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BAB III 

KEBIJAKAN PARIWISATA PEMERINTAH KOTA BATU DALAM 

MENCAPAI SUSTAINABLE TOURISM 

 

Dalam BAB III ini penulis akan menjelaskan upaya pemerintah Kota Batu 

dalam mencapai sustainable tourism melalui tataran kebijakan. Pertama-tama, 

penulis akan menerangkan tentang bagaimana Kota Batu mengembangkan bidang 

pertanian organik. Pada bagian kedua menjelaskan bagaimana kebijakan 

pemerintah Kota Batu dalam mengembangkan pariwisata menjadi kota pariwisata 

internasional untuk mendukung pengembangan pertanian organik.  

3.1 Kebijakan Sustainable Tourism di Indonesia  

Pariwisata bagi Indonesia merupakan potensi penting yang dikembangkan 

sebagai penghasil devisa. Bentuk pengembangan yang dilakukan di Indonesia tidak 

hanya pembangunan secara fisik (infrastruktur) dan non-fisik (sumber daya 

manusia), tetapi juga berupa keaktifan dalam dinamika industri pariwisata global 

melalui keikutsertaan Indonesia pada forum internasional seperti UNWTO. 

Keanggotaan Indonesia di UNWTO sendiri diatur di dalam Keppres No. 2 tahun 

1972 tentang Pengesahan Status of The World Tourism Organization.53  

                                                           
53 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Keanggotaan Indonesia Pada Organisasi 
Internasional dalam https://www.kemlu.go.id/Documents/Keanggotaan_Indonesia_pada_OI.pdf 
(12/03/2018, 08.38 WIB) 
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Pada sidang umum PBB yang berlangsung di Santiago, Chili tanggal 1 

Oktober 1999, Indonesia turut serta dalam menyepakati aturan penting dalam 

memastikan pariwisata sebagai sektor ekonomi strategis dunia, yaitu Kode Etik 

Kepariwisataan Dunia.54 Kode Etik Kepariwisataan Dunia merupakan suatu 

komitmen berupa aturan tertulis yang memuat prinsip-prinsip kepariwisataan bagi 

semua pihak dan semua tingkatan masyarakat, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, 

agensi, hingga wisatawan, yang terdiri dari 10 pasal, yaitu 1) Kontribusi pariwisata 

untuk membangun saling pengertian dan saling menghormati antar penduduk dan 

masyarakat; 2) Kepariwisataan sebagai media untuk memenuhi kebutuhan kualitas 

hidup baik secara perseorangan maupun kolektif; 3) Kepariwisataan sebagai faktor 

pembangunan berkelanjutan; 4) Kepariwisataan sebagai pemakai budaya warisan 

kemanusiaan serta sebagai penyumbang pengembangan warisan budaya itu sendiri; 

5) Kepariwisataan adalah kegiatan yang menguntungkan bagi masyarakat dan 

negara penerima wisatawan; 6) Kewajiban para pemangku kepentingan 

pembangunan kepariwisataan; 7) Hak dasar berwisata; 8) Kebebasan bergerak 

wisatawan; 9) Hak para pekerja dan pengusaha dalam industri pariwisata, dan 10) 

Pelaksanaan prinsip-prinsip Kode Etik Pariwisata Dunia.55  

Dalam konteks kebijakan hukum, pelaksanaan kepariwisataan di Indonesia 

selama 19 tahun berdasar pada UU nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan. 

Persepsi pemerintah Indonesia terhadap pariwisata ketika itu masih berfokus 

kepada perluasan lapangan kerja dan usaha serta pendapatan negara. Pada tahun 

                                                           
54 UNWTO, 2001, Global Code Ethic for Tourism, Madrid: UNWTO, hal. 1 
55 Ibid. 
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2009, Indonesia resmi melakukan amandemen UU kepariwisataan dari UU nomor 

9 tahun 1990 menjadi UU nomor 10 tahun 2009.  

Dalam lembar penjelasan atas UU Nomor 10 tahun 2009 tentang 

kepariwisataan, amandemen tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa 

UU nomor 9 tahun 1990 sudah tidak lagi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan 

pariwisata dunia, sebab dalam peraturan tersebut menitikberatkan pada usaha 

pariwisata dan belum bersifat menyeluruh.56 Dalam UU nomor 10 tahun 2009 

aturan-aturan yang tertulis lebih komprehensif memuat asas, fungsi dan tujuan yang 

lebih peka terhadap aspek keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan. Selain itu, 

Indonesia juga telah mengadopsi Kode Etik Kepariwisataan Dunia yang diselipkan 

dalam bab prinsip penyelenggaraan kepariwisataan.57  

Guna mengimplementasikan pembangunan kepariwisataan, dibutuhkan 

suatu penyusunan rencana pembangunan pariwisata yang berfungsi untuk 

memperjelas arah pembangunan pariwisata nasional. Berdasarkan UU No. 10 tahun 

2009, pembangunan kepariwisataan di Indonesia dilakukan dengan pedoman yang 

dinamakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 

(RIPPARNAS).58  

RIPPARNAS diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 

yang memiliki fungsi sangat penting bagi pembangunan kepariwisataan Indonesia.  

