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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. 
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Abstract 
 
 

Development of Community Based Tourism ( CBT ) has meaning set as 
mainstream society in the development of tourism . focused on community 
development . This study aims to ( 1 ) evaluate the application of the principles of 
CBT involving economic, social , cultural , political , and environmental , (2 ) 
identify community conditions that support the application of the basic principles 
of Community Based Tourism ( CBT ) in Agro Batu city , and ( 3 ) formulate the 
basic principles indicator Community Based Tourism ( CBT ) that supports the 
realization of Sustainable Agro . 

Location determined purposively research in Batu , East Java . The reason 
for choosing the location of the study because of Kota Batu develop itself as a 
tourist destination masyarakat.Unit based analysis of this study include two spectra 
: ( 1 ) individuals who are made up of individual members of communities in 
tourist destinations ecotourism, agro-tourism and farmers who develop travelers 
who ecotourism activities ; and ( 2 ) the institution ( institutional ) . Primary data 
were collected by interviews using questionnaires , in-depth interviews and 
observation . sedangkana secondary data collection using data from BPS , related 
local government offices and Monograph Village / Village , and districts . 
Quantitative analysis of the data will be analyzed using descriptive and inferential 
statistics . While the qualitative data will be analyzed using content analysis and 
interactive . 

The application of economic principles of CBT is closely related to the 
growth of industrial goods / services in Batu tourism which will absorb the local 
labor tourism sector . Application of the principles of CBT in general social 
perception of the community about the positive development of agro-tourism . 
Application of the principle of culture in the development of agro CBT involves 
three things : ( a) encouraging cultural exchange berkembangannya , respect for 
different cultures , and the presence of cultural development. Application of the 
principles of politics is closely related to the access , control , and participation in 
the development of agro-tourism . Principles relating to the development of CBT 
environment carrying capacity based on local wisdom , the system 
environmentally friendly waste management , and conservation . 

Community conditions that support the application of the basic principles 
of community- based tourism ( CBT ) is a community power structure that is 
closely related to decision-making processes related to social stratification village 
members . and the role of community leaders who have the power to influence is 
informal but effective community . 

Basic principles of Community-Based Indicators of Tourism ( CBT ) that 
supports the realization of Sustainable Agro Community Based Tourism ( CBT ) 
plus , consisting of principles of economic , social principles , the principle of 
cultural , political principles , principles of environmental and technological 
principles . 
 
Keyword: Agritourism, Community Based Tourism (CBT), Sustainable agritourism 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 
   

Industri pariwisata terkait erat dengan upaya memenuhi kebutuhan aktivitas 

wisatawan sejak dari negara atau daerah asal, selama berada di daerah atau negara 

tujuan wisata, sampai kembali lagi ke negara atau daerah asal. Proses pemenuhan 

kebutuhan selama melakukan aktivitas pariwisata dapat menimbulkan dampak 

positif  yang menguntungkan masyarakat serta dampak negatif yang merugikan 

masyarakat di daerah tujuan wisata. Dampak positif diantaranya ialah terbukanya 

peluang kerja/usaha, pemasukan devisa, pengaliran investasi, serta pengembangan 

infrastruktur. Dampak negatif yang timbul, antara lain, berkaitan dengan 

komersialisasi budaya, kebocoran devisa, kerusakan lingkungan, pergeseran sistem 

nilai, norma, dan pranata sosial,  serta  terjadinya  bentuk-bentuk penjajahan baru 

(new imperialism) di destinasi wisata (Britton, 1980: 149).  

  Dalam upaya meminimalisasi berbagai dampak negatif dan 

mengoptimalkan dampak positif pariwisata lahirlah pemikiran untuk 

mengembangkan pariwisata yang lebih berpihak pada masyarakat di sekitar objek 

wisata, yang kemudian dikenal dengan istilah Community Based Tourism (CBT) 

atau pariwisata berbasis komunitas/masyarakat. Community Based Tourism (CBT) 

muncul sebagai sebuah alternatif dari arus utama pengembangan pariwisata. CBT 

merupakan strategi pembangunan yang menggunakan pariwisata sebagai alat 
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untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengorganisasi dan mengelola 

sumber daya pariwisata melalui partisipasi masyarakat lokal (Anstrand, 2006:14).    

Partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata, selain 

mengoptimalkan sumber daya alam lokal, juga meminimalisasi  

komponen/material asing sehingga dapat menekan   biaya yang mengandung 

kebocoran, seperti biaya  fee waralaba, fee manajemen, dan  barang/jasa impor 

lainnya. Dengan demikian masyarakat di destinasi wisata akan menerima 

keuntungan lebih maksimal dari perkembangan industri  pariwisata. Menurut 

laporan  Bank Dunia (1996) angka kebocoran devisa pada negara yang sedang 

berkembang pada industri pariwisata sebesar 55%, bahkan kebocoran devisa   

Thailand  mencapai  60%. Di Indonesia  diperkirakan   kebocoran devisa sebesar  

25 sampai 28 %. Pendekatan CBT diharapkan mampu menekan angka kebocoran 

devisa sekaligus meningkatkan keuntungan pariwisata bagi komunitas lokal. 

Keberadaan pariwisata berbasis komunitas/masyarakat atau Community 

Based Tourism (CBT)  juga terkait erat dengan perkembangan kebutuhan manusia 

untuk mengonsumsi jasa pariwisata yang telah memberikan peluang besar bagi 

perkembangan industri pariwisata.  Berbagai  jenis objek dan atraksi wisata 

berkembang seiring dengan perkembangan pariwisata global yang mengarah ke 

bentuk wisata alternatif, seperti  wisata budaya,  wisata alamiah, dan ekowisata. 

Salah satu aspek yang harus dipenuhi dalam pengembangan CBT adalah 

menitikberatkan pengembangannya pada masyarakat.  Masyarakat menduduki 

posisi sebagai bagian integral yang ikut berperan serta, baik secara subjek maupun 

objek.  
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Secara lebih mendetail Hall (dalam Sandmeyer, 2005: 20) merinci peran 

penting komunitas dalam pariwisata sebagai berikut. (1) merupakan sumber daya 

primer dimana pariwisata sangat tergantung kepada keberadaan komunitas; (2) 

komunitas telah memiliki identitas setempat, telah hidup dan tinggal di tempat 

tersebut sehingga hal tersebut menjadi modal utama untuk mengembangkan 

pariwisata. Oleh karena itu wajar jika  pengembangan pariwisata dilakukan oleh  

komunitas lokal  sendiri; (3) komunitas merupakan alasan utama wisatawan untuk 

datang; (4) Merupakan sumber daya pariwisata yang komunitas juga bisa 

dikembangkan sebagai atraksi wisata khusus. 

Keberadaan pariwisata berbasis komunitas/masyarakat atau Community 

Based Tourism (CBT)  juga terkait erat dengan perkembangan kebutuhan manusia 

untuk mengonsumsi jasa pariwisata yang telah memberikan peluang besar bagi 

perkembangan industri pariwisata.  Berbagai  jenis objek dan atraksi wisata 

berkembang seiring dengan perkembangan pariwisata global yang mengarah ke 

bentuk wisata alternatif, seperti  wisata budaya,  wisata alamiah, dan ekowisata. 

Salah satu bentuk wisata yang diminati pasar global adalah  agrowisata yang 

didominasi oleh aspek-aspek yang menonjolkan pemenuhan rasa keingintahuan 

manusia, terutama yang berkaitan dengan aktivitas yang ada di alam. Agrowisata  

memperhatikan aspek konservasi sehingga   berfungsi mempertahankan kelestarian 

lingkungan. Demikian juga, agrowisata mengandung aspek pembelajaran pada 

wisatawan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan mendukung perkembangan budaya 

lokal. Dengan demikian, ditinjau dari berbagai aspek, agrowisata sangat 

menguntungkan. Pengembangan  wisata  alternatif seperti  wisata budaya,  wisata 

alamiah, dan agrowisata telah menggunakan prinsip pariwisata berbasis komunitas 

(CBT). 

Salah satu objek  wisata alam yang potensial di Indonesia adalah 

agrowisata yaitu objek wisata yang memanfaatkan pertanian (agro), seperti 

tanaman  hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan sebagai 
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daya tarik wisata. Dukungan  agroklimat Indonesia sangat sesuai untuk 

pengembangan komoditas tropis dan subtropis yang beragam dan eksotis. 

Kekayaan budaya dan  teknologi pertanian yang berkembang di masyarakat juga 

menjadi daya tarik tersendiri  sehingga merupakan perpaduan yang menarik 

sebagai objek agrowisata.  Potensi agrowisata yang cukup besar di Jawa Timur 

adalah  Kota Batu. Dukungan iklim, bentang lahan,  dan beraneka jenis komoditas  

dapat dikembangkan  menjadi objek wisata agro atau agrowisata  yang telah 

membawa Kota Batu sebagai salah satu ikon agrowisata di Provinsi  Jawa Timur. 

Agrowisata merupakan bentuk objek dan daya tarik wisata yang tidak 

hanya bisa diusahakan dalam skala besar, tetapi juga skala kecil sehingga 

memungkinkan untuk dikembangkan hampir di setiap wilayah sesuai dengan  

spesifikasi dan keunikan produk petanian yang ada.  Agrowisata bukan hanya 

usaha jasa pemenuhan kebutuhan  wisatawan, tetapi juga media promosi, ajang 

pendidikan, diversifikasi produk agribisnis, dan sekaligus sebagai pasar berbagai 

produk lokal sehingga bisa menumbuhkan peluang  kerja dan  peluang usaha bagi 

masyarakat lokal.  Pengembangan agrowisata juga disesuaikan dengan kapabilitas, 

tipologi, dan fungsi ekologis lahan sehingga merupakan media konservasi sumber 

daya alam, konservasi teknologi lokal, dan mampu meningkatkan pendapatan 

masyarakat sekitar. 

 

B. Perumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana penerapan prinsip CBT dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, 

politik, dan lingkungan di  Agrowisata Kota Batu. 

2. Bagaimana kondisi masyarakat yang mendukung  penerapan prinsip dasar 

Community Based Tourism (CBT) di Agrowisata Kota Batu. 

3. Apa saja indikator prinsip dasar Community Based Tourism  (CBT) yang 

mendukung terwujudnya  Agrowisata Berkelanjutan ? 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pendekatan pariwisata seperti Community Based Tourism (CBT), Pro Poor 

Tourism (PPT), Community Based Ecotourism (CBET), Community Based 

Sustainable Tourism (CBST), yang lebih menghasilkan wisata alternatif, wisata 

minat khusus, ekowisata, dan sebagainya  dipandang sebagai alternatif 

pengembangan pariwisata yang lebih berkelanjutan.  Pengembangan pariwisata 

yang menggunakan pendekatan Community Based Tourism (CBT) lebih efektif 

sebagai alat menyejahterakan masyarakat lokal. Pendekatan CBT  memiliki 

kelebihan karena menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek pengembangan 

pariwisata, bukan sebagai objek. Dengan demikian, pengembangan agrowisata 

dengan pendekatan Community Based Tourism (CBT) merupakan alternatif untuk 

mengembangkan potensi pertanian lokal, meningkatkan kesejahteraan   dan 

pemberdayaan masyarakat lokal. 

Kegiatan pariwisata tidak lepas dari keberadaan masyarakat lokal yang 

berada di daerah tujuan wisata. Masyarakat lokal sangat berperan sebagai subjek 

sekaligus objek kegiatan pariwisata. Masyarakat merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari sistem pariwisata. Pada awalnya, pengembangan pariwisata 

konvensional telah membawa berbagai dampak  relasi yang tidak seimbang antara 

wisatawan dan tuan rumah. Relasi  yang timpang mengakibatkan pengembangan 

industri pariwisata  kurang memberdayakan masyarakat setempat, bahkan 

cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat pemilik sumber daya wisata yang 
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dikembangkan.  Akibatnya, pengembangan pariwisata tidak berjalan seiring 

dengan perkembangan  komunitas. 

Murphy (1983) adalah pelopor yang secara khusus mengangkat   

keterkaitan antara industri pariwisata dan masyarakat sekitar destinasi wisata. 

Menurut Murphy, dalam  industri  pariwisata, komunitas (masyarakat) berfungsi  

sebagai sumber daya,  yang dapat dijual sebagai produk (wisata), yang  dalam 

proses perkembangannya, industri pariwisata dapat  memengaruhi setiap orang 

yang ada di dalam komunitas itu. Komunitas merupakan  bagian yang menyeluruh 

dan harus menjadi orientasi dalam pengembangan produk wisata.  Setiap 

pengembangan pariwisata harus dikaitkan dengan kebutuhan komunitas lokal.  

Murphy (1983) menanggapi adanya dampak negatif pariwisata pada 

komunitas sehingga mengembangkan pendekatan yang lebih humanis dan 

berorientasi pada komunitas. Menurut Murphy, industri pariwisata tidak lepas dari  

keberadaan masyarakat sekitar. Komunitas di sekitar destinasi wisata adalah 

kesatuan utuh dalam industri pariwisata itu yang  aspek destinasi wisata akan 

memberikan dampak pada komunitas. Sebaliknya, destinasi wisata juga 

dipengaruhi oleh komunitas sekitar. Komunitas merupakan bagian penting 

destinasi wisata karena akan bertemu langsung dengan wisatawan, berinteraksi 

dengan wisatawan, menyediakan kebutuhan wisatawan, dan menjadi daya tarik 

wisata.  Penerimaan komunitas akan memengaruhi tingkat kepuasan wisatawan 

dalam menikmati destinasi wisata. Murphy menempatkan komunitas bukan hanya 

sebagai bagian dari atraksi wisata, melainkan sebagai sumber daya tempat  

komunitas berpotensial untuk dikembangkan dalam industri pariwisata.  Meskipun 
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Murphy tidak memberikan deskripsi pengembangan komunitas dalam industri 

pariwisata yang dimaksud seperti apa, namun inti   pemikiran Murphy adalah 

pengakuan dan keberpihakan  kepada komunitas dalam pengembangan pariwisata.  

 Mill dan Morison (1985: 9) menguatkan  pendapat Murphy tentang peran 

masyarakat lokal terkait dengan komponen tujuan wisata, yang terdiri dari atraksi 

wisata dan pelayanan pariwisata. Masyarakat menjadi pendukung atraksi dan 

pelaku pelayanan di tujuan wisata. Sebagai bagian dari tujuan wisata, masyarakat 

akan berinteraksi dengan wisatawan dalam memberikan pelayanan atau sebagai 

bagian dari atraksi wisata. Berkaitan dengan hal tersebut, akan timbul dampak 

berupa masuknya budaya  asing yang dapat memengaruhi masyarakat setempat. 

Dalam tulisannya, Mill dan Morison menyatakan lebih konkret  peran 

masyarakat lokal, yaitu menjadi pendukung atraksi dan pelaku pelayanan. Sebagai 

pendukung atraksi wisata, masyarakat lokal merupakan bagian dari atraksi wisata 

atau menjadi atraksi wisata utama yang menjadi alasan mengapa wisatawan 

datang. Hal ini tergantung pada jenis atraksi dan motif wisatawan. Sebagai pelaku 

pelayanan berarti masyarakat merupakan pelaku usaha pariwisata yang bertujuan  

pelayanan langsung untuk  memenuhi kebutuhan wisatawan selama berada di 

destinasi. Dengan demikian, masyarakat lokal sangat berperan dalam menentukan 

kepuasan wisatawan. Mill dan Morison (1985: 9) juga menyatakan 

keberpihakannya pada komunitas lokal dengan menempatkan komunitas sebagai 

atraksi wisata dan  pelaku pelayanan. 
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2.1 Definisi Community Based Tourism (CBT) 

Community Based Tourism (CBT) muncul sebagai sebuah alternatif dari 

arus utama pengembangan pariwisata. Meskipun menurut The Caribbean Tourism 

Organization hingga saat ini belum ada definisi yang baku tentang Community 

Based Tourism (CBT), bahkan seringkali didefinisikan sesuai dengan model dan 

legitimasi stakeholder yang mencerminkan focus dan interest masing-masing, 

Community Based Tourism (CBT)  dianggap berbeda dengan pendekatan lainnya 

karena memberikan penekanan pada partisipasi masyarakat, memberi manfaat 

sosial-ekonomi dan/atau lingkungan (www.carlbro.com). 

Pantin dan Francis (2005:2) menyusun definisi CBT sebagai  integrasi dan 

kolaborasi  antara pendekatan dan alat untuk pemberdayaan ekonomi komunitas 

melalui assessment, pengembangan, dan pemasaran sumber daya alam.   Sumber 

daya budaya komunitas yang diusahakan memberikan  nilai tambah pada 

pengalaman pengunjung asing dan secara bersamaan dapat mengembangkan 

kualitas hidup komunitas. Sebagai pendekatan, CBT adalah mainstream 

pengembangan pariwisata yang menempatkan komunitas sebagai arus utama. 

Sebagai alat, CBT merupakan cara untuk mencapai tujuan pengembangan 

pariwisata yaitu pemberdayaan ekonomi dan pengembangan kualitas komunitas. 

Dalam definisi tersebut dibedakan antara CBT sebagai pendekatan dan sebagai 

alat. CBT sebagai pendekatan berkaitan dengan strategi dan kebijakan, sedangkan 

CBT sebagai alat berkaitan dengan cara/teknis.  

Suansri (2003:14) menyatakan definisi CBT sebagai pariwisata yang  

memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya dalam 
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komunitas. Menurut Hausler (2005:1) CBT mengandung  makna sebagai bentuk 

pariwisata yang terkait dengan tiga  unsur penting,  yaitu  keterlibatan  masyarakat 

lokal  dalam  managemen dan pengembangan pariwisata,  pemerataan akses 

ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat serta  pemberdayaan politik   masyarakat 

lokal yang bertujuan meletakkan masyarakat lokal sebagai  pengambil keputusan.  

Mann (2000:26)  mendefinisikan CBT sebagai  pariwisata yang melibatkan dan 

menguntungkan komunitas lokal.  

 Definisi CBT sebagai pendekatan pembangunan pariwisata  disampaikan 

oleh  Hausler  (2005: 1)   dalam  Tourism Forum International yaitu sebagai 

berikut.  

1) CBT merupakan bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan 

kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam 

manajemen dan pengembangan  pariwisata ;  

2) masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha-usaha pariwisata 

juga mendapat keuntungan ; dan 

3) menuntut pemberdayaan secara politis, demokratisasi dan distribusi 

keuntungan kepada komunitas yang kurang beruntung di pedesaan. 

 Menurut Hausler (2005: 1) CBT mengandung  makna sebagai bentuk 

pariwisata yang terkait dengan tiga  unsur penting,  yaitu  keterlibatan  masyarakat 

lokal  dalam  managemen dan pengembangan pariwisata,  pemerataan akses 

ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat serta  pemberdayaan politik   masyarakat 

lokal yang bertujuan meletakkan masyarakat lokal sebagai  pengambil keputusan.   
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 Definisi  CBT yang diajukan Hausler mengacu pada terpenuhinya 3 hal 

dari komunitas. Pertama, akses/peluang/kesempatan dalam memperoleh atau 

menggunakan sumber daya pariwisata. Penerapan CBT  harus menjamin 

masyarakat lokal di destinasi wisata wisata mendapat akses yang lebih atau 

minimal setara  dengan masyarakat di luar destinasi wisata. Kedua, mengacu pada 

kontrol, yaitu ada  penguasaan, wewenang, atau kekuatan komunitas untuk 

mengambil keputusan. Penerapan CBT harus menjamin bahwa masyarakat lokal 

mempunyai kekuatan/kemampuan sebagai pengambil keputusan dalam 

pengembangan destinasi wisata. Ketiga, berkaitan  dengan dampak atau manfaat, 

yaitu kegunaan sumber daya pariwisata dapat dinikmati secara optimal. 

Pendekatan CBT menjamin bahwa masyarakat lokal, baik yang terlibat langsung 

maupun tidak langsung dengan industri pariwisata, mendapat  manfaat yang 

optimal dalam pengembangan destinasi wisata.  

Serupa dengan definisi yang disampaikan Hausler, Mann (2000: 26)  

mendefinisikan CBT sebagai  pariwisata yang melibatkan dan menguntungkan 

komunitas lokal. CBT, menurut  Mann, mensyaratkan adanya proses konsultasi 

kepada komunitas yang berfungsi sebagai kontrol komunitas terhadap 

pengembangan pariwisata. Keterlibatan komunitas lokal juga menjadi hal penting 

dalam CBT karena menjamin  kepentingan masyarakat lokal  selalu mendapat 

prioritas. Manfaat bagi komunitas harus dipenuhi dalam pengembangan CBT. 

Komunitas lokal merupakan unsur yang harus mendapat manfaat/keuntungan 

paling besar dibandingkan dengan lainnya. 
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 Anstrand (2006:14) mendefinisikan CBT sebagai pariwisata yang 

memperhitungkan dan menempatkan keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya, 

diatur dan dimiliki oleh komunitas, serta untuk komunitas. Ini dimaksudkan untuk  

meningkatkan kepekaan dan pembelajaran pada pengunjung tentang cara hidup 

komunitas lokal. CBT timbul dari strategi pembangunan yang menggunakan 

pariwisata sebagai alat penggerak kemampuan organisasi komunitas pedesaan 

untuk mengatur sumber daya pariwisata  melalui partisipasi  masyarakat lokal.  

Anstrand (2006: 14) menggarisbawahi keberlanjutan lingkungan, sosial dan 

budaya tidak membahas masalah ekonomi seperti para ahli yang lain.  Bukan 

berarti bahwa ekonomi tidak menjadi aspek   penting dalam CBT. Menurut 

Anstrand, CBT merupakan strategi pengembangan komunitas yang  menggunakan 

pariwisata sebagai alat untuk memperkuat kemampuan komunitas. Dengan 

kemampuan tersebut, komunitas bisa mengembangkan dan mengelola sumber daya 

pariwisata  yang dapat menghasilkan dampak ekonomi bagi komunitas. Anstrand  

mencoba melihat CBT bukan dari aspek ekonomi terlebih dahulu, melainkan aspek 

pengembangan kapasitas komunitas dan lingkungan. Aspek ekonomi menjadi 

‘induced impact’ dari aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Jika komunitas 

berdaya dan mampu mengelola lingkungan sebagai sumber daya pariwisata, 

dengan sendirinya akan  berdampak pada peningkatan perekonomian komunitas. 

 

2.2 Prinsip-Prinsip Community Based Tourism (CBT) 

Prinsip dasar CBT  menurut UNEP dan WTO (2005) adalah (1) CBT 

mengakui, mendukung, dan mengembangkan kepemilikan komunitas dalam 
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industri pariwisata, (2) mengikutsertakan anggota komunitas dalam memulai setiap 

aspek, (3) mengembangkan kebanggaan komunitas, (4) mengembangkan kualitas 

hidup komunitas, (5) menjamin keberlanjutan lingkungan, (6) mempertahankan 

keunikan karakter dan budayalokal, (7) membantu berkembangnya pembelajaran 

tentang  pertukaran budaya  pada komunitas, (8) menghargai perbedaan budaya 

dan martabat manusia, (9) mendistribusikan keuntungan secara adil kepada   

anggota  komunitas, dan (10) berperan dalam menentukan presentase pendapatan 

(pendistribusian pendapatan)    dalam proyek-proyek yang ada di komunitas. 

Prinsip-prinsip CBT  dari UNEP dan WTO dapat dikategorikan dalam  

prinsip sosial (poin  2, 3, 4) yang berkaitan dengan kualitas internal komunitas, 

prinsip ekonomi (poin 1, 9) yang berkaitan dengan kepemilikan usaha pariwisata 

dan pendistribusian keuntungan/pendapatan kepada anggota komunitas,  prinsip 

budaya (poin 6, 7, 8,)  yang berkaitan dengan upaya mempertahankan dan toleransi 

budaya  melalui kegiatan pariwisata,  prinsip lingkungan (poin 5) yang berkaitan 

dengan terjaganya kualitas lingkungan dan kegiatan pariwisata, dan prinsip politik 

(poin 10) yang berkaitan dengan kekuasaan untuk ikut menentukan presentase 

pendapatan (pendistribusian pendapatan) . 

Prinsip sosial CBT mensyaratkan adanya  pemberdayaan komunitas  

dalam seluruh aspek pengembangan pariwisata. Komunitas harus memiliki akses 

terhadap setiap tahapan perencanaan pengembangan pariwisata. Komunitas 

dilibatkan dalam proses merencanakan/merancang, mengelola, dan mengontrol 

kegiatan pariwisata karena komunitaslah  yang memiliki sumber daya. Prinsip 

sosial juga berkaitan dengan  pengembangan sosial kapital berupa terpupuknya 
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kebanggan komunitas, yang berperan penting dalam interaksi dengan wisatawan. 

Kebanggan lokal menjadi dasar bagi komunitas untuk bersikap dan 

mempertahankan karakteristik lokal.   

Prinsip budaya mencakup upaya mempertahankan keunikan karakter dan 

budaya lokal yang potensial sebagai atraksi wisata dan sebagai  sarana konservasi 

budaya setempat.  Prinsip budaya juga berkaitan dengan penghargaan pada budaya 

komunitas lokal maupun wisatawan. Prinsip ekonomi banyak dibahas antara lain 

menyangkut kepemilikan industri pariwisata oleh komunitas yang harus dijamin 

dalam pengembangan pariwisata. Peluang terbesar pengembangan industri 

pariwisata harus berada di tangan komunitas lokal.  Anggota  masyarakat yang 

tidak memiliki usaha pariwisata tetap harus mendapat keuntungan melalui 

mekanisme yang ditetapkan bersama. Dengan demikian, pengembangan industri 

pariwisata harus mengandung prinsip keadilan kepada semua anggota komunitas.  

Prinsip lingkungan berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan yang 

menjadi syarat mutlak bagi pengembangan pariwisata karena lingkungan 

merupakan tempat produk wisata diperoleh dan dinikmati. Mempertahankan 

kualitas lingkungan juga akan meningkatkan kepuasan wisatawan dalam 

menikmati atraksi wisata.  

 Menurut Hatton (1999: 2)  aspek yang terpenting dalam CBT adalah 

sebagai berikut.  (1) Sebagian besar kegiatan pariwisata  dibangun dan 

dioperasikan, didukung, dan diijinkan  oleh komunitas lokal. (2) Pembagian 

keuntungan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk keuntungan yang berasal dari 

kerja sama bisnis (joint venture), asosiasi komunitas, usaha-usaha kecil-menengah 
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yang mempekerjakan masyarakat lokal/setempat , dan pembagian keuntungan. (3) 

CBT menghargai budaya lokal, heritage, dan tradisi. CBT dapat  memperkuat dan 

melestarikan, termasuk melestarikan warisan alam. (4) Peranan pemerintah lokal 

dan regional, ada. Meskipun secara eksplisit Hatton tidak menyebutkan sebagai 

prinsip, namun jika dilihat dengan saksama empat aspek yang disampaikan 

merupakan kaidah utama dalam CBT atau merupakan syarat utama yang harus 

terpenuhi dalam CBT.   

Hal terpenting dalam CBT yang disampaikan oleh Hatton  (1999:2) dapat 

dikategorikan atas empat prinsip yaitu sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Prinsip 

sosial menurut Hatton berkaitan otorisasi kepada komunitas untuk memberi izin, 

mendukung, membangun, dan mengoperasikan kegiatan wisata yang ada di 

wilayahnya.  Prinsip ekonomi berkaitan dengan sistem pembagian keuntungan 

yang timbul dari  pengembangan industri pariwisata.  

Berkaitan dengan prinsip ekonomi dalam pengembangan CBT, Hatton 

memerincinya dalam tiga bentuk berikut ini. (1) Joint venture dalam usaha 

pariwisata yang perolehan keuntunganya wajib  disisihkan untuk   komunitas 

(berupa CSR atau dana bagi hasil). (2) Keuntungan yang diperoleh asosiasi yang 

dibentuk oleh  komunitas untuk mengelola kegiatan wisata   juga dibagikan kepada 

komunitas. (3) Usaha kecil/menengah, yang merekrut tenaga kerja dari kumunitas. 

Hatton tidak merekomendasikan usaha individu yang dilakukan anggota komunitas 

karena keuntungan kegiatan pariwisata hanya dirasakan oleh anggota komunitas 

yang terlibat, sedangkan yang tidak terlibat dalam  usaha/kegiatan pariwisata tidak 

mendapat keuntungan.   
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Prinsip budaya mensyaratkan adanya upaya menghargai budaya lokal, 

heritage dan tradisi dalam kegiatan pariwisata.  CBT harus dapat  memperkuat dan 

melestarikan  budaya lokal, heritage, dan tradisi komunitas. Prinsip politik 

berkaitan dengan peran pemerintah lokal dan regional diantaranya dalam membuat 

kebijakan sehingga penerapan prinsip social, ekonomi, budaya,  dan lingkungan  

dapat terlaksana.     

Nederland  Development Organisation (SNV) menetapkan 4 prinsip CBT 

yaitu (1)  ekonomi yang berkelanjutan, (2) keberlanjutan ekologi, (3) kelembagaan 

yang bersatu, dan (4) keadilan pada distribusi biaya dan keuntungan  pada seluruh 

komunitas (www.caribro.com). SNV menetapkan empat prinsip dasar CBT yaitu 

berkaitan dengan keberlanjutan ekonomi, ekologi, penguatan kelembagaan, dan 

pembagian keuntungan yang adil bagi semua anggota komunitas. Prinsip 

keberlanjutan ekonomi berkaitan dengan adanya jaminan bahwa CBT mampu 

menciptakan mekanisme yang dapat menjaga perekonomian tetap sehat dan 

berkesinambungan sehingga pariwisata dapat diandalkan untuk meningkatkan 

pendapatan/kesejahteraan komunitas. Prinsip keberlanjutan ekologi berkaitan 

dengan upaya untuk menjaga agar kualitas lingkungan dapat dipertahankan. 

Penguatan kelembagaan merupakan salah satu prinsip penting. Kelembagaan 

merupakan alat bagi seluruh anggota komunitas agar mendapatkan akses  untuk 

menjadi pemegang keputusan.  Secara umum, pokok pikiran yang disampaikan  

tentang CBT bisa dikategorikan sebagai prinsip karena merupakan syarat mutlak 

pengembangan CBT.    
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Dengan mengacu pada prinsip dasar dari CBT dari UNEP dan WTO,      

Suansri (2003:21--22)  mengembangkan  lima prinsip yang  merupakan  aspek 

utama dalam pengembangan CBT di Thailand. Pertama, prinsip ekonomi dengan 

indikator timbulnya dana untuk pengembangan komunitas, terciptanya lapangan 

pekerjaan di  sektor pariwisata, dan timbulnya pendapatan masyarakat lokal. 

Kedua, prinsip sosial  dengan indikator terdapat peningkatan kualitas hidup, 

adanya peningkatan kebanggaan  komunitas, pembagian peran yang adil antara 

laki-laki dan perempuan, generasi muda dan tua, dan terdapat mekanisme  

penguatan organisasi komunitas. Ketiga, prinsip budaya  dengan indikator 

mendorong masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda, mendorong  

berkembangnya pertukaran budaya, dan adanya budaya pembangunan yang  

melekat erat dalam budaya lokal. Keempat,  prinsip  politik dengan indikator 

terdapat upaya peningkatan  partisipasi dari penduduk lokal, terdapat upaya untuk 

meningkatkan kekuasaan komunitas yang lebih luas, dan terdapat makanisme yang 

menjamin hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA. Kelima, prinsip 

lingkungan dengan indikator pengembangan  carryng capacity area, terdapat 

sistem  pembuangan sampah yang ramah lingkungan, dan adanya  kepedulian  

tentang pentingnya  konservasi. Kelima prinsip tersebut  menurut Suansri  

merupakan wujud  terlaksananya pariwisata yang berkelanjutan 
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BAB III 

  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah : 

1. Penelitian ini ingin mengevaluasi penerapan CBT yang melibatkan 

aspek ekonomi, sosial, budaya,  politik,  dan lingkungan di 

Agrowisata Kota Batu.  

2. Menemukenali  kondisi masyarakat yang mendukung  penerapan 

prinsip dasar Community Based Tourism (CBT) di Agrowisata Kota 

Batu   

3. Merumuskan indikator prinsip dasar Community Based Tourism  

(CBT) yang mendukung terwujudnya  Agrowisata Berkelanjutan. 

 

3.2. Manfaat Penelitian 

Penelitian tentang pariwisata, khususnya yang berkaitan dengan  

masyarakat lokal, sangat dibutuhkan mengingat industri pariwisata hingga dewasa 

ini masih melahirkan permasalahan  yang kurang menguntungkan masyarakat 

lokal, seperti kebocoran devisa, kecemburuan sosial, menurunnya kualitas 

lingkungan, memudarnya nilai-nilai kearifan lokal, menurunnya kualitas 

kebudayaan lokal, serta dampak negatif lainnya,  baik yang berkaitan  dengan 

aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, maupun lingkungan.  Pemerintah melalui 

pembangunan kepariwisataan berharap agar sektor ini mampu menumbuhkan 
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lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Agar tujuan tersebut 

tercapai, dibutuhkan pengembangan strategi pembangunan pariwisata yang mampu 

meminimalkan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif  pariwisata 

terhadap masyarakat lokal sehingga akan terwujud pembangunan  pariwisata   

yang berkelanjutan. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  yang merupakan  

kombinasi penelitian berparadigma post-positivisme (pasca-positivisme) dan 

konstruktivisme. Alasan penggunaan pendekatan kualitatif berdasar  asumsi bahwa  

pariwisata tidak cukup hanya dipahami sebagai realitas naif (hitam-putih) namun 

juga harus dianalisis secara  realitas kritis, serta dikonstruksi secara lokal dan 

spesifik (Denzin dan Lincoln, 2009:135). Pendekatan kualitatif yang digunakan 

dalam penelitian  ini juga menggunakan  triangulasi metode dan data (Denzin, 

1970: 310), yaitu menggabungkan penggunaan metode pengumpulan data 

kuantitaif (survey dengan kuisioner)  dan kualitatif (wawancara mendalam dan  

observasi) sehingga menghasilkan data kuantitatif dan kualitatif.  

