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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pengembangan pariwisata merupakan peran penting bagi pembangunan 

suatu daerah. Dengan adanya kegiatan pariwisata di suatu daerah maka daerah-

daerah yang memiliki potensi dasar pariwisata akan dapat lebih mudah 

berkembang dan maju. Selain itu, daerah yang memiliki potensi dasar pariwisata 

cenderung mengembangkan potensi daerah yang ada sehingga mampu menarik 

wisatawan dalam jumlah besar.  

Melihat besarnya peran dan kontribusi pariwisata, menjadikan 

kepariwisataan sebagai salah satu sektor andalan dalam meningkatkan 

perekonomian Negara. Salah satu wujud pembangunan kepariwisataan yaitu 

pengembangan wisata yang mengikutsertakan komunitas masyarakat lokal. 

Pengembangan pariwisata berbasis komunitas diharapkan dapat memberikan 

kontribusi secara signifikan sehingga berdampak pada peningkatan kualitas hidup 

masyarakat lokal.  

Pemerintah daerah bekerjasama dengan masyarakat menjadikan 

pembangunan di bidang pariwisata sebagai salah satu strategi dalam mengurangi 

kemiskinan. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang 

Kepariwisataan, keadaan alam, flora dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha 

Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang 
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dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan 

kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat 

sebagaimana termaktub didalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Menurut Morgenroth1 kepariwisataan dalam arti sempit adalah lalu lintas 

orang-orang yang meninggalkan tempat kediamannya untuk sementara waktu, 

untuk berpesiar di tempat lain semata-mata sebagai konsumen dari buah hasil 

perekonomian dan kebudayaan guna memenuhi kebutuhan hidup dan budayanya 

atau keinginan yang beraneka ragam dari pribadinya. Selain menurut Morgenroth 

seperti yang telah disampaikan diatas, Norva2 menyatakan pariwisata adalah 

keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan masuk, tinggal, dan pergerakan 

penduduk asing di dalam atau di luar suatu Negara, kota atau wilayah tertentu. 

Pariwisata berbasis komunitas merupakan salah satu alternatif untuk 

mengatasi ekonomi lokal dan juga upaya dalam mendukung kebijakan dari 

pemerintah. Kebijakan publik yang di buat berdasarkan atas musyawarah dan 

melibatkan masyarakat secara luas, dimana pemerintah sebagai fasilitator agar 

masyarakat dapat membuat keputusan kebijakan secara mandiri dan dampaknya 

akan secara langsung mereka rasakan. 

Lebih lanjut partisipasi masyarakat melalui model kerjasama kemitraan 

pengembangan wisata berbasis komunitas diharapkan mampu meningkatkan 

responsivitas pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat 

                                                           
1 Oka A Yoeti. 1990. Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung: Angkasa. Hal. 107. 
2 Muljadi A. J. 2010. Kepariwisataan dan Perjalanan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 
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lokal dan lebih mendekatkan pelayanan Negara terhadap masyarakatnya. Akan 

tetapi, model kerjasama kemitraan pengembangan wisata berbasis komunitas 

masih menemui persoalan yang dapat menghambat pembangunan dan distribusi 

sumber daya lokal. Di samping rendahnya kemampuan dan keterbatasan wawasan 

masyarakat dalam hal kepariwisataan, juga penguasaan teknologi yang kurang 

serta tidak meratanya partisipasi masyarakat.3 Selain itu, kurangnya kerjasama 

pemerintah dengan masyarakat yang ditandai dengan masih minimnya 

pengawasan terhadap perkembangan produk wisata khususnya wisata lokal, 

kurangnya koordinasi antara satuan kerja perangkat daerah menjadikan keharusan 

mengenai pentingnya pembenahan pengembangan wisata. 

