomi 
masyarakat di 
Kota Langsa.. 

Hasil penelitian, 
dengan adanya 
pengembangan 
ekowisata hutan 
mangrove dapat 
menambah kegiatan 
masyarakat. Dampak-
dampak lainnya 
adalah membuka 
lapangan kerja baru, 
meningkatkan 
pendapatan, 
meningkatkan 
kesejahteraan, 
menyediakan fasilitas 
umum, meningkatkan 
PAD, dan lain-lain. 
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C. Kerangka Konsep 

  Kerangka Konsep adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang 

akan diamati saat melakukan penelitian. Dalam penelitian ini yang akan diteliti 

adalah Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam Pengembangan Objek 

Wisata Taman Hutan Raya Abdul Latief Di Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai 

Borong Kabupaten Sinjai. 

  Pengembangan pariwisata merupakan pengembangan yang mencakup 

banyak segi baik masyarakat maupun perekonomian. Pengembangan pariwisata 

memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat disekitar objek wisata 

baik dampak positif maupun dampak negatif. Pariwisata memberikan dampak 

positif terhadap sosial ekonomi masyarakat diantaranya dari segi pendidikan, 

interaksi sosial, kesempatan kerja dan pendapatan. Dengan adanya 

pengembangan pariwisata diharapkan dapat meningkatkan kehidupan 

masyarakat. 

  Selain itu, pengembangan pariwisata juga memberikan dampak negatif 

terhadap sosial ekonomi seperti adanya perubahan sosial, 

perusakan/pencemaran lingkungan, dan keamanan wisata. Semakin banyaknya 

pengunjung yang data pada objek wisata tentu akan memberikan dampak negatif 

baik terhadap masyarakat maupun terhadap lingkungan. 

  Kerangka konsep ini mengacu pada pengembangan pariwisata, 

khususnya pada dampak terhadap keadaan masyarakat. Untuk lebih 

memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan, maka dibuat kerangka 

konsep penelitian sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Konsep 

Desa Batu Belerang 
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Ekonomi 

Pengembangan Objek 

Wisata Taman Hutan Raya 
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Dampak Positif 

Terhadap Sosial 

Ekonomi 

        Sesudah 
Pengembangan 

Objek Wisata 

Negatif 

        Sebelum 
Pengembangan 

Objek Wisata 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 

deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan 

data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah 

pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositive digunakan 

untuk meneliti pada subjek yang alamiah dan hasil penelitian lebih menekankan 

makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2014:9). 

Jenis penelitian ini kualitatif deskriptif yaitu data yang diperoleh dan 

dikumpulkan dari proses penelitian yang disajikan ke dalam bentuk-bentuk 

kalimat. Jenis penelitian ini digunakan untuk memberikan pemahaman dan 

penafsiran secara mendalam mengenai dampak pengembangan pariwisata 

terhadap keadaan sosial ekonomi masyarakat. 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan 

penelitian yaitu Bagaimana Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam 

Pengembangan Objek Wisata Taman Hutan Raya Abdul Latief Di Kabupaten 

Sinjai. 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Taman Hutan Raya Abdul Latief 

yang beralamat di Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten 

Sinjai. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena pertimbangan bahwa jarak 

lokasi penelitian dengan jarak penulis tidak terlampau jauh. Sehingga dalam 
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perolehan data serta waktu, tenaga, dan juga biaya dapat dilakukan secara 

efisien. Dengan mempertimbangkan semua itu sehingga penulis menganggap 

bahwa lokasi tersebut sangat tepat untuk melakukan penelitian yang 

menyangkut tentang “Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam 

Pengembangan Objek Wisata Taman Hutan Raya Abdul Latief Di Kabupaten 

Sinjai” Waktu penelitian ini berlangsung  selama 2 bulan mulai dari bulan 

Januari sampai dengan bulan Februari. 

D. Sumber Data 

1) Data primer yaitu, data yang didapat langsung melalui wawancara 

mendalam dengan pengelola objek wisata Taman Hutan Raya Abdul Latief, 

Dinas Pariwisata, dan masyarakat yang menjadi pelaku usaha disekitar 

objek wisata Taman Hutan Raya Abdul Latief.  

2) Data sekunder yaitu, data tambahan yang diperoleh dari berbagai artikel, 

jurnal, skripsi serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

judul penelitian dan gambaran umum Kabupaten Sinjai. 

E. Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa cara dalam 

pengumpulan data yaitu:  

1) Observasi  

Observasi adalah tinjauan langsung yang bertujuan dengan 

membandingkan referensi atau literatul yang ada dengan apa yang betul-

betul terjadi/berlansung dilapangan. Observasi ini dilakukan dengan cara 

peneliti mendatangi lokasi penelitian, selanjutnya melakukan peninjauan 

serta penilaian-penilaian kejadian yang terjadi di lokasi penelitian. 

2)  Wawancara   
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Wawancara atau diskusi, dilakukan melalui metode formal maupun informal. 

Wawancara ini bertujuan untuk memperkuat apa yang telah didapat dari 

observasi langsung. Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara 

mendalam (indepth interview) yaitu dengan mengumpulkan sejumlah data 

dari informan data ini didapatkan melalui jawaban yang diberikan oleh para 

informan berdasarkan pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti, sehingga 

akurasi dari data bisa diperoleh oleh peneliti.  

3) Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi merupakan cacatan 

peristiwa masa lampau. Hasil dari penelitian observasi dan wawancara akan 

lebih kredibel (dapat dipercaya) jika didukung oleh dokumentasi. 

