
1. PENDAHULUAN 

Pariwisata adalah salah satu sektor yang merupakan sumber penerimaan 

negara.Sumbangan pariwisata bagi pembangunan nasional, selain 

menyumbangkan devisa bagi negara, pariwisata juga mempunyai peran yang 

strategis dalam pembangunan nasional, yaitu: memperluas lapangan usaha, 

memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan 

pemerintah, mendorong pelestarian dan pengembangan budaya bangsa, 

memperluas wawasan nusantara, menorong perkembangan daerah, mendorong 

pelestarian lingkungan hidup, memperluas wawasan nusantara dan menumbuhkan 

rasa cinta tanah air (Karyono, 1997:89). Hal inilah yang mendorong pemerintah 

untuk menggalakan pembangunan di sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata 

ini akan berdampak sangat luas dan signifikan dalam pengembangan ekonomi, 

upaya – upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan serta akan 

berdampak terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat terutama masyarakat 

lokal.. Diharapkan pengembangan pariwisata dapat berpengaruh baik bagi 

kehidupan masyarakat terutama masyarakat lokal dan mampu mendorong 

pengembangan berbagai sektor lain baik ekonomi, sosial maupun budaya.  

Taman Wisata Candi Borobudur sebagai salah satu destinasi kunjungan wisata 

andalan di Provinsi Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Magelang dan juga 

merupakan warisan budaya. Tak bisa dipungkiri, keindahan serta keelokan Taman 

Wisata Candi Borobudur yang pernah dinobatkan dalam salah satu tujuh 

keajaiban dunia ini dapat menarik minat wisatawan baik dari wisatawan nusantara 

maupun wisatawan mancanegara. Berdasarkan data jumlah kunjungan yang 

didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah kunjungan wisatawan Candi 

Borobudur pada tahun 2015 mencapai 3.392.993 wisatawan domestik dan 

185.394 wisatawan Manca Negara.  

 

Taman Wisata Candi Borobudur diharapkan dapat memberikan sumbangan 

bagi daerah dan juga dapat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat terutama 



masyarakat lokal yang berada disekitar obyek wisata, sehingga dapat membantu 

meningkatkan kesehjateraan mereka. 

Keramaian wisatawan di Taman Wisata Candi Borobudur mendorong 

masyarakat lokal disekitar untuk membuka peluang usaha berdagang disekitar 

Taman Wisata Candi Borobudur. Dengan melakukan usaha berdagang atau 

menjual barang dagangan kepada wisatawan seperti makanan, minuman dan 

souvenir disekitar Taman Wisata Candi Borobudur dengan tujuan memenuhi 

kebutuhan hidup mereka.Berdasarkan wawancara dengan Ibu Pujilah selaku 

Kadiv Kemitraan Taman Wisata Candi Borobudur, ada sekitar 3000 pedagang 

yang berada dikawasan Candi Borobuduryang menjajakan barang dagangannya 

Dilihat dari banyaknya pedagang yang berada dikawasan Candi Borobudur, 

masyarakat lokal mempunyai ketertarikan yang tinggi untuk memanfaatkan 

peluang yang ada. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

terkait dengan adanya Taman Wisata Candi Borobudur terhadap perekonomian 

masyarakat lokal khususnya pedagang melakukan usaha dikawasan Candi 

Borobudur. 

 

Pertanyaan Penelitian 

Dari uraian diatas, pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah 

1. Apakah keberadaan Candi Borobudur berpengaruh dalam perekonomian 

pedagang? 

2. Apakah ada peningkatan pendapatan sebelum dan sesudah berdagang di 

kawasan Candi Borobudur? 

3. Adakah peran serta Taman Wisata Candi Borobudur terhadap masyarakat 

lokal? 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

3.1 Pariwisata 

Pariwisata merupakan industri yang dijadikan sebagai sektor andalan (leading 

sector) dalam menghasilkan devisa negara. Pariwisata merupakan salah satu jenis 



dari industry yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cepat, 

menyediakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan dan standar hidup, serta 

menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya seperti; industry kerajinan 

tangan dan cinderamata, penginapan dan transportasi (Pendit 1994:4). 

Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan 

melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai dampak terhadap 

masyarakat setempat. Bahkan pariwisata dikatakan mempunyai efek yang luar 

biasa, yang mampu membuat masyarakat setempat mengalami metamorphose 

dalam berbagai aspeknya (I. Gede Pitana, 2005:109). Dari pembahasan diatas 

dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan suatu bidang yang melibatkan 

berbagai sektor dalam menjalankannya yang saling berketerkaitan sehingga yang 

dapat memberikan dampak bagi masyarakatnya baik yang berkecimpung 

langsung dalam bidang pariwisata maupun masyarakat biasa yang tidak ikut serta 

dalam bidang pariwisata.  

3.2 Dampak Pariwisata 

Dampak adalah setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan akibat adanya 

aktifitas manusia (Suratmo, 2004: 24). Dampak suatu proyek pembangunan pada 

aspek sosial ekonomi khususnya untuk Negara berkembang terdapat pada 

komponen-komponen berikut yang ditetapkan sebagai indikator sosial ekonomi 

antara lain : 1) penyerapan tenaga kerja, 2) berkembangnya struktur ekonomi, 

yaitu timbulnya aktifitas perekonomian lain akibat proyek tersebut seperti took, 

warung, restoran, transportasi dan lain-lain, 3) peningkatan pendapatan 

masyarakat, 4) kesehatan masyarakat. 5) persepsi masyarakat. 6) pertambahan 

penduduk dan lain sebagainya. 

Dampak pariwisata adalah perubahan-perubahan yang terjadi terhadap 

masyarakat sebagai komponen dalam lingkungan hidup sebelum dan setelah ada 

kegiatan pariwisata. Identifikasi tersebut diartikan sebagai suatu proses penetaan 

mngenai pengaruh dari perubahan sosial ekonomi, budaya, tradisi dan perilaku 

untuk meningkatkan kualitas hidup (Sidarta, 2002). 



Penelitian sebelumnya Anisah dan Riswandi, 2015 mengatakan bahwa 

kegiatan wisata memberikan dampak terhadap kesejahteraan pelaku usaha yang 

semakin membaik, baik diukur dari tingkat pendapatan, pendidikan, dan 

kesehatan. 

 

Dampak langsung dari pariwisata dapat dilihat dari pendapatan yang diterima 

oleh pelaku usaha yang diperoleh dari pengeluaran pengunjung. Sedangkan 

Dampak tidak langsung yaitu pendapatan yang diterima oleh pelaku usaha yang 

memenuhi kebutuhan usaha atau pihak yang menjadi pemasok bagi pelaku usaha 

yang memenuhi kebutuhan usaha atau pihak yang menjadi pemasok bagi pelaku 

usaha yang terlibat langsung dalam sektor pariwisata (Ardahaey, 2011) 

3.3 Penelitian Terdahulu 

Irianto, Dalim, Khaidir, Abror (2003) dengan judul Dampak Pariwisata 

Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Sumatra Barat, penelitian ini 

dilakukan dengan latar belakan bahwa Sumatra Barat memiliki cukup banyak 

potensi dalam berbagai bentuk yang dapat dikembangkan untuk menunjang 

pengembangan ekonomi rakyat khususnya dari pariwisatanya. Tujuan penelitian 

ini adalah melihat dampak objek wisata terhadap peningkatan pendapatan 



masyarakat kabupaten/kota di Sumatra Barat. Untuk menjawab permasalah 

tersebut, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.Berdasarkan hasil 

penelitian dilapangan ditemukan bahwa rata-rata masyarakat sekitar objek wisata 

telah mampu memenuhi penghidupannya dengan berusaha di sekitar objek wisata 

dan menilai bahwa obyek wisata telah mampu berpedan dalam meningkatkan 

pendapatan masyarakat sekitar. 

Anisah dan Riswandi (2015) dengan judul Pantai Lampuuk dan Dampaknya 

Terhadap Perekonomian Masyarakat.Anisah, Riswandimelakukan penelitian ini 

dengan latar belakang bahwa keberadaan sektor pariwisata dapat memberi 

manfaat positif bagi pemerintah, pihak swasta dan masyarakat yang ikut terlibat 

dalam memanfaatkan peluang usaha di objek wisata. Secara umum penelitian ini 

menganalisis secara deskriptif dampak pariwisata terhadap kesejahteraan pelaku 

usaha berdasarkan jenis usaha yang dilakukan oleh masyrakat dan data yang 

digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari responden 

yang dijadikan sampel dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang 

telah dipersiapkan terlebih dahulu. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan 

ditemukan bahwa kegiatan wisata yang berlangsung di Pantai Lampuuk 

memberikan dampak terhadap kesejahteraan pelaku usaha yang semakin 

membaik, baik diukur dari tingkat pendapatan, pendidikan dan kesehatan. 

