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Abstrak 

Penelitian ini membahas terkait dengan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Obyek 

wisata  Di Kota Batu Studi: Perspektif Kebijakan  Perkotaan. Dalam skripsi ini, peneliti juga 

akan memberikan sebuah informasi terkait peran Pemerintah dan swasta dalam proses 

pembangunan objek wisata di kota Batu menggunakan perspektif kebijakan perkotaan. 

Pembangunan objek wisata di Kota Batu mengacu pada Perda RTRW Kota Batu No 7 Tahun 

2011 dimana pada perda ini mengatur tentang rancangan tata ruang wilayah Kota Batu. 

Pembangunan kawasan pariwisata di Kota Batu melihat komposisi Perda RTRW Kota Batu No 7 

Tahun 2011. Karena di dalam Perda RTRW Kota Batu sudah diatur dengan jelas tentang 

komposisi pembangunan obyek pariwisata di Batu. Adannya pemenuhan kebutuhan 

pembangunan pariwisata tentu akan menjadi sebuah acuan pentig untuk menjawab hal-hal 

tentang pembangunan kawasan pariwisata. Terkait dengan pembangunan kawasan wisata di kota 

batu, penelitian ini menggunakan perspektif dari Grindle tentang implementasi kebijakan, 

dimana dalam pembangunan ada proses implementasi kebijakan, kebijakan ini dilakukan untuk 

sejauh mana tujuan itu dicapai dalam pembangunan. Proses ini terjadi di lingkungan pemerintah 

dan swasta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode kualitatif dengan 

Analisa deskriptif yakni suatu model penelitian yang berusaha menjelaskan serta 

menggambarkan fenomena yang ada dan menggambarkan fenomena yang sudah terjadi 

sebelumnya.  

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pariwisata, Kebijakan Perkotaan, Pembangunan 

This study discusses related to the Economy Political of Tourism in Batu City Study: Urban 

Policy Perspective. In this thesis, the researcher will also provide information regarding the role 

of the Government and the private sector in the process of building tourism objects in Batu city 

using an urban policy perspective. The construction of a tourist attraction in Batu City refers to 

the Batu City RTRW Regulation No. 7 of 2011 wherein this regulation regulates the spatial plan 

of Batu City. The development of the tourism area in Batu City looks at the composition of the 

RTRW of Batu City Regulation No. 7 of 2011. Because in the Perda RTRW Batu City has been 

clearly regulated about the composition of the construction of tourism objects in Batu. The 

fulfillment of tourism development needs will certainly be a crucial reference for answering 

things about tourism area development. Related to the development of tourist areas in the city of 

rock, this study uses the perspective of Grindle on policy implementation, where in the 

development process there is a policy implementation, this policy is carried out to the extent to 

which that goal is achieved in development. This process takes place within the government and 

the private sector. The method used in this study is a qualitative method with descriptive 

analysis, namely a research model that seeks to explain and describe the phenomena that exist 

and describe the phenomena that have occurred before. 
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Pendahuluan 

 Kemajuan sebuah kota selalu diiringi dengan perkembangan kehidupan di berbagai 

sektor. Namun, dalam sebuah pembangunan terkadang akan membuat dampak yang akan 

permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Perkembangan kemajuan dalam melakukan 

pembangunan usaha untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup masyarakat tidak hanya terbatas 

pada sektor ekonomi saja, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan yang harus dipenuhi dan 

dapar dirasakan oleh masyarakat. 

 Otonomi daerah merupakan wujud dari upaya pemerintah memberikan pelayanan 

maksimal kepada masyarakat. Sehingga diharapkan dengan adanya otonomi daerah yang 

diberikan pemerintah mampu melayani secara optimal kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan 

pelayanan diberikan pemerintah langsung oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah sendiri 

dalam memberikan pelayanan publik akan menjadi sebuah cerminan dari penggunaan instrumen 

kebijakannya, dengan demikian penggunaan instrumen kebijakan tersebut dapat dilihat 

bagaimana karakter pemerintah daerah itu sendiri. Kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat 

pemerintah akan dilihat kemana arah pembangunan serta langkah pemerintah daerah dalam 

mewujudkan cita-cita yang telah dimandatkan. 

