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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Industri pariwisata menjadi salah satu sektor ekonomi strategis bagi negara-

negara berkembang saat ini. Dinamika aktivitas ekonomi yang terdapat di dalamnya 

mampu menggerakkan roda perekonomian. Kontribusi dari pariwisata dapat 

memunculkan usaha yang terkait secara langsung seperti perhotelan, restoran, 

obyek wisata maupun yang tidak secara langsung seperti transportasi, perdagangan 

barang dan jasa, pertanian dan sebagainya sehingga mendorong terciptanya 

lapangan pekerjaan dan mendukung pengentasan kemiskinan. Di sisi lain, 

pariwisata sebagai industri juga sensitif terhadap kondisi lingkungan dan sosial 

budaya dalam suatu destinasi, sebab industri ini mengonsumsi sumber daya alam 

dan sumber daya manusia sebagai sebuah produk. Oleh sebab itu, guna menekan 

dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari industri pariwisata tersebut, muncul 

suatu gagasan yang disebut sustainable tourism. 

UNWTO (United Nations-World Tourism Organization)1 mendefinisikan 

sustainable tourism sebagai tindakan pariwisata yang memperhitungkan secara 

penuh dampak ekonomi, sosial dan lingkungan sekarang dan yang akan datang, 

menjawab kebutuhan pengunjung, industri pariwisata, lingkungan dan komunitas 

                                                           
1 UNWTO adalah akronim yang digunakan organisasi pariwisata dunia untuk membedakannya 
dengan World Trade Organization (WTO) 
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tuan rumah.2 Dengan kata lain, sustainable tourism bukan merupakan jenis 

pariwisata, melainkan segala aktivitas di dalam kepariwisataan yang 

memperhatikan secara penuh terhadap keberlanjutan pada dimensi ekonomi, 

lingkungan dan sosial pada suatu destinasi. Oleh sebab itu, ide sustainable tourism 

ini merupakan upaya untuk memaksimalkan manfaat ekonomi tanpa 

mengesampingkan upaya mempertahankan sumber daya alam dan sumber daya 

manusia.  

Bagi suatu negara yang mengembangkan potensi pariwisata melalui potensi 

kekayaan alam dan keanekaragaman budaya, praktik sustainable tourism ini begitu 

penting. Sebab, kedua hal tersebut bukan sebatas sebuah produk yang dijual dari 

industri pariwisata, melainkan juga terdapat suatu upaya untuk mengonservasi 

keduanya, sehingga dapat memastikan manfaat ekonomi yang diperoleh melalui 

pariwisata tetap dapat berlangsung di masa yang akan datang. Salah satu negara 

yang memiliki potensi kekayaan alam dan keragaman budaya sebagai potensi 

pariwisata adalah Indonesia. 

Pariwisata bagi Indonesia merupakan salah satu instrumen penting bagi 

perekonomian negara. Indonesia menargetkan pariwisata menjadi sumber 

penghasil devisa terbesar di tahun 2019 menggantikan posisi sektor migas dan 

kelapa sawit.3 Maka untuk dapat mendorong pariwisata sebagai penghasil devisa 

terbesar diperlukan suatu pendekatan pembangunan bidang pariwisata agar manfaat 

                                                           
2 UNEP & UNWTO, 2005, Making Tourism More Sustainable, Madrid: UNWTO, hal. 12 
3 Antara, 2016, Pariwisata Ditargetkan Jadi Sumber Devisa Terbesar dalam 
https://www.antaranews.com/video/30178/pariwisata-ditargetkan-jadi-sumber-devisa-terbesar 
11/06/2017 (11/07/2017, 21.58 WIB) 
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yang diperoleh dapat bersifat jangka panjang dengan menjaga kondisi sosial dan 

melestarikan lingkungan melalui penerapan sustainable tourism.  

Guna memastikan pelaksanaannya, Indonesia telah memiliki suatu 

kebijakan berupa produk hukum yang memuat prinsip-prinsip dari sustainable 

tourism, yaitu UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Mengingat UU 

tersebut adalah sebuah produk kebijakan hukum, maka pembangunan dengan 

pendekatan sustainable tourism merupakan suatu kewajiban yang harus ditaati oleh 

setiap pemangku kepentingan pariwisata, utamanya pemerintah daerah.  

Pada era otonomi daerah seperti sekarang ini, pemerintah daerah diberikan 

kewenangan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi daerahnya, di mana 

salah satunya adalah melalui pariwisata. Dengan demikian, peran pemerintah 

daerah sebagai pembuat kebijakan yang mengerti kondisi daerahnya menjadi sangat 

penting untuk memastikan pencapaian pembangunan di bidang pariwisata agar 

dapat bersifat berkelanjutan melalui program pembangunan. Salah satu daerah di 

Indonesia yang berhasil mengembangkan daerahnya menjadi daerah tujuan wisata 

secara pesat adalah Kota Batu.  