Terdapat dua alasan mengapa RIPPARNAS menjadi penting, pertama, 

                                                           
56 DPR RI, 2009, Kepariwisataan dalam http://www.dpr.go.id/jdih/index/id/527 (14/03/2018, 
09.18 WIB)  
57 Lihat lampiran UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan pasal 5 
58 UU No. 10 tahun 2009 pasal 8 
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RIPPARNAS memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi 

kepariwisataan dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, 

dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan 

berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, 

RIPPARNAS berfungsi mengatur peranan stakeholders terkait, baik itu lintas 

sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong 

pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.59 Di dalam RIPPARNAS 

memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan arah pengembangan kepariwisataan nasional, 

yang dalam hal ini berlaku selama periode tahun 2010-2025. 

Visi dalam RIPPARNAS tahun 2010-2025 adalah terwujudnya Indonesia 

sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, 

mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. mewujudkan 

visi tersebut ditempuh melalui empat misi yaitu, 1) destinasi pariwisata yang aman, 

nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan 

pendapatan nasional, daerah dan masyarakat, 2) pemasaran pariwisata yang 

sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan 

wisatawan nusantara dan mancanegara, 3) industri pariwisata yang berdaya saing, 

kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap 

lingkungan alam dan sosial budaya, dan 4) organisasi pemerintah, pemerintah 

daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme 

                                                           
59 Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan 
Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, hal. 3 
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operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya 

pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.60  

Sementara itu, tujuan dari pembangunan kepariwisataan Indonesia adalah 

sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata. 

Kedua, mengkomunikasikan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan 

media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab. Ketiga, 

mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian 

nasional dan terakhir, mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola 

pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, 

pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien. 

Sedangkan yang menjadi sasaran pembangunan kepariwisataan nasional adalah 

peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, jumlah pergerakan 

wisatawan nusantara, jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara, 

jumlah pengeluaran wisatawan nusantara dan produk domestik bruto di bidang 

kepariwisataan.61 

Adapun yang menjadi arah pembangunan kepariwisataan nasional 

dilaksanakan 1) dengan berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang 

berkelanjutan, 2) berorientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan 

kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan, 3) 

dengan tata kelola yang baik, 4) secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah 

                                                           
60 Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan 
Kepariwisataan Nasional 
61 Ibid. 
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dan lintas pelaku, serta 5) dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik 

dan sektor privat.62 

Sehubungan dengan hal tersebut, peraturan pemerintah nomor 50 tahun 

2011 ini menegaskan arah pembangunan kepariwisataan menjadi dasar arah 

kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan nasional 

dalam periode waktu tahun 2010-2025 yang meliputi pembangunan destinasi 

pariwisata nasional, pemasaran pariwisata nasional, industri pariwisata nasional 

dan kelembagaan kepariwisataan nasional. Adapun pelaksanaannya 

diselenggarakan secara terpadu oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai 

dengan kewenangannya, dunia usaha dan masyarakat.63 

Berdasarkan pada uraian di atas, Indonesia telah berkomitmen secara penuh 

mendukung upaya pembangunan pariwisata secara berkelanjutan. Hal ini tampak 

pada adanya amandemen undang-undang pariwisata yang lebih menyeluruh, 

terlebih di dalamnya telah mengadopsi Kode Etik Kepariwisataan Dunia. Di 

samping itu, dalam bab visi, misi, tujuan, sasaran dan arah pembangunan 

kepariwisataan menekankan pendekatan berkelanjutan sebagai aspek yang harus 

dipenuhi. Selain itu, sehubungan dengan konsep sustainable tourism, UNWTO 

menjelaskan bahwa untuk dapat memperoleh hasil yang efektif, kebijakan harus 

dikembangkan dan diimplementasikan pada skala nasional maupun lokal. 

Pengambilan keputusan pada skala lokal merupakan aspek terpenting dalam 

pembangunan berkelanjutan, terlebih destinasi lokal terkait langsung dengan 

                                                           
62 Ibid. 
63 Ibid. 
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industri pariwisata, dimana manfaat maupun kerugiannya akan dipengaruhi secara 

langsung.64 Berdasarkan penjelasan tersebut, peran pemerintah daerah sebagai 

pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan menjadi penting guna memastikan 

kebijakan kepariwisataan yang bersifat menyeluruh. 