 
 
F. Defenisi Operasional 

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel. Yang pertama 

merupakan variabel independen yaitu pengembangan objek wisata. Variabel 

yang kedua adalah variabel dependen yaitu dampak sosial ekonomi 

masyarakat. 

1. Pengembangan pariwisata dapat didefenisikan secara khusus sebagai 

upaya penyediaan dan peningkatan fasiilitas dan pelayanan untuk 

memenuhi kebutuhan wisatawan. 

2. Dampak positif merupakan pengaruh yang ditimbulkan dari suatu perbuatan 

yang berakibat baik bagi seorang maupun lingkungan. Pariwisata 

memberikan dampak positif terhadap sosial ekonomi masyarakat. Dalam 



38 
 

 
 

penelitian ini diberikan batasan penelitian yaitu pendidikan, interaksi sosial, 

kesempatan kerja, dan pendapatan. 

3. Dampak negatif adalah pengaruh yang ditimbulkan dari suatu perbuatan 

yang berakibat tidak baik/buruk bagi seseorang ataupun lingkungan. 

Pengembangan pariwisata bukan hanya memberikan dampak posirif tetapi 

juga memberikan dampak negatif baik terhadap masyarakat maupun 

terhadap lingkungan. Dalam penelitian ini diberikan batasan penelitian yaitu 

perubahan sosial, pencemaran lingkungan dan keamanan. 

G. Teknik Analisis 

Teknik analisis adalah proses mencari data, menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan dan dokumentasi, 

dengan cara mengoraganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit, melakukan sintetis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang 

penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono,2010:335). 

1)  Reduksi Data (Data Reduction) 

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu 

dicatat secara teliti dan terinci. Mereduksi data berarti merangkum, memlih 

hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang sudah direduksi akan 

memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.  

2) Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah 

mendisplaykandata. Data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam 
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bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan 

sebagainya. Miles dan Huberman (1984), menyatakan yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks 

yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, display data dapat juga 

berupa grafik, matriks, network.  

 

3) Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)  

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang 

telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat oeneliti kembali 

kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya). Kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang 

sebelumnya masih belum jelas, sehingga diteliti menjadi jelas. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Sinjai 

a. Wilayah Administrasi 

  Kabupaten Sinjai terletak di Jazirah Selatan bagian Timur 

Propinsi Sulawesi Selatan dengan Ibukotanya Sinjai. Berada pada 

posisi 50 19' 30" sampai 50 36' 47" Lintang Selatan dan 1190 48' 

30" sampai 1200 0' 0" Bujur Timur. Disebelah Utara berbatasan 

dengan Kabupaten Bone, di sebelah Timur dengan Teluk Bone, di 

sebelah Selatan dengan Kabupaten Bulukumba, dan sebelah Barat 

dengan Kabupaten Gowa. Wilayah administratif terbagi atas 8 

Kecamatan, 13 kelurahan, 55 desa, dan 259 lingkungan/dusun 

dengan luas wilayah 819,96 Km2, atau 1,29 persen dari luas 

wilayah daratan Propinsi Sulawesi Selatan.  

 Dari 8 Kecamatan itu, terdiri dari : 68 desa/Kelurahan Desa : 

a. Di Kecamatan Sinjai Barat, 8 Desa/ 1 Kelurahan 

b. Di Kecamatan Sinjai Borong, 7 Desa/ 1 Kelurahan 

c. Di Kecamatan Sinjai Selatan, 10 Desa/ 1 Kelurahan 

d. Di Kecamatan Sinjai Timur, 12 Desa/ 1 Kelurahan 

e. Di Kecamatan Sinjai Tengah, 10 Desa/ 1 Kelurahan 

f. Di Kecamatan Sinjai Utara, 7 Kelurahan 

g. Di Kecamatan Bulupoddo, 10 Desa/ 1 Kelurahan 
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h. Di Kecamatan Tellulimpoe, 10 Desa/ 1 kelurahan, dan di 

Kecamatan Pulau Sembilan, 4 Desa yang merupakan wilayah 

kepulauan. 

 Berdasarkan situasi Geografis, daerah Kabupaten Sinjai beriklim 

Sub Tropis. Curah hujan rata-rata 2.772 sampai 4.847 milimeter dengan 

120 Deep rain pertahun. Musim Hujan dimulai Februari s/d Juli dan 

musim panas mulai Agusutus s/d Oktober serta kelembaban mulai 

November s/d Januari. Sinjai berada pada ketinggian antara 25 sampai 

1.000 meter diatas permukaan laut. Luas daerah 8.1996 Ha, dengan 

4,62 persen berada pada ketinggian 25 m diatas permukaan laut, 9,74 

persen berada pada ketinggian 100 m diatas permukaan laut, 55,35 

persen berada pada ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut, 21,18 

persen berada pada ketinggian 500 – 1000 m dari permukaan laut dan 

21,18 persen berada pada ketinggian diatas 1000 m dari permukaan 

laut. 