 Lokasi penelitian ditetapkan 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).  

Sampel individu diambil di wilayah pengembangan dan pendukung 

agrowisata di Kota Batu meliputi 7 Desa/Kelurahan yaitu Sisir, Ngaglik, Junrejo, 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

LAPORAN PENELITIAN STUDI EVALUASI PENERAPAN PRINSIP SRI ENDAH NURHIDAYATI



20 
 

Torongrejo, Bumiaji, Tulungrejo,dan Punten menggunakan sampling gugus 

bertahap. Responden individu petani agrowisata  dan wisatawan diambil dari 

wilayah yang  potensial sebagai objek agrowisata dengan menggunakan  teknik 

accidental sampling yaitu sampel yang diambil berdasar kesediaan responden. 

Sampel wisatawan diambil dalam lima sesi pada saat (1) akhir pekan yaitu  Sabtu 

dan Minggu; (2) liburan nasional/hari besar keagamaan; (3) liburan semester 

sekolah (Juni—Juli); dan (4) libur bersama, dan (5) weekday (hari kerja). 

Unit analisis kelembagaan sasaran adalah stakeholder terkait dengan 

permasalahan penelitian yaitu SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) berupa 

Dinas/Instansi yang terkait dengan permasalahan agrowisata: Dinas Pariwisata 

sebagai  menjadi SKPD teknis pariwisata, Bappeda sebagai SKPD perencana 

pembangunan, BPS sebagai pengelola/pusat data, dan Pemerintah Kecamatan/Desa 

sebagai instansi  yang membawahi langsung objek agrowisata dan sarana-

prasarana pendukungnya. 

 Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara menggunakan 

kuisioner, wawancara mendalam dan observasi. sedangkan pengumpulan data 

sekunder menggunakan data dari BPS, SKPD terkait dan Monografi 

Desa/Kelurahan. 

 Analisis data berupa kuantitatif akan dianalisis menggunakan statistic 

deskriptif dan inferensial (analisis korelasi dan regresi), sedangkan data kualitatif 

akan dianalisis menggunakan analisis konten/isi dan interaktif. 
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BAB V 

HASIL YANG DICAPAI 

 

 5.1  Deskripsi Lokasi Penelitian 

Kota Batu merupakan wilayah pemekaran kecamatan di Kabupaten 

Malang. Dengan semakin pesatnya perkembangan perekononian dan sosial 

budaya, pada 21 Juni 2001 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001, 

Kecamatan Batu yang ditetapkan sebagai Kota Administratif (Kotif) pada tanggal 

6 Maret 1993 ditingkatkan statusnya menjadi Pemerintah Kota dan posisinya 

sejajar dengan Kabupaten Malang sebagai Pemerintah Daerah. Meskipun sudah 

terpisah dari Kabupaten Malang, sampai dewsa ini masih banyak orang menyebut 

Batu sebagai bagian dari Malang karena posisi geografinya  berada di tengah-

tengah wilayah Kabupaten Malang.  

Secara geografis Kota Batu terletak pada posisi  7° 44' 55,11" s.d. 8° 26' 

35,45" Lintang Selatan 122° 17' 10,90" s.d. 122° 57' 00,00" Bujur Timur. Kota 

dengan luas wilayah 202.800 km² atau 20.280 ha ini memiliki batas wilayah 

sebelah selatan adalah Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir, Kabupaten  Malang, 

sebelah barat adalah Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, sebelah timur adalah 

Kecamatan Karang Ploso dan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, dan sebelah 

utara adalah Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Malang. Sejak 

tahun 2009 Kota Batu memperkenalkan diri  dengan nama Kota Wisata Batu 

(http://www.batukota.go.id).    
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Secara administratif Kota Batu terdiri dari tiga Kecamatan dengan 24 desa/ 

kelurahan.  Kecamatan Kota Batu dengan luas 46.377 km² terdiri dari delapan 

desa/kelurahan, yaitu Desa Oro-oro Ombo, Kelurahan  Ngaglik, Desa 

Pesangrahan, Desa  Sidomulyo, Keluarahan  Sisir, Kelurahan Songgokerto, Desa 

Sumberejo, dan Kelurahan Temas. Kecamatan Bumiaji dengan wilayah yang 

paling luas yaitu 130,189 km² terdiri dari sembilan desa/kelurahan, yaitu Desa 

Pandanrejo, Desa Bumiaji, Desa Bulukerto, Desa Gunungsari, Desa Punten, Desa 

Tulungrejo, Desa Sumbergondo, Desa Giripurno, dan Desa Sumberbrantas. 

Kecamatan Junrejo dengan luas 26,234 km² terdiri dari tujuh desa/kelurahan, yaitu 

Desa Tlekung, Desa Junrejo, Desa Mojorejo, Desa Torongrejo, Desa Beji, Desa 

Pendem, dan Desa Dadaprejo. Wilayah Kota Batu dapat dibagi lagi menjadi 73 

dusun dengan 226 RW dan 1.059 RT. Seluruh desa/ kelurahan yang ada telah 

mencapai tingkat swasembada. Hal ini  menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dan 

kemandirian masyarakat baik. (http://www.batukota.go.id)      

Jika ditilik dari keadaan topografi dan klimatologi secara umum, Kota Batu 

merupakan daerah perbukitan dan pegunungan yang berada pada ketinggian 800-

3000m dpl. Wilayah Kota Batu dikeliling tiga gunung yaitu Gunung Panderman 

(2.010 meter), Gunung Welirang (3.156 meter), dan Gunung Arjuno (3.339 meter) 

sehingga memiliki suhu udara 21,3oC dan 34,2 oC. Dilihat dari formasi geologi 

Kota Batu merupakan wilayah yang subur untuk pertanian karena jenis tanahnya 

secara geologis tersusun atas endapan gunung api yang aktif pada masa lampau, 

yang sering disebut endapan epiklastik dan tiroklastika. Jika dikaitkan dengan 

kemiringan lahan (slope) di Kota Batu berdasarkan data  peta kontur Bakosurtanal 
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2001, diketahui bahwa sebagian besar wilayah perencanaan Kota Batu mempunyai 

kemiringan lahan sebesar 25–40% dan kemiringan >4 (http://www.batukota.go.id).       

Jika dilihat dari kondisi klimatografi, Kota Batu memiliki suhu minimum 

24–18ºC dan suhu maksimum 32–28°C dengan kelembaban udara sekitar 75–98% 

dan curah hujan rata-rata 875– 3000 mm per tahun. Karena keadaan tersebut, Kota 

Batu sangat cocok untuk pengembangan berbagai komoditi tanaman holtikultura 

dan ternak, baik untuk komoditas produksi maupun pengembangan agrowisata. 

Meskipun secara umum wilayah Kota Batu berada pada ketinggian 800-3000m 

dpl, secara khusus Kota Batu memiliki dua wilayah dengan karasteristik yang 

berbeda. Pertama, wilayah di bagian utara dan barat yang merupakan daerah 

ketinggian yang bergelombang dan berbukit. Kedua, wilayah di bagian timur dan 

selatan yang relatif lebih datar (http://www.batukota.go.id).    . 

Secara geografis wilayah  kota Batu memiliki empat jenis tanah. Pertama, 

tanah andosol merupakan lahan tanah yang paling subur, meliputi Kecamatan Batu 

seluas 1.831,04 ha, Kecamatan Junrejo seluas 1.526,19 ha, dan Kecamatan 

Bumiaji seluas 2.873,89 ha. Kedua, tanah kambisol merupakan jenis tanah yang 

cukup subur meliputi Kecamatan Batu seluas 889,31 ha, Kecamatan Junrejo 

741,25 ha, dan Kecamatan Bumiaji 1395,81 ha. Ketiga, tanah alluvial merupakan 

tanah yang kurang subur dan mengandung kapur; meliputi, Kecamatan Batu seluas 

239,86 ha, Kecamatan Junrejo 199,93 ha, dan Kecamatan Bumiaji 376,48 ha. 

Keempat, tanah latosol meliputi Kecamatan Batu seluas 260,34 ha, Kecamatan 

Junrejo 217,00 ha, dan Kecamatan Bumiaji 408,61 ha (http://www.batukota.go.id). 
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Sejak awal abad ke-19, Kota Batu sudah berkembang menjadi daerah 

tujuan wisata karena masa itu Kota Batu telah menjadi tempat peristirahatan 

khusus bagi orang-orang Belanda. Banyak orang Belanda  tidak sekadar 

mendirikan vila untuk dikunjungi pada akhir pekan, tetapi juga membangun rumah 

tinggal dan menetap di sana. Peninggalan bangunan orang-orang Belanda tersebut 

sampai kini masih terawat dengan baik. Begitu kagumnya atas keindahan dan 

keelokan Kota Batu, Belanda menyejajarkan wilayah ini  dengan sebuah negara 

kecil di Eropa, Swiss, dan memberi julukan Kota Batu sebagai Die Kleine 

Switzerland atau Swiss kecil di Pulau Jawa (http://www.batukota.go.id).  

Keindahan alam Kota Batu tidak hanya dikagumi oleh  bangsa Belanda, pada 

zaman kemerdekaan, dua proklamator Indonesia, Bung Karno dan Bung Hatta 

setelah perang kemerdekaan pun sempat berkunjung ke kawasan Selecta di Kota 

Batu.  

Kota  Apel  merupakan  julukan    Kota Batu yang merupakan modal dasar 

bagi pengembangan pariwisata.  Pada awalnya  apel khas produksi  Kota   Batu 

telah  puluhan tahun menjadi komoditas hasil pertanian andalan. Namun,  sejak 

tahun 2000 apel Kota Batu, yang memiliki empat varietas  yaitu manalagi, 

romebeauty, anna, dan wangling,  tidak lagi dapat diunggulkan menjadi primadona 

sektor pertanian karena  terjadi penurunan produksi antara 0,8 -- 2,1%  tiga tahun 

terakhir (www.kotabatu.go.id). Meningkatnya harga pupuk dan obat-obatan 

pertanian telah membuat biaya produksi jauh meningkat, sementara harga jual 

terus mengalami penurunan.  Apel  Batu juga harus bersaing dengan apel-apel 
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impor dari Amerika, Australia, dan Selandia Baru yang deras membanjiri pasar 

dan berkualitas lebih unggul. 

Beban terberat dari persaingan pasar bebas tersebut ditanggung petani, 

terutama di Kecamatan Bumiaji, sentra penghasil apel terbesar di Kota Batu 

dengan total 2.186.075 pohon. Di samping bersaing dengan produk luar, para 

petani yang rata- rata memiliki lahan 0,25—3 ha di kecamatan ini juga 

menghadapi kesulitan dana karena harga obat-obatan untuk memacu produksi apel 

sangat mahal.  Petani umumnya petani tidak menjual sendiri produknya ke pasar 

melainkan dijual ke pedagang penampung yang kemudian menyalurkan apel-apel 

itu ke berbagai kota di Pulau Jawa, seperti Jakarta dan Semarang. Di samping 

didistribusikan dalam bentuk  buah langsung ke luar daerah,  juga  dalam bentuk 

olahan  jenang, wingko, sirup, keripik, selai, sampai minuman brem dan sari apel.   

 Agar pendapatan petani apel lebih meningkat perkebunan apel  

dikembangkan   juga menjadi tujuan agrowisata.  Difersifikasi usaha  melalui 

agrowisata mendapat  dukungan dari para petani karena kedatangan wisatawan 

untuk memetik apel di kebun sekaligus membeli produk apel dan olahannya dapat 

memberikan tambahan penghasilan. Dewasa ini Kota Batu sudah menjadi salah 

satu ikon agrowisata  di Jawa Timur. Selain potensi agrowisata, Kota Batu juga  

memiliki  objek wisata yang cukup beragam, mulai dari bumi perkemahan, 

pemandian air dingin dan panas, agrowisata, hingga wisata dirgantara (paralayang) 

yang tersebar di tiga  kecamatan. Di bawah ini daftar objek wisata andalan Kota 

Batu. 
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Tabel    5.1. 
Objek dan Daya Tarik Wisata di Kota Batu 

No Kategori ODTW Lokasi Jenis Atraksi 
1. Taman/ 

Taman 
Rekreasi 

TR Alun–alun  
Kota Batu 

Desa  Sisir, 
Kecamatan Kota 
Batu 

Buatan Taman   

TR Jatim Park I Desa Sisir,  
Kecamatan Kota 
Batu 

Buatan Taman bertema 
pendidikan dan 
ilmu 
pengetahuan 

TR Selecta Desa Tulungrejo,  
Kecamatan Kota 
Batu 

Buatan Pemandangan,   
taman bermain, 
kolam renang 

TR Songgoroti Desa 
Songgokerto, 
Kecamatan Kota 
Batu 

Buatan Pemandangan   
taman bermain 

Kota Batu Night 
Spektaculer 
(BNS) 

Oro Oro Ombo, 
Kecamatan Kota 
Batu 

Buatan Taman 
bermain/arena 
permainan 
malam 

Museum  satwa 
(Jatim Park II) 

Oro Oro Ombo, 
Kecamatan Kota 
Batu 

Buatan Musem aneka 
satwa yang telah 
diawetkan 

TR Tirta 
Nirwana 

Desa  
Songgokerto, 
Kecamatan Kota 
Batu 

Buatan Pemandian, 
taman bermain 

  Eco Green Park Oro Oro Ombo, 
Kecamatan Kota 
Batu 

Buatan Taman bertema 
pendidikan dan 
lingkungan 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objek 
Wisata 
Alam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pemandian Air 
Panas Cangar 

Desa Tulungrejo, 
Kecamatan Kota 
Batu 

Alam Perkemahan, 
hiking/trekking, 
pemandian air 
panas 

Pemandian Air 
Panas 
Songgoriti 

Desa 
Songgokerto, 
Kecamatan Kota 
Batu 

 Alam Pemandian air 
panas 

Air Terjun 
Coban Rais 

Desa Sumberejo, 
Kecamatan Kota 
Batu 

Alam Perkemahan, air 
terjun, 
hiking/trekking, 
pemandian air 
panas 

Air Terjun 
Coban Talun 

Desa Sumberejo, 
Kecamatan Kota 
Batu 

Alam Perkemahan, air 
terjun, 
hiking/trekking, 
pemandian air 
panas 

Bumi Desa Tulungrejo, Alam Perkemahan, 
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Perkemahan 
Cangar 

Kecamatan Kota 
Batu 

hiking 

Bumi 
Perkemahan 
Brantas 

Desa Tulungrejo, 
Kecamatan  Kota 
Batu 

Alam Perkemahan, 
hiking 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objek 
Wisata 
Sejarah/ 
budaya/ 
Rohani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Candi Supo 
Songgoriti 

Desa Bumiaji, 
Kecamatan 
Bumiaji 

Buatan Candi 

Patung Ganesha   Desa Tulungrejo, 
Kecamatan Kota 
Batu 

Buatan Situs sejarah 

Makam J. 
Dinger   

Desa Tulungrejo, 
Kecamatan Kota 
Batu   

Buatan Makan kuno, 
wisata rohani 

Makam Mbah 
Pathok 

Desa Desa 
Songgokerto, 
Kecamatan Kota 
Batu 

Buatan Makam 
bersejarah 
zaman 
Majapahit, 
wisata 
rohani/religi 

Makam Mbah 
Wastu (Syeh 
Abu Naim) 

Desa Bumiaji,  
Kecamatan 
Bumiaji 

Buatan Makam  
bersejarah, 
wisata  
rohani/religi 

Gua Jepang 
Cangar 

Desa Tulungrejo,  
Kecamatan Kota 
Batu   

Alam Goa, wisata  
sejarah 

Mbah Ageng 
Mayang Sari    

Desa 
Pesanggrahan, 
Kecamatan Kota 
Batu 

Buatan Makam Bedah 
Kerawang 
(Orang Pertama 
Yang Membuka 
Desa, wisata 
rohani/religi 

Vihara 
(Patirupaka 
Shwedagon 
Pagoda)   

Desa Mojorejo, 
Kecamatan Kota 
Batu Junrejo 

Buatan Tempat 
Persembahyanga
n Masyarakat 
Budha, wisata 
rohani/religi 

Vihara 
Dhammadippa   

Desa Beji, 
Kecamatan 
Junrejo 

Buatan Vihara dengan 
patung Budha 
tidur,wisata 
rohani/religi 

Gua Jepang 
Tlekung 

Desa Tulungrejo, 
kecamatan Kota 
Batu 

Alam Goa, wisata 
sejarah 

 4. 
 
 
 
 

Objek 
Wisata  
Industri 
 
 

Home Industri 
Kerajinan Batik   

Desa   Ngaglik, 
Kecamatan Kota 
Batu 

Buatan Aktivitas 
membatik, 
wisata belanja 

Home Industri 
Kerajinan 

Desa   Beji,  
Kecamatan 

Buatan Aktivitas usaha, 
wisata belanja 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

LAPORAN PENELITIAN STUDI EVALUASI PENERAPAN PRINSIP SRI ENDAH NURHIDAYATI



28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerabah Junrejo 
Home Industri 
Kerajinan Gong 

Desa   Oro-Oro 
Ombo,  
Kecamatan  
Junrejo 

Buatan Aktivitas usaha 

Home Industri 
Kerajinan Onyx 

Desa Mojorejo, 
Kecamatan 
Junrejo 

Buatan Aktivitas usaha, 
wisata belanja 

Pusat Industri 
Jamu Toga 
Materia Medika 

Kecamatan  
Junejo 

Buatan Aktivitas usaha, 
wisata 
belanja/kesehata
n 

Home industri 
pengolahan apel 

Desa Bumiaji, 
Kecamatan 
umiaji 

  

Pusat Home 
Industri Jamu 
Ragil, Asih 

Desa  Sisir, 
Kecamatan Kota 
Batu 

Buatan Aktivitas 
produksi, wisata 
belanja/Kesehat
an 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objek 
Wisata 
Minat 
Khusus 
dan 
Belanja 
 
 
 
 
 
 
 

Olahraga 
Paralayang 
Gunung Banyak 

Desa 
Songgokerto, 
Kecamatan Kota 
Batu 

Alam Pemandangan 
(view), 
paralayang sport 

Downhill 
Gunung Banyak 

Desa 
Songgokerto, 
Kecamatan Kota 
Batu 

Alam Pemandangan 
(view), olah 
raga sepeda 

Outbond Beji Desa Beji, 
Kecamatan 
Junrejo 

Buatan Outbond 

Rafting 
Kalilanang 

Desa Pandanrejo, 
Kecamatan 
Bumiaji 

Alam Rafting sport 

Plaza Kota Batu Desa Sisir,  
Kecamatan Kota 
Batu 

Buatan Wisata belanja 

Balai Benih Ikan 
Punten 

Desa Punten, 
Kecamatan Kota 
Batu 

Buatan Wisata 
pendidikan, 
wisata belanja 
ikan 

 Payung Desa 
Songgokerto, 
kecamatan Kota 
Batu 

Buatan Pemnadangan 
malam hari, cafe 

6. 
 
 
 
 
 

Objek 
Agrowisa
ta / 
Wisata 
Desa 
 

Kusuma 
Agrowisata 

Desa Sisir,  
Kecamatan Kota 
Batu 

Buatan Agrowisata apel, 
strawberry, 
jeruk, jambu, 
buah naga, 
sayuran 
hidroponik 
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Wisata Desa 
Bunga 
Sidomulyo dan 
Gunung Sari 

Desa Sidomulyo, 
Kecamatan Kota 
Batu  

Buatan Budidaya 
bunga/tanaman 
hias 

Wisata Agro 
Apel   

Desa Bumiaji, 
Kecamatan 
Bumiaji, Desa 
Punten, 
Kecamatan Kota 
Batu, Desa 
Tukungarejo, 
Kecamatan Kota 
Batu 

Buatan Agrowisata apel, 
petik apel, 
karyawisata 

 Sumber:  Data Potensi Jasa, Sarana, dan Seni Budaya Pariwisata Kota Batu Tahun 2010 
 

Secara umum objek wisata yang ada di Kota Batu bisa dibedakan menjadi 

dua bagian, yaitu yang berupa natual attraction (atraksi yang bersumber pada 

alam) dan artificial attraction (atraksi buatan manusia). Atraksi yang bersumber 

pada alam berupa pemandangan/panorama  topografi  permukaan Kota Batu yang 

tersusun indah, terasiring beraneka tanaman yang menimbulkan pemandangan 

unik, dataran yang subur penuh beraneka tanaman  hias yang tumbuh secara liar 

maupun dibudidaya, iklim pegunungan yang sejuk, sumber air panas, air terjun, 

goa, dan sebagainya. Kondisi fisik objek wisata dengan atraksi alam sangat 

dipengaruhi oleh lingkungan alam sekitar. Dengan  suhu minimum 24--18ºC dan 

suhu maksimum 32--28°C, kelembaban udara sekitar 75--98%,  curah hujan rata-

rata 875--3000 mm per tahun, serta wilayah yang  dikelilingi Gunung Panderman, 

Gunung Banyak, Gunung Welirang, dan Gunung Bokong membuat Kota Batu 

memiliki iklim yang sejuk dan nyaman. Kondisi iklim tersebut juga 

memungkinkan sebagai tempat tumbuhnya berbagai tanaman khusus seperti apel, 

strawberry, jeruk, serta aneka jenis tanaman hias. Berbagai potensi sumber daya 
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alam inilah yang kemudian dapat dikembangkan menjadi atraksi agrowisata 

(http://www.batukota.go.id)      

Atraksi wisata buatan berupa taman rekreasi/permainan, pemandian, 

perkebunan buah/bunga, budaya masyarakat, peninggalan sejarah, lahan 

perkemahan, tempat olah raga,  dan sebagainya. Persebaran atraksi wisata tidak 

merata di semua wilayah kecamatan sebagian besar berada di Kecamatan Bumiaji 

dan Kecamatan Batu, sedangkan Kecamatan Junrejo kurang memiliki atraksi 

wisata.  Objek wisata yang berada  di Kecamatan Bumiaji, yaitu Perkemahan R. 

Suryo, Perkemahan Brantas, Cuban Talun, Canggar,  Selekta,  Gua Jepang dan 

agrowisata. Sebagian besar antarasi wisata ini mengandalkan sumber daya alam 

sebagai daya tarik. Objek wisata yang tersebar di Kecamatan Kota Batu antara lain 

Desa Bunga, Gunung Banyak, Taman Tirta Nirwana, Songgoriti, Candi Supo, 

Payung, Pendopo Kota, alun-alun, Tugu Apel dan Jatim Park, sebagian besar lebih 

mengandalkan atraksi buatan manusia. Sedangkan objek wisata wisata yang ada di 

Kecamatan Junrejo lebih banyak berupa atraksi berbagai industri seperti onyx, 

gerabah, gong, dan jamu.  Secara umum objek wisata wisata yang ada di 

Kecamatan Kota Batu lebih banyak dibanding Kecamatan Bumiaji dan Junrejo.  

Sebagian besar objek wisata yang ada di Kota Batu merupakan tujuan 

primer wisatawan dan merupakan objek wisata yang popular di kalangan  

wisatawan  baik yang berasal dari Malang Raya (Malang, Pasuruhan, Pandaan, 

Prigen), Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Madura, Lamongan, Banyuwangi, Bandung, 

Jakarta, Banten, Tangerang,  Bali, Makasar, Riau, Aceh,   dan sebagainya. 
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Dari aspek wilayah, Objek wisata wisata di Kota Batu berinteraksi dengan 

objek wisata di wilayah lain, seperti objek wisata air panas Pacet, Kabupaten 

Mojokerto yang terletak di sebelah utara, Taman Safari, Prigen, Kabupaten 

Pasuruhan  dan objek wisata  di sekitar Kabupaten Malang.    

Sebagian besar atraksi wisata di Kota Batu adalah milik Pemerintah Kota 

Batu, yaitu aset pemerintah yang dimanfaatkan  sebagai  objek wisata dan dikelola 

oleh Pemkot (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Perhutani, serta SKPD lain yang 

berkaitan dengan karakter objek wisata.  Hanya beberapa objek wisata seperti  

Kusuma Agrowisata, Selekta dan Taman Tirta Nirwana milik swasta.  Desa 

Bunga dan Agrowisata Apel  milik petani sekitar desa yang dikelola secara 

mandiri oleh petani, kelompok tani, dan pemerintah desa. Industri rumah tangga 

merupakan milik perajin yang dikelola secara mandiri. 

Kepemilikan atraksi memiliki bernilai strategis karena selain menyangkut   

manajemen pengelolaan wisata, berkaitan dengan manfaat yang dapat diterima 

masyarakat. Objek wisata  yang dikelola pemerintah biasanya ditandai dengan 

harga tiket yang murah (rata-rata seharga Rp.  5.000,00—Rp. 10.000,00/orang); 

bahkan gratis (misalnya Taman  alun-alun). Harga-harga itu tidak seimbang 

dengan biaya operasional yang dikeluarkan  sehingga kondisi objek wisata statis, 

pengelolaannya terkesan sekadarnya, SDM yang menanganinya kurang 

profesional, kegiatan promosi kurang gencar, dan hanya mengandalkan promosi 

dari mulut ke mulut.  Objek wisata yang dikelola swasta biasanya berharga tiket 

mahal (rata-rata Rp. 10.000—60.000/orang). Atraksi yang ditampilkan lebih 

dinamis,  pelayanan lebih profesional, promosi dilakukan dengan gencar, misalnya 
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dengan cara membagikan brosur di keramaian, menawarkannya via internet, 

bekerja sama dengan  travel agent/biro perjalanan wisata/airline/hotel). Objek 

wisata  yang dimiliki  swasta biasanya dikelola lebih profesional karena berkaitan 

dengan investasi besar yang sudah dikeluarkan. Intervensi pemerintah dalam hal 

ini biasanya kecil, sebatas perizinan, pajak, dan pengawasan, sedangkan 

pengelolaan objek wisata merupakan hak sepenuhnya  pemilik. Dengan demikian 

manfaat yang diperoleh pemilik biasanya jauh lebih besar. 

Perkembangan objek yang dikelola oleh petani/kelompok tani/desa 

biasanya tidak sama. Kelompok tani/desa yang  aktif menawarkan produknya 

kepada konsumen, baik secara individu maupun  kelompok,  biasanya lebih 

berkembang dibandingkan dengan yang pasif menunggu konsumen datang. 

Perkembangan wisatawan yang datang ke Kota Batu,  khususnya ke 

ODTW,  disajikan pada Tabel  berikut. 

Tabel 5.2. 
Perkembangan Pengunjung ODTW  di Kota Batu Tahun 2009 

 
NO BULAN KUNJUNGAN WISATAWAN 

2008 2009 Perubahan(%) 
1 Januari 114.422 25.,050 -125,52 

2 Februari 63.487 155.058 +144,24 

3 Maret 102.876 217.519 +111,44 

4 April 86.476 223.667 +158,65 

5 Mei 198.152 354.999 +79,15 

6 Juni 257.175 445.817 +73,35 

7 Juli 155.338 396.354 +155,16 

8 Agustus 95.907 321.525 +235,25 

9 September 28.615 202.457 +607,52 
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10 Oktober 166.655 160.756 -3,54 

11 November 97.128 161.478 +66,25 

12 Desember 146.882 193.351 +31,64 

Total 1.513.113 3.091.031 +104,28 

Pertumbuhan 45,85 1,83  

Sumber: Statistik Kunjungan Wisata Kota Batu Tahun 2009 
  

 Dalam kurun waktu 2008 jumlah wisatawan yang berkunjung  ke ODTW 

Kota Batu mencapai 1.513.113 orang dan meningkat  menjadi  3.091.031 orang 

pada tahun 2009 atau mengalami peningkatan 104,28%.  

Peningkatan jumlah kunjungan ke Batu antara lain karena adanya atraksi 

wisata baru yaitu Batu Night Spectacular (BNS), Jatim Park I, Jatim Park II, dan 

eco green park. Faktor lainnya yang mendorong peningkatan kunjungan adalah 

makin lancarnya akses jalan menuju Batu setelah sempat terganggu oleh bencana  

lumpur lapindo pada tahun 2006. Akses jalan sangat penting perannya karena 

menjadi penghubung Kota Batu dengan daerah lain yang menjadi pasar. Angka 

kunjungan wisata ke Batu menjadi titik balik bangkitnya pariwisata Kota Batu 

yang sempat goyah karena penurunan wisatawan secara signifikan akibat lumpur 

Lapindo.  

 Jika dilihat secara saksama, distribusi pengunjung tidak merata di semua 

bulan baik pada tahun 2008 maupun 2009.  Bulan Mei, Juni, Juli, Oktober, dan 

Desember merupakan bulan yang jumlah kunjungan wisatawan meningkat tajam. 

Puncak  kunjungan berada pada bulan Juni yaitu  masa libur panjang sekolah. 
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Gambaran perbandingan pengunjung  di berbagai objek wisata disajikan pada 

gambar  5.1 

 

Gambar 5.1 Perbandingan Pengunjung ODTW di  Kota Batu  

(Sumber: Statistik Kunjungan Wisata Kota Batu Tahun 2009) 

 

Objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan adalah Selekta (38%), Jatim 

Park (26%) dan Cangar (17%).  Objek wisata lainnya menunjukkan  persentase kurang 

dari 10%.  Dari hasil pengamatan di lapangan  agrowisata belum menjadi Objek wisata 

primer  bagi wisatawan meskipun agrowisata menjadi salah satu trademark pariwisata 

Kota Batu. Salah satu penyebabnya adalah lokasi agrowisata biasanya berada di pinggiran 

kota, jauh dari pusat kota. Alasan lainnya, agrowisata merupakan tujuan wisata  berikut 

sebagai tempat mencari oleh-oleh berupa apel segar. Dengan demikian meskipun tidak 

menjadi tujuan utama kunjungan namun agrowisata tetap memiliki peran penting 

dan mendasar dalam peta atraksi wisata di Kota Batu. 
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Sejak tahun 2007 Kota Batu mengubah visi daerah dari “Batu Kota 

Agropolitan” menjadi “Batu Sebagai Sentra Pariwisata Berbasis Pertanian 

Didukung Oleh SDM, SDA, dan SDB serta pemerintahan yang kreatif, inovatif 

dan bersih bagi seluruh rakyat, yang  dijiwai keimanan dan ketakwaan kepada 

Tuhan yang Maha Esa”. Dari perubahan visi Kota Batu  tersebut terkandung 

makna adanya  perubahan orientasi pengembangan Kota Batu dari bersifat internal 

menjadi lebih global, yaitu Kota Batu sebagai sentra/pusat pariwisata   Jawa Timur  

nasional, bahkan internasional. Hal ini makin menguatkan kontribusi penerimaan 

pendapatan sektor pariwisata Kota Batu ke tingkat regional, nasional dan 

internasional. Dari visi tersebut juga terkandung makna  makin menguatnya peran 

industri pariwisata dalam pembangunan  Kota Batu. 

 Adanya perubahan yang signifikan dalam visi Kota Batu    akan 

memengaruhi pengembangan kebijakan pembangunan pariwisata.  Kota Batu 

sudah menjadi salah satu ikon  wisata  di Jawa Timur. Bahkan sejak zaman 

Belanda,  Kota Batu mendapat julukan sebagai Die kleine Swetzerland atau Swiss 

kecil di Pulau Jawa (www.batukota.go.id).  Pengembangan   Kota Batu sebagai 

sentra pariwisata mendorong pemerintah Kota Batu makin inovatif 

mengembangkan potensi atraksi wisata yang ada agar wisatawan/pengunjung 

dapat menemukan berbagai jenis atraksi wisata baik yang bersifat alam, artifisial 

(buatan), maupun budaya dengan tetap berbasis pada pengembangan sektor 

pertanian. Pengembangan sentra wisata dilakukan dengan memantabkan peran 

sektor pertanian yang didukung oleh kondisi geografis (kondisi tanah, tingkat 

kesuburan tanah, topografi, iklim, kekayaan flora/fauna, dan panorama alam yang 
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indah). Sebagai pendukung pemerintah mengembangkan jenis atraksi wisata minat 

khusus, taman bertema, wisata konvensi, petualangan, dan wisata kuliner. 