Berdasarkan pada kebijakan Indonesia tersebut di atas, dapat diketahui bahwa 

Indonesia telah berkomitmen secara penuh mendukung upaya mencapai 

sustainable tourism. Sehubungan dengan konsep sustainable tourism, UNWTO 

menjelaskan bahwa untuk dapat memperoleh hasil yang efektif, kebijakan harus 

dikembangkan dan diimplementasikan pada skala nasional maupun lokal. 

Pengambilan keputusan pada skala lokal merupakan aspek terpenting dalam 

pembangunan berkelanjutan, terlebih destinasi lokal terkait langsung dengan 

industri pariwisata, dimana manfaat maupun kerugiannya akan dipengaruhi secara 

langsung.65 Maka dari itu, pelaksanaan kebijakan sustainable tourism di Indonesia 

memerlukan peran pemerintah daerah sebagai aktor pembangunan pariwisata di 

daerahnya. Pemerintah Kota Batu dalam hal ini berperan penting dalam 

mewujudkan capaian sustainable tourism sebagai bagian dari agenda pariwisata 

internasional maupun nasional. 

 

 

 

                                                           
64 UNWTO & UNEP, Op. Cit., hal. 56 
65 Ibid. 
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3.2 Kebijakan Pariwisata Kota Batu Tahun 2012-2017 

Kebutuhan Kota Batu dalam mencapai sustainable tourism tidak hanya 

dipengaruhi oleh kebijakan nasional, namun juga kebutuhan di lingkup internal 

Kota Batu sendiri. Hal ini mengingat pembangunan pariwisata di Kota Batu selama 

periode tahun 2007-2012 jauh dari potensinya sebagai daerah agropolitan dan 

cenderung berdampak negatif pada kondisi sosial dan lingkungan. Selain itu, arah 

pembangunan yang cenderung berfokus pada pembangunan pariwisata berbasis 

modal juga telah mempengaruhi kondisi pertanian di Kota Batu, dimana terjadi 

penurunan luasan lahan serta penurunan jumlah petani.  

Pada tahun 2012, di Kota Batu diadakan pemilihan kepala daerah, dimana 

Eddy Rumpoko kembali terpilih kembali menjadi walikota Batu. Dalam periode 

kedua kepemimpinannya, Eddy mengusung visi pemerintahannya yakni 

menjadikan Kota Batu sebagai sentra pertanian organik serta menjadi kota 

pariwisata internasional. Dalam kebijakannya tersebut, pemerintah Kota Batu di 

bawah kepemimpinan kedua Eddy berupaya mengangkat kembali sektor pertanian 

sebagai basis ekonomi daerah dengan didukung oleh pencapaian yang telah 

dilakukan di bidang pariwisata. 

Pengejawantahan visi tersebut tertuang dalam suatu dokumen perencanaan 

pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 

yang diatur melalui Perda Kota Batu No. 7 tahun 2013. Di dalamnya memuat 

penjelasan visi, misi serta strategi kebijakan pemerintah Kota Batu dalam 
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membangun daerahnya dengan masa berlaku menyesuaikan masa jabatan kepala 

daerah, yaitu tahun 2012-2017. 

Menurut penjelasan di dalam buku RPJMD Kota Batu, terdapat beberapa 

pokok-pokok visi pembangunan pemerintah Kota Batu, yaitu 1) Kota Batu menjadi 

sentra pertanian organik, 2) Kota Batu menjadi kota kepariwisataan internasional 

untuk melandasi dan memperkuat pertanian organik, 3) sektor pendidikan yang 

mampu mendukung sektor pertanian organik dan pariwisata yang menjadi unggulan 

Kota Batu, 4) sumber daya alam, manusia dan budaya yang dikelola secara baik, 5) 

pemerintah Kota Batu yang baik, kreatif dan inovatif dan 6) pemerintahan 

(eksekutif maupun legislatif) dan masyarakat Kota Batu yang memiliki perilaku 

berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.66   

Dari enam pokok visi Kota Batu tersebut di atas, tampak bahwa sektor 

pertanian menjadi fokus pembangunan Kota Batu di tahun 2012-2017. Dalam 

penelitian ini, fokus pembahasan penulis adalah pada pokok visi yang kedua, yaitu 

Kota Batu menjadi kota kepariwisataan internasional untuk melandasi dan 

memperkuat pertanian organik. Hal ini sesuai dengan pernyataan UNWTO, bahwa 

pariwisata hendaknya memaksimalkan kontribusi bagi ekonomi lokal, warisan 

alam dan budaya, serta kualitas hidup masyarakat dan pengunjung.67 Adapun dalam 

konteks pembangunan di Kota Batu adalah memaksimalkan kontribusi pariwisata 

terhadap sektor pertanian sebagai salah satu sektor kekuatan ekonomi daerah. 