Perbedaan penilitian ini dari penilitian – penelitian terdahulu yaitu penulis 

melakukan penelitian di Taman Wisata Candi Borobudur sebuah destinasi 

pariwisata yang bertaraf internasional sedangkan penelitian – penelitian terdahulu 

masih bertaraf nasional. Berbeda dengan destinasi pariwisata penelitian terdahulu, 

wisatawan yang datang ke destinasi pariwisata ini tidak hanya wisatawan 

domestik saja namun juga wisatawan mancanegara. Serta Taman Wisata Candi 

Borobudur merupakan sebuah PT yang dikelola oleh BUMN sedangkan yang lain 

tidak. Penulis tertarik menggali informasi dampak pariwisata yang sudah bertaraf 

internasional dan dikelola oleh BUMN ini terhadap ekonomi sosial masyarakat 

lokal. 

 



 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metodologi dan pendekatan  

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan melakukan wawancara kepada pihak – pihak yang 

terlibat di PT Taman Wisata Candi Borobudur dan memberikan quesioner kepada 

para pedagang di kawasan PT Taman Wisata Candi Borobudur untuk dijadikan 

sampel. 

3.2 Metode Pengumpulan Data  

a) Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara atau tanya jawab dengan pihak-pihak yang 

berada di Obyek Wisata Candi Borobudur yaitu Ibu Pujilah selaku Kadiv 

Kemitraan PT Taman Wisata Candi Borobudur sebagai informan dan 

pedagang dikawasan Candi Borobudur sebagai sample dan responden. Dalam 

penelitian ini peneliti mengambil 90 pedagang. 

b) Observasi 

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung dengan mengunjungi lokasi 

wisata dan mengamati kegiatan dan perilaku pedagang dikawasan Candi 

Borobudur.  

c) Studi Dokumen 

Peneliti mengumpukan bahan-bahan tertulis, buku-buku teks, jurnal, laporan 

penelitian, artikel dari internet yang relevan dengan masalah penelitian. 

3.3 Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha yang berada di kawasan 

obyek wisata Candi Borobudur. Metode yang digunakan dalam menentukan 

sampel adalah sampling purposive yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (Efendi, 2014:59). Penentuan dalam sampel penelitian ini 

adalah pedagang yang berada di kawasan Candi Borobudur dengan jumlah sampel 

yaitu 90 responden. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 



Dalam bagian ini akan memaparkan hasil data yang didapat dari wawancara 

terhadap informan dan responden. 

4.1 Kemitraan Taman Wisata Candi Borobudur 

PT Taman Wisata Candi Borobur merupakan perusahaan yang berada 

dibawah naungan BUMN, Candi Borobudur memiliki Lembaga Kemitraan yang 

menjalin kerjasama dengan masyarakat lokal sekitar obyek wisata dengan tujuan 

merealisasikan salah satu bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat 

dengan melakukan berbagai kegiatan yang membantu masyarakat. Candi 

Borobudur memiliki 2 program kegiatan dalam merealisasikan tujuannya kepada 

masyarakat yang dipaparkan dibawah ini berdasarkan data survey lapangan oleh 

peneliti, data dari PT. Taman Wisata Candi Borobudur dan data hasil wawancara 

dengan Ibu Pujilah selaku Kadiv Kemitraan PT. Taman Wisata Candi Borobudur. 

a) Corporate Social Responsibility (CSR)  

 CSR merupakan gerakan yang ada di Candi Borobudur yang dilakukan  untuk 

memperkuat keberlanjutan perusahaan disekitar kawasan perusahaan tersebut 

berada dan salah satu bentuk kepedulian perusaaan kepada lingkungan, yang 

diatur Pemerintah dalam Undang – Undang No. 40 tahun 2007. Salah satu 

kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan diantaranya adalah bantuan RTLH, 

bantuan air bersih, bantuan pembangunan tempat ibadah, bantuan sarana 

pendidikan, pembinaan kesenian, Balai Ekonomi Desa dll. 