Kota ini pada awal pembentukannya di tahun 2001 lebih dikenal sebagai 

daerah agropolitan, dimana sektor pertanian merupakan sektor yang mendukung 

perekonomian daerah selain pariwisata. Sejak pergantian kepala daerah di tahun 

2007, pemerintah Kota Batu lebih giat melakukan pembangunan pada sektor 

pariwisata. Fokus pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah 

melalui pariwisata dilakukan dengan pembangunan obyek-obyek wisata berbasis 

artifisial yang dalam perkembangannya menggeser posisi pertanian.  
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BPS Kota Batu mencatat distribusi persentase PDRB yang disumbang dari 

sektor pertanian mengalami penurunan, dari 19,44% di tahun 2008 menjadi 17,68% 

di tahun 2012. Sedangkan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran, tercatat 

mengalami kenaikan masing-masing 46,72% dan 49,28% pada periode yang sama.4 

Berdasarkan permasalahan di atas, pemerintah Kota Batu mulai menaruh perhatian 

pada sektor pertanian guna mempertahankan identitasnya sebagai agropolitan. Di 

samping itu, hal ini juga didukung dengan adanya kebijakan nasional melalui 

amandemen Undang-undang Kepariwisataan yang mengamanatkan arah pariwisata 

mencapai sustainable tourism. Kepala daerah incumbent yang terpilih untuk 

periode 2012-2017, Eddy Rumpoko, membuat suatu kebijakan pembangunan 

dengan lebih menekankan potensi lokal sebagai basis pengembangan pariwisata. 

Kota Batu pada tahun 2012 mencanangkan visi “Sentra Pertanian Organik 

Berbasis Kepariwisataan Internasional”. Visi tersebut berupaya untuk 

mempertahankan potensi pertanian yang dimiliki Kota Batu sebagai salah satu 

sektor basis perekonomian daerah disertai dengan memanfaatkan kontribusi 

pariwisata. Dengan kata lain, pemerintah Kota Batu membuat kebijakan 

pembangunan yang mengupayakan sektor pertanian dan sektor pariwisata agar 

dapat bersimbiosis-mutualisme. 

Dalam Global Code of Ethics for Tourism (Kode Etik Kepariwisataan 

Dunia) menyatakan bahwa, 

“Tourism policies should be applied in such a way as to help to raise the standard 
of living of the populations of the regions, visited and meet their needs; the 
planning and architectural approach to and operation of tourism resorts and 
accomodation should aim to integrate them, to the extent possible, in the local 

                                                           
4 BPS Kota Batu, 2013, Statistik Daerah Kota Batu 2013, BPS: Kota Batu hal. 39 
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economic and social fabric; where skills are equal, priority should be given to local 
manpower”5 

 Pernyataan di atas menjelaskan bahwa kebijakan pariwisata harus dapat 

meningkatkan kesejahteraan warga setempat serta berintegrasi seluas mungkin 

dengan potensi yang dimiliki oleh suatu kawasan. Dalam hal ini, pertanian yang 

menjadi potensi di Kota Batu harus dapat memperoleh manfaat dari aktivitas 

kepariwisataan yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Batu. 

Pembahasan mengenai kebijakan pariwisata pemerintah Kota Batu telah 

dilakukan oleh peneliti lain, namun penelitian yang telah dilakukan tersebut pada 

umumnya memandang bahwa perubahan kebijakan tersebut bersifat lokal, 

sedangkan dalam penelitian ini penulis memandang bahwa perubahan kebijakan 

tersebut tidak terlepas dari adanya pengaruh perubahan paradigma internasional 

mengenai pembangunan di bidang pariwisata.  

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti 

lebih lanjut mengenai bagaimana pemerintah Kota Batu memaknai ide sustainable 

tourism melalui visi Kota Batu pada tahun 2012-2017. Maka dari itu, penulis 

mengangkat penelitian ini dengan judul “Kebijakan Pemerintah Kota Batu 

Dalam Mencapai Sustainable Tourism Melalui Visi Kota Batu: Sentra 

Pertanian Organik Berbasis Kepariwisataan Internasional Tahun 2012-2017” 

 

 

 

                                                           
5 UNWTO, Global Code of Ethics for Tourism – Article 5 dalam 
http://ethics.unwto.org/en/content/global-code-ethics-tourism-article-5 (14/07/2018, 09.32 WIB) 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diangkat penulis, 

rumusan masalah yang diajukan penulis adalah “Bagaimana kebijakan pemerintah 

Kota Batu dalam mencapai sustainable tourism melalui visi Kota Batu Sentra 

Pertanian Organik Berbasis Kepariwisataan Internasional tahun 2012-2017?” 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui 

bagaimana bentuk kebijakan pemerintah Indonesia dalam memaknai sustainable 

tourism, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh pemerintah Kota Batu pada 

tahun 2012-2017. 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

A. Manfaat Akademis 

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sebuah rujukan bagi 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya mahasiswa jurusan 

Ilmu Hubungan Internasional untuk memperkaya referensi bagi penelitian 

selanjutnya mengenai pengaruh globalisasi pada tingkat pemerintah daerah. 

B. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kota 

Batu selaku pemangku kepentingan pembangunan daerah, agar dapat beradaptasi 

dalam konstelasi hubungan internasional di bidang pembangunan yang semakin 
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kompleks dan saling terkait, khususnya dalam pengembangan potensi pariwisata 

dengan pendekatan berkelanjutan. 

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Dalam proses penyelesaian penelitian ini, penulis juga mengacu pada 

penelitian terdahulu yang pernah membahas topik yang sama dengan penelitian ini. 

Penelitian pertama adalah penelitian yang ditulis oleh Asih Widi Lestari dan Firman 

Firdausi yang berjudul “Peran Pemerintah Kota Batu dalam Implementasi 

Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berdasarkan Paradigma Pembangunan 

Berkelanjutan (Sustainable Development)”.6 Fokus penelitian ini adalah tentang 

penjelasan mengenai pembangunan berkelanjutan melalui sektor pariwisata oleh 

pemerintah Kota Batu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif, serta menggunakan model implementasi kebijakan milik 

Edward III melalui empat indikator, yaitu komunikasi, resources, disposition, dan 

struktur birokrasi.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah Kota Batu berhasil 

mengimplementasikan kebijakan pembangunan pariwisata yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu pro ekonomi kesejahteraan, pro 

lingkungan berkelanjutan, pro keadilan sosial, dan pro lingkungan hidup.  

                                                           
6 Asih Widi Lestari dan Firman Firdausi, Peran Pemerintah Kota Batu dalam Implementasi 
Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berdasarkan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan 
(Sustainable Development), Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Vol. 30, No. 3 Tahun 
2017, Malang: Ilmu Administrasi Negara, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang dalam 
https://e-journal.unair.ac.id/MKP/article/view/4132 (15/03/2018, 13:31 WIB) 
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Penulis memasukkan penelitian tersebut pada penelitian terdahulu 

dikarenakan pada penelitian ini juga membahas topik pembangunan berkelanjutan 

di Kota Batu, akan tetapi yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian 

penulis adalah penelitian ini menggunakan landasan konsep sustainable tourism 

yang diinisiasi oleh UNWTO.  

Penelitian berikutnya adalah penelitian yang ditulis oleh Magistyo M. 

Priambodo, dengan judul “Implementasi Kebijakan Ekonomi Pariwisata dan 

Perwujudan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Batu”7. Penelitian ini fokus pada 

penjelasan tentang implementasi kebijakan ekonomi dari sektor pariwisata di Kota 

Batu, serta bagaimana dampaknya pada masyarakat, utamanya terkait 

pemberdayaan masyarakat Kota Batu. Penelitian berjenis deskriptif kualitatif ini 

menggunakan teori kebijakan ekonomi pariwisata, konsep pembangunan ekonomi 

pariwisata dan teori pemberdayaan masyarakat.  

Dalam penelitian ini berkesimpulan, bahwa Kota Batu telah berkembang 

pesat dan mampu melampaui batas ekonomi lokalnya hingga level nasional bahkan 

internasional. Kondisi awal Kota Batu yang mengandalkan pertanian dan kebijakan 

ekonomi pariwisata konvensional telah berubah ke arah ekonomi yang 

berkelanjutan dengan penerapan kebijakan pariwisata yang saling bersinergi antara 

pertanian, pariwisata, dan pendidikan. Di samping itu, pemerintah Kota Batu 

melibatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata melalui 

program-program dari pemerintah dan peran serta investor dalam melakukan 

                                                           
7 Magistyo P. Priambodo, Implementasi Kebijakan Ekonomi Pariwisata dan Perwujudan 
Pemberdayaan Masyarakat di Kota Batu, Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, Vol. 7 No. 2 
November Tahun 2015, Malang: Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Brawijaya Malang dalam 
http://journal.um.ac.id/index.php/jesp/article/view/5327 (13/03/2018, 13:23 WIB) 



9 
 

aktivitas usaha dalam ekonomi pariwisata, serta menerapkan inovasi-inovasi 

teknologi serta penyertaan modal besar untuk mewujudkan produk wisata yang 

modern di Kota Batu. 

Dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan pada upaya menemukan 

kebijakan pemerintah Kota Batu dalam pengembangan pariwisata yang 

berkelanjutan. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis 

adalah pada pendekatan yang digunakan, di mana pada penelitian Priambodo tidak 

memandang kebijakan pemerintah Kota Batu dalam mencapai sustainable tourism 

sebagai akibat dari dinamika hubungan internasional mengenai pariwisata. 

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang ditulis oleh Stela Zoto Eleina 

Qirici Esmeralda Polena yang berjudul “Agrotourism – A Sustainable Development 

for Rural Area of Korca”.8 Objek dalam penelitian ini adalah daerah Korca, Kroasia 

yang memiliki latar potensi yang sama dengan Kota Batu, yakni pertanian dan 

pariwisata. Fokus penelitian ini pada dasarnya berupaya menemukan dan 

menjelaskan bagaimana pengembangan sektor agrowisata di daerah tersebut serta 

bagaimana persepsi masyarakat dan wisatawan. Model penelitian ini berjenis 

deskriptif kualitatif dengan metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats), yakni menekankan pada kekuatan, kelemahan, peluang, 

dan tantangan Korca dalam pengembangan agrowisatanya, serta bagaimana 

dampaknya bagi ekonomi masyarakat lokal. 

                                                           
8 Stela Zoto Eleina Qirici Esmeralda Polena, Agrotourism – A Sustainable Development for Rural 
Area of Korca, Jurnal, Korce: European Academic Research, Vol. I, No. 2 Mei 2013 dalam 
www.euacademic.org/UploadArticle/15.pdf (07/10/2017, 22:46 WIB) 
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Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa di samping besarnya potensi 

pertanian dan pariwisata di daerah tersebut, aktivitas penebangan pohon di hutan, 

perburuan yang membahayakan flora dan fauna, serta penggunaan dinamit di danau 

serta infrastruktur menjadi ancaman bagi keberlanjutan pariwisata di Korca. Selain 

itu, tidak adanya sarana dan pra sarana akomodasi dan transportasi yang memadai 

menjadi tantangan bagi pengembangan sustainable tourism, sehingga Korca masih 

memerlukan perbaikan pada infrastruktur, pola promosi, serta pelatihan lebih lanjut 

mengenai sustainable tourism.  

Bila disandingkan dengan penelitian penulis, penelitian ini memiliki 

kesamaan fenomena, yaitu melihat sebuah kota yang memiliki potensi yang sama 

dengan basis pertanian dan pariwisata, serta upaya yang dilakukan sehingga dapat 

bersifat berkelanjutan. Namun, jika dalam penelitian ini berusaha menjelaskan 

bagaimana pengembangan serta dampak yang ditimbulkan bagi perekonomian 

melalui analisis SWOT, maka penelitian penulis hanya berusaha menggambarkan 

prinsip sustainable tourism pada tataran kebijakan yang dibuat oleh pemerintah 

Kota Batu. 

Penelitian terakhir yang digunakan penulis sebagai penelitian terdahulu 

adalah penelitian berjudul “Analysis of Sustainable tourism Livelihoods in Batu 

(East Java, Indonesia): SLFT Approach (Sustainable Livelihood Framework for 

Tourism), yang disusun oleh Aang Fandi, Candra Fajri Amanda, Ghozali Maskie, 

dan Moh. Khusaini. 9 Penelitian deskriptif kuantitatif ini dilakukan melalui tindakan 

                                                           
9 Aang Afandi, dkk, Analysis of Sustainable Tourism Livelihoods in Batu (East Jawa, Indonesia): 
SLFT Approach (sustainable Livelihood Framework for Tourism), Journal of Economics and 
Sustainable Development, Vol. 5, No. 10 2014, dalam 
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survei dengan membandingkan dua kelompok yang berbeda  dalam pariwisata di 

Kota Batu,10 berdasarkan pendekatan SLFT (Sustainable Livelihood Framework 

for Tourism). Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pariwisata di Kota Batu 

berhasil memberikan lapangan kerja yang variatif serta penyerapan tenaga kerja 

yang lebih banyak. Di samping itu, melalui pariwisata segi infrastruktur seperti 

akses jalan, listrik, air, dan transportasi umum di Kota Batu menjadi lebih baik serta 

memberikan keuntungan ekonomi yang lebih baik. 

