BAB II
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PARIWISATA KOTA BATU

Pada bab kedua ini penulis akan menjelaskan bagaimana pembangunan
pariwisata Kota Batu hingga tahun 2012 telah memberi dampak berupa perubahan
yang terjadi terhadap kondisi ekonomi, lingkungan dan sosial dengan fokus
pembangunan kepariwisataan modern berbasis artifisial. Dalam perkembangannya,
sektor kepariwisataan mampu menjadi sektor andalan bagi pemerintah Kota Batu
dalam hal peningkatan pendapatan daerah. Namun terdapat masalah yang timbul di
sektor pertanian, di mana sektor ini mengalami perubahan berupa penurunan luasan
lahan dan jumlah petani di Kota Batu.

2.1

Selayang Pandang Kota Batu
Batu merupakan kota yang baru mendapat status sebagai kota madya yang

otonom pada tahun 2001 dengan dasar hukum Undang-undang nomor 11 tahun
2001 tentang Pembentukan Kota Batu. Sebelumnya, Batu merupakan bagian dari
Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) I Malang bagian utara, sehingga
masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Malang.19
Secara geografis, wilayah Kota Batu dikelilingi tiga gunung besar di pulau
Jawa, diantaranya Gunung Arjuno, Welirang, dan Gunung Panderman. Oleh sebab
itu, Kota Batu juga dikenal sebagai daerah dingin. Temperatur rata-rata di Kota

19
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Batu mencapai 21,5⁰C dengan suhu tertinggi 23⁰C dan terendah 19⁰C.20 Sedangkan
dari segi astronomis, Kota Batu terletak di antara 122⁰17’ sampai dengan 122⁰57’
Bujur Timur dan 7⁰44’ sampai dengan 8⁰26’ Lintang Selatan. Adapun untuk batas
administratif wilayah Kota Batu adalah sebagai berikut:


Sebelah utara: Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan



Sebelah timur: Kabupaten Malang



Sebelah selatan: Kabupaten Blitar dan Malang



Sebelah barat: Kabupaten Malang.21

Kota Batu memiliki 24 desa dan kelurahan yang tersebar dalam 3
kecamatan, yaitu kecamatan Batu, Bumiaji dan Junrejo. Masing-masing kecamatan
memiliki sistem dan fungsi perwilayahannya yang terdiri dari tiga Bagian Wilayah
Kota (BWK). Dalam buku Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu,
BWK I difungsikan sebagai wilayah utama pengembangan pusat pemerintahan
kota, perdagangan dan jasa modern, pengembangan kegiatan dan jasa penunjang
pariwisata dan kawasan pendidikan menengah meliputi wilayah kecamatan Batu.
BWK II, wilayah utama permukiman kota, pusat pelayanan kesehatan skala kota
dan regional, kawasan pendidikan tinggi dan kawasan pendukung perkantoran
pemerintahan dan swasta yang meliputi kecamatan Junrejo. Terakhir, BWK III
sebagai wilayah pengembangan agrowisata, kawasan wisata alam dan lingkungan
yang meliputi kecamatan Bumiaji, yang mendominasi dari segi luas wilayah.22
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Dari segi potensi, kondisi alam Kota Batu sangat sesuai bagi pengembangan
pertanian. Ditinjau dari segi geologi, sebagian besar wilayah Kota Batu didominasi
jenis tanah andosol yang memiliki karakteristik tanah yang subur.23 Dari segi
keruangan, lahan pertanian di Kota Batu terdiri atas lahan pertanian sawah dan
pertanian bukan sawah (ladang atau kebun). Lahan sawah di Kota Batu didominasi
tanaman pangan yang sebagian besar terdapat di wilayah Kecamatan Junrejo,
sedangkan untuk lahan pertanian bukan sawah umunya digunakan sebagai lahan
untuk tanaman buah, sayuran, bunga, dan tanaman obat yang lokasinya tersebar di
Kecamatan Bumiaji.24
Tabel 2.1 Jumlah Luas Lahan Pertanian Sawah dan Bukan Sawah (dalam
Ha) Menurut Kecamatan di Kota Batu Tahun 2016
Kecamatan
Batu
Junrejo
Bumiaji
Kota Batu

Sawah
650,78
1.062
686,96
2.399,74

Bukan Sawah
2.061,48
1.404,39
10.931,06
14.396,93

Sumber: BPS Kota Batu dalam Angka, 2017

Besarnya luas lahan bukan sawah di Kota Batu dikarenakan pertanian di
Kota Batu didominasi dari hasil pertanian tanaman hortikultura, terutama tanaman
apel. Kota Batu memiliki peranan penting sebagai sentra budidaya apel di Indonesia
bersama dengan daerah Poncokusumo di Kabupaten Malang dan Nongkojajar di
Kabupaten Pasuruan. Tanaman ini pada awalnya ditanam di Batu dikarenakan
matinya tanaman jeruk yang diserang penyakit pada tahun 1960-an dan kemudian
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berkembang hingga mencapai masa kejayaannya pada 1970-an.25 Para petani ketika
itu berbondong-bondong mengembangkan pertanian apel, dikarenakan kondisi
alam pada saat itu kompatibel untuk pengembangan budidaya tanaman apel.
Keuntungan dari lokasi Kota Batu yang dikelilingi pegunungan ternyata
tidak hanya sebagai budidaya pertanian. Lokasinya yang berada di pegunungan
dengan hawa yang sejuk dan panorama indah berpotensi untuk dikembangkannya
sektor pariwisata. Kiprah Kota Batu sebagai daerah wisata tidak terlepas dari
sejarahnya pada masa kerajaan Mataram Kuno dibawah kepemimpinan Mpu
Sindok pada abad ke-10 yang memerintahkan salah satu petinggi kerajaan, Mpu
Supo, untuk membangun tempat peristirahatan keluarga kerajaan di pegunungan
dengan syarat di dekatnya terdapat mata air. Lokasi ini kemudian sekarang dikenal
sebagai kawasan wisata Songgoriti yang ditandai dengan adanya situs candi di
kawasan tersebut. Di masa kolonialisme kondisi ini bertahan hingga pada masa
okupasi Belanda di Indonesia, dimana Batu menjadi wilayah peristirahatan dan
wisata yang ditandai dengan adanya bangunan-bangunan berarsitektur Eropa
seperti yang ada pada kawasan Selecta dan Hotel Kartika Wijaya.26 Dengan
demikian potensi pariwisata di Batu sebenarnya sudah tereksplorasi di masa
lampau. Seiring berjalannya waktu, Batu yang berhasil meraih status kota madya
menjadikan pemerintah Kota Batu melanjutkan pengembangan potensi pariwisata
yang ada.

