
 

Abstraksi  

Pariwisata adalah suatu aktifitas manusia yang dilakukan secara bergantian 
diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri di luar negeri untuk sementara 
waktu dalam mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda- beda dengan apa 
yang dialaminya dimana dia memperoleh pekerjaan tetap. Wisatawan mengunjungi 
sebuah destinasi berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu biaya, aksesibilitas, fasilitas 
yang sesuai dan memadai, keamanan, dan sebagainya. Kota Batu merupakan salah satu 
kota yang terdapat di provinsi Jawa Timur yang dijadikan sebagai tujuan wisata oleh 
sebagian besar masyarakat kota-kota besar, dari wilayah Jawa Timur maupun luar Jawa 
Timur. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka penulis 
merumuskan permasalah yaitu : 

1. Bagaimana Pemanfaatan PIP (Pusat informasi Pariwisata) oleh 
pemerintah dalam mendukung pengembangan wisata di Kota Batu? 

2. Bagaimana Pemanfaatan Pusat Informasi Pariwisata oleh wisatawan 
di Kota Batu? 

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Dengan pendekatan kualitatif data-data yang didapatkan lebih akurat dan 
terjamin karena adanya wawancara terhadap beberapa informan serta memberikan 
questioner kepada beberapa masyarakat sekitar. Penelitian dengan pendekatan 
kualitatif dapat memberikan gambaran tentang gejala sosial masyarakat yang 
sebenarnya. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari 
orang- orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Pemerintahan Kota Batu telah bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dalam hal 
pengembangan pariwisata di Kawasan Kota Wisata Batu. Salah satunya yakni dengan 
mendirikan sebuah Pusat Informasi Pariwisata yang berada di Jalan Bukit Berbunga, 
tepat di Alun – Alun Kota Wisata Batu. Pusat Informasi Pariwisata atau yang sering 
disebut PIP merupakan tempat atau pusat dari segala informasi mengenai pariwisata di 
Kota Wisata Batu. Setiap tahun terjadi peningkatan dan penurunan kunjungan wisata di 
Kota Batu. pada saat terjadi penurunan kunjungan wisata di Kota Batu, apabila terjadi 
penurunan maka dinas pariwisata dan kebudayaan Kota Batu mengadakan evaluasi 
kinerja staff.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya Pusat Informasi Pariwisata mampu 
membuat pariwisata di Kota Wisata Batu semakin lengkap dan menjadi salah satu 
tempat yang sangat favorit dikunjungi para wisatawan. Wisatawan yang mengunjungi 
PIP dengan tujuan menanyakan keberadaan tempat-tempat yang menarik untuk 
dikunjungi di Kota Wisata Batu. Tidak itu saja kadang juga mereka menginginkan 
informasi keberadaan penginapan yang dekat dengan pusat keramaian Kota Batu. Pusat 
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Informasi Pariwisata telah berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan wisatawan 
khususnya wisatawan dari luar kota Batu, dengan menyediakan fasilitas local guide 
untuk membantu wisatawan yang membutuhkan pemandu selama berada di Kota 
Wisata Batu. Adanya Pusat Informasi Pariwisata di Kota Batu diharapkan wisatawan 
dapat memanfaatkan pelayanan yang di berikan dan ingin berkunjung kembali di Kota 
Wisata Batu. 
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