Pembangunan obyek wisata di Kota Batu merupakan salah satu program yang dijalankan 

oleh Pemerintah Daerah untuk mengenalkan Kota Batu sebagai kota wisata. Hal ini daitur pada 

Peraturan Daerah Kota Batu No 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu 

(Perda RTRW Kota Batu). Peraturan daerah yang dibuat oleh Pemerintah adalah sebagai wujud 

untuk menjadikan Kota Batu lebih dikenal oleh masyarakat luas dan bisa memberikan dampak 

pertumbuhan perekonomian meningkat. Kota Batu mulai mengembangkan kawasan wisata pada 

tahun 2010 yang dimana pada saat itu di era Pemerintah Walikota Batu Edi Rumpoko perlahana 

mulai mempromosikan pariwisata di Kota Batu dan mengenalkan pariwisata yang ada di Kota 

Batu. Di Kota Batu, dalam pembangun obyek wisata masih ada beberapa faktor problem dalam 

pembangunnya, faktor pertama sebgaian besar lahan Kota Batu adalah lahan untuk pertanian dan 

perkebunan.  
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Di dalam Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kota Batu, beberapa lahan yang bisa digunkana pembangunan adalah daerah yang sudah bisa 

digunakan untuk pembangunan. Daerah tersebut sudah di atur di dalam Perda RTRW dan 

Pemerintah tinggal mencari investor yang ingin mengembangkan kawasan wisata di Kota Batu.  

 Dalam penataan ruang yang dimana di dalamnya akan terdapat sebuah gejala pada sebuah 

negosiasi, konflik, kontestasi bahkan akan terjadi perjanjian antara pihak-pihak yang mempunyai 

kepentingan dan mampu menimbulkan hubungan dengan actor politik, swasta, dan masyarakat 

(Aminah,2015). Dengan menggunakan perspektif dari implemetasi kebijakan, pembahasan 

penelitian ini akan menggunakan perspektif dari Marine Grindle yang dimana fokus dari Grindle 

adalah implementasi kebijakan. Pembangunan adalah sebuah kebutuhan yang ada di setiap kota 

dimana dalam pembangunnya akan ada pengaruh dari pihak pemerintah dan swasta. karena bila 

pertumbuhan ekonomi meningkat maka pembangunnya akan meningkat dengan baik.  

 Dalam pembangunan pariwisata yang ada di Kota Batu tentu ada beberapa tujuan untuk 

dilakukan pembangunan obyek wisata di Kota Batu. Peningkatan sektor wisata akan mampu 

meningkatkan ekonomi masyarakat Kota Batu, dimana lapangan pekerja akan terbuka cukup 

lebar, pendapatan daerah menjadi meningkat, dan devisa negara dapat meningkat melalui upaya 

yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan obyek wisata yang di Kota Batu. Pembangunan 

obyek wisata merupakan salah satu terobosan dari pemerintah Batu untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi menjadi meningkat. Sektor pariwisata akan sejajar dengan kedudukannya 

dengan sektor lain dalam usaha meningkatkan pendapatan negara, maka pariwisata dapat disebut 

sebagai industri pariwisata (Widodo,2013 ) 

 Dalam pembangunan, pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata sangat penting 

peranannya dalam menunjang keberhasilan pembangunan obyek wisata di Kota Batu. Pada 

perkembangan dan pertumbuhan pariwisata perlu dijalankan agar perkembangannya tetap bisa 

memberikan kontribusi perekonomian yang lebih baik. Pembangunan obyek wisata akan juga 

memberikan sumbangan besar apabila akan dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah dan 

pihak swasta, karena sumbangan yang ada di daerah akan memacu kemajuan pertumbuhan kota 

menjadi lebih baik.   

 Pada Pembangunan kawasan obyek wisata yang ada di Kota Batu, pernanan swasta untuk 

mengembangkan pariwisata di Kota Batu dengan melakukan pembangunan seperti kawasan 
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Perhotelan, Wisata Buatan , dll. Dalam pembangunan pariwisata penataan ruang di kota batu 

betul oleh Pemerintah Kota Batu untuk menyeleksi para investor yang ingin membangunan 

kawasan pemukiman atau pariwisata yang ada di Kota Batu. Pengawasan ini dilakukan agar 

lahan pertanian yang ada di Kota Batu tidak akan menyusut dan bisa digunakan masyarakat 

untuk melakukan kegiatan cocok tanam atau sebagai kawasan edukasi. 