25

Suhariyono, 2014, Sejarah Perkembangan Apel di Indonesia dalam
http://balitjestro.litbang.pertanian.go.id/sejarah-perkembangan-apel-di-indonesia/ (07/03/2018,
11.14 WIB)
26
Sejarah Kota Batu dalam http://website.batukota.go.id/statis-12-sejarah-kota-batu (25/08/2016,
10.11 WIB)

27

Keberagaman potensi suatu daerah tentu memiliki ciri khasnya masingmasing. Pariwisata yang memerlukan daya tarik dapat dipastikan memiliki unsurunsur sebagai destinasi. Menurut Kusdianto, destinasi pariwisata digolongkan
melalui ciri-ciri seperti sumber daya alam, sumber daya budaya (situs atau tempat
bersejarah, museum, pertunjukan budaya dan masyarakat lokal), fasilitas rekreasi,
kegiatan, aktivitas spesifik, dan daya tarik psikologis (petualangan).27 Adapun jenis
wisata yang ada di Kota Batu antara lain wisata agro, wisata alam, wisata budaya,
wisata rekreasi, wisata minat khusus, wisata sejarah, wisata religi, wisata ziarah,
wisata husada dan wisata kuliner.
Sebagaimana diketahui Kota Batu yang memiliki budaya masyarakat
agraris dengan didukung potensi pertanian yang besar, sehingga wisata agro
menjadi salah satu daya tarik wisata yang ada di Batu. Setidaknya terdapat tiga jenis
wisata agro di Kota Batu yakni tanaman buah, bunga dan sayur mayur yang
lokasinya tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Batu, seperti Kusuma
Agrowisata di Kecamatan Batu, Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Sub-Tropika
(Balitjestro) di Kecamatan Junrejo dan Petik Buah di Desa Bumiaji, Tulungrejo dan
Punten.
Di samping potensi pertanian yang dikembangkan menjadi aktivitas wisata
di atas, salah satu daya tarik wisata yang ada di Kota Batu adalah wisata alam,
seperti obyek wisata alam Pemandian Air Panas Cangar dan Songgoriti, Bumi
Perkemahan di Coban Talun dan Taman Hutan Raya Raden Soerjo, serta Air Terjun
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Coban Rais, Coban Talun dan Coban Putri merupakan pilihan wisata alam yang
dapat dinikmati, khususnya bagi wisatawan yang berasal dari daerah perkotaan
untuk melepas penat dari keramaian dan merasakan pengalaman yang
menenangkan.
Pada jenis wisata budaya, kegiatan budaya yang diselenggarakan
kebanyakan merupakan budaya jawa pada umumnya, seperti upacara sedekah bumi
dan grebeg desa28, kesenian tayub, dan kesenian bantengan. Namun, ada satu yang
menjadi kesenian khas di Kota Batu dalam bentuk kesenian tari yang dinamakan
tari sembromo.29
Kondisi geografis Kota Batu yang didominasi perbukitan juga memiliki
nilai lebih bagi pengembangan sektor pariwisata minat khusus, seperti arung jeram
melalui aliran Sungai Brantas dan aerosport paralayang di Gunung Banyak yang
sudah dikenal secara nasional. Selain pariwisata yang berbasiskan alam, di Kota
Batu juga terdapat jenis wisata rekreasi artifisial seperti Alun-alun, Selecta, Tirta
Nirwana dan theme park milik Jatim Park Group dengan berbagai wahana yang
memiliki fasilitas canggih dan modern. Melihat potensi pariwisata yang terdapat di
Kota Batu di atas, pada dasarnya jenis pariwisata yang ada di Kota Batu sangat
beragam. Namun dari jenis wisata yang telah disebutkan di atas, jenis wisata yang
paling berkembang pesat adalah rekreasi wisata artifisial yang dimiliki perusahaan
swasta Jatim Park Group.
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Upacara yang bertujuan sebagai wujud rasa syukur atas kelimpahan hasil panen dan memohon
keselamatan kepada Tuhan
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Tarian yang dikembangkan oleh seniman dari Batu pada tahun 2003 sebagai ucapan selamat
datang bagi tamu yang dimuliakan
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Jawa Timur Park Group (JTP Group) merupakan perusahaan swasta milik
Paul Sastro Sendjojo yang bergerak di bidang pariwisata. Pada tahun 2001 Jatim
Park Group membangun wahana wisata buatan Jatim Park 1 yang mengusung
konsep taman belajar dan rekreasi.30 Dengan konsep obyek wisata buatan yang
ditawarkan tersebut, Jatim Park menjadi pionir obyek wisata buatan modern di Kota
Batu. Obyek wisata dengan berbagai macam wahana permainan berteknologi tinggi
tersebut mampu menjawab keinginan pasar konsumen pariwisata di Jawa Timur,
mengingat pada saat itu obyek wisata yang menyediakan wahana permainan
sedemikian banyak masih jarang ditemui di Jawa Timur, sehingga Jatim Park
menjadi obyek wisata buatan yang paling diminati.31 Minat wisatawan terhadap
obyek wisata buatan tersebut terbukti mampu menjadi daya tarik wisata yang dapat
mendatangkan sejumlah besar wisatawan.
Tabel 2.2 Jumlah Pengunjung Obyek Wisata di Kota Batu Tahun 2003-2007
Tahun

