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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk di 

dalamnya penguasaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha – usaha yang terkait di bidang 

tersebut. Sedangkan defenisi wisata sendiri adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari 

kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati 

obyek dan daya tarik wisata. Dalam pengembangan kepariwisataan wilayah perlu 

memperhatikan potensi obyek obyek wisata atau daya tarik wisata yang dimiliki, karena terkait 

dengan supply wisata. Dengan supply yang optimal akan mempengaruhi peningkatan demand 

wisata1. 

Pada era modern ini, tidak sedikit orang yang memiliki perasaan jenuh dengan kegiatan 

kesehariannya, sehingga pariwisata menjadikan suatu kebutuhan yang penting bagi kehidupan 

manusia. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 

dijelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan 

pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara 

                                                           
1 http://subadra.wordpress.com/2007/04/06/bali-tourism-watch -defenisi-pariwisata/, diakses tanggal 28 maret 2016, pukul 

08.15 
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Pembangunan pariwisata mempunyai peranan penting karena disamping sebagai 

penggerak perekonomian juga diharapkan meningkatkan kesempatan kerja dan peningkatan 

pendapatan masyarakat selain itu pariwisata juga merupakan salah satu bentuk pemenuhan 

kebutuhan masyarakat akan kepuasan terhadap hal-hal yang bersifat batiniah. Terlebih lagi 

Malang Raya mempunyai penduduk terpadat nomor dua setelah Surabaya, maka tingkat 

kejenuhan masyarakat akan hiruk – pikuk kehidupan perkotaan yang padat membuat mereka 

untuk mencari obat kejenuhan dengan berekreasi ke tempat yang jauh dari  padatnya 

kehidupaan kota Malang.  

Berbagai daerah yang memiliki potensi wisata di daerah sekitar kota Malang berlomba 

– lomba mengembangkan objek wisata  yang mereka miliki. Dalam rangka memanfaatkan 

peluang pariwisata yang secara prospektif dapat menguntungkan, maka diperlukan juga iklim 

usaha yang kondusif agar dapat menjamin berlangsungnya kegiatan pariwisata, serta membuka 

peluang investasi guna meningkatkan aktifitas pariwisata. 

Sektor Pariwisata merupakan sektor penting dalam upaya penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah yang cukup potensial. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha yang terkait dengan 

bidang tersebut. Berbicara tentang pariwisata di dalamnya tercakup berbagai upaya 

pemberdayaan, usaha pariwisata, objek dan daya tarik wisata serta berbagai kegiatan dan jenis 

usaha pariwisata. 

Pendapatan daerah dari wisata ini masuk dalam pajak hiburan, di mana tahun 2014 

nilainya mencapai Rp 5,8 miliar secara keseluruhan. Jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara dan domestik pada tahun 2014 di Kabupaten Malang mencapai 3,2 juta orang2.  

                                                           
2http://travel.kompas.com/read/2015/12/12/103500227/Wisata.Malang.Raya.Diminati, diakses tanggal 28 mei 2016, pukul 

22.55  
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Pariwisata merupakan lahan dan sumber pendapatan yang potensial. Pengelolaan 

pariwisata harus tepat dan profesional karena rentan terhadap segala perubahan sosial politik 

yang terjadi di masyarakat baik regional, nasional maupun global. Penelitian pariwisata 

mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan program 

pembangunan pemerintah. Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh konsep teoririk sebagai 

konsepsi fundamental menuju kajian lebih lanjut misalnya peningkatan efisiensi bisnis, 

pengurangan resiko, efektivitas pemasaran, dan peningkatan kinerja perusahaan. Penelitian 

pariwisata telah banyak dilakukan baik dalam deskripsi lokasi, pengembangan, marketing dan 

evaluasi program pariwisata. Namun penelitian yang mendasarkan pada aspek ontologis dan 

epistemologis yang berperspektif filsafat ilmu belum banyak dilakukan.  

Oleh sebab itulah penelitian ini dilakukan untuk melengkapi penelitian-penelitian 

sejenis yang telah ada sebelumnya. Kabupaten Malang termasuk dalam Orde II-B yang 

memiliki fungsi utama sebagai penunjang sistem metropolitan dan sebagai pusat pertumbuhan 

wilayah dengan potensi utama pertanian, industri dan pariwisata3.  