BANTUAN CSR 

PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko 

Unit Borobudur 

NO TANGGAL 
TOTAL JUMLAH 

BANTUAN 
KETERANGAN 

1 
Oktober – 

Desember 

2015 

Rp 22,921,800 Bantuan Dana dan Kegiatan 

Acara, Bantuan Air Bersih, 

Bantuan Pembinaan, Bantuan 

Kesenian,. 

2 Januari – 

Maret 2016 

Rp 44,628,000 Bantuan Dana dan Kegiatan 

Acara, Bantuan Pembangunan 



Sekolah. 

3 
April – Juni 

2016 

Rp 111,953,000 Bantuan Dana dan Kegiatan 

Acara, Bantuan Pembangunan 

Jembatan. 

Sumber : PT Taman Wisata Candi Borobudur 2018 (diolah) 

b) Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)  

 Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan pembinaan 

wirausaha dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui 

pemanfaatan dana dari bagian laba sebesar 2% dari laba bersi perusahaan, 2% 

untuk Bina Lingkungan. Program Kemitraan Bina Lingkungan dibagi dalam 2 

bentuk yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yaitu program untuk 

meningkatkan kemampuan wira usaha agar menjadi tangguh dan mandiri melalui 

pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN tujuannya adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, ini dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM yang 

lokasinya berdekatan dengan lokasi BUMN. Persyaratan untuk bermitra dengan 

BUMN dalam mendapatkan modal yang relative lebih sederhana, lebih murah dan 

lebih cepat apabila dibandingkan dengan pinjaman melalui Bank. 

 Pelaksanaan Program Kemitraan untuk penyaluran pinjaman lunak sebagai 

modal usaha bagi UMKM yang meliputi 7 sektor usaha yaitu : (1) sektor jasa, (2) 

sektor perdagangan, (3) sektor industry, (4) sektor pertanian, (5) sektor pertanian, 

(6) sektor perkebunan, (7) sektor perikanan, dengan persyaratan memenuhi 

kriteria wira usaha yaitu belum pernah menerima pinjaman dari Bank dan BUMN 

lainnya telah menjalankan usaha minimal 1 tahun dan mempunyai prospek untuk 

dikembangkan diutamakan kepada usaha kecil dan koperasi yang belum memiliki 

akses perbankan, dengan jangka waktu maksumal 2 tahun suku bunga 3% 

pertahun bebas provisi dan administrasi. Dalam melakukan penyaluran Program 

Kemitraan terdapat 3 metode yaitu : (1) Melakukan penjaringan atas proposal 

yang diajukan calon mitra binaan, (2) Atas proposal tersebut dilakukan survey 

lapangan terhadap usaha calon mitra binaan, (3) Mengajukan hasil survey calon 

mitra binaan kepada Direksi besaran dana yang diberikan kepada calon mitra 

binaan dengan memperhatikan unsur kelayakan dan kehati-hatian. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Buku Pintar TWCB 2018 

 Program Bina Lingkungan dalam merealisasikan program didasarkan atas 

proposal yang diajukan oleh masyarakat atau usulan dari Unit Program 

Kemitraan dan Bina Lingkungan atas kondisi suatu daerah yang layak dan dapat 

diberikan bantuan sesuai peraturan yang ada. 

 

Penyaluran Bina Lingkungan Wilayah Borobudur  

NO SEKTOR 

TAHUN 

2015 

TAHUN 

2016 

TAHUN 

2017 

Rp. Rp. Rp. 

