
RINGKASAN 
 

  Pengembangan Community Based Tourism (CBT) mengandung makna 
menetapkan masyarakat sebagai arus utama dalam pembangunan pariwisata.   
menitikberatkan pengembangannya pada masyarakat.    

Penelitian ini bertujuan (1) mengevaluasi penerapan prinsip CBT yang 
melibatkan aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lingkungan; (2) 
menemukenali  kondisi masyarakat yang mendukung  penerapan prinsip dasar 
Community Based Tourism (CBT) di Agrowisata Kota Batu; dan (3)   
merumuskan indikator prinsip dasar Community Based Tourism  (CBT) yang 
mendukung terwujudnya  Agrowisata Berkelanjutan. 

Lokasi penelitian ditetapkan secara purposive di Kota Batu, Jawa Timur. 
Alasan dipilihnya lokasi penelitian karena Kota Batu mengembangkan diri sebagai 
kota tujuan wisata  berbasis masyarakat.Unit analisis penelitian ini mencakup dua 
spektrum: (1) individu yang terdiri dari individu anggota  komunitas di  destinasi 
wisata agrowisata, petani yang mengembangkan agrowisata dan wisatawan yang 
melakukan aktivitas agrowisata; dan (2) institusi (kelembagaan). Pengumpulan 
data primer dilakukan dengan wawancara menggunakan kuisioner, wawancara 
mendalam dan observasi. sedangkana pengumpulan data sekunder menggunakan 
data dari BPS, SKPD terkait dan Monografi Desa/Kelurahan , dan kecamatan. 
Analisis data berupa kuantitatif akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif 
dan inferensial. Sedangkan data kualitatif akan dianalisis menggunakan analisis 
konten dan interaktif. 

Penerapan prinsip ekonomi CBT berkaitan erat dengan pertumbuhan 
industri barang/jasa pariwisata di Kota Batu yang akan menyerap tenaga kerja 
lokal si sektor pariwisata.  Penerapan prinsip sosial CBT secara umum persepsi  
komunitas  tentang pengembangan agrowisata  positif.  Penerapan prinsip budaya CBT 
dalam pengembangan agrowisata meliputi tiga  hal: (a)  mendorong 
berkembangannya pertukaran budaya,  penghormatan pada budaya yang berbeda,  
dan adanya  budaya pembangunan. Penerapan prinsip politik berkaitan  erat 
dengan akses, kontrol, dan partisipasi   masyarakat dalam pengembangan 
agrowisata. Prinsip lingkungan CBT  berkaitan dengan pengembangan daya 
dukung berbasis kearifan lokal, sistem pengelolaan sampah yang ramah 
lingkungan, dan   konservasi.   

Kondisi masyarakat yang mendukung penerapan prinsip dasar community 
based tourism (CBT)   adalah struktur kekuasaan komunitas yang  berkaitan erat 
dengan proses pengambilan keputusan di desa terkait dengan stratifikasi sosial 
anggotanya. dan peran  tokoh masyarakat ini memiliki kekuasaan yang bersifat 
informal namun efektif memengaruhi komunitas. 

Indikator prinsip dasar Community Based Tourism  (CBT) yang 
mendukung  terwujudnya  Agrowisata Berkelanjutan Community Based Tourism 
(CBT) plus,   terdiri dari prinsip ekonomi, prinsip sosial, prinsip budaya, prinsip 
politik, prinsip lingkungan dan prinsip teknologi. 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

LAPORAN PENELITIAN STUDI EVALUASI PENERAPAN PRINSIP SRI ENDAH NURHIDAYATI