 Berdasarkan visi  daerah,  dirumuskan misi pembangunan Kota Batu 

terlihat sebagai berikut (www.batukota.go.id). 

a) Mendayagunakan secara optimal dan terkendali sumber-sumber daya 

daerah, baik Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) 

maupun Sumber Daya Budaya (SDB) sebagai unsur-unsur internal 

untuk penopang upaya pengembangan Kota Batu ke depan. 

b) Meningkatkan peran Kota Batu sebagai Kota Pertanian (Agropolitan), 

khususnya untuk jenis tanaman sayur, buah, dan bunga, serta 

menguatnya perdagangan hasil pertanian dan industri pertanian 

(agro-industry) yang diperhitungkan, baik pada tingkat regional (Jawa 

Timur) maupun tingkat nasional guna memperkuat ekonomi kerakyatan 

yang berbasis pertanian. 

c) Meningkatkan posisi dan peran Kota Batu dari Kota Wisata menjadi 

Sentra Wisata yang diperhitungkan di tingkat regional atau bahkan 

nasional yang didukung oleh oleh sarana dan prasarana serta unsur 

penunjang wisata lainnya, dan  sebaran yang relatif merata di penjuru 

wilayah Kota Batu. Tujuannya adalah guna memperluas lapangan 

pekerjaan dalam rangka mengatasi pengangguran dan meningkatkan 

pendapatan warga maupun PAD Kota Batu dari sektor  pariwisata. 

d) Pengembangan sektor fisik berupa  perkantoran Pemerintah, fasilitas 

publik, prasarana, dan sarana transportasi, serta penataan ruang secara 
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menyeluruh. Tujuannya adalah mendukung pengembangan ekonomi 

lokal dan peningkatan kualitas layanan publik. 

e) Penataan ruang kota dilakukan secara menyeluruh dengan 

mengedepankan keseimbangan ekosistem. 

 Jika dilihat dari misi Kota Batu beberapa misi yang  langsung menjurus ke 

sektor pariwisata adalah misi ketiga yaitu Meningkatkan posisi dan peran Kota 

Batu dari "Kota Wisata" menjadi "Sentra Wisata". Pengembangan sarana 

prasarana wisata  yang tersebar merata  menjadi support sistem bagi 

pengembangan atraksi wisata baru. Dari misi yang ditampilkan nampak pariwisata 

menjadi instrumen bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.      

  Secara teknis misi Kota Batu tertuang dalam dokumen   Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu 2009—2029.   Kota Batu secara regional 

termasuk dalam PKNp Malang Raya (Kota Malang, Kota Batu, Perkotaan Lawang, 

Perkotaan Tumpang, Perkotaan Kepanjen, dan Perkotaan Turen). Sebagaimana 

dimaksud dalam RTRW Provinsi Jawa Timur, Kota Batu merupakan perkotaan 

sedang, termasuk dalam Perkotaan Malang Raya sebagai Kota Metropolitan 

dengan rencana fungsi perwilayahannya adalah sebagai pusat perdagangan, jasa, 

agroindustri, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan (RTRW Kota Batu 2009--

2029: III.2). Dengan mengacu cetak biru pembangunan Jawa Timur  Kota Batu  

merupakan salah satu wilayah yang dianggap potensial. 

Secara umum pengembangan Kota Batu  meliputi dua bagian besar yaitu 

pengembangan agropolitan dan pengembangan pusat kota (perkotaan). 

Pengembangan agropolitan  bertujuan  melanjutkan visi pembangunan Kota Batu 
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sebelumnya, yaitu sebagai kota agropolitan. Arah pengembangan adalah 

mengoptimalkan potensi agro yang dapat dikembangkan atau menunjang kegiatan 

wisata seperti (a) pertanian hortikultura di Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, 

sebagai wilayah yang baru terbentuk, (b) pertanian tanaman hias di Desa Punten  

yang menunjang pengembangan Desa Wisata  Kungkuk, (c) Perkebunan apel di 

Desa Sumbergondo, pelengkap agrowisata apel yang telah ada lebih dulu agar 

konsumen memiliki banyak pilihan objek. 

Kegiatan sektor pariwisata diarahkan menjadi salah satu andalan  yang 

dapat menyumbang perkembangan perekonomian di Kota Batu. Pengembangan 

pusat kegiatan sektor pariwisata  yang  direncanakan meliputi beberapa  

pengembangan pariwisata buatan, pariwisata alam, pariwisata budaya dan Meeting 

Incentive Conference Exhibision (MICE). Bentuk pengembangan pariwisata 

buatan  berupa pembangunan taman Rekreasi Jatim Park II, eco green park,  

revitalisasi Taman Rekreasi Selekta, Pemandian Air Panas Songgoriti, Taman 

Rekreasi Tirta Nirwana, rencana pembangunan Taman Miniatur Dunia  di Desa 

Oro-Oro Ombo, rencana pengembangan arena pacuan kuda di Kecamatan Bumiaji, 

pengembangan wisata minat khusus di  butterfly habitat Desa Beji,  serta 

pengembangan Pusat Taman Bunga di Desa Sidomulyo. 

 Pengembangan pariwisata alam meliputi kegiatan revitalisasi sarana Objek 

wisata Air Terjun Coban Rais, ecotourism di Pemandian Air Panas Cangar dan 

Arboretrum di Desa Sumber Brantas, sebagai pelengkap  kegiatan agrowisata yang 

telah berkembang. Sedangkan untuk menguatkan posisi agrowisata sebagai ikon  

pariwisata Kota Batu direncanakan adanya event rutin berupa festival petik apel, 
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hiking di kebun apel di Desa Punten, Desa Sumbergondo, dan Desa Bumiaji, 

Kecamatan Kota Batu, Kusuma Agro, dan Gunung Panderman. Sebagai 

pendukung atraksi dirancang festival Paralayang dan off road sirkuit di Gunung 

Banyak,  kegiatan montain bikes  di Desa Bumiaji dan pengembangan konsep 

wisata living with people di Desa Punten, Desa Tulungrejo, dan Desa Sidomulyo.  

Pengembangan pariwisata budaya berupa pengembangan memorial resort 

yaitu kegiatan wisata yang bertujuan untuk mengenalkan dan mengenang wisata 

tempo dulu yang ada di Kota Batu. Selain itu, dikembangkan festival wisata 

budaya Sedekah Bumi, Tari Sembromo, Tari Jaranan, Campur Sari, Slametan 

Desa, Candi Supo Songgoriti, Patung Ganesha Torongrejo, Makam Ritual Belanda 

Kuno, Goa Jepang Tlekung, Goa Jepang Cangar 

Pengembangan MICE di Kota Batu sejalan dengan perkembangan pasar. 

Selama ini Kota Batu merupakan tempat tujuan berbagai kegiatan, misalnya 

seminar/lokakarya/rapat dinas, pertemuan, pelatihan, dan kegiatan lainnya baik 

yang diselenggarakan oleh pemerintah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), 

perusahaan swasta, Parpol, organisasi sosial kemasyarakatan/keagamaan, NGO, 

sekolah/kampus maupun yang lain. Jika selama ini kegiatan MICE yang 

diselenggarakan di Kota Batu lebih bersifat regional atau nasional, maka 

pengembangan diarahkan pada  event MICE  bertaraf  internasional dan spesifik,  

seperti kegiatan wisata paralayang di Gunung Banyak, rencana pengembangan 

mountain bike international event, serta kegiatan international   festival road. 

Rencana pengembangan sektor pariwisata di Kota Batu tidah hanya terpaku pada 

agrowisata saja melainkan dikembangkan kepada bentuk wisata lain yang potensial 
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seperti sport, petualangan dan konvensi. Pengembangan MICE,  mountain bike dan 

paralayang dalam event khusus misalnya merupakan langkah strategis karena dapat 

mendatangkan pengunjung dalam jumlah besar. Kelompok pasar besar akan 

menjadi pasar potensial bagi produk wisata lain seperti akomodasi, usaha makan 

minum, dan atraksi wisata. Untuk akomodasi saat ini Tingkat penghunian kamar 

(TPK) di Kota Batu secara total mengalami kenaikan dari tahun 2008 sebesar 

37,19 meningkat menjadi 39,28 pada tahun 2009 dan menjadi 40,76 pada tahun 

2010. Tingkat Penghunian Tempat Tidur juga mengalami peningkatan selama 2 

tahun terakhir yaitu dari 43,45 di tahun 2009 menjadi 45,4 di tahun 2010.  Rata-

rata lamanya tamu menginap juga cenderung stabil dari tahun ke tahun yaitu 

sebesar 1,4 hari.  

Kebijakan pengembangan kawasan pariwisata di Kota Batu berupa 

pengembangan kawasan dengan luas tertentu   untuk memenuhi kebutuhan 

pariwisata,  termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha 

yang terkait dengannya. Kawasan peruntukan pariwisata merupakan kawasan yang 

didominasi oleh fungsi kepariwisataan. Kawasan ini  mencakup sebagian areal 

dalam kawasan lindung atau kawasan budi daya lainnya tempat terdapatnya  

konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata. 

 Pengelolaan kawasan pariwisata di Kota Batu diatur dan dilaksanakan 

dengan memperhatikan  aspek-aspek berikut ini.  

a. Kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan 

kehidupan ekonomi dan sosial budaya; 
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b. Tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, serta 

pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; 

c. Menjaga kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup; dan  

d. Memperhatikan kelangsungan keberlanjutan usaha pariwisata. 

Salah satu kawasan strategis pariwisata adalah wilayah yang  berpotensi untuk 

dikembangkan menjadi  objek wisata andalah adalah Wisata Desa  dengan konsep Living 

with People, wisatawan tinggal menyatu dengan penduduk beserta tata cara dan tradisi 

yang berlaku di masyarakat. Konsep wisata desa ini merupakan pengembangan dari 

kegiatan agrowisata petik apel/panen yang telah ada agar wisatawan punya banyak pilihan 

untuk mengkonsumsi atraksi wisata.  Wisatawan yang memiliki waktu singkat dapat 

mengikuti  petik apel, sedangkan yang ingin waktu yang lebih lama dapat memilih living 

with people. Selain itu, dengan durasi kunjungan lebih lama di agrowisata diharapkan akan 

meningkatkan belanja wisatawan yang berdampak positif bagi perekonomian masyarakat 

setempat. 

  Dua  konsep utama yang terdapat  dalam komponen wisata desa yaitu 

penyediaan akomodasi desa dan atraksi wisata desa. Prinsip dasar penyediaan 

akomodasi desa adalah konsep tempat tinggal penduduk yaitu tempat tinggal  

penduduk setempat yang dikondisikan sebagai tempat tinggal sementara 

wisatawan yang menyatu dengan masyarakat. Jika di homestay/villa wisatawan 

tinggal terpisah dengan pemilik rumah. Oleh karena itu  konsep akomodasi desa 

menempatkan wisatawan  tinggal bersama pemilik rumah dan bersama berkegiatan 

sehari-hari di keluarga tersebut. Dengan demikian, wisatawan dapat merasakan  

kehidupan sehari-hari masyarakat, makan menu keseharian mereka, beraktivitas 
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sehari-hari dengan mereka, ikut  mempelajari dan beraktivitas bertani, beternak, 

dan sebagainya. 

 Atraksi wisata yang dikembangkan berupa  kehidupan keseharian 

penduduk setempat beserta latar fisik lokasi desa, yang memungkinkan 

berintegrasinya wisatawan sebagai partisipan aktif, seperti kursus tari, berbahasa 

lokal, memasak, bertani/beternak, dan  lain-lain. 

  Beberapa potensi yang sudah diindentifikasi sebagai tujuan wisata desa 

dengan konsep living with people antara lain adalah  garden homestay  di Desa 

Sidomulyo, Desa Punten, Desa Gunungsari, dan Desa Tulungrejo dengan tema 

kegiatan wisata living with flowers farmers.  Atraksi wisata yang disuguhkan 

adalah beraneka ragamnya pemandangan hijau dan warna warninya  tanaman hias 

dan bunga di sepanjang Jalan Bukit Berbunga yang terkenal  sebagai pusat 

penjualan bunga di Kota Batu dengan potensi   bunga potong-gladiol, mawar, 

krisan, anthurium dan  kebun percobaan  pembibitan bunga. 

Berkaitan dengan tema living with flowers farmers,   atraksi wisata yang 

disuguhkan oleh desa wisata Desa Sidomulyo, Desa Punten, Desa Gunungsari dan 

Desa Tulungrejo adalah  partisipasi aktif wisatawan seperti mengamati, menanam, 

dan memetik hasil tanaman hias. Untuk mendukung hal tersebut  dikembangkan  

koridor penjual bunga yang terdapat di sepanjang Jalan Bukit Berbunga Desa 

Sidomulyo agar memberikan kemudahan pelayanan dan kenyamanan wisatawan 

yang akan berbelanja tanaman hias dan bunga. 

Selain garden homestay konsep living with people juga dikembangkan di 

kawasan Agrowisata  khususnya hortikultura buah apel dan jeruk. Hortikultura 
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apel di Kota Batu memusat di Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji, dan Desa 

Tulungrejo. Hortikultura jeruk memusat di Tlengkung dan Oro-Oro Ombo dengan 

terdapatnya pusat penelitian jeruk Balejestro dan lahan pertanian hortikultura jeruk 

di Desa Bumiaji. Seperti halnya garden homestay, maka di lokasi wisata akan 

dikembangkan atraksi wisata berupa integrasinya wisatawan dengan masyarakat 

yaitu berkegiatan mengamati, menanam serta memetik apel dan jeruk. Kegiatan 

wisata ini dapat menambah wawasan wisatawan mengenai proses penanaman buah 

apel dan jeruk serta cara memanennya. Rencana pengembangan lokasi wisata desa  

berdaya tarik wisata  diarahkan menjadi satu linkage system dengan daya tarik 

wisata lainnya. 
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 (Sumber :   RTRW Kota Batu 2009-2029) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.2 Rencana Pengembangan Agrowisata dan Desa Wisata 
Hortikultura Apel dan Jeruk 
(Sumber :   RTRW Kota Batu 2009—2029) 
 
 
  Pengembangan agrowisata didukung oleh kawasan stretegis wisata 

perkotaan  dalam suatu rangkaian pengembangan. Atraksi wisata perkotaan yang 

dikembangkan adalah  menikmati bangunan tematik, meliputi bangunan-bangunan 

 Wisata Desa   Desa Bumiaji Kec.Bumiaji 
dan sebagian di Tlekung Kec.Junrejo 

 Atraksi wisata yang ditawarkan yaitu 
wisatawan turut serta berpartisipatif aktif 
dalam kegiatan menanam serta memetik 
hasil tanaman apel.  

 Kegiatan wisata ini bertujuan menambah 
wawasan wisatawan mengenai proses 
penanaman buah apel dan cara memetik. 

 Wisata Desa Holt ikultura Jeruk di Tlekung 
Kec.Junrejo 

 Atraksi wisata yang ditawarkan yaitu 
wisatawan turut serta berpartisipatif aktif 
dalam kegiatan mengamati, menanam serta 
memetik hasil tanaman apel.  

 Terdapat pusat penelitian jeruk Balejestro. 
 Kegiatan wisata ini bertujuan menambah 

wawasan wisatawan mengenai proses 
penanaman buah jeruk dan cara memetik. 
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kuno peninggalan dari Belanda  di Jalan Panglima Sudirman dan Jalan WR. 

Supratman, bangunan  peribadatan seperti Gereja Katolik di Jalan Panglima 

Sudirman, Gereja GPIB di Jalan Raya Trunojoyo, wisata jalan kaki yang didukung 

dengan Pedestrian ways dikembangkan di sekitar  alun-alun Kota Batu, kawasan 

festival road di Ngaglik dan plaza di boulevard Ngaglik. Jalur pejalan kaki ini 

diperuntukkan untuk mempermudah dan memberikan kenyamanan bagi wisatawan 

ketika melakukan kegiatan wisata seperti berbelanja dan menyaksikan atraksi 

wisata yang disajikan seperti kegiatan Kota Batu Flora Festival.   

 Wisata belanja dan kuliner direncanakan menjadi pendukung daya tarik 

wisata di Kota Batu. Beraneka ragam  makanan khas Kota Batu dapat dijumpai di 

Kota Batu seperti sop buntut, gurame bakar, sate kelinci, bebek kuali, ayam goreng 

dan rawon. Sedangkan untuk jajan malam kawasan kaki lima dapat dijumpai menu 

masakan pecel lele, ayam goreng, Bebek goreng, usus goreng serta wader goreng. 

Wisata belanja dan kuliner direncanakan untuk dikembangkan di Desa Oro-oro 

Ombo.    

  Pengembangan agrowisata juga didukung oleh jalur wisata yang terdapat 

di Kota Batu  dikembangkan dalam beberapa kategori  sebagai berikut. 

1) Rute Wisata Pusat Kota 

Rute wisata pusat kota di  Kota Batu meliputi  wisata pusat kota yang 

pengembangannya terdapat di Desa Oro Oro Ombo yaitu BNS, Jatimpark, 

dan Agrokusuma hingga wisata yang terdapat di Alun-Alun Kota Batu 

berupa  bangunan tematik dan wisata kuliner.  

2) Rute Wisata Wilayah Kota Batu  
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Rute wisata wilayah Kota Batu meliputi wisata kota, wisata modern di 

Desa Oro Oro Ombo, jalur wisata Songgokerto berupa sumber air panas 

Songgoriti, Candi Sepu, pasar wisata, jalur wisata bunga Sidomulyo, jalur 

wisata outbond di Gunungsari, Tulungrejo, Sumbergondo, dan Punten, 

jalur taman wisata Selekta, jalur montain bike (Bulukerto—Bumiaji), jalur 

agrowisata Bumiaji (living with people, pacuan kuda), jalur wisata rafting 

di Torongrejo, dan jalur wisata burung di Beji. 

3) Jalur Festival Road 

Rencana pengembangan jalur festival road diupayakan  mendukung 

kegiatan penyelenggaraan special event yang terdapat di Desa Oro Oro 

Ombo, Kelurahan Temas, dan Kelurahan Ngaglik. Penyelenggaraan special 

event di Kota Batu seperti kegiatan festival bunga, festival lampion, dan 

lain-lain. 

Untuk mengembangkan pasar agrowisata, pemerintah Kota Batu telah 

mengembangkan   model  pengelolaan berbasis kawasan, yaitu (1) membentuk link 

dengan wisata nasional untuk memperluas pasar dan memposisikan diri diantara 

objek wisata lain; (2) mengembangkan promosi wisata, kalender wisata dengan 

berbagai peristiwa atau pertunjukan budaya, kerjasama wisata, website, dan 

peningkatan sarana-prasarana wisata sehingga Kota Batu menjadi salah satu tujuan 

wisata; (3) mengembangkan daya tarik wisata melalui diversifikasi objek;  (4)  

pembangunan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana transportasi 

ke daya tarik wisata; dan (5) meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga 

kelestarian daya tarik wisata, dan daya jual/saing wisata.      
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5.2  Penerapan Prinsip-Prinsip CBT 

5.2.1 Prinsip Ekonomi 

Industri barang/jasa pariwisata hulu yang berkembang  di destinasi wisata 

terkait erat dengan karakteristik wisatawan yang datang. Wisatawan  yang datang 

ke Kota Batu  berasal dari daerah di sekitar Jawa Timur, mayoritas laki-laki, 

berumur muda (20 – 50 tahun), berpendidikan tinggi (S1) dengan penghasilan 

sebesar 1 – 7 juta rupiah/bulan, merupakan wisatawan repeater (berulang), datang 

berkelompok sejumlah 6 – 10 orang, rata-rata mengunjungi tiga objek wisata, 

bertransportasi mobil pribadi, dan menginap di hotel kelas non-bintang. 

Karakteristik wisatawan tersebut berkaitan erat dengan kebutuhan akan barang/jasa 

pariwisata khususnya di destinasi. Timbulnya kebutuhan wisatawan akan 

mendorong berkembangnya industri  barang/jasa pariwisata.  Gambaran data 

tentang pertumbuhan industri barang/jasa pariwisata di Kota Batu adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 5.3 
Data Perkembangan Industri Barang/Jasa Pariwisata 
No Industri 

Produk/Jasa 
 2000  2005   2009 

1 Agrowisata 28 47 61 
2 Rumah makan 15 27 34 
3 Hotel bintang 7 7 7 
4 Hotel melati 47 47 43 
5 Vila 130 142 142 
6 Homestay Na na 80 
7 Industri kerajinan Na  27 55 
8 Kelompok 

seni/budaya 
Na na 75 

9 Panti pijat Na na 12 
10 Travel Agent -- 2 2 
11 Toko oleh-oleh Na na 37 

  Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif   Kota Batu, 2010 
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 Agrowisata di Kota Batu telah  berkembang sejak zaman Belanda, namun,  

baru tahun 1989 dikembangkan sebagai usaha komersial secara individual.  Dalam 

kurun waktu sepuluh tahun terakhir pertumbuhan usaha agrowisata cukup 

signifikan. Pada tahun 2000-an jumlah agrowisata (khususnya agrowisata apel) 

yang berkembang di Kota Batu sebanyak 28 buah. Pada lima tahun kemudian 

berkembang menjadi  47 buah, dan hingga akhir tahun 2010 tercatat sebanyak 61 

buah agrowisata, yang tersebar terutama di Kecamatan Batu dan Bumiaji. 

Agrowisata dapat menjadi penyelamat perekonomian petani apel yang mengalami 

krisis karena  penurunan produksi secara drastis sejak sepuluh tahun terakhir. 

Agrowisata menjadi alternatif untuk meningkatkan harga jual apel. Harga jual 

buah apel menjadi 30% lebih mahal melalui pasar agrowisata dibandingkan jika 

dijual kepada tengkulak. Selain itu ada tambahan pendapatan petani dari tiket 

masuk pengunjung ke area objek wisata. 

Demikian juga usaha rumah makan berkembang pesat dalam kurun waktu 

satu dasawarsa. Jika pada tahun 2000 tercatat sebanyak 15 buah, pada akhir 2010 

telah berkembang menjadi 34 buah. Sejak tahun 2000 hingga tahun 2010 jumlah 

hotel berbintang tetap tujuh, sedangkan hotel melati justru mengalami penurunan 

karena empat hotel yang tutup karena bangkrut.  

Selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir hotel berbintang tidak 

bertambah. Hal ini terkait dengan karakteristik wisatawan yang datang di Kota 

Batu, yaitu cenderung  berkelompok dan  menginap di hotel non-bintang selama 

mereka berwisata karena memiliki berbagai kelebihan.  Di hotel non-bintang, 

kelebihan jumlah tamu biasanya tidak dipermasalahkan, tarifnya lebih murah, dan 
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suasana terkesan kekeluargaan. Hal ini berbeda dengan  hotel berbintang yang 

biasanya ada aturan batasan jumlah maksimal tamu per kamar, tarif lebih mahal, 

dan suasananya terkesan individual, meskipun berfasilitas lebih lengkap 

dibandingkan dengan hotel non-bintang. 

Yang menarik lagi adalah meningkatnya minat wisatawan untuk  menginap 

di vila,  yang tercatat berjumlah 142 buah. Mereka datang berombongan dan 

memilih vila sebagai tempat menginap. Ada alasan-alasan tertentu, seperti 

disampaikan Ibu Sari, wisatawan domestik dari Pamekasan, Madura, yang 

berwisata bersama keluarga besar sebanyak 16 orang. 

“Lebih enak nginep di vila lebih ngirit. Satu rumah kamarnya banyak, 
jatuhnya lebih murah dari pada hotel. Fasilitasnya lengkap, ada dapur, 
kolam renang, halamannya luas, dan anak-anak lebih bebas bermain. Tapi, 
kalau sedikit orangnya, takut nginep di vila, sepi.”  

 

Pak Sunjono, karyawan bank swasta di Surabaya datang berombongan 

sebanyak 35 orang. Mereka berwisata outbond. Dipilihnya vila karena alasan 

berikut ini. 

“Kami berjumlah 35 orang. Kalau menginap di hotel melati, daya 
tampungnya terbatas. Bila di hotel berbintang, kami terpisah-pisah. Kalau 
di vila kami bisa bersama-sama satu rumah..” 

 

Pak Agung dari Bali berwisata dengan keluarga  sebanyak 6 orang. Dia 

memiliki alasan yang berbeda lagi. 
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“Menginap di vilaa privacy-nya lebih terjamin, dan lebih aman. Apalagi 
kalau bersama keluarga, ada yang tua, dan ada balita. Tempatnya lebih 
nyaman, dan lebih eksklusif. Pokoknya kami lebih cocok menginap di villa. 

 

Wisatawan yang pada umumnya datang berkelompok memengaruhi 

pertumbuhan jumlah vila di Kota Batu. Prioritas pilihan menginap di vila 

dibandingkan dengan yang lain berefek permintaan pasar  makin besar. Hal itu 

direspon oleh komunitas dengan membangun vila baru  sehingga jumlahnya 

meningkat pesat. Meningkatnya jumlah vila akan menghasilkan lapangan kerja 

baru bagi komunitas sekitarnya. Dengan demikian karakteristik wisatawan dalam 

memilih sarana akomodasi ikut memengaruhi terciptanya lapangan kerja bagi 

komunitas.  

Dibandingkan homestay sebagai alternatif akomodasi penginapan di Kota 

Batu juga karena permintaan wisatawan yang sesuai dengan daya beli dan 

kebutuhannya. Homestay banyak dipilih sebagai akomodasi penginapan karena 

tarifnya murah dan suasananya hommy. Pada awalnya homestay merupakan 

semacam pintu darurat yang dibuka oleh komunitas ketika musim liburan. Pada 

musim liburan itu sarana akomodasi penginapan lainnya sudah penuh terisi, 

sementara permintaan tinggi. Oleh karena itu, menyewakan sebagian kamar 

rumahnya untuk wisatawan. Pada perkembangannya, homestay sengaja dipasarkan 

seiring dengan berkembangnya agrowisata. Tersedianya homestay juga 

memperpanjang waktu wisatawan berwisata. Dukungan pemerintah melalui 

konsep living with apple farmers ikut mendorong pertumbuhan homestay hingga 
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mencapai 80 buah. Letak homestay yang biasanya di tengah permukiman dan 

dekat dengan objek agrowisata menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.   

 Industri  kecil sektor pariwisata menunjukkan perkembangan yang  

signifikan. Pada tahun 2005 tercatat sebanyak 27 industri berskala kecil telah 

berkembang menjadi 55 buah pada tahun 2010.  Industri kecil yang mengalami  

perkembangan adalah industri pengolahan makanan sebagai oleh-oleh,  seperti 

aneka kripik dan olahan apel. Hal ini menunjukkan minat wisatawan terhadap 

produk industri kecil lokal cukup besar. Peran industri kecil tidak lepas dari 

kebijakan pemerintah Kota Batu yang menetapkan industri kecil sebagai industri 

utama karena dinilai lebih tangguh, tahan dengan perubahan ekonomi global, dan 

menunjukkan peran yang makin kuat dalam perekonomian lokal dan regional. 

Jumlah rumah makan sebanyak 34 buah dipengaruhi oleh peningkatan 

konsumsi wisatawan yang berombongan. Mereka berwisata bersama keluarga, 

teman sekerja, teman sekolah, atau yang lain. Rombongan ini mempunyai selera 

konsumsi makan yang variatif. Karena itu, pengusaha rumah makan meresponnya. 

Meningkatnya jumlah rumah makan juga menunjukkan makin berkembangnya 

pasar industri kuliner di Kota Batu. Iklim Kota Batu yang sejuk dan pemandangan 

yang indah merupakan daya tarik tersendiri bagi penikmat kuliner. Permintaan atas 

produk kuliner cukup besar. Beberapa rumah makan  menggunakan konsep back to 

nature dengan  lingkungan yang alami, menggunakan bahan segar yang diambil 

langsung dari sumbernya, disajikan dengan menonjolkan  budaya makan  ala 

pedesaan Jawa.      
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 Penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata menurut tingkat pendidikan, 

khususnya di usaha akomodasi tercatat sebagai berikut. 

Tabel 5.4 
Penyerapan Tenaga Kerja di Hotel Berbintang dan Non-bintang  

Menurut Tingkat Pendidikan 
No Hotel PENDIDIKAN TENAGA KERJA TOTAL 

S 1 Diploma SMA/K SMP SD 
1  Bintang 54 

(8,5%) 
55 

(8,7%) 
414 
(65%) 

84 
(13,2%) 

28 
 (4,4%) 

635 
(100%) 

2  Non-
bintang 35 

( 3,5%) 
52 

(5,2%) 
251 

(25,1%) 

 
283  

( 28,4%) 
376 

(37,7%) 
997 

(100%) 
 TOTAL 89 

( 5,4%) 
 

107 
(6,6 %) 

 

665 
(40,7 %) 

 

367 
 (22,5%) 

 

404 
(24,8%) 

 

1.632 
 (100%) 

 
Sumber: Data sekunder , diolah dari berbagai sumber 2013 

Komposisi penyerapan tenaga kerja di hotel berbintang dan non-bintang 

berbeda. Penyerapan tenaga kerja dengan pendidikan tinggi (sarjana) di hotel 

berbintang  sebanyak 8,5%, dan diploma sebanyak 8,7%.  Sebagian besar tenaga 

kerja di industri pariwisata, khususnya hotel berbintang, berpendidikan SMA dan 

sederajat, yaitu sebesar 65%, dan yang berpendidikan SMP sebanyak 13%, dan SD 

(4,4%),   

Di hotel-hotel non-bintang, penyerapan tenaga kerja berpendidikan tinggi 

tidak jauh berbeda dengan hotel berbintang yaitu pendidikan S1 sebanyak 3,5%, 

dan  diploma sebanyak 5,2%. Jika hotel berbintang menyerap tenaga kerja 

mayoritas berpendidikan SMA/K, hotel non-bintang lebih banyak menyerap tenaga 

kerja berpendidikan SMP (28,4%) dan SD (37,7%), yang berpendidikan SMA/K   

sebanyak 25,1%.    
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Struktur organisasi di hotel digambarkan seperti piramida yang 

menggembung di tengah. Tenaga kerja yang berjabatan manager dan yang berada 

pada struktur atas terbatas, yaitu yang berpendidikan tinggi (sarjana/diploma). 

Tenaga kerja yang berposisi staf dan pekerjaannya teknis tercatat paling banyak. 

Tenaga kerja yang dibutuhkan pada umumnya  berpendidikan SMA. Pekerjaan 

kasar, informal, atau serabutan dikerjakan oleh yang berpendidikan rendah.  

 Di hotel non-bintang terlihat bahwa semakin rendah tingkat pendidikan 

mereka, tenaga kerja komunitas semakin terserap tinggi. Di hotel-hotel berbintang 

terlihat bahwa tenaga kerja yang terserap mayoritas berpendidikan rendah. Hal ini 

merupakan nilai positif sekaligus negatif. Bernilai positif  karena  memberikan 

peluang yang cukup besar kepada masyarakat sekitar yang berpendidikan rendah , 

namun bernilai negatif karena kualitas pelayanan di hotel non-bintang akan rendah 

karena tenaga kerja yang terserap tidak memiliki skill yang cukup untuk melayani 

secara profesional. 

Jenis pekerjaan di industri pariwisata yang menyerap tenaga kerja dari 

komunitas-lokal adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 5.5 
Jenis Pekerjaan Industri Pariwisata Yang Menyerap Komunitas Lokal 
No Jenis Industri  

Produk/Jasa 
Jenis pekerjaan 

Komunitas Luar komunitas 
1 Agrowisata · buruh tani  

· tukang   kebun 
· guide/melayani konsumen 
· serabutan/lapangan 

· buruh tani    
  

2 Rumah makan · waiter/ss 
· kasir 
· serabutan 

· juru masak 
· waiter/ss 
· supervisor 
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· asisten juru masak 
3 Hotel bintang · waiter/ss 

· roomboy/maid 
· kasir 
· kitchen 
· tukang kebun 
· Laundry 

· manajer 
· supervisor 
· chef 
· marketing 
· resepsionis 

4 Hotel melati / 
non-bintang 

· serabutan 
· waiter/ss 
· kasir 

· supervisor 
· serabutan 

5 Vila · serabutan · serabutan 
6 Homestay · serabutan · -- 
7 Industri kerajinan · perajin 

· tenaga pengiriman 
· perajin   

8 Kelompok 
seni/budaya 

-- -- 

9 Panti pijat · Tukang pijat 
· Kasir 

· Tukang pijat  

10 Travel agent · Reservation/pemasaran · --  
11 Toko oleh-oleh · Pramuniaga · Pramuniaga 

Sumber: data primer 2013 

Pada umumnya tenaga kerja lokal terserap ke pekerjaan bagian teknis, 

berada di jabatan staf, dan kurang memerlukan keterampilan khusus atau jika 

menuntut berketrampilan, keterampilan itu bisa dipelajari secara otodidak. 

Pekerjaan di industri pariwisata di Kota Batu secara kuantitatif besar, namun 

secara kualitatif kurang menjanjikan. Tingkat karir cenderung tetap dan mereka 

rentan diPHK-kan. Hal ini sejalan dengan karakteristik lapangan kerja pariwisata 

yang disampaikan Wall dan Mathieson (2006: 132—133) yaitu bergaji rendah, 

berketrampilan rendah, bersifat musiman, merupakan pekerjaan sambilan dan 

massal.  

Ada perbedaan penyerapan tenaga kerja lokal dari setiap usaha atau jenis 

industri. Pada usaha agrowisata, rumah makan, hotel melati, villa, industri 
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kerajinan, travel agen, dan toko oleh-oleh penyerapan tenaga kerja dari komunitas 

lokal cukup tinggi. Namun, di hotel berbintang lebih  rendah daripada hotel non-

bintang. 

Kepemilikan industri pariwisata di Kota Batu tergambar sebagai berikut. 