Malang sejak zaman Kolonial Belanda dikenal sebagai kota destinasi pariwisata karena 

pesona alam dan udaranya yang sejuk. Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan politik, 

secara administratif Malang terpecah menjadi tiga wilayah pemerintahan, yaitu Kabupaten 

Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Dalam perkembangan terakhir Kota Batu merupakan 

daerah primadona tujuan wisata karena kekayaan keindahan alam dan berkembangnya 

berbagai wisata taman hiburan yang beredukasi serta wahana permainan, sehingga periwisata 

merupakan aset terpenting Kota Batu selain pertanian dan perkebunan yang menyejahterakan 

masyarakatnya.  

Kabupaten Malang memiliki ragam wisata, selain alam yang berupa gunung dan pantai, 

dikembangkan pula wisata budaya seperti objek Gunung Kawi dan Tengger Semeru. Selain itu 

                                                           
3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang 2010 – 2015, Hal: 6 
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potensi perkebunan dan pertanian. Kota Malang memiliki wisata belanja, pendidikan, 

arsitektur gedung dan tata kota. Kota Malang tidak memiliki wisata alam atau pun budaya. 

Untuk itu perlu dikembangkan ke arah wisata dengan minat khusus melalui pengkajian dan 

penelitian. Untuk lebih menemukan pengusahaan objek dan daya tarik wisata Kota Malang 

diperlukan berbagai upaya yang salah satunya adalah melalui kajian akademis penelitian. 

Pendapatan asli daerah Kota Malang lebih banyak bersumber pada pajak, pendidikan, dan 

sumber daya ekonomi masyarakat. Oleh sebab itulah perlu dipikirkan alternatif pengembangan 

pariwisata terpadu antar tiga daerah Malang Raya, yaitu Kabupaten Malang, Kota Malang dan 

Kota Batu. Yang mana nantinya tiga daerah ini saling bersinergi membangun perokonomian 

Malang Raya. 

Terkait pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka menyelenggarakan 

kepariwisataan di Kabupaten Malang, maka pemerintah Kabupaten Malang mengeluarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 

Kepariwisataan. Amanat pembangunan destinasi pariwisata di Kabupaten Malang itu sendiri 

telah diatur dalam Pasal 9 Huruf (b) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 

2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Terkait Pembangunan Destinasi Pariwisata. 

 Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah antara lain pertama, 

Bagamaimanakah Pelaksanaan Pasal 9 Huruf (b) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 

10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Terkait Pembangunan Destinasi 

Pariwisata. Kedua, Apa kendala yang muncul dalam pelaksanaan Pasal 9 Huruf (b) Peraturan 

Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan 

Terkait Pembangunan Destinasi Priwisata.  

Pelaksanaan pasal 9 huruf (b) yakni tentang pembangunan destinasi pariwisata belum 

terlaksana secara maksimal dan merata. Hal ini dikarenakan lemahnya SDM dibidang 

pengelolaan kepariwisataan, lemahnya peran serta masyarakat, dan masih buruknya sarana dan 
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prasarana transportasi menuju obyek daya tarik wisata. Apabila pembangunan destinasi 

pariwisata dapat terlaksana dengan baik, maka industri pariwisata mampu memberikan dampak 

positif dalam upaya memberikan sumbangan terhadap penerimaan devisa, meningkatkan 

kesempatan berusaha dan ladang kerja bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan pemerintah 

daerah dan masyarakat serta sebagai wahana bagi masyarakat untuk memupuk cinta kepada 

Tanah Air. 

Melalui penelitian yang nantinya akan memberikan sumbangan baik teroritik keilmuan 

maupun konseptual yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif dan pragmatis terhadap 

pemberdayaan potensi ekonomi warga Kabupaten Malang melalui kegiatan pariwisata dan 

jenis usaha jasa pariwisata. 

