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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pariwisata merupakan sektor unggulan yang terus dikembangkan dan 

dijadikan gagasan utama sebagai arah pembangunan di Kota Batu. Hal tersebut 

dapat diketahui dari visi Kota Batu dan julukan "KWB" (Kota Wisata Batu)1. 

Sebagai sebuah sektor unggulan,pariwisata telah menjadi sektor yang turut 

berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi2yang ditujukan untuk 

kesejahteraan masyarakatsesuai dengan tujuan kepariwisataan di Kota Batu yang 

tertuang dalam Peraturan Daerah (PERDA) No 1 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Kepariwisataan3. Lebih lanjut, dalam rangka mengembangkan 

berbagai potensi pariwisata di Kota Batu, upaya yang telah dilakukan oleh 

Pemerintah salah satunya ialah mengembangkan Desa Wisata. Desa Wisata 

adalah suatu wilayah pedesaan yang memiliki keunikan, potensi, dan daya tarik 

yang khas (baik berupa daya tarik alam, keseharian masyarakat, kerajinan, 

kuliner, budaya dan lain-lain).4 

                                                             

1Visi Kota Batu : Kota Batu sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional 
ditunjang oleh pendidikan yang tepatguna dan berdaya saing ditopang oleh sumberdaya (alam, 
manusia dan budaya) yang tangguh diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif, 
dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui visi ini, arah 
pembangunan yang ada di Kota Batu ialah kepariwisataan, dengan mengoptimalkan semua potensi 
dan sektor yang ada di Kota Batu dalam upayanya meningkatkan kegiatan berwisata di Kota Batu. 
2Dalam buku statistik kunjungan wisata Kota Batu oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 
2012 menyebutkan keanekaragaman wisata baik alam maupun buatan di Kota Batu menjadi salah 
satu pemancing peningkatan jumlah wisatawan yang secara nyata memberikan kontribusi besar 
terhadap PAD, melalui hotel, rumah makan, panti pijat dan lain-lain. 
3Bahwa hal tersebut telah sesuai dengan tujuan dari penyelenggaraan pariwisata di Kota Batu yang 
tertuang dalam Bab II Pasal 4 dimana tujuan kepariwisataan diantaranya ialah meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi dan mensejahterahkan rakyat. 
4Dalam Buku Wonderful Indonesia oleh Menteri Kebudayaan dan Kepariwisataan RI Tahun 2011 



 
 

2 
 

Pengembangan Desa Wisata dilatar belakangi oleh beberapa tujuan. 

Tujuan pertama ialah kebutuhan akan konsep destinasi wisata yang berbeda antara 

desa satu dengan desa lainnya5, yakni setiap desaharus memiliki produk unggulan, 

dan tujuan kedua melalui produk unggulan dari tiap Desa tersebut dapat dijadikan 

sebagai usaha peningkatan perekomian untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun 

tujuan tersebut telah searah dengan tujuan PERDA Kota Batu No 1 Tahun 2013 

dan misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu yang diwujudkan kedalam 

Rencana Induk Pengembangan Desa Wisata bahwa karakteristik dalam 

pengembangan Desa Wisata harus berbasis pada potensi dan masyarakat. 

Berangkat dari tujuan PERDA Kota Batu No 1 Tahun 2013 serta misi dari 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bahwa  karakteristik pengembangan Desa 

Wisata harus berbasis potensi dan masyarakat, hingga November 2015 

Pemerintah Kota Batu telah mengembangkan 12 Desa Wisata dengan keunggulan 

potensi masing-masing desa dari jumlah total 19 Desa dan 5 Kelurahan yang ada 

di Kota Batu. Berikut adalah tabel jumlah desa wisata di Kota Batu beserta jenis 

wisata unggulan masing-masing desa. 

Tabel 1.1 Desa Wisata di Kota Batu beserta jenis wisata unggulan desa 

No Nama Desa/Kecamatan Lokasi Jenis Wisata 
 Kecamatan Batu   
1 Desa Oro-Oro Ombo Dusun Dresei Wisata Petik sayur 
2 Desa Temas Dusun Krajan Wisata berkuda dan 

petik sayur 
3 Desa Sidomulyo Dusun Jemoyo Wisata bunga hias 
 Kecamatan Bumiaji   
1 Desa Tulungrejo Dusun Gondang Wisata petik apel 
2 Desa Punten Dusun Kungkuk Wisata petik jeruk 
3 Desa Bumiaji Dusun Binangun Wisata petik apel 
4 Desa Pandanrejo Dusun Pandan Wisat petik strawberry 
5 Desa Gunungsari Dusun Brumbung Wisata bunga mawar 

                                                             
5Berdasarkan hasil observasi lapang diketahui bahwa pembangunan destinasi wisata harus berbeda antara daerah satu 
dengan daerah lain, hal tersebut dilakukan sesuai dengan amanat Perda No 1 Tahun 2013 Bab IV Pasal 6 pembangunan 
kepariwisataan harus beranekaragam. 
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6 Desa Sumberejo Dusun Krajan Wisata petik sayur 
7 Desa Bulukerto Dusun Cangar Wisata ternak kelinci 
 Kecamatan Junrejo   
1 Desa Junrejo Dusun Rejoso Sentra industri 

kerajinan 
2 Desa Tlekung Dusun Tlekung Wisata goa jepang dan 

coban putri 
Sumber :diolah dari data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu tahun 2013 

 

Berdasarkan tabel diatas, salah satu objek daya tarik Desa Wisata di Kota 

Batu ialah Desa Wisata Junrejo.Desa Wisata Junrejo merupakan salah satu Desa 

yang berada di Kecamatan Junrejo dan memiliki potensi yang berbeda dari dua 

kecamatan lainnyadi Kota Batu sehingga berpengaruh terhadap bentuk 

atraksiwisata yang ditawarkan. Apabila dua kecamatan lainnya di Kota Batu yakni 

Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Batu menggunakan Agrowisata sebagai 

strategi pengembangan Desa Wisata6, maka bentuk atraksi wisata yang 

disesuaikan dengan potensi Desa Junrejo ialah Desa Wisata berbasis ekonomi atau 

industri kreatif. Berbasis ekonomi kreatif diartikan sebagai pemanfaatan cadangan 

sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tak terbatas, yaitu ide, 

gagasan, bakat atau talenta dan kreativitas7. Bentuk dari kegiatan berbasis 

Ekonomi Kreatif tersebut ialah industri kerajinan cobek dan kerajinan kayu yang 

kemudian menjadi sebuah daya tarik wisata bagi Desa Junrejo. Daya tarik wisata 

ialah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa 

keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi 

sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan8. 

                                                             
6Hal ini dijelaskan dalam Rencana Induk Pengembangan Desa Wisata Kota Batu Tahun 2010. Agrowisata adalah aktivitas 
wisata yang melibatkan penggunaan lahan pertanian atau fasilitas terkait yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Bentuk 
kegiatan dari agrowisata adalah pertanian dan perkebunan. 
7Berdasarkan pengertian tentang ekonomi/industri kreatif dari UU No 3 tahun 2014 tentang perindustrian. 
8Berdasarkan pengertian tentang daya tarik wisata dari Perda Kota Batu nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan 
Kepariwisatan. 
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Pengembangan Desa Wisata Junrejo melalui industri kerajinan cobek dan 

kerajinan kayu dapat menjadi peluang besar dalam strategi pembangunan 

ekonomi, yaitu Kota Batu sebagai sentra pertanian organik berbasis 

kepariwisataan dipadukan dengan sektor industriyang berada di Wilayah Desa 

Junrejo. Keterpaduan tersebut dijelaskan dalam sebuah paradigma modernisasi 

melalui teori pembangunan wilayah yakni dengan menggunakankonsep pusat 

pertumbuhan (growth pole theory)9yang memandang bahwa pembangunan 

wilayah industri merupakan hal penting dari kegiatan industri yang mampu 

mengembangkan wilayah-wilayah disekitarnya. Dalam kaitannya dengan wilayah 

Kota Batu sebagai kota agropolitan berbasis pariwisata10 kiranya hal ini sejalan 

sebab disebutkan: 