  Secara morfologi, kondisi topografi wilayah kabupaten sangat 

bervariasi, yaitu dari area dataran hingga area yang bergunung. Sekitar 

38,26 persen atau seluas 31.370 Ha merupakan kawasan dataran 

hingga landai dengan kemiringan 0 - 15 persen. Area perbukitan hingga 

bergunung dengan kemiringan di atas 40 persen, diperkirakan seluas 

25.625 Ha atau 31,25 persen. Berdasarkan klasifikasi menurut 

ketinggian diatas permukaan laut (dpl), wilayah kabupaten terbagi ke 

dalam 5 (lima) klasifikasi ketinggian , dengan luasan sebagai berikut: 

a. Area dengan ketinggian 0 - 25 meter dpl , seluas 3.788 ha  

b. Area dengan ketinggian 25 - 100 meter dpl, seluas 7.983 ha  
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c. Area dengan ketinggian 100 - 500 meter dpl, seluas 45.535 ha  

d. Area dengan ketinggian 500 - 1000 meter dpl, seluas 17.368 ha  

e. Area dengan ketinggian > 1000 meter dpl, seluas 6.569 ha. 

 

     Sumber : Badann Pusat Statistik Kabupaten Sinjai, 2022 

Gambar 4.2 Peta Kabupaten Sinjai 

b. Potensi Wilayah Kabupaten Sinjai 

1) Potensi Ekonomi 

 Kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Sinjai 

menghasilkan keberagaman hayati dan hewani yang dapat 

bernilai ekonomis. Dengan kondisi alam yang sangat cocok 

dengan berbagai hewan dan tanaman, memberikan peluang 

daerah Sinjai untuk dikembangkan menjadi sentra produksi 

beberapa komoditas unggulan, sehingga Sinjai bisa menjadi 

sentra penghasil benih dan bibit unggul. 

2) Potensi Pariwisata 

 Kabupaten Sinjai kaya dengan potensi objek wisata baik 

alam maupun budaya dan merupakan salah satu sumber 
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pendapatan ekonomi Kabupaten Sinjai, beberapa diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

a) Objek Wisata Alam : Hutan Mangrove Tongke-tongke; Pulau 

Larearea; Taman Purbakala Batu Pake Gojeng; Wisata 

Kampung Galung; Air Terjun Kembar Barambang; Air Terjun 

Lembang Saukang; Air Terjun Salu Birayya Barania; 

Mallenreng Beach; Benteng Balangnipa; Batu Barae; Taman 

Pattiro tiroang; Wisata Pantai Bulokkong; Pantai Ujung 

Kupang; TAHURA Abdul Latief; Pulau Kambuno dan TPI 

Lappa. 

b) Objek Wisata Budaya : Festival Budaya Gau Pakkaja; Pesta 

Adat Mappugau Sihanua; Benteng Balangnipa ; Rumah Kuno 

Di Wilayah Karampuang Kecamatan Bulupoddo; Rumah Adat 

Karampuang dan Hari Jadi Sinjai. 

2. Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Sinjai 

 Kabupaten Sinjai adalah salah satu dari 24 kabupaten/kota di 

Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi geografisnya terdiri atas dataran 

tinggi, dataran rendah dan kepulauan membuat Kabupaten Sinjai 

memiliki ciri khas. Keragaman potensi wisata yang dimilikinya pun 

beragam mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah hingga 

wisata bahari menjadikannya salah satu potensi destinasi utama di 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai sebagai 

Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas 
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pengembangan sektor di Kabupaten Sinjai terus melakukan 

pembenahan baik secara fisik, sumber daya manusia dan promosi 

wisata. Beberapa objek wisata unggulan saat ini terus dibenahi dalam 

upaya menarik wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. 

 Wisata budaya menawarkan pesona dan ekotisme Komunitas 

Adat Karampuang. Acara Mappogau Sihanua sebagai wujud rasa 

syukur masyarakat Karampuang telah menjadi agenda tahunan dalam 

acara kalender Provinsi Sulawesi Selatan. Begitupun nilai sejarah pada 

Taman Purbakala Batu Pake Gojeng dan Benteng Balangnipa 

merupakan daya tarik khusus para wisatawan peminat sejarah dan 

masa budaya lampau. 

 Kawasan kepulauan yang dimiliki Kabupaten Sinjai tidak kalah 

menariknya dengan obyek wisata lain di Indonesia. Hamparan pasir 

putih dan pasir timbul di Pulau Larea-Rea, Pulau Sembilan menjadi 

magnet tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung ke daerah 

ini. Kejernihan air dan ragam biota laut merupakan sisi lain dari 

keindahan Pulau Sembilan. 

 Kegiatan menarik objek wisata dalam dokumen ini merupakan 

salah satu upaya promosi potensi sektor wisata Kabupaten Sinjai bagi 

para wisatawan dan investor yang berminat menanamkan modalnya di 

Kabupaten Sinjai. Pengembangan sektor pariwisata saat ini menjadi 

perhatian seluruh negara di dunia dalam upaya meningkatkan devisa 

negara di luar minyak dan gas bumi. Kabupaten Sinjai dengan segala 

potensinya disiapkan dan terus berbenah dalam membuat sektor wisata 

menjadi sektor andalan dalam pembangunan Kabupaten Sinjai.. 
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a. Visi dan Misi 

1) Visi 

  Terwujudnya Pariwisata Sinjai yang berdaya saing serta 

pelestarian kebudayaan menuju masyarakat sejahtera. 