Tabel 5.6 
Kepemilikan Industri Pariwisata  

No Jenis  industri 
produk/jasa 

Jml.  Kepemilikan industri 
pariwisata 

Individu/  
komunita

s 

Swasta 
(PT/CV) 

1 Agrowisata 61 60 1 
2 Rumah makan 34 20 14 
3 Hotel bintang 7 -- 7 
4 Hotel melati 43 37 6 
5 Vila 142 142 -- 
6 Homestay 80 80 -- 
7 Industri 

kerajinan 
55 53 2 

8 Kelompok 
seni/budaya 

75 75 -- 

9 Panti Pijat 12 12 -- 
10 Travel Agent 2 2 -- 
11 Toko oleh-oleh 37 37 -- 
 Total 548 518 30 

 Sumber: Data Sekunder dari Perusahaan dan Rekapitulasi  Data 
  Usaha Pariwisata Per Kecamatan di Kota Batu 2013 
 

Yang dimaksud dengan usaha dengan kepemilikan komunitas adalah usaha 

yang dimiliki perorangan/anggota masyarakat yang berdomisili di Kota Batu. 

Usaha dengan kepemilikan swasta (PT/CV) adalah usaha yang dimiliki 

perorangan/kelompok dalam bentuk perseroan/CV; biasanya pemilik tidak 

berdomisili di Kota Batu.  
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Ada kecenderungan bahwa usaha yang dimiliki individu/komunitas 

menyerap tenaga kerja komunitas lebih banyak dibandingkan dengan usaha yang 

berbentuk PT/CV. Contoh, hotel berbintang dengan kepemilikan swasta/PT 

berdaya serap lebih rendah daripada hotel non-bintang yang kepemilikannya 

bersifat individu/komunitas. Demikian juga, industri lain yang sebagian besar 

dimiliki individu (vila, kelompok seni, biro perjalanan, dan toko oleh-oleh) 

berdaya serap tinggi terhadap tenaga kerja dari komunitas. Terkecuali, panti pijat 

yang berkepemilikan individu, daya serapnya terhadap komunitas rendah karena 

minat komunitas untuk bekerja di panti pijat juga rendah. 

 Kepemilikan industri berkait dengan manajemen pengelolaannya. Industri 

dengan kepemilikan pribadi biasanya bermanajemen fleksibel, khususnya ketika 

merekrut tenaga kerja. Industri pariwisata milik swasta biasanya bermanajemen 

modern, yang perekrutan tenaga kerjanya akan ditangani bagian HRD. Digunakan 

pola perekrutan modern yang rumit dan prosedural. Ada persyaratan yang diminta 

sesuai dengan kriteria lowongan kerja yang dibuka. Digunakan proses seleksi yang 

bersifat formal, misalnya test dan wawancara.  

Industri  pariwisata  di Kota Batu tidak memberikan batasan kepada siapa 

pun untuk mengakses kesempatan kerja. Namun, biasanya akses dibatasi dengan 

persyaratan yang ditetapkan. Misalnya, hotel berbintang akan merekrut tenaga 

kerja dengan kompetensi tertentu, tergantung pada jenis pekerjaan, tingkat 

pendidikan, (SMK, D1, D2, D3), usia (kurang dari 25 tahun), kategori fisik 

(penampilan menarik, tinggi badan minimal 160, dan sebagainya), dan status 

perkawinan (belum menikah). Sistem perekrutan tenaga kerja seperti ini 
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menjadikan komunitas  harus bersaing dengan tenaga kerja dari luar komunitas 

yang berkompetensi lebih sehingga peluang mereka untuk terserap ke industri 

pariwisata lebih  terbatas. 

Hotel melati milik perseorangan  lebih fleksibel merekrut karyawan karena 

sederhananya skil yang dianggap bisa dipelajari sambil mereka bekerja. Sebagian 

karyawan di hotel melati, homestay, dan vila masih sekerabat atau mereka 

berteman. Dengan demikian, tenaga kerja lokal yang terserap di hotel non-bintang 

lebih besar daripada hotel berbintang.   

 Tenaga kerja lokal juga terserap lebih banyak pada industri pariwisata 

milik individu dan yang dikelola oleh individu atau kelompok/komunitas.  Sistem 

perekrutan tenaga kerja juga lebih fleksibel, baik dalam hal prosedur, persyaratan, 

maupun teknisnya. Industri pariwisata milik individu itu merekrut tenaga kerja dari 

wilayahnya. 

 Panti pijat menyerap tenaga kerja sedikit karena mereka tidak suka bekerja 

di panti pijat, yang sering dianggap bukan merupakan tempat pekerjaan yang baik 

dan terhormat. Remaja di Kota Batu tidak tertarik bekerja di panti pijat, kecuali 

tidak ada pilihan lain bagi mereka. Demikian pula, banyak orang tua melarang 

anaknya ketika berniat bekerja di panti pijat. Oleh karena itu, mayoritas tenaga 

kerja di panti pijat berasal dari luar komunitas meskipun pemiliknya lebih banyak 

komunitas lokal. Usaha panti pijat dikenali dari papan nama di bagian bangunan 

kecil seperti kios salon kecantikan. 

 Selain mengakses lapangan kerja yang tersedia, alternatif lain yang dapat 

dimanfaatkan penduduk setempat adalah mengembangkan industri  lain bidang 
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pariwisata (Warpani dan Warpani, 2007: 92 – 94). Selain sebagai tenaga kerja, 

peluang bagi komunitas dengan adanya kunjungan wisatawan adalah 

pengembangan usaha produktif.  

Belanja wisata merupakan aspek sentral dari prinsip ekonomi  dalam 

penerapan CBT karena merupakan masukan bagi perkembangan usaha di destinasi 

wisata. Pengeluaran wisata mencerminkan keragaman usaha yang timbul sebagai 

respon atas kebutuhan wisata. Jenis usaha yang  timbul dari belanja wisata dapat 

dibedakan menjadi usaha langsung yaitu usaha-usaha yang langsung memenuhi 

kebutuhan konsumen, yang disebut jenis usaha primer. Misalnya, akomodasi, 

makan minum, entertainment, obyek wisata, toko souvenir/oleh-oleh. Usaha lain 

yang tidak langsung memenuhi kebutuhan konsumen dan mendukung usaha 

primer disebut usaha sekunder. Misalnya, pemasok bahan baku di 

restoran/depot/warung, pemasok produk souvenir/oleh-oleh, produsen 

souvenir/oleh-oleh, dan sebagainya.  Selain itu, masih ada usaha lain yang 

terpengaruh dengan adanya usaha primer dan sekunder, yaitu usaha tersier. 

Misalnya, usaha sandang, perbankan, toko emas, dan sebagainya. 

Keterkaitan belanja wisata dengan  perkembangan usaha yang timbul di 

destinasi wisata di Kota Batu dapat dilihat pada gambar berikut: 
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WISATAWAN 

 

 

  

Belanja Wisata 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3 Dampak  Belanja Wisata  terhadap Pengembangan Usaha di 
Kota Batu  (Model I) 
(Sumber: Data Primer 2013) 

 

Keterangan: 

1. Usaha wisata primer merupakan usaha yang berkaitan langsung dengan 
kedatangan wisatawan dan langsung memenuhi kebutuhan wisatawan.  
Jadi, dimensi usaha wisata primer merupakan produk dan layanan  
kepada wisatawan. 

2. Usaha wisata sekunder merupakan usaha yang tidak langsung berkaitan 
dengan kedatangan wisatawan, tetapi menjadi support system usaha 
wisata primer. Usaha wisata sekunder merupakan produk dan 
pelayanan kepada usaha wisata sekunder. 

3. Usaha wisata tersier merupakan usaha yang tidak berhubungan 
langsung dengan wisatawan maupun usaha wisata sekunder, tetapi  
terpengaruh oleh keberadaan wisatawan dan usaha wisata sekunder. 

Model I merupakan distribusi  dampak bergulir dari usaha barang/jasa 

pariwisata yang dikelola individu atau kelompok/ lembaga khusus/(kelompok tani, 
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WBA) dari komunitas tanpa keterlibatan   pihak swasta (pemilik modal).  

Perputaran usaha sebanyak tiga putaran berdampak lebih luas karena pada putaran 

usaha memberikan dampak kepada anggota komunitas. Usaha yang dikelola 

individu atau kelompok/komunitas biasanya berproduk tunggal, bukan 

multiproduk. Jika orang punya usaha kripik tempe, dia hanya punya satu usaha itu. 

Produksi tempe akan dibeli oleh usaha lain. Dengan demikian, produk tempe itu 

merupakan pendukung usaha lain. 

Pada Model II, analisis distribusi usaha barang/jasa yang dikelola oleh 

swasta adalah sebagai berikut. 

  
(Model II) 

 

 

  

 Belanja Wisata 

 

 

  

Gambar  5.4 Dampak  Belanja Wisata  terhadap Pengembangan Usaha   
 Wisata  (Sumber: Data Primer 2013) 

Usaha-usaha pariwisata yang dikelola swasta biasanya berdampak usaha 

terbatas hingga dua putaran. Karena dikelola swasta, selain mengembanggkan 

usaha wisata primer, juga usaha wisata sekunder. Akibatnya, peluang anggota 
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komunitas untuk masuk dalam usaha sekunder terbatas.  Contoh, usaha agrowisata 

yang dikelola swasta, selain menjual paket agrowisata, juga memproduksi oleh-

oleh sehingga tidak memungkinkan usaha di dari luar sebagai pemasok. Uraian 

seperti ini seyogianya diberi contoh konkret di agrowisata Kota Batu. Demikian 

seterusnya. 

 Dukungan pemerintah  dalam pengembangan usaha produktif sektor 

pariwisata sangat besar. Peran yang dilakukan pemerintah Kota Batu tidak 

dilakukan secara langsung, tetapi melalui penyediaan akses yang dapat mendorong 

masyarakat mengembangkan usaha. Misalnya, penyediaan lahan yang berupa 

kawasan khusus untuk masyarakat dapat berjualan dengan tarif sewa murah atau 

bahkan gratis. Usaha kecil berupa warung kecil dan pedagang kaki lima, 

penginapan kecil/losmen, juga tidak dikenai pajak service supaya berkembang 

lebih besar. Kalau usaha itu berupa depot atau restoran baru dikenai pajak service 

sebesar 10%. Meskipun pelatihan khusus tentang kewirausahaan belum pernah 

diadakan oleh pemerintah, ada bantuan khusus bagi  KK miskin melalui program 

khusus PNPM mandiri bidang pariwisata. Bantuan itu berupa bantuan modal dan 

pengelolaan usaha persewaan sepeda gunung, contoh di Desa Bumiaji.  

 Tersedianya lapangan kerja dan usaha dapat dianalisis dari tiga  perspektif 

yaitu peran wisatawan (role of guess perspective) atau yang melihat dari sisi 

permintaan, peran komunitas (role of host perspective) atau yang melihat dari sisi 

penawaran, dan peran pemerintah (role of policy maker perspektif)  atau yang 

melihat dari sisi kebijakan, yang masing-masing saling terkait satu sama lain.  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

LAPORAN PENELITIAN STUDI EVALUASI PENERAPAN PRINSIP SRI ENDAH NURHIDAYATI



62 
 

 Dari perspektif wisatawan terlihat bahwa kebutuhan wisatawan akan 

memberikan peluang pada usaha barang/jasa bidang pariwisata, baik di usaha hulu 

maupun hilir. Karakteristik wisatawan yang berbeda satu sama lain akan 

melahirkan produk dan jasa yang juga berbeda satu sama lain. Dari perspektif 

peran wisatawan (role of guess perspective) terlihat bahwa kebutuhan wisatawan 

menimbulkan  peluang kerja dan peluang usaha pariwisata. Kedatangan wisatawan 

dapat membuka akses komunitas lokal untuk mengembangkan peluang kerja dan 

peluang usaha. Tanpa akses/kesempatan bagi komunitas lokal, kedatangan 

wisatawan tidak akan berdampak ekonomi bagi komunitas. Tanpa kedatangan 

wisatawan, prinsip ekonomi CBT tidak bisa berjalan. 

 Dilihat dari perspektif peran komunitas (role of host perspective), CBT 

dapat berjalan jika komunitas mampu mengakses peluang kerja dan peluang usaha 

yang timbul akibat kedatangan wisatawan menjadi pekerjaan dan usaha produktif. 

Kemampuan mengubah akses menjadi pekerjaan dan usaha  selanjutnya disebut 

partisipasi ekonomi komunitas.  Faktor yang terkait dengan kemampuan mengubah 

peluang kerja menjadi pekerjaan tergantung pada kemampuan komunitas 

memenuhi standarisasi pendidikan, ketrampilan, dan penampilan yang ditetapkan 

industri pariwisata.        

 Peran pemerintah (role of policy maker perspective) berkaitan dengan 

peran-peran yang dilakukan pemerintah sebagai pemegang kewenangan untuk 

mengembangkan infrastruktur dan  program penunjang. Pengembangan itu 

memudahkan wisatawan melakukan aktivitas, memberi akses, dan melakukan 
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pemberdayaan komunitas agar memanfaatkan secara optimal kedatangan 

wisatawan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif.   

 Tersebarnya lapangan kerja dan pengembangan usaha  merupakan salah 

satu indikator keberhasilan pengembangan pariwisata. Semakin banyak tenaga 

kerja yang terserap  dan semakin luas usaha yang dikembangkan komunitas, hal itu 

menjadi tolok ukur semakin positifnya dampak ekonomi yang diperoleh 

komunitas. Hal ini menjadi kritik bagi indikator prinsip ekonomi yang 

disampaikan Suansri yaitu terciptanya lapangan pekerjaan sektor pariwisata. 

Pariwisata akan menghasilkan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha dengan 

sendirinya sebagai respons dari adanya permintaan terhadap produk wisata. 

Namun, hal ini tidak akan berarti apa-apa bagi komunitas jika mereka tidak 

memiliki akses masuk kepada lapangan kerja/usaha yang ada. Didapatkannya 

akses merupakan pintu gerbang bagi komunitas untuk memanfaatkan lapangan 

kerja/usaha. Akses di sektor pariwisata berupa peluang kerja dan peluang usaha 

produk/jasa pariwisata.  Selanjutnya tinggal bagaimana kemampuan komunitas 

untuk memanfaatkan akses yang ada dan mengubah peluang kerja/usaha menjadi 

pekerjaaan dan usaha produktif. Dengan demikian, prinsip ekonomi CBT bukan 

hanya berupa terciptanya lapangan pekerjaan sektor pariwisata, melainkan adanya 

akses komunitas lokal terhadap peluang kerja/usaha sektor pariwisata dan adanya 

partisipasi komunitas untuk memanfaatkannya.  

5.2.2  Prinsip  Sosial 

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (CBT) berdasar  prinsip 

sosial harus memberikan peningkatan kualitas hidup (quality of 
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life/QoL)komunitas. Salah satu model pengukuran QoL  disampaikan oleh Allen 

et. al  (dalam Andereck dan Nyaupane, 2011:95) menggunakan  indikator persepsi 

penduduk tentang   pengaruh   pariwisata terhadap  dimensi kehidupan komunitas 

dan keterlibatan komunitas didalam pengembangan pariwisata. 

Dengan mengacu pada pendapat Schalock dan Siperstain  (dalam Andereck 

dan Nyaupane, 2011:95) dinyatakan bahwa pengukuran kualitas hidup (quality of 

live/QoL) berkaitan dengan pengembangan pariwisata merupakan pengalaman 

subjektif yang sangat tergantung pada persepsi dan perasaan individu. serta  Taylor 

dan Bogdan ( dalam Andereck dan Nyaupane, 2011:96) yang menyatakan bahwa 

QoL paling ideal dipelajari dari perspektif individu.   

Studi   ini mengidentifikasi peningkatan QoL dengan menggunakan unit 

analisis individu anggota komunitas. Oleh karena itu, akan dideskripsikan terlebih 

dahulu persepsi individu tentang pengembangan agrowisata,  persepsi individu  

tentang pengaruh agrowisata terhadap kehidupan mereka, dan persepsi individu 

(anggota komunitas) tentang keterlibatannya dalam pengembangan agrowisata. 

Secara umum terlihat bahwa persepsi individu, dalam hal ini responden,  tentang 

pengembangan agrowisata  positif. Meskipun  demikian, mayoritas individu  belum yakin 

jika pariwisata dapat dijadikan tumpuan ekonomi utama karena  industri pariwisata 

bersifat seasonal (musiman). 

Persepsi individu tentang pengembangan agrowisata dapat diukur dengan 

melihat persetujuan  tentang pengembangan agrowisata, setuju dengan kedatangan 

wisatawan, dampak pengembangan agrowisata terhadap kesejahteraan masyarakat, 

persepsi tentang penyerapan tenaga kerja/usaha lokal, peluang agrowisata sebagai 
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pekerjaan tetap, peran organisasi lokal, partisipasi individu dalam agrowisata, 

peran agrowisata dalam mendukung budaya dan seni lokal, dan peningkatan 

keamanan. Dari jawaban dapat diukur persepsi komunitas tentang pengembangan 

agrowisata apakah bersifat positif atau negatif. 

 Persepsi individu menunjukkan mayoritas (83,6%) responden  setuju 

dengan pengembangan agrowisata, 88,4% responden setuju dengan kedatangan 

wisatawan, 79% menganggap pengembangan agrowisata berdampak terhadap 

kesejahteraan masyarakat, hanya 40,9% responden yang menyatakan jika 

pengembangan agrowisata menyerap tenaga kerja, 34% menyatakan jika 

agrowisata dapat mendorong timbulnya usaha lokal, 54,8% responden menyatakan 

jika agrowisata berpeluang untuk dijadikan pekerjaan tetap, 63,4% responden 

menyatakan jika agrowisata mendorong peran organisasi lokal, sebanyak 59,6% 

menyatakan partisipasi individu dalam agrowisata, 57,8% menganggap agrowisata 

berperan dalam mendukung budaya dan seni lokal, dan 62,1% menyatakan jika 

pengembangan agrowisata dapat meningkatan keamanan setempat.  

Persepsi individu anggota komunitas terhadap pengembangan agrowisata 

memberikan gambaran tentang pandangan, pendapat, dan harapannya terhadap 

pengembangan agrowisata. Ada dua hal mendasar yang terkandung di dalam 

persepsi individu terhadap agrowisata yaitu (1) persepsi individu yang berkaitan 

dengan manfaat yang diperolehnya dari pengembangan agrowisata berupa 

preferensi terhadap pengembangan agrowisata, dampak agrowisata bagi 

kesejahteraan ekonomi,  pengembangan seni budaya, terciptanya keamanan, dan 
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partisipasi individu, dan (2) persepsi individu tentang manfaat agrowisata bagi 

komunitas yaitu peran organisasi lokal. 

 Mayoritas responden (83,6%) menyatakan setuju terhadap pengembangan 

agrowisata dan kedatangan wisatawan di desanya. Persetujuan tersebut bermakna 

sebagai berikut. 

1) Preferensi komunitas terhadap pengembangan agrowisata. Masyarakat 

lebih senang jika desanya dikembangkan sebagai desa agrowisata daripada 

tidak. Hal ini  menunjukkan adanya keterbukaan, harapan, nilai positif, 

kepuasan, dan kebahagiaan masyarakat dengan kedatangan wisatawan. 

Iwan, tokoh masyarakat dari Tulungrejo, menyampaikan 

pendapatnya sebagai berikut. 

“Sejak jadi agrowisata kan tambah maju. Banyak pengunjung datang, desa  
menjadi ramai dan semakin hidup. Ekonomi berkembang. Petani ikut 
senang karena ada pemasukan.” 

Warsinah, penduduk Desa Torongrejo, mengungkapkan hal serupa : 

“Lebih senang kalau ada agrowisata, bisa jualan, bisa buat kripik, tidak ada 
istilah nganggur.” 

  Ali, tokoh masyarakat dari  Bumiaji, menyatakan hal berikut ini. 

“Dengan adanya pengembangan agrowisata, pembangunan desa makin 
pesat, jalan halus  dan lebar,  penerangan jalan cukup. Dibangun pusat 
kegiatan pariwisata. Industri kecil ikut berkembang, Yang punya kebun 
apel juga lebih sejahtera karena harga jual apel lewat agrowisata lebih 
stabil dan mahal dibandingkan lewat pedagang.” 
 

Dari sejumlah pendapat responden dapat dianalisis preferensi 

individu  sebagai berikut, 
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Gambar 5.5 Diagram Alir Preferensi Individu  
(Sumber : Data primer 2013) 
 

Preferensi individu mencerminkan dukungan komunitas  terhadap 

pengembangan agrowisata. Alasan yang mendasari preferensi individu terhadap 

pengembangan agrowisata ialah adanya pemasukan petani, berkembangnya 

aktivitas ekonomi, stabilitas harga apel, situasi desa menjadi ramai, dan kemajuan 

dan pengembangan infrastruktur  dapat dirasakan individu.  Preferensi individu 

terhadap pengembangan agrowisata berkaitan dengan aspek kemudahan, dan 

manfaat yang bisa dirasakannya.  

Preferensi individu juga menggambarkan  keterbukaan sikap komunitas 

untuk menjadi hosts (tuan rumah) bagi wisatawan. Sikap terbuka ini dipengaruhi  

oleh faktor internal, misalnya budaya menyambut tamu dan faktor eksternal, 

misalnya manfaat pariwisata bagi komunitas. 

Perihal ini disampaikan  Wiwid dari Desa Bumiaji. 

“Masyarakat desa itu kan kalau kedatangan tamu reaksinya ada dua yaitu 
gupoh (tergopoh-gopoh) dan suguh (memberi suguhan). Itu yang juga 
muncul pada saat desa ini dikembangkan menjadi desa agrowisata. 
Masyarakat sini dengan senang hati siap  menerima  tamu yang datang dan  
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siap menghidangkan  sajian makanan, pemandangan, dan kegiatan wisata 
bagi pengunjung.” 
 

Hal serupa disampaikan Suharno dari Desa Tulungrejo. 

“Pada dasarnya masyarakat desa itu masih guyub, senang ditamoni (senang 
dikunjungi tamu), karena menurut budaya masyarakat sini tamu itu rejeki, 
jadi harus diperlakukan dengan baik. Jika tamu diperlakukan dengan baik, 
akan mendapat pahala berupa rejeki dari Allah. Buktinya semakin banyak 
pengunjung yang datang ke agrowisata, semakin banyak rejeki yang 
mengalir pada masyarakat jika pengunjung diperlakukan dengan baik, 
sopan, dan dilayani secara prima.” 

 

Kutipan wawancara meunjukkan bahwa komunitas di Kota Batu pada 

dasarnya telah memiliki modal dasar berupa kebiasaan menyambut tamu sebagai 

bagian dari budayanya, khususnya komunitas di sekitar tujuan agrowisata. 

Kebiasaan ini merupakan modal internal komunitas yang dapat dikembangkan 

secara profesional menjadi ketrampilan  melayani wisatawan. Kebiasaan melayani 

tamu ini juga menjadi kekuatan masyarakat untuk mengembangkan agrowisata 

sesuai dengan nilai dasar industri pariwisata yaitu pelayanan.    

Dalam pengembangan agrowisata terkandung perubahan kebiasaan 

melayani tamu menjadi ketrampilan pelayanan kepada wisatawan, yang perubahan 

tersebut berefek ekonomi. Jika semula pelayanan tamu dilakukan tanpa pamrih, 

pelayanan kepada wisatawan berpamrih tertentu, yaitu nilai ekonomi berupa jasa 

pelayanan kepada wisatawan. Proses perubahan nilai ini dapat diskemakan sebagai 

berikut.   
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 Gambar 5.6 Proses Perubahan Nilai ini dalam Komunitas 
 (Sumber : Data primer 2013) 
 

Kebiasaan menyambut tamu merupakan bagian budaya masyarakat Kota 

Batu.  Dengan adanya pengembangan agrowisata,  kebiasaan tersebut 

dikembangkan menjadi ketrampilan pelayanan. Dalam proses pengembangan 

kebiasaan menjadi ketrampilan pelayanan, terjadi proses perubahan nilai sebagai 

berikut 

 

Tabel 5.7  
Perubahan Nilai yang Terjadi dalam Pengembangan Agrowisata 

No Nilai Perubahan  

1 Tamu ibarat pembawa rejeki, 
jika memperlakukannya 
dengan baik, akan mendapat 
pahala dan rejeki dari Allah. 

Tamu membawa rejeki secara 
langsung yaitu pemasukan dari 
tiket yang dibayar. 

2 · Tamu harus diperlakukan 
dengan baik agar mendapat 
pahala dari Allah. 

· Tamu harus diperlakukan 
dengan baik untuk menjaga  
 

Tamu harus diperlakukan 
dengan baik agar puas dan 
menceritakan kepuasannya 
kepada orang lain berupa 
promosi dari mulut ke mulut. 
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hubungan social dengan 
orang lain. 

3 Tamu dijamu dengan 
makanan/minuman sebagai 
bentuk penghormatan.  

Tamu dijamu karena sudah 
membayar. Hidangan yang 
disajikan adalah barang yang 
sudah dibeli tamu dan 
dibayarkan melalui tiket masuk. 

4 Menerima tamu adalah 
keihlasan dan bagian dari 
sikap hidup bermasyarakat. 

Menerima tamu merupakan  
kewajiban  sebagai konsekuensi 
menerima sejumlah pembayaran. 

Sumber: Data Primer, 2013 

Dari tabel di atas diketahui  bahwa  terdapat perubahan nilai tamu bagi 

komunitas, perlakukan terhadap tamu, nilai menjamu tamu, dan filosofi tentang 

penyambutan tamu. Nilai tamu berubah dalam hal proses perolehan rejeki. Jika 

semula tamu dianggap merupakan media untuk mendapat pahala dan kemurahan 

rejeki dari Allah sebagai pembawa rejeki secara tidak langsung kini berubah 

maknanya menjadi rejeki itu sendiri, yaitu sebagai pembawa rejeki secara 

langsung.  Terjadi perubahan nilai tamu berupa  penyederhanaan makna perolehan 

rejeki.  

Nilai sosial yang berkaitan dengan penyambutan tamu juga berubah. Nilai 

bahwa menyambut tamu dengan baik merupakan tindakan yang berpahala sebagai 

ibadah dan untuk menjaga hubungan sosial dengan orang lain sebagai orientasi 

sosial berubah menjadi menyambut dengan baik untuk memuaskannya sebagai 

orientasi usaha. Tamu yang puas berefek menjadi agen promosi  bagi calon tamu 

lainnya. Dengan demikian, nilai pelayanan tamu dengan baik berubah menjadi 

orientasi pengembangan dan kesinambungan usaha agrowisata. 
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 Menjamu tamu pada awalnya mengandung nilai penghormatan. Ada 

kebiasaan untuk menghidangkan makanan/minuman terbaik yang dimiliki jika 

kedatangan tamu sebagai wujud kesopanan untuk menghargainya. Dalam 

pengembangan agrowisata, nilai menjamu tamu berubah menjadi bagian dari nilai 

bisnis. Tamu tidak lagi dijamu karena alasan penghormatan, tetapi dijamu karena 

telah membayar tiket masuk yang di dalam tarif itu termasuk minuman yang 

disajikan dan apel yang dikonsumsi  di lokasi agrowisata. 

Nilai penyambutan tamu sebagai nilai keikhlasan dan bagian dari hidup 

bermasyarakat juga berubah menjadi nilai sebagai konsekuensi dari pembayaran 

tiket masuk agrowisata. Dengan demikian, ada perubahan makna penyambutan 

tamu, dari makna sosial menuju makna ekonomi. Perubahan itu  berupa pertukaran 

uang dengan sejumlah pelayanan komunitas kepada tamu.   

Proses perubahan nilai yang timbul dengan adanya pengembangan 

agrowisata juga  diperlihatkan dalam dua bentuk. Pertama, melayani tamu 

merupakan perilaku santun yang diekspresikan dalam proses pelayanan tamu. 

Misalnya, pengekspresian greeting di Kota Batu   sudah dikenal dalam kehidupan 

komunitas dengan sebutan nyopo atau menyapa orang yang ditemui, termasuk 

menyapa tamu. Biasanya  masyarakat Kota Batu menyapa seseorang dengan 

sebutan ala Malangan  yaitu menggunakan kata Ker (maksudnya Rek) seperti yok 

opo Ker. Sapaan ini  digunakan untuk menyapa orang yang seusia atau yang lebih 

muda, memiliki hubungan erat/akrab, dan telah saling mengenal. Sapaan kepada 

orang yang lebih tua atau yang berkedudukan lebih tinggi, dan baru dikenal, 

menggunakan bahasa Jawa Kromo Inggil, misalnya sugeng enjang (selamat pagi), 
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sugeng sonten (selamat sore).  Ketika menyambut tamu di lokasi agrowisata, 

sapaan Ker atau yang menggunakan bahasa Jawa  tidak  digunakan sapaan itu 

diganti dengan sapaan seperti ‘selamat pagi, selmat siang, selamat sore, atau 

assalamualaikum. Terlihat ada perbedaan diksi atau pilihan kata ketika meynambut 

tamu, yang juga menunjukkan adanya perubahan adalah perilaku untuk salin 

(berganti pakaian) dan pemakaian alas kaki ketika tamu datang. Masyarakat 

berkostum khusus ketika menyambut tamu, yang berbeda dengan pakaian 

keseharian saat mereka beraktifitas di lahan agrowisata. Hal ini dimaksudkan 

sebagai bentuk penghormatan kepada tamu yang datang dan sebagai sikap sopan 

santun kepada tamu.  Yang juga tampak dalam penyambutan tamu adalah sikap 

ramah kepada tamu, yang bahkan cenderung berlebih-lebihan. Ketika aktivitas 

agrowisata berlangsung, pemilik lahan berusaha bersikap ramah, tersenyum, dan 

tidak marah, sekalipun ulah tamu menjengkelkan. Misalnya membuang sampah 

sembarangan, memetik apel secara tidak benar, mengambil apel yang masih muda, 

atau merusak pohon apel yang sedang berbunga. Hal ini berbeda dengan sikap 

sehari-hari mereka yang biasanya lugas dan berterus terang. 

Kedua, penetapan standar pelayanan tamu meliputi standar tata cara 

penyambutan tamu, standar penampilan ketika menyambut tamu, dan hidangan 

yang disajikan untuk tamu. Tata cara penyambutan tamu tidak dikenal dalam 

kebiasaan bertamu di Kota Batu. Tata cara penyambutan tamu muncul seiring 

dengan pengembangan agrowisata  Tata cara penyambutan tamu hanya diterapkan 

pada tamu rombongan sekolah, tamu rombongan instansi, organisasi atau 

korporasi, bukan tamu individu atau rombongan keluarga.  Lokasinya di Bale 
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Desa. Susunan acara dimulai dengan ucapan selamat datang oleh wakil pengelola, 

sambutan wakil rombongan tamu dilanjutkan sambutan Kepala  Desa, sambutan 

pengelola dan ditutup dengan doa. Durasi penyambutan tamu rombongan 

memakan waktu 30--60 menit.  Sopan santun berpakaian ketika menyambut tamu 

ialah berpakaian pantas dan rapi, beralas kaki, dan yang perempuan berhias. 

Hidangan yang disajikan pengelola berupa minuman sari apel   sebagai welcome 

drink. Di Batu juga terdapat produk lain berbahan apel yang dapat disajikan 

kepada tamu, seperti dodol apel, kripik apel,  sele apel, sirup apel, dan sebagainya.  

Standar pelayanan, penampilan, dan penyajian minuman kepada tamu 

merupakan etika sosial yang dipengaruhi nilai-nilai kesopanan. Nilai kesopanan ini 

tidak bermula dari komunitas agraris tetapi datang dari masyarakat kota/industri. 

Nilai-nilai sopan santun ketika menyambut dan menjamu tamu mengubah mereka 

dari orientasi yang bernilai sosial menjadi bernilai ekonomi.  

Informasi berperan penting dalam membentuk preferensi individu  

menerima pengembangan agrowisata. Arus informasi yang diterima individu 

dalam komunitas  memberikan pengetahuan dan menjadi acuan proses 

pengambilan keputusan dalam pengembangan agrowisata di komunitas. 

Dari hasil wawancara tercatat mayoritas (86,9%) responden di Kota Batu 

mengetahui agrowisata dan sebanyak 13,1% tidak mengetahuinya. Adapun 

informasi yang diperolehnya tercatat 27% bersumber dari saudara/keluarga, 19,7%  

dari kelurahan, 5,6% dari media massa, 21,2%  dari teman/tetangga, 0,5%  dari 

internet, dan 12,6%  dari kelompok tani. Sumber informasi tentang agrowisata 

lebih sering berasal dari sumber nonformal/informal seperti saudara/keluarga atau  
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teman/tetangga, dibandingkan dengan sumber formal seperti pemerintah, dan 

media massa. Sumber informasi nonformal/informal yang berkembang di pedesaan 

dipengaruhi oleh tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan yang bersumber pada 

kekerabatan (Bintarto, 1977:4), mereka menjalin pergaulan dan saling mengenal di 

antara mereka  (Landis, 1948).  Ikatan kekerabatan dan pergaulan yang cukup erat 

di desa telah mendorong masyarakat untuk lebih banyak mengakses informasi dari 

lingkungan terdekat, seperti diungkapkan beberapa responden berikut.  

Wardoyo petani dari Desa Oro-Oro Ombo mengatakannya sebagai 

berikut, 

“Saya tahu tentang agrowisata dari saudara  yang pernah masuk ke 
agrokusuma. Saya bertanya, apa agrowisata ? Kok mereka ramai 
bagaimana caranya ? Membayarnya bagaimana ? Siapa yang mengelola. 
Setelah sudah tau, saya coba menawarkan kebun untuk agrowisata. Saya 
titip promosi pada teman yang kebetulan bekerja di hotel, kalau ada yang 
cari lahan agrowisata di tempat saya bisa, harganya juga lebih murah dari 
pada lahan agrowisata yang lain.”  
 