                                                           
66 Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun 2012-2017, 
BAB V: Penjelasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran hal. 1-10 
67 UNEP & UNWTO, Op. Cit., hal. 18 
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Dalam perencanaan pembangunan tahun 2012-2017, pemerintah Kota Batu 

menginginkan peningkatan posisi peran dari kota sentra pariwisata menjadi kota 

kepariwisataan internasional. Dalam perencanaan pembangunan ini, sektor 

kepariwisataan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan perekonomian melalui 

usaha-usaha kepariwisataan, akan tetapi sektor juga diarahkan untuk dapat 

mendorong penguatan ekonomi di sektor pertanian.  

Sasaran pemerintah Kota Batu dalam visi pembangunan pariwisata tersebut 

meliputi, 1) terwujudnya Kota Batu sebagai destinasi wisata internasional “Batu 

Destination” berbasis budaya lokal dan agrowisata, 2) terwujudnya penguatan citra 

industri pariwisata Kota Batu dalam industri pariwisata internasional dan 

tersebarluaskannya promosi keunggulan dan kenyamanan wisata Kota Batu, dan 3) 

tersedianya SDM kepariwisataan yang berkompetensi internasional.68  

A. Mewujudkan Kota Batu Sebagai Destinasi Wisata Internasional “Batu 

Destination” Berbasis Budaya Lokal dan Agrowisata 

Dalam mencapai sasaran pertama, pemerintah Kota Batu telah menyusun 

strategi untuk dapat mewujudkannya. Adapun strategi pemerintah Kota Batu dalam 

RPJMD adalah, 1) menyusun rencana induk pengembangan pariwisata kota yang 

berwawasan internasional dalam peraturan daerah, 2) menyusun strategi dan grand 

design penyiapan sistem dan struktur sosial dalam mendukung kepariwisataan 

internasional, 3) menyusun kebijakan kepariwisataan dalam bentuk peraturan 

daerah, 4) memfasilitasi berdirinya Daerah Tujuan Wisata unggulan baru  “ASEAN 

Culture Park” yang berwawasan internasional, 5) mengembangkan Kota Batu 

                                                           
68 Ibid., hal. 21 
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secara makro menuju perwujudan Batu Destination, 6) mengembangkan desa dan 

kelurahan menjadi desa wisata berdasarkan pada potensi masing-masing wilayah, 

7) meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya mewujudkan “Batu 

Destination”, dan 8) menyiapkan infrastruktur kepariwisataan internasional.69 

B. Penguatan Citra Industri Pariwisata Kota Batu dalam Industri 

Pariwisata Internasional 

Citra pariwisata Kota Batu pada dasarnya telah terbentuk sejak sektor 

kepariwisataan menjadi prioritas pembangunan pemerintah daerah pada periode 

tahun 2007-2012. Akan tetapi dalam misi pemerintah Kota Batu pada periode 2012-

2017 ini lebih menekankan pendayagunaan potensi lokal, yang mana sebelumnya 

industri pariwisata di Kota Batu cenderung berorientasi pariwisata berbasis modal. 

Strategi pemerintah Kota Batu dalam mewujudkan sasaran tersebut adalah 

1) menggelar kegiatan pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata secara rutin 

dalam skala regional, nasional maupun internasional sebagai sajian wisata, 2) 

memantau sajian wisata Kota Batu agar tetap mempertahankan basis budaya lokal 

dan agrowisata, 3) melakukan tindakan tertentu terhadap penyelewengan yang 

terjadi, 4) mengupayakan Kota Batu masuk dalam International Tourism Directory, 

World Federation of Tourist Guide Association dan World Tourism Organization, 

dan 5) memenuhi standar sarana prasarana wisata internasional.70 

 

                                                           
69 Ibid. 
70 RPJMD Kota Batu BAB VII, Loc. Cit. 
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C. Penyebarluasan Promosi Keunggulan dan Kenyamanan Wisata Kota 

Batu 

Dalam upaya pengembangan pariwisata, kegiatan promosi menjadi langkah 

penting agar produk pariwisata Kota Batu dapat dikenal secara luas dan bersifat 

atraktif. Hal ini sesuai dengan pendapat Prajogo dalam Spillane, bahwa konsumen 

pariwisata harus diinformasikan agar mau mengunjungi suatu daerah wisata.71  

Adapun strategi yang ditetapkan pemerintah Kota Batu dalam hal 

mempromosikan pariwisata daerahnya adalah 1) mempromosikan semua obyek 

pariwisata di Kota Batu secara nasional dan internasional melalui media informasi 