 Dalam perda RTRW tentu pembangunan sudah ditentukan wilayah-wilayah yang mana 

untuk dilakukan pembangunan, baik dalam pembangunan kawasan pemukiman maupun kawasan 

pariwisata. Kota Batu yang sudah berdiri sendiri akan membuka jalan untuk para investor untuk 

melakukan pengembangan dan menanamkan investasi. Melihat kondisi geografis kota batu yang 

sejuk membuat para investor mengembangan potensi-potensi wisata modern dan pembangunan 

kawasan pemukiman modern baru. Dengan melihat kondisi yang terjadi di lapangan 

menyebabkan terjadinya pembangunan destinasi serta akomodasi pendukung pariwisata yang 

ada di Kota Batu.  

Pada dasarnya di dalam perda RTRW No 7 Tahun 2011 dijelaskan bahwa ruang lingkup 

perencanaan RTRW mencakup wilayah Kota Batu dengan batas berdasarkan aspek yang sudah 

ditentukan dan fungsional mencakup seluruh kawasan Kota Batu yang memiliki ruang di dalam 

di bumi. Lingkup RTRW mencakup tujuan pembangunan, kebijakan, dan strategi ruang wilayah 

kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, arahan pemanfatan 

ruang wilayah, dan arahan pengendalian pemanfatan ruang wilayah. Tujuan penataan ruang 

adalah mewujudkan ruang Kota Batu yang aman, nyaman, dan produktif dan berkelanjutan 

sebagai kota yang berbasis agropolitan dan kota pariwisata unggulan yang ada di jawa timur. 

 Setiap pembangunan di daerah tentu harus memiliki acuan dengan perda yang sudah 

ditetapkan oleh pemerintah daerah. Di Pemerintah Kota Batu sudah ditetapkan pada perda 

RTRW No 7 Tahun 2011, dimana perda ini berisi tentang arah pembangunan di Kota Batu 

dengan memanfaatkan ruang wilayah secara tepat, berhasil untuk masyarakat, dan memiliki 

keseimbangan lingkungan dengan tujuan pembentukan RTRW mengatur dan mensejahterakan 

rakyat dengan adanya perda RTRW. Setiap perda rtrw memiliki jangka waktu pembangunan 

dengan alokasi waktu kurang lebih 20 tahun.  

 



IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

5 

JURNAL EKONOMI POLITIK PARIWISATA DI KOTA BATU FAZZA BARAKA D.P 

Pembangunan obyek wisata yang ada di Kota Batu akan bisa memberikan dampak 

perubahan positif pada pembangunan yang berlangsung di Kota Batu. Dampak positif dalam 

pembangunan obyek wisata adalah pendapat daerah menjadi meningkat, masyarakat bisa 

memanfaatkan dengan menjual produk – produk khas kota batu. Dengan demikian adannya 

pembangunan objek wisata di kota batu yang sudah diatur pada Perda Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Batu(RTRW) No 7 Tahun 2011 akan membuat kota batu menjadi kota yang maju 

dan keberadaan investor yang ingin melakukan kerjasama dalam pembangunan objek wisata 

akan terus dijalankan oleh Pemerintah Kota Batu 

Aktor Dalam Proses Pembangunan Kawasan Wisata Di Kota Batu 

 Pembangunan kawasan pariwisata yang ada di Indonesia terus digencarkan langsung oleh 

pemerintah pusat dan dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Memiliki 33 Provinsi, tentu 

prospek pembangunan wisata yang ada di Indonesia akan bisa dikembangkan dengan tepat. Kota 

Batu adalah sebuah kota yang terletak di Jawa Timur yang memiliki keindahan alam cukup 

bagus. Secara geografis Kota Batu berbatasan langsung dengan Kota Malang, Kabupaten 

Malang, Dan Mojokerto. Jumlah penduduk Kota Batu sebanyak 319.000 jiwa yang terbagi di 3 

kecamatan diantarannya, Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji Dan kecamatan Junrejo.  

 Pembagunan pariwisata yang ada di kota batu dilakukan langsung oleh Pemerintah 

Daerah Kota Batu yang dimana pemerintah dalam hal ini sebagai pembuat kebijakan. 

Pembangunan pariwisata yang ada di Kota Batu tidak sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah 

Kota Batu, melainkan bekerja sama dengan pihak swasta. ini dilakukan karena pemerintah batu 

tidak bisa memberikan anggarannya untuk fokus pembangunan pariwsata saja, pemerintah juga 

memiliki program lain yang lebih penting. Oleh karena itu Pemerintah Kota Batu melakukan 

kerjasama untuk membangun obyek wisata di Kota Batu. Pemerintah sendiri hanya sebagai 

pembuat kebijakan dan melengkapi fasilitas kebutuhan pariwisata, seperti jalan menuju tempat 

pariwisata dan pembangunan fasilitas penunjang pariwisata yang ada di Kota Batu.    