Jika dikaitkan secara teoritis, dengan desentralisasi dan otonomi daerah 

kepariwisataan berbasis komunitas ini diharapkan bisa mempromosikan 

demokrasi lokal, membawa Negara lebih dekat kepada masyarakat, menghargai 

identitas lokal yang beragam, memperbaiki kualitas layanan publik yang relevan 

dengan kebutuhan lokal, membangkitkan potensi dan prakarsa lokal, memperkuat 

partisipasi masyarakat lokal, dan seterusnya.4 

Kota Batu merupakan kota utama dalam pengembangan wisata di Jawa 

Timur. Hal ini selaras dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Batu yang 

mana perkembangan Kota Batu saat ini mengarah pada perkembangan Kota 

sebagai sentra pertanian, sentra wisata dengan ikon Kota Batu sebagai “Kota 

                                                           
3 Sri Endah. 2015. Jurnal Studi Evaluasi penerapan Community Based Tourism (CBT) sebagai 

pendukung agrowisata berkelanjutan. 
4 Eko Sutoro. 2004. Postcript: Pelajaran Desentralisasi dan Demokrasi Lokal. Gunawan Jamil, 

et.ec. Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. Hlm. 

417. 
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Wisata”.5 Dari kontur ketinggian tanah, Kota Batu berada pada ketinggian ±800 

meter diatas permukaan laut yang di dukung dengan sejuknya udara pegunungan, 

yang semakin menambah kondusifnya usaha pertanian, dan karena efek tanah 

endapan vulkanik yang menjadikan struktur tanah di wilayah ini subur untuk 

pengembangan pariwisata di bidang pertanian.6 

Berdasarkan visi dan misi Kota Batu yaitu “Kota Batu sebagai sentra 

pertanian organik, berbasis kepariwisataan internasional, ditunjang oleh 

pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing, ditopang oleh sumber daya (alam, 

manusia, dan budaya) yang tangguh, diselenggarakan oleh pemerintahan yang 

baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa”.7 

Selanjutnya, demi mewujudkan Visi Kota Batu menjadi kota pariwisata 

internasional serta melandasi dan memperkuat pertanian organik beberapa faktor 

internal yang menjadi kekuatan pengembangan wisata seperti, Kepariwisataan 

Kota Batu yang sudah cukup dikenal luas dan diminati; Kondisi alam yang cukup 

indah dengan hawa yang sejuk membuat Kota Batu cukup nyaman untuk 

peristirahatan; Adanya dukungan pemerintah kota dalam pengembangan 

kepariwisataan internasional; Kesiapan sektor usaha pengolahan makanan dalam 

kemasan serta souvenir atau kerajinan yang mendukung sektor pariwisata. 

                                                           
5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun 2012-2017. 
6 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Batu Tahun 2015. 
7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun 2012-2017. 
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Kota Batu merupakan bagian dalam wilayah kerja Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur tepatnya terletak (+/-) 15 km sebelah barat Kota Malang, mempunyai 

peran dan letak yang strategis dimana menjadi wilayah penggerak roda 

perekonomian dengan didukung perlintasan transportasi darat jalur Malang-Kediri 

dan Malang-Jombang terutama antar daerah di Malang Raya yang kini sebagai 

sentral pariwisata dan pertanian di wilayah Jawa Timur. Salah satu objek wisata 

yang dikembangkan dan digagas langsung oleh masyarakat Kota Batu adalah 

Pengembangan Kampung Wisata Tani (KWT). KWT mulai diresmikan pada 

tahun 2013 oleh Walikota Batu Edy Rumpoko yang bertempat di wilayah 

Kelurahan Temas.8 

Kelurahan Temas merupakan salah satu wilayah di Kota Batu yang berada 

di ketinggian 600-1.000 DPL. Kelurahan Temas merupakan kelurahan yang 

kawasannya masih banyak daerah pertaniannya dan nuansa masyarakatnya 

berimbang antara petani dan perdagangan/jasa, di Kelurahan Temas terdapat pasar 

dan terminal Kota Batu dengan pusat kota yang berbatasan, aksesibilitas kota 

yang mudah dijangkau, serta mobilitas masyarakatnya yang cukup tinggi karena 

banyak dilewati oleh transportasi umum. 