Jika  tidak 

setuju 

 

Pemberian 

bantuan & 

penandatangana

n BAP 

Jika 

Setuju 

 

Surat/proposal ditinjukan kepada Kepala 

Unit TWCB atau kepada Direktur Utama PT 

Taman Wisata Candi Borobudur, 

Prambanan & Ratu Boko 

 

 

 

epada Kepala Unit TWCB atau kepada Direktur 

Utama PT Taman Wisata Candi Borobudur, 

Prambanan & Ratu Boko 

SURVEY dari 

perusahaan 

Jika  tidak 

setuju 

 
Jika  tidak 

setuju 

 

Camat 

Borobudur 

Jika 

Setuju 

 
Jika 

Setuju 

 

PROPOSAL dibuat 

oleh Kelompok 

masyarakat, bukan 

perorangan 

PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN LINGKUNGAN 

Kepala Desa 

bersangkutan 



T

a

h

u

n

 

2

0

1

5

-

2

0

17 

 

  

 Bunga pinjaman yang di berikan Candi Borobudur serendah-rendahnya yaitu 

0,25%. Candi Borobudur membantu desa-desa yang ada disekitar Candi 

Borobudur khususnya yang berada di Kabupaten Magelang dengan program bina 

lingkungan. Untuk pelaku program UMKM ada sektor jasa, sektor perdagangan, 

peternakan, industry, pertanian, perkebunan, perikanan. Saat ini diborobudur 

sudah banyak desa yang dijadikan desa wisata ada balai ekonomi untuk 

masyarakat sekitar borobudur. Dari 20 desa sudah ada 12 balkondes, tenaga yang 

diambil dari masyarakat sekitar untuk mengurangi pengangguran dan di balai 

ekonomi disediakan galeri yang menyalurkan usaha untuk ditampilkan. 

 

Bantuan Pinjaman Wilayah Borobudur  

Tahun 2015 – 2017 

NO SEKTOR 
TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 

MB Rp. MB Rp. MB Rp. 

1 Industri 4 28,000,000 3 55,000,000 1 20,000,000 

2 Perdagangan 28 336,500,000 59 656,000,000 33 447,500,000 

3 Pertanian 2 20,000,000 0 0 4 80,000,000 

4 Perkebunan 0 - 0 0   

1 Bencana Alam 22,952,000 11,800,000 25,925,000 

2 Pendidikan 2,500,000 43,410,000 111,705,000 

3 Kesehatan 40,729,672 56,489,050 - 

4 Sarana Umum 31,400,000 42,615,000 34,350,000 

5 Sarana Ibadah  29,650,000 65,010,000 

6 Pelestarian Alam  9,900,000 3,250,000 

7 Sosial Kemasyarakatan  135,341,500 310,307,500 

     

 JUMLAH 97,581,672 329,205,550 550547,500 

Sumber : Lembaga Kemitraan TWCB 2018  



5 Peternakan 1 15,000,000 0 0 1 7,500,000 

6 Perikanan 3 52,500,000 1 10,000,000 4 135,000,000 

7 Jasa 7 102,000,000 13 210,000,000 5 235,000,000 

        

 JUMLAH 45 554,000,000 76 931,000,000 48 925,000,000 

Sumber : Lembaga Kemitraan TWCB 2018  

 Berdasarkan hasil data lapangan, dari 90 responden mengatakan bahwa sekitar 

4,44% atau 4 orang yang mengetahui bahwa Candi Borobudur memiliki program 

kemitraan (PKBL) yang dapat meminjamkan dana untuk buka modal usaha dan 

sisanya 95,55% atau 86 orang tidak mengetahui bahwa Candi Borobudur 

memiliki program kemitraan (PKBL) yang dapat meminjamkan dana untuk buka 

modal usaha.  

4.2 Dampak Langsung Candi Borobudur terhadap Perekonomian 

Masyarakat 

Didalam penelitian ini, peneliti mendapatkan 90 pedagang (responden) untuk 

diwawancarai dan dijadikan sampel.Adapun3 jenis pedagang berdasarkan jenis 

dagangannya yaitu pedagang pelapak, pedagang kios, dan pedagang asongan. 

Peneliti mewawancarai 30 pedagang pelapak, 30 pedagang kios, dan 30 pedagang 

asongan, sehingga total dari semua responden dalam penelitian ini adalah 90 

responden. Berikut ini peneliti paparkan jumlah responden yang dirangkum dalam 

bentuk tabel : 

NO Jenis Usaha 
Jumlah 

Responden 
Keterangan 

1 Kios 30 Pedagang pakaian, souvenir dan 

warung makan 

2 Pelapak 30 Pedagang pakaian, souvenir dan 

warung makan 

3 Asongan 30 Pedagang makan dan minuman 

ringan dan souvenir 

 



 Berdasarkan data yang didapat dari lapangan, diperoleh bahwa 81,11% atau 

73 orang berjenis kelamin wanita yang sudah berkeluarga yang berdagang di 

kawasan Candi Borobudur sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah 

pendapatan keuangan keluarga dan pendapatan suami mereka. Sekitar 18,88% 

atau 17 orang berjenis kelamin laki-laki yang sudah berkeluarga yang berdagang 

di kawasan Candi Borobudur sebagai pekerjaan utama untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga mereka. 

a) Pedagang Kios 

Pedagang kios merupakan pedagang yang diberi tempat oleh pihak Candi 

Borobudur untuk berdagang dikawasan Candi Borobudur yang sudah ditentukan 

lokasinya dengan desain tempat yang cukup luas dan lebar, atap memakai genting 

dan jubinnya memakai lantai dan sudah memiliki surat ijin berdagang. 

Berdasarkan umur usaha rata-rata mereka telah menjalankan usaha ini lebih dari 5 

tahun. Berdasarkan rata-rata mereka menghabiskan waktu 8 jam hingga 10 jam 

perhari. Setiap bulannya pedagang kios harus membayar kepada pihak Candi 

Borobudur sebesar Rp 75.000 untuk komoditas makanan dan Rp 60.000 untuk 

komoditas kerajinan kepada pihak Candi Borobudur (Sumber : Buku Pintar 

TWCB). Semua responden mengatakan tidak ada kesulitan membayar pajak sewa 

tempat dan listrik setiap bulannya kepada Candi Borobudur. Berdasarkan rata-rata 

mereka menghabiskan waktu berdagang 8 jam hingga 10 jam sehari. Dari 30 

responden, sebagaian besar responden memiiki modal usaha kurang dari Rp 

1.000.000 yaitu 70% atau 21 orang dan 9 responden lainnya memiliki modal 

usaha lebih dari Rp 1.000.000 yaitu 30%. 

b) Pedagang Lapak 

Pedagang pelapak adalah pedagang yang hampir sama dengan pedagang kios 

yaitu diberi tempat oleh Candi Borobudur untuk berdagang dikawasan Candi 

Borobudur yang sudah ditentukan lokasinya dan memiliki surat ijin berdagang 

namun dengan desain tempat yang luas dan lebarnya lebih kecil dari pedagang 

kios, atapnya memakai asbes dan jubinnya masih memakai plester (semen). Setiap 

bulannya pedagang lapak harus membayar retribusi sebesar Rp 15.000 untuk 



komoditas makanan, Rp 15.000 untuk komoditas kerjainan dan retribusi listrik Rp 

15.000 kepada pihak Candi Borobudur (Sumber : Buku Pintar TWCB). 29 orang 

mengatakan bahwa tidak ada kesulitan dalam membayar pajak sewa tempat dan 

listrik, hanya ada 1 orang yang mengatakan kesulitan membayar pajak sewa 

tempat dan listrik kepada pihak Candi Borobudur. Berdasarkan rata-rata mereka 

menghabiskan waktu berdagang 8 jam hingga 10 jam sehari. Dari 30 responden, 

sebagaian besar responden memiliki modal usaha kurang dari Rp 1.000.000 yaitu 

73,33% atau 22 orang dan 8 orang lainnya memiliki modal usaha lebih dari Rp 

1.000.000 yaitu 26,66%.  

c) Pedagang Asongan 

Pedagang asongan yaitu pedagang yang tidak memiliki tempat untuk 

berdagang yang menjajakan dagangannya dengan digendong dan keliling serta 

ada yang memiliki surat ijin berdagang dan ada juga yang belum memiliki surat 

ijin berdagang. Dari 30 responden yang memiliki surat ijin berdagang yaitu 

86,66% atau 26 orang dan 4 orang lainnya belum memiliki surat ijin berdagang 

yaitu 13,33%. Pedagang asongan tidak perlu membayar pajak sewa tempat 

ataupun listrik kepada pihak Candi Borobudur setiap bulannya karena tidak 

mereka menyewa tempat untuk berdagang. Dari 30 responden, 100% mengatakan 

modal usahanya yaitu kurang dari Rp 1.000.000. 

Pendapatan Responden Sebelum dan Sesudah 

Berdagang di Candi Borobudur 

Jumlah Pendapatan 

(dalam rupiah) 

Sebelum Sesudah 

Jumlah Presentase Jumlah Presentase 

<1.000.000 76 84,44% 28 31,11% 

1.000.000 – 2.000.000 14 15,55% 57 63,33% 

2.000.000 – 3.000.000 0 0 3 3,33% 

>3.000.000 0 0 2 2,22% 

Sumber : Data Lapangan, Maret 2018 (diolah) 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagaian besar responden 

mengalami peningkatan pendapatan setelah berdagang di Candi Borobudur. 



Setelah berdagang di Candi Borobudur, sebagaian besar responden memiliki 

pendapatan antara Rp 1.000.000 hingga Rp 2.000.000 yaitu sekitar 63,33% atau 

57 orang, responden yang memiliki pendapatan antara Rp 2.000.000 – Rp 

3.000.000 yaitu 3,33% atau 3 orang dan yang memiliki pendapatan lebih dari Rp 

3.000.000 yaitu 2,22% atau 2 orang. Namun sebelum berdagang di Candi 

Borobudur sebagaian besar responden memiliki pendapatan kurang dari Rp 

1.000.000 yaitu sekitar 84,44% atau 76 orang.  

4.3 Dampak Tidak Langsung Candi Borobudur terhadap Perekonomian 

Masyarakat 

 Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur dampak tidak 

langsung Candi Borobudur terhadap perekonomian masyarakat lokal ini meliputi 

aspek pendidikan dan kesehatan. 

a) Pendidikan 

 Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk melihat aspek 

pendidikan responden meliputi jumlah anggota keluarga yang bersekolah, 

tingkatan sekolah anggota keluarga, anggota keluarga yang mengikuti jam diluar 

sekolah (les), biaya pendidikan anggota keluarga yang bersekolah. Pendidikan 

anggota keluarga merupakan salah satu faktor untuk mengukur tingkat 

kesejahteraan rumah tangga. Anggota keluarga dalam hal ini adalah anak dari 

pelaku usaha kegiatan wisata (Anisah, 2015).  

Tingkat Pendidikan 

Anak – Anak Pedagang di Candi Borobudur 

NO Tingkat Pendidikan Jumlah Presentase 

1 SD 1 1,11% 

2 SMP 2 2,22% 

3 SMA 73 81,11% 

4 Kuliah 14 15,55% 

Sumber : Data Lapangan, Maret 2018 (diolah) 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden diperoleh semua 

responden membiayai pendidikan anggota keluarganya dengan biaya sendiri. Para 



pedagang mengatakan rata-rata tidak ada kesulitan dalam membiayai pendidikan 

anak-anak mereka dari tingkat dasar (SD) hingga ke Sekeloah Menengah Atas 

(SMA) bahkan ada yang mampu menyekolahkan anaknyasampai tingkat 

universitas  (Perguruan Tinggi). Hanya sedikit dari para responden yang anak-

anak nya putus sekolah. 

 Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa anak-anak dari 90 responden hanya 

sekitar 1,11% yang sekolah hingga tingkat dasar (SD) atau 1 orang, sekitar 2,22% 

yang sekolah hingga tingkat menengah (SMP) atau 2 orang, sekitar 81,11% yang 

sekolah hingga tingkat atas (SMA) atau 73 orang, dan sekitar 15,55% yang 

mampu menyekolahkan anaknya hingga tingkat universitas (Perguruan Tinggi) 

atau 14 orang. Hanya sedikit dari anak-anak responden yang mengikuti kegiatan 

belajar tambahan diluar sekolah (les) yaitu 21,11% atau 19 orang. Dari data diatas 

dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh responden mampu menyekolahkan 

anak-anak mereka hingga tamat SMA bahkan Perguruan Tinggi / Universitas dan 

hanya sedikit yang tidak mampu mampu menyekolahkan anak mereka hingga 

tamat SMA. 

b) Kesehatan 

 Indikator kesehatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tingkat 

kecukupan bahan makanan keluarga responden.Dari hasil data yang diperoleh 

peneliti dilapangan, hampir seluruh responden mengatakan anggota keluarga 

mereka cukup akan asupan gizi yaitu mengkonsumsi sayuran, buah-buahan dan 

susu setiap harinya. Hanya sedikit yang mengatakan bahwa anggota keluarga 

mereka kekurangan asupan gizi yaitu sekitar 2,22% atau 2 orang. Dilihat dari data 

lapangan dapat disimpulkan bahwa anggota keluarga para pedagang cukup dalam 

mengkonsumsi makanan bergizi untuk kesehatan tubuh mereka. 