yang efektif, 2) mengembangkan promosi langsung melalui Location Based 

Advertising, dan 3) memperkuat kerjasama promosi pariwisata dengan daerah 

Malang Raya dan daerah berbatasan. Arah kebijakan pemerintah Kota Batu dari 

strategi tersebut adalah melakukan promosi pariwisata daerah dan pencitraan Kota 

Wisata Batu, pemantapan city branding sebagai kota wisata tingkat nasional dan 

memperkuat kerjasama bidang pariwisata antar daerah dalam dan luar provinsi 

untuk peningkatan ekonomi daerah.72  

D. Penyediaan SDM Kepariwisataan Berkompetensi dan Profesional 

Kota Batu dari sisi sumber daya alam memang memiliki potensi bagi 

pengembangan pariwisata, namun sebagian besar masyarakat Kota Batu belum 

memiliki kecakapan dalam bidang pariwisata secara teknis. Spillane 

                                                           
71 James J. Spillane, 1987, Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya, Yogyakarta: Kanisius, 
hal. 117 
72 RPJMD Kota Batu, Loc. Cit. 
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mengemukakan bahwa kepariwisataan merupakan industri yang memerlukan jasa 

yang mementingkan unsur kecepatan, keamanan, murah, mudah dan ramah serta 

memerlukan tenaga kerja yang keterampilan teknis di bidang pariwisata.73 Oleh 

sebab itu, penyediaan SDM kepariwisataan berkompeten dan profesional 

merupakan hal yang juga diperhatikan oleh pemerintah Kota Batu, terlebih 

pariwisata yang dikembangkan adalah desa wisata dan agrowisata yang melibatkan 

masyarakat lokal yang tinggal dalam desa tersebut sebagai pengelolanya. 

Terdapat tiga strategi yang digunakan oleh pemerintah Kota Batu dalam 

mempersiapkan SDM kepariwisataan, antara lain 1) melatih siswa kejuruan 

kepariwisataan melalui Praktek Kerja Langsung (PKL), 2) menyelenggarakan 

pelatihan dan pendampingan pengelolaan wisata internasional untuk desa wisata, 

dan 3) meningkatkan profesionalitas para pekerja sektor pariwisata melalui 

pendidikan di Balai Latihan Kerja.74 

Dari keempat poin perencanaan pemerintah Kota Batu tersebut, pemerintah 

Kota Batu menghendaki pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal dan 

agrowisata, penguatan citra Kota Batu menjadi kota pariwisata internasional, 

memperluas pasar pariwisata melalui promosi dan peningkatan SDM pariwisata di 

Kota Batu. Pemerintah Kota Batu dalam hal ini mulai mengimplementasikan 

kebijakan tersebut di tahun 2013, yaitu pasa disahkannya Perda RPJMD Kota Batu 

tersebut 

 

                                                           
73 Spillane, Op. Cit., hal. 93 
74 RPJMD, Loc. Cit. 
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3.3 Implementasi Kebijakan Pariwisata Kota Batu Tahun 2012-2017 

Visi pemerintahan Kota Batu di periode tahun 2012-2017 adalah “Kota Batu 

sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional, ditunjang oleh 

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

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

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

Esa”. Dalam mengkomunikasikan visi tersebut, pemerintah Kota Batu melakukan 

branding kota yang direpresentasikan melalui komunikasi visual berupa logo.  

Gambar 3.1 Perubahan Logo Branding Kota Batu 

 

Sumber: Google 

Pemerintah Kota Batu mengenalkan brand ‘Shining Batu’ pada 20 Mei 

2013, dimana ketika itu bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, sebagai 

motivasi agar hari kebangkitan dimaknai sebagai bangkitnya Kota Batu menjadi 

kota yang lebih baik.75 Menurut Bapak Munsif Fanani, selaku Kepala Bidang 

Perencanaan Ekonomi Sub Bidang Pariwisata dan Pertanian BAPPELITBANGDA 

                                                           
75 Hasil wawancara dengan Bapak Munsif Fanani, ST, Kepala Sub Bidang Ekonomi Pertanian dan 
Pariwisata BAPPELITBANGDA Kota Batu 
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Kota Batu, logo di atas menggabungkan tiga garis, yaitu biru yang bermakna 

pendidikan, merah-oranye bermakna potensi pariwisata, dan hijau bermakna 

potensi pertanian. Ketiganya dimaksudkan sebagai keunggulan daerah yang 

dikembangkan agar saling bersinergi dan membentuk Kota Batu sebagai kota 

impian melalui tiga garis yang membentuk bintang. Selain itu, garis biru, merah-

oranye dan hijau dalam logo tersebut juga memiliki makna hubungan antara 

manusia dengan Tuhan, hubungan antar sesama manusia dan hubungan antara 

manusia dengan alam.76  

Brand ‘Shining Batu’ memuat pesan simbolis kekuatan integrasi 

pendidikan, pertanian dan pariwisata sebagai potensi yang berkontribusi 

mewujudkan visi pembangunan di Kota Batu, serta dapat dimaknai sebagai sinergi 

dalam mewujudkan keseimbangan antar elemen untuk dapat mewujudkan 

kesinambungan antar sektor. Dalam kaitannya dengan prinsip sustainable tourism, 

visi merupakan modal penting dalam menentukan sasaran pembangunan pariwisata 

yang berkelanjutan, yang tentunya setiap daerah memiliki perbedaan potensi serta 

perbedaan kebutuhan.77 Shining Batu menjadi simbol visi pemerintah Kota Batu 

sebagai landasan untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang 

memprioritaskan sektor pariwisata untuk mendukung sektor pertanian. 