 Pembangunan kawasan wisata yang dibuat oleh pemerintah tentu memiliki tujuan dalam 

pembangunanya. Tujuan adalah bisa memberikan dampak ekonomi masyarakat menjadi lebih 

baik, lapangan pekerjaan untuk masyarakat di sekitar Kota Batu akan banyak dimanfaatkan, dan 

pendapatan daerah menjadi meningkat. Aktor pada proses pembangunan obyek wisata dilakukan 

oleh pemerintah dan pihak swasta selaku pengembang. Keberhasilan pembangunan obyek wisata 
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tentu didukung langsung oleh pemerintah dan pihak swasta. kelancaraan pembangunan 

pariwisata dilandasi dengan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan, dimana 

pembangunan disesuikan dengan tata ruang wilayah Kota Batu yang sudah ditetapkan pada 

Peraturan Daerah Kota Batu No 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu.  

 Pemerintah daerah selaku aktor dalam pembuatan obyek wisata tidak lepas tangan dalam 

membangun obyek wisata. Meskipun pembangunan dilaksanakan banyak oleh pihak swasta, 

pemerintah tentu mengawasi penuh pada pembangunannya. Pengawasan ini dilakukan agar 

melihat pembangunanya sesuai dengan master plan yang dibuat dengan pihak pemerintah dan 

pihak swasta dalam membangun obyek wisata. Master plan ini sudah sangat penting, karena bila 

tidak sesuai dengan master plan maka pembangunan obyek maka akan gagal tidak bisa 

terlaksana. Karena pembangunan harus sesuai dengan rancangan RTRW yang ada di Kota Batu. 

Pemerintah selaku aktor bersama pihak swasta tentu membuka peluang bagi pihak-pihak yang 

ingin bekerja sama untuk pembangunan pariwisata ada di Kota Batu. Aktor swasta memiliki 

pendanaan lebih sehingga pada pembangunnya obyek wisata di Kota Batu banyak dikerjakan 

oleh pihak swasta. Pemerintah daerah hanya fokus membuat kebijakan-kebijakan pada proses 

pembangunan dan membuat fasilitas penunjang pariwisata. APBD Pemerintah Daerah banyak 

digunakan untuk kesehatan, Pendidikan, dll. Obyek – obyek wisata yang ada di Kota Batu berdiri 

di tanah pemerintah yang sudah diatur pada RTRW Kota Batu, pembangunan obyek wisata di 

Kota Batu dikembangkan mulai dari wisata buatan dan wisata alam yang tersebar di 3 kecamatan 

yang ada di Kota Batu. 

 Pada teori Implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh Grindle, bahwa keberhasilan 

implementasi kebijakan berdasarkan pada proses pencapain akhir, pada implementasi kebijakan 

akan tercapai inti dari sebuah implementasi kebijakan akan membuat sejauh mana sebuah 

implementasi kebijakan berjalan dengan baik, dan tidak hanya berdasarkan outcome saja 

(Grindle,1980). Melihat pola implementasi kebijakan dari Grindle, berhasil atau tidaknya sebuah 

implementasi kebijakan akan tergantung pada isi kebijakan tersebut. Peraturan Daerah Kota Batu 

No 7 Tahun 2011 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Kota (Perda RTRW) tentang 

pembangunan obyek wisata dijelaskan bahwa program pembangunan obyek wisata di Kota Batu 

yang berbentuk program untuk menjalankan pertumbuhan ekonomi batu yang bersifat Bottom 

Up pada proses implementasi akan dianalisis melalui pendekatan Top Dow, Peraturan Daerah 
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dimana di bawah arahalan walikota harus pada pembangunan sejalan dengan RTRW Kota Batu. 

dengan demikian bagaimana proses implementasi yang akan digunakan pada pembangunan 

obyek wisata di Kota Batu. 

 Pemerintah daerah akan menekankan sebuah program pembangunan obyek wisata yang 

dimana masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Oleh karena itu implementasi pembangunan 

obyek wisata di Kota Batu, peneliti menggunakan indikator konteks dalam mempengaruhi 

implementasi program yang meliputi indikator yang pertama, Strategi aktor, kekuasaan, dan 

kepentingan dan kekuasaan untuk menganalisa bagaimana peran dan strategi aktor dalam setiap 

posisi dan wewenangnya dalam upaya menyukseskan program pembangunan obyek wisata. 