“Teori pembagian kerja pada dasarnya menyatakan bahwa setiapwilayah 
harus melakukan spesialisasi produksi sesuai dengan keuntungan komperativ 
yangdimilikinya. Olehkarena itu secara umum akan terdapat dua kelompok 
wilayah,  yakni  yangmemproduksi hasil-hasil pertanian dan yang memproduksi 
barang-barangindustri.  Antara kedua kelompok ini terjadi hubungan yang akan 
saling menguntungkan” 

 
Teori ini menekankan pentingnya peran pemerintah untuk menjadi aktor 

yang menentukan corak pembangunan masing-masing wilayahsama persis hal nya 

dengan keadaan di Kota Batu.Spesialisasi produk yang ditekankan pada teori 

diatas terepresentasi dengan kebijakan pemerintah Kota Batu dalam 

pengembangan Desa Wisata beserta produk unggulannya. Selanjutnya teori ini 

menyebutkan pula bahwa antara pertanian dan industri akan saling memberikan 

keuntungan dalam pengembangannya. Berdasarkan hal tersebut baik kiranya 

apabila industri kerajinan pada Desa Wisata Junrejo dikolaborasikan dengan 

                                                             
9Teori ini dipelopori oleh Francois Perroux (1950) yang menjadi dasar strategi kebijakasanaan pembangunanwilayah 
melalui industri daerah. Dalam Rustiadi, E., E.E. Dardak. 2007. Agropolitan: Strategi Pengembangan Pusat Pertumbuhan 

pada Kawasan Perdesaan. Bogor: Crescent hlm 70 
10Lihat visi Kota Batu. 
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sektor pertanian, sehingga berpotensi sebagai sebuah alat pencapaian tujuan bagi 

peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. 

Selanjutnya teori modernisasi disempurnakan melalui alternatif teori yang 

disampaikan oleh Friedmann (1979) melalui teori pembangunan berbasis manusia 

(people  centered development)11sehingga konsep ini selain menguatkan 

keterpaduan pembangunan pertanian dan industry juga secara spesifik terarah 

pada upaya strategi pembangunan wilayah Kota Batu  dengan orientasinya 

melakukan pembangunan yang berbasis potensi dan masyarakat sebagai 

karakteristiknya. Teori milik Friedmann ini menyebutkan : 

“Kondisi pembangunan adalah yang berpusat pada manusia dimana 
selanjutnya seluruh anggota masyarakat maupun kelompok mampu 
merealisasikan potensi-potensi mereka. Dibutuhkan pembangunan mandiri 
untuk menghasilkan integrasi massa, kepercayaan diri, dan mobilisasi 
kreatif  yakni membangun hubungan pertanian dan industri serta 
berorientasi kebutuhan lokal ” 

 

Berdasarkan hal tersebut, strategi pengembangan Desa Wisata berbasis 

ekonomi/industri kreatif dalam penelitian ini secara khusus difokuskan kepada 

industri kerajinan cobek dan kerajinan kayu sebagai peran utama dalam 

upayapencapaian pembangunan ekonomiKota Batu sekaligus sebagai daya tarik 

produk wisata unggulan di Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu. 

Keberadaan daya tarik Desa Wisata Junrejo melalui sentra industri 

kerajinan cobek dan kerajinan kayu menjadikan kegiatan wisata di Kota Batu 

telah mencakup tiga hal yaitu something to see, something to do, dan something to 

                                                             
11Teori ini dikelompokan kepada paradigma modernisasi dan sering pula dikatakan sebagai bias teori pusat 
pertumbuhan(growth pole theory). Teori ini dikembangkan dalam wilayah desa, kecamatan, kabupaten/kota.Teori ini 
mencakup kebijakan ekonomi lokal yang mendukung potensi lokalitas, pengembangan teknologi lokal, serta pemanfaatan 
sumberdaya lokal. Ibid hlm 91 
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buy12. Kegiatan pariwisata something to see, dan something to do telah dilakukan 

melalui paket-paket wisata yang menawarkan pengalaman langsung berwisata 

alam atapun pada wisata buatan (artifisial), sementara kegiatan something to buy 

terkait dengan souvenir khas yang dibeli didaerah kunjungan wisata. Oleh karena 

itu, daya tarik wisata kerajinan pada Desa Junrejo dapat menjadi daya tarik wisata 

yang memberikan nilai tambah (Something to buy). Adapun nilai tambah yang 

didapatkan dari kegiatan something to buy memiliki kelanjutan nilai tambah 

lainnya, yakni pada industri kerajinan itu sendiri. Sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Athur Lewis (1955) bahwa kegiatan industri mampu memberikan nilai 

tambah yang tinggi bagi pertumbuhan ekonomi13. 

Kegiatan industri kerajinan cobek dan kerajinan kayu di Desa Wisata 

Junrejo, khususnya terletak di Dusun Rejoso ini menyajikan kehidupan utama 

penduduknya yang bergerak dibidang kerajinan tangan atau industri. Kegiatan 

industri kerajinan cobek dan kerajinan kayu ini telah berlangsung secara turun 

temurun dari generasi kegenerasi, yang kemudian mendapat ketetapan secara 

resmi agar lebih terarah oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu sejak tahun 200414. Kerajinan cobek merupakan salah 

satu alat masak berbentuk cekung seperti mangkuk yang terbuat dari beberapa 

bahan dasar seperti batu,tanah liat, kayu ataupun semen dan berfungsi untuk 

                                                             
12Oka A Yoeti, 2007, Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta hlm 67 
dimana something to see (sesuatu yang dapat dilihat) diartikan sebagai daya tarik wisata yang dapat dinikmati/dilihat  
keindahannya misalnya di Kota Batu pariwisata ini seperti melihat pemandangan alam,keindahan kota Batu saat malam 
hari di gunung banyak dan lain sebagainya, something to do (sesuatu yang dapat dilakukan) diartikan sebagai daya tarik 
wisata yang melibatkan gerak tubuh untuk berkegiatan mislanya rafting, bermain wahana di Jatimpark 1 dan sebagainya, 
serta something to buy (sesuatu yang dapat dibeli) adalah barang/oleh-oleh /souvenir khas unik dari Kota kunjungan wisata, 
dalam hal ini kerajinan cobek dan kerajinan kayu berpotensi menjadi oleh-oleh icon Kota Batu yang khas dan unik. 
13Mudrajad Kuncoro.2006. Ekonomi Pembangunan, Teori , Masalah dan Kebijakan. Erlangga. Jakarta Hlm 108 
Athur Lewis menyebutkan bahwa tujuan utama pembangunan ekonomi adalah pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang 
tinggi di negara manapun. meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi membutuhkan pembentuk modal, melalui 
pembentukan modal tercipta kegiatan industri sehingga kegiatan kegiatan industri memberikan nilai tambah tinggi bagi 
kegiatan ekonomi. 
14Berdasarkan hasil observasi lapang dari Diskoperindag dan Pengrajin di Desa Junrejo sertifikasi secara resmi sentra 
industry kecil kerajinan di Desa Junrejo sejak tahun 2003 akhir menuju 2004. 
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menghaluskan bumbu. Sedangkan kerajinan kayu adalah produk kerajinan yang 

berupa peralatan rumah tangga seperti spatula, talenan dan produk souvenir. 

Hingga saat ini terdapat sekitar 11 unit usaha yang telah mendapatkan 

Tanda Daftar Industri (TDI) oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu. Meskipun hanya berjumlah 11 unit dengan jumlah tenaga 

kerja 16 orang, industri ini mampu menghasilkan 54.700 pcs/bulan, sedangkan 

untuk kerajinan kayu jumlah produksi yang dihasilkan adalah 250.000 pcs/bulan 

dengan jumlah tenaga kerja 106 orang meliputi 60 unit usaha. Secara lebih 

lengkap, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel potensi dibawah ini. 

Tabel 1.2 Potensi sentra industri kecil kerajinan Kecamatan Junrejo 

No Jenis 
Komoditi 

Alamat Jumlah 
Unit 

Usaha 

Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

Produksi 

1 Kayu Desa 
Junrejo 

60 106 250.000 
pcs/bulan 

2 Cobek Desa 
Junrejo 

11 16 54.700 
pcs/bulan 

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Batutahun 2013 

Berdasarkan pada banyaknya jumlah produksi yang mampu dihasilkan 

oleh kerajinan cobek dan kerajinan kayu dalam jangka waktu satu bulan, industri 

ini telah mendistribusikan produknya tidak hanya di wilayah Kota Batu dan 

sekitarnya, bahkan diluar pulau jawa seperti Kalimantan hingga Arab Saudi, 

meskipun hal tersebut belum dilakukan secara intensif. Luas cakupan 

pendistribusian kerajinan cobek dan kerajinan kayu ini tanpa disadari dapat mem-

branding nama Desa Junrejo sekaligus Kota Wisata Batu dengan produk lokal 

kerajinannya yang khas dan unik, sehingga memungkinkan bagi Desa Junrejo 

menjadi destinasi pariwisata kreatif di Kota Batu. Sejalan dengan Hermantoro 
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(2011), bahwa globalisasi sangat membutuhkan produk lokal sebab daya saing 

pariwisata justru terbentuk karena keunikan produknya yang tidak dapat dibeli di 

tempat lain. Ditambah lagi dengan letak Desa Junrejo sebagai pintu masuk pusat 

Kota Batu yang berada di gerbang timur kota menjadi salah satu faktor pendukung 

yang memiliki peran vitalcukup strategis. 

Keberadaan potensi di Desa Junrejo yang mampu menjadi peluang 

tersebut, rupanya masih memiliki banyak tantangan dalam 

pengembangannya.Tantangan tersebutberasal baik dari struktural maupun 

kultural. Salah satu tantangan yang berasal dari kultural misalnya terkait dengan 

bargaining position para pelaku industri yang lemah.Dayasaing sektor inihanya 

menghasilkan income yang lebih sedikit dibandingan income pada sector 

lainnya15.Secara garis besar, tabel dibawah ini akan menjelaskan tantangan 

lainnya yang dihadapi dalam pengembangan potensi industri kerajinan yang ada 

pada Desa Wisata Junrejo. 

Tabel 1.4 Tantangan potensi Desa Wisata Junrejo 

No Tantangan Peluang Keterangan 
1 Belum adanya inovasi 

dalam pembuatan bentuk 
cobek dan kerajinan 
kayu. Cobek hanya 
berbentuk seperti pada 
umumnya dan kerajinan 
kayu sebagian besar 
hanya berupa alat-alat 
masak seperti spatula dll. 

Adanya inovasi ataupun 
diversivikasi produk cobek dan 
kerajinan kayu. Inovasi seperti 
bentuk cobek yang lebih dibuat 
menarik seperti bentuk hati (love), 
bunga dll. Sedangkan 
diversivikasi produk seperti cobek 
dijadikan merchandise mini, 
gantungan kunci dll. Dan untuk 
kerajinan kayu dapat dibuat karya 
lain, tidak hanya peralatan masak 
seperti lampu tidur, celengan dll. 

Hal ini berkaitan 
dengan wilayah kerja 
Diskoperindag Kota 
Batu dalam 
memberikan pelatihan 
dan pembinaan agar 
tercapai tujuan yang 
diinginkan. Serta 
adanya kemauan 
berinovasi dari 
masyarakat sendiri. 

2 Belum adanya 
pengelolaan yang 
memadai sehingga 
wisatawan hanya sekedar 
datang membeli produk 
kerajinan lalu pulang. 

Bengkel kerja atau studio sebagai 
ruang kreatif dapat digabungkan 
sebagai atraksi wisata langsung 
dimana wisatawan disajikan 
suasana desa yang memiliki 
aktivitas memproduksi kerajinan 

Hal ini menjadi 
tanggung jawab 
dengan pihak yang 
terkait dengan 
pengembangan Desa 
Wisata. 

                                                             
15Batu dalam angka 
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sekaligus dapat secara langsung 
melihat proses pembuatan. 

3 Keterbatasan bahan baku 
untuk kerajinan cobek. 

- Hal ini telah disiasati 
dengan mengganti 
bahan dasar cobek 
dengan semen, namun 
dampaknya hal ini 
tidak baik untuk 
kesehatan. 

4 Minim Infrastruktur 1. Penyediaan rest area, 
sehingga wisatawan 
yang hendak membeli 
oleh-oleh mendapatkan 
kenyamanan dalam 
mengunjungi Desa 
Wisata Junrejo. 

2. Penyediaan tempat 
berjualan secara 
permanen bagi pengrajin.  

1. Rest area 

tersebut 
belum 
disediakan di 
Desa Junrejo 
sehingga 
kebanyakan 
wisatawan 
berhenti di 
area parkir 
rumah makan. 

2. Pemerintah 
telah 
menyediakan 
pasar wisata 
khususnya 
bagi penjual 
kerajinan dan 
souvenir 
namun tidak 
efektif 
sehingga 
tidak 
berlanjut. 

 
5 Tanda Daftar Industri 

(TDI) yang belum merata 
- Bagi unit usaha yang 

tidak memiliki TDI, 
maka tidak 
mendapatkan fasilitasi 
khususnya yang 
berasal dari 
Diskoperindag, 
misalnya pelatihan, 
sosialisasi dan 
sebagainya. 

 Sumber : Data Olahan 

Melihat Potensi kerajinan yang ada pada Desa Junrejo berbanding lurus 

dengan berbagai tantangan yang dihadapi, sementara potensi tersebut perlu untuk 

segera dikembangkan secara maksimal, maka dibutuhkanwin-win solutionberupa 

strategi yang efektif dalam menyelesaikan persoalan tersebut.Strategi yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu dalam pengembangan Desa Wisata 
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khususnya wilayah Junrejo dengan berbasis pada ekonomi kreatif ini merupakan 

bentuk komitmen pemerintah mencapai tujuan pembangunan ekonomi bagi 

masyarakat Kota Batu.Strategi yang dilakukan berusaha menjawab tantangan era 

globalisasi dan permintaan pasar yang menginginkan hal lebih dari kegiatan 

berwisata di Kota Batu.Adapun strategi mengenai hal tersebut terbagi dalam dua, 

yakni strategi umum dan strategi khusus. Strategi umum yang dilakukan 

merupakan strategi yang secara umum ditujukan bagi pengembangan Desa 

Wisata, Sedangkan Strategi khususyakni  strategiextra yang ditujukan khusus bagi 

Desa Wisata Junrejo dan produk unggulannya. 

Keberhasilan strategi membutuhkan adanya political will pemerintah 

dalam membuka ruang bagi pengembangan Desa Wisata Junrejo berbasis 

Ekonomi Kreatif. Political will pemerintah diwujudkan melalui dukungan maupun 

aksi nyata terhadap penyelesaian berbagai tantangan yang dihadapi. Hal tersebut 

dapat dilakukan melalui regulasi, kemudahan akses guna peminjaman modal, 

ataupun upaya dalam meningkatkan standar kualitas produk kerajinan cobek dan 

kerajinan kayu sehingga produk memenuhi kualifikasi. Lebih lanjut, untuk 

mengetahui sejauh mana kesungguhan Pemerintah Kota Batu terhadap strategi 

yang diberikan bagi pengembangan Desa Wisata Junrejo akan diukur melalui 

kriteria-kriteria pengembangan Desa Wisata yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah Kota Batu. 