  Visi ini mengandung pengertian bahwa : 

a) Pengembangan kepariwisataan yang berdayasaing 

maksudnya adalah Kabupaten Sinjai terdiri dari hamparan 

pegunungan tinggi hingga lautan yang membentang yang 

memiliki potensi wisata yang sangat beragam yang tidak 

kalah dengan daerah-daerah lain, namun potensi wisata 

tersebut masih butuh untuk diperkenalkan keluar dan 

Dispaburd bertekad untuk menjadikan Sinjai sebagai salah 

satu tujuan wisata utama Sulawesi Selatan maupun 

Indonesia. 

b) Pelestarian kebudayaan maksudnya adalah Kabupaten 

Sinjai merupakan daerah yang sarat akan sejarah dan 

budaya, namun dengan adanya perkembangan zaman, 

sejarah dan budaya tersebut mulai ditinggalkan, sehingga 

Dispaburd bertekad menjadi pelopor dalam pengembangan 

pariwisata dan pelestarian kebudayaan daerah yang 

dimiliki. 

c) Masyarakat Sinjai bersatu dan sejahtera maksudnya adalah 

wujud dari pelaksanaan misi Kabupaten Sinjai dan didukung 

oleh misi dari tiap instansi pemerintah daerah yang bertekad 
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mewujudkan masyarakat Sinjai yang sejahtera unggul 

dalam kualitas hidup.    

2) Misi 

  Meningkatkan pengembangan pariwisata dan 

pelestarian kebudayaan. 

b. Struktur Organisasi 

  Struktur Organisasi Dinas Pariwsata dan Kebudayaan 

Kabupaten Sinjai, sebagai berikut : 

 

Gambar 4.3 

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Sinjai 

 

3. Gambaran Umum Taman Hutan Raya Abdul Latief 

  Taman Hutan Raya Abdul Latief di Batu Belerang Sinjai, kini 

menjadi salah satu destinasi obyek wisata yang diminati pengunjung setiap 

saat. Lokasi obyek wisata ini berada di ketinggian pegunungan sehingga 
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setiap saat diselimuti awan. Warga dan pengunjung sering menyebutnya 

Negeri Berselimut Awan, karena panorama alam mirip Lolai Tongkanan 

Lempe di Toraja Utara. Tahura Abdul Latief ini memiliki luas tanah sebesar 

720 hektar. Di obyek wisata ini disuguhi berbagai panorama alam nan 

cantik seperti hutan, taman bunga, air terjun, danau, agro wisata, hingga 

bukit hijau nan asri.  

  Jalan menuju lokasi dapat ditempuh menggunakan roda dua, 

maupun roda empat. Melewati jalur pendakian, pemukiman-pemukiman 

penduduk, dan turunan berkelok-kelok. Sesampai di lokasi, penjaga sudah 

siap menawarkan retribusi masuk sebesar 5000/orang. Pemandangan 

dikelilingi kabut tebal sejauh mata memandang, tampak pula 

pemandangan indah berupa gugusan pegunungan mengeliling.  

  Tahura Abdul Latief masih akan terus dikembangkan seiring 

bertambahnya jumlah wisatawan yang datang ke sana, pengelola juga 

berencana untuk terus mengembangkan destinasi wisata alam ini. Tahura 

Sinjai sudah mulai dipersiapkan untuk jadi taman agrowisata terkemuka di 

Sulawesi Selatan. Tak hanya sebagai tempat wisata alam, distniasi wisata 

ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan wisata edukasi di 

Sulawesi Selatan. 
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B. Penyajian Data (Hasil Penelitian) 

1. Dampak Sosial Ekonomi Mayarakat 

a. Dampak Positif Terhadap Sosial Ekonomi 

  Dampak positif adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu 

perbuatan yang berpengaruh baik kepada masyarakat maupun 

lingkungan. Sosial ekonomi adalah kedudukan ataupun posisi 

seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis 

aktivitas ekonomi. Dampak positif pengembangan pbjek wisata 

terhadap sosial ekonomi masyarakat antara lain penidikan, interaksi 

sosial, kesempatan kerja dan pendapatan. 

  Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi Mandasini 

, S.Ip.,M.Se. Selaku Sekertaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Sinjai, menyatakan bahwa : 

  “Dampak postitifnya luar biasa karena bisa meningkatkan 
taraf hidup masyarakat, bagi pihak pengelola memperoleh retribusi 
yang kemudian dimasukkan menjadi pendapatan asli daerah (PAD) 
yang mana digunakan untuk membangun kembali Objek Wisata 
Taman Hutan Raya Abdul Latief “. 
 

  Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan 

bahwa pengembangan pariwisata memberikan dampak positif bagi 

perekonomian masyarakat diantaranya meningkatkan taraf hidup 

masyarakat. Selain itu memberikan pemasukan berupa retribusi 

kepada pemerintah daerah. Retribusi tersebut digunkan kembali 

dalam membangun sarana dan prasarana pada objek wisata. 

  Adapun dampak positif yang ditimbulkan terhadap keadaan 

sosial ekonomi masyarakat, antara lain : 
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a) Pendidkan 

  Pendidikan masyarakat yang ada disekitar objek wisata 

Taman Hutan Raya Abdul Latief masih banyak tidak 

mengutamakan pendidikan, padahal pendidikan merupakan 

salah satu kebutuhan dasar manusia. Hal tersebut dibuktikan 

dengan tingkat pendidikan yang ditempuh oleh para responan, 

dimana rata-rata masih dijenjang Sekolah Dasar (SD). 

Pendidikan merupakan  upaya dalam meningkatkan dan 

mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Namun jika 

dibandingkan dengan saat ini sudah terjadi peningkatan 

pendidikan seiring berkembangnya objek wisata. Para 

responden sudah peduli dengan pendidikan anaknya. 

  Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan para 

responden, pendidikan keluarga responden telah mengalami 

perubahan dan peningkatan. Hal tersebut terjadi karena para 

responden memikirkan pendidikan anaknya, sudah banyak 

anak-anak yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi bahkan sampai ke perguruan tinggi serta sudah jarang 

ditemukan anak-anak yang putus sekolah. Selain itu didukung 

oleh pendapatan responden yang mengalami peningkatan 

setelah dilakukan pengembangan objek wisata. Dengan 

berbagai jenis usaha yang dimiliki oleh para responden bisa 

untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan juga bisa 

menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.  
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b) Interaksi Sosial  

 Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang menyakut 

hubungan perseorangan, antara kelomok-kelompok manusia, 

maupun antar perorangan dengan kelompok manusia. 

Kehidupan sosial yaitu apabila timbul interaksi antara individu 

satu dengan lainnya dimana terjadi komunikasi yang kemudian 

berkembang menjadi saling membutuhkan antar sesama. 

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti, 

perubahan interaksi sosial sebelum dan sesudah adanya 

pengembangan objek wisata Taman Hutan Raya Abdul Latief 

tetap baik antar masyarakatnya. Hal ini disebabkan oleh semua 

warga masyarakat yang berada disekitar Taman Hutan Raya 

Abdul Latief mampu bekerjasama dengan baik. Salah satu 

bentuk kerjasama yang terlihat adalah masyarakat bersama-

sama menjadi pelaku usaha disekitar objek wisata. Maka dengan 

adanya bentuk usaha yang dibangun masyarakat, bekerja di 

tempat yang sama, mereka memiliki tujuan yang sama, serta 

mereka mempunyai kepentingan yang sama yaitu 

mempertahankan, melestarikan dan mengembangkan objek 

wisata Taman Hutan Raya Abdul Latief. 

 Selain itu dengan adanya pengembangan pariwisata 

interaksi sosial yang ditunjukkan antara masyarakat dan 

pengunjung terjalin baik dimana masyarakat selalu bersikap 

ramah dan terbuka serta sudah menerapkan sapta wisata 

dengan memberikan sikap yang baik kepada pengunjung yang 
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datang. Interaksi yang berlangsung di kawasan objek wisata 

membuktikan bahwa antara individu satu dengan  lainnya saling 

membutuhkan. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat 

hidup tanpa bantuan orang lain, oleh karena itu manusia perlu 

saling berinteraksi. 

c) Pendapatan  

 Pendapatan adalah suatu hasil atau upah yang diterima 

seseorang dari hasil berusaha atau bekerja. Pendapatan 

responden mengalami peningkatan karena jumlah kenjungan 

wisata yang semakin meningkat. Pengunjung objek wisata 

Taman Hutan Raya Abdul Latief mengalami peningkatan 

disebabkan objek wisata Taman Hutan Raya Abdul Latief 

memiliki daya tarik tersendiri karena Adanya pengembangan 

sarana dan prasarana yang telah dilakukan oleh pihak 

pengelola. Selain itu disebabkan oleh adanya promosi melalui 

sosial media, cara ini ampuh karena sekarang ini mayoritas 

orang memiliki sosial media, seperti facebook, instagram, 

maupun sosial media lainnya. Karena melihat foto seseorang 

akan membuat hasrat berwisata semakin mengalami 

peningkatan. 

 Berdasarkan wawancara dengan Andi Darwis selaku 

pengelolah taman hutan raya abdul latief, menyatakan bahwa : 

 “Dampak positifnya yaitu meningkatnya kesejahteraan 
warga warga, contohnya penjual atau pedagang kaki lima di 
Taman Hutan Raya Abdul Latief setelah menjual ada tambahan 
penghasilan selain dari hasil pertaniannya”. 
 



52 
 

 Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa keberadaan 

objek wisata mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara 

bahwa pendapatan yang diperoleh pelaku usaha setiap bulan 

di Taman Hutan Raya Abdul Latief dapat dilihat dari tabel 

berikut : 

Tabel 4.2 

Jumlah Pendapatan Masyarakat disekitar Objek Wisata 

Taman Hutan Raya Abdul Latief Sebelum dan Sesudah 

Adanya Pengembangan Pariwisata Dalam Kurun Waktu 

Satu Bulan 

 Sumber : Hasil Wawancara,2022 

No. Nama Jenis Usaha Sebelum Sesudah 

1 Irna Penjual Gorengan Rp. 500.000 Rp. 2.500.000 

2 Darma Penjual Makanan dan 

Minuman 

Rp. 300.000 Rp. 2.000.000 

3 Suarni Jasa Sewa Villa Rp. - Rp. 3.000.000 

4 Sunggu Jasa Sewa Penginapan Rp. 500.000 Rp. 3.200.000 

5 Marda Penjual Makanan Minuma Rp. - Rp. 2.400.000 

6 Jame Penjual Gorengan Rp. 400.000 Rp. 2.600.000 

7 Suri Penjual Barang Campuran Rp. 900.000 Rp. 2.500.000 

8 Sadia Penjual Gorengan Rp. 500.000 Rp. 2.000.000 

9 Hawa Penjual Barang Campuran Rp. 400.000 Rp. 1.000.000 

10 Santi Jasa Sewa Alat Camping Rp. 400.000 Rp. 2.850.000 
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 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan 

responden, pada hari-hari libur misalnya sabtu-minggu, hari 

raya dan hari libur nasional lainnya terjadi peningkatan 

pengunjung. Dengan banyaknya jumlah pengunjung maka 

pendapatan yang diperoleh para responden meningkat. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata 

memberikan dampak positif terhadap pendapatan masyarakat. 

b. Dampak Negatif Terhadap Sosial Ekonomi 

  Disamping dampak positif pariwisata terhadap sosial 

ekonomi yang telah diuraikan di atas, juga terdapat dampak negatif 

yang ditimbulkan dari adanya pengembangan pariwisata. Dampak 

negatif adalah yang ditimbulkan dari perbuatan yang memberikan 

pengaruh tidak baik atau buruk kepada masyarakat maupun 

lingkungan. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan terhadap 

keadaan  sosial ekonomi masyarakat, anatara lain : 

a) Perubahan Sosial 

  Pengembangan pariwisata memberikan dampak terhadap 

perubahan sosial masyarakat. Perubahan sosial yaitu berubahnya 

cara masyarakat dalam berperilaku. Perubahan sosial dapat terjadi 

karena adanya faktor imitasi yaitu meniru gaya dari luar. 