Kelurahan Temas adalah salah satu dari 30 desa/kelurahan yang menjadi 

lokasi sasaran dari program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis 

Komunitas (PLPBK) di Jawa Timur sejak tahun 2008. Selain sumber daya alam 

yang mendukung, menjadikan satu kesatuan yang terintegrasi untuk menunjang 

pembangunan KWT di Kelurahan Temas. Objek wisata yang ditawarkan di KWT 

                                                           
8 Ibid. 
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meliputi wahana petik sayur, tersedianya dapur untuk mengolah hasil sayuran, 

serta tersedianya home stay bagi pengunjung Kampung Wisata Tani. Dengan luas 

wilayah 7200 m2 tidak hanya objek wisata petik sayur saja yang ditawarkan, tetapi 

juga di dukung wisata petualangan antara lain wisata berkuda, donat boat, 

lapangan sepak bola, serta wisata religi yang juga merupakan salah satu potensi 

unggulan yang ditawarkan oleh Kelurahan Temas. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Daerah Kota Batu Tahun 2015 

dari beberapa tempat wisata di Kota Batu salah satunya objek wisata alam 

Kusuma Agro mengalami kenaikan jumlah pengunjung 16% pada tahun 2014 

dibandingkan tahun 2013 sebesar 2%. Sebaliknya objek wisata Selecta, Jatim Park 

dan BNS mengalami penurunan jumlah pengunjung pada tahun 2014. Sebagai 

objek wisata yang berbasis pertanian, Kusuma Agro masih memiliki daya tarik 

tersendiri bagi wisatawan yang mengunjungi Kota Batu. Kenaikan jumlah 

pengunjung Kusuma Agro cukup tinggi yaitu sepuluh kali lipat dibandingkan 

tahun 2013.9 Ini menjadi salah satu acuan bagi pemerintah dalam meningkatkan 

pendapatan asli daerah dengan mengembangkan desa-desa atau kelurahan sebagai 

penggerak lajunya objek wisata pertanian di Kota Batu serta menunjang 

perekonomian masyarakat. Sehingga diperlukan pengelolaan dan pengembangan 

wisata dengan menganalisis potensi-potensi yang terdapat dalam Kelurahan 

Temas agar dapat memberikan manfaat yang optimal demi tercapainya 

kesejahteraan masyarakat. 

                                                           
9 Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu Tahun 2015. Hlm. 23. 
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 Menurut pemaparan latar belakang diatas penulis tertarik untuk 

mengamati dan mengadakan penelitian serta menuangkannya dalam bentuk 

skripsi dengan judul “Model Kerjasama antara Pemerintah dengan 

Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Komunitas (Studi 

di Kampung Wisata Tani Kelurahan Temas Kota Batu, Jawa Timur)”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan deskripsi permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang, 

maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana model kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam 

pengembangan wisata berbasis komunitas pada Kampung Wisata Tani 

Kelurahan Temas? 

2. Bagaimana model kerjasama pengembangan Kampung Wisata Tani 

mampu melibatkan masyarakat di Kelurahan Temas? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui sejauh mana model kerjasama antara pemerintah dengan 

masyarakat dalam pengembangan Kampung Wisata Tani berbasis 

komunitas yang nantinya akan melibatkan masyarakat yang memiliki ciri 

khas pada daerahnya. 

2. Memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelibatan masyarakat dalam 

pengembangan Kampung Wisata Tani. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Akademis  

Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu kajian dalam studi Ilmu 

Pemerintahan khususnya dengan mata kuliah Kebijakan Publik, 

Pengembangan Desa Wisata Di Kampung Wisata Tani Kelurahan Temas 

ini merupakan pengembangan kepariwisataan berbasis komunitas, atas 

dasar partisipatif masyarakat dimana masyarakat berperan aktif untuk 

menyampaikan aspirasinya dalam pengembangan potensi sumber daya di 

wilayah mereka, diharapkan dengan adanya model kerjasama kampung 

wisata tani ini menjadikan salah satu kebijakan publik yang membawa 

dampak positif kepada masyarakat agar terciptanya kehidupan yang 

berkesinambungan, dan secara umum dengan mata kuliah lainnya yang 

terkait dengan kebijakan publik, serta sebagai referensi dan informasi bagi 

penyusun lainnya yang hendak melakukan penelitian dengan tema dan 

permasalahan yang terkait dengan model kerjasama antara Pemerintah 

dengan masyarakat dalam pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh 

desa-desa atau kelurahan di kota Batu. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah 

Sebagai sumbangsih pengkayaan kajian akademis terhadap Pemerintah 

Kota Batu sebagai penentu model kerjasama pengembangan wisata 

sehingga ke depannya dapat lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan 

pengembangan Kampung Wisata/Desa Wisata berbasis komunitas. 
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b. Bagi Masyarakat 