Indikator yang kedua adalah karakteristik lembaga dan penguasa khusunya orang – orang yang 

membuat kebijakan turut mempengaruhi pelaksanaan program tersebut. Sedangkan yang terahkir 

adalah indikator kepatuhan kelompok sasaran guna untuk menganalisis permasalahan pada 

pembangunan obyek wisata yang langsung diawasi oleh masyarakat. Hal ini perlu dianalisis 

adalah terkait dampak pada terjadinya pada individu dan kelompok dalam pembahasan ini 

meliputi program pembangunan obyek wisata yang bersifat bottom up yang ada di Kota Batu. 

Pengaruh Kuat Aktor Politik Dalam Pembangunan Obyek Wisata Di Kota Batu 

 Kota Batu adalah sebagai kota wisata tentu dalam pembangunannya peran pemerintah 

daerah cukup penting. Aktor-aktor kepentingan dalam pembangunan tentu akan mempengaruhi 

jalanya kebijakan itu sendiri. Dalam hal ini pemerintah sebagai aktor yang menentukan proses 

pembangunan obyek wisata, dimana ada wilayah-wilayah yang sudah disediakan untuk 

melakukan pembangunan pariwisata yang ada di kota batu. Pembangunan obyek wisata di kota 

batu sudah diatur pada Perda RTRW Kota Batu No 7 Tahun 2011 dimana wilayah-wilayah ini 

disiapkan untuk dilakukan pembangunan obyek wisata. Pembangunan pariwisata yang ada di 

Kota Batu tidak semua dikerjakan oleh pihak swasta. pihak swasta hanya membangun bangunan 

fisiknya saja, sedangkan pemerintah membangun fasilitas penunjang pariwisata seperti fasilitas 

jalan menuju pariwisata, fasilitas parkiran, dll. Adannya aktor swasta dalam pembangunan obyek 

wisata akan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, pemerintah daerah selaku aktor legislator 

pembuat kebijakan hanya membangun swasta dalam melancarkan pembangunan obyek wisata.  

 Hubungan antara pemerintah dan pihak swasta selaku aktor pada pembangunan obyek 

wisata di Kota Batu, dimana dalam hal ini kedua aktor ini akan mensukseskan pada 
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pembangunan obyek wisata. Bila keberhasilan ini tercapai maka outcome pada proses 

implementasi kebijakan dijalankan dengan baik dan tepat. Karena keberhasilan sebuah 

implementasi kebijakan dilihat dari keseriusan dalam melakukan pembangunan. Implementasi 

kebijakan dibuat dengan benar dan tepat agar mendapat hasil yang dinginkan. Bila implementasi 

kebijakan dilaksankan dengan baik maka akan terwujudnya keberhasilan pembangunan yang 

maju dan lebih baik.  

 Pada hal ini aktor pemerintah daerah akan memberikan fasilitas kemudahan aktor swasta 

dalam melakukan pembangunan obyek wisata yang ada di Kota Batu. Hal ini karena pemerintah 

daerah selaku pembuat kebijakan akan bekerjasama demi keberlangsugan pembangunan pada 

pariwisata yang dijalankan dengan baik. Posisi pemerintah dalam hal ini juga memiliki peran 

melakukan promosi wisata yang sudah ada di Kota Batu. Promosi ini dilakukan untuk 

memberikan dampak positif telah dibangunnya obyek wisata. Semakin banyak pengunjung 

wisatawan yang berkunjung di Kota Batu akan terwujud pembangunan yang sukses dan akan 

dikenal oleh masyarakat bahwa Kota Batu sebagai kota pariwisata yang ada di Jawa Timur.  

 Aktor swasta pada pembangunan ini hanya sebagai aktor yang melakukan pada proses 

pembangunannya. Adannya kelebihan dari aktor swasta adalah sebagai sumber pendanaan ini 

dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata. Pihak swasta hanya 

melakukan pembangunan saja, wilayah untuk dijadikan tempat wisata sudah disediakan oleh 

pemerintah daerah untuk dikembangkan obyek wisata. Oleh karena itu aktor swasta memiliki 

peranan yang kuat pada pembangunan obyek wisata yang ada di Kota Batu. Tentunnya aktor 

swasta juga memanfaatkan pembagunan obyek wisata akan dijadikan sebagai modal untuk 

melakukan pembangunan pariwisata lagi yang ada di Kota Batu.  