  Berdasarkan wawancara dengan Amiruddin selaku pengelola 

Taman Hutan Raya Abdul Latief menyatakan bahwa : 

  “Dampak negatifnya telah dipengaruhi oleh budaya luar yang 
tidak sesuai dengan adat istiadat disini. Contohnya disini masih 
kental dengan isitilah budaya sirik, setelah adanya Pengembangan 
Objek Wisata Taman Hutan Raya Abdul Latief banyak muda-mudi 
yang bebas membawa pasangan. Nah secara langsung pemuda 
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disini juga cenderung meniru, dimana budaya tersebut 
bertentangan dengan budaya kita”. 
 

  Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan 

adanya objek wisata Taman Hutan Raya Abdul Latief memberikan 

dampak negatif yaitu adanya pengaruh budaya luar yang 

bertentangan dengan budaya masyarakat setempat.  

b) Pencemaran Lingkungan 

  Kebersihan disekitar lingkungan objek wisata Taman Hutan 

Raya Abdul Latief menjadi hal yang paling penting. Kondisi 

lingkungan yang tidak terjaga membuat kenyamanan menjadi 

terganggu. Dal hal tersebut diperlukan partisipasi masyarakat agar 

tidak membuang sampah sembarangan. Berdasarkan hasil 

observasi disekitar objek wisata, masih ada beberapa pengunjung 

yang membuang sampah sembarangan. Meskipun pihak pengelola 

sudah menyediakan tempat sampah dibeberapa titik tetapi masih 

ada pengunjung yang tidak sadar akan kebersihan lingkungan. 

Kurangnya pemahaman tentang arti kebersihan jika dipandang dari 

kesehatan lingkungan membuang sampah dapat menyebabkan 

penyakit dan merusak ekosistem yang berada diobjek wisata.  

c) Keamanan 

  Keamanan adalah suatu keadaan dimana terbebas dari 

bahaya serta merasa aman dari gangguan. Dalam suatu objek 

wisata persoalan keamanan menjadi tanggung jawab masyarakat 

khususnya pihak pengelola dan para pengunjung. Keadaan objek 

wisata tidak aman jika terjadi hal yang merugikan para pengunjung 
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seperti terjadi pencurian. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

pihak pengelola  

“masih ada masyarakat yang tidak memiliki sadar wisata dengan 
tidak menjaga keamanan”.  
 
 Berdasarkan hasil observasi pernah terjadi kasus pencurian HP 

salah satu pengunjung. Dalam kejadian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa tingkat keamanan objek wisata masih kurang. 

2. Pengembangan Objek Wisata Taman Hutan Raya Abdul Latief 

  Taman Hutan Raya (Tahura) Abdul Latief merupakan destinasi 

wisata yang ada di Kabupaten Sinjai. Tempat wisata alam ini lokasinya 

berada di antara dua lereng gunung, yaitu Lompobattang dan 

Bawakaraeng. Di sana, kamu akan disuguhi berbagai panorama alam 

nan cantik seperti hutan, taman bunga, agro wisata, hingga bukit hijau 

nan asri. Tempat wisata dengan panorama alam yang hijau dan cantik ini 

memang menjadi tempat wisata unggulan untuk para anak kekinian 

membidik gambar melalui layar kamera atau ponsel. Tak hanya itu, 

Taman Hutan Raya Abdul Latief ini pun dimanfaatkan sebagai lokasi 

camping. Biasanya para aktivis dari organisasi kepemudaan selalu 

datang ke tempat ini untuk menyelenggarakan acara pengkaderan. 

  Seiring dengan bertambahnya jumlah wisatawan yang datang ke 

sana, pengelola pun berencana untuk terus mengembangkan destinasi 

wisata satu ini. Tahura Abdul Latief mulai dipersiapkan untuk jadi taman 

agrowisata terkemuka di Sulawesi Selatan. Tak hanya sebagai tempat 

wisata alam, destinasi wisata ini juga diharapkan dapat menjadi salah 

satu pilihan wisata edukasi di Sulawesi Selatan. Untuk itu berbagai 

fasilitas pun terus dilengkapi dan diperbaiki, mulai dari jogging track, 
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green house, akses masuk dan masih banyak lagi. Pengembangan 

pariwisata memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat. 

  Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muh. Tahir selaku 

masyarakat Desa Batu Belerang menyatakan bahwa : 

 

 

  “ Daya tarik objek wisata Tahura Abdul Latief yaitu wisata alam 
yang hijau dan cantik ini memang jadi tempat wisata unggulan untuk para 
anak kekinian membidik gambar melalui layar kamera atau ponsel, bukit 
dan taman bunga yang ada di Tahura abdul latief ini jadi lokasi favorit 
untuk dijadikan latar belakang foto mereka”. 
 