Sebagai informasi mengenai model kerjasama pengembangan Kampung 

Wisata Tani berbasis komunitas yang memiliki kontribusi besar dalam 

pemberdayaan potensi lokal agar terciptanya lapangan pekerjaan yang 

optimal dan berkelanjutan. 

c. Bagi Peneliti Lain 

Pengembangan pariwisata dengan menggunakan model kerjasama 

pengembangan wisata berbasis komunitas yang digagas oleh Kelurahan 

Temas Kota Batu diharapkan memberikan kontribusi atau sumbangan 

literatur bagi mereka yang tertarik dengan tema penelitian yang sama 

maupun studi lanjutan yang lebih komprehensif khususnya dalam 

model kerjasama pengembangan wisata berbasis komunitas. 

E. DEFINISI KONSEPTUAL 

Definisi konsep adalah pernyataan yang mengartikan atau memberi makna 

suatu konsep istilah tertentu. Definisi konseptual merupakan penggambaran 

secara umum dan menyeluruh yang menyiratkan maksud dan konsep atau istilah 

tersebut bersifat konstruktif, formal dan mempunyai pengertian yang abstrak.10  

1. Model Kerjasama Pengembangan Wisata 

Model menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pola (contoh, 

acuan, ragam, dan sebagainya) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. 

Selanjutnya menurut Soekartawi, dkk menyebutkan bahwa model adalah suatu 

                                                           
10 Alimul Hidayat, Aziz. 2009. Metode Penelitian Keperawatan dan Tekhnik Analisis Data. 

Jakarta: Salemba Medika. 
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abstraksi dari sebuah realitas, yang mampu menemukan berbagai variabel yang 

penting dan tepat dari realitas itu.11  

Kerjasama menurut Notoatmodjo, kerjasama/kemitraan adalah suatu kerja 

sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-

organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Selain itu menurut 

(Promkes Depkes RI) kemitraan adalah upaya melibatkan berbagai komponen 

baik sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah 

untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, 

prinsip, dan peran masing-masing.12 

Pengembangan berasal dari kata kerja “berkembang” yang berarti; a) 

Mekar terbuka, b) menjadikan besar (luas, merata), c) Menjadikan maju (baik, 

sempurna).13 Dalam hal ini, Jayadinata dalam bukunya Happy Marpaung 

berpendapat bahwa pengembangan adalah membuat atau mengadakan atau 

mengatur sesuatu yang belum ada. Pengembangan desa wisata pada dasarnya 

adalah proses bagaimana sebuah desa dapat berkembang dan sebagai pusat wisata 

yang memiliki unsur hiburan dan pendidikan. Pembangunan sektor pariwisata 

sangat potensial untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan 

peran aktif masyarakat dalam pengelolaannya.14 

                                                           
11  Sukmana, O. 2012. Model pengembangan Lingkungan Kota Ekowisata (Studi di Wilayah Kota 

Batu). Jurnal Humanity, 5(1). 
12 Kuswidanti. 2008. Gambaran Kemitraan Lintas Sektor dan Organisasi di bidang Kesehatan 

dalam upaya Penanganan Flu Burung di Bidang Komunikasi Komite Nasional Flu Burung dan 

Pandemi Influenza (Komnas FBPI). Program Sarjana Kesehatan Masyarakat Administrasi 

Kebijakan Kesehatan. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Indonesia. Jakarta. 
13 Pusat Bahasa Depdiknas. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai 

Pustaka. 
14 Happy Marpaung. 2000. Pengetahuan Kepariwisataan. Bandung: Alfabeta. Hlm. 49. 
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  Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, model kerjasama 

pengembangan wisata adalah acuan yang dijadikan pemerintah dalam 

memberdayakan sumber daya lokal yang dimiliki dengan melibatkan berbagai 

sektor baik pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat untuk membuat suatu 

daerah menjadi produk wisata yang dapat berdayaguna.  