Wiwid, petani dan pengelola WBA dari Desa Bumiaji, 

menyampaikan pendapat yang berbeda berikut ini, 

“Kalau saya memang sudah lama tahu tentang agrowisata, terutama 
potensinya, baik informasi dari kelurahan, teman, maupun media massa. 
Kami di Bumiaji berusaha menyosialisasikan kepada teman, keluarga, 
tetangga, dan mengajak petani yang lahannya memenuhi syarat untuk 
membuka agrowisata yang dikoordinasi desa.” 
 

Katyo, petani apel dari Desa Punten memiliki pendapat berbeda: 

“Ngertose perkoro agrowisata nggih saking ponakan. Nek sing ngandani 
sederek niku luwih sekeco, mboten ditambahi, mboten dikurangi. 
Mangkane nek saking kulo luwih percoyo. Zaman sakniki katah sing 
mbujuk, tirose ngeten mengke, angsal bantuan, nanging njeketek mbujuk.”. 
(Tahu tentang agrowisata ya dari keponakan. Kalau yang memberi tahu  
saudara itu lebih enak, tidak ditambah atau tidak dikurangi. Maka dari itu, 
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saya lebih mempercayainya.  Zaman sekarang banyak orang yang suka 
berbohong, katanya begini, nanti dapat bantuan, tapi ternyata bohong). 
 
Sebenarnya terdapat mekanisme informasi tentang pariwisata/agrowisata   

oleh  pemerintah, yaitu dari  Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Batu. Informasi itu 

berbentuk sosialisasi atau penyuluhan. Namun,  mayoritas (63,9%) responden 

mengaku belum pernah mendapatnya. Hanya sebanyak 36,1% responden pernah 

memperoleh penyuluhan/sosialisasi. Penyuluhan/sosialisasi tentang agrowisata 

sering dilakukan oleh pemerintah,  yaitu Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Batu 

dan oleh perguruan tinggi. Substansi penyuluhan yang diperolehnya lebih bersifat 

informasi strategis misalnya berkaitan dengan sapta pesona  wisata atau informasi 

tentang objek wisata di Kota Batu, termasuk  agrowisata, bukan informasi yang 

bersifat teknis implementatif. Biasanya penyuluhan dilakukan di sekitar objek 

agrowisata. Beragamnya jenis dan sumber informasi membuat individu 

mengetahui  tentang agrowisata dan keuntungan yang diperoleh jika 

mengusahakannya.  

Dari hasil wawancara dapat diskemakan perihal informasi yang diterima 

masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 5.7  Proses Dimilikinya Persepsi tentang Agrowisata 
 (Sumber : Data primer 2013) 
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Informasi yang diterima individu dari berbagai sumber akan memberikan 

pengetahuan tentang berbagai hal, misalnya tentang konsep agrowisata, potensi 

agrowisata, bagaimana menjalankan agrowisata, dan manfaat apa yang diperoleh.  

Dengan pengetahuan yang diperoleh, masyarakat melakukan penilaian berupa 

kesesuaian informasi dengan kenyataan yang dilihat. Dari proses inilah terbentuk 

persepsi berupa intepretasi dan arti pengembangan agrowisata.   

 Persepsi individu tentang pengembangan agrowisata terkait dengan 

keuntungan ekonomi yang diperolehnya, yaitu (1) peningkatan kesejahteraan, (2) 

penyerapan tenaga kerja, dan (3) pendorong tumbuhnya usaha mandiri. Mayoritas 

responden (79%) menyatakan bahwa pengembangan agrowisata dapat 

meningkatkan kesejahteraan dan sebanyak 21% menyatakan sebaliknya bahwa 

pengembangan agrowisata belum dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. 

Wujud peningkatan kesejahteraan yang dimaksud, antara lain, hasil 

pengembangkan agrowisata dapat digunakan untuk membiayai sekolah anak 

sampai di perguruan tinggi (18,2%),  dapat memenuhi kebutuhan keluarga 

(43,4%), ditabung untuk  membeli lahan baru (4,5%),  dapat mengusahakan bibit, 

pupuk dan obatan-obatan untuk  membudidayakan tanaman lain,  seperti tanaman 

hias/bunga, kopi  dsb (13,4%). 

 Responden yang berpendapat bahwa pengembangan agrowisata belum 

dapat meningkatkan kesejahteraan mereka disebabkan oleh sifat pariwisata yang 

musiman. Hal ini terungkap dari kutipan wawancara berikut. 
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 Maryati, pedagang bakso dari Tulungrejo, mengatakan sbb. 

“Usaha ini buat samben saja,  kan ndak mesti. Kalau pas libur, ya saya buat 
bakso, agak banyak lumayan hasilnya, kalau hari biasa, ya tidak banyak 
soalnya tidak terlalu ramai, nanti tidak habis malahan rugi. 

 Titik, dari Desa Sisir yang memiliki toko camilan, menyatakan sbb. 

“Kalau pas liburan atau minggu, saya sampai  dibantu anak-anak, Toko 
ramai sekali karena banyak rombongan. Tidak teratasi kalau jaga sendiri.  
Kalau tidak liburan apa hari biasa ya saya jaga sendiri. Kalau ramai terus 
seperti tepat liburan, saya senang.” 

 Supawi,  petani dari Desa Punten berpendapat berikut ini. 

“Agrowisata itu  musiman. Kadang-kadang ramai ketika liburan anak 
sekolah, kadang-kadang ya sepi. Lain dengan Tulungrejo yang tidak pernah 
sepi. Di sini agak jauh dari objek wisata. Kalau di Tulungrejo tidak ada 
apel, tamunya dibawa ke sini.” 

 

 Dengan sifatnya yang musiman, agrowisata belum bisa diharapkan sebagai 

tumpuan ekonomi utama, bekerja di agrowisata dianggap sebagai pekerjaan 

sambilan, bukan pekerjaan utama. 

Meskipun mayoritas responden menganggap bahwa agrowisata 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agrowisata tidak dengan sendirinya   

menyerap tenaga kerja lokal atau mendorong tumbuhnya usaha. Penyerapan tenaga 

kerja dan pengembangan usaha berkaitan dengan sumber daya manusia. Hal ini 

menunjukkan bahwa komunitas  bersikap realistis dalam memandang peluang 

tenaga kerja lokal di bursa ketenagakerjaan atau dalam mengembangkan usaha 

mandiri di industri  pariwisata.  
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Suharno dari Tulungrejo menyatakan hal berikut ini. 

“Penyerapan tenaga kerja tergantung pada kemampuan dan latar belakang 
pendidikan. Tidak semua bisa diterima bekerja di pariwisata.  Kalau ingin 
bekerja di hotel, ya harus punya ijasah perhotelan. Kecuali kalau mau 
berusaha di sektor agrowisata, asal punya kebun apel yang produktif, bisa 
menjadi peluang usaha. Usaha lain butuh modal, kemampuan, peralatan, 
tidak ada yang gratis.” 

 

 Persepsi  responden tentang kemampuan industri agrowisata menyerap 

tenaga kerja dan mendorong berkembangnya usaha tergantung pada kemampuan 

dan tingkat pendidikan yang dimiliki. Hal tersebut dianggap wajar jika agrowisata 

tidak dapat menyerap tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Tenaga 

kerja dan calon pemilik usaha yang mampu saja, yang bisa memanfaatkan 

kesempatan. 

  Mayoritas responden (63,4%) beranggapan bahwa agrowisata berperan  

dalam mendukung budaya dan seni lokal, yaitu topengan dan bantengan. 

Pengembangan agrowisata ikut meningkatkan kuantitas dan kualitas kelompok 

seni topengan dan bantengan. Seni topengan dan bantengan sebagai bagian dari 

atraksi wisata, misalnya penampilan kedua seni ini di hotel atau di event rutin di 

tingkat desa/kota. Kelompok seni yang sebelumnya vakum mulai eksis kembali. 

Mereka melakukan latihan rutin, tampil dalam pertunjukan, dan merekrut anggota 

baru. Event dan kegiatan rutin pariwisata memberikan peluang kepada kelompok 

seni topengan dan bantengan untuk pentas dan dinikmati oleh masyarakat dan 

wisatawan di Kota Batu. 
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 Dari aspek keamanan, pengembangan agrowisata meningkatkan rasa aman 

komunitas karena pengembangannya diikuti oleh pengembangan infrastruktur 

penunjang keamanan, seperti penerangan jalan umum, perbaikan saluran air, dan 

pengaspalan jalan yang rusak. Dengan penerangan yang cukup, anggota komunitas 

yang tinggal di sepanjang jalan merasa lebih aman.   

 Kepuasan masyarakat atas dampak pengembangan agrowisata tercermin 

dari persepsinya tentang peningkatan partisipasi individu, seperti diungkapkan 

informan berikut.  

 Pramono, Ketua Kelompok Tani Makmur Abadi, berpendapat seperti 

berikut ini.  

“Dengan adanya agrowisata, organisasi Kelompok Tani Makmur Abadi 
menjadi   penting sebagai koordinator. Di sini segala sesuatu dirembug 
bersama anggota, baik yang terkait dengan pelaksanaan agrowisata seperti 
jadwal tamu, roling lahan,  perubahan harga, pembagian tugas sampai 
pengelolaan dana agrowisata. Kelompok tani juga menampung keluhan 
anggota dan membantu anggota memasarkan lahannya sebagai lahan 
agrowisata.” 

 Seorang guru dari Desa Bumiaji menyampaikan pendapatnya sebagai 

berikut. 

“Di Bumiaji, Wisata Bukit Apel dibentuk untuk mengembangkan 
agrowisata tingkat desa yang berkoordinasi dengan Kelompok Tani sebagai 
pemilik lahan. Kalau kelompok tani ngurusi teknis pertaniannya, WBA 
melalui kepengurusannya  lebih banyak berperan sebagai pengelola 
agrowisata seperti survei lokasi, merancang acara penyambutan tamu 
rombongan, dan memberikan pelatihan guide pada anggota Karang 
Taruna.” 
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 Iwan Setyawan, salah seorang pemilik lahan agrowisata dari Tulungrejo 

berkata sbb. 

“Setahu saya,  agrowisata sudah diurus oleh kelompok tani.  Kami 
menyiapkan lahan, menjaga kebersihan, membersihkan rumput/semak yang  
mengganggu. Pemandunya biasanya anggota kelompok tani yang 
ditugaskan, bergantian agar semua ikut merasakan.” 

 

 Nawawi, anggota Kelompok Tani Makmur Abadi dari Tulungrejo berkata 

sbb. 

“ Pada setiap pertemuan anggota kelompok tani bisa menyampaikan 
pendapat. Misalnya, kalau panen raya, tamunya dibagi rata biar tidak ada 
yang iri. Kalau lahannya sedang tidak panen, ya harus menerima jika tidak 
dapat tamu. Kalau pas tidak bisa datang di pertemuan, saya biasanya 
menghubungi pengurus kalau ingin menyampaikan usulan.” 

 

 Pono, pemilik lahan Agrowisata di Bumiaji, mengatakan hal berikut ini. 

“Biasanya saya lapor pada pengurus WBA jika lahan saya siap petik 
supaya dicarikan tamu. Kadang-kadang ada tamu yang datang sendiri ke 
rumah tanpa melalui WBA. Lewat WBA lebih enak, tidak repot, kami 
tinggal menunggu tamu datang.” 

 Tentang mekanisme koordinasi WBA dan komunitas, Sri Narya, pedagang 

keripik dari Bumiaji, menceritakan sebagai berikut. 

“Kalau mau ada rombongan yang datang ke Bumiaji, saya dapat informasi 
dari WBA. Biasanya mereka dari luar jawa untuk kunjungan kerja. Saya 
siapkan pickup untuk membawa barang dan langsung berjualan oleh-oleh 
di depan balai desa. Kalau orang sini boleh berjualan kalau orang luar tidak 
boleh.” 
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 Dari kutipan wawancara di atas terlihat bahwa ada peningkatan  partisipasi 

organisasi setempat, seperti Kelompok Tani, Wisata Bukit Apel (pengelola 

agrowisata tingkat desa), karang taruna dan individu anggota komunitas dalam 

pengembangan agrowisata. Organisasi lokal berperan sebagai koordinator 

penyelenggara kegiatan wisata, menangani pemasaran dan promosi agrowisata, 

menghubungi calon tamu, berkoordinasi dengan pemilik lahan, menyiapkan 

kebutuhan pelayanan kepada tamu (guide lokal, transport lokal, penginapan), 

melakukan sosialisasi dan pelatihan guide, menyelenggarakan pelatihan 

kepariwisataan, menentukan harga dan membagi jumlah tamu kepada anggota. 

Peran individu, antara lain, adalah menyiapkan lahan, mencari informasi tentang 

tamu di kelompok tani/WBA/kelurahan, menyiapkan  penginapan jika ada yang 

ingin bermalam, menyiapkan minuman wisatawan,  timbangan dan bungkus apel, 

menyiapkan tenaga kerja untuk membantu jika lahan agrowisata cukup luas. Tugas 

pembantu ini antara lain , adalah mengarahkan tamu memetik apel dengan benar 

agar tanaman tidak rusak.  

 Dari perspektif  komunitas lokal, persepsi masyarakat dapat merefleksikan  

peran agrowisata terhadap  peningkatan kualitas hidup komunitas. Meskipun tidak 

semua aspek dapat berjalan ideal, persepsi individu menggambarkan kepuasan 

responden terhadap apa yang diperoleh dari agrowisata secara 

organisasi/kelembagaan maupun individual. Persepsi tersebut  menjadi spirit bagi 

komunitas untuk  menjaga  aset dan sumber daya yang dimiliki. 

 Dari perspektif kepentingan wisatawan, penerimaan komunitas terhadap 

agrowisata dan kedatangan wisatawan  mendorong komunitas bersikap responsif 
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melayani wisatawan.  Penerimaan dan pelayanan yang baik kepada wisatawan 

menghasilkan produk wisata yang dibutuhkan wisatawan. Semakin tinggi kualitas 

produk wisata yang diberikan kepada konsumen, Semakin berkualitas produk 

wisata yang dinikmati konsumen. Hal ini akan menghasilkan tingkat kepuasan 

konsumen yang tinggi. Kepuasan  konsumen akan mendorongnya untuk 

berkunjung kembali ke Kota Batu atau paling tidak menginformasikan 

kepuasannya kepada orang lain. Kepentingan wisatawan untuk menikmati produk 

pelayanan yang berkualitas terpenuhi. Demikian juga, kepentingan ekonomi dan 

sosial komunitas dengan  adanya kedatangan wisatawan juga terpenuhi. Jika 

mekanisme tersebut berjalan secara terus-menerus, kesinambungan usaha lebih 

terjaga.  

5.2.3. Prinsip Budaya   

  Prinsip budaya CBT dalam pengembangan agrowisata meliputi tiga  hal: 

(a) mendorong berkembangannya pertukaran budaya,  (b) mendorong masyarakat 

untuk menghormati budaya yang berbeda,  dan (c)  budaya pembangunan melekat 

erat dalam budaya lokal. 

 Pariwisata merupakan kegiatan yang memungkinkan terjadinya pertemuan 

antara wisatawan dan penduduk setempat, yang masing-masingmenjalankan peran 

berbeda. Penduduk setempat berperan sebagai  pelaku usaha pariwisata dan 

wisatawan berperan sebagai pengguna jasa. Wisatawan ketika beraktivitas 

pariwisata memiliki kebutuhan hidup yang harus dipenuhi di destinasi wisata. 

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan wisatawan selama berada di destinasi wisata 

tersebut, terjadi interaksi wisatawan dengan penduduk setempat yang 
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memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan.  Dalam proses interaksi yang 

saling menguntungkan  tersebut  terjadi  komunikasi  antara wisatawan dan 

komunitas lokal dimana masing-masing akan saling bertukar informasi.  Proses 

pertukaran informasi antamereka berefek pada pertukaran budaya berupa 

ide/gagasan, aktivitas, dan benda.  

Wisatawan yang datang ke objek agrowisata  Batu berasal dari Malang 

Raya1, wilayah Jawa Timur2,  Pulau Jawa-Bali3, dan luar Jawa-Bali,  sebagaimana 

terlihat pada Tabel 5.6 

Tabel 5.8 
Asal Wisatawan 

Asal Wisatawan Frekuensi % 

 Malang Raya 30 20,0 

 Jawa Timur 89 59,3 

  Jawa –Bali 18 12,0 

 Luar Jawa-Bali 13 8,7 

 Total 150 100,0 

 Sumber: Data primer, 2013 

 Mayoritas (59,3%) wisatawan berasal dari daerah-daerah di sekitar Jawa 

Timur,  antara lain, mereka berasal dari Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Tuban, 

Lamongan, Madura, dan Banyuwangi. Sebanyak 20% wisatawan berasal dari 

sekitar Malang Raya yaitu Pasuruhan dan  Kabupaten/Kota Malang dan  sebanyak 

                                                             
1  Malang Raya merupakan penamaan yang menjadi representasi kultural dari sebagian wilayah eks Karesidenan Malang, 

yaitu Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu. Hingga masa kini Malang Raya menjadi populer dengan kawasan 
Metropolitan  Malang Raya. Secara budaya, wilayah ini terikat pada suatu komunitas yang disebut "Arek Malang 
atau Arema", yang mencakup juga sebagian wilayah Kabupaten Pasuruan seperti Sukorejo, Purwosari, Purwodadi, dan 
Pandaan (http;//id.wikipedia.org) 

 
2  Wilayah luar Malang Raya  masih dalam wilayah Provinsi Jawa Timur 
3  Wilayah di luar Jawa Timur  masih di Pulai Jawa dan Bali 
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12% responden  lainnya berasal dari sekitar Jawa-Bali antara lain Yogyakarta, 

Magelang, Jakarta, Bandung, dan Bali. Sementara itu sebanyak 8,7% responden 

datang dari luar Jawa, antara lain, Samarinda, Makasar dan  Riau.   

 Hal ini mengandung makna bahwa di objek agrowisata terjadi interaksi 

budaya Jawa-Bali-Melayu-Bugis4-Banjar5-BugisMakasar6.Budaya Jawa dibedakan 

lagi menjadi Jawa Barat (Bandung), Jawa Tengah (Yogyakarta, Magelang),  dan 

Jawa Timur (Malang Raya, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Tuban, Lamongan, 

Madura, dan Banyuwangi).7 Wilayah asal wisatawan dari luar Jawa  adalah Bali, 

Melayu-Bugis, Banjar, dan Bugis-Makasar. Interaksi budaya yang terjadi 

kompleks karena melibatkan budaya dan sub budaya yang beragam dengan sistem 

nilai, adat-istiadat, dan budaya fisik yang melekat pada masing-masing. 

Kemungkinan interaksi budaya yang berlangsung dalam kegiatan agrowisata di 

Kota Batu beragam. 

                                                             
4  Menurut Jabbar (2011:10) saat ini  kultur  Melayu telah melahirkan  5 sub-kultur hasil pembauran yaitu  (1) pengaruh 

Bugis dengan wilayah sebaran di Riau Kepulauan dan Indragiri Hilir, (2) pengaruh Minangkabau tersebar di wilayah 
Kampar dan Taluk Kuantan, Kuantan-Singingi, (3) pengaruh Banjar tersebar sekitar   Indragiri Hilir, (4) pengaruh 
Mandahiling di wilayah Pasir Pangarayan, Rokan Hulu, (5) pengaruh Arab di sekitar   Siak Sriindrapura, Pelalawan, 
Indragiri Hulu ( http://www.bahanamahasiswa.com) 

 
5 Menurut Sari (2011:1) Budaya Banjar yang berkembang pada masyarakat Suku Banjar diduga berintikan penduduk asal 

Sumatra bercampur dengan penduduk asli yaitu Suku Dayak. Suku Banjar terdiri dari 3 sub-etnik berdasarkan wilayah 
tempat tinggal dan unsur pembentukan suku yaitu  Banjar Pahuluan: campuran Melayu dan Bukit (Bukit sebagai ciri 
kelompok), Banjar Batang Banyu: campuran Melayu, Maanyan, Lawangan, Bukit dan Jawa (Maanyan sebagai ciri 
kolompok) dan Banjar Kuala: campuran Melayu, Ngaju, Barangas, Bakumpal, Maanyan, Lawangan, Bukit dan Jawa 
(Ngaju sebagai ciri kelompok)  ( http://yasinta-sari.blogspot.com) 

6 Sangat sulit membedakan orang Bugis dengan orang Makasar karena kemiripan budaya dan bahasanya. Budaya kedua 

kelompok etnis Indonesia ini mirip dan  bahasa mereka juga sangat dekat hubungannya Ugi adalah bahasa orang Bugis 
dan Mankasara (bahasa Makasar kuno) adalah bahasa orang Makasar (Koentjaraningrat, 1981:88). 

7  Menurut Sutarto dan Sudikan (2004:3) Jawa Timur  dapat  dibagi menjadi 10 subkultur budaya   yaitu:  arek (Surabaya, 
Malangraya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Jombang, sebagian Kediri dan Blitar),  Panaragan (Ponorogo)  Osing 
(Banyuwangi), Mataraman ( Ngawi,   Madiun,   Pacitan,   Magetan, Kabupaten   Kediri,   Nganjuk,   Tulungagung,   
Blitar,  Trenggalek,  Tuban,  Lamongan, dan   Bojonegoro), Pandalungan (Pasuruan,   Probolinggo, Lumajang, Jember, 
dan Bondowoso.), Tengger (Probolinggo), Madura (Bangkalan, Sampang, Sumenep, Pamekasan),  Madura kepulauan 
(Kep.Kangean, Sapeken, Sapudi),  Bawean (Gresik) , dan Samin (Bojonegoro)   
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Proses interaksi budaya diawali dengan proses interaksi antara wisatawan 

dan komunitas melalui berbagai saluran.  Interaksi terjadi di destinasi wisata baik 

di objek wisata yaitu di lahan agrowisata, di tempat  akomodasi wisata, di 

restoran/depot makan/warung makan, di toko souvenir, di tempat ibadah, di 

kegiatan/acara tertentu dan bahkan di sepanjang perjalanan berwisata terjadi 

interaksi antara wisatawan dan komunitas. Namun, tidak selalu interaksi yang 

terjadi akan menghasilkan pertukaran budaya, tergantung pada lokasi, durasi, 

intensitas interaksi, dan respons timbal balik dari wisatawan dan komunitas. 

Kegiatan wisata memberikan kesempatan bagi wisatawan dan komunitas untuk 

saling bertemu, berkomunikasi/bertukar informasi. Interaksi yang terjadi 

merupakan akses bagi wisatawan dan komunitas untuk saling mengenal budaya 

masing-masing.   

Interaksi  yang terjadi antara komunitas lokal dan wisatawan  di agrowisata 

Kota Batu dapat dilihat dari aspek  lokasi, durasi, dan intensitasnya.   

Tabel 5.9 
Hubungan Wisatawan-Komunitas 

No Lokasi Durasi Intensitas 

1 Lahan agrowisata 1-4 jam Tinggi 

2 Akomodasi 1-2 hari Rendah-tinggi 

3 Tempat 
makan/minum 

1-2 jam Rendah-sedang   

4 
 

Toko souvenir 1-2 jam Rendah-sedang   

5 Tempat ibadah 1-2 jam Rendah 

6 Event 1-6 jam Sedang-Tinggi 

7 Sepanjang 
perjalanan 

Tentatif Rendah 

  Sumber: Data Primer, 2013 
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Biasanya wisatawan yang datang ke lokasi agrowisata menghabiskan 

waktu selama 1-4 jam di lahan kebun. Sejak masuk lahan kebun, wisatawan mulai 

berinteraksi dengan pemandu lokal, pemilik lahan, dan tenaga kerja. Pemandu 

lokal akan memandu mereka selama kunjungan, memberikan informasi  seputar 

tanaman apel, cara budidaya, cara panen, dan pengolahan pascapanen menjadi 

berbagai produk makanan khas,  dan  memandu memetik apel. Dalam proses ini 

terjadi komunikasi dua arah karena wisatawan dapat meminta informasi jika 

penjelasan pemandu wisata kurang jelas, melihat dan mempelajari tata cara hidup   

petani di kebun, bahkan mempelajari adat istiadat, pola makan, cara 

berkomunikasi, pelayanan wisata oleh guide, pemilik lahan, atau tenaga kerja yang 

ada di kebun. Demikian juga, anggota komunitas akan mendapat informasi tentang 

wisatawan yang berkaitan dengan benda-benda fisik, yaitu yang melekat  pada 

dirinya, kebiasaan yang dibawanya selama berwisata, serta 

pandangan/pendapat/penilaian yang muncul saat berkomunikasi. Ketika ada saat 

beraktivitas di lahan agrowisata dimungkinkan terjadi interaksi yang intens.8  

 Interaksi wisatawan dan komunitas menghasilkan pertukaran informasi, 

ide, atau konsep tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka.  

                                                             
8 Intensitas  menurut  KKBI adalah keadaan tingkatan, ukuran, kedalaman. Intensitas komunikasi 

bisa dimaknai sebagai  kedalaman /tingakatan komunikasi yang terjadi, yang  diukur dari apa dan 
siapa yang dibicarakan objek tertentu, orang lain atau dirinya sendiri,keterlibatan pikiran dan 
perasaan (Olson, 1992:192). Intensitas komunikasi dikatakan  rendah jika komunikasi hanya 
berupa sapaan, basa-basi,   atau  pembicaraan yang sekadar menanyakan/konfirmasi sesuatu.  
Intensitas sedang ditandai   proses saling membuka informasi lebih lanjut, menyangkut informasi 
kedua belah pihak tetapi tidak melibatkan perasaan.  Intensitas tinggi terjadi jika sudah mulai ada 
keterbukaan infromasi, saling mempelajari , saling memberi  apresiasi, dan melibatkan perasaan. 
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Pertukaran informasi dan pengetahuan yang terjadi merupakan masukan 

terbentuknya persepsi wisatawan terhadap komunitas dan sebaliknya. 

Aspek lain yang dipertukarkan saat terjadi interaksi wisatawan-komunitas 

berkaitan dengan penggunaan bahasa termasuk istilah, dialek, tempo dan  nada 

suara yang digunakan saat berkomunikasi. Komunikasi yang terjadi antara 

wisatawan dan komunitas lokal memberi peluang terjadinya petukaran bahasa 

termasuk istilah, dialek, tempo dan  nada suara yang diterima komunitas sebagai 

pengetahuan baru. Kesan yang ditangkap saat berkomunikasi berkaitan dengan 

nada suara antara lain  cepat lambatnya pengucapan kata yang dikaitkan dengan 

asal wisatawan. Pak Komunitas membuat kategori wisatawan dari Jawa dan Bukan 

Jawa. Wisatawan dengan pengucapan kata-kata pelan dianggap berasal dari Jawa 

sedangkan  wisatawan dengan cara pengucapan kata lebih cepat dianggap dari luar 

Jawa. Pengetahuan lain diperoleh lewat istilah-istilah baru yang tidak pernah 

digunakan di lingkungan setempat, istilah-istilah bahasa prokem (bahasa 

pergaulan)  dan dialek yang  dianggap komunitas seperti orang Jakarta meskipun 

asal wisatawan bukan dari Jakarta. Dari interaksi dan berkomunikasi dengan 

wisatawan tersebut komunitas tidak hanya memperoleh pengetahuan tetapi juga 

pengaruh yang dapat merubah perilaku dalam berkomunikasi. Istilah baru yang 

dipelajari menjadi kosa kata baru dalam pembendaharaan kata setempat dan 

selanjutnya juga digunakan dalam  berkomunikasi dengan orang lain. Penggunaan  

istilah-istilah  baru dalam berkomunikasi terkait erat dengan simbol kehidupan 

modern  dalam pergaulan.    
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Pertukaran budaya juga terkait dengan unsur  aktivitas/kelakuan berpola 

manusia atau perilaku berpola. 

  

  Iinteraksi antara wisatawan dan komunitas memungkinkan terjadinya 

saling pengaruh unsur budaya  yang meliputi tiga unsur yaitu (1)  ide, gagasan, 

nilai, norma,   peraturan, (2)    kompleks aktivitas kelakuan berpola manusia, dan 

(3) sebagai benda-benda sebagai karya manusia atau artefak. Ide dan pengetahuan 

baru yang diperoleh komunitas  dari  proses berinteraksinya dengan wisatawan, 

antara lain, berupa pengetahuan kognitif berikut ini. 

1. Konsep dasar pengelolaan usaha produk/jasa agrowisata diperoleh 

dengan cara mempelajari  pentingnya keinginan dan keperluan 

wisatawan.  

2. Konsep standarisasi kualitas produk/jasa agrowisatadiperoleh untuk 

mengembangkannya, misalnya kebersihan lahan, keamanan lokasi, 

keindahan lokasi, tata kelola akomodasi wisatawan, dan sebagainya.  

3. Manajemen usaha diperoleh untuk meningkatkan tata kelola m 

operasionalisasi usaha agrowisata dan usaha lainnya, misalnya cara 

memasarkan, cara berpromosi, cara mengelola, dan sebagainya.  

4. Konsep dasar bisnis modern diperoleh komunitas secara otodidak 

selama berinteraksi dengan wisatawan. Latar belakang profesi 

wisatawan, khususnya wiraswastawan dan pegawai swasta, menambah 

banyak informasi baru kepada komunitas untuk mengembangkan 

agrowisata. 
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 Ide dan pengetahuan yang diperoleh  wisatawan dari  komunitas, antara 

lain, berupa peningkatan pengetahuan kognitif dan pemahaman makna hidup. Hal 

ini menajamkan makna berwisata yaitu menyegarkan jiwa dari kelelahan 

keseharian di tempat asal. Berwisata merupakan semacam recharging bagi 

kesehatan mental.    

 Pertukaran budaya dalam unsur kompleks aktivitas kelakuan/perilaku yang 

diperoleh wisatawan, antara lain, menjadi pendorong pengembangan teknik 

pelayanan kepada wisatawan menjadi masukan dan pembanding  bagi kehidupan 

komunitas. 

Saling pengaruh budaya berupa hasil karya manusia  atau artefak itu  

berciri mudah terlihat, mudah diamati, dan mudah ditiru seperti misalnya riasan 

wajah, pewarnaan rambut,  model potongan rambut, model pakaian dan jilbab,  

dan  peralatan  gadget.  Perolehan pengaruh budaya berupa artefak lebih 

menjadikan komunitas menirunya. Hal ini juga  didorong  oleh keinginan untuk 

dianggap maju, modern,  dan tidak ketinggalan zaman (out of date). Untuk 

mencapai hal tersebut  komunitas berpenampilan mirip wisatawan. Mereka 

menggunakan berbagai produk yang mencerminkan modernitas masyarakat.  

Saling pengaruh budaya  berdampak positif dan negatif  bagi  komunitas. 

Dampak positif berupa peningkatan pengetahuan kognitif komunitas dalam 

pengembangan agrowisata, antara lain pengembangan manajemen usaha 

agrowisata, perluasan pasar melalui promosi yang lebih variatif, peningkatan 

standar produk dan pelayanan agrowisata, dan  peningkatan kepuasan konsumen. 
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Lebih dari itu, hal karena mampu mendorong pengembangan teknik pelayanan 

wisatawan dan memperkaya unsur budaya   komunitas.  

Saling pengaruh budaya berupa artefak berdampak positif, antara lain,  

meningkatnya pengetahuan tentang teknologi komunikasi (gadget), meningkatnya 

kreativitas dalam berpenampilan, serta meningkatnya pengetahuan tentang mode 

dan pemilihan warna pakaian.  Peningkatan pengetahuan tersebut dapat digunakan 

untuk mendukung pengembangan agrowisata melalui penampilan SDM dalam 

pelayanan wisata dan  penggunaan gadget untuk memperlancar komunikasi 

dengan konsumen 

Dampak negatif dari saling pengaruh budaya, antara lain berupa  

kesenjangan pengetahuan antar-anggota komunitas karena kemampuan personal 

tidak sama. Dampak negatif juga terlihat pada terpengaruhnya komunitas oleh 

tingkah kasar yang ekspresif. Dampak negatif dari saling pengaruh budaya artefak 

berupa, antara lain, sikap konsumtif komunitas dalam segala hal  gadget, pakaian, 

alat rias wajah. Barang-barang konsumtif itu mirip yang dimiliki/dikenakan 

wisatawan. Akibatnya komunitas  terpengaruh tanpa mempertimbangkan kondisi 

geografis dan sosial ekonominya. 

Secara umum mekanisme saling pengaruh budaya dapat diskemakan 

sebagai berikut. 
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Gambar 5.8  Mekanisme pertukaran budaya Wisatawan – Komunitas  
Sumber: data primer 2013 
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Aktivitas pariwisata mempertemukan wisatawan dan komunitas, baik di 

lokasi agrowisata, lokasi event, tempat makan dan minum, penginapan, maupun di 

sepanjang perjalanan. Melalui interaksi mereka akan terjadi pertukaran informasi 

dan pengetahuan. Namun, hal ini tidak serta merta menghasilkan kontak budaya. 

Kontak budaya mensyaratkan adanya proses pengolahan infromasi/pengetahuan 

secara berkesinambungan dan berlangsung dua arah antara wisatawan dan 

komunitas. Dalam interaksi terjadi komunikasi beratribut budaya masing-masing. 

Terjadilah kontak budaya, antara lain berupa penampilan fisik, bahasa, tutur, pola 

bahasa tubuh, dan berkomunikasi yang saling berbeda dan yang berlangsung baik 

secara simbolis maupun nonsimbol.   