Pada akhirnya melalui hal-hal yang telah diuraikan diatas, menjadi 

menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pengembangan Desa 

Wisata Junrejo dengan berbasis pada Ekonomi Kreatif. Sehingga dengan adanya 

penelitian ini akan diketahui secara pasti apakah sektor industri dan pariwisata 
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akan memberikan keuntungan apabila dikelola dengan baik. Meskipun 

pengembangan Desa Wisata berbasis Ekonomi Kreatif ini telah menyesuaikan 

karakteristik pengembangan yang berbasis pada potensi dan masyarakat sesuai 

dengan misi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu, namun dalam 

strategi pengembangannya masih membutuhkan upaya dan dukungan penuh baik 

dari Pemerintah Kota maupun Pemerintah Desa.Sehingga penelitian ini 

mengambil judul ”STRATEGI PENGEMBANGAN DESA WISATA 

BERBASIS EKONOMI KREATIF ( Studi Pada Sentra Industri Kerajinan 

Cobek dan Kerajinan Kayu Desa Junrejo Kota Batu)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, 

maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana strategi pemerintah Kota Batu dalam pengembangan Desa 

Wisata berbasis ekonomi kreatif di Desa Junrejo Kota Batu ? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pengembangan 

Desa Wisata berbasis ekonomi kreatif di Desa Junrejo Kota Batu ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui strategi pemerintah dalam pengembangan Desa Wisata 

berbasis ekonomi kreatif di Desa Junrejo Kota Batu. 

2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam upaya 

pengembangan Desa Wisata berbasis ekonomi kreatif di Desa Junrejo 

Kota Batu. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis 

maupun praktis, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur untuk 

pengembangan keilmuan dan memperkaya ilmu pengetahuan terkait dengan 

strategi pengembangan pariwisata dan peningatan kesejahteraan masyarakat di 

bidang pariwisata. Strategi pengembangan pariwisata dapat diterjemahkan sebagai 

langkah ataupun kebijakan menyangkut bagaimana pemerintah daerah mengelola 

sektor pariwisata yang terdapat pada daerahnya sesuai dengan amanah Undang-

undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dalam acuan membuat Perda 

ataupun RIPPDA. Sedangkan  upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat 

dibidang pariwisata diterjemahkan sebagai langkah-langkah yang ditempuh 

pemerintah dalam pengelolaan pariwisata sesuai prinsip Undang-Undang 
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Kepariwisataan16, bahwa masyarakat ikut terlibat langsung dalam kegiatan 

kepariwisataan dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan. 

2. Manfaat Praktis  

1) Bagi Pemerintah, dapat dijadikan sebagai rekomendasi dalam perbaikan 

strategi pengembangan Desa Wisata. 

2) Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang pengembangan Desa Wisata berbasis ekonomi kreatif, 

serta potensi pengembangan usaha sentra industri kecil agar mampu 

menghasilkan produk lokal yang berdaya saing, dan mengoptimalkan 

potensi industri kecil sebagai icon maupun produk khas daerah. 

3) Bagi Penelitian Lain, Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai inspirasi dan referensi atau bahan acuan untuk penelitian serupa 

dimasa yang akan datang. 

 

 

E. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah pernyataan yang mengartikan atau memberi 

makna suatu konsep atau istilah tertentu.Definisi konseptual memberikan 

penggambaran secara umum dan menyeluruh dan menyiratkan maksud, konsep 

atau istilah tersebut bersifatkonstitutif (merupakan definisi yang tersepakati oleh 

                                                             
16Berdasarkan UU No 10 tahun 2009 dan PERDA Kota Batu No 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan 
dimana dalam prinsip kepariwisataan mengatakan dalam upaya pengembangan sektor pariwisata, salah satu upaya 
pemerintah daerah ialah meningkatkan pemberdayaan masyarakat. 
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banyak pihak dan telah dibakukan setidaknya dikamus bahasa)17.Dalam penelitian 

ini yang merupakan definisi konseptual yaitu : 

1) Strategi Pengembangan Pariwisata 

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunanistrategiayang diartikan sebagai 

"the art of the general" atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan 

dalam peperangan.Seiring dengan perkembangan disiplin ilmu, pengertian strategi 

menjadi bermacam-macam sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dalam buku 

karya mereka masing-masing. Menurut Stephanie K. Marrus18, pengertian strategi 

adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada 

tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya 

bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Selain definisi-definisi strategi yang 

sifatnya umum tersebut, ada juga pengertian strategi yang lebih khusus, seperti 

yang diungkapkan oleh dua pakar strategi, Hamel dan Prahalad19 bahwa strategi 

ialah tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-

menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan 

oleh para pelanggan di masa depan. 

Sebagai sebuah langkah dalam  merencankan strategi untuk memberikan 

sebuah solusi bagi suatu permasalahan, maka dalam suatu organisasi harus 

dilakukan pengembangan organisasi (Organization Development).Hal tersebut 

dikarenakan bahwa didalam pengembangan organisasi terkandung suatu proses 

                                                             
17Nazir Moh, 2011. Metode Penelitian. Bogor, Ghalia Indonesia Hlm 89 
18Prof. Dr. Sondang P. Siagian,M.P.A, 2007, Teori Pengembangan Organisasi, Bumi Aksara, Jakarta Hlm 102 
19Husein umar, 2001, Strategic Management in Action, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Hlm 89 

http://www.bukabuku.com/authors_corners/view/37030/prof-dr-sondang-p-siagianmpa.html
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penyusunan rancangan, arah dan pelaksanaan secara berencana20.dalam definisi 

Warren Bennis21Organization Development (0D)adalah  panduan bagi organisasi 

dalam melakukan strategi manajemen perubahan (Change Management). Dalam 

konteks penelitian ini, maka Organization Developmentyang dimaksud ialah 

dalam konteks pariwisata, yakni bagaimana suatu organisasi merencankan strategi 

dalam pengembangan dan kemajuan pariwisata di Daerahnya. 

Selanjutnya konsep Organization Development (OD)didalam kepariwisataan 

memiliki makna Destination Management Organization (DMO). DMO ialah 

strategi dalam pengembangan pariwisata. DMO memiliki fungsi koordinasi, 

perencanaan, pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik 

melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi yang terpimpin secara 

terpadu dengan peran serta masyarakat, pelaku/asosiasi, industri, akademisi dan 

pemerintah yang memiliki tujuan, proses dan kepentingan bersama dalam rangka 

meningkatkan kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal dan 

besaran pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi masyarakat lokal22. Dalam hal 

ini, DMO menjadi sebuah perspektif yang hendak memberikan ruang partisipasi 

bagi semua pihak untuk terlibat dalam mengelola sebuah destinasi pariwisata. 

DMO tidak hanya berperan guna pengembangan produk, marketing, promosi atau 

perencanaan dan penelitian saja melainkan memainkan peran sebagai 

pembentukan jejaring dan kemitraan, jalinan masyarakat (community relation), 

serta koordinasi dan kepemimpinan.  

                                                             

20Fahmi Lukmanul Hakim, 2015, Perubahan & Pengembangan Organisasi, 
http://fahmilukmanul.blogspot.co.id/2015/05/perubahan-pengembangan-organisasi.html, diakses 16 Dessember 2015 pukul 
11.00 WIB 
21Opcit hlm 116 
22Dalam Publikasi Pembentukan dan Pengembangan DMO oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. 

http://fahmilukmanul.blogspot.co.id/2015/05/perubahan-pengembangan-organisasi.html
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Destination Management Organization (DMO) dikatakan juga sebagai 

strategi tata kelola destinasi pariwisata yang terstruktur dan sinergis. Tidak hanya 

itu, DMO diarahkan untuk bisa berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal, 

pemasar lokal, koordinator industri, lembaga yang mewakili pengelola, dan 

membangun nilai unik komunitas lokal. Di Kota Batu, konsep DMO diterapkan 

dalam sinergisitas program antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Batu 

melalui program Bromo-Tengger-Semeru (BTS).Adapun dalam menindaklanjuti 

konsep DMO di Kota Batu dan khusunya pada pengembangan Desa Wisata 

support dan kekompakan mutlak diperlukan. Hal tersebut meliputi peran 

pemerintah kota Batu sebagai fasilitator dan regulator, swasta sebagai 

pendamping dan investor, serta masyarakat Desa Wisata sebagai pelaku dalam 

Change Management. 