 Dalam membangun kawasan obyek wisata yang ada di Kota Batu, berawal dari 

penentuan wilayah-wilayah yang akan dijadikan sebagai tempat wisata yang ada Kota Batu. Ada 

beberapa faktor yang membuat keberlangsungan dalam pembangunan obyek wisata yang akan 

dijalankan, dimana pemerintah dan swasta melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar 

daerah wisata yang ada di Kota Batu. Pembangunan obyek wisata berlandaskan pada aturan yang 

dibuat langsung oleh Walikota Batu. Tentunya ini sebagai implementasi kebijakan yang sudah 

dibuat oleh Pemerintah Kota Batu untuk diteruskan menjadi kawasan wisata yang modern dan 

lebih maju.  
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 Peranan penting swasta dalam melakukan pembangunan obyek wisata tidak terlepas 

adannya proses pertumbuhan ekonomi yang sedang meningkat. Peranan swasta dalam hal ini 

hanya sebagai aktor untuk melakukan pembangunan ruang-ruang wilayah wisata yang sudah ada 

di Kota Batu untuk dijadikan sebuah obyek wisata. Dengan demikian kurun waktu 5 tahun 

kedepannya sesuai dengan RPJMD Kota Batu yang dimana Kota Batu akan menjadi kawasan 

yang bersinergi,bersaing, dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih meningkat. Sehingga pada 

akhirnnya akan tercapai sebuah kebijakan yang berhasil dan menguntungkan pihak swasta dan 

pihak pemerintah daerah sendiri.  

Implementasi Pembangunan Obyek Wisata Di Kota Batu 

 Pembangunan obyek wisata di Kota Batu dijalankan dengan mengacu pada Perda RTRW 

No 7 Tahun 2011, dimana pemerintah akan mengkaji dulu sebelum melakukan obyek wisata. 

melihat RTRW kota batu untuk melakukan pembangunan yang akan digunakan kawasan wisata. 

Pada penataan ruang yang dilakukan oleh  pemerintah daerah untuk membuat kawasan 

pariwisata sudah dilakukan. Melihat  pada RTRW Kota Batu yang dimana pemerintah telah 

melihat wilayah bisa melihat potensi di bangunnya tempat wisata. Diawali dengan Pembangunan 

di kecamatan Batu, dimana terdapat lahan perkebunan apel milik pemerintah. Adannya lahan ini 

yang berdiri diatas tanah pemerintah kota batu membuat pemerintah batu mulai 

mensosialisasikan pembangunan tempat wisata. Melihat potensi yang ada di awali di kecamatan 

Batu, dimana pada pembangunnya akan berfokus pada pembangunan wisata buatan. Adannya 

lahan pemerintah yang digunakan untuk melakukan pembangunan obyek wisata buatan, dimana 

lahan ini pada awalnya lahan perkebunan apel milik pemerintah daeah Kota Batu. Pembentukan 

RTRW yang dibuat oleh Pemerintah Kota Batu akan dijadikan regulasi untuk swasta dalam 

pembangunan obyek wisata. Pihak swasta pada pembangunan pariwisata tentu akan patuh pada 

regulasi RTRW yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah.  

 perencanaan pembangunan obyek pariwisata yang ada di kota batu dirancang dengan 

mendekati wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan kota batu. Dengan adannya 

ketersedian lahan yang terdapat di beberapa kecamatan yang ada di kota batu, seperti Kecamatan 

Batu, Kecamatan Junrejo, dan Kecamatan Bumiaji, meskipun kota batu memiliki 3 kecamatan 

namun untuk pembangunan pariwisata tetap terus digencarkan. Disamping itu juga, 

pembangunan pariwisata yang ada di kota batu melihat kondisi tersedia termasuk infrastruktur 
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kawasan wisata juga ditinjau secara baik. Dalam pembangunan tempat wisata yang ada di kota 

batu, infrastruktur dapat dikatakan bagus apabila kondisi jalan yang relatif bagus, kondisi 

drainase(saluran air) yang masih baik dan daya serap air bila hujan juga baik agar tidak terjadi 

bencana banjir yang ada di Kota Batu. Adannya penunjang ini menjadi sebuah keseriusan bahwa 

implementasi kebijakan pembangunan obyek wisata akan dijalankan dengan baik dan tepat oleh 

pemerintah kota batu dan swasta. dengan luas wilayah Kota Batu 202,3 Km² maka yang tersebar 