Dalam RPJMD Kota Batu tahun 2012-2017 telah dijelaskan bahwa 

pemerintah Kota Batu merencanakan pengembangan pariwisata berbasis budaya 

lokal dan agrowisata untuk mendukung pertanian organik. Adapun maksud dari 

                                                           
76 Ibid. 
77 UNWTO & UNEP, Loc. Cit., hal. 61 
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pengembangan pariwisata untuk mendukung pertanian organik yang diterjemahkan 

oleh pemerintah Kota Batu adalah menambah daya tarik wisata guna meningkatkan 

kunjungan wisatawan yang datang, sehingga wisatawan berpeluang menjadi 

segmen pasar potensial dari produk pertanian organik yang dikembangkan.78 

Dipilihnya sistem pertanian organik oleh pemerintah Kota Batu relevan 

dengan kebutuhan Kota Batu untuk merevitalisasi kerusakan lahan yang terjadi, 

sehingga melalui sistem pertanian organik akan dapat memperbaiki kondisi 

lingkungan lahan pertanian serta meningkatkan nilai kualitas produk pertanian Kota 

Batu. Menurut Food and Agriculture Organization for the United Nations (FAO), 

pertanian organik adalah sistem manajemen produksi holistik yang mendorong 

peningkatan kesehatan agro-ekosistem, termasuk keanekaragaman hayati, siklus 

biologis, dan aktivitas biologis tanah.79 Sedangkan menurut Kementerian Pertanian 

Indonesia dalam Peraturan Menteri Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013, 

pertanian organik adalah praktik dalam pertanian yang menekankan penerapan dan 

manajemen yang mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya 

di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi 

setempat serta menghindari bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan dalam 

sistem pertanian.80  

                                                           
78 Buku RPJMD Kota Batu 2012-2017, Op. Cit., BAB V hal. 3 
79 FAO, What is Organic Agriculture? dalam http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq1/en/ 
(20/10/2018, 11.06 WIB) 
80 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian 
Organik dalam 
http://perundangan.pertanian.go.id/admin/file/PERATURAN%20MENTERI%20PERTANIAN%2
0TENTANG%20SISTEM%20PERTANIAN%20ORGANIK.pdf (29/10/2018, 12.15 WIB), hal. 5 
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Pertanian organik juga memiliki keunggulan secara ekonomi. Hal ini 

dikarenakan harga produk pertanian organik lebih mahal daripada produk pertanian 

anorganik atau konvensional. Menurut FAO keadaan ini disebabkan pasokan 

makanan organik memiliki keterbatasan untuk dapat memenuhi permintaan pasar, 

dimana penyediaan bahan-bahan alami untuk pertanian organik memerlukan waktu 

dan tenaga lebih banyak.81 Di samping itu, Kementerian Pertanian mengutarakan 

bahwa hal ini juga dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat, 

sehingga konsumen bersedia membayar lebih mahal untuk mendapatkan produk 

pangan yang sehat, aman dan ramah lingkungan.82 

Dalam perencanaan pembangunan di sektor pariwisata, pemerintah Kota 

Batu berkomitmen menerbitkan pengaturan pengembangan pariwisata. Rencana 

tersebut meliputi rencana induk pengembangan pariwisata kota dan kebijakan 

kepariwisataan dalam bentuk perda. Hal tersebut terealisasi pada tahun 2013 

dengan adanya penerbitan Perda Kota Batu No. 1 tahun 2013 tentang 

penyelenggaraan kepariwisataan. Sedangkan, rencana induk pengembangan 

pariwisata Kota Batu yang direncanakan akan dibentuk dalam bentuk perda, hingga 

penelitian ini dilakukan masih belum diterbitkan. Menurut Bapak Munsif Fanani, 

selaku Kepala Bidang Ekonomi Sub Bidang Pertanian dan Pariwisata 

BAPPELITBANGDA Kota Batu, belum diterbitkannya perda tersebut dikarenakan 

masih diperlukan evaluasi serta perencanaan yang matang dengan melibatkan 

                                                           
81 FAO, Why is Organic Food More Expensive than Conventional Food?, dalam 
http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq5/en/ (20/10/2018, 11.53 WIB) 
82 Kementerian Pertanian, Bagaimana Memproduksi Sayuran Organik?, dalam 
http://pustaka.setjen.pertanian.go.id/publikasi/wr273054.pdf  (20/10/2018, 12.00 WIB) 
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Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan stakeholder yang ada di Kota 

Batu.83 Meskipun demikian, pengembangan pariwisata tetap berjalan sesuai dengan 

arahan kebijakan. 