Jatim Park

Selecta

2003
2004
2005
2006
2007

473.737
428.076
304.253
371.105
470.123

318.142
299.579
278.400
277.514
284.793

Kusuma
Agrowisata
130.685
146.186
179.226
121.474
167.423

Songgoriti
87.677
79.120
66.229
57.319
49.162

Sumber: BPS Kota Batu dalam Angka, 2004-2008
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Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan
obyek wisata yang telah ada di Kota Batu sebelumnya, besaran angka kunjungan
ke Jatim Park memiliki selisih jumlah pengunjung yang cukup jauh. Meski Kota
Batu memiliki potensi pertanian yang dapat dikembangkan menjadi atraksi
agrowisata, namun pada kenyataannya bukan menjadi tujuan utama wisatawan
yang datang ke Kota Batu. Oleh sebab itu, Jatim Park menjadi salah satu obyek
wisata yang berpengaruh dalam hal eskalasi kunjungan wisatawan ke Kota Batu.
Mengingat Kota Batu telah memiliki kewenangan sebagai daerah otonom,
pariwisata menjadi sektor yang diunggulkan oleh pemerintah Kota Batu.
Momentum terpilihnya kepala daerah baru pada tahun 2007 menjadi titik dimana
arah pembangunan Kota Batu lebih fokus untuk mengembangkan sektor pariwisata
berbasis artifisial.

2.2

Akselerasi Pembangunan Sektor Pariwisata di Kota Batu
Kota Batu mengalami perkembangan pesat pembangunan pariwisata pada

saat dipimpin oleh kepala daerah baru pada tahun 2007. Melihat potensi pariwisata
yang dimiliki daerah ini masih belum optimal, pemerintah Kota Batu di bawah
kepemimpinan Eddy Rumpoko mulai mengembangkan sektor pariwisata lebih
lanjut. Fokus utama pada masa awal pengembangan sektor pariwisata ini dilakukan
pemerintah Kota Batu adalah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui
wisata buatan berbasis edukasi.32 Hal ini didasari fakta bahwa tingkat kunjungan
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Sumber data tidak menyebutkan secara spesifik mengenai wisata buatan berbasis edukasi yang
dimaksud, namun pernyataan tersebut jelas mengarah pada obyek wisata Jatim Park 1, mengingat
hanya obyek wisata tersebut yang mengangkat jargon taman belajar dan rekreasi di Kota Batu
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wisatawan ke Kota Batu paling banyak adalah pada obyek wisata buatan Jatim Park
1, oleh sebab itu pemerintah Kota Batu mengupayakan peningkatan kunjungan
wisatawan

di

Batu

melalui

peranan

obyek

wisata

tersebut.

Dalam

perkembangannya Kota Batu berhasil menarik kunjungan wisatawan pada obyek
wisata Jatim Park 1 sebanyak 602.483 orang di tahun 2008.33 Guna memantapkan
upaya tersebut, pemerintah Kota Batu mulai berbenah dalam hal pembangunan
infrastruktur, sarana dan pra-sarana penunjang, serta penambahan obyek wisata
baru dengan dibukanya investasi.
Pemerintah Kota Batu memberikan kemudahan izin bagi para investor
melalui penerbitan peraturan wali kota nomor 4 tahun 2009 tentang pendelegasian
sebagian kewenangan di bidang perijinan kepada kepala Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu (KPPT) di bawah Badan Penanaman Modal Kota Batu.34 Latar
belakang wali Kota Batu, Eddy Rumpoko, sebagai seorang pengusaha menjadi nilai
tambah dalam upaya pemerintah Kota Batu untuk membangun sektor
kepariwisataan melalui investasi. Eddy Rumpoko mengajak kolega-koleganya
untuk menanamkan modalnya guna mendorong sektor kepariwisataan.35 Kondisi
ini tentu juga menguntungkan bagi calon investor, utamanya perusahaan swasta

ketika itu; Jawa Pos, 2015, Walikota Batu Eddy Rumpoko Sulap Kota Batu Menjadi Ikon Wisata
Jatim dalam http://www2.jawapos.com/baca/artikel/12977/Wali-Kota-Batu-Eddy-7RumpokoSulap-Kota-Batu-Menjadi-Ikon-Wisata-Jatim (18/06.2018, 05.15 WIB)
33
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Batu, hal. 177
34
Ria Amalia, 2012, Strategi Pemerintah Kota Batu Dalam Rangka Menarik Investor Guna
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Jurnal Ilmiah FEB Universitas Brawijaya, Vol. 1, No. 1,
Malang: Universitas Brawijaya, hal. 8
35
Jawa Pos, Walikota Batu Eddy Rumpoko Sulap Kota Batu Menjadi Ikon Wisata, Loc. Cit.
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yang telah berkembang di Kota Batu. Salah satu perusahaan swasta yang tampak
sangat diuntungkan adalah Jatim Park Group.
Jatim Park Group menjadi mitra swasta penting bagi pemerintah Kota Batu
dalam

upaya

pengembangan

sektor

pariwisata.