 

2) Pengembangan Desa Wisata 

Setiap desa memiliki potensi untuk dijadikan komoditas wisata unggulan. 

Potensi tersebut dapat berupa wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner desa, 

wisata suvenir desa, agrowisata, wisata sejarah desa dan masih banyak lagi. 

Potensi yang ada pada desa mengalami perkembangan yang cukup signifikan 

sehingga kini marak dikembangkannya Desa Wisata dimana salah satu tujuannya 

ialah memberikan keuntungan ekonomi dan kesejahteraan bagi warga sekitar. 

Desa wisata dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah pedesaan yang memiliki 

potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas, baik berupa karakter fisik 

lingkungan alam pedesaan, kehidupan sosial budaya masyarakat, ciri khas produk 
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unggulan yang dikelola dan dikemas secara menarik23.  Desa wisata dalam 

pengertian yang ada pada Rencana Induk Pengembangan Desa Wisata Kota Batu 

ialah sebuah kawasan pedesaan yang memiliki karakteristik yang khas untuk 

menjadi tujuan wisata. 

Pengembangan desa wisata menjadisuatu bagian dari penyelenggaraan 

pariwisata yang terkait langsung dengan jasa pelayanan, yang membutuhkan 

kerjasama dengan berbagai komponen penyelenggara pariwisata yaitu pemerintah, 

swasta, dan masyarakat.Pengembangan desa wisata bertujuan untuk melestarikan 

suatu kondisi lingkungan dan memacu terjadinya pertumbuhan ekonomi lokal 

suatu daerah. Pengembangan desa wisata pada dasarnya dilakukan dengan 

berbasis pada potensi yang dimiliki desa ataupun masyarakatnya. Dasar penting 

lainnya dalam upaya pengembangan desa wisata yaitu24 pelibatan atau partisipasi 

masyarakat setempat, pengembangan mutu produk wisata pedesaan, dan 

pembinaan kelompok pengusaha setempat. 

Merujuk pada hal tersebut, pengembangan desa wisata Junrejo telah 

didasarkan pada potensi yang dimiliki dengan berbasis pada sektor ekonomi 

kreatif, yakni berupa industri kerajinan cobek dan kerajinan kayu. Hal lainnya 

dalam pengembangan Desa Wisata terkait pelibatan masyarakat diartikan bahwa 

penyediaan fasilitas atau pelayanan harus dimiliki dan dikerjakan  masyarakat 

lokal agar masyarakat dapat memiliki peranan dalam penyelenggaraan pariwisata 

sekaligus sebagai usaha pemanfaatan kewirausahaan masyarakat pengrajin 

setempat. 

                                                             
23Rahardjo Adisasmita, 2006, Membangun Desa Partisipatif. Graha Ilmu, Yogyakarta Hlm 29 
24Rencana Induk Pengembangan Desa Wisata Kota Batu tahun 2010 
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Adapun pengembangan Desa Wisata yang telah ditetapkan bagi Desa 

Wisata di Kota Batu mencakup lima kriteria yang selanjutnya dapat dijadikan 

sebagai sebuah indikator dalam melihat sejauh mana strategi Pemerintah dalam 

pengembangan Desa Wisata Junrejo, kelima kriteria tersebut yakni sebagai 

berikut : 

1. Ketersediaan infrastruktur; meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, 

fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon dan sebagainya. 

2. Jarak Tempuh; adalah jarak tempuh dari kawasan wisata terutama tempat 

tinggal wisatawan dan juga jarak tempuh dari ibukota provinsi dan jarak 

dari ibukota kota. 

3. Atraksi wisata; yaitu semua yang mencakup alam, budaya dan kreativitas 

hasil ciptaan manusia. 

4. Besaran Desa; menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah 

penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa. Kriteria ini berkaitan 

dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu desa. 

5. Sistem Kepercayaan dan kemasyarakatan; merupakan aspek penting 

mengingat adanya aturan-aturan yang khusus pada komunitas sebuah desa. 

Perlu dipertimbangkan adalah agama yang menjadi mayoritas dan sistem 

kemasyarakatan yang ada. 

 

3. Ekonomi Kreatif 

 Ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi baru yang 

mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide, 

pengetahuan, skill, talenta, keterampilan serta bakat individu demi menciptakan 
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kesejahteraan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan cipta 

individu tersebut.Lebih lanjut menurut Howkin Ekonomi kreatif merupakan 

pengembangan konsep berdasarkan aset kreatif yang berpotensi meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi25. Pernyataan Howkin tersebut sejalan dengan apa yang 

dikatakan oleh Menurut Feng bahwa kegiatan ekonomi kreatif dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan struktur industri dan 

meningkatkan jumlah tenaga kerja. 

 Inti dari ekonomi kreatif terletak pada indusri kreatif26, yaitu Industri yang 

digerakkan oleh para kreator dan inovator. Rahasia ekonomi kreatif terletak pada 

kreativitas dan keinovasian, oleh karena itu mengoptimalkan ekonomi kreatif 

adalah langah yang tepat dalam memaksimalkan kreatifitas masyarakat untuk 

membantu membangun prekonomian. Tabel berikut ini adalah contoh beberapa 

jenis ekonomi kreatif 27. 

Tabel 1.3 Jenis-jenis Ekonomi Kreatif 

Periklanan ( Advertising) Permainan Interaktif (Game) 

Arsitektur Musik 

Pasar Barang Seni Seni Pertunjukan 

Kerajinan (Craft) Penerbitan & Percetakan 

Desain Layanan komputer dan piranti lunak 

Fashion Televisi dan Radio 

Video,Film, Fotografi Riset dan Pengembangan 

 

                                                             
25John Howkins, 2001, The Creative Economy: How People Make Money from Ideas, London,Penguin. Hlm 121 

26Suryana, 2013, Ekonomi Kreatif EKONOMI BARU: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang, 

Salemba Empat, Jakarta Hal 27 
27http://silontong.com/2014/06/16/pengertian-dan-15-jenis-ekonomi-kreatif-di-indonesia/ diakses 
18 Oktober, 13.00 WIB 

http://silontong.com/2014/06/16/pengertian-dan-15-jenis-ekonomi-kreatif-di-indonesia/
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Berdasarkan pada tabel diatas mengenai beberapa jenis dari kegiatan 

ekonomi kreatif, bentuk ekonomi kreatif yang dikembangkan di desa wisata 

Junrejo ialah industri kerajinan cobek dan kayu. Keberadaan industri ini didasari 

oleh potensi Desa Junrejo dan mayoritas masyarakatnya yang bekerja sebagai 

pengrajin. Apabila mengacu pada pengertian ekonomi kreatif beserta peluang-

peluangnya, kegiatan industri kerajinan Desa Junrejo yang telah berlangsung sejak 

lama ini tidak hanya berpotensi sebagai sebuah daya tarik wisata tetapi juga 

sebagai penunjang perekonomian masyarakat lokal. Hal tersebut juga terjadi pada 

skala yang lebih luas, dimana industri kreatif mampu memberikan kontribusi 

positif yang cukup signifikan terhadap perekonomian nasional28.Pemilihan 

strategi pengembangan Desa Wisata Junrejo dengan konsep ekonomi kreatif di 

Kota Batu yang notabene adalah kawasan agropolitan ini bukan tanpa alasan, 

terlebih lagi perencanaan mengenai ekonomi kreatif telah di bahas dalam Rencana 

Induk Pengembangan Pariwisata Kota Batu sebagai sektor yang dapat 

dikembangkan bersama-sama dengan potensi yang ada di Kota Batu dalam 

mewujudkan visi Kota Batu. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28Departemen Perdagangan mencatat bahwa kontribusi industri kreatif terhadap PDB di tahun 
2002 hingga 2006 rata-rata mencapai 6,3% atau setara dengan 152,5 trilyun jika dirupiahkan. 
Industri kreatif juga sanggup menyerap tenaga kerja hingga 5,4 juta dengan tingkat partisipasi 
5,8%. Dari segi ekspor, industri kreatif telah membukukan total ekspor 10,6% antara tahun 2002 
hingga 2006. Dalam Buku Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2015. 
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F. Definisi Operasional 