Hal yang membedakan penelitian ini adalah ruang lingkup konsep yang 

digunakan dengan penelitian penulis adalah penelitian ini cenderung berfokus 

kepada dampaknya terhadap mata pencaharian masyarakat Kota Batu melalui 

pariwisata secara umum, sedangkan penelitian penulis hanya berusaha menjelaskan 

kebijakan pemerintah dalam pengembangan pariwisata dan pertanian agar tetap 

dapat menjadi sektor unggulan daerah. 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

                                                           
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.834.3034&rep=rep1&type=pdf 
(13/03/2018, 13:46 WIB) 
10 Pariwisata Berbasis Masyarakat dan Pariwisata Berbasis Kapital 

No 
Nama Peneliti dan 
Judul Penelitian 

Jenis Penelitian dan 
Alat Analisa 

Hasil Penelitian 

1 Peran Pemerintah Kota 
Batu dalam Implementasi 
Kebijakan Pembangunan 
Berdasarakan Paradigma 
Pembangunan 
Berkelanjutan 
(Sutainable 
Development) 
 
Oleh: Asih Widi Lestari, 
Firman Firdausi 

Deskriptif Kualitatif 
 
Pendekatan: 
Implementasi Kebijakan 
Model Edward III 

Pariwisata Kota Batu 
berhasil 
mengimplementasikan 
kebijakan pembangunan 
pariwisata sesuai 
dengan prinsip-prinsip 
pembangunan 
berkelanjutan yang pro 
ekonomi kesejahteraan, 
pro lingkungan 
berkelanjutan, pro 
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keadilan sosial, dan pro 
lingkungan hidup 

2 Implementasi Kebijakan 
Ekonomi Pariwisata dan 
Perwujudan 
Pemberdayaan 
Masyarakat di Kota Batu 
 
Oleh: Magistyo P. 
Priambodo 

Deskriptif Kualitatif 
 
Pendekatan: 
- Teori Kebijakan 
Ekonomi Pariwisata 
- Konsep Pembangunan 
Ekonomi Pariwisata 
- Teori Pemberdayaan 
Masyarakat 
 

- Kebijakan pemerintah 
Kota Batu berhasil 
mengembangkan 
ekonomi yang 
berkembang pesat 
hingga level nasional, 
bahkan internasional 
- Branding “Shining 
Batu” sebagai 
perwujudan penerapan 
kebijakan kolaboratif 
dalam mencapai 
sustainable tourism 
yang menyentuh 
dimensi ekonomi 
- Partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan 
ekonomi sektor 
pariwisata melalui 
program pemberdayaan 
masyarakat 

3 Agrotourism – A 
Sustainable Development 
for Rural Area of Korca 
 
 
Oleh: Stela Zoto Eleina 
Qirici Esmeralda Polena 
 

Deskriptif 
 
Pendekatan: 
- SWOT Analysis 

- Daerah Korca sangat 
ideal untuk 
dikembangkannya 
agrowisata oleh karena 
potensi sumber daya 
alam yang memadai. 
- Masih banyaknya 
penebangan hutan 
secara liar dan 
pembangunan yang 
tidak terkontrol dan 
akses transportasi 
menuju tempat wisata 
menjadi penghambat 
bagi pengembangan 
agrowisata di daerah 
tersebut 

4 Analysis of Sustainable 
tourism Livelihoods in 
Batu (East Jawa, 
Indonesia): SLFT 
Approach (Sustainable 
Livelihood Framework 
for Tourism) 
 
Oleh: Aang Afandi, 
Candra Fajri Ananda, 

Deskriptif Kuantitatif 
 
Pendekatan: 
- Sustainable tourism 
Development 
- Sustainable Livelihood 
Framework for Tourism 

- Pembangunan 
pariwisata menyediakan 
variasi dan 
bertambahnya kuota 
lapangan pekerjaan 
serta peluang bisnis 
bagi warga Kota Batu 
- Terbatasnya 
partisipasi masyarakat 
lokal yang terlibat aktif 
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1.5 Landasan Konseptual 

1.5.1 Konsep Sustainable Tourism  

Istilah sustainable tourism pada dasarnya merupakan pengembangan dari 

pembangunan berkelanjutan yang fokus pada bidang pariwisata. UNWTO 

mendefinisikan sustainable tourism sebagai aktivitas pariwisata yang 

memperhitungkan secara penuh dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan sekarang 

dan yang akan datang, menjawab kebutuhan pengunjung, industri (pariwisata), 

lingkungan dan komunitas tuan rumah”.11 Ini berarti sustainable tourism bukan 

merupakan bentuk lain dari pariwisata, melainkan semua bentuk pariwisata yang 

diarahkan untuk dapat bersifat berkelanjutan. Terdapat tiga dimensi utama yang 

disentuh sekaligus menjadi pilar prinsip sustainable tourism, yaitu keberlanjutan 

sosial, keberlanjutan lingkungan dan keberlanjutan ekonomi. 