Sehubungan

dengan

dimudahkannya proses perizinan penanaman modal, Jatim Park Group memiliki
keleluasaan dalam pembangunan obyek wisata baru. Pada tahun 2008, Jatim Park
Group mendirikan obyek wisata baru bernama Batu Night Spectacular (BNS).
Berbeda dengan taman hiburan lainnya, BNS merupakan obyek wisata yang
mengusung konsep taman hiburan pada malam hari dengan berbagai wahana
bermain yang ada di dalamnya. Keunikan yang mampu ditawarkan dari obyek
wisata ini mampu menarik jumlah kedatangan wisatawan mencapai 252.973 orang
dalam waktu satu tahun.36
Dalam perkembangannya Jatim Park Group menjadi perusahaan swasta
yang berkembang sangat pesat. Dalam tempo dua tahun sejak didirikannya BNS,
pada tahun 2010 Jatim Park Group kembali mendirikan obyek wisata buatan baru
bernama Jatim Park 2. Obyek wisata dengan konsep theme park ini bernuansa flora
dan fauna yang dibagi di tiga lokasi yang berbeda meliputi Museum Satwa, Eco
Green Park dan Batu Secret Zoo. Bertambahnya jumlah obyek wisata tersebut
sebanding dengan jumlah wisatawan yang berkunjung. Jika digabungkan antara
Jatim Park 1 & 2, jumlah wisatawan yang berkunjung sejumlah 777.834 orang di
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BPS Kota Batu, 2010, Kota Batu Dalam Angka 2010, Kota Batu: Badan Pusat Statistik Kota
Batu, hal. 178

33

tahun 2011.37 Semakin beragamnya obyek wisata yang dapat dikunjungi di Kota
Batu menjadikan wisatawan tidak cukup hanya menikmati sebagian besar obyek
wisata selama satu hari. Maka dari itu, pemerintah Kota Batu juga mendorong
pembangunan sarana akomodasi bagi wisatawan dengan membuka pintu investasi
di bidang perhotelan untuk dapat memenuhi kebutuhan menginap wisatawan.
Investasi sektor pariwisata di bidang perhotelan menjadi salah satu yang
paling diminati para investor untuk menanamkan modalnya di Kota Batu. Jumlah
hotel kategori bintang ataupun melati mengalami peningkatan yang cukup
signifikan. Dari 402 penginapan yang ada di tahun 2009,38 menjadi 473 penginapan
di tahun 2012.39 Di sisi lain, kenaikan jumlah hotel ini juga diikuti dengan naiknya
jumlah restoran yang kini semakin mudah ditemui di berbagai lokasi di Kota Batu.
Dengan demikian, upaya pemerintah daerah dalam melengkapi sarana dan prasarana dapat

menunjang kebutuhan wisatawan dalam hal akomodasi bagi

wisatawan.
Pembangunan

pesat

di

sektor

kepariwisataan

di

atas

dalam

perkembangannya memunculkan adanya perubahan. Kota agropolitan yang pada
awal pembentukannya jarang diketahui banyak orang, kini menjadi tujuan ekonomi
yang cukup berpengaruh di tingkat regional maupun nasional. Oleh sebab itu,
berbagai aktivitas ekonomi yang mampu diciptakan dari pariwisata yang telah
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dibentuk dalam perkembangannya membawa dampak berupa perubahan pada
kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan.
2.2.1 Dampak Ekonomi
Kehadiran sektor pariwisata menjadi roda penggerak ekonomi daerah
dengan kemunculan usaha-usaha pada sektor kepariwisataan seperti obyek wisata
dan hotel baru yang berdiri. Selain itu, pariwisata mampu menjadi faktor pendorong
munculnya usaha-usaha lain yang terkait seperti perdagangan barang dan jasa,
konstruksi dan transportasi. Oleh sebab itu, pariwisata mendorong terciptanya
peluang kerja guna menekan angka pengangguran serta menjadi sumber pendapatan
asli daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi.
Dari sisi manfaatnya bagi peluasan lapangan kerja, usaha-usaha yang
tumbuh melalui sektor pariwisata meliputi hotel, restoran dan obyek wisata, mampu
menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga berkontribusi menekan
angka pengangguran di Kota Batu. Tingkat pengangguran di Kota Batu pada 2007
dari angka 10,1 ribu pekerja turun secara signifikan menjadi 3,7 ribu di tahun
2012.40 Sektor pariwisata juga merangsang terciptanya aktivitas ekonomi
masyarakat untuk meningkatkan pendapatan melalui sektor perdagangan seperti
menjual makanan, minuman dan kebutuhan wisatawan yang lain seperti akomodasi
berupa homestay. Perubahan kontras yang terjadi sejak pariwisata berkembang
adalah di desa Oro-oro Ombo. Sebelum kehadiran obyek wisata BNS dan Jatim
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Park 2, desa ini termasuk daerah pinggiran di Kecamatan Batu yang bisa dikatakan
jauh dari aktivitas ekonomi, namun saat ini menjadi kawasan padat yang setiap
harinya dikunjungi wisatawan. Warga sekitar memanfaatkannya untuk mendirikan
usaha-usaha kecil seperti kios, kedai makanan, bengkel dan lain-lain. Dengan
adanya obyek wisata unggulan Jatim Park 2 dan BNS juga dimanfaatkan warga
sekitar untuk mendirikan homestay sebagai sarana akomodasi bagi wisatawan dan
indekos bagi pekerja yang berasal dari luar Kota Batu.
Gambar 2.1 Bangunan Ruko di Depan Kawasan Jatim Park 2

Sumber: Dokumentasi Penulis (diambil pada 2 November 2017)
Berbagai macam aktivitas ekonomi yang tumbuh tersebut berdampak positif
pada penurunan angka kemiskinan di Kota Batu. Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian mencatat persentase kemiskinan di Kota Batu dari 9,71% di 2007
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mengalami penurunan menjadi 4,45% di tahun 2012.41 Di samping itu, melalui
kontribusi pariwisata juga mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah yang
menunjukkan hasil positif. Perolehan PAD pada tahun 2007 yang hanya mencapai
Rp 13,3 Miliar naik menjadi 38,8 Miliar pada tahun 2012.42
Grafik 2.1 Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu
Tahun 2007-2012
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Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam
katadata.co.id, diolah pada 27/08/2018
Dilihat dari grafik di atas, pariwisata memberikan dampak yang luar biasa
besar bagi PAD Kota Batu. Peningkatan signifikan yang terjadi pada tahun 2011
disebabkan oleh adanya pembangunan obyek wisata buatan baru seperti Jatim Park
2 dan alun-alun Kota Batu yang baru selesai direnovasi pada 2011. Meskipun
menjadi obyek wisata gratis bagi semua kalangan, pendapatan daerah tetap

41

Kata Data, 2016, Persentase Kemiskinan di Kota Batu, Jawa Timur 2002-2013 dalam
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/05/12/persentase-kemiskinan-di-kota-batu-jawatimur-2002-2013 (26/08/2018, 21.32 WIB)
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Kata Data, 2016, Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batu, Jawa Timur 2002-2012
dalam https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/05/12/jumlah-pendapatan-asli-daerah-paddi-kota-batu-jawa-timur-2002-2013 (25/07/2018, 06.07 WIB)
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diperoleh melalui retribusi parkir mengingat alun-alun menjadi tujuan favorit setiap
akhir pekan bagi warga sekitar maupun wisatawan luar kota pada musim liburan.
Selain itu, banyaknya hotel dan restoran yang berdiri di Kota Batu juga menjadi
penyumbang pendapatan daerah melalui pajak hotel dan restoran. Tidak
mengherankan jika kondisi ini kemudian menyebabkan PAD Kota Batu mayoritas
diperoleh dari sektor pariwisata. Di samping itu, geliat perkembangan pariwisata
dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Batu.

Grafik 2.2 Struktur PDRB Kota Batu Tahun 2012 (dalam persen)
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Sumber: BPS Kota Batu dalam Kota Batu dalam Angka 2013, diolah pada
25/08/2018
Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa sektor kepariwisataan merupakan
kegiatan perekonomian yang mendominasi di Kota Batu. Perdagangan, hotel dan
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restoran yang erat kaitannya dengan pariwisata menyumbang 49% PDRB Kota
Batu, sedangkan sektor pertanian hanya mencapai 18%.
2.2.2 Dampak Sosial
Sektor pariwisata telah menunjukkan adanya dampak positif bagi
perekonomian daerah seperti menambah penghasilan daerah, menciptakan peluang
usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan. Peluang kerja yang mampu diciptakan
dari sektor kepariwisataan tersebut dalam perkembangannya juga menarik
pendatang dari berbagai daerah untuk mengadu nasib di Kota Batu baik itu sebagai
pekerja sektor formal maupun informal. Kondisi yang demikian menjadi salah satu
faktor terjadinya peningkatan jumlah penduduk di Kota Batu di samping tingginya
tingkat natalitas.
Grafik 2.3 Jumlah Penduduk Kota Batu Tahun 2007-2012 (dalam ribuan)
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Seiring dengan perkembangan kota sebagai tujuan bagi pendatang, interaksi
antara warga Kota Batu dengan pendatang menjadi lebih intensif. Nilai-nilai budaya
yang dibawa terkadang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya asli Batu, terlebih
beberapa pendatang memiliki tujuan lain yang mengarah pada tindakan yang
melanggar hukum, seperti mengedarkan obat-obatan terlarang.43 Hal ini jelas
merupakan sebuah ancaman yang membahayakan kondisi sosial masyarakat Batu,
terutama bagi generasi muda sebagai penerus pembangunan Kota Batu. Selain itu,
sifat wisatawan yang umumnya berasal dari kelas ekonomi menengah ke atas
cenderung memiliki gaya hidup tinggi sehingga turut mempengaruhi gaya hidup
warga Kota Batu yang awalnya sederhana menjadi hedonis.
Dampak sosial lain yang timbul dari pariwisata adalah terbentuknya
kompetisi pekerjaan di Kota Batu. Spillane menjelaskan bahwa pekerjaan dalam
sektor kepariwisataan memiliki sifat kekhususan (spesialisasi) yang tidak dimiliki
oleh mayoritas penduduk setempat menjadi suatu permasalahan tersendiri. Hal ini
dikarenakan pelaku industri pariwisata tentu akan lebih condong mempekerjakan
tenaga kerja dari luar daerah yang berkompeten, sehingga menimbulkan persaingan
yang tidak seimbang bagi penduduk setempat.44 Di Kota Batu, pekerja pendatang
dari luar Batu lebih banyak mengisi posisi-posisi penting di bidang usaha
kepariwisataan seperti hotel dan rumah makan, sedangkan warga Batu mayoritas
mengisi posisi-posisi fungsional.45

43

Raafi Prapandha, 2017, BNN Batu Jaring 10 Pengguna Narkoba, Ini Daerah Rawannya, dalam
http://www.batutimes.com/baca/8636/20171208/173121/bnn-batu-jaring-10-pengguna-narkobaini-daerah-rawannya (02/03/2018, 10:25 WIB)
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James J. Spillane, Loc. Cit., hal. 98
45
Hal ini didasari oleh pengalaman penulis yang pernah bekerja di salah satu hotel dan mejadi
wakil dalam acara sosialisasi ketenagakerjaan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Perhimpunan Hotel
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2.2.3 Dampak Lingkungan
Pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang pariwisata
berbasis artifisial di Kota Batu berakibat pada merebaknya kawasan terbangun serta
polusi udara yang disebabkan banyaknya kendaraan bermotor yang masuk ke Kota
Batu sehingga berimplikasi negatif bagi lingkungan. Dampak lingkungan yang
terjadi di Kota Batu secara signifikan diantaranya meliputi penurunan jumlah
sumber mata air dan peningkatan suhu udara.
Purnawan Dwikora Negara selaku Dewan Daerah Wahana Lingkungan
Hidup Indonesia (WALHI) mengungkapkan bahwa di Kota Batu telah banyak
terjadi alih fungsi lahan yang bertujuan untuk kepentingan bisnis, termasuk hotel
dan vila. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Permanasari dan kawan-kawan
dengan judul Pengaruh Guna Lahan Terhadap Penurunan Infiltrasi di Kota Batu,
dari total lahan Kota Batu seluas 19.807 ha, lahan terbangun di Kota Batu
mengalami kenaikan dari 1.373,7 ha pada tahun 2003 menjadi 2.906,1 ha di tahun
2010.46
Kota Batu yang berlokasi di daerah pegunungan menyimpan potensi sumber
daya air melimpah yang ditandai dengan banyaknya titik sumber mata air yang
tersebar di seluruh wilayah Kota Batu. Keberadaan sumber mata air ini begitu
penting bagi kelangsungan hidup masyarakat Kota Batu, terlebih sebagai daerah
agropolitan, air dari sumber tersebut dimanfaatkan sebagai irigasi pertanian. Namun
kondisi ini mengalami perubahan ketika Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jawa

dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu pada 3 November 2017 di Hotel Kartika Wijaya Batu,
dimana ketika itu ketua PHRI memberikan pertanyaan kepada para perwakilan hotel mengenai
berapa warga Batu yang mengisi posisi manajerial.
46
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Timur menemukan fakta di lapangan bahwa titik sumber mata air di Kota Batu
berkurang dari 117 titik menjadi 53 titik. Hasil survei Ecoton (Ecological
Observation and Wetland Conservation) bersama International Union for
Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) Ecosystem-Grant
Programme (EGP) Belanda mengungkapkan bahwa penyusutan sumber mata air
tersebut disebabkan hilangnya kawasan resapan air akibat alih fungsi lahan.47
Pada tahun 2011 pernah terjadi polemik antara masyarakat, pengusaha
pariwisata dan pemerintah Kota Batu. Konflik lingkungan tersebut adalah
pembangunan hotel ‘The Rayja’ yang berlokasi hanya 150 meter dari sumber mata
air Gemulo. Keberadaan sumber mata air tersebut sangat penting untuk menyuplai
kebutuhan air bersih bagi warga Kota Batu.48 Masyarakat sekitar yang dibantu
dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) peduli lingkungan yang merasa
terancam dengan rencana pembangunan tersebut melakukan penolakan keras yang
berujung pada konflik yang melibatkan perusahaan hotel, warga dan pemerintah
Kota Batu. Hal ini wajar saja terjadi, sebab jika pembangunan terus dilakukan maka
limbah dari operasional hotel akan sangat berpotensi mencemari sumber,
sedangkan sumber mata air tersebut selama ini menjadi penopang kehidupan
masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Bulukerto yang mayoritas berprofesi
sebagai petani.49
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Kominfo Jatim, 2011, Sungai Brantas Hanya Sisakan 53 Mata Air dalam
http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/26549 (28/08/2018, 11.01 WIB)
48
Dikarenakan sumber mata air tersebut menyuplai air ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Kota Batu
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Tommy Apriando, 2013, Pembangunan Resort Dinilai Ancam Sumber Air Kota Batu dalam
http://www.mongabay.co.id/2013/10/14/pembangunan-resort-dinilai-ancam-sumber-air-kota-batu/
(23/03/2018, 10:27 WIB)
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Pemerintah Kota Batu yang berkeinginan menggenjot pembangunan di
sektor pariwisata melalui investasi dalam hal ini lalai terhadap lingkungan,
khususnya mata air yang seharusnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah
daerah. Terlebih, kegunaan sumber mata air tersebut salah satunya juga
dimanfaatkan sebagai kebutuhan pertanian untuk mendukung keberlanjutan Kota
Batu sebagai daerah agropolitan.
Gambar 2.2 Protes Masyarakat Sekitar Sumber Mata Air Gemulo Terkait
Pembangunan Hotel The Rayja

Sumber: Google
Kota Batu yang kian dikunjungi banyak wisatawan juga memicu
bertambahnya volume kendaraan bermotor yang memenuhi ruang-ruang jalan kota.
Kondisi ini menyebabkan terjadinya kemacetan di Kota Batu, terutama ketika
musim liburan. Di tengah fenomena pemanasan global yang terjadi, polusi udara
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dari kendaraan bermotor yang masuk ke Kota Batu turut menyumbang eskalasi
suhu rata-rata di Kota Batu. Suhu rata-rata Kota Batu di tahun 2001 yang berkisar
16⁰ C, meningkat menjadi 24⁰ C pada 10 tahun kemudian.50
Melalui paparan tersebut di atas pariwisata yang telah berkembang di Kota
Batu memang berdampak positif bagi perekonomian, khususnya dalam hal
peningkatan pendapatan daerah dan penciptaan lapangan kerja. Namun dampak
sosial dan lingkungan yang telah ditimbulkan justru menimbulkan kerugian serta
mengancam keberlanjutan manfaat ekonomi pariwisata itu sendiri. Dampak negatif
dari pembangunan pariwisata Kota Batu tersebut pada akhirnya juga mempengaruhi
keadaan pada sektor pertanian yang sangat bergantung pada lingkungan.