1. Strategi Pemerintah Kota Batu dalam Pengembangan Desa Wisata 

Menurut Pendit29strategi berkaitan dengan persoalan kebijakan pelaksanaan, 

penentuan tujuan yang hendak dicapai, dan penentuan cara-cara atau metode 

penggunaan sarana prasarana. Pendit juga menambahkan jika Desa wisata , 

termasuk Desa Wisata Junrejo sebagai sebuah pariwisata kompleks30 merupakan 

sasaran yang membutuhkan strategi yang kompleks pula, dimana strategi 

pengembangan desa wisata oleh pemerintah Kota Batu ditempuh melalui berbagai 

upaya dalam rangka pencapaian tujuan dengan berdasar pada karakteristik 

pengembangan desa wisata yang berbasis potensi dan masyarakat. Adapun 

strategi mengenai hal tersebut terbagi dalam dua, yakni strategi umum dan strategi 

khusus. Strategi umum merupakan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 

Batu dalam upaya pengembangan Desa Wisata, sementara strategi khusus adalah 

strategi khusus bagi Desa Wisata Junrejo dan produk unggulannya. 

 

1) Strategi Umum 

a. Perbaikan Infrastruktur 

Penyediaan dan perbaikan infrastruktur dalam hal ini adalah meliputi 

perbaikan jalan sebagai akses utama kegiatan pariwisata baik itu akses jalan utama 

maupun akses jalan dilingkungan desa wisata tersebut, penerangan jalan, 

                                                             

29Nyoman S. Pendit,2001, Ilmu pariwisata : sebuah pengantar perdana, PT. Pradnya Paramita, 
Jakarta Hlm 67 
30Pariwisata komplek diartikan sebagai pariwisata yang meliputi industri-industri klasik, seperti 
kerajinan, cinderamata, usaha penginapan dan transportasi untuk menunjang perekonomian 
dimana pariwisata kompleks membutuhkan startegi yang kompleks pula yakni strategi yang 
menyesuaikan potensi daerahnya, Ny. S Pendit.1990. Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana, 

PT. Pandnya Paramita, JakartaHlm 29. 
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penambahan lahan parkir (rest area. Hal lainnya dalam penyediaan sarana dan 

prasarana bagi pengembangan desa wisata adalah kebijakan pemerintah Kota Batu 

dalam memberikan ruang salah satunya bagi produk kerajinan dan souvenir, 

namun strategi pengembangan pasar wisata tersebut tidak berjalan sesuai dengan 

konsep yang direncanakan.31 

b. Perencanaan pembangunan jalur alternatif wisata melalui kereta 

gantung 

Terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan 

pembangunan kereta gantung ini. Strategi ini dimaksudkan untuk mensiasati jalur 

kemacetan yang terjadi di Kota Batu dengan alternatif jalur yang ditempuh 

dengan tidak menggunakan kendaraan, inovasi fasilitas ini nantinya akan 

terhubung dengan setiap zonasi pariwisata di Kota Batu tak terkecuali pula Desa 

Wisata di Kota Batu. 

c. Promosi 

Pengembangan desa wisata secara berkelanjutan membutuhkan program-

program promosi yang baik untuk mewujudkan kegiatan wisata yang berkualitas 

dan memberikan kepuasan bagi pengunjung atau wisatawan32. Adapun bentuk-

bentuk promosi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu yakni melalui 

event-event pameran , study banding hingga periklanan. 

 

 
                                                             
31Menurut BAPPEDA hal ini dikarenakan letak geografis yang kurang mendukung dan mekanisme 
persebaran keramaian yang belum teratur. 
32Bambang Sunaryo, 2013, Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata. Yogyakarta, Gava 
Media Hlm 77-78 
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d. Kurikulum Pariwisata 

Diberlakukannya kajian pariwisata sebagai muatan lokal dalam kurikulum 

sekolah formal (SD,SMP,SMA) di Kota Batu. Strategi ini memiliki sifat jangka 

panjang dimana strategi ini bertujuan menciptakan masyarakat sadar wisata sejak 

dini yang tidak hanya paham mengenai teknis dilapangan tetapi juga paham 

mengenai substansi berwisata sehingga dimasa yang akan datang, pewaris  dan 

pelaku kegiatan wisata di Kota Batu dikelola sendiri oleh putra daerah. 

 

1) Strategi Khusus 

a. Peningkatan Kualitas SDM Desa Junrejo 

Usaha peningkatan kualitas SDM Desa Junrejo ini terbagi menjadi dua 

kategori yakni peningkatan kualitas pada kelompok masyarakat pengrajin Desa 

Wisata dan peningkatan kualitas pada Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) 

Desa Junrejo. Kegiatan tersebut dibina langsung oleh Dinas Koperasi UKM 

Perindag dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu melalui berbagai usaha 

seperti workshop, study banding dan pelatihan. 

 

b. Fasilitasi Permodalan 

Permodalan yang diberikan kepada kelompok masyrakat pengrajin 

dilakukan oleh beberapa pihak yang saling terkait yakni modal yang berasal dari 

Pemerintah Kota Batu ataupun program kerjasama kemitraan dengan CSR 

perusahaan. 
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c. Usaha Persebaran Keramaian (Pembangunan Fasilitas Pendidikan & 

Wisata Artifisial) 

Pembangunan fasilitas pendidikan pada lingkungan Junrejo tersebut yakni 

pembangunan gedung UIN Malang. Hal tersebut dilakukan sebagai strategi untuk 

memicu datangnya pengunjung yang mampu memberikan unsur keramaian. Hal 

tersebut dikarenakan bentuk keramaian yang ada di Kota Batu belum terbagi 

secara merata atau masih terpusat, sehingga dirasa perlu bagi pemerintan untuk 

mengurai keramaian diberbagai tempat selain Alun-Alun Kota Batu yang dirasa 

sebagai pusat keramaian utama agar terjadi pemerataan kunjungan wisatawan di 

berbagai daerah wisata di Kota Batu. Dan Keberadaan “Predator Park” sebagai 

wisata artifisial atau wisata buatan di lingkungan Kecamatan Junrejo dijadikan 

sebagai stimulus untuk menarik wisatawan berkunjung, sehingga akan 

bertambahnya ruang bagi distribusi usaha kerajinan yang ada pada Desa Junrejo. 

 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengembangan Desa Wisata 

1) Faktor Pendukung 

a. Potensi yang dimiliki oleh masing-masing Desa. 

Dengan jumlah 19 desa dan 5 kelurahan yang ada di 3 Kecamatan di Kota 

Batu dengan masing-masing potensinya baik yang telah berkembang maupun 

yang akan segera dikembangkan, menjadi salah satu faktor pendukung dalam 

pengembangan desa wisata di Kota Batu. Hingga tahun terakhir pembaruan data 

yakni tahun 2010 BAPPEDA telah mengidentifikasi 10 Desa Wisata yang telah 

berkembang di Kota Batu, sementara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota 
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Batu hingga November 2015 telah mempersiapkan pengembangan Desa Wisata 

dengan jumlah saat ini 12 Desa Wisata dan pada akhir tahun 2017 semua 

desa/kelurahan di Kota Batu akan menjadi Desa Wisata dengan ciri khas produk 

unggulannya masing-masing. 

b. Political Will Pemerintah Kota Batu 

Adanya kemauan atau political will pemerintah dalam upaya 

pengembangan Desa Wisata di Kota Batu baik yang telah berkembang maupun 

yang akan segera dikembangkan. Hal tersebut diperkuat dengan dokumen 

Rencana Induk Pengembangan Desa Wisata yang menjabarkan bagaimana 

rencana pengembangan Desa Wisata di Kota Batu, strategi-strategi pemerintah 

serta dukungan-dukungan baik yang bersifat fisik maupun non fisik. 