  Salah satu bentuk pembenahan dalam pengembangan objek 

wisata adalah perbaikan sarana dan prasarana. Dengan adanya sarana 

dan prasarana yang baik dapat menjadi nilai tambah serta dapat 

meningkatkan keindahan suatu objek wisata. Pemerintah Kabupaten 

Sinjai khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai pengelola 

objek wisata Taman Hutan Raya Abdul Latief sudah beberapa kali 

melakukan perbaikan sarana dan prasarana guna lebih menarik minat 

wisatawan untuk berkunjung.  

  Berdasarkan wawancara dengan Bapak Andi Mandasini , 

S.Ip.,M.Se. Selaku Sekertaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Sinjai, menyatakan bahwa : 

  “Strategi yang kami lakukan yang pertama menyiapkan 
infrastruktur berupa saran dan prasarana yang ada di Tahura abdul latief. 
Yang kedua menjaga objek wisata tetap menjadi sapta pesona yang 
didalamnya harus indah, harus bersih,dan harus rapi. Saat ini sarana dan 
prasarana sudah memadai karena sudah disediakan toilet, musholla serta 
perbaikan tangga menuju villa Tahura” 
. 

  Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

pihak pengelola sudah mengembangkan objek wisata agar menambah 
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daya tarik, sehingga jumlah pengunjung yang datang meningkat. Dengan 

banyaknya jumlah pengunjung maka akan memberikan dampak baik 

kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat yang berada 

disekitar objek wisata.  

  Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Mandasini , 

S.Ip.,M.Se. Selaku Sekertaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Sinjai, menyatakan bahwa : 

  “Faktor pendukungnya adalah sebagian besar masyarakat 
disekita Objek wisata Tahura Abdul Latief sudah memiliki sadar wisata. 
Faktor penghambatnya adalah terbatasnya anggaran menjadi alasan 
pembangunan dilakukan secara bertahap. Akan tetapi terbatasnya 
anggaran tidak menjadi alasan untuk tidak melakukan pengembangan 
objek wisata”. 
 
  Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

faktor pendukung dalam pengembangan pariwisata adalah masyarakat 

dimana sebagian besar masyarakat sudah sadar akan potensi wisata di 

daerahnya. Adapun faktor penghambat dimana terbatasnya anggaran 

terhadap objek wisata Taman Hutan Raya Abdul Latief. Namun dengan 

adanya partisipasi dari masyarakat maka pengembangan pariwisata 

dapat berjalan sesuai yang diinginkan karena masyarakat ikut berperan 

serta dalam hal pengelolaan dan pelestarian objek wisata. 
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C. Pembahasan 

 Pengembangan objek wisata Taman Hutan Raya Abdul Latief terus 

mengalami kemajuan dan pembaruan berkelanjutan. Kemajuan dibuktikan 

dengan banyaknya jumlah pengunjung yang datang ke wisata alam Taman 

Hutan Raya Abdul Latief. Pengembangan pariwisata adalah salah satu 

bentuk pengelolaan objek wisata yang bertujuan untuk memberikan 

manfaat, pelestarian serta pemanfaatan potensi wisata. Masyarakat dapat 

merasakan secara langsung dampak pengembangan pariwisata melalui 

munculnya kesempatan kerja baru serta dapat meningkatkan pendapatan 

bagi masyarakat. 

 Pengembangan pariwisata memberikan dampak positif bagi pihak 

pengelola maupun masyarakat sekitar ditinjau dari sosial ekonomi. 

Indikator pertama, pendidikan keluarga responden mengalami 

peningkatan. Hal tersebut terjadi karena para responden memikirkan 

pendidikan anaknya. Sudah banyak anak-anak yanh melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bahkan sampai ke perguruan tinggi 

serta sudah jarang ditemukan anak-anak yang putus sekolah. Dari hal 

tersebut peneliti dapat menimpulkan bahwa parra responden telah sadar 

akan pentingnya pendidikan bagi kehidupan, dengan pendidikan yang lebih 

tinggi maka kemampuan serta keterampilan yang dimiliki pun semakin 

tinggi. 

 Indikator kedua yaitu interaksi sosial, interaksi sosial antar 

masyarakat terjalin dengan baik karena masyarakat mampu bekerjasama. 
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Salah satu bentuk kerjasama yang terlihat adalah masyarakat bersama-

sama menjadi pelaku usaha disekitar objek wisata.  

 Indikator ketiga yaitu pendapatan, pengembangan pariwisata juga 

memberikan dampak bagi pendapatan masyarakat. Hal ini dibuktikan 

dengan meningkatnya jumlah pendapatan yang diperoleh yaitu sebelum 

dilakukan pengembangan objek wisata. Dengan adanya pengembangan 

ojek wisata mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga 

masyarakat dapat mencapai kesejahteraan hidupnya. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh hasil penelitian 

Selviati (2020) dengan judul penelitian Dampak Pengembangan Pariwisata 

Terhadap Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Lokasi Permandian 

Eremerasa Kabupaten Bantaeng, dimana hasil penelitian diketahui bahwa 

pengembangan pariwisata dapat memberikan dampak terhadap 

masyarakat khususnya pada dampak negatif keadaan sosial ekonomi. Dan 

didukung oleh hasil penelitian Rinaldi Mora Nata Hasibuan (2018) dengan 

judul Dampak Perkembangan Pariwisata Terhadap Kondisi Sosial 

Ekonomi Masyarakat Di Kota Sibolga, dimana hasil penelitian diketahui 

bahwa pendapatan pelaku usaha di obyek wisata Pantai Pandan 

mengalami kenaikan setelah adanya perkembangan pariwisata dan 

penyerapan tenaga kerja masih relatif rendah. 

