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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengembangan pariwisata merupakan peran yang sangat penting bagi 

pembangunan suatu wilayah. Dengan adanya berbagai kegiatan pariwisata maka 

daerah-daerah yang memiliki potensi dasar pariwisata akan dapat lebih berkembang 

dan maju. Selain itu, pariwisata di beberapa daerah dapat memberikan dampak positif 

dalam perekonomiannya terutama dalam pemasukan devisa. Pariwisata memiliki peran 

penting dan memiliki dampak positif terhadap pendapatan negara dan daerah. Adanya 

berbagai misi kepariwisataan, maka daerah yang memiliki potensi dasar pariwisata 

cenderung mengembangkan potensi daerah yang ada sehingga diharapkan mampu 

menarik wisatawan dalam jumlah besar. 

Pariwisata adalah suatu industri yang sangat potensial. Industri pariwisata 

merupakan industri kedua setelah minyak bumi (Spillane, 1987: 40). Pariwisata dapat 

dikatakan sebagai katalisator dalam pembangunan karena kontribusinya terhadap 

perekonomian di negara yang dikunjungi wisatawan. Kedatangan wisatawan 

mancanegara pada suatu Daerah Tujuan Wisata (DTW) memberikan kemakmuran dan 

kesejahteraan bagi penduduk setempat. Pariwisata adalah suatu gejala sosial yang 

sangat kompleks, yang menyangkut manusia seutuhnya dan memiliki berbagai aspek, 

sosiologis, psikologis, ekonomis dan sebagainya. Aspek yang mendapat perhatian 
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paling besar dan hampir merupakan satu-satunya aspek yang dianggap penting ialah 

aspek ekonomisnya (Soekadijo, 1997: 25). 

Menurut Yoeti (1996: 8) “pariwisata merupakan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan wisata terutama pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta 

usaha yang terkait dengan bidang tersebut.” Kota Batu misalnya, letak geografis yang 

mendukung untuk menjadi kota pariwisata dengan daerah pegunungan yang  memiliki 

keindahan alam yang memikat. Potensi ini tercermin dari kekayaan produksi pertanian, 

wisata dan panorama pegunungan serta perbukitan. Sehingga di juluki the real tourism 

city of Indonesia. Kota Batu memiliki visi sebagai Kota Wisata dan Agropolitan di 

Jawa Timur. 

Pada 2001 Kota Administratif Batu (KOTATIFBatu) berubah status menjadi 

Pemerintahan Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Batu yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 21 

Juni 2001. Pada 17 Oktober 2001 Kota Batu diresmikan menjadi Daerah Otonom yang 

terpisah dari Kabupaten Malang. Kota Batu meliputi tiga Kecamatan (Kecamatan Batu, 

Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo) terdiri dari 19 desa serta 5 kelurahan. 

(http://www.kotawisatabatu.comdiakses pada tanggal 20 Mei 2012 pukul12.30 WIB).  

Dengan daerah pegunungan yang wilayahnya subur, Batu dan sekitarnya 

memiliki panorama alam yang indah dan berudara sejuk. Kondisi ini menarik minat 

masyarakat lain untuk mengunjungi dan menikmati. Batu sebagai kawasan 

http://www.kotawisatabatu.com/
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pegunungan yang mempunyai daya tarik tersendiri. Sejak awal abad 19 Batu 

berkembang menjadi daerah tujuan wisata, khususnya orang-orang Belanda, sehingga 

orang-orang Belanda membangun tempat-tempat peristirahatan (Villa) bahkan 

bermukim di Batu (Cahyono, 2011:33). Kota Batu memberikan gambaran tentang 

industri pariwisata yang dikelola dengan baik dan akan mendatangkan keuntungan dan 

juga kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. 

Kurang berkembangnya desa wisata di kawasan studi dapat terjadi akibat 

adanya beberapa faktor penghambat. Faktor penghambat utama dalam pengembangan 

kawasan desa wisata adalah belum maksimalnya pengelolaan yang dilakukan oleh 

masyarakat lokal. Hal ini ditandai dengan pengelolaan yang masih bersifat sporadis 

dan masih bergantung pada permintaan di waktu tertentu, minimnya kemampuan 

masyarakat sebagai  tour guide  wisata, banyaknya petani agrowisata yang beralih 

profesi, dan kurangnya koordinasi dengan pemerintah terkait upaya pengembangan dan 

pembangunan kawasan.  