 

2) aktor Penghambat 

Faktor penghambat yang dijelaskan pada bagian ini meliputi faktor 

penghambat yang berasal dari struktural, dan faktor penghambat yang berasal 

dari kultural. Adapun faktor penghambat ini diketahui berdasarkan temuan 

lapang peneliti. Secara lebih lengkap uraian mengenai faktor penghambat 

ialah sebagai berikut : 

a. Keterbatasan Peran Pemerintah Desa Junrejo 

Kurangnya koordinasi yang massiv antara pihak pemerintah Desa Junrejo 

dengan masyarakat Desa Junrejo khususnya masyarakat pengrajin dalam 

mengembangkan potensi industri kerajinan. Hal yang telah diupayakan masih 
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sebatas pemberian izin dan belum ada upaya nyata misalnya dalam bentuk 

bantuan promosi atau bantuan alat. 

b. Konsep atraksi wisata belum memadai 

Konsep atraksi wisata menyangkut bagaimana pengelolaan yang ada pada 

Desa Wisata Junrejo tersebut. Misalnya cara mengemas acara kunjungan 

wisatawan semenarik mungkin.Atraksi wisata yang ditawarkan pada Desa 

Wisata Junrejo sebagian besar hanya menyajikan kehidupan utama 

penduduknya yang bergerak dibidang industri kerajinan. Belum adanya 

pengelolaan yang memadai sehingga wisatawan hanya sekedar datang 

membeli produk kerajinan lalu pulang. 

c. Keterbatasan bahan baku dan keterbatasan inovasi produk 

Keterbatasan bahan baku khususnya cobek menjadi salah satu penghambat 

tersendiri. Sebab bahan baku membuat cobek adalah batuan yang sulit sekali 

ditemui. Hambatan lain terletak pada terbatasnya inovasi pengarajin dalam 

mengelola produk kerajinan cobek dan kayu. Produk cobek dan kerajinan kayu 

masih berupa produk awal biasa tanpa adanya inovasi lebih lanjut dan kurang 

memiliki daya tarik lebih. 

d. Tanda Daftar Industri (TDI) yang Belum Merata 

Tanda Daftar Industri (TDI) adalah izin untuk melakukan kegiatan industri 

yang diberikan kepada semua jenis industri dengan investasi sebesar 

Rp.5.000.000 sampai dengan Rp.200.000.000 tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha. Dari banyaknya pengrajin cobek dan pengrajin kayu 

yang ada di Desa Junrejo hanya terdapat 11 unit usaha yang memiliki TDI dari 

Diskoperindag Kota batu. sedangkan Diskoperindag hanya memberikan 
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bantuan ataupun kegiatan event-event kepada industri yang memiliki TDI, 

dengan kata lain dari banyaknya pengrajin di Desa Junrejo yang terfasilitasi 

oleh Pemerintah Kota Batu hanya 11 unit usaha saja. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan 

dilaksanakan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan ialah metode 

kualitatif, metode kualitatif merupakan penelitian yang mengungkap situasi social 

tertentu dengan cara mendeskripsikannya secara benar. Metode penelitian 

memberikan peneliti urutan-urutan pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu 

penelitian33.Adapun uraian lebih lanjut dalam metode penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang lebih menekankan 

pada penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang yang diamati34. Dalam penelitian ini, peneliti akan 

menjelaskan mengenai strategi pengembangan Desa Wisata berbasis 

ekonomi kreatif dengan fokus pada sentra industri kerajinan cobek dan 

kerajinan kayu. Peneliti juga akan menjelaskan faktor pedukung serta 

penghambatnya dengan mengambil studi di Desa Junrejo Kota Batu. 

Melalui penelitian deskriptif, penulis mencoba mendeskripsikan 

fenomena-fenomena terkait pengembangan desa wisata berbasis ekonomi 

                                                             
33Nazir Moh, 2011. Metode Penelitian. Bogor, Ghalia Indonesia Hlm 44 
34Sebagaimana yang diuraikan oleh E.G Carmines dan R.A Zeller (2006) dalam Eta Mamang 
Sangadji (2010:26). 
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kreatif yang ditemukan dilapangan. Fenomena-fenomena yang diperoleh 

tersebut dapat berupa fakta atau realita35. Melalui data berupa fakta dan 

realita tersebut peneliti mencoba mengkaji bahasan penelitian ini salah 

satunya dengan  melihat hubungan antara satu factor dengan factor  yang 

lain. Dalam hal ini, peneliti dapat menghubungkan antara faktor potensi 

Desa Junrejo dengan faktor lainnya yang saling berkaitan, misalnya 

political will dari pemerintah Kota Batu maupun pemerintah Desa, juga 

inisiatif dan upaya inovatif masyarakat dalam mengembangkan potensi 

tersebut. 

 

2. Sumber data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh sebagai hasil pengumpulan 

sendiri, untuk kemudian disiarkan langsung.36 Data tersebut dapat 

berupa data (catatan) penelitian dari hasil observasi dan data hasil 

wawancara langsung dengan subyek penelitian. Data primer dalam 

penelitian ini diperoleh dari observasi dan wawancara secara langsung 

dengan informan di lingkungan kerja Pemerintah Kota Batu serta 

catatan lapang peneliti selama penelitian.  

Dalam proses observasi lapang, data primer secara khusus 

dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

                                                             
35Realitas adalah objek, gejala atau kenyataan yang terpersepsikan oleh indera, fakta adalah 
kenyataan itu sendiri yang tidak ditentukan oleh persepsi manusia. (Babbie 1989) dalam 
http://fakta-realita.blogspot.co.id/2010/12/fakta-dan-realita.html diakses 11 November 2015 
pukul 15.37 WIB. 
36Kartini Kartono,1990. Pengantar Metodologi Riset Sosial, Penerbit Mandar Maju, Bandung 

http://fakta-realita.blogspot.co.id/2010/12/fakta-dan-realita.html
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Peneliti berhasil melakukan wawancara pada SKPD dan pihak-pihak 

yang terkait dalam hal perencanaan maupun teknis terhadap strategi 

pengembangan Desa Wisata Kerajinan Cobek dan Kerajinan Kayu di 

Junrejo. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan 

historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan 

yang tidak dipublikasikan. Data sekunder merupakan data pendukung 

dari data primer37, yang dapat berupa Peraturan Daerah (PERDA) Kota 

Batu, Peraturan Walikota (PERWALI), buku, koran dan penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam hal 

ini data sekunder yang peneliti dapatkan dari BPS atau SKPD di Kota 

Batu diantaranya adalah Batu dalam angka, PERDA Kota Batu No 1 

Tahun 2013, PERWALI Pokdarwis Kota Batu, RIPP, RIPPDA Kota 

Batu dan masih banyak lagi. 

Manfaat dari data sekunder yang dimiliki peneliti adalah lebih 

meminimalkan biaya dan waktu karena sudah tersedia pada instansi 

masing-masing, dapat mengklasifikasikan permasalahan-permasalahan 

yang ditemukan dilapangan dengan data sekunder yang diperoleh, 

menciptakan tolak ukur untuk mengevaluasi data primer, dan 

memenuhi kesenjangan-kesenjangan informasi dengan tidak terlepas 

dari kualitas kevalidan data. 

 

                                                             
37Ibid 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian, data menjadi hal yang sangat penting untuk 

menjawab permasalahan penelitian. Data diperoleh dengan menggunakan metode 

pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan metode tertentu. 