Peran Candi Borobudur dalam  

Peningkatan Perekonomian Pedagang  



 

 Berdasarkan data lapangan diatas dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh 

responden mengatakan bahwa keberadaan obyek wisata Candi Borobudur 

berperan dalam meningkatkan perekonomian mereka. Dari 90 responden, hanya 

sekitar 3,33% atau 3 orang yang mengatakan Candi Borobudur tidak berperan 

dalam meningkatkan perekonomian mereka, sekitar 48,88% atau 44 orang 

mengatakan Candi Borobudur berperan dalam meningkatkan perekonomian 

mereka dan sekitar 47% atau 43 responden mengatakan Candi Borobudur sangat 

berperan dalam meningkatkan perekonomian mereka. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan data yang didapat dari penelitian ini, penulis menyimpulkan 

bahwa PT Taman Wisata Candi Borobudur sebagai perusahaan pariwisata yang 

berada dalam naungan BUMN memiliki Lembaga Kemitraan yang peduli dengan 

masyarakat yang merealisasikannya dengan cara menjalankan program CSR dan 

PKBL. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang obyek wisatanya tidak memiliki 

lembaga kemitraan seperti PT Taman Wisata Candi Borobudur.Keramaian obyek 

wisata Candi Borobudur mendorong minat masyarakat sekitar obyek wisata untuk 

melakukan usaha dalam meningkatkan perekonomian mereka yaitu dengan cara 

berdagang di kawasan Candi Borobudur. Terbukti ada sekitar 3000 pedagang 

yang berada di kawasan obyek wisata Candi Borobudur.Keberadaan obyek wisata 

Candi Borobudur mampu meningkatkan perekonomian mereka diukur dari 

peningkatan pendapatan, pendidikan dan kesehatan para pedagang. 

NO Skala Pernyataan Jumlah Presentase 

1 Sangat Berperan 43 47,33% 

2 Berperan 44 48,88% 

3 Tidak Berperan 3 3,33% 

4 Sangat Tidak Berperan 0 0% 

Sumber : Data Lapangan, Maret 2018 (diolah) 



5.2 Saran 

1. Bagi pihak PT Taman Wisata Candi Borobudur 

 Lebih akfif lagi melakukan penyuluhan – penyuluhan kepada masyarakat di 

sekitar Candi Borobudur bahwa PT Taman Wisata Candi Borobudur memiliki 

Lembaga Kemitraan yang dapat meminjamkan modal untuk usaha, karena 

berdasarkan hasil dari penelitian masih banyak pedagang yang belum tahu bahwa 

Candi Borobudur memiliki lembaga seperti yang dibahas dalam penelitian diatas. 

Akan sangat beruntung bagi masyarakat yang meminjam modal kepada PT 

Taman Wisata Candi Borobudur karena bunganya yang lebih rendah dari pada 

meminjam kepada Bank. 

2. Bagi pihak pedagang di kawasan PT Taman Wisata Candi Borobudur 

 Lebih menjaga kebersihan lingkungan dan tempat usaha supaya wisatawan 

tertarik datang ke lapak dan kios mereka, karena menurut hasil pengamatan 

peneliti, kebersihan di kios dan lapak pedagang masih ada sampah yang 

mengurangi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke kios dan lapak mereka. 

Untuk pedagang asongan, lebih meningkatkan ramah dan sopan santun kepada 

wisatawan, karena berdasarkan hasil pengamatan peneliti, pedagang asongan 

menawarkan barang dagangan mereka kepada wisatawan dengan cara mengikuti 

terus wisatawan meskipun wisatawan tersebut tidak ingin membeli dagangan 

mereka, hal ini terkesan memaksa kepada wisatan untuk membeli barang 

dagangan dari pedagang asongan. 
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