Hal ini juga didukung oleh adanya pendapat yang menyatakan bahwa 

permasalahan pengembangan kawasan desa wisata di wilayah studi adalah belum 

cukup tersedianya tenaga-tenaga yang cakap, terampil, dan memiliki skill yang tinggi, 

serta belum terbentuknya maindset masyarakat lokal sebagai pelaku utama usaha desa 

wisata. Hal ini kemudian  berdampak pada belum maksimalnya beberapa aspek penting 

dalam pengembangan kawasan desa wisata, seperti minimya daya tarik yang 

menampilkan budaya masyarakat lokal, kurangnya jenis aktifitas yang dikembangkan 
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masyarakat lokal, dan tidak adanya integrasi dengan kawasan–kawasan wisata di 

sekitarnya.  

Dari gambaran di atas dapat dilihat bahwa terjadi kesenjangan antara adanya 

rencana pengembangan kawasan desa wisata yang didukung oleh beberapa teori 

terhadap kondisi eksisting di lapangan. Masyarakat di desa Tulungrejo seharusnya 

mampu menjadi subjek sekaligus obyek dalam usaha pengembangan desa wisata. 

Masyarakat disana sebenarnya memiliki beberapa potensi untuk melakukan hal 

tersebut, diantaranya karakteristik masyarakat dengan hospitality service nya yang 

mampu menarik wisatawan, adanya kelompok–kelompok sadar wisata yang mampu 

membantu pembentukan maindset wisata, adanya potensi keragaman budaya yang 

dapat ditampilkan ke wisatawan, serta pengalaman masyarakat sebagai petani desa 

wisata yang cukup lama. 

Sebagai contoh desa yang menerapkan aktifitas pengembangan wisata adalah 

desa wisata Bumiaji kecamatan Batu. Untuk mampu mengembangkan Desa Wisata 

Bumiaji masyarakat lokal tersebut menggunakan konsep Community based tourism. 

Community based tourism adalah pariwisata yang menyadari kelangsungan budaya, 

sosial dan lingkungan. Bentuk pariwisata ini dikelola dan dimiliki oleh masyarakat 

guna membantu wisatawan meningkatkan kesadaran mereka dan belajar tentang tata 

cara hidup masyarakat lokal. Community Based Tourism merupakan model 

pengembangan pariwisata yang berasumsi bahwa pariwisata harus berangkat dari 
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kesadaran nilai-nilai kebutuhan masyarakat sebagai upaya membangun pariwisata 

yang lebih bermanfaat bagi kebutuhan, inisiatif dan peluang masyarakat lokal. 

 Konsep community based tourism ini telah terbukti berhasil mengembangkan 

beberapa kawasan desa wisata di Batu. Pengembangan kawasan desa wisata 

berdasarkan konsep tersebut mampu memasukkan nilai sosial budaya masyarakat lokal 

menjadi kesatuan paket wisata yang menarik wisatawan. Selain itu pengelolaan wisata 

yang berbasiskan masyarakat lokal juga mempermudah bagi kawasan tersebut untuk 

berkembang sesuai ciri khas yang ingin diangkat oleh masyarakat lokal. Kuatnya 

organisasi masyarakat lokal berkat adanya usaha desa wisata tersebut, juga berdampak 

pada peningkatan kapabilitas masyarakat terhadap sektor pariwisata sehingga mampu 

menjadi media pembelajaran khusunya bagi wisatawan. Hal ini juga menyebabkan 

adanya interaksi lebih antara wisatawan dengan masyarakat sesuai dengan tujuan dari 

desa wisata itu sendiri. 

Peneliti memfokuskan penelitiannya pada desa wisata Tulungrejo yang menjadi 

salah satu desa terbesar menghasilkan potensi wisata alam di kota Batu. Berbeda 

dengan yang di terapkan desa wisata Bumiaji, desa wisata Tulungrejo memiliki 

aktifitas pengembangan wisata yang sebagaian besar di lakukan oleh pemuda sebagai 

pelaku utama pengembangan desa wisata. Desa Wisata Tulungrejo merupakan salah 

satu desa yang terdapat dalam Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dengan ketinggian 

tempat 1.150 meter dpl dan dengan suhu rata-rata 15-25ºC. Secara administratif, 

mempunyai luas 807,019 Ha dan memiliki 5 dusun yaitu Dusun Kekep, Dusun 
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Gondang, Dusun Gerdu, Dusun Junggo, dan Dusun Wonorejo. Sebelah utara desa 

berbatasan dengan Desa Sumberbrantas, sebelah selatan desa berbatasan dengan Desa 

Punten, sebelah barat berbatasan dengan Hutan Perum Perhutani BKPH Pujon KPH 

Malang, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Sumbergondo.  