 Disamping dampak positif pariwisata terhadap sosial ekonomi yang 

telah diuraikan di atas, juga terdapat dampak negatif yang ditimbulkan dari 

adanya pengembangan pariwisata. Pertama, perubahan sosial dimana 

terjadinya perubahan sikap masyarakat. Dari hasil penelitian perubahan 

sosial yang terjadi yaitu adanya pengaruh budaya dari luar yang bertentang 
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dengan budaya masyarakat setempat. kedua, kurangnya kesadaran 

masyarakat khususnya pengunjung tentang kebersihan lingkungan dimana 

masih ada beberapa pengunjung yang membuang sampah di 

sembarangan tempat. Lingkungan yang kurang bersih menjadikan 

pemandangan kurang elok dilihat, serta dapat merusak ekosistem. 

Selanjutnya kurangnya tingkat keamanan dikawasan objek iwsata, hal 

tersebut dapat membuat tungkat kenyamanan pengunjung menjadi 

terganggu. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai Dampak Sosial Ekonomi 

Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Taman Hutan Raya 

Abdul Latief di Kabupaten Sinjai dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dampak positif terhadap sosial ekonomi yaitu pengembangan 

pariwisata memberikan dampak terhadap sosial ekonomi masyarakat 

yaitu pertama pendidikan keluarga masyarakat disekitar Taman Hutan 

Raya Abdul Latief  mengalami peningkatan, kedua interaksi sosial 

antara masyarakat terjalin dengan baik karena masyarakat mampu 

bekerjasama, dan ketiga pengembangan pariwisata meningkatkan 

pendapatan pelaku usaha. 

2. Dampak negatif terhadap sosial ekonomi yaitu  terjadinya perubahan 

sosial karena adanya pengaruh budaya dari luar, pencemaran 

lingkungan dan kurangnya tingkat keamanan. 

3. Pendapatan pelaku usaha yang ada disekitar Taman Hutan Raya Abdul 

Latief mengalami peningkatan setelah adanya pengembangan objek 

wisata Taman Hutan Raya Abdul Latief karena jumlah kunjungan wisata 

yang semakin meningkat. 

 

B. Saran  

 Adapun beberapa saran dari penelitian ini adalah :  
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1. Kepada pemerintah khusunya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selaku 

pengelola agar lebih mengembangkan dan mendukung penyediaan 

fasilitas sebagai daya tarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara 

sehingga kawasan wisata selalu ramai baik pada hari biasa maupun hari 

libur. Serta pemerintah hendaknya mengembangkan konsep pariwisata 

halal. 

2. Kepada masyarakat diharapkan dapat menjaga kelestarian objek wisata 

agar kelestarian alam lingkungan tetap terjaga. Serta menjaga sarana 

dan prasarana yang sudah ada. 

3. Kepada peneliti lain diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam 

penelitian selanjutnya, agar lebih menggali potensi-potensi objek wisata 

lainnya. 
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Lampiran II 
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Lampiran III 

PEDOMAN WAWANCARA 

Wawancara Dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai 

1. Sejak kapan objek wisata Taman Hutan Raya Abdul Latief Kabupaten 

Sinjai dikelola ? 

2. Apa daya tarik yang ada di objek wisata Taman Hutan Raya Abdul Latief 

Kabupaten Sinjai ? 

3. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana di objek wisata Taman Hutan 

Raya Abdul Latief Kabupaten Sinjai ? 

4. Bagaimana strategi yang dilakukan dalam upaya pengembangan objek 

wisata Taman Hutan Raya Abdul Latief Kabupaten Sinjai ?  

5. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pengembangan 

Taman Hutan Raya Abdul Latief Kabupaten Sinjai ?  

6. Apa saja dampak positif dan negatif yang ditimbulkan bagi masyarakat 

setelah pengembangan objek wisata Taman Hutan Raya Abdul Latief 

Kabupaten Sinjai ? 

 

Wawancara dengan masyarakat yang menjadi pelaku usaha di Objek 

Wisata Taman Hutan Raya Abdul Latief Kabupaten Sinjai 

1. Sudah berapa lama bapak/ibu bekerja di objek wisata Taman Hutan Raya 

Abdul Latief Kabupaten Sinjai ? 

2. Apa pekerjaan anda sebelum bekerja di objek wisata Taman Hutan Raya 

Abdul Latief ? 

3. Berapa keuntungan yang diperoleh setiap bulan ? 



70 
 

 
 

4. Apakah penghasilan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari  ? 

5. Apakah ada perubahan pendapatan sebelum dan sesudah Taman Hutan 

Raya Abdul Latief dilakukan perubahan ? 

6. Apakah dengan adanya objek wisata Taman Hutan Raya Abdul Latief 

pendidikan dikeluarga meningkat ? 

7. Apakah dengan adanya pengembangan di objek wisata Taman Hutan 

Raya Abdul Latief kesempatan kerja bertambah ? 

8. Bagaimana persaingan antar pedagang ? 

9. Apakah pernah terjadi konflik antar pedagang ? 
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Lampiran IV 

DOKUMENTASI 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai 
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Wawancara dengan pengunjung dan pelaku usaha di Objek Wisata 

Taman Hutan Raya Abdul Latief Kabupaten Sinjai 
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1. Tampak Depan Taman Hutan Raya Abdul Latief  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tampak dalam Taman Hutan Raya Abdul Latief  
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Lampiran V 
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