2. Kampung Wisata/Desa Wisata Tani 

Menurut Undang-undang Nomr 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Menurut Pitana Desa Wisata adalah suatu wilayah pedesaan dengan 

keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian “desa”, baik dari struktur 

ruang, arsitektur bangunan, maupun pola kehidupan sosial budaya masyarakatnya, 

serta mampu menyediakan komponen-komponen kebutuhan pokok wisatawan 

seperti akomodasi, makanan dan minuman, cinderamata, dan atraksi-atraksi 

wisata.15 

 Chafid Fandeli secara lebih komprehensif menjabarkan desa wisata 

sebagai suatu wilayah perdesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang 

mencerminkan keaslian desa, baik dari segi kehidupan sosial budaya, adat istiadat, 

                                                           
15 Septyaning Kusuma, A. 2012. Dampak  Sosio Kultural Masyarakat Dusun Krebet Sebagai 

Salah Satu Destinasi Wisata Pedesaan. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.  
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aktifitas keseharian, arsitektur bangunan, dan struktur tata ruang desa, serta 

potensi yang mampu dikembangkan sebagai daya tarik wisata, misalnya: atraksi, 

makanan dan minuman, cinderamata, penginapan, dan kebutuhan wisata 

lainnya.16 

3. Pariwisata Berbasis Komunitas 

Pitana dan Diarta mengatakan Pemerintah sebagai stakeholder dapat 

memberlakukan aturan tertentu yang mendikte pihak lain untuk mendukung atau 

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan komunitas. Dalam 

kaitannya dengan pengembangan pariwisata berbasis komunitas regulasi 

merupakan alat bagi pemerintah dalam menjamin stakeholder pariwisata tetap 

berperilaku dalam koridor kebijakan pariwisata yang telah ditetapkan atau 

menuruti ketentuan yang sudah ditetapkan.17 

Pariwisata berbasis komunitas merupakan alternatif pengembangan 

pariwisata yang dianggap lebih menguntungkan masyarakat setempat dan 

menjamin keberlanjutan pariwisata.18 Pariwisata berbasis komunitas merupakan 

pengembangan objek wisata yang berada pada suatu daerah, yang mana 

pengembangan ini dilakukan oleh masyarakat agar mereka berdaya.  

 

F. RUANG LINGKUP PENELITIAN 

Ruang Lingkup Penelitian atau Definisi Operasional ialah mendefinisikan 

variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati ketika 

                                                           
16 Ibid. 
17 Nurhidayati, Sri. E. 2015. Studi Evaluasi Penerapan Community Based Tourism sebagai 

pendukung agrowisata berkelanjutan. Program Studi D3 Kepariwisataan/Bina Wisata. Fakultas 

Vokasi. Universitas Airlangga. Surabaya. 
18 Ibid. 
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melakukan pengukuran secara cermat terhadap objek atau fenomena dengan 

menggunakan parameter yang jelas.19 Adapun ruang lingkup penelitian adalah: 

1. Model Kerjasama Antara Pemerintah Dengan Masyarakat Dalam 

Pengembangan Kampung Wisata Tani  

  Jika dikaitkan dengan kerjasama antar daerah. Goggin menjelaskan pada 

The Communication Model of Intergovermental Policy Implementation sejumlah 

faktor yang mendukung dan menghambat dalam kerjasama regional pada berbagai 

level pemerintahan, sementara Weichhart lebih tegas mengemukakan sejumlah 

faktor yang berperan dalam proses regionalisasi dan kerjasama antar daerah antara 

lain: tekanan global, keterbatasan kemampuan, dan potensi serta ego lokal.20 

Secara singkat, kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan masyarakat 

melalui peran pemerintah dalam pengembangan kampung wisata tani temas. 

Kerjasama tersebut dibingkai melalui strategi pemerintah dengan memperkuat 

komunitas di sekitar destinasi. Pemerintah berperan dalam menjamin agar 

komunitas memiliki akses, kontrol, kesempatan dan kekuatan dalam 

pengembangan kampung wisata tani.  

  Selain itu, sumberdaya alam dan budaya yang ada di kelurahan temas 

merupakan alat yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan kampung wisata 

tani. Letak geografis daerah yang menunjang pengembangan wisata juga 

memberikan nilai tambah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Letak 

kampung wiata tani yang berada di tengah-tengah area persawahan milik 

                                                           
19 Alimul Hidayat, Aziz. 2009. Metode Penelitian Keperawatan dan Tekhnik Analisis Data. 

Jakarta: Salemba Medika. 
20 Warsono, Hardi. 2009. Regionalisasi dan Manajemen Kerjasama Antar Daerah (Studi Kasus 

Dinamika Kerjasama Antar Daerah Yang Berdekatan di Jawa Tengah). Program Doktor Ilmu 

Administrasi Negara. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.  
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masyarakat menjadikan destinasi wisata ini memiliki nilai jual yang tinggi. Selain 

itu, budaya masyarakat temas yang ramah terhadap wisatawan memberikan nilai 

positif terhadap pengembangan kampung wisata tani.   