Desa Sidorenggo merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Ampelgading 

Kabupaten Malang yang memiliki potensi alam yang melimpah. Seperti yang kita ketahui 

Kecamatan Ampelgading merupakan peghasil buah salak pondoh lima besar di Kabupaten 

Malang, begitu juga desa Sidorenggo yang penduduknya bekerja pada sektor perkebunan salak, 

perkebunan kopi dan perkebunan pisang. Selain itu desa Sidorenggo memiliki empat objek 

wisata  yang mulai banyak diperbincangkan masyarakat dan ada pula yang belum terlalu 

dikenal masyarakat, yaitu Coban Sewu, Coban Gintung, Coban Telaga Warna dan Coban 

Ciblungan 

Selama ini, banyak yang mengenal bahwa penghasil salak pondoh utama adalah daerah 

Sleman, Klaten, dan daerah sekitar Jogja. Sedangkan Malang dikenal penghasil salak Swaru 

yang banyak ditanam di daerah Swaru, Kecamatan Bantur di wilayah selatan Malang. Namun 

sebenarnya ada juga daerah lain penghasil salak pondoh, yakni sekitar Dampit, Tirtoyudo, dan 

Ampelgading di Malang wilayah tenggara, serta Pronojiwo dan Tempursari di Lumajang di 

bagian barat. Semuanya berada di lereng Semeru bagian selatan dan tenggara. Hingga 

pertengahan 80-an, wilayah selatan Malang – Lumajang mulai dari Dampit, Ampelgading, 
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hingga Tempursari, Pronojiwo, dan Senduro masih merupakan daerah yang dianggap kurang 

sejahtera. Bahkan banyak kaum wanita yang harus bekerja sebagai TKW di mancanegara. 

Padahal berada di daerah subur sebagai penghasil kopi, cengkeh, pisang candi, dan singkong. 

Berkat penyuluhan yang intensif, petani yang dulu menanam singkong yang kurang memiliki 

nilai ekonomis yang tinggi kini beralih menanam salak pondoh. 

Dengan demikian perkebunan salak pondoh merupakan salah satu dari produk andalan 

dari beberapa hasil perkebunan yang terkemuka di Kecamatan Ampelgading. Di desa 

Sidorenggo sendiri salak merupakan hasil perkebunan yang sangat melimpah - ruah, selain 

dipasarkan di daerah setempat dan juga di pasarkan ke daerah – daerah lain, oleh karena itu di 

desa Sidorenggo harga salak sangat murah. Diharapkan dengan majunya potensi wisata yang 

masih  berkembang ini dapat menaikkan pendapatan para petani salak, yang mana dengan 

harga yang terjangkau dan olahan kreatif buah salak  pengunjung dapat sekaligus berwisata 

dan membeli buah salak langsung dari produsen. Dengan demikian pendapatan asli daerah ikut 

tersokong oleh majunya pertanian dan pariwisata yang menjadi potensi lokal daerah. 

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan 

masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada di daerah dan membentuk kerja sama atau 

kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan 

kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. 

Sehingga terdapat suatu penekanan– penekanan kebijakan pembangunan yang didasarkan pada 

kekhasan daerah yang bersangkutan dalam menggunakan potensi kelembagaan dan 

sumberdaya alam secara lokal atau daerah. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa 

dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber – sumber daya publik 

yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam 

menciptakan nilai-nilai sumberdaya swasta secara bertanggung jawab. 
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Kabupaten Malang sebagai Bumi Agro-Wisata yang terkemuka di Jawa Timur, dengan 

2 ikon andalan 1) Agro atau pertanian dalam arti luas meliputi komoditas beras, jagung, sayur 

mayur, gula, daging, susu dan ikan; 2) Wisata; dengan paket-paket unggulan wisata khas 

Malangan yaitu: paket Singosari, paket Kawasan Menuju Bromo, paket Gunung Kawi, paket 

Pantai Selatan Malang, paket Wisata Air Wendit dan paket Kanjuruhan (dalam rangka hari jadi 

Kabupaten Malang). Mengangkat sektor pertanian dan sektor pariwisata sebagai promosi 

ekonomi, dilandaskan atas kondisi riil potensi utama Kabupaten Malang, yaitu sektor pertanian 

dan sektor pariwisata.  

Apabila kedua sektor ini berkembang pesat maka sektor lainnya seperti industri 

pengolahan, perdagangan, jasa-jasa akan terpacu berkembang pesat. Begitu juga dengan 

pariwisata yang disamping akan mendatangkan wisatawan juga akan memajukan perdagangan 

dan investasi. Pada tahapan berikutnya semua sektor akan berkembang bersama dan pada 

gilirannya akan berdampak pada perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten 

Malang bahkan hingga ke Malang Raya dan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan potensi 

pariwisata yang dimiliki Kabupaten Malang begitu beragam maka dicanangkan pula slogan 

promosi pariwisata yaitu Kabupaten Malang Merupakan Pesona Jawa Timur Yang 

Sesungguhnya4. 