                                                           
11 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bekerja sama dengan 
International Labour Organization, Rencana Strategis: Sustainable tourism dan Green Jobs untuk 
Indonesia, 2012, Jakarta: ILO Country Office, hlm. 29 

Ghozali Maskie, Moh. 
Khusaini 

dalam pengembangan 
pariwisata 
- Kalah bersaing dengan 
model pariwisata 
berbasis kapital 

5 Kebijakan Pemerintah 
Kota Batu dalam 
Mencapai Sustainable 
Tourism Melalui Visi 
“Kota Batu Sentra 
Pertanian Organik 
Berbasis Kepariwisataan 
Internasional” Tahun 
2012-2017 

Deskriptif  
 
Pendekatan: 
- Sustainable Tourism 
- Pertanian Organik 
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Setiap lapisan masyarakat memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam 

pengembangan serta kegiatan pariwisata dengan tujuan pengentasan kemiskinan. 

Mengakui serta menghormati budaya asli dan menghindari segala bentuk 

eksploitasi dengan mempertahankan dan memperkuat sistem pendukung kehidupan 

masyarakat di wilayah destinasi. Makna keberlanjutan ekonomi di sini diartikan 

bahwa pariwisata harus mampu memberikan kemakmuran bagi seluruh lapisan 

masyarakat di suatu destinasi dalam melakukan suatu kegiatan ekonomi, serta 

keberlangsungan suatu usaha, baik itu yang terkait secara langsung maupun tidak 

langsung di bidang pariwisata dalam jangka panjang. Keberlanjutan lingkungan 

berarti melestarikan dan mengelola sumber daya alam, khususnya yang tidak dapat 

diperbarui, khususnya sumber daya yang penting bagi pendukung kehidupan. Di 

dalamnya termasuk tindakan meminimalisir polusi udara, tanah, air dan menjaga 

kelestarian keanekaragaman hayati dan warisan alam.12  

Melalui ketiga pilar tersebut, UNWTO mengembangkannya menjadi dua 

belas sasaran untuk mencapai sustainable tourism yaitu economic viability, local 

prosperity, employment quality, social equity, visitor fulfillment, local control, 

community wellbeing, cultural richness, physical integrity, biological diversity, 

resource efficiency, dan environmental purity. Adapun keterkaitan antara tiga pilar 

dan dua belas sasaran yang dimaksud diilustrasikan pada gambar berikut. 

 

 

                                                           
12 UNEP & UNWTO, Loc. cit, hlm. 9. 
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Gambar 1.1 Keterkaitan 3 Pilar dan 12 Sasaran Sustainable Tourism 

 

Sumber: UNEP & UNWTO, Making Tourism More Sustainable 

 

Dari ketiga pilar dan dua belas sasaran sustainable tourism tersebut, visi 

pemerintah Kota Batu sebagai sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan 

internasional termasuk ke dalam ranah economic sustainability (keberlanjutan 

ekonomi). Keberlanjutan ekonomi disini dimaknai sebagai langkah pemerintah 

Kota Batu dalam mempertahankan sektor pariwisata dan sektor pertanian sebagai 

basis penyokong ekonomi daerah. Dalam konsep sustainable tourism, 

keberlanjutan ekonomi tersebut menekankan pada kelangsungan aktivitas 

pariwisata untuk dipertahankan dalam jangka panjang dan peningkatan 
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kesejahteraan pada semua tingkatan di masyarakat.13 Adapun dalam tujuan 

sustainable tourism adalah economic viability (viabilitas ekonomi) dan local 

prosperity (kesejahteraan lokal). 

Dalam sasaran economic viability, UNWTO mengartikannya sebagai upaya 

untuk memastikan kelangsungan serta persaingan destinasi wisata dan usaha 

pariwisata, sehingga para keduanya tetap dapat memberikan manfaat secara jangka 

panjang. Adapun bidang kebijakan yang perlu ditempuh diantaranya adalah 

memahami kondisi pasar (understanding the market), menyediakan kepuasan bagi 

pengunjung (delivering visitor satisfaction), menjaga kondisi perdagangan yang 

baik (maintaining good trading conditions), menjaga dan memproyeksikan 

destinasi yang menarik (maintaining and projecting an attractive destination), dan 

menyediakan dukungan terhadap usaha (delivering business support).14 

Sasaran yang kedua dalam ranah keberlanjutan ekonomi pariwisata adalah 

local prosperity. Dalam sasaran tersebut, UNWTO menjelaskan bahwa sasaran 

tersebut bertujuan untuk memaksimalkan kontribusi pariwisata bagi kesejahteraan 

ekonomi tuan rumah di suatu destinasi, yang dalam hal ini termasuk proporsi 

pengeluaran pengunjung agar dapat diserap secara lokal. Bidang kebijakan yang 

perlu dilakukan antara lain mengurangi kebocoran (reducing leakages), penguatan 

hubungan antar usaha (strengthening links between businesses) dan mempengaruhi 

tingkat belanja wisatawan (influencing levels of visitor spending).15 

                                                           
13 UNEP & UNWTO, 2005, Op. Cit., hal. 9 
14 Ibid., hal. 26 
15 Ibid., hal. 28 
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Guna mencapai sasaran sustainable tourism dalam ranah economic 