 Selanjutnya, manajemen organisasi di kampung wisata tani yang dikelola 

langsung oleh masyarakat memiliki 3 alasan utama diperlukannya manajemen  

yaitu untuk mencapai tujuan baik organisasi maupun individu, menjaga 

keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang berkepentingan di dalam organisasi, 

dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.21 

2. Peran Masyarakat Dalam Model Kerjasama Pengembangan 

Kampung Wisata Tani. 

  Beeton menyatakan peran komunitas dalam pengembangan pariwisata 

sangatlah penting sejauh mana mereka memiliki kesempatan dan kekuatan. 

Berkaitan dengan pendekatan pariwisata berbasis masyarakat Tosun dan Timohty 

mengatakan beberapa proporsi tentang pentingnya peran komunitas: menjamin 

masyarakat untuk memahami dan bekerjasama dalam pengembangan pariwisata, 

partisipasi komunitas (masyarakat) syarat bagi pengembangan pariwisata yang 

berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif pariwisata, partisipasi komunitas 

(masyarakat) dapat meningkatkan kepuasan wisatawan, partisipasi komunitas 

(masyarakat) membantu professional bidang pariwisata merancang perencanaan 

pariwisata yang lebih baik, partisipasi komunitas (masyarakat) ikut andil dalam 

mendistribusikan biaya dan keuntungan yang lebih adil kepada seluruh 

masyarakat partisipasi komunitas (masyarakat) membantu mengakomodir 

                                                           
21 T. Hani Handoko. 2009. Manajemen Edisi ke-2. Yogyakarta: BPFE. 
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kebutuhan lokal, partisipasi komunitas (masyarakat) menguatkan proses 

demokrasi di daerah tujuan wisata.22  

 

G. METODE PENELITIAN 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memanfaatkan wawancara 

terbuka untuk menganalisis suatu fenomena berkonteks khusus. Menurut Bogda 

dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati. Sementara Krik dan Miller menyatakan 

penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang 

secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam 

kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam 

bahasannya dan dalam peristilahannya. David Williams mengungkapkan bahwa 

penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan 

menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang 

tertarik secara alamiah.23 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan 

pendekatan kualitatif. Bogda dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif 

sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

                                                           
22 Nurhidayati, Sri. E. 2015. Studi Evaluasi Penerapan Community Based Tourism sebagai 

pendukung agrowisata berkelanjutan. Program Studi D3 Kepariwisataan/Bina Wisata. Fakultas 

Vokasi. Universitas Airlangga. Surabaya. 
23 Moleong, Lexy. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. 
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lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.24 Sedangkan menurut 

Suharsimi penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk 

mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan 

gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.25 

 Penelitian ini berupaya mendeskripsikan kondisi obyektif model kerjasama 

pengembangan desa wisata berbasis komunitas di Kampung Wisata Tani 

Kelurahan Temas Kota Batu dengan menyelami konsep dan komitmen 

pemerintah daerah yang memegang kewenangan yang telah dituangkan dalam 

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang sesuai dengan 

Visi dan Misi Kota Batu. Selanjutnya, peneliti juga akan menggambarkan 

permasalahan-permasalahan yang muncul dengan mempelajari dan menganilisis 

fenomena-fenomena fakta yang ada. Dari sumber data yang diperoleh peneliti, 

realitas fenomena akan terungkap secara nyata. Akhirnya akan dipahami 

implementasi model kerjasama pengembangan kampung wisata tani. 

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian meliputi: 

a. Kelurahan Temas Kota Batu di Jalan Wukir No. 79. 

b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu di Jalan. Panglima 

Sudirman No. 507 Block Office. 

c. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Batu di Jalan    

Panglima Sudirman No. 507 Block Office. 