Dari Undang - Undang Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang penyelenggaraan 

kepariwisataan, diharapkan catatan di atas, industri pariwisata menjanjikan kemajuan ekonomi 

kepada banyak orang dan banyak negara di dunia. Pariwisata menjadi penghasil uang terbesar 

dan sektor terkuat dalam pembiayaan ekonomi global. Pariwisata akan menjadi pendorong 

utama perekonomian dunia pada abad 21, dan menjadi salah satu industri yang mengglobal. 

Kondisi semacam ini harus ditangkap sebagai peluang bagi dunia pariwisata baik pemerintah 

daerah, propinsi maupun pusat. 

                                                           
4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang 2010 – 2015, Hal : 79 – 80. 
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Melalui pengelolaan berbagai potensi lokal secara optimal diharapkan akan dapat 

menarik dunia usaha untuk melakukan kegiatan penanaman modal di berbagai tempat wisata 

baru Kabupaten Malang, dapat dipastikan bahwa aktivitas ekonomi akan meningkat dan pada 

gilirannya akan mengangkat kesejahteraan masyarakat dampaknya akan berpengaruh sekali 

terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian tersebut diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata 

Berbasis Potensi Lokal? 

2. Bagaimana Kendala - Kendala yang Dialami Pemerintah Terkait Kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Malang Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Berbasis Potensi Lokal? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan Upaya Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang Dalam 

Pengembangan Sektor Pariwisata Berbasis Potensi Lokal 

2.  Untuk mengetahui Kendala – Kendala yang Dialami Pemerintah Terkait Kebijakan 

Pemerintah Kabupaten Malang Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Berbasis Potensi 

Lokal 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis: 

Mengembangkan pengetahuan tentang upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas 

Pertanian dan Perkebunan  dalam mengembangkan objek wisata baru dan hasil bumi sebagai 

potensi lokal Desa Sidorenggo Kecamatan Ampelgading. 

2. Manfaat Akademis:  

a. Sebagai syarat untuk memperoleh kelulusan dan gelar Sarjana Ilmu Politik, pada Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Sebagai wahana penambahan wawasan dan pengalaman peneliti yang diperoleh pada saat di 

lapangan. 

c. Sebagai bahan literatur dan pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi mahasiswa 

dan umum. 

3. Manfaat Praktis 

a. Untuk menambah pengetahuan bagi Masyarakat Desa Sidorenggo Kecamatan Ampelgading 

Kabupaten Malang. 

b. Sebagai bahan bacaan penambah wawasan dan pengetahuan. 

4. Instansi Pemerintahan 

Dapat memberikan masukan-masukan atau saran yang bermanfaat untuk instansi yang 

bersangkutan guna meningkatkan kualitas pelayanan dan memberi ruang kepada daerah untuk 

mendukung potensi lokal. 

 

E. Defenisi Konsep 

Dalam setiap penelitian tentu saja ada sebuah konsep dasar pemikiran, hal ini sangat 

penting untuk memberikan batasan – batasan berkaitan dengan konsep dasar yang dimaksud 

oleh peneliti. Selain itu konsep merupakan istilah, terdiri dari satu kata atau lebih  yang 
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menggambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide (gagasan) tertentu. Konsep yang 

dipakai oleh peneliti adalah: 

1. Kebijakan 

Prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah sesuatu ketetapan yang memuat 

prinsip – prinsip untuk menjalankan cara – cara bertindak yang dibuat secara terencana dan 

konsisten dalam mencapai tujuan tertentu5. 

2. Pariwisata 

Pariwisata adalah aktifitas bersantai atau aktifitas waktu luang. Perjalanan wisata 

bukanlah suatu ‘kewajiban’, dan umumnya dilakukan pada saat seseorang bebas dari pekerjaan 

yang wajib dilakukan, yaitu pada saat mereka cuti atau libur. Dalam perkembangan 

selanjutnya, berwisata dapat diidentikan dengan ‘berlibur di daerah lain’. Berlibur di daerah 

lain, atau memanfaatkan waktu luang dengan melakukan perjalanan wisata, dewasa ini 

merupakan salah satu ciri dari masyarakat modern6. 