2.3

Perubahan Kondisi Pertanian Kota Batu
Diangkatnya pariwisata sebagai sektor ekonomi unggulan daerah yang

diikuti dengan pembangunan infrastruktur telah diketahui menyebabkan
perubahan-perubahan yang terjadi baik dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan.
Salah satu sektor penting di Kota Batu yang turut terdampak pembangunan
kepariwisataan tersebut adalah sektor pertanian. Adapun perubahan yang terjadi
pada sektor pertanian adalah degradasi lahan pertanian dan degradasi jumlah petani.

50

I Made Ashdiana, 2011, Batu, Sekelumit Kisah Masa Lalu dalam
https://travel.kompas.com/read/2011/06/03/20174221/Batu.Sekelumit.Kisah.Masa.Lalu
(07/03/2018. 22.38 WIB)
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2.3.1 Degradasi Luasan Lahan Pertanian
Tidak dapat dipungkiri bahwa pariwisata juga membawa dampak pada
peningkatan harga jual barang dan jasa di suatu destinasi. Menurut I Gusti Bagus
Rai Utama, peningkatan permintaan barang dan jasa ini secara beruntun akan
mempengaruhi kenaikan harga jual barang dan jasa, tidak terkecuali harga
properti.51 Seiring dengan perkembangan Kota Batu sebagai tujuan ekonomi,
permintaan akan lahan di Kota Batu mengalami kenaikan dan hal ini berbanding
lurus dengan peningkatan harga jual lahan serta memicu terjadinya alih fungsi
lahan. Desa Oro-oro Ombo menjadi salah satu kawasan incaran investor menyusul
berdirinya obyek wisata BNS serta tidak jauh dari lokasi Jatim Park 2. Harga tanah
yang awalnya berkisar Rp300.000 – Rp500.000 per meter naik secara drastis
menjadi Rp3.000.000 per meter. Sebelumnya, masyarakat Desa Oro-oro Ombo
bergantung pada sektor pertanian dan peternakan.52
Kondisi tersebut memicu para pemilik lahan untuk menjual lahan
pertaniannya dan pada akhirnya beralih fungsi menjadi lahan terbangun. Akibatnya,
Kota Batu sebagai daerah agropolitan justru mengalami penurunan luasan lahan
pertanian. Pada tahun 2007 jumlah lahan sawah di Kota Batu seluas 2.528 ha,53
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I Gusti Bagus Rai Utama, 2014, Pengantar Industri Pariwisata, Yogyakarta: Deepublish, hal.
156
52
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sedangkan pada tahun 2012 menjadi 2.372 ha.54 Bahkan pada tahun 2012, terdapat
pembangunan resor yang berdiri di atas lahan pertanian seluas 10 hektar.55
Masyarakat petani di Kota Batu umumnya tidak mencapai jenjang
pendidikan tinggi. Oleh sebab itu di tengah kondisi lahan pertanian yang
menyebabkan ketidakpastian pendapatan, petani kekurangan akan opsi alternatif
untuk memperbaiki kondisi pertaniannya, sehingga yang terjadi adalah petani
cenderung mengambil keputusan untuk menjual lahan pertaniannya tanpa berpikir
panjang memproyeksikan pemenuhan kebutuhan pertanian di masa depan.
2.3.2 Degradasi Jumlah Petani di Kota Batu
Berkembangnya usaha di bidang kepariwisataan yang dipandang mampu
memberikan pendapatan yang lebih baik juga diikuti dengan menurunnya minat
masyarakat untuk bekerja di bidang pertanian. Hal ini ditandai dengan menurunnya
jumlah petani di Kota Batu. Data dari sensus pertanian tahun 2013 menyebutkan
bahwa jumlah rumah tangga usaha pertanian di Kota Batu dari tahun 2003 yang
berjumlah 19.326 rumah tangga berkurang menjadi 17.357 rumah tangga di tahun
2013.56
Hadirnya berbagai usaha di bidang kepariwisataan menyebabkan daya tarik
pekerjaan di sektor pertanian menjadi kurang menarik. Johanes Jonick J. Ndawa
dalam penelitiannya yang berjudul “Dampak Alih Penggunaan Lahan Pertanian ke
Non Pertanian Terhadap Kesempatan Kerja dan Pendapatan Rumah Tangga Petani
54
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http://surabaya.tribunnews.com/2012/07/06/tahun-2012-5-hotel-baru-akan-berdiri-di-batu
(21/05/2018, 21.21 WIB)
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di Kota Batu (Studi Kasus Desa Oro-oro Ombo – Batu)”, berkesimpulan bahwa
pendapatan di sektor pariwisata lebih besar daripada sektor pertanian sehingga
berpengaruh pada perubahan mata pencaharian di sektor pertanian ke sektor
pariwisata.57
Pemerintah Kota Batu mulai menyadari bahwa perkembangan daerah yang
cenderung berfokus pada pembangunan di sektor pariwisata artifisial selama ini
harus diubah sehingga dapat bersinergi dengan potensi pertanian. Eddy Rumpoko
yang terpilih kembali menjadi wali Kota Batu, pada periode keduanya membawa
visi dan misi yang lebih menekankan pengembangan pariwisata yang terintegrasi
dengan pertanian yang akan dibahas penulis pada bab berikutnya.