sustainability tersebut, peran pemerintah sangat dibutuhkan. Dalam hal ini peranan 

pemerintah adalah untuk mendukung situasi dan kondisi yang mendorong 

pariwisata berkelanjutan, yakni melalui seperangkat kebijakan mengenai 

pembangunan, khususnya bidang pariwisata.16 Dalam konteks di Kota Batu, peran 

pemerintah daerah dalam mendorong sektor pariwisata yang berkelanjutan adalah 

dengan memastikan bahwa pariwisata dapat menjadi sektor yang mendukung 

potensi pertanian di Kota Batu, sehingga keduanya tetap dapat menjadi basis 

kekuatan ekonomi daerah. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Variabel Penelitian dan Level Analisis 

Dalam penelitian ini terdapat variabel dependen dan independen yang 

masing-masing dapat bersifat dipengaruhi dan tidak dapat dipengaruhi variabel 

lain. Penulis dalam penelitian ini menentukan unit analisa atau variabel 

dependennya adalah pemerintah Kota Batu, sedangkan variabel independennya 

adalah prinsip-prinsip sustainable tourism menurut UNWTO. 

Level analisa yang ditentukan dalam penelitian ini adalah pemerintah Kota 

Batu yang termasuk dalam level analisis sub-negara dan merupakan variabel 

dependen, sedangkan variabel independen yang ditentukan dalam penelitian ini 

adalah prinsip-prinsip sustainable tourism UNWTO, yang termasuk dalam level 

                                                           
16 Ibid., hal. 3 
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analisis sistem internasional, sehingga sifat hubungan antar dua variabel tersebut 

adalah induksionis. 

1.6.2 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

deskriptif, yakni dengan menjelaskan isu pembangunan pariwisata di Kota Batu 

terlebih dahulu, kemudian menjelaskan konsep sustainable tourism di dunia 

internasional serta menjelaskan bagaimana pemerintah Kota Batu memaknai 

prinsip-prinsip sustainable tourism tersebut dalam kebijakan pembangunan Kota 

Batu melalui visi di tahun 2012-2017. 

Pertama-tama penulis berupaya mengumpulkan dan menginformasikan 

data-data tentang permasalahan yang terjadi di sektor pertanian selama 

dikembangkannya pariwisata terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan 

penjabaran visi dan misi Kota Batu, sehingga dapat mengetahui bagaimana 

pemerintah Kota Batu memaknai paradigma sustainable tourism dan terakhir 

menganalisis kebijakan pemerintah Kota Batu terhadap konsep sustainable tourim 

UNWTO dalam ranah economic sustainability. 

 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

beberapa teknik yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Hal ini 

bertujuan supaya data yang diperoleh dapat relevan dengan penelitian yang 

dilakukan. Adapun teknik yang digunakan penulis adalah sebagai berikut: 
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A. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap obyek terkait penelitian di Kota Batu. 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat kondisi lapang dari sektor 

pariwisata yang menjadi fokus dari kebijakan pemerintah Kota Batu.  

B. Wawancara 

Wawancara adalah pengumpulan data dengan menyusun daftar pertanyaan 

yang telah disiapkan sebelumnya, selanjutnya pertanyaan-pertanyaan tersebut 

diarahkan kepada narasumber. Oleh karena penelitian ini fokus pada kebijakan 

pembangunan suatu daerah di sektor pertanian dan pariwisata, maka narasumber 

yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah pemerintah Kota Batu melalui 

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

(BAPPELITBANGDA) Kota Batu dengan narasumber oleh Bapak Munsif Fanani, 

ST selaku Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Sub Bidang Pertanian dan 

Pariwisata, dan Dinas Pariwisata Kota Batu dengan narasumber saudara Ahmad 

Daris Haidar Abid, selaku staf Bidang Pengembangan Produk Pariwisata. Adapun 

tempat dilaksanakannya kegiatan tersebut berlokasi di Balai Kota Batu “Among 

Tani”. 

C. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengkaji beberapa dokumen resmi seperti peraturan perundangan, peraturan 

pemerintah, buku, jurnal, serta berita di media, baik itu dalam bentuk cetak (hard 
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copy) maupun elektronik (soft copy), sesuai dengan kebutuhan penelitian yang 

dikaji. 

1.6.4 Teknik Analisis Data 

Dalam proses penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis yang 

dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Menurut kedua ilmuwan tersebut, 

langkah-langkah penelitian kualitatif yaitu; 1) Membangun kerangka konseptual, 2) 

merumuskan permasalahan penelitian, 3) pemilihan sampel dan pembatasan 

penelitian, 4) instrumentasi, 5) pengumpulan data, 6) analisis data dan 7) matriks 

dan pengujian kesimpulan.17 

 

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Agar penelitian ini terarah dan fokus, penulis membatasi permasalahan yang 

akan diangkat. Sehingga penjabaran dari materi tidak meluas di luar konteks 

pembahasan penelitian. Adapun ruang lingkup penelitian ini terdiri atas batasan 

waktu dan batasan materi. 

A. Batasan Waktu 

Batasan waktu dalam penelitian ini yaitu pada tahun 2012-2017. Dipilihnya 

periode waktu tersebut adalah berdasarkan pada jangka waktu visi Kota Batu yang 

menghendaki pembangunan daerah dalam pengembangan sentra pertanian organik 

berbasis kepariwisataan internasional. 

                                                           
17 Asep Suryana, 2007, Tahap-tahap Penelitian Kualitatif: Mata Kuliah Analisis Data Kualitatif, 
Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia dalam 
http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._ADMINISTRASI_PENDIDIKAN/197203211999031- 
ASEP_SURYANA/Copy_(4)_of_LANGKAH_PENELITIAN_KUALITATIF.pdf (25/06/2018, 
10.48 WIB) 
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B. Batasan Materi 

Batasan materi yang dibahas dalam penelitian ini hanya akan membahas 

mengenai bentuk kebijakan pembangunan pemerintah Kota Batu di bidang 

pariwisata melalui visi Kota Batu di tahun 2012-2017, serta menganalisis kebijakan 

tersebut melalui konsep sustainable tourism pada ranah economic sustainability. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

BAB I  berisi garis besar penelitian meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian 

dan sistematika penulisan yang diajukan oleh penulis. 

BAB II menjelaskan tentang gambaran umum mengenai kondisi pariwisata 

di Kota Batu serta permasalahan di bidang pertanian di tengah pengembangan 

pariwisata berbasis modal.  

BAB III terlebih dahulu menjelaskan pembahasan mengenai kebijakan 

pariwisata berkelanjutan di Indonesia kemudian menjelaskan kebijakan pemerintah 

Kota Batu serta implementasinya dalam mencapai sustainable tourism melalui visi 

sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional. 

BAB IV adalah uraian analisis kebijakan pemerintah Kota Batu dalam 

mencapai sustainable tourism melalui visi pemerintah Kota Batu periode tahun 

2012-2017 dengan konsep sustainable tourism dalam ranah economic sustainablity 

dengan sasaran economic viability dan local prosperity, serta dampak kebijakan 

tersebut terhadap perekonomian Kota Batu. 
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BAB V adalah uraian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dari 

penelitian yang telah dilakukan dan saran bagi pemerintah Kota Batu maupun bagi 

penelitian selanjutnya. 

Tabel 1.2 Sistematika Penulisan 

BAB PEMBAHASAN SUB-BAHASAN 
I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.4 Penelitian Terdahulu 
1.5 Kerangka Konseptual 

1.5.1 Sustainable Tourism 
1.6 Metodologi Penelitian 
1.7 Sistematika Penulisan 

II Permasalahan 
Pembangunan 
Pariwisata di Kota 
Batu 

2.1 Selayang Pandang Kota Batu 
2.2 Akselerasi Pembangunan Sektor 

Pariwisata Kota Batu 
2.2.1 Dampak Ekonomi 
2.2.2 Dampak Sosial 
2.2.3 Dampak Lingkungan 

2.3 Perubahan Kondisi Pertanian Kota 
Batu 
2.3.1 Degradasi Luasan Lahan 

Pertanian di Kota Batu 
2.3.2 Degradasi Jumlah Petani di 

Kota Batu 
2.4 Sustainable Tourism Sebagai 

Pengembangan dari Sustainable 
Development 

III Kebijakan Pemerintah 
Kota Batu dalam 
Mencapai Sustainable 
Tourism 

3.1 Kebijakan Indonesia dalam Mencapai 
Sustainable Tourism 

3.2 Kebijakan Pariwisata Kota Batu Tahun 
2012-2017 

3.3 Implementasi Kebijakan Pariwisata 
Kota Batu Tahun 2012-2017 
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IV Analisis Kebijakan 
Pariwisata Pemerintah 
Kota Batu Terhadap 
Konsep Sustainable 
Tourism UNWTO 

4.1 Kebijakan Pariwisata Pemerintah Kota 
Batu Terhadap Tujuan Sustainable 
Tourism UNWTO 
4.1.1 Economic Viability (Viabilitas 

Ekonomi) 
4.1.2 Local Prosperity (Kesejahteraan 

Lokal) 
4.2 Dampak Kebijakan Pariwisata Kota 

Batu Tahun 2012-2017 Terhadap 
Perekonomian Daerah 

V Penutup 5.1 Kesimpulan 
5.2 Saran 

 