Perolehan dan pengetahuan dari budaya lain akan dipelajari. Misalnya 

mereka membandingkan budaya lain dengan budaya miliknya. Apakah unsur 

budaya lain yang baru itu terterima atau ditolak. Dalam proses ini kontak budaya 

dimungkinkan setiap individu mengadopsi atau keunikan budaya lain. Jika 

terterima, terjadilah proses akulturasi dan asimilasi budaya, yang dimana individu 

itu menerima nilai budaya baru  atau budaya lama dan memadukannya dengan 

budaya sendiri. 

Akulturasi budaya di lokasi agrowisata dipengaruhi oleh faktor pendorong 

dan penghambat. Faktor pendorong itu, antara lain, adalah sikap terbuka individu, 

keterampilan sikap berkomunikasi, sikap personal, dan keterbukaan budaya. Sikap 

personal terkait dengan kepribadian masing-masing individu wisatawan dan 

komunitas ketika mereka bertemu dan berinteraksi. Karena durasi pertemuannya  
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pendek, biasanya bersikap baik dan mengekspresikan nilai budaya masing-masing. 

Tinggi rendahnya ketrampilan berkomunikasi terbangun sepanjang hidup manusia. 

Semakin seseorang sering berkomunikasi dengan orang lain, maka semakin tinggi 

skill berkomunikasi   

Sikap wisatawan dan anggota komunitas ketika berkomunikasi 

menimbulkan persepsi masing-masing. Anggota komunitas pada umumnya 

bersikap ramah dan terbuka ketika menyambut wisatawan. Keramahannya 

merupakan wujud komitmen pelayanan yang baik kepada wisatawan. Misalnya, 

sopan santun berbicara, dan etika berbahasa tubuh. Sikap  wisatawan pun 

demikian, yang merupakan ekspresi budayanya.  

Selain faktor internal, faktor eksternal seperti iklim,  durasi interaksi, dan 

situasi juga mempengaruhi proses budaya. Iklim yang sejuk, dan tidak hujan, 

menimbulkan rasa nyaman mereka sehingga interaksi merekapun hangat. Durasi 

waktu berinteraksi  memberikan peluang mereka unutk saling mengenal dan 

menyayangi satu sama lain sehingga kemungkinan keberlangsungannya kontak 

budaya lebih kuat.  

Pariwisata merupakan media hubungan antar-etnis masyarakat. Kontat budaya 

antar-etnis menjadikan individu saling memahami atau saling tidak memahami 

karena adanya perbedaan cara pandang. Pariwisata merupakan media antarbudaya 

secara damai. Pada awalnya, sesekali kontak budaya menimbulkan salah tafsir, 

namun lama kelamaan tidak demikian. Komunitas dan wisatawan sama-sama 

mendapat pengalaman batin yang berbeda. Dengan seringnya mereka berinteraksi 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

LAPORAN PENELITIAN STUDI EVALUASI PENERAPAN PRINSIP SRI ENDAH NURHIDAYATI



94 
 

akan terpahami budaya mereka masing-masing. Di bawah ini dikutip dari beberapa 

pengalaman responden sewaktu berkulturasi budaya. 

“Ada tamu rombongan dari Makasar. Saya kaget karena cara bicaranya 
cepat dan keras sekali. Saya kira mereka marah, kerika bertelepon saja 
berteriak. Ternyata setelah sering bertemu orang Makasar jadi terbiasa, 
memang mereka demikian. Mungkin sudah kebiasaan mereka berbicara di 
sana harus keras. Pada dasarnya mereka baik kok. Hanya suaranya saja 
yang keras.”  

 (Sokel, petani apel Desa Bumiaji) 

“ Terlalu banyaknya tamu, saya sampai hafal watak tamu. Kalau orang 
Surabaya itu suka mengatur, kalau ada yang kurang langsung minta, tidak 
malu-malu. Mereka sukamengkritik tapir amah. Kalau orang Madura, wah 
berlaku jorok, suka membuang bungkus makanan semarangan, tetapi 
senang bercanda. Orang Gresik itu pelit, suka berhemat belanja, 
membelinya sedikit-sedikit. Paling saya suka orang Jakarta, royal dan suka 
memborong apel.” 

 (Didik Krisdianto, petani apel Dari Tulungrejo) 

“Saya pernah punya tamu rombongan keluarga sedang beracara arisan dari 
Wonogiri Jawa Tengah. Ternyata mereka kompak. Keakrabannya kuat.  
Meskipun ada salah seorang  sudah jauh tinggalnya, semua keluarga hafal.” 
(Suharno, Petani apel Desa Tulungrejo) 
 
Kutipan wawancara tersebut memperlihatkan bahwa akulturasi budaya 

memerluka proses yang intens. Pada awalnya budaya wisatawan terimpresi sendiri 

oleh komunitas, seperti diungkpakan Sokel. Dia terkejut mendengar kerasnya suara 

orang Makasar, yang terkesan seperti orang marah. Dalam budaya komunitas, 

bersuara keras menyimbolkan ekspresi kemarahan. Setelah melewati durasi waktu 

berinteraksi lama, komunitas mulai dapat beradaptasi dan menerimanya. 

Selanjutnya, komunitas dapat menyesuaikan diri dengan budaya yang berbeda. 

Perbedaan budaya itu dipelajari dan dihormatinya.  

Proses penghormatan budaya dapat diskemakan sebagai berikut. 
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 Gambar 5.9  Proses penghormatan budaya 
 Sumber: data primer 2013 
 

 Proses pertama adalah berlangsungnya interaksi wisatawan dan komunitas. 

Dalam interaksi tersebut terjadi pertukaran budaya, baik yang meliputi unsur 

budaya yang paling abstrak berupa ide/gagasan/system nilai/norma maupun wujud 

budaya berupa pola aktivitas beradat-istiadat dan benda hasil budaya. Pertukaran 

budaya itu diikuti oelh proses identifikasi, yaitu pembandingan budaya luar dengan  
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budaya sendiri, apakah ada kesamaan atau perbedaan. Jika ada kesamaan, proses 

penerimaan budaya berlangsung lebih singkat karena tidak memerlukan 

penyesuaian. Jika budaya luar berbeda dengan budaya sendiri, akan terjadi proses 

pembelajaran berupa penilaian, penyesuaian, dan penerimaan atau penolakan. Jika 

terjadi penolakan budaya, proses akulturasi akan berhenti sampai di sini. Namu 

jika terjadi penyesuaian diri, terjadi pula penerimaan budaya lain/luar. Bahkan, jika 

budaya luar dianggap lebih baik, akan diadopsi dan menggantikan budaya sendiri. 

Tahap ini merupakan tahap menuju proses penghormatan budaya lain, yang 

individu mampu menempatkan budaya luar atau lebih tinggi dari pada budaya 

sendiri. Nunez (dalam Mathieson dan Wall, 2006:236) terdapat empat proses 

sebagai bentuk reaksi pertemuan antar budaya. Pertama, proses menyeleksi unsure-

unsur budaya. Kedua, proses pertukaran budaya antara kedua belah pihak. Ketiga, 

perubahan secara alami, yang membutuhkan proses reintepretasi budaya berkaitan 

dengan bentuk dan fungsinya. Keempat,interaksi variabel budaya sesuai dengan 

durasi, intensitas kontak budaya, dan tingkat integrasi budaya.  

 Pembangunan merupakan proses perubahan yang mencakup seluruh 

system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan 

dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander, 1994:155). Konsep 

pembangunan sebagai proses perubahan merupakan salah satu konsep yang 

banyak digunakan oleh negara berkembang, seperti Indonesia. Pembangunan 

dianggap sebagai proses  menuju perubahan kondisi yang lebih baik daripada 

sebelumnya sehingga proses pembangunan itu beraspek dinamis sesuai dengan 

perkembangan masyarakat.   
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Menurut UNDP (2009: 1) pembangunan pada dasarnya mengacu pada 

pembangunan manusia sebagai a process of enlarging people's choices (suatu 

proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia).  Definisi tersebut 

mengandung makna bahwa fokus dan tujuan pembangunan adalah manusia yaitu 

penduduk di wilayah negara/daerah. Pembangunan harus mengutamakan 

penduduk sebagai pusat perhatian. Tujuan pembangunan adalah untuk 

memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan 

pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan harus terpusat pada 

penduduk secara keseluruhan, bukan pada aspek ekonomi saja, karena 

pertumbuhan ekonomi bukan menjadi ukuran satu-satunya tingkat keberhasilan 

pembangunan. Pembangunan juga harus meningkatkan kemampuan (kapabilitas) 

manusia dan memanfaatkan  kemampuan manusia  secara optimal.  Output 

pembangunan  adalah menghasilkan manusia dengan kemampuan optimal agar 

mampu menganalisis pilihan-pilihan berupa akses, kontrol, partisipasi, dan  

manfaat pembangunan untuk mencapai  kesejahteraan. Oleh karena itu, menurut 

UNDP (2009: 1) perlu didukung empat pilar pokok pembangunan yaitu 

produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. 

Untuk melaksanakan pembangunan, peran manusia sangat menentukan 

karena merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Sebagai subjek 

pembangunan manusia dibekali dengan budaya yang dikembangkan oleh 

masyarakat/lingkungannya. Bekal itu meliputi tiga wujud kebudayaan, yaitu 

ide/gagasan/pengetahuan, kompleks aktivitas/perilaku, dan hasil karya manusia 

berupa benda fisik (artefak). Ketiga wujud budaya tersebut merupakan unsur 
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pendukung pembangunan yang disebut budaya pembangunan. Jadi budaya 

pembangunan adalah segala aspek dari wujud budaya yang merupakan pendukung 

pembangunan. Budaya pembangunan selain diperoleh dari proses pembelajaran 

internal (mencari informasi), juga diperoleh dalam proses interaksi dengan 

wisatawan. Misalnya, budaya wirausaha dan kemandirian banyak dipelajari dari 

wisatawan yang  memiliki kelebihan (pekerjaan, jabatan, ketrampilan, dan 

kekayaan). 

 Budaya pembangunan merupakan wujud dinamika   suatu masyarakat 

dalam rangka beradaptasi dengan lingkungan yang lebih luas. Interaksi yang 

terjadi antara wisatawan dan komunitas, diantaranya, dapat menghasilkan 

pergeseran/perubahan sistem nilai akibat adanya kontak dengan budaya lain.  

Pergeseran/perubahan sistem nilai tidak hanya berdampak negatif,  namun juga 

menghasilkan sistem nilai baru yang lebih positif,  yang memperkaya aspek-aspek 

budaya miliknya.  Untuk mencapai perubahan sistem nilai yang lebih positif 

dibutuhkan  proses panjang.  

5.2.4. Prinsip Politik 

Penerapan prinsip politik berkaitan  erat dengan akses, kontrol, dan 

partisipasi   masyarakat dalam pengembangan agrowisata. Melalui akses-akses itu, 

masyarakat berkesempatan terlibat sehingga berandil pula dalam proses 

pengambilan keputusan yang terkait dengan pengembangan agrowisata.  

Ada beberapa aspek yang terkait dengan partisipasi politik, yaitu  

keikutsertaan  masyarakat dalam organisasi kemasyarakatan setempat, 
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keaktifannya berkegiatan organisasi, kesempatannya berperan dalam organisasi, 

perannya dalam kelembagaan pariwisata di tingkat regional/pusat. Partisipasi  

politik komunitas  ditampilkan pada Tabel 5.10 berikut ini. 

 
 

Tabel 5.10 
Partisipasi  Sosial Politik Komunitas dalam  Pengembangan Agrowisata (N=369) 

No Variabel Tidak Ya % 

F % F % 

1 Keikutsertaan dalam organisasi setempat 137  34,6  259   65,4  100  

2 Aktif mengikuti kegiatan organisasi 252  63,6   144   36,4  100  

3 Apakah organisasi yang diikuti berperan 
dalam pengembangan pariwisata? 

208 52,5    188  47,5   100  

4 Apakah menyampaikan pendapat  dalam 
forum organisasi? 

192  48,5 204   
51,5  

100 

5 Apakah diminta pendapat ttg pengembagan 
pariwisata di wilayahnya? 

230  58,1  166  41,9  100 

6 Apakah menyampaikan ide tentang 
pariwisata dalam forum organisasi? 

 230 581   166  41,9 100 

7 Apakah diundang pemerintah 
/Dinas/Instansi 

dalam kegiatan pengembangan pariwisata? 

314   79,3   82 20,7  100 

8 Apakah menghadiri rapat/pertemuan 
pariwisata Kota Batu? 

314   79,3   82 20,7  100  

  Sumber: Data Primer 2013   

 Perihal peran masyarakat dalam organisasi, sebanyak 51,5% menggunakan 

forum organisasi untuk menyampaikan pendapat tentang pengembangan 

agrowisata setempat dan sebanyak  41,9% menyatakan bahwa mereka diminta 

pendapatnya tentang pengembangan pariwisata di tingkat Kota Batu. Hal ini 

menunjukkan bahwa komunitas  cukup bersikap pro-aktif menyampaikan 

pendapatnya, baik yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata di tingkat 
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setempat maupun di tingkat Kota Batu. Hal ini merupakan refleksi dari kesadaran 

komunitas untuk ikut serta berbagi pengetahuan/ide dengan orang lain di luar 

komunitas.  

 Sebanyak 41,9% responden mengaku menyampaikan ide-ide tentang 

pengembangan pariwisata melalui forum organisasi, khususnya jika menyangkut 

pengembangan wilayah lokal.  Partisipasi politik lainnya  dapat dilihat dari 

sebanyak 20,7% responden yang diundang pemerintah dalam program 

pengembangan pariwisata. Acara berlangsung dalam forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan (musrenbang) tingkat kota, khususnya  di bidang 

ekonomi dan sosial  budaya. Dalam musrenbang, responden diminta memberikan 

masukan atas program/kegiatan yang dirancang pemerintah dalam sektor 

pariwisata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 5.10 Alur kerja  Prinsip Politik CBT  dalam  Pengembangan Agrowisata 
 (Sumber: data pimer 2013). 
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Prinsip politik terkait dengan penggunaan sumber daya alam dan sumber 

daya manusia dalam pengembangan agrowisata yang menguntungkan komunitas. 

Diperlukan mekanisme pengaturan  berpayung regulasi yang menjamin adanya 

akses, control, dan manfaat oleh komunitas. Akses-akses itu merupakan peluang 

bagi komunitas untuk mengetahui, ikut andil/ikut serta dalam industri agrowisata 

sesuai dengan  proses pengembangannya. Adanya kontrol berkaitan dengan 

kemampuan komunitas untuk ikut mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan 

agrowisata agar tidak merugikan komunitas dan pengembangan agrowisata 

sepenuhnya bermanfaat bagi komunitas. Jika ketiga aspek tersebut terpenuhi akan 

timbul partisipasi komunitas dalam pengembangan agrowisata. Partisipasi 

komunitas memerlukan dukungan kelembagaan ekonomi sebagai pengelola 

industri agrowisata yang dilengkapi dengan struktur kekuasaan  agar memberikan 

keleluasaan kepada anggota komunitas untuk menyampaikan aspirasinya.  

5.5. Prinsip Lingkungan CBT 

Prinsip lingkungan CBT dapat diukur dari tiga indikator yaitu: (a) 

pengembangan daya dukung, (b) sistem pembuangan sampah yang ramah 

lingkungan, dan (c) kepedulian pada konservasi. 

Setiap aktifitas manusia akan berdampak pada lingkungannya, termasuk 

aktifitas pariwisata. Aktivitas pariwisata akan menghasilkan serangkaian dampak 

terhadap lingkungan fisik, seperti sampah dan polusi udara, dan polusi air. Jumlah 

orang yang beraktivitas di objek wisata, durasi berwisata dan jenis aktivitas yang 

dilakukannya berdampak pada lingkunga. Kegiatan pariwisata massive dengan 

jumlah wisatawan besar berdampak pada lingkungan yang lebih besar daripada 
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wisatawan berjumlah sedikit.  Salah satu aspek yang dianggap penting dalam 

prinsip  lingkungan CBT adalah perhitungan daya dukung objek  wisata.  

Untuk menghitung daya dukung lingkungan di agrowisata Kota Batu 

digunakan rumus Cifuents  (dalam Fandeli, 2002:261) sebagai berikut. 

 1 
PCC = A x  --------- x Rf 
 B   
Dimana : 

PCC : Physical Carrying Capacity 

A : Luas area yang digunakan untuk berwisata 

B : Luas area yang dibutuhkan oleh setiap wisatawan untuk  

  berwisata dengan tetap memperoleh kepuasan.  

Rf : Faktor rotasi 

 1 
PCC = 700.000 m2 x --------- x 3 putaran 
 25 
 

 = 84.000/tahun 

 
Secara teoretis daya dukung lingkungan di agrowisata ialah jumlah 

maksimal wisatawan agrowisata masih bisa ditoleransi sebanyak 84.000 orang per 

tahun dengan asumsi bahwa wisatawan di agrowisata rata-rata membutuhkan 

space range seluas 25 m2 per orang. Angka space range berasal dari jangkauan 

wisatawan dalam beraktivitas memetik apel, yang rata-rata mencapai enam  pohon 

ke depan atau menyamping (jika diukur kurang lebih 25 m2). Angka space range 

tergantung pada usia dan jenis kelamin wisatawan. Dari hasil observasi dan 

wawancara dengan pengelola agrowisata wisatawan remaja rerata menjangkau 

space range 25-50m2, lebih luas daripada wisatawan yang berusia lebih tua. 

Wisatawan laki-laki memiliki space range lebih luas daripada perempuan yaitu 
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rerata 30-40 m2 sedangkan perempuan   membutuhkan space range kurang dari 

25m2 . 

Dari hasil observasi di lapangan terlihat bahwa mobilitas wisatawan laki-

laki lebih banyak daripada wisatawan perempuan. Di lahan agrowisata, laki-laki 

lebih aktif mengeksplorasi pohon apel dan lahan, sedangkan perempuan lebih 

pasif. Wisatawan perempuan lebih memilih duduk di area lahan sambil menikmati 

pemandangan dibandingkan dengan aktif mengekplorasi pohon apel. Wisatawan 

perempuan lebih pasif menikmati alam agrowisata sedangkan wisatawan laki-laki 

lebih mempelajarinya sehingga berkebutuhan space range berbeda. 

Berkait dengan angka daya dukung lingkungan yang bisa ditoleransi pada 

dewasa ini, rata-rata jumlah wisatawan  yang datang ke agrowisata masih jauh dari 

batas toleransi, yaitu rata-rata 500 orang per bulan dan  pada liburan panjang  

mencapai 1.000 orang. Terlihat bahwa daya dukung lingkungan objek agrowisata 

di Kota Batu masih jauh dari ambang batas maksimal jumlah yang 

direkomendasikan. Masih dimungkinkan dilakukan  pengembangan pasar  seperti 

diungkapkan oleh Ipoeng dari Dinas Pariwisata Kota Batu berikut ini. 

“Batu masih terbuka untuk wisatawan agrowisata. Lahannya masih sekitar 
600 hektare, dengan jumlah pohon apel sebanyak 2.506.546. Desa Sumber 
Brantas dan Desa Tulungrejo merupakan wilayah  yang masih potensial 
untuk pengembangan agrowisata karena kelembaban udaranya masih ideal 
untuk tanaman apel.” 

Pemahaman petani agrowisata terhadap konsep daya dukung lingkungan 

berbeda dengan perhitungan teoretis karena pada umumnya batas pengunjung yang 

bisa ditoleransi ditentukan berdasar kondisi lahan dan musim. Secara umum dapat 

digambarkan sebagai berikut.  
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“Petani di sini mengetahui apakah lahan berkelebihan tamu atau tidak 
dengan melihat kondisi tanaman apel. Jika dalam  keadaan bagus, ketika 
buah lebat maka  satu pohon bisa dipetik 5 orang tamu. Jika buahnya 
sedikit, paling bisa 2–3 orang  tamu  saja per pohon.” 

(Wiwit, petani apel Desa Bumiaji) 

Dari kutipan wawancara tersebut diketahui bahwa pengukuran konsep daya 

dukung lahan ditentukan secara otodidak. Daya dukung lahan diprediksi 

berdasarkan pengalaman mengelola agrowisata apel. Formulasi rata-rata daya petik 

pohon apel menjadi penentu daya dukung lahan. Kualitas buah apel merupakan 

instrumen penting untuk menentukan daya tampung lahan. Oleh karena itu, 

sebelum menerima wisatawan, biasanya lahan di survei terlebih dahulu untuk 

menentukan berapa jumlah tamu yang bisa diterima. Jika buah apel di lahan cukup 

lebat maka lebih banyak wisatawan yang bisa masuk. Dengan demikian, indikator 

yang digunakan bukan keluasan lahan, melainkan kuantitas buah apel di pohon. 

Lahan yang berluas sama bisa saja berdaya dukung berbeda.   

Model lain yang digunakan masyarakat untuk mengukur daya dukung 

lingkungan adalah sebagai berikut.  

“Memperkirakan batas maksimal tamu masuk ke lahan memang sulit 
karena tergantung pada musim liburan atau tidak. Kalau musim libur, 
meskipun apel masih kecil, wisatawan kadang-kadang memaksakan diri 
masuk untuk  petik apel. Semakin lahan mudah dijangkau dan menjadi 
tujuan utama, batas jumlah  tamu tidak terhitung, pokoknya sampai apelnya 
habis.” (Yudi, Ketua Wisata Bukit Apel (WBA)  Desa Bumiaji) 

Berdasar kutipan wawancara tersebut diatas, konsep batasan wisatawan 

yang masuk ke lokasi agrowisata tidak lagi mengacu pada kualitas kegiatan wisata, 

tetapi pada kemudahan aksesibilitas lahan dan musim. Lahan yang paling mudah 

dijangkau lebih diminati pasar. Pada musim liburan, biasanya wisatawan  datang 
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dalam jumlah banyak. Jika tidak diimbangi dengan tersedianya lahan berpohon 

apel siap panen, sulit dikenali daya dukung lingkungan. Besar kemungkinan bahwa 

jumlah wisatawan yang masuk ke lahan agrowisata melampaui daya dukung 

lingkungan khususnya lahan yang beraksesibilitas tinggi.  

Model lain yang digunakan untuk menentukan ambang batas  masuknya 

wisatawan ke lahan agrowisata adalah sebagai berikut. 

 “Daya dukung memang dapat dihitung secara matematis. Namun, disini    
sudah ada perhitungan daya dukung yang diperoleh dari pengalaman 
mengelola agrowisata yaitu 700 orang /hektar per satu musim tanam (6 
bulan). Berdasar pengalaman, jika melebihi angka tersebut, kepuasan 
wisatawan dalam beraktifitas wisata menjadi kurang. Kalau apelnya sudah 
berkurang, tamu menjadi kurang puas memetiknya.’ 

(Suharno, pengurus Kelompok  Tani Makmur Abadi) 

 

Cara yang disampaikan oleh Suharno merupakan salah satu  patokan baku 

yang digunakan petani apel di Desa Tulungrejo untuk menentukan daya dukung 

lingkungan. Patokan ini diperolehnya dari pengalaman bertahun-tahun mengelola 

agrowisata. Angka 700 orang per hektar merupakan perolehan angka melalui 

proses yang kemudian dijadikan patokan bagi Kelompok Tani Makmur Abadi.  

Teknisnya ialah  dengan membagi jumlah wisatawan sesuai dengan luas lahan 

milik masing-masing petani.  Petani berlahan 0,5 hektar, misalnya, maksimal 

hanya bisa menerima wisatawan sebanyak 300 orang. Pada bulan-bulan biasa, 

bukan masa liburan, biasanya  asumsi 700 orang per hektar jarang terpenuhi. 

Misalnya, dalam waktu satu bulan lahan hanya menerima tamu 100 orang. Jika 

masih ada sisa produksi apel, akan dijualnya kepada pengepul. Namun, pada 

musim liburan, biasanya asumsi 700 orang per hektar terpenuhi. Untuk mencegah 
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lahan mengalami kelebihan pengunjung, dibuat pemetaan lahan yang siap 

dikunjungi. Jika terjadi penumpukan pengunjung, hal itu akan mengurangi 

kepuasan berwisata  yang terdeteksi dari kepuasan wisatawan memetik apel. 

Dari dari kutipan wawancara terlihat bahwa ada tiga cara penetapan  

jumlah maksimal wisatawan agrowisata yang masih bisa ditoleransi. Cara-cara ini 

dikembangkan oleh masyarakat di agrowisata Kota Batu, yaitu (1) berdasar 

kapasitas pohon, (2) berdasar kapasitas lahan,  dan (3) berdasar minat pasar.  

Cara pertama, penetapan batas maksimal  atau jumlah wisatawan yang 

ditoleransi berdasar  kapasitas pohon berkaitan dengan kepuasan wisatawan.  Rata-

rata setiap pohon apel yang berbuah lebat dapat dipetik oleh 2—5 orang 

wisatawan. Jika lebih dari angka tersebut, wisatawan tidak merasa puas ketika 

memetik apel ataupun menikmatinya di lahan. Dalam keadaan normal, seorang 

wisatawan dapat memetik 2–6 butir apel untuk dikonsumsi di lahan. Namun, jika 

wisatawan bermaksud memetik apel untuk dibawa pulang, sebatang pohon cukup 

untuk dipetik dua wisatawan saja, dengan rata-rata hasil petik yang bisa dibawa   

pulang tersebut 3-4 kilogram per orang. 

Cara pertama ini lebih banyak menggunakan indikator tingkat kepuasan 

wisatawan. Kepuasan wisatawan ketika memetik apel ditengarai petani secara 

otodidak di lahan.  Kepuasan wisatawan dapat diukur dari  jumlah apel siap makan 

yang dapat dipetiknya minimal dua buah dan komentar mereka tentang kualitas 

apel petikannya dan tingginya antusias wisatawan ketika memetik apel. Wisatawan 

dianggap puas jika berhasil memetik apel berukuran sedang sampai besar dengan 

tingkat kematangan 80%--100%, warna mengkilap kulitnya (untuk apel jenis ana 
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dan wangling), kulitnya berwarna hijau muda agak berbedak (untuk apel jenis 

manalagi), ciri-ciri ini menandakan apel sudah siap dikonsumsi. Apel dengan 

ukuran kecil dan tingkat kematangannya kurang dari 80%, biasanya berasa asam 

dan sepet  sehingga tidak memuaskan untuk dikonsumsi. Kepuasan wisatawan  

juga dapat diukur  dari jumlah apel yang dipetik sama dengan jumlah yang  

dimakan. Jika apeldipetik, tetapi tidak dimakan/dibuang berarti kualitas apel 

rendah. Jika berhasil memetik apel berkualitas baik, wisatawan akan berkomentar 

positif, tersenyum/senang, dan memamerkan apel petikannya kepada teman. Selain 

memetik apel, wisatawan juga dapat membeli apel dengan cara memetiknya 

sendiri atau dipetikkan oleh pemilik lahan. Apel yang  sudah dipetik ditimbang 

langsung di lahan dan dikemas sesuai dengan permintaan wisatawan. Biasanya 

wisatawan ingin membawa pulang apel untuk oleh-oleh.   

Cara kedua adalah penetapan jumlah maksimal wisatawan yang masih bisa 

ditoleransi di lahan agrowisata  berdasar pada kapasitas lahan. Luasan lahan 

tertentu diasumsikan dapat menerima sejumlah wisatawan yaitu 700 orang per 

hektar lahan untuk satu kali musim tanam selama 6 bulan. Penetapan angka 

maksimal wisaatawan yang bisa ditoleransi berkaitan juga dengan kepuasan 

wisatawan dalam beraktivitas. Baik model/cara pertama dan kedua mengacu 

kepada konsep daya dukung lingkungan  menurut Owens (dalam Hall dan Page, 

1999:134) yaitu sejumlah orang tertentu/terbatas yang  menggunakan  sumber 

daya/fasilitas rekreasi tanpa melebihi kapasitas sehingga tidak menurunkan 

kualitas sumber daya   dan/atau 'pengalaman' wisatawan. Hal ini juga   
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disampaikan O’Reilly (dalam Medlik, 1994: 96 )  bahwa daya dukung lingkungan 

dapat dihitung dengan melihat kerapatan wisatawan pada suatu obyek wisata. 

Cara menghitung daya dukung lingkungan yang ketiga berdasar pada minat 

pasar. Penetapan jumlah maksimal wisatawan yang masih bisa ditoleransi di lahan 

agrowisata tergantung pada pasar/wisatawan. Dalam kondisi peak season, angka 

maksimal wisatawan agrowisata  yang masih bisa ditoleransi lebih tinggi, berbeda 

halnya dalam kondisi low season.  Perhitungan dengan cara ini tidak 

memperhatikan kualitas atraksi wisata karena hanya memperhitungkan daya 

tampung lahan daripada daya dukungnya. Daya tampung lahan berkaitan dengan 

jumlah maksimal wisatawan yang dapat masuk ke lahan, namun dengan kualitas 

pengalaman wisata yang rendah. Daya dukung lingkungan memperhitungkan 

kuantitas wisatawan dengan  kemampuan sumber daya dan kualitas pengalaman 

wisata. 

 Secara teoretis jumlah wisatawan yang datang ke agrowisata di Kota Batu 

tercatat belum mendekati batas toleransi daya dukung lingkungan menurut 

Cifuents (dalam Fandeli, 2002:261), masih dimungkinkan bagi pengembangan 

pasar. Namun, pada perkembangnnya, agrowisata apel Kota Batu dihadapkan pada 

kondisi alam yang terus mengalami perubahan.  Agrowisata apel di Kota Batu 

menghadapi tantangan cukup serius berkaitan dengan faktor kelestarian 

lingkungan sekitar. Data BMKG Karangploso mencatat  bahwa pada 1999  suhu 

udara di Kota Batu  sekitar  23,8–27,3 derajat Celsius. Pada 2009 suhu   mencapai 

23,6–27,5  derajat Celsius.  Kelembaban udara tahun 1999 tercatat  16–27 persen, 

sedangkan pada tahun 2009 mencapai 20–31 persen. Terjadi peningkatan suhu 
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udara dan kelembaban yang disebabkan berkurangnya hutan dan lahan terbuka di 

Kota Batu. Hal ini menjadi pemicu kurangnya vegetasi dan menjadikan proses 

fotosintesis oleh tanaman berkurang. Akibatnya iklim semakin panas, padahal apel 

bisa tumbuh dengan baik pada suhu 16–27 derajat Celsius dengan kelembapan 

udara 75–85 persen. Adapun ketinggian ideal untuk tanaman apel ialah pada 700–

1.200 mdpl. Hal ini seperti yang diungkapkan Soemarwoto (Fandeli, 1999:36) 

tentang faktor yang menentukan daya dukung lingkungan obyek wisata ialah 

tujuan wisatawan dan faktor lingkungan biofisik obyek wisata.  Kondisi 

lingkungan yang masih terjaga dapat menoleransi jumlah wisatawan secara 

maksimal, sedangkan kondisi lingkungan yang kurang terjaga dapat menurunkan 

jumlah maksimal wisatawan yang dapat ditoleransi oleh suatu obyek wisata.  

Selain masalah daya dukung lingkunga, aspek penting dalam prinsip 

lungkungan CBT berkaitan dengan pengelolaan sampak. Di Kota Batu sampah  

dikelola berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Sampah terdiri atas: sampah 

rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Sampah 

rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk 

tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari 

kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas 

umum, dan/atau fasilitas lainnya, termasuk kawasan wisata. 

Berdasarkan sumbernya, sampah dibedakan menjadi sampah domestik dan 

nondomestik. Sampah domestik berasal dari aktivitas rumah tangga dan sampah 

nondomestik berasal dari kawasan perdagangan dan jasa, sampah dari penyapuan 
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jalan, sampah rumah sakit dan sampah dari sumber lainnya. Adapun jumlah 

produksi sampah per hari di Kota Batu datanya sebagai berikut. 

 

Tabel 5.11 
Produksi Sampah Domestik dan NonDomestik di Kota Batu 

No Kecamatan Domestik 
(m3/hari) 

NonDomestik 
(m3/hari) 

Total (m3/hari) 
 

1 Batu 355,3  159,7 515 

2 Junrejo 194,4 87,6 282 

3 Bumiaji 224,5 101,5 326 

 Total 774,1  347,9 1.122 

Sumber: Batu Dalam angka 2010 

Kecamatan Batu menghasilkan hampir separuh sampah yang ada di Kota 

Batu. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk dan wilayah ini 

memiliki pusat perdagangan, pusat industri dan pasar. Wilayah yang paling sedikit 

menghasilkan sampah adalah Kecamatan Junrejo. Selain karena jumlah 

penduduknya lebih sedikit wilayah Junrejo berkepadatan penduduk paling rendah 

di Kota Batu.   

Secara umum kegiatan penanganan sampah yang dilakukan oleh Dinas 

Kebersihan meliputi hal-hal berikut ini : 

a. Pemilahan sampah dilakukan melalui pengelompokan dan pemisahan 

sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah. 

b. Pengumpulan sampah dilakukan dengan cara pengambilan dan 

pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan 

sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu. 
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c. Pengangkutan dilakukan dengan cara membawa sampah dari sumber 

dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat 

pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir. 

d. Pengolahan lahan dilakukan dalam bentuk mengubah karakteristik 

sampah personal, komposisi, dan jumlah sampah. 

e. Pemrosesan akhir ialah penanganan sampah dalam bentuk pengembalian 

sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media 

lingkungan secara aman. 