2.4

Sustainable

Tourism

Sebagai

Pengembangan

dari

Sustainable

Development
Diskursus mengenai pariwisata berkelanjutan merupakan pengembangan
dari pembangunan berkelanjutan sebagaimana laporan World Commission on
Environment and Development (WCED) mendefinisikannya sebagai proses
pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan di masa sekarang tanpa
mengurangi kemampuan kebutuhan bagi generasi yang akan datang.58 Keterkaitan
antara pariwisata dengan pembangunan berkelanjutan memiliki hubungan yang
disebabkan adanya dua hal, yaitu dinamika dan pertumbuhan sektor pariwisata bagi
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ekonomi suatu negara dan adanya keterlibatan wisatawan, industri, lingkungan dan
komunitas masyarakat.
Pariwisata

memiliki

sifat

khusus,

dimana

konsumen

pariwisata

mengunjungi secara langsung produsen dan produk yang diinginkan, sehingga
hubungan secara langsung ini menciptakan suatu keadaan yang sensitif berupa
peluang serta ancaman. Sisi positif pariwisata dapat mendukung terciptanya
lapangan pekerjaan, investasi, serta usaha dan jasa lokal, mendukung upaya
konservasi melalui pendapatan langsung bagi suatu masyarakat, dan mendorong
terciptanya perdamaian melalui pemahaman antar budaya. Namun sebaliknya,
pariwisata juga dapat menjadi penyebab degradasi lingkungan fisik, menekan
keadaan sosial suatu komunitas masyarakat, persaingan untuk mendapatkan sumber
daya khususnya air dan lahan, berkontribusi terhadap polusi, dan menjadi sumber
pendapatan yang rentan karena sensitif terhadap perubahan nyata pada kondisi
lingkungan dan sosial suatu destinasi.59 Dengan demikian, pembangunan sektor
pariwisata memiliki dua konsekuensi secara bersamaan, yaitu memberikan manfaat
bagi suatu negara sekaligus membawa dampak negatif yang dapat membahayakan
lingkungan alam dan sosial. Oleh sebab itu pembangunan pariwisata harus dapat
memperhatikan dampak secara komprehensif agar dapat berkelanjutan.
Pentingnya pariwisata bagi pembangunan berkelanjutan telah diakui dalam
berbagai forum internasional serta dinyatakan dalam kesepakatan bersama antara
negara anggota PBB. Beberapa diantaranya adalah The UN Commission on
Sustainable Development 7th session 1999, The WTO Global Code of Ethics for

59
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Tourism 1999, Convention on Biological Diversity, Guidelines on Biodiversity and
Tourism Development 2003, Quebec Declaration on Ecotourism 2002, dan World
Summit on Sustainable Development, Johannesburg 2002.60
Berdasarkan pada konsep umum pembangunan berkelanjutan, keterkaitan
pariwisata dengan pembangunan berkelanjutan dan kesepakatan yang dicapai
dalam forum internasional, menghasilkan suatu penetapan agenda untuk pariwisata
yang lebih berkelanjutan dengan memperhatikan dua aspek yang saling berkaitan,
yaitu kemampuan pariwisata sebagai kegiatan di masa depan dan kemampuan
masyarakat serta lingkungan untuk menyerap dan mengambil manfaat dari dampak
pariwisata secara berkelanjutan. Agenda ini kemudian diarahkan untuk
mengembangkan kebijakan pariwisata yang dapat memberikan pengaruh untuk
meminimalisir dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan dan sosial, serta
memaksimalkan kontribusi positif dan kreatif pariwisata terhadap ekonomi lokal,
konservasi warisan alam dan budaya serta kualitas hidup penghuni dan pengunjung.
Hal ini kemudian ditujukan untuk mencapai dua belas sasaran yang telah
ditetapkan, 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.61
Dalam mewujudkan agenda tersebut, pemerintah berperan penting dalam
mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan. Dikatakan demikian sebab, pertama,
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agenda sustainable tourism mencakup kebutuhan publik, meski sektor swasta telah
mengakui tanggung jawabnya, namun pihak tersebut tidak dapat diharapkan untuk
memimpin isu ini. Kedua, di semua negara, sektor pariwisata terpecah menjadi
berbagai bentuk bisnis, terutama usaha mikro atau kecil, secara kolektif tindakan
mereka dapat menciptakan suatu perubahan, namun secara individu hal ini mustahil
dilakukan sehingga diperlukan dukungan eksternal (pemerintah). Ketiga,
pemerintah bertanggung jawab atas banyak fungsi dalam pengembangan
sustainable tourism, seperti penggunaan lahan, peraturan tenaga kerja dan
lingkungan serta penyediaan infrastruktur, dan keempat, pemerintah secara
langsung terlibat dalam mendukung pariwisata melalui pemasaran, layanan
informasi, pendidikan dan sebagainya.62
Dari pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa untuk dapat menjalankan
agenda pariwisata yang berkelanjutan, peran pemerintah sebagai aktor
pembangunan pariwisata dalam hal pembuat kebijakan sangat diperlukan. Disini
peran pemerintah daerah juga menjadi sangat vital, sebab pemerintah daerah-lah
yang lebih mengetahui kondisi riil potensi wilayah serta bertanggung jawab secara
penuh dalam memenuhi kebutuhan daerahnya.
Berkaitan dengan apa yang terjadi di Kota Batu, permasalahan yang timbul
di sektor pertanian di tengah pembangunan pariwisata menjadikan pemerintah Kota
Batu bertanggung jawab sebagai aktor yang berperan untuk membentuk kebijakan
pariwisata yang lebih memperhatikan kearifan lokal bidang pertanian, sehingga
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manfaat yang diperoleh dari pengembangan pariwisata akan mendukung sektor
pertanian yang akan dijelaskan pada bab berikutnya.
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