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ABSTRAKSI 

Kota Batu merupakan salah satu Kota yang berada di Provinsi Jawa 

Timur, kota ini berdiri sebagai kota administrasi yang memiliki berbagai macam 

potensi daya tarik wisata. Berbagai obyek daya tarik wisata tersebut mencakup 

wisata alam, wisata buatan, wisata edukasi, wisata minat khusus dan sebagainya. 

Salah satu Desa di kota Batu yang memiliki obyek daya tarik wisata alam, buatan 

dan edukasi adalah desa Bumiaji. Desa Bumiaji memiliki konsep wisata yaitu 

agrowisata desa Bumiaji. Sesuai dengan visi desa Bumiaji yaitu terwujudnya 

Bumiaji sebagai desa Agrowisata yang religius, berpemerintahan kreatif, inovatif, 

mengutamakan pelayanan prima dan bermasyarakat sejahtera lahir dan batin. 

Penelitian ini mengangkat upaya meningkatkan daya saing agrowisata di 

desa Bumiaji. Di dalam desa Bumiaji memiliki berbagai jenis agrowisata mulai 

dari buah-buahan, sayuran hingga bunga. Upaya meningkatkan daya saing 

agrowisata tidak lepas dari campur tangan pemerintahan kota Batu dan peran 

masyarakat yang ikut menjalankan budidaya agrowisata yang ada di desa Bumiaji. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang 

memanfaaatkan wawancara  terbuka kepada staff instansi pemerintahan kota Batu 

dan masyarakat sekitar desa Bumiaji guna untuk mengetahui peran dari masing-

masing masyarakat dan pemerintahan kota Batu. Untuk teknik pengumpulan data, 

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa bahan dokumen 

yang telah didapat dari hasil wawancara. 

Hasil penelitian ini menjawab rumusan masalah yang telah dibuat 

berdasarkan kondisi tempat penelitian. Upaya dari masyarakat sekitar dalam 

meningkatkan daya saing agrowisata Bumiaji, mereka memiliki upaya daya saing 

masing-masing sesuai kemampuan dengan agrowisata yang dijalankan dengan 

cara meningkatkan pelayanan sumber daya manusia pada agrowisata dan fasilitas 

sarana prasarana di Desa. Kemudian upaya dari pemerintahan kota Batu melalui 

dinas-dinas terkait seperti dinas pariwisata dan dinas pertanian telah memiiki 

program-program pembinaan dan pelatihan untuk pelaku usaha jasa wisata 

meskipun tidak mengarah khusus ke agrowisata akan tetapi berdampak 

menguntungkan dalam pengelolaan agrowisata dan peningkatkan daya saing 

agrowisata di desa Bumiaji. 
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