3. Potensi Lokal 

Potensi lokal adalah kemampuan/kekuatan/daya yang dimiliki oleh suatu daerah/tempat 

yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan manfaat/keuntungan bagi daerah tersebut. 

Bisa juga dalam artian sesuatu benda, energi, sumber daya yang ada disekitar tempat 

tinggal atau di daerah kita yang dapat mendatangkan keunggulan atau kemanfaatan atau yang 

bisa bernilai lebih jika dimanfaatkan7. 

 

                                                           
5 Edi Suharto, 2008,  Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Malasalah dan Kebijakan Sosial, Alfabeta Bandung, Hal: 7 
6 I Gde Pitana, Putu G. Gayatri, 2005, Sosiologi Pariwisata. Andi Yogyakarta, Hal: 47  
7 http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php, diakses pada 07 Juni 2016, pukul 23.37 
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F. Defenisi Operasional 

Definisi operasional adalah defenisi yang didasarkan atas sifat – sifat hal yang 

didefenisikan yang dapat diamati. Secara tidak langsung defenisi operasional itu akan 

menunjuk alat pengambil data yang cocok digunakan atau mengacu pada 

bagaimananmengukur suatu variabel8. Dalam penelitian ini, variabel operasional yang 

berkaitan dengan pembangunan infrastruktur desa adalah pembangunan sarana dan prasarana 

yang dilaksanakan secara menyeluruh pada wilayah pedesaan yang bertujuan untuk 

meningkatkan taraf hidup dan kesahteraan masyarakat. Adapun indikator – indikator 

operasional dalam penelitian ini meliputi: 

1. Kebijakan Pembentukan Wisata 

a. Perencanaan / inisiasi 

b. Formulasi kebijakan 

c. Implementasi  

d. Evaluasi 

2. Aspek Kesiapan Masyarakat Dilihat Dari 

a. Potensi 

b. Infrastruktur 

 

G. Metodelogi Penelitian 

1) Jenis Penelitian 

Penelitian ini bermaksud untuk melukiskan atau memberi gambaran mengenai suatu 

fenomena atau pokok permasalahan yang timbul dilapangan tanpa mempersoalkan jalinan atau 

hubungan antar variabel. Sehingga, jika dilihat dari tujuan pengembangan teori, maka jenis 

                                                           
8 Tim Dosen Bahasa Indonesia UMM, 2003, Bahasa Indonesia untuk Karangan Ilmiah, UMM Press Malang, Hal: 207 
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penelitian ini arahnya lebih condong pada penelitian deskriptif. Pada penelitian deskriptif 

tentunya terdapat pengukuran terhadap fenomena sosial tertentu yang tujuannya adalah untuk 

membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta serta 

hubungan antar suatu fenomena9. 

Penelitian deskriptif juga bisa didefenisikan sebagai suatu bentuk pemaparan dan 

penganalisaan data yang diperoleh berdasarkan landasan teori dalam rangka mencapai 

kesimpulan. Surya Brata menyatakan, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk membuat 

pencandraan mengenai situasi atau kejadian secara sistematis, faktual dan akurat10. 

2) Sumber Data 

a. Data Primier 

Data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), yaitu melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, yaitu melalui referensi seperti buku, 

jurnal, internet serta penelitian terdahulu. 

3) Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh atau 

mengumpulkan data sebaik – bainya dan diolah serta dianalisa sesuai dengan kerangka metode 

penelitian. Sehingga, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah: 

 

 

 

                                                           
9 Sofian Effendi, Masri Singarimbun, 1989. Metode Penelitian Sosial Survival. Jakarta. LP3ES. Hal : 107 
10 Surya Brata, Sumadi, Metode Penelitian, Yogyakarta : Raja Grafindo, Hal : 18 
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i) Penelitian Lapangan (Field Work Research): 

a. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung 

pada objek kajian. Menurut Hasan, Observasi ialah pemilihan, pengubahan, pencatatatan, dan 

pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan 

tujuan – tujuan empiris. Observasi yang dimaksud dalam teknik pengumpulan data ini ialah 

observasi terkait dengan efektifitas sosialisasi dan pembentukan opini publik terkait dengan 

kebijakan ekonomi politik pemerintah11. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan pertanyaan 

secara lisan. Wawancara merupakan bagian dari teknik komunikasi dimana pencari dara 

mengadakan tanya jawab dengan narasumber untuk menggali data yang diperlukan. Menurut 