3 kecamatan tentu akan memiliki karateristik wilayah – wilayah yang bisa dijadikan sebuah 

tempat wisata. Tidak semua tempat wisata dibangun di kota batu, bila semua pariwisata di 

bangun di kota batu, maka yang terjadi akan membuat lahan – lahan yang ada di Kota Batu akan 

menjadi berkurang dan akan membuat kerusakan lingkungan yang ada di Kota Batu.  

 konsentrasi pada kepentingan meningkatkan adannya pariwisata yang ada di Kota Batu, 

mengusung kepentingan yang melibatkan pemerintah dengan pihak swasta. Kepentingan pihak 

swasta dalam melakukan pembangunan pariwisata yang ada di Kota Batu adalah ingin 

mendapatkan hasil pembangunan obyek wisata. Di samping kemajuan pertumbuhan 

perekonomian yang ada di Kota Batu membuat pihak investor melebarkan kerjasama kepada 

pihak pemerintah kota batu. pemerintah daerah hanya saja sebagai perencana pembangunan saja 

dan tidak terlibat begitu banyak. Di sisi lain juga pihak swasta sebagai aktor yang melaksanakan 

pembangunan tentu dilakukan dengan pengawasan pihak pemerintah daerah kota batu. Dengan 

demikian apa sudah dikerjakan pihak swasta selaku pengembang akan melakukan pembangunan 

sesuai dengan rencana tata ruang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Batu. 

karena dalam hal ini pemerintah daerah kota batu sebagai aktor utama dalam melakukan proses 

pembangunan dan menentukan ruang-ruang sesuai perda RTRW yang sudah ada dalam 

pemerintah kota batu sendiri. 

Pembangunan Obyek Wisata Di Kota Batu Dengan Kesesuian RTRW 

 Kebijakan pengembangan kawasan pariwisata yang ada di lingkungan Kota Batu 

merupakan sebuah kawaan yang strategis, dimana kawasan wisata yang ada di Kota Batu terletak 

bersebelahan dengan wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan wilayah Kabupaten 

Mojokerto. Adannya pembangunan kawasan pariwisata yang ada di Kota Batu sebagai bentuk 

yang dilakukan pemerintah daerah kota batu untuk melakukan kemajuan pertumbuhan ekonomi 

yang ada di Kota Batu. Tentunya dalam pembangunan pengembangan pembangunan di kawasan 
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Kota Batu tentu harus sesuai dengan rencana yang sudah disepakati oleh pemerintah daerah dan 

pengembang swasta. 

 Namun seringkali terjadi dalam realitasnya terdapat pergesaran orientasi akbiat penetrasi 

capital yang masuk dengan adannya tawaran pertumbuhan ekonomi yang ada di kawasan kota 

batu itu sendiri. Dalam hal ini bisa terjadi dalam proses pengambilan keputusan, pada konsep 

kebjakan yang baik dan benar haruslah bersifat inklusif  dan adannya proses identifikasi masalah 

yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam konteks kebijakan tata ruang. Dalam hal ini akan 

bisa membuat masalah baru jika kemudian aktor penataan ruang seolah mengapalkan upaya-

upaya dalam memenuhi kebutuhan cultural masyarakat yang dimana nantinnya output dari 

perumusan kebijakan menjauh dari kepentingan masyarakat sendiri. Masyarakat dalam hal ini 

tidak dilibatkan dalam proses-proses pengambilan keputusan yang menyebabkan sering kali 

terjadi pemanfaatan aktor-aktor yang diuntungkan. Dalam konteks penataan ruang yang dikemas 

secara eksklusif pada sekelompok orang, hal ini akan mempengaruhi pada upaya pembangunan 

yang hanya menepatkan kebijakan tata ruang sebagai instrument politik dalam mencapai nilai-

nilai yang mengandung ekonomis. 