 

                                                           
24 Ibid. 
25 Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek. Jakarta: Rineka 

Cipta. 
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3. Subyek Penelitian  

 Subyek penelitian yang nantinya akan dapat memberikan informasi dalam 

penelitian ini adalah merupakan orang-orang yang mempunyai pengaruh atau 

yang berperan terhadap perumusan model kerjasama pengembangan Kampung 

Wisata Tani di Kelurahan Temas. Maka dalam penelitian ini subyek adalah: 

a. Pejabat Kelurahan Temas Kota Batu. 

b. Pejabat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu. 

c. Pejabat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Batu. 

d. Masyarakat Kelurahan Temas. 

4. Sumber Data 

a. Data Primer  

  Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data.26 Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sumber utama 

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Moleong27 menjelaskan bahwa 

kata-kata dan tindakan orang-orang yang diwawancarai atau diamati menjadi 

sumber data primer, dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman 

(video/audio), foto atapun film.  

  Dalam penelitian ini sumber data primer akan diperoleh dari Kelurahan 

Temas Kota Batu, Dinas Pariwisata dan Kebuadayaan Kota Batu, Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Batu, serta Masyarakat Kelurahan 

Temas.  

 

                                                           
26 Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. Hal. 62. 
27 Moleong, Lexy. Op. Cit. Hal. 157 
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b. Data sekunder 

  Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.28 

Meskipun data sekunder adalah data pendukung atau tambahan, namun juga tidak 

bisa diabaikan karena sumber ini yang dapat melengkapi agar informasi tersebut 

jelas dan lengkap. Moleong mengatakan bahwa data sekunder berasal dari data 

tertulis terbagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen 

pribadi (orang lain), dan dokumen resmi.  

  Penelitian ini akan menganalisis lebih dalam terhadap dokumen-dokumen 

pendukung seperti dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Batu Tahun 2012-2017, dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota 

Batu Tahun 2010-2030, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota 

Batu Tahun 2015, Profil Kota Batu dan Kelurahan Temas, Petunjuk Teknis 

Penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) & Rencana 

Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP), Kota Batu Dalam Angka 

2015. Selain itu juga dari buku, jurnal, penelitian skripsi terdahulu, surat kabar 

dan lain sebagainya yang dapat mendukung penelitian. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

  Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.29 Mc. Millan dan 

Schumacher dalam Suharsaputra mengemukakan beberapan instrument untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif antara lain observasi partisipan; 

                                                           
28 Sugiyono, Loc. Cit. 
29 Gulo. 2002. Metode Penelitian. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana. 
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observasi bidang/ lapangan; wawancara mendalam; dokumen, artefak dan teknik 

tambahan seperti bentuk audio visual.30 Dalam penelitian ini teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah: 

a. Observasi 

  Cartwright & Certwright dalam Suharsaputra mendefinisikan observasi 

sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku 

secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Menurut Denzim dalam Dedy 

Mulyana31 dalam observasi, observer/pengamat dapat berpartisipasi sebagai 

pengamat (participant as observer) dengan membiarkan kehadirannya sebagai 

peneliti dan mencoba membentuk serangkaian hubungan dengan subyek sehingga 

mereka berfungsi sebagai responden dan informan. 

  Dalam penelitian ini observasi dilakukan secara langsung pada subyek 

maupun lokasi penelitian mengenai upaya pemerintah Kota Batu dalam hal ini 

adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang sangat berperan dalam 

pengembangan pariwisata di Kelurahan Temas Kota Batu. Sebagai pendukung 

keterangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, peneliti juga akan melakukan 

observasi pada instansi lain yang terkait dengan pengembangan Kampung wisata 

tani. Kemudian pada Kelurahan Temas dalam mengembangkan Kampung wisata 

tani. Peneliti akan melihat kondisi masyarakat, perekonomian, sumber daya alam 

yang dimiliki, fasilitas penunjang maupun output yang dihasilkan. 