Sulistyo Basuki, wawancara terstruktur adalah wawancara dengan menggunakan daftar 

pertanyaan yang telah disimpan sebelumnya12. Studi Dokumen dan Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal – hal atau variabel yang berupa 

catatan transkip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. 

Kemudian untuk dokumentasi, mengabadikan setiap kegiatan penelitian. 

ii) Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Kepustakaan dengan literature, jurnal, buku, maupun internet untuk mendukung proses 

penelitian. 

 

 

                                                           
11 M. Iqbal Hasan, 2002, Pokok - Pokok Maateri metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Ghallia Indonesia, Bogor, Hal: 86 
12 Basuki Sulistyo, 2006, Metode Penelitian, Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas 

Indonesia, Jakarta, Hal: 110 
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4) Subyek Penelitian 

Khusus dalam penelitian ini yang bersifat kualitatif, untuk menemukan subyek/ 

informan yang akan dijadikan sebagai sumber data, peneliti menggunakan metode purposive 

sampling yaitu peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui dan memahami 

permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan dapat dipercaya menjadi sumber data 

yang tepat13. Oleh karena itu, ada beberapa subyek – subyek penelitian yang akan saya 

observasi antara lain sebagai berikut: 

a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang 

b. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang 

c. Pamong desa Sidorenggo 

d. Masyarakat Desa Sidorenggo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang 

5) Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk 

memperoleh informasi dan data. Oleh karena itu lokasi dalam penelitian ini pemilihan seting 

obyek dan tempat, sebagaimana tertera dalam judul ‘Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang 

Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Berbasis Potensi Lokal’, maka peneliti melakukan 

penelitian di Desa Sidorenggo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang. Adapun alasan 

akademis peneliti melakukan penelitian akademis di tempat ini, antara lain: 1) Di Desa 

Sidorenggo terdapat empat  air terjun (coban) di wilayah timur Kabupaten Malang yang 

berbatasan langsung dengan Kabupaten Lumajang. 2) Satu – satunya akses jalan menuju 

kawasan Desa Pronojiwo Kabupaten Lumajang dan jalan alternatif menuju Jember serta 

Banyuwangi. 3) Hasil perkebunan salak yang melimpah – ruah, serta kita dapat membeli salak 

dengan harga murah, bahkan jauh lebih murah dari pada membeli di pedagang buah, serta 

membeli langsung dari petani salak. 

                                                           
13 Hasan, M Tholchah, dkk, 2003, Metode Penelitian Kualitatif, Malang: Lembaga Penelitian UNISMA, Hal : 142 
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6) Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang dilakukan peneliti menggunakan analisa kualitatif, teknik 

analisa yang digunakan peneliti berguna sebagai alat untuk menafsirkan dan menginterpresikan 

data yang didapat dari wawancara dengan responden. Adapun tahap – tahap dalam melakukan 

analisi data dalam penelitian ini adalah: 

1). Reduksi Data 

Reduksi data, yang merupakan langkah untuk menyeleksi data lapangan, sehingga data 

yang diperoleh sesuai dengan data dari penelitian. Maksudnya, penelitian menyeleksi data yang 

diperoleh dari data observasi, wawancara, dokumentasi, yang berkaitan dengan yang diteliti. 

2). Display Data 

Display data, merupakan penyederhanaan data yang komplek ke dalam narasi yang 

pendek sesuai kreteria dan klasifikasi data berdasarkan rumusan masalah, sehingga cepat 

dipahami maknanya tanpa harus membuka diseluruh data yang ada di lapangan. 

3). Analisis Data 

Analisis data, yang mempunyai tujuan untuk mengetahui proses politik pengembangan 

kearifan lokal pariwisata dan perkebuan. Kemudian, peneliti melakukan penarikan kesimpulan 

yang merupakan cara mendapatkan kesipulan atas data yang diperoleh. 