Sistem persampahan di wilayah Kota Batu meliputi kegiatan berikut  ini : 

a. Penempatan lokasi pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir 

sampah dengan sistem pelayanannya berdasarkan pembagian wilayah pelayanan. 

b. Tempat penampungan sampah sementara terpusat pada tiap-tiap unit 

lingkungan dan pusat kegiatan pelayanan;  

c. Pengelola kawasan perumahan, kawasan komersial, kawasan industri, 

kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya 

wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah. 

Sarana yang dibutuhkan untuk menangani timbunan sampah pada kawasan 

perencanaan meliputi hal-hal berikut ini. 

a. Sarana tempat/pengumpulan sampah, terdiri dari tong sampah 

berkapasitas 50 liter.  

b. Pengangkutan ke lokasi pembuangan sementara dengan gerobak 

berkapasitas 2 m3. 

c. Sarana pengumpulan sampah sementara yang dilengkapi dengan 

kontainer atau transfer depo berkapasitas 10 m3 
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d. Sarana pengangkutan sampah dari TPS (Tempat Penampungan 

Sementara) menuju TPA (Tempat Penampungan Akhir) dengan 

menggunakan dump truk dengan kapasitas 6 m3. 

  Secara umum sistem operasional pengelolaan persampahan di Wilayah 

Kota Batu dapat dilihat sebagai berikut. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 Gambar 5.11 Sistem Pengelolaan Sampah 
 Sumber: Dinas   Pertamanan   Kota Batu 2010 

 

Penanganan sampah di Kota Batu berupa penimbunan dan pengangkutan 

sampah agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Penumpukan di TPA 

diminimalissasi melalui pembakaran dengan menggunakan incinerator. Alat 

tersebut dapat beroperasi secara stabil pada suhu 750o-900oC dengan proses 

pembakaran sampah, terdiri atas tiga tahapan, yaitu proses penguapan air, proses 

gasifikasi, dan proses pembakaran sampah menjadi abu dengan efisiensi 
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pembakaran mencapai 99.97%. Dengan demikian emisi gas buangnya memenuhi 

standar baku mutu lingkungan.    

 Untuk mengantisipasi peningkatan jumlah sampah, disusun rencana  

pengembangan lokasi TPA di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo  seluas ± 6.08 ha.  

dan  Desa Giripurno yakni di Sebrang Bendo.  

 Khusus pengelolaan sampah domestik (rumah tangga) sebagai 

penyumbang terbanyak sampah di Kota Batu, terdapat  program pengurangan 

sampah dan penanganan sampah yang disosialisasikan melalauiorganisasi PKK. 

Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbunan sampah dengan cara 

pemilahan sampah organik (basah) dengan sampah nonorganik (kering),  

pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Namun, upaya 

tersebut tidak banyak dilakukan oleh rumah tangga di Kota Batu. Pada umumnya 

rumah tangga membuang sampah organik dan sampah nonorganik (kering) 

menjadi satu di tempat sampah.  

 Penanganan  sampah di objek wisata tidak dilakukan secara khusus. Di 

objek agrowisata ada dua jenis sampah yang dihasilkan oleh wisatawan yaitu 

sampah dari sisa buah apel yang dimakan dan sisa makanan yang dikonsumsi 

(bungkus nasi, kardus, steroform, botol/gelas plastik minuman, dll).  Jika sampah 

berupa kulit apel atau sisa makanan yang terbuang di tanah, biasanya dikumpulkan 

dan dibuang di sela tanaman agar berfungsi sebagai pupuk. Sampah yang berupa 

botol plastik dan kaleng atau kaca ditampung dan diambil oleh pemulung. Sisa 

sampah dibakar di area lahan.  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

LAPORAN PENELITIAN STUDI EVALUASI PENERAPAN PRINSIP SRI ENDAH NURHIDAYATI



114 
 

Sampah yang berasal dari tanaman (daun, ranting, dan bagian pohon yang 

rontok) biasanya ditimbun dalam jogangan yaitu lubang yang dibuat di bagian sisi 

belakang lokasi agrowisata yang digunakan untuk menimbun sampah. Timbunan 

sampah organik di lubang tersebut dibiarkan beberapa lama untuk menghasilkan 

kompos yang dapat digunakan sebagai pupuk tanaman apel. Namun, biasanya 

kurang memadai jumlahnya. 

Menimbun sampah organik (daun, ranting, buah) di lubang merupakan 

mekanisme paling alami dalam pengolahan sampah yang ramah lingkungan karena 

tidak berdampak negatif. Hal ini berbeda dengan metode pembakaran sampah yang 

umum dilakukan yaitu membakar sampah dalam tumpukan yang hanya bagian luar 

yang mendapat cukup oksigen untuk menghasilkan CO2. Bagian dalam, karena 

kekurangan suplai O2 akan menghasilkan karbonmonoksida (CO) yang berbahaya 

bagi kesehatan manusia dan lingkungan. 

Kepedulian pada konservas merupakan salah satu indikator penerapan 

prinsip lingkungan CBT. Kepedulian terhadap konservasi dapat diukur, antara lain, 

dari upaya pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan, 

termasuk di kawasan wisata. Kelestarian lingkungan sangat signifikan 

memengaruhi keberlanjutan objek wisata.  

Konservasi lahan agrowisata tidak lepas dari kondisi lingkungan secara 

global yang ikut berperan dalam menentukan iklim. Keberlanjutan lahan 

agrowisata apel tergantung pada ketinggian, kondisi suhu, dan  kelembaban udara 

yang  berkaitan dengan pelestarian kawasan lindung. 
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Luas kawasan hutan lindung di Kota Batu adalah  5.197,4 ha menyebar di 

seluruh wilayah sebagaimana tampak pada tabel berikut. 

 

 

 

 

 

Tabel 5.12Penyebaran Kasawan  Hutan Lindung 
 

BWK 
Kecamatan 

Desa/Kelurahan 

Luas Hutan Lindung 
(ha) 

BWK III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kecamatan Bumiaji 

1. Tulungrejo 
2. Sumbergondo 
3. Bumiaji 
4. Pandanrejo 
5. Punten 
6. Bulukerto 
7. Gunungsari 
8. Giripurno 

 

2.649,20 

46,50 

- 

- 

200,80 

219,10 

304,10 

344,70 

Jumlah  3764,40 
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 Sumber : Batu Dalam Angka 2008  
 

Kawasan hutan lindung yang terluas berada di Kecamatan Bumiaji yang 

merupakan salah satu sentra agrowisata apel. Wilayah Kecamatan Bumiaji  

 

 

 

 

BWK I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BWK II 

Kecamatan Batu 

1. Sisir 
2. Ngaglik 
3. Temas 
4. Oro-oro Ombo 
5. Pesangrahan 
6. Songgokerto 
7. Sumberjo 
8. Sidomulyo 
 

 

 

- 

- 

- 

203,80 

297,20 

80,50 

41,30 

- 

Jumlah  622,80 

Kecamatan Junrejo 

1. Tlekung 
2. Junrejo 
3. Mojorejo 
4. Beji 
5. Torongrejo 
6. Pendem 
7. Dapaprejo 

 

 

810,20 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 Jumlah  810,20 

  Jumlah Total 5197,4 
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merupakan simpul penting dalam konservasi kawasan hutan lindung. Jika 

dianalisis, persebaran hutan lindung terlihat sebagai berikut 
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Gambar 5.12  Persebaran Kawasan Hutan Lindung 
Sumber : Batu Dalam Angka 2010 

 

Hutan lindung yang terdapat 
di Gunung Panderman 

Hutan lindung yang terdapat 
di gunung Panderman dan 
Gunung Srandil 

Hutan 
lindung yang 
terdapat di 
Gunung 
Arjuno 

Hutan lindung yang 
terdapat di Gunung 
Kerubung 

Hutan lindung yang terdapat di 
Gunung Rawung berdekatan 
dengan Air terjun Cuban Talun 

Hutan lindung 
yang terdapat di 
Gunung Kembar 

Hutan lindung 
yang terdapat 
di Gunung 
Pusungkutuk 
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Identifikasi keluasan dan persebaran hutan lindung diperlukan sebagai  alat 

pemonitor kondisi. Jika dilihat persebarannya kawasan hutan lindung tersebar 

mengelilingi wilayah potensial agrowisata. Oleh karena itu, konservasi kawasan 

hutan lindung akan berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan iklim 

global yang dapat memengaruhi kualitas tanaman apel.  Upaya yang dilakukan 

untuk melindungi   kawasan hutan lindung, antara lain  sebagai berikut. 

1. Penanaman vegetasi tegangan tinggi yang mampu memberikan 

perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air seperti 

cemara laut (Casuarina equisetifolia), beringin (Ficus elastica), karet 

(Hevea brasiliensis), manggis (Garcinia mangostana), bungur 

(Lagerstromia speciosa), trembesi (Fragraea fragrans), dan kelapa 

(Coccos nucifera). 

2. Perluasan hutan lindung, terutama pada area yang mengalami alih fungsi. 

3. Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan yaitu dengan 

melakukan penanaman kembali pepohonan di lahan-lahan yang kritis 

karena mengalami kerusakan akibat ulah manusia. 

4. Peningkatan fungsi lahan melalui pengembangan hutan rakyat/agroforesti 

yang memberikan nilai ekonomi melalui pengambilan hasil bukan kayu 

untuk mencegah pembalakan/kerusakan hutan. Konsep hutan rakyat 

merupakan mekanisme untuk menempatkan masyarakat tepi hutan 

memanfaatkan hasil hutan yang diperbolehkan (nonkayu) sekaligus ikut 

bertanggung jawab menjaga kelestarian hutan.     
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5. Meningkatkan kegiatan pariwisata alam/ecotourism (misalnya mendaki 

gunung, out bond, camping), yang dapat menanamkan gerakan cinta alam. 

Pariwisata bisa menjadi alat untuk menyosialisasikan pentingnya 

melestarikan lingkungan kepada wisatawan dan masyarakat. 

Selain pelestarian kawasan hutan lindung, kawasan peresapan juga menjadi 

prioritas. Di  Kota Batu kawasan resapan air berada  di sekitar lereng Gunung 

Arjuno, Gunung Kembar, Gunung Pusungkutu, Gunung Welirang, Gunung 

Anjasmoro, Gunung Rawung, Gunung Preteng, Gunung Kerumbung, Gunung 

Banyak/ Kitiran, Gunung Srandil, Gunung Panderman, G. Bokong, dan Gunung 

Punuksapi. Program pelestarian kawasan resapan air yang dilakukan pemerintah 

meliputi hal-hal berikut ini. 

a) Pemanfaatan ruang wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan resapan air 

berupa hutan dengan tegakan tanaman yang mempunyai perakaran dan 

mampu menyimpan potensi air tanah. Program ini dilaksanakan di semua 

kawasan resapan air  dan menjadi program prioritas. 

b) Kawasan resapan air yang masih dimanfaatkan untuk lahan terbangun tidak 

diperbolehkan untuk dikembangkan. Contoh, di atas lahan lapangan yang 

dikenal dengan nama Bukit Teletabies, yang terdapat di Desa Bumiaji 

merupakan kawasan resapan air. Di atas lahan seluas hampir 1 hektar tersebut 

tidak diperbolehkan ada bangunan dan aktivitas pertanian, namun masih 

diperbolehkan untuk aktivitas olahraga bagi wisatawan yang menginap  di 

Desa Bumiaji. 
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c) Dilakukan pengolahan tanah secara teknis (misalnya membuat embung, 

cekungan tanah, bendung) sehingga kawasan ini memberikan kemampuan 

peresapan air yang lebih tinggi  

  Upaya lain pengonservasisian lingkungan juga dilakukan di area perkotaan 

dengan menciptakan taman kota  yang ditujukan untuk melayani penduduk satu 

kota atau bagian wilayah kota. Taman ini ditujukan untuk melayani 480.000 

penduduk dengan standar minimal 0,3 m2 per penduduk kota, dengan luas taman 

minimal 144.000 m2. Dibangunnya taman kota juga untuk  menciptakan areal hijau 

yang mampu menghasilkan oksigen, mempertahankan fungsi resapan air dan 

habitat flora-fauna di sekitar.  Pada Tabel 5.13 terlihat persebaran taman di Kota 

Batu. 

Tabel 5.13 
Persebaran Taman di Kota Batu 

No Prasarana Luas (m2) Jenis Taman Lokasi 

1 Taman Plaza Batu (Alun-
Alun) 

3.963,4 
Taman Kota Kel. Sisir 

2  Taman Jln. Sultan Agung 12.405,93 Taman Kota Kel. Sisir/ Ngaglik 

3  Taman Jln. Kasiman 630 Taman Lingkungan Kel. Sisir 

4  Taman Jln. Imam Bonjol 317,64 Taman Kota Kel. Sisir 

5  Taman Jln. Diran 193  Kel. Sisir 

6  Taman Jln. Gajah Mada 

(samping Masjid An-Nur) 

264 

 

Taman Kota Kel. Sisir 

7  Taman Jalur Hijau Jln. 
Gajah Mada 

336 

 

Taman Kota Kel. Sisir 

8  Taman Adipura 25,8 Taman Kota Kel. Sisir 

9  Taman Tugu Apel 214 Taman Kota Kel. Sisir 
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No Prasarana Luas (m2) Jenis Taman Lokasi 

10  Taman Gerbang Pendem 
680 

Taman Kota Desa Pendem, 
Kec.Junrejo 

11  Taman Ganesha 90,3 Taman Kota Kel. Sisir 

12  Taman Kantor Walikota 600 Taman Perkantoran Desa Pesanggrahan 

13  Taman Jln. Indragiri 917   

14  Taman Jalur Hijau Jln. 
Dewi Sartika  

534,75 
Taman Kota Kel. Temas 

15 Taman Batas Kota 
(Gerbang Dadaprejo) 

Ds. Areng-
Areng 

 

Taman Kota Kec. Junrejo 

16  Taman Gabes 239,15 Taman Kota  

17  Taman Jln. Mawar 168 Taman Lingkungan Desa Pesanggrahan 

  Sumber : Dinas Pertamanan Kota Batu 2010 

 

Taman ini dapat berupa fasilitas olahraga masyarakat dengan dilengkapi 

lapangan olahraga, pohon tahunan, perdu, dan semak yang ditanam secara 

berkelompok atau menyebar. Pepohonan ini berfungsi sebagai pohon pencipta 

iklim mikro atau sebagai pembatas antarkegiatan. Konservasi tidak hanya 

dilakukan pemerintah karena pada dasarmya semua anggota komunitas 

berkepentingan dengan  kelestarian lingkungan hidup. Di lahan agrowisata, 

konservasi bisa dikaitkan dengan upaya menciptakan pertanian organik untuk 

keperluan produk apel.  

Faktor yang berkaitan dengan  masa depan pengembangan agrowisata 

adalah  kondisi lahan apel di Kota Batu yang telah mengalami degradasi relatif 

tinggi akibat penggunaan pupuk kimia secara besar-besaran pada masa lalu 

sehingga  ketergantungan terhadap pupuk  kimia itu cukup tinggi. Solusi yang 
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terbaik untuk mengembalikan kondisi lahan yang rusak adalah dengan baralih ke 

penggunaan bahan–bahan organik, termasuk pupuk organik. Untuk beralih dari 

pupuk kimia ke organik artinya harus mengonversi  kandungan zat hara yang ada 

pada pupuk kimia dengan pupuk organik (kompos, kotoran hewan). Peralihan 

pupuk kimia ke organik juga membutuhkan proses  dan waktu penyesuaian yang 

relatif panjang. Proses revitalisasi tanaman apel dari pola kimiawi menjadi sistem 

organik setidak-tidaknya akan membutuhkan waktu sepuluh tahun lebih. 

Pengembangan pertanian organik tidak bisa dilakukan secara gradual, namun harus 

bertahap. Berkaitan dengan pertanian organic, sebagai solusinya Darmanto, 

Sekretaris Kelompok Tani Bumi Jaya II Kecamatan Bumiaji menyampaikan hal 

sebagai berikut. 

“ Yang paling penting adalah mengubah pola berpikir petani yang selama 
ini cenderung pragmatis dengan bertergantungan terhadap pupuk kimia 
yang relatif tinggi. Dalam masa itu pula petani harus siap tidak langsung 
memperoleh hasil maksimal. Persoalannya  petani apel di Batu belum siap 
menuju apel organik dalam kurun beberapa tahun mendatang karena faktor 
biaya dan sosial. Pertanian organic membutuhkan biaya dan tenaga kerja 
lebih  besar 9 dan baru dalam jangka waktu panjang dapat dipetik hasilnya. 
Umumya petani tidak bias, karena itu, satu-satunya alat mencari nafkah.”   

   Peningkatan suhu udara di Kota Batu dan penurunan penggunaan pupuk 

kimia menyebabkan terjadinya penurunan produksi apel. Jika pada tahun 1990 

                                                             

9  Penerapan  sistem pertanian organik tersebut mutlak memerlukan pupuk organik sebagai sumber 
hara utama. Dalam pupuk organik  kandungan hara per satuan berat kering bahan jauh di bawah 
kandungan hara yang dihasilkan oleh pupuk anorganik seperti Urea, SP-36, dan KCL. Sebagai 
ilustrasi untuk menanam sayuran dalam satu bedengan seluas 1×10 m dibutuhkan pupuk organik 
(kompos) sekitar 25 kg untuk 2 kali musim tanam atau setara dengan 25 ton per hektare. 
Pemupukan dengan menggunakan pupuk anorganik Urea, SP-36, dan KCL hanya membutuhkan 
pemupukan sekitar 200-300 kg per hektare. Jika harga pupuk kandang Rp. 1.000,00/kg berarti 
dibutuhkan biaya 25 juta/ha. (Darmanto) 
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produksi apel bisa mencapai 50 kg per pohon, sekarang produksi apel hanya 

berkisar 15-20 kg per pohon, bahkan pohon apel yang tumbuh di wilayah yang 

lebih rendah tidak berbuah.  Dengan kondisi lingkungan yang semakin panas serta 

peralihfungsian menjadi lahan sayuran atau dikembangkannya menjadi villa, biaya 

operasional yang tidak sepadan dengan jumlah produksi, beberapa lahan apel 

mulai mengalami perubahan fungsi menjadi villa atau hotel. Semakin terbatasnya 

lahan apel dan meningkatnya minat pasar tidak menutup kemungkinan jumlah 

wisatawan yang datang ke objek agrowisata semakin tinggi. Dengan demikian 

berangsur-angsur  angka maksimal yang direkomendasi terlampaui atau jumlah 

wisatawan melampaui angka daya dukung lingkungan.  
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Gambar 5.13 Alur Penerapan Prinsip Lingkungan CBT dalam 
  Pengembangan Agrowisata (Sumber: data primer 2013) 

Kegiatan wisata akan berdampak pada lingkungan. Besar kecilnya dampak 

tergantung pada jumlah orang yang berkegiatan wisata, durasi, dan jenis aktivitas 

yang dilakukan. Dampak lingkungan objek agrowisata antara lain berasal dari 
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sistem pertanian yang digunakan. Sistem pertanian nonorganik yang bergantung  

pada obat-obatan/pupuk kimia secara berlebihan membuat kualitas lahan menurun. 

Faktor lain yang juga berperan adalah perubahan iklim makro yang terjadi. Hal ini 

yang mengakibatkan peningkatan suhu dan kelembaban udara yang dapat 

mempengaruhi produksi tanaman apel.     

Kerusakan lingkungan lahan, misalnya, bisa dilihat dari menurunnya 

produktivitas lahan atau bahkan tidak berproduksi atau tanah longsor saat terkikis 

hujan.  Jika kerusakan lahan terjadi di lahan agrowisata, akan timbul kerugian 

karena lahan tidak lagi berproduksi dan tidak bisa dijual sebagai objek agrowisata. 

Untuk menjaga agar kondisi agrowisata tidak semakin memburuk penting 

diperhitungkan daya dukung lingkungan lahan. Penerapan daya dukung  dapat 

memanfaatkan konsep daya dukung lokal memang telah teruji selama bertahun-

tahun. Jika diterapkan dengan baik konsep daya dukung lokal dapat menjaga agar 

agrowisata di Kota Batu menjadi sustainable. 

Selain itu, daya dukung pengelolaan sampah, khususnya di objek  wisata, 

menjadi bagian penting bagi kesinambungan agrowisata. Sampah nonorganik 

berpotensi menimbulkan masalah jika tidak dikelola dengan baik.  Pengelolaan 

sampah yang baik tidak melalui sistem pembakaran karena cara ini justru 

menimbulkan pencemaran udara.   

Konservasi lingkungan merupakan kunci dari pengembangan agrowisata 

yang berkelanjutan karena produktivitas tanaman apel tergantung pada ketinggian,  

iklim, dan kelembaban udara. Kerusakan dan menurunnya luas lahan hijau dapat 
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memicu peningkatan iklim dan kelembaban yang dapat menurunkan produksi 

tanaman apel. 

5.2.6 Evalusi Prinsip CBT 

Secara umum penerapan prinsip CBT dengan menggunakan indikator dari 

UNEP dan WTO,   Suansri (2003:21--22) dapar dilaksanakan sesuai dengan 

kondisi dan karakteristik masyarakat.  Namun berdasarkan temuan di lapangan, 

ada beberapa kritik terhadap prinsip ekonomi CBT temuan Suansri : 

1. Prinsip ekonomi CBT tidak cukup hanya menciptakan lapangan kerja 

sektor pariwisata.   Aktivitas  pariwisata jelas akan menghasilkan lapangan 

pekerjaan dan lapangan usaha dengan sendirinya sebagai respons dari 

adanya permintaan terhadap produk wisata. Namun, hal ini tidak akan 

berarti apa-apa bagi komunitas jika mereka tidak memiliki akses masuk 

kepada lapangan kerja/usaha yang ada. Akses merupakan pintu gerbang 

bagi komunitas untuk memanfaatkan lapangan kerja/usaha. Akses sektor 

pariwisata berupa peluang kerja dan peluang usaha produk/jasa pariwisata.  

Bagaimanakah kemampuan komunitas untuk memanfaatkan akses yang 

ada dan mengubah peluang kerja/usaha menjadi pekerjaaan dan usaha 

produktif. Prinsip ekonomi CBT bukan hanya berupa terciptanya lapangan 

pekerjaan sektor pariwisata, melainkan adanya akses komunitas lokal 

terhadap peluang kerja/usaha sektor pariwisata dan adanya partisipasi 

komunitas untuk memanfaatkannya.  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

LAPORAN PENELITIAN STUDI EVALUASI PENERAPAN PRINSIP SRI ENDAH NURHIDAYATI



128 
 

2. Pariwisata merupakan industri yang terkait erat dengan teknologi. Poon 

(1993: 9) menyatakan jika tidak ada  pelaku wisata yang tidak tersentuh 

oleh teknologi. Penggunaan teknologi dalam industry pariwisata menurut 

Sheldon (1997: Viii) meliputi 2 hal: pertama dalam sektor operasional 

pariwisata dan, kedua, dalam menunjang fungsi menejerial. 

Penerapan teknologi di agrowisata Kota Batu antara lain : 

a) Pengembangan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan oleh 

pemerintah dan komunitas sudah dilakukan di Kota Batu sejak tahun 2007.. 

Penggunaan alat bakar berteknologi berupa incinerator (alat pembakar 

sampah), yang bekerja dengan cara membakar sampah secara optimal 

dengan pembakaran sempurna hingga sampah menjadi abu yang ramah 

lingkungan.  Namun, penggunaan teknologi pengolahan sampah, masih 

perlu dilengkapi dengan pengembangan pengelolaan sampah berbasis 

komunitas, misalnya dengan melakukan pemilahan sampah organik dan 

bukan untuk memudahkan proses seleksi sampah di tempat pembuangan 

akhir (TPA). Penggunaan teknologi dalam pengelolaan sampah penting 

untuk menjaga kelestarian, kebersihan dan kenyamanan lingkungan 

agrowisata agar wisatawan tetap mau berkunjung. Penggunaan teknologi 

dapat menjaga kesinambungan kualitas lingkungan dan kunjungan 

wisatawan.  

b) Penerapan teknologi informasi dalam pengembangan agrowisata di Kota 

Batu antara lain dikembangkan dalam bentuk  pusat informasi pariwisata 

(PIP) di jalan Bukit Berbunga sebagai solusi yang dapat memudahkan 
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wisatawan mengakses informasi tentang destinasi di Kota Batu. 

Keberadaan PIP tidak hanya menguntungkan konsumen tetapi juga Kota 

Batu  sebagai produsen karena dapat mendekatkan jarak dengan pasar. PIP 

di Kota Batu masih menggunakan cara tradisional untuk mengembangkan 

jaringan informasi yaitu melalaui media (brosur) dan komunikasi 

elektronik (telepon, HP, dan fax). Brosur berisi informasi   tentang produk 

dan layanan di hotel, obyek wisata dan restoran, harga, lokasi dan nomor 

telepon yang bisa dihubungi jika wisaatawan berminat.  Informasi yang 

tercantum dalam brosur belum  terdapat peta lokasi, akses transpotasi, dan 

sarana pendukung. PIP menurut  Pearce (1992: 156) dapat dikembangkan 

dengan memakai konsep Destination Information System (DIS) yang 

mengintegrasikan database dengan perangkat teknologi informasi. 

Beberapa database yang dibutuhkan wisatawan menurut Sheldon (1997: 

166) adalah (1) tipe-tipe fasilitas (akomodasi, hiburan, atraksi, pemandu, 

MICE, travel agen, paket wisata; (2) aktivitas wisata;(3) jasa pariwisata; 

dan (4) informasi destinasi (gambaran geaografis, lokasi, akses, peta, 

transportasi, iklim). 

c) Keberadaan website Kota Batu sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk 

memasarkan destinasi wisata. Namun, hingga saat ini website lebih 

berfungsi sebagai showroom bagi program pemerintah, belum berorientasi 

pada kebutuhan dan pengembangan pasar wisata. Website resmi 

pemerintah Kota Batu adalah (http://www.batukota.go.id) yang dikelola 

oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Batu. Informasi yang 
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ditampilkan dalam Web antara lain gambaran umum masyarakat, visi misi 

pemerintah, nama dan alamat SKPD Kota Batu, berita singkat, kegiatan 

seputar pemerintahan, peta, gambaran dan penyebaran obyek wisata, nama 

dan alamat hotel/usaha akomodasi di Kota Batu dan beberapa ulasan 

tentang obyek wisata di Kota Batu. Web yang dikembangkan Pemerintah 

Kota Batu saat ini masih bersifat informasi satu arah karena belum 

menyediakan sarana bagi pengunjung web untuk berinteraksi secara 

langsung misalnya chatt room. Jika ingin bertanya atau mengbubungi 

Pemerintah Kota Batu disediakan webmail tetapi tidak berfungsi dengan 

baik. Hingga saat ini pengunjung website resmi Kota Batu sekitar 241.616 

orang. 

Informasi adalah kebutuhan wisatawan yang harus disediakan oleh 

semua stakeholder industri pariwisata. Teknologi dapat diterapkan untuk 

mengemas informasi agar mudah diakses komsumen.  Hal ini sejalan 

dengan apa yang disampaikan Sheldon (1997: 8) tentang  siapa saja yang 

membutuhkan teknologi informasi dalam pengembangan pariwisata. 

Pertama,  yaitu konsumen yang membutuhkan teknologi untuk 

memperoleh informasi tentang destinasi, fasilitas, harga, kondisi geografi, 

lokasi destinaasi wisata, dan semua kebutuhan  selama melakukan akrivitas 

wisata. Kedua,  industry pariwisata (biro perjalanan, usaha akomodasi, 

F&B, airline) yang membutuhkan  tehnologi yang dapat membantu 

memantau tren pasar, perkembangan destinasi, faktor penghambat 

perjalanan wisata, dan kemudahan yang dibutuhkan dalam melayani 
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konsumen. Ketiga, suplayer yang membutuhkan informasi tentang usaha 

yang bergerak dalam industri pariwisata, karakteristik konsumen, dan 

persaingan bisnis pariwisata. Keempat, pemerintah yang membutuhkan 

sentuhan teknologi dalam hal memanatu trend wisata, mengembangkan 

kebijakan, pelayanan kepada stakeholder pariwisata, berjejaring,  dan 

pengembangan pariwisata secara umum.  Pemerintah dapat menggunakan 

Government Tourist Offices (GTOs) untuk melakukan promosi dan 

mengatur pengelolaan destinasi. (Sheldon, 1997: 156). 

d) Pengembangan teknologi untuk menunjang produksi industry kecil 

dikembangkan hampir di semua sentra industri kecil di Kota Batu. 

Penggunaan mesin produksi sederhana sudah diterapkan dalam pembuatan 

kripik yaitu mesin  pengemas produk dalam aluminium foil, mesin pengiris  

, mesin penggoreng, dan pengering keripik. Mesin lain yang juga 

digunakan adalah pengemas sari apel dalam gelas. Mesin-mesin yang 

digunakan  di komunitas pada umungnya masih sederhana (Teknologi tepat 

Guna/TTG) dan dihasilkan oleh pabrik mesin di sekitar Batu, Malang dan 

Surabaya. Penggunaan mesin produksi industri kecil  juga didukung oleh 

perguruan tinggi setempat di Malang (Universitas Brawijaya, Universitas 

Muhamadiyah, Universitas Negeri Malang)  yang mengembangkan mesin 

berteknologi sederhana.  

Menurut Bu Puji, pemilik industri camilan di Desa Bumiaji: 

“…memakai mesin packing lebih enak karena hasilnya rapi, kemasan 
tidak mudah bocor, lebih awet renyah, penampilannya juga lebih 
menarik dibandingkan dengan memakai plastic. Tidak apa-apa  
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berinvestasi sedikit untuk membeli mesin tapi usaha dapat lebih 
berkembang serta pasarnya luas dan produksinya lebih rutin…” 

 
Di Desa Bumiaji menurut pak Wiwit: 
 
“…Usaha kecil di sini khan masuk paket wisata jadi dapat dilihat tamu. 
Pemakaian mesin menambah daya tarik tamu untuk datang melihat 
proses pembuatan kripik, khususnya anak-anak senang melihat mesin 
bekerja…” 

 
Dari hasil wawancara penggunaan mesin dalam proses produksi 

industri kecil tidak hanya menjadi alat kerja yang lebih efisien tetapi 

menjadi bagian dari atraksi wisata. Penggunaan mesin produksi dianggap 

lebih menarik bagi wisatawan dibandingkan dengan yang tidak 

menggunakan mesin. 

e) Pengembangan teknologi database konsumen juga telah diterapkan 

Kelompok Tani Makmur Abadi Desa Tulungrejo dalam  pengelolaan 

agrowisata. Setiap kedatangan wisatawan dicatat dengan rinci asal, jumlah, 

siapa yang membawa, dan siapa yang menjadi guide. Tujuannya untuk 

mengetahui perkembangan jumlah wisatawan yang datang, asal daerah, dan 

tipologi wisatawan yang datang. Dari data yang terkumpul kelompok tani 

dapat merancang pendekatan pemasaran yang efektif sesuai dengan pasar 

yang dituju yaitu sekolah dan instansi.  

Menurut Pak Suharno: 

 “….di Kelompok Tani Makmur Abadi memang segala sesuatu 
dicatat dengan rinci. Pertama, untuk kepentingan laporan dan 
administrasi. kedua, untuk membantu pengambilan keputusan. 
Misalnya kalau mau mengirim brosur kita sudah ada data nama-
nama sekolah atau instansi yang pernah kesini. Kita juga dapat 
melihat naik turunnya pengunjung dari catatan di computer. Kalau 
misalnya musim ramai pengunjung bisa disiapkan sebelumnya. 
Kalau musim sepi ya mencari alternative pemecahannya. Karena 
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hasilnya bagus sekarang banyak kelompok tani yang mencontoh 
kami…”  

 
 

Dalam penggunaan teknologi Kelompok Tani Makmur Abadi selaku 

pengelola agrowisata berperan sebagai suplayer  yang berusaha menggunakan 

yeknlogi utnuk memetakan karakteristik konsumen dan pasar agrowisata. Hal 

ini bertujuan untuk merancang bentuk dan strategi pemasaran yang sesuai 

dengan karakteristik pasar sehingga hasilnya lebih efektif dan efisien. 

Kelompok Tani Makmur Abadi telah memetakan konsumen  yaitu wisatawan 

kelompok dari instansi pemerintah/swasta, sekolah, dan keluarga sebagai 

mayoritas market. Oleh karena itu digunakan pedekatan promosi berupa 

pengiriman brosur ke sekolah, instansi pemerintah, perusahaan, organisasi 

massa, dan LSM.  

Penerapan teknologi pada komunitas di Kota Batu dipengaruhi 

beberapa hal berikut. 

a. Adanya keinginan untuk berkembang yang dapat diidentifikasi dari 

kesediaan menginvestasikan modal bagi pengedaan peralatan produksi 

dan peralatan lainnya (alat komunikasi). 

b. Sikap kooperatif dengan perubahan teknologi yang dapat membantu 

komunitas beradaptasi dengan teknologi. Perubahan sikap terhadap 

sesuatu yang baru menjadi kunci kemampuan beradaptasi dengan 

teknologi. Pandangan positif tentang teknologi baru dapat membantu 

komunitas bergerak mencari dan memanfaatkan.  
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c. Sikap kooperatif dengan teknologi dapat pula didorong oleh informasi 

yang diterima dan  pengetahuan komunitas tentang fungsi dan 

dukungan teknologi pada aktivitas produksi atau sehari-hari. 

d. Pengaruh kedatangan wisatawan dengan berbagai alat berteknologi atau 

informasi tentang alat berteknologi akan berdampak pada minat dan 

keinginan komunitas untuk mencoba. Tahapan ini berperan penting. 