                                                           
30 Suharsaputra, Uhar, 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindaka. Bandung: PT. 

Refika Aditama. Hlm. 209. 
31 Mulyana, Dedy. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 

Hlm. 176. 
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b. Wawancara 

 Wawancara pada dasarnya merupakan percakapan, namun percakapan 

yang bertujuan.32 Menurut Estberg dalam Sugiyono wawancara merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab 

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Estberg juga 

menyatakan wawancara merupakan hatinya penelitian sosial.33 

 Dalam hal ini peneliti memperoleh data langsung pada sumber informasi 

atau responden yang bersangkutan yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan 

Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kelurahan Temas serta Masyarakat 

Kelurahan Temas untuk memperoleh data mengenai model kerjasama 

pengembangan desa wisata berbasis komunitas.  

c.   Dokumentasi 

 Suharsimi Arikunto metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, 

agenda dan sebagainya.34 Hadari Nawawi menyatakan bahwa studi dokumentasi 

adalah cara pengumpulan data melalui  peninggalan tertulis terutama berupa arsip-

arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan 

masalah penyelidikan.35 Dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk 

memperkuat data yang diperoleh peneliti di lapangan.  

 

                                                           
32 Suharsaputra, Uhar. Op. Cit. Hlm. 213. 
33 Sugiyono. Op. Cit. Hlm. 72. 
34 Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek. Jakarta: Rineka 

Cipta. Hlm. 206. 
35 Hadari, Nawawi. 2002. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press. Hlm. 133. 
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6. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif 

Miles dan Huberman dalam Sugiyono36 melalui pengumpulan data, 

penyederhanaan data (data reduction), penyajian data (data display), penarikan 

kesimpulan (conclution drawing). Dari data tersebut akan mengungkapkan 

peristiwa sebagaimana adanya dalam bentuk kalimat. 

a. Reduksi data  

  Data lapangan yang diperoleh dari lokasi penelitian baik dari Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Batu, Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Batu, Kelurahan Temas Kota Batu serta Masyarakat Kelurahan 

Temas dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan 

laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal 

yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting.  

  Data yang dilakukan pengurangan diantaranya adalah hasil wawancara 

yang tidak terkait dengan tema penelitian, isi dokumen dari instansi terkait yang 

luas sehingga hanya diambil hal-hal yang terkait dengan penelitian, dan sumber-

sumber lain seperti koran, jurnal, artikel yang hanya diambil sesuai kebutuhan 

penelitian. Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian 

berlangsung. Pada tahap ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data 

yang tidak diperlukan disortir agar dapat memberi kemudahan dalam penyajian 

serta untuk menarik kesimpulan.  

 

                                                           
36 Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitataif dan R & D. Bandung: Alfabeta. 
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b. Penyajian Data  

  Penyajian data (display data) dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi 

peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian 

tertentu dari data penelitian. Setelah data yang diperoleh dari lapangan tentang 

model kerjasama pengembangan kampung wisata tani berbasis komunitas 

direduksi, maka selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk uraian yang 

disesuaikan dengan tema dan pola yang dibutuhkan untuk menjelaskan hasil 

penelitian. 

  Data-data hasil penelitian disortir menurut kelompok tertentu, di dalam 

penelitian ini akan disajikan data mengenai model kerjasama pengembangan 

kampung wisata tani melalui kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, 

dalam hal ini Dinas Pariwisata dengan Kelurahan Temas, maupun dengan 

masyarakat. Kemudian akan dilanjutkan dengan penyajian data tentang hal-hal 

yang menghambat pengembangan kampung wisata tani, yang akan disajikan 

menurut masing-masing kategori untuk ditampilkan agar selaras dengan 

permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara yang 

diperoleh, sementara data masih direduksi. Ini merupakan pengelompokkan data 

ke dalam suatu bentuk tertentu sehingga data yang diperoleh lebih jelas. 

c. Penarikan Kesimpulan 

  Pada tahap ini, peneliti selalu melakukan uji kebenaran setiap makna yang 

muncul dari data. Dari data yang diperoleh di lapangan dan selama pengumpulan 

data terkait model kerjasama pengembangan kampung wisata tani di Kelurahan 

Temas Kota Batu, peneliti berusaha menganalisis dan mencari makna dari data 
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yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotesis.  

Kemudian dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat terbuka.  

 Peneliti masih tetap terbuka dengan temuan data baru, hal ini untuk 

memverifikasi data. Peneliti berusaha mengkonfirmasi makna setiap data yang 

diperoleh dengan menggunakan satu cara atau lebih, dengan harapan dapat 

memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk mendukung tercapainya 

tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan penelitian ini diharapkan merupakan 

temuan baru yang belum pernah diteliti. 