Pembangunan pariwisata yang ada di kota batu masih berjalan dengan terus, yang dimana 

pemerintah kota batu dan pihak investor mengembangkan kawasan wisata, fasilitas villa hotel 

dan fasilitas pendukung lainnya. Pemerintah Daerah Kota Batu juga terlibat aktif dalam 

melakukan perbaikan infrastruktur dengan melakukan pembenahan kawasan akses menuju 

tempat wisata yang dimana fungsi pelebaran ini untuk mempermudah akses dan kenyamanan 

pengunjung dalam berwisata di kota batu. Namun dalam pemanfaatan ruang yang dilakukan 

untuk investasi telah dibuka secara lebar, pemerintah juga tengah menyelasikan revisi perda tata 

ruang kota batu. Oleh karena itu bila semuannya berjalan sesuai apa diharapkan akan 

menciptakan perubahan kota yang pesat dan pariwisata menjadi lebih banyak di nikmati oleh 

masyarakat semua adannya pembangunan yang menggunakan model – model bangunan dan 

kareteristik pariwisata yang unik.  

Dijelaskan juga di Peraturan Daerah Kota Batu No 7 Tahun 2011 Pasal 14 , Bagian 

Wilayah Kota (BWK) setiap kecamatan memiliki fungsi yang berbeda – beda pada setiap 

kecamatan. Data yang ditemukan di lapangan menjelaskan adannya pembangunan obyek wisata 

yang melanggar RTRW Kota Batu, dimana bangunan ini berdiri di atas wilayah persawahan. 
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Dalam perda ini, di kecamatan Junrejo, wilayah persawahan menjadi sebuah kawasan untuk 

bercocok tanam dan betul- betul dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar. Akan tetapi pemerintah 

tidak konsisten pada pembangunanya dan tidak sesuai dengan Perda RTRW Kota Batu itu 

sendiri. Di Pasal 14 dalam Perda RTRW juga menjelaskan bahwa kawasan wisata tetap berpusat 

di kecamatan Batu, karena di kecamatan ini sudah sesuai ditetapkan di RTRW untuk di bangun 

kawasan wisata.  

Oleh karenannya adanya tidak konsistenan dari pemerintah sendiri terhadap 

pembangunan obyek wisata yang ada di Kota Batu dirasa pemerintah terlalu tunduk dengan 

pihak swasta. Karena pemerintah sendiri adalah sebagai aktor yang merencanakan pembangunan 

dan swasta sebagai investor yang memiliki keuangan yang lebih akan bisa memanfaatkan ruang-

ruang yang bisa dimanfaatkan pariwisata sesuai dengan keinginan dari pihak swasta itu sendiri. 

Karena pada dasarnya kedudukan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 cukup kuat. 

Kesimpulan 

implementasi kebijakan, dimana pada implementasi kebijakan pembangunan ada peran 

aktor pemerintah dan swasta. Hubungan implementasi kebijakan pada pada teori implementasi 

Kebijakan yang dimana ada kebijakan Top Down yang melihat berhasil atau tidaknya 

implementasi dibuat oleh pemerintah daerah. Akan tetapi didalam penelitian ini, peneliri 

berusaha mengajak pembaca untuk keluar dari implementasi kebijakan, tetapi berujung 

ketidakkonsistenan pemerintah dalam pembangunan. Impelementasi kebijakan yang berdasarkan 

pada faktor pembangunan juga menjadi faktor utama dalam penelitian ini.  

 Pembangunan obyek wisata di Kota Batu tidak terlepas dari adannya praktek politik yang 

dilakukan oleh berbagai aktor, baik dari aktor pemerintah maupun dari aktor swasta. Disini kita 

ketahui bahwa proses praktek politik pada pembangunan obyek wisata di Kota Batu langsung di 

bawah peran Walikota Kota Batu yang memiliki pengaruh yang besar terhadap kebijakan yang 

telah ditetapkan. Kepimpinan walikota memiliki pengaruh pada badan – badan pemerintahan 

yang berada dibawah garis komandonnya. Akan tetapi pada proses pembangunan obyek wisata 

di Kota Batu masih ada ketidakonsisten pemerintah terhadap pembangunan. Hal ini bisa dilihat 

pada Perda RTRW No 7 Tahun 2011 dimana pemerintah telah melanggar pembangunan ruang- 

ruang yang seharusnya tidak boleh dibangun kawasan wisata.  
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 Meskipun Kota Batu pada sekarang ini memiliki pengahasilan daerah yang sudah 

meningkat, namun pada proses pembangunnya terdapat beberapa faktor yang dinilai tidak tepat 

dalam pembangunnya, Pemerintah hanya tunduk sebagai posisi pembuatan kebijakan, dan 

swastalah yang membangun, karena swasta bisa memanfaatkan situasi keterbatasan pemerintah 

dalam anggaran itu sendiri. 
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