Jika berhasil dan bermanfaat  maka teknologi baru akan terus 

diterapkan dan jika gagal maka akan timbul penolakan. 

Dari data empiris yang diperoleh dapat disimpulkan jika prinsip 

ekonomi merupakan hal penting dan harus menjadi indikator 

pelaksanaan CBT. Tanpa penerapan teknologi komunitas tidak dapat 

beradaptasi dengan dinamika kehidupan dan pengembangan usaha 

pariwisata yang sudah berjalan tidak akan berkelanjutan (sustainable). 

 5.3. Kondisi masyarakat yang mendukung  penerapan prinsip dasar Community  
 Based Tourism (CBT) di Agrowisata Kota Batu 
 

 Penerapan prinsip CBT sangat memerlukan peran masyarakat secara 

penuh. Dukungan masyarakat ikut andil dalam menentukan sejauh mana prinsip 

CBT dapat diterapkan secara penuh. Salah satu aspek penting yang mendukung 

penerapan prinsip dasar CBT adalah struktur kekuasaan komunitas. Kekuasaan 

komunitas berkaitan erat dengan proses pengambilan keputusan di desa terkait 

dengan stratifikasi sosial anggotanya. Menurut Smith dan  Zopf (dalam Raharjo, 

2004:113) sistem pelapisan  sosial di desa dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu luas 

kepemilikan tanah, keterkaitan sektor pertanian dan industri, bentuk kepemilikan 
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atau penguasaan tanah, frekuensi perpindahan petani dari lahan satu ke lahan 

lainnya, dan komposisi rasial penduduk.  

Di Kota Batu struktur masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

struktur formal dan informal. Struktur formal adalah pelapisan masyarakat 

berdasar kekuasaan formal dalam pemerintahan. Struktur informal adalah 

pelapisan masyarakat berdasar penguasaan sumber daya (khususnya sumber daya 

lahan). 

Di tingkat desa, kepala desa/lurah merupakan pemegang kekuasaan 

tertinggi secara formal. Selain itu, kepala dusun dan perangkat desa juga memiliki 

kekuasaan tersendiri dalam masyarakat. Selain melayani masyarakat, kepala desa 

dan perangkat desa merupakan pusat informasi bagi anggota masyarakat. Apabila 

ada sesuatu yang ingin diketahui, masyarakat biasanya mendatangi kepala desa 

atau perangkat desa lainnya.  

 Struktur masyarakat informal terkait dengan kepemilikan sumber daya 

lahan pertanian. Kebanyakan tokoh masyarakat dari Kota Batu adalah petani 

pemilik lahan seluas 1 hektar. Selain kepemilikan, penentu lain adalah profesi dan 

tingkat  pendidikan, seperti guru dan kiai. Di Desa Bumiaji, salah satu sentra 

agrowisata di Kota Batu, penggerak kegiatan pariwisata  adalah guru  yang 

kemudian menggagas terbentuknya organisasi Wisata Bukit Apel (WBA). 

Pengembangan agrowisata sudah dimulai sejak lama, namun  

dikembangkan secara tidak sengaja. Petani membuka lahannya sebagai lahan 

agrowisata karena ada konsumen yang datang minta izin untuk boleh apel 
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langsung di lahan. Seiring dengan peningkatan minat seperti itu dan untuk menjaga 

kesinambungan  usaha maka pengembangan agrowisata diprogramkan di tingkat 

desa dengan model pengelolaan yang  berbeda satu sama lain. Beberapa model 

pengelolaan agrowisata itu berkaitan dengan proses pengambilan keputusan  

Tabel 5.14 

Karakteristik Pengambilan Keputusan Pengembangan Agrowisata  

Di Kota Batu 

No Karakteristi
k 

Bumiaji Tulungrejo Agrokusuma 
(Sisir) 

Punten 

1 Pengelolaan Dikelola desa 
di bawah 
wadah 
Wisata Bukit 
Apel (WBA) 

Dikelola desa 
Melalui 
Kelompok 
Tani Makmur 
Abadi 

Dikelola 
swasta (PT) 

Dikelola    
petani secara 
individual 

2 Kekuasaan 
tertinggi 

Ketua dan 
Dewan 
Pembina 
dibantu 
koordinator 
kebun, 
penginapan, 
pemandu, 
transportasi 
dan 
pemasaran/pr
o-mosi 

Ketua 
Kelompok 
Tani, dibantu 
seksi   
agrowisata, 
pemasaran, 
saprodi, dan 
pupuk organik 

Pemegang 
saham. 

Petani pemilik 
lahan. 

3 Penentuan 
lokasi 
agrowisata 

Koorditor 
kebun (yang 
bertugas 
mencari 
lokasi yang 
siap 
dikunjungi 
wisatawan) 

Seksi 
agowisata 
yang bertugas 
mengidentifik
asi lahan 
anggota yang 
dapat dijual 
untuk lahan 
petik apel 

Pengelola 
sudah 
menyiapkan 
lahan khusus 

Petani pemilik 
lahan   
menentukan 
nya sendiri. 

4 Penentuan 
harga paket 

Rapat dengan 
seluruh 
pengurus. 

Rapat 
pengurus dan 
anggota, 
melihat harga 

Manajemen/
pengelola 

Ditetapkan 
sendiri oleh 
petani dengan 
melihat harga 
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pasar 
(misalnya 
jikatidak 
musim  apel 
harga masuk 
Rp. 25.000,00 
(harga normal 
Rp.15.000,00-
Rp.20.000,00) 

pasar (kadang-
kadang untuk 
meningkatkan 
jumlah 
pengunjung 
petani 
menurunkan 
harga sampai 
Rp. 10.000,00 
/orang) 
Harga 
ditentukan   
berdasar 
kesepakatan 
dengan  
konsumen 

5 Pembagian 
hasil 

Ditetapkan 
dalam rapat 
pengurus 
persentase 
bagi hasil 

Ditetapkan 
pengurus dan 
disosialisasika
n kepada 
seluruh 
anggota 
kelompok tani 

Ditentukan 
olehmanajem
en sesuai 
dengan 
margin 
keuntungan 
yang 
diharapkan. 

Seluruhnya 
diterima petani 
pemilik lahan. 

Sumber: Data Primer 2013 

Dari tabel 5.14 diketahui terdapat empat jenis pengelolaan agrowisata yang 

memiliki perbedaan karakteristik dan sistem pengambilan keputusan di dalamnya, 

sebagai berikut. (1) Pengelolaan oleh  wadah khusus di  tingkat des,  contoh  di 

Desa Bumiaji, pengelolaan agrowisata berada di bawah Wisata Bukit Apel 

(WBA).(2) Pengelolaan agrowisata melalui kelompok tani. Contoh, di Desa 

Tulungrejo pengelolaan agrowisata berada di bawah Kelompok Tani Makmur 

Abadi.  (3) Pengelolaan agrowisata oleh perusahaan swasta (PT). (4) Pengelolaan  

agrowisata oleh petani secara individual  yang biasanya ada dihampir semua desa 

yang dikembangkan sebagai lahan agrowisata. 
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Model pengelolaan   berkaitan  dengan proses pengambilan keputusan 

dalam pengembangan agrowisata dimulai dengan merencanakan, memasarkan, 

mengelola, dan membagi keuntungan.  Dalam proses pengambilan keputusan 

tersebut terdapat pola kekuasaan yang berbeda dari tiap model pengelolaan 

agrowisata. Pengelolaan dalam wadah khusus yang bersifat komunal (WBA dan 

Kelompok Tani) memberikan kekuasaan penuh pada komunitas dalam mengambil 

keputusan. Pada model pengelolaan oleh perusahaan swasta kekuasaan berada 

pada pemilik modal atau sekelompok individu yang tidak berkaitan dengan 

komunitas. Model pengelolaan individo memberikan kekuasaan pada petani. 

Pengelolaan agrowisata oleh WBA atau kelompok tani   ideal dalam memberikan 

kekuasaan kepada komunitas, dibandingkan dengan model pengelolaan oleh 

swasta dan individu.  

Berikut ini model pengambilan keputusan di objek agrowisata yang 

dikelola oleh lembaga desa (WBA).  

 

 Gambar 5.14 Struktur Organisasi Pengelolan Wisata Bukit Apel  (WBA) Desa  

 Bumiaji (Sumber: Data Primer 2013) 

Ketua

Koordinator 
Transportasi

Koordinator 
Kebun

Koordinator 
Akomodasi

Koordinator 
Pemasaran

Sekretaris

Dewan 
Pembina
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Struktur organisasi Wisata Bukit Apel (selanjutnya disingkat WBA) 

dibawahi seorang ketua, yang  bertanggung jawab atas kelangsungan  berbagai 

kegiatan  agrowisata di Desa Bumiaji. Ketua bertanggung jawab dalam hal 

pemasaran, palayanan sarana akomodasi, pelayanan berwisata di lahan kebun, dan 

pemenuhan kebutuhan transportasi ke lokasi wisata. Ketua dibantu oleh sekretaris 

yang bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.  

 Untuk memperlancar pekerjaan teknis, ketua dibantu oleh empat 

koordinator. Pertama, koordinator pemasaran bertanggun jawab secara  teknis atas 

berbagai strategi pemasaran  Wisata Bukit Apel. Kedua, koordinator akomodasi 

bertanggung jawab atas penyediaan dan pelayanan akomodasi bagi pengunjung. 

Koordinator akomodasi tidak hanya bertanggung jawab menyiapkan homestay 

yang memadai, tetapi juga mengatur kesiapan akomodasi, berkoordinasi dengan 

pemilik homestay, dan secara teknis bertanggung jawab pada pendistribusian 

pengunjung ke homestay dan penyediaan kebutuhan makan dan minum 

pengunjung selama menginap. Ketiga, koordinator kebun bertanggung jawab atas 

kelangsungan kegiatan petik apel, dimulai survei lahan, penyediakan guide di 

kebun, sampai pengaturan kunjungan. Koordinator kebun  berperan strategis 

karena menjadi pengambil keputusan dalam penentuan lahan yang akan dikunjungi 

wisatawan. Koordinator kebun bertugas mengidentifikasi lahan anggota yang siap 

dijual untuk wisata petik apel. Keempat, koordinator transportasi bertanggung 

jawab atas penyediaan alat transportasi dan sarana pendukung.  

 Pembina di WBA terdiri dari tokoh masyarakat dan aparat pemerintah yang 

perduli pada pengembangan agrowisata. Namun, hanya beberapa yang benar-benar 
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aktif. Beberapa tokoh masyarakat yang berada di dalam dewan pembina 

merupakan pengagas pengembangan agrowisata di Desa Bumiaji. Pengembangan 

agrowisata di Desa Bumiaji merupakan salah satu bentuk mekanisme survival 

masyarakat agraris. Kehidupan petani dengan segala permasalahan menjadikan 

mereka berupaya agar kehidupannya sejahtera. 

  Model pengembangan agrowisata oleh kelompok tani di skemakan sebagai  

berikut. 

 

 

Gambar 5.15.  Struktur Kelompok Tani Makmur Abadi 

(Sumber : Data Primer 2010) 

 Dari skema  5.15 diketahui bahwa ketua kelompok tani secara normatif 

adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan di tingkat 

lembaga. Namun, keputusan yang diambil berdasar pertimbangan hasil keputusan 

rapat pengurus dan anggota. Misalnya, perubahan harga jual produk agrowisata 

tidak bisa begitu saja diputuskan oleh ketua, namun harus dimusyawarahkan 

dengan anggota. Setelah ada kesepakatan, barulah diputuskan oleh ketua kelompok 

tani dan dapat dilaksanakan. Namun, secara de facto terlihat bahwa beberapa 

Ketua

Seksi Pupuk 
Organik

Seksi SaprodiSeksi  PemasaranSeksi Agrowisata

Sekretaris
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keputusan dipengaruhi oleh pengurus kelompok tani yang berlahan luas.  

Kelompok tani berkepentingan terhadap petani berlahan luas karena semakin luas 

lahan, jumlah wisatawan yang ditampung lebih banyak sehingga pemasukan kas 

kelompok tani juga lebih besar. Oleh karena itu, petani berlahan luas secara 

signifikan ikut menentukan jumlah kas kelompok tani. Para petani pemilik lahan 

luas berkekuatan dalam proses pengambilan keputusan.  

 Dalam struktur organisasi WBA dan kelompok tani nampak kekuasaan 

berada di tangan kelompok yang mewakili komunitas dengan kontrol ketat berupa 

kepengurusan.  Namun, selain pengambilan keputusan  melalui kelembagaan, 

dalam masyarakat juga terdapat mekanisme informal pengambilan keputusan. 

Yang banyak berperan adalah tokoh masyarakat, baik karena posisi, pendidikan, 

kedudukan, kemampuan, kekayaan, kearifan, maupun kepiawaiannya sehingga 

disegani dan diikuti oleh anggota masyarakat. Tokoh masyarakat ini memiliki 

kekuasaan yang bersifat informal namun efektif memengaruhi komunitas. 

Di Kota Batu tokoh masyarakat biasanya adalah guru, tokoh partai, tuan 

tanah/petani berlahan luas, dan tetua/orang yang dituakan. Mereka berperan 

penting dalam industri agrowisata karena merupakan sumber informasi  bagi 

masyarakat. Mereka berpendidikan lebih tinggi, berpengalaman lebih luas, lebih 

bersikap terbuka, serta tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, informasi dan kebijakan pemerintah. Mereka pun bermobilitas tinggi 

bila dibandingkan dengan anggota masyarakat pada umumnya. 
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 5.4. Indikator prinsip dasar Community Based Tourism  (CBT) yang mendukung  
 terwujudnya  Agrowisata Berkelanjutan. 
 

Secara umum penerapan prinsip CBT yang   mengacu pada prinsip dasar 

dari CBT dari UNEP dan WTO,   Suansri (2003:21--22) terdiri dari lima prinsip 

yang  merupakan  aspek utama dalam pengembangan CBT di Thailand. Pertama, 

prinsip ekonomi dengan indikator terciptanya lapangan pekerjaan di  sektor 

pariwisata, dan timbulnya pendapatan masyarakat lokal. Kedua, prinsip sosial  

dengan indikator terdapat peningkatan kualitas hidup, adanya peningkatan 

kebanggaan  komunitas, pembagian peran yang adil antara laki-laki dan 

perempuan, generasi muda dan tua, dan terdapat mekanisme  penguatan organisasi 

komunitas. Ketiga, prinsip budaya  dengan indikator mendorong masyarakat 

untuk menghormati budaya yang berbeda, mendorong  berkembangnya pertukaran 

budaya, dan adanya budaya pembangunan yang  melekat erat dalam budaya lokal. 

Keempat,  prinsip  politik dengan indikator terdapat upaya peningkatan  partisipasi 

dari penduduk lokal, terdapat upaya untuk meningkatkan kekuasaan komunitas 

yang lebih luas, dan terdapat makanisme yang menjamin hak-hak masyarakat lokal 

dalam pengelolaan SDA. Kelima, prinsip lingkungan dengan indikator 

pengembangan  carryng capacity area, terdapat sistem  pembuangan sampah yang 

ramah lingkungan, dan adanya  kepedulian  tentang pentingnya  konservasi. Untuk 

mencapai pengambangan pariwisata yang berkelanjutan dibutuhkan indikator 

tambahn yaitu prinsip teknologi. Sehingga indikator prinsip dasar Community 

Based Tourism  (CBT) yang mendukung  terwujudnya  Agrowisata Berkelanjutan 

adalah : 
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1. Prinsip Community Based Tourism (CBT) plus, terdiri dari prinsip 

ekonomi, prinsip sosial, prinsip budaya, prinsip politik, prinsip 

lingkungan dan prinsip teknologi. 

2. Indikator prinsip ekonomi CBT plus adalah (1) terciptanya peluang kerja 

dan peluang usaha sektor pariwisata, (2) akses dan partisipasi komunitas 

pada peluang kerja dan peluang usaha sektor pariwisata, (3) peningkatan 

pendapatan komunitas, (4) pengembangan lembaga pengelola pariwisata  

berbasis komunitas (5) distribusi dampak ekonomi kepada seluruh 

komunitas melalui pembentukan lembaga ekonomi bersama, misalnya 

koperasi, atau semacamnya. 

3. Indikator prinsip sosial adalah: (1) peningkatan persepsi positif 

masyarakat terhadap pengembangan pariwisata, (2) peningkatan 

kebanggaan komunitas, dan (3) penguatan sosial kapital komunitas. 

4. Indikator prinsip budaya adalah: (1) pertukaran budaya yang berdampak 

positif bagi komunitas, (2)  penguatan budaya komunitas,  (3) 

penghargaan pada budaya yang berbeda dengan komunitas, dan (4) 

pengembangan budaya pembangunan.  

5. Indikator prinsip lingkungan adalah: (1) pengembangan daya dukung 

lingkungan berbasis  komunitas , dan (2) partisipasi komunitas dalam 

konservasi lingkungan. 

6. Indikator prinsip teknologi: (1) penggunaan teknologi operasional 

pariwisata ; dan (2) penggunaan teknologi dalam fungsi manajerial 

agrowisata. 
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Dengan demikian dari hasil analisis data empiris ditemukan indikator 

prinsip dasar Community Based Tourism  (CBT) yang berbeda dengan yang 

digagas Suansri. Hal ini selain dipengaruhi faktor dinamika industry pariwisata 

yang mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat globa. Perubahan signifikan 

dari indikator prinsip dasar Community Based Tourism  (CBT) terdapat pada 

indikator ke-6 yaitu teknologi yang sebelumnya taaidak dianggap berkaitan dengan   

Community Based Tourism  (CBT). Hasil kajian empiris menunjukkan bahwa 

industry pariwisata (agroiwisata) tidak lepas dari perkembangan teknologi dimana 

teknologi tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi pergerakan wisatawan tetapi 

juga meningkatkan efisiensi organisasi pariwisata. Teknologi memudahkan proses 

pergerakan wisatawan dan communitas yng tinggal di sekitar destinasi. Dengan 

menerapkan prinsip dasar Community Based Tourism  (CBT) plus lebih menjamin 

kesinambungan agrowisata. Selanjutnya prinsip dasar Community Based Tourism  

(CBT) plus disebut peneliti sebagai Community Based Agritourism (CBA) sebagai 

modifikasi dari prinsip dasar Community Based Tourism  (CBT) yang 

dikemukakan Suansri.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 

  Penerapan prinsip ekonomi CBT berkaitan erat dengan pertumbuhan 

industri barang/jasa pariwisata di Kota Batu yang akan menyerap tenaga kerja 

lokal si sektor pariwisata. Pada usaha agrowisata, rumah makan, hotel melati, villa, 

industri kerajinan, travel agen, dan toko oleh-oleh penyerapan tenaga kerja dari 

komunitas lokal cukup tinggi. Namun, di hotel berbintang lebih  rendah daripada 

hotel non-bintang. Belanja wisata merupakan aspek sentral dari prinsip ekonomi  

dalam penerapan CBT karena merupakan masukan bagi perkembangan usaha di 

destinasi wisata. 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. Selain pengambilan keputusan  melalui kelembagaan, dalam 
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masyarakat juga terdapat mekanisme informal pengambilan keputusan. Yang 

banyak berperan adalah tokoh masyarakat, baik karena posisi, pendidikan, 

kedudukan, kemampuan, kekayaan, kearifan, maupun kepiawaiannya sehingga 

disegani dan diikuti oleh anggota masyarakat. 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. Indikator prinsip ekonomi CBT plus adalah (1) 

terciptanya peluang kerja dan peluang usaha sektor pariwisata, (2) akses dan 

partisipasi komunitas pada peluang kerja dan peluang usaha sektor pariwisata, (3) 

peningkatan pendapatan komunitas, (4) pengembangan lembaga pengelola 

pariwisata  berbasis komunitas (5) distribusi dampak ekonomi kepada seluruh 

komunitas melalui pembentukan lembaga ekonomi bersama, misalnya koperasi, 

atau semacamnya. Indikator prinsip sosial adalah: (1) peningkatan persepsi positif 

masyarakat terhadap pengembangan pariwisata, (2) peningkatan kebanggaan 

komunitas, dan (3) penguatan sosial kapital komunitas. Indikator prinsip budaya 

adalah: (1) pertukaran budaya yang berdampak positif bagi komunitas, (2)  

penguatan budaya komunitas,  (3) penghargaan pada budaya yang berbeda dengan 

komunitas, dan (4) pengembangan budaya pembangunan. Indikator prinsip 

lingkungan adalah: (1) pengembangan daya dukung lingkungan berbasis  

komunitas , dan (2) partisipasi komunitas dalam konservasi lingkungan. 
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Indikator prinsip teknologi: (1) penggunaan teknologi operasional pariwisata ; dan 

(2) penggunaan teknologi dalam fungsi manajerial agrowisata. 

 

6.2 Saran 
 

1. Dalam pengembangan CBT sebagai mainstream pembangunan di Indonesia  

tidak bisa mengadopsi model CBT dari negara lain,   perlu mengembangkan 

model  CBT dengan mengadopsi   karakteristik komunitas lokal. Setting 

masyarakat yang berbeda akan menghasilkan model CBT yang berbeda pula. 

Masyarakat  memiliki peluang untuk membentuk model CBT sendiri. 

2. Dalam pengembangan CBT perlu melibatkan akademisi,  swasta dan LSM 

dalam rangka  memperkuat  skill komunitas merancang tujuan internal. Peran 

akademisi, swasta dan LSM hanya mendampingi dan memberikan penguatan 

(capacity building). 

3. CBT sebagai mainstream   pariwisata perlu dikembangkan kepada bentuk 

wisata lainnya  selain agrowisata. Oleh karena itu perlu sosialisasi pentingnya 

pengembangan CBT bagi kesejahteraan masyarakat di destinasi wisata. 
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BAB VII 

RENCANA TAHAP BERIKUTNYA 

 

 Setelah  tersusun indikator prinsip dasar CBT  dalam pengembangan 

agrowisata yang mendukung keberjanjutan pengembangan agrowisata yang sesuai 

dengan karakteristik setempat maka penelitian lanjutan diperlukan untuk 

mengetahui aspek-aspek kebijakan yang mendukung pelaksanaan CBT di Kota 

Batu serta kendala-kendala yang terjadi dalam melaksanakan prinsip CBT tersebut. 

Aspek kebijakan merupakan komitmen dan wujud political will pemerintah untuk 

mengembangkan dan memberdayakan komunitas. Kebijakan juga menjadi bukti 

berfungsinya aspek koordinasi SKPD di Kota Batu, Untuk itu perlu dilakukan 

wawancara mendalam dengan seluruh stakeholder yang bertanggungjawab atas 

pelaksanaan CBT di Kota Batu.  Selanjutnya perlu dikaji kendala-kendalan yang 

berpotensi untuk menghambat penerapan CBT . Kendala merupakan kondisi 

normal dalam rangka melaksanakan program kerja, konsep dan model 

pembangunan. menigentifikasi akan memudahkn menemukan langkah dan solusi 

yang dibutuhkan. 

 

 

 

 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

LAPORAN PENELITIAN STUDI EVALUASI PENERAPAN PRINSIP SRI ENDAH NURHIDAYATI



149 
 

 

DAFTAR PUSTAKA. 

 

Anstrand, Melker. 2006. “Community-Based Tourism and Socio-Culture Aspects 
Relating to Tourism a Case Study of a Swedish Student Excursion to Babati 
(Tanzania”).  Laporan. Tidak diterbitkan 

 
Cox, Linda J. dan Fox, M., 1999. “Agriculturally Based Leisure Attraction”.  The 

Journal of Tourism Studies,  14 (1): 49 - 58. 
D’Amore, L. 1983. Guideline to Planning in Harmoni with the Host Community In 

P.E. Murphy (Ed.) Tourism in Canada: Selected Issue and Option (pp. 135 
- 159). Victoria, BC: University of Victoria, Departemen of Geography. 

Denzin, Norman K. dan Lincoln Y. 2009. Handbook of Qualitatif Research. 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Hatton, Michael J., 1948, Community Based Tourism in the Asia-Pacific, Canada: 
School of Media Studies a at Humber College. 

Houler, Nicole. 2005. “Definition of Community Based Tourism “ Tourism Forum 
International at the Reisepavillon.  Hanover 6 Pebruari 2005. 

Mann, Mark, 2000, The Community Tourism Guide, For Tourism Exciting 
Holidays for Responsible Travellers, UK: Eartscan Publications ltd. 

Mill, R.C. and Morrison, A.M.. 1985. The Tourism System an Introductory Text.  
New Jersey: Prentice-Hall, Inc. 

Murphy, Peter, E. 1983. Tourism A Community Approach. London and New York: 
Longman 

Page , Stephen,J., dan Getz, Don (Ed).1997. The Business of Rural Tourism 
International Perspectives. Oxford: The Alden Press 

Hall,  Michael C. Dan  Page J. 1999. The Geography Of Tourism And Recreation 
Environment, Place And Space.  London: Routledge. 

Pantin, D dan Francis, J. 2005. Community Based Sustainable Tourism. UK: UWI-
SEDU.   

Sandmeyer, Allison, E. 2005. Community Based Ecotourism and Sustainable 
Community Development: Exploring the Relationship. Tesis.  Dalhousie 
University Halifax, Nova Scotia. Tidak diterbitkan.   

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

LAPORAN PENELITIAN STUDI EVALUASI PENERAPAN PRINSIP SRI ENDAH NURHIDAYATI



150 
 

Suansri, Potjana.  2003. Community Based Tourism Handbook. Thailand: REST 
Project  

 

Shelson, Pauline J. 1997. Tourism Information Technology. USA: Cabi 
International. 

Timothy, Dallen J. 1999.  “Participatory Planning: a View of Tourism in 
Indonesia”  Annals of Tourism Research . 26 (2): 27-40. 

Tosun, Cevat dan Timothy D.J.,2003. “Arguments for Community Participation in 
The Tourism Development Process”   The Journal of Tourism Studies 14 
(2): 2 - 15. 

Utama, I.G.B.Rai, 2009, “Agrowisata Sebagai Pariwisata Alternatif”, dalam  
http://www.gdnet.org/CMS/fulltext/1164925881_Buku_Agrowisata.doc.) 
diakses tanggal 10 Januari 2010 

UNEP and WTO . 2005.  Making Tourism More Sustainable: a Guide for Policy 
Makers, tidak diterbitkan. 

UNCTAD. (2007), Trade and Development Implications of International Tourism 
for Developing Countries: Issues Note for Discussion  www.unctad.org/ 
sections/ ditc_tncdb_comdip0017_en.pdf. diakses tanggal 12 Desember 
2011. 

Wall, Geoffrey dan Mathieson, Alister. 2006. Tourism, Change, Impact and 
Opportunities. London: Pearson Prentice Hall. 

Warpani, Suwardjoko.P., dan Warpani, I. 2007, Pariwisata dalam Tata Ruang 
Wilayah, Bandung: Penerbit ITB. 

Weaning, Stephen, and Neil, J. 2000. Ecotourism: Impact, Potential, and 
Possibilities. London: Butterworth Heinemann. 

 
Internet:  
http://www.undp.org.sa , diakses pada 5 Agustus 2013 

http://www.batukota.go.id diakses pada  11 Maret 2013 
www.caribro.com diakses pada  11 Maret 2013 

 http://sfc.ucdavis.edu/agritourism/factsheets/what.html diakses pada 27  Juni 2013 
http://www.wwf.no/pdf/tourism guidelines.pdf diakses pada 25 Juli 2013 

http://www.panda.org diakses pada 25 Juli 2013 
http://www.planeta.com diakses pada  29 Juli 2013 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

LAPORAN PENELITIAN STUDI EVALUASI PENERAPAN PRINSIP SRI ENDAH NURHIDAYATI

http://www.gdnet.org/CMS/fulltext/1164925881_Buku_Agrowisata.doc
http://www.unctad.org/
http://www.batukota.go.id/
http://www.caribro.com/
http://sfc.ucdavis.edu/agritourism/factsheets/what.html
http://www.wwf.no/pdf/tourism guidelines.pdf
http://www.panda.org/
http://www.planeta.com/


151 
 

http://www.livinglands.org.hk/archive/c-b_tourism_for_Lantau.pdf diakses pada Juli 
2013 

http://www.farmstop.com/aboutagritourism.asp, diakses pada 14 Februari 2013 
http://www.undp.org.sa , diakses pada 5 September 2013 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

LAPORAN PENELITIAN STUDI EVALUASI PENERAPAN PRINSIP SRI ENDAH NURHIDAYATI

http://www.livinglands.org.hk/archive/c-b_tourism_for_Lantau.pdf
http://www.farmstop.com/aboutagritourism.asp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
LAPORAN KEMAJUAN    

HIBAH RISET UNGGULAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 
 

 

 
 
 
 
 

STUDI EVALUASI  
PENERAPAN PRINSIP  COMMUNITY BASED TOURISM (CBT) 

SEBAGAI PENDUKUNG AGROWISATA BERKELANJUTAN 
 

 

 

Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun 

 
 

 
SRI ENDAH NURHIDAYATI S.SOS, MSI 

NIDN: 0010127003 
  

  

 

 
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 

Bulan  Juli Tahun 2013 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

LAPORAN PENELITIAN STUDI EVALUASI PENERAPAN PRINSIP SRI ENDAH NURHIDAYATI



HALAMAN PENGESAHAN 
 
 
 

Judul Penelitian  
 
 
PenelitiPelaksan 
Nama Lengkap  
NIDN  
Jabatan Fungsional  
Program Studi 
Nomo HP 
Alamat Surel 
Anggota (1) 
Nama Lengkap      
NIDN                                                           
Perguruan Tinggi 
Anggota (2) 
Nama Lengkap      
NIDN                                                           
Perguruan Tinggi 
Institusi Mitra 
Alamat 
Penanggungjawab 
Tahun Pelaksanaan 
Biaya Tahun Berjalan  
Biaya Keseluruhan  

  

: Studi Evaluasi  Penerapan Prinsip  Community  
 Based  Tourism (CBT)  Sebagai  Pendukung   
 Agrowisata Berkelanjutan. 
 
: Sri Endah  Nurhidayati 
: 0010127003  
: Lektor 
: Pariwisata 
: 0818515399 
: ininexe@yahoo.com,  
: -- 
: -- 
: -- 
: -- 
: -- 
: -- 
: -- 
: -- 
: -- 
: -- 
: -- 
: Tahun ke 1 dari rencana  2 tahun 
: Rp.  50.000.000,00 
: Rp. 100.000.000,00 
  

  
 
 Surabaya, 20 Juli  2013 

  
 

Mengetahui,  
 Ketua LPPM Unair           Ketua Peneliti, 

      
  
 
 

Dr.  Djoko Agus Purwanto, Apt., MSI   Sri Endah Nurhidayati, S.Sos, M.Si 
 NIP. 195908051987011001   NIP. 197012101998032002 
 

       
  

 
  

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

LAPORAN PENELITIAN STUDI EVALUASI PENERAPAN PRINSIP SRI ENDAH NURHIDAYATI



 
PENGEMBANGAN  AGROWISATA  BERKELANJUTAN  BERBASIS 

KOMUNITAS    
DI KOTA BATU 

 
 
 

 DRAFT 
 

USULAN DISERTASI  
  
 
 
 

  
  

 
 

 
 
 

 
 
 

 Oleh  
Sri Endah Nurhidayati 

  
 

 
 
 

 DIAJUKAN KEPADA : 
 

PROGRAM PASCASARJANA 
 UNIVERSITAS GADJAH MADA 

  
 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSITAS GADJAH MADA 

YOGYAKARTA 
2011 

 
 
 
 
 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

LAPORAN PENELITIAN STUDI EVALUASI PENERAPAN PRINSIP SRI ENDAH NURHIDAYATI



 
KATA PENGANTAR 

 
 

  Dengan mengucap Alhamdulillah akhirnya penulisan laporan penelitian 

yang mengambil judul  Studi Evaluasi Penerapan Prinsip Community Based 

Tourism (CBT) Sebagai Pendukung Agrowisata Berkelanjuta dapat 

diselesaikan.  Penelitian ini memiliki arti penting mengingat CBT merupakan 

instrument baru yang digunakan dalam pembangunan pariwisata di Indonesia.  

 Penelitian yang dilakukan tentunya bukan merupakan produk tunggal 

peneliti saja melaikan kolaborasi dari berbagai pihak antara lain suyveyor, 

tenaga adninistrasi, responden, informan dan pihak lain yang tidak dapat 

diebutkan satu per satu. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang 

tidak terhingga. 

 Ucapan terima kasih juga dihaturkan kepada Ketua LPPM yang telah 

member keesempatan kepata tim peneliti untuk mengakses dana PUPTN yang 

besar artinya bagi pengembangahn keilmuan pariwisata. Untuk itu peneliti 

menyampaikan aprasisi yang tinggi kepada Ketua LPPM yang telah berjuang 

keras untuk membantu peneliti di lingkungan Universitas Airlangga 

mengekspresikan  keingintahuan yang tinggi terdapa berbagai fenomena dalam 

masyarakat dalam bentuk kajian ilmiah. Di masa mendatang penulis berharap 

semakin banyak skema penelitian yang dapat diakses guna memperkaya 

kemampuan riset dan mnulis ilmiah. 

 Tulisan ini masih jauh dari ksempurnaan. Untuk itu penulis mohon maaf 

apabila pembaca kurang berkenan. Tulisan kecil ini mudah-mudahan 

bermanfaat bagi masyarakat banyak.  
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