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 

a. Observasi Lapang 

Observasi dilakukan langsung di Dinas Pariwisata, BAPPEDA, Dinas 

Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan, dan Desa Junrejo Kota Batu yang 

meliputi pemerintah desa Junrejo dan masyarakat pengrajin. Hal ini dimaksudkan 

untuk memberikan gambaran secara langsung kepada peneliti tentang perihal yang 

akan diteliti sehingga peneliti mengetahui secara mendalam tentang bentuk 

strategi dari Pemerintah Kota Batu, upaya pengembangan sentra industri kecil, 

serta faktor pendukung dan penghambat. Kegiatan Observasi hakikatnya 

merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera penglihatan, penciuman, 

ataupun pendengaran. Observasi dilakukan untuk memberikan suatu diagnosis.38 

b. Wawancara Terstruktur 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data langsung dari informan. 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur 

dimana percakapan dan tanya jawab diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu 

dengan menggunakan pedoman wawancara.Pedoman wawancara digunakan untuk 

mengingatkan peneliti mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga 

                                                             
38Sebagaimana yang diuraikan oleh Herdiansyah (2010:131) observasi ialah suatu kegiatan 
mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. 
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menjadi daftar pengecek (check list) apakah aspek-aspek tersebut telah dibahas 

atau ditanyakan.39 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan subyek yang telah 

ditetapkan untuk mendapat data dan informasi yang relevan. Adapun pihak-pihak 

yang berhasil diwawancara ialah : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu, 

Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu, BAPPEDA Kota 

Batu, Pemerintah Desa Junrejo, POKDARWIS, serta para pengrajin cobek dan 

kerajinan kayu. Pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian ini 

dilakukan melalui tatap muka langsung dengan informan. Jawaban yang diperoleh 

direkam dan dirangkum sendiri oleh peneliti. 

c. Dokumentasi 

Studi dokumentasi dilakukan untuk memperkuat bukti dan data yang 

diperoleh di lapangan dan mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek 

melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat 

langsung oleh yang bersangkutan. Keutamaan dari studi dokumentasi adalah sifat 

utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang 

kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam40. 

Melalui studi dokumentasi, informasi dapat diperoleh dari fakta yang tersimpan 

dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal 

kegiatan dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini, yaitu pengumpulan 

                                                             
39Ibid hlm 120 
40Dimana Herdiansyah dalam Haris Herdiansyah (2010:143) memaparkan bahwa studi 
dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk 
mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen 
lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh yang bersangkutan. 
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data yang bersumber dari dokumen-dokumen di SKPD terkait di Kota Batu, 

catatan lapang peneliti serta gambar atau foto yang mendukung data penelitian. 

4. Subjek Penelitian 

Subyek penelitian adalah orang yang dipilih dengan sengaja untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. 

Adapun subjek yang menjadi Informan dalam penelitian ini yaitu:   

1) Kepala atau staff Dinas Pariwisata Kota Batu 

2) Kepala Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu 

3) Kepala atau anggota POKDARWIS 

4) Kepala atau staff  Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan 

Kota Batu 

5) Kepala atau staff BAPPEDA Kota Batu 

6) Masyarakat pengrajin Cobek dan Kerajinan Kayu Dusun Rejoso Desa 

Junrejo 

Dalam  melakukan observasi, peneliti hanya dapat menemui tataran wakil 

dan staff dari masing-masing subyek yang telah dipilih. Hal ini disebabkan para 

kepala atau pimpinan dari subyek penelitian tidak ada ditempat, dan 

mendelegasikan pada wakil dan para staffnya. Tetapi hal ini tidak menurunkan 

kualitas ataupun kevalidan data yang diperoleh, sebab para staff yang mewakili 

wawancara tersebut adalah yang menangani bidang yang sesuai dengan tema yang 

diajukan oleh peneliti. Sementara dalam observasi lapangan kepada masyarakat 

pengrajin cobek dan kerajinan kayu, salah satu subyek yang ditemui adalah ketua 

RT sekaligus anggota POKDARWIS, sehingga data yang diperoleh ssangat 
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maksimal. Adapun hasil wawancara merupakan keterangan yang sesuai dengan 

yang diharapkan untuk menjawab problematika yang terjadi. 

5. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di lingkungan kerja Pemerintah Kota Batu 

yang meliputi beberapa SKPD seperti : 

1) Dinas Pariwisata yang beralamat di Jl. Sultan Agung No.7B, Kec. Batu, 

Kota Batu, Jawa Timur 65314. 

2) Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan yang beralamat di Jl. 

Diponegoro No.08, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314. 

3) BAPPEDA yang beralamat Bappeda Kota Batu Jl. Bukit Berbunga No.13  

4) Kantor Desa Junrejo yang berada di Kecamatan Batu. 

 

6. Teknik Analisis Data 

Analisa data merupakan tahapan yang penting dalam penelitian 

untukmenyajikan data yang telah diperoleh peneliti. Miles & Huberman (1992) 

dalam Etta Mamang41mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam 

menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu (1) Reduksi data; (2) penyajian data; 

dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi. Adapun tahapan analisa menurut 

Miles dan Huberman adalah sebagai berikut: 

                                                             
41Etta Mamang, 2010 , Metodologi Penelitian , CV Andi, Yogyakarta Hlm 99 
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Gambar 1.1 : Analisis Data model Interaktif Miles dan Huberman (1992)Sumber : Dr. Etta 

Mamang Sangadji M,Si (2010) 

 

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat tahapan-tahapan 

dalam proses analisis data yaitu : 

1) Reduksi Data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan lapangan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi 

dan catatan lapang peneliti yang dilakukan di unit kerja Pemerintah Kota 

Batu akan dipilah-pilah sesuai dengan rumusan masalah penelitian 

sehingga akan memberikan gambaran lebih jelas dalam memfokuskan 

pada hal-hal penting yang relevan, sehingga akan mempermudah 

penyajian data. 

Data yang sebelumnya diperoleh di lapangan oleh peneliti berjumlah 

cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi 

data yang dilakukan meliputi rangkuman, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari bahasan dari data 
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yang diperoleh sesui tema. Disamping hal tersebut reduksi data yang 

dilakukan oleh peneliti dibantu dengan alat elektronik seperti komputer. 

2) Penyajian data menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Setelah data-data tentang strategi pengembangan Desa Wisata 

Junrejo berbasis ekonomi kreatif diperoleh, direduksi untuk disesuaikan 

dengan rumusan masalah penelitian, maka selanjutnya data akan disajikan 

dalam bentuk uraian yang didukung dengan data dan dokumen yang 

diperoleh oleh peneliti. 

Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman peneliti 

dan menjawab mengenai bagiamana strategi pengembangan Desa Wisata 

berbasis ekonomi kreatif di Kota Batu. Pada langkah ini peneliti berusaha 

menyusun data yang yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat 

disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Proses penyajian data 

dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan antar 

fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang 

perlu ditindaklanjuti untuk mencapi tujuan penelitian. Penyajian data yang 

baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis yang 

valid dan handal. 

3) Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian untuk menjawab fokus 

penelitian berdasarkan hasil analisis data. Sehingga setelah data yang 

diperoleh tentang strategi pengembangan Desa Wisata berbasis ekonomi 

kreatif disajikan dalam bentuk uraian untuk menjawab rumusan masalah, 

maka selanjutnya akan disimpulkan. Melalui penarikan kesimpulan, 
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temuan baru dalam penelitian yang berupa deskripsi atau gambaran suatu 

objek yang sebelumnya tidak jelas akan menjadi jelas setelah diteliti. 

 

Berdasarkan analisis interactive model, kegiatan pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan proses 

siklus dan interaktif. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, 

berulang dan terus menerus. Dengan demikian reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai 

rangkaian kegiatan analisis yang saling menyusul. 