Penggunaan lahan di Desa Tulungrejo sebagian besar untuk aktivitas pertanian 

yakni sebesar 74,26%, diantaranya 4,99% lahan digunakan untuk persawahan dan 

69,27% perladangan. Dari sejumlah lahan perladangan, budidaya apel dan sayur paling 

mendominasi lahan petani. Sedangkan luasan lahan yang digunakan untuk pemukiman 

sebesar 12,67% dan penggunaan lainnya sebesar 13,07%. penduduk yang bermata 

pencaharian sebagai petani baik sebagai petani pemiliki lahan maupun sebagai buruh 

tani lebih mendominasi mata pencaharian penduduk desa. Oleh karena itu, penduduk 

mengandalkan kegiatan usaha tani sebagai salah satu objek wisata yang ditawarkan di 

Desa Wisata Tulungrejo. (http://www. Agropolitan.Com, Diakses tanggal 24 Maret 

2017). 

 Banyaknya potensi wisata yang berada di Tulungrejo, salah satu organisasi 

yang berpengaruh dalam pengembangan desa wisata adalah Kelompok Sadar Wisata. 

Kelompok Sadar Wisata yang lebih diknal dengan singkatan POKDARWIS ini  berdiri 

pada 17 juni 2009 ini mempunyai fungsi dalam mengawasi dan membangun desa 

Tulungrejo sebagai desa wisata. POKDARWIS memanfaatkan anak muda (karang 

taruna) untuk mengambil peran sebagai perangkat yang bertugas mengembangkan 

potensi desa wisata. Banyaknya potensi wisata yang berada di dusun Tulungrejo 



7 
 

menjadikan organisasi ini memusatkan perkembangannya pada desa yang yang 

memiliki potensi wisata andalan, antara lain : 

1. Wisata industri (pengelohan kripik buah, sari apel dan pengolahan susu) 

2. Wisata edukasi (perternakan dan pertanian) 

3. Wisata alam (petik apel, air terjun, selecta dan rafting) 

4. Wisata religi (Pure Giri Arjuna) 

Peran organisasi ini dalam membangun desa wisata Tulungrejo, meraih prestasi 

sebagai pengembang desa wisata terbaik 5 besar se-Jawa Timur dan masuk 10 besar 

pada tingkat Nasional sebagai program pengembang desa wisata terbaik. Pemanfaatan 

potensi desa wisata yang dikelola oleh organisasi secara apik menjadi kunci 

keberhasilan program promosi desa wisata Tulungrejo. Pengembangan desa wisata 

Tulungrejo menjadikan kawasan wisata juga tak terlepas dari eksistensi kelompok-

kelompok masyarakat pengembang desa. Kelompok-kelompok tersebut tentunya 

memerlukan komunikasi yang baik antar anggotanya. Banyak manfaat positif jika 

individu bergabung dalam suatu kelompok, salah satunya adalah sebagai media 

penyelesaian masalah, berbagi ilmu pengetahuan, atau sebagai status sosial. 

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai 

Aktifitas Komunikasi Kelompok Sadar Wisata Dalam Pembangunan Wisata Daerah. 
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1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah “Bagaimana aktifitas komunikasi kelompok sadar wisata dalam 

pembangunan pariwisata daerah?”. 

1.3  Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktifitas komunikasi 

kelompok sadar wisata dalam pembangunan pariwisata daerah. 

1.4 Manfaat penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, dapat di ungkapkan bahwa 

penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi 

bagi mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi terlebih pada kajian aktifitas 

komunikasi kelompok. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan, panduan 

bagi masyarakat ataupun kelompok dalam penyusunan aktifitas 

komunikasi kelompok yang efektif terhadap target audiens yang 

ditentukan. 