Desa wisata dan agrowisata menjadi jenis daya tarik wisata yang dipilih oleh 

pemerintah Kota Batu untuk menambah obyek wisata guna meningkatkan jumlah 

wisatawan. Dalam hal ini, pemerintah Kota Batu merencanakan agar seluruh desa 

dan kelurahan yang ada di Kota Batu menjadi desa wisata berdasarkan potensinya 

masing-masing, adapun kegiatan agrowisata termasuk dalam kegiatan yang ada di 

dalam desa wisata.  

Mengingat desa wisata adalah suatu kawasan yang ditujukan sebagai 

destinasi wisata, maka suatu desa harus memiliki karakteristik. Menurut Yoeti 

dalam bukunya yang berjudul Pengantar Industri Pariwisata, karakteristik tersebut 

meliputi apa yang dapat dilihat (something to see), apa yang dapat dilakukan 

(something to do) dan apa yang dapat dibeli (something to buy).84 Dalam konteks 

visi Kota Batu Tahun 2012-2017 yang bertujuan mendorong pariwisata untuk 

mendukung sektor pertanian, maka jenis desa wisata yang sesuai untuk 

dikembangkan adalah desa wisata dengan obyek wisata agro. Hal ini sesuai dengan 

penjelasan UNWTO yang mendefinisikan wisata pedesaan sebagai suatu wisata 

yang menyajikan produk wisata berupa pengalaman bagi wisatawan melalui 

aktivitas berbasis alam, pertanian dan budaya masyarakat lokal.85 Dalam hal ini, 

                                                           
83 Munsif Fanani, Loc. Cit. 
84 Oka A. Yoeti, 1996, Pengantar Industri Pariwisata, Bandung: Angkasa Offset., hal. 172 
85 UNWTO, 2017, Implementation of the general programme of work for 2016-2017 dalam 
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/ce106_03_implementation_of_the_general_programme_o
f_work_2016-2017_en.pdf (21/10/2018, 12.25 WIB) 
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Dinas Pariwisata menjadi lembaga teknis yang berperan dalam pengembangan desa 

wisata di Kota Batu. Implementasi kebijakan yang dilakukan Dinas Pariwisata 

adalah dengan melakukan komunikasi secara internal maupun eksternal, yaitu 

kepada pemerintah desa, Pokdarwis, pelaku wisata dan masyarakat umum.  

Dari sisi komunikasi internal, Dinas Pariwisata menggelar rapat rutin 

mingguan yang diadakan setiap hari senin, membahas rencana pengembangan yang 

sesuai dengan potensi kawasan yang akan dikembangkan. Dinas Pariwisata Kota 

Batu juga melakukan koordinasi serta menyampaikan informasi pada dinas-dinas 

lain yang terkait dengan memanfaatkan media grup dalam aplikasi WhatsApp. Di 

samping itu, Dinas Pariwisata juga melakukan komunikasi informal dengan 

bertemu secara langsung setiap saat.  

Komunikasi eksternal yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata adalah 

melakukan visitasi ke desa dan kelurahan yang ada di Kota Batu maupun 

sebaliknya. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi terkait kebijakan 

pemerintah Kota Batu sekaligus mengawasi dan mengevaluasi pengembangan 

pariwisata. Komunikasi tersebut juga dilakukan di luar pemerintah desa dan 

kelurahan, yaitu Pokdarwis. Adapun pola komunikasi yang digunakan adalah 

melalui pertemuan secara formal dan informal. Akan tetapi dalam praktiknya lebih 

banyak dilaksanakan secara informal dan insidentil, yaitu hanya pada saat 

dibutuhkan saja.86 

                                                           
86 Hasil Wawancara dengan Ahmad Daris Haidar Abid, staf Bidang Pengembangan Produk 
Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Batu pada 02/01/2019, 11.00 WIB di Balai Kota Batu ‘Among 
Tani’. 
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Adapun komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu juga 

disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan, yaitu pelaku wisata. Sebagai 

contoh, pemerintah Kota Batu mengkomunikasikan kebijakan pengembangan desa 

wisata dan agrowisata kepada hotel dan restoran yang di Kota Batu melalui 

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu. Dalam hal ini 

pemerintah Kota Batu mendorong agar setiap hotel di Kota Batu turut mendukung 

keberadaan desa wisata dengan menawarkan paket wisata kepada tamu yang 

menginap. Dalam hal ini, PHRI juga dihimbau agar memastikan suplai bahan 

pangan diperoleh dari petani Kota Batu.87  

Komitmen pemerintah Kota Batu dalam pembangunan pariwisata di tahun 

2012-2017 adalah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat. 

Pelibatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di Kota Batu sebenarnya 

telah dipertimbangkan di periode pemerintahan sebelumnya. Hal ini ditandai 

dengan adanya pembentukan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) melalui Surat 

Keputusan (SK) Walikota Batu No. 180/90/KEP/422.012/2010. Berdasarkan SK 

tersebut, tujuan dari pembentukan Pokdarwis adalah untuk memasyarakatkan dan 

membudayakan nilai-nilai semangat kepariwisataan ke seluruh masyarakat Kota 

Batu.88 Dalam kegiatannya, Pokdarwis di tiap-tiap  desa dan kelurahan di Kota Batu 

membuat forum pertemuan dengan frekuensi satu bulan sekali, yakni untuk 

melakukan koordinasi terkait pengembangan desa wisata di desa dan kelurahan 

                                                           
87 Ibid 
88 Surat Keputusan Walikota Batu No. 180/90/KEP/422.012/2010 tentang pembentukan Pokdarwis 
Kota Batu 
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masing-masing.89 Selain itu, Dinas Pariwisata memberikan penyampaian informasi 

kepada masyarakat melalui Pusat Informasi Pariwisata (PIP) yang dilakukan setiap 

saat dengan menyesuaikan kebutuhan. Salah satu bentuk penyampaian yang 

dilakukan adalah dengan memanfaatkan aplikasi media sosial Instagram dengan 

nama akun @informasipariwisata_kotabatu yang dikelola oleh pegawai PIP.90 

Dalam implementasi kebijakan pariwisata di sisi penyediaan sumber daya, 

Dinas Pariwisata Kota Batu tampak masih memerlukan adanya peningkatan 

kualitas sumber daya manusia. Hal ini disebabkan terdapat permasalahan yang 

cukup mendasar, yaitu pegawai Dinas Pariwisata Kota Batu mayoritas tidak 

memiliki latar belakang keilmuan di bidang pariwisata, bahkan beberapa 

diantaranya terdapat lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dalam proses 

pengambilan keputusan, Dinas Pariwisata Kota Batu seringkali mendatangkan 

konsultan dan akademisi untuk mengatasi hal tersebut.91  

Dari segi sumber daya anggaran, pengembangan desa wisata diperoleh 

melalui anggaran yang disediakan pemerintah Kota Batu melalui sistem anggaran 

berbasis kinerja, yaitu menyesuaikan kebutuhan masing-masing instansi. Selain itu, 

anggaran pengembangan pariwisata juga diperoleh melalui anggaran desa yang 

seperti Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Sedangkan, dalam hal 

sumber daya kewenangan, setiap bidang di Dinas Pariwisata diberikan kewenangan 

untuk mengambil keputusan secara langsung, khususnya terhadap permasalahan 

                                                           
89 Ahmad Daris, Loc. Cit.,  
90 Ibid. 
91 Ibid. 
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pengembangan pariwisata yang sifatnya mendesak. Selain itu, Pokdarwis juga 

diberikan kewenangan oleh Dinas Pariwisata dalam hal memutuskan tindakan yang 

diperlukan di setiap desa dan kelurahan.92 

Dari pemaparan tersebut di atas, implementasi kebijakan pengembangan 

pariwisata di Kota Batu dilakukan dengan pendekatan berbasis masyarakat atau 

CBT (Community Based Tourism). Menurut Suansri dalam bukunya yang berjudul 

Community Based Tourism Handbook menjelaskan bahwa CBT adalah bentuk 

pariwisata yang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial dan 

budaya, oleh karena itu CBT merupakan salah satu alat untuk mewujudkan 

pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.93 Dengan pendekatan CBT, peran 

pemerintah Kota Batu sebagai stakeholder terbatas sebagai regulator dan fasilitator, 

yaitu menyediakan kebutuhan masyarakat desa dan kelurahan untuk 

mengembangkan desa wisata. Adapun peran operator diserahkan sepenuhnya 

kepada masyarakat melalui Pokdarwis yang telah dibentuk maupun peranan 

masyarakat sekitar. Disini keaktifan masyarakat menjadi penentu keberhasilan dari 

program kebijakan pembangunan desa wisata yang diinisasi oleh pemerintah Kota 

Batu. Hal ini dimaksudkan untuk mendayagunakan masyarakat sebagai pengelola 

sekaligus penerima manfaat dari pengembangan pariwisata. 

Selain memberikan peran serta masyarakat, pemerintah Kota Batu juga 

memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berusaha di bidang 

kepariwisataan, yang dalam hal ini adalah mendukung upaya pertumbuhan usaha-

                                                           
92 Ibid. 
93 Potjana Suansri, 2003, Community Based Tourism Handbook, Thailand: REST Project, hal. 14 
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usaha baru di Kota Batu. Adapun yang menjadi salah satu program untuk 

menunjang kebijakan pariwisata yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Batu adalah 

dengan dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan 

kemudahan pelayanan izin usaha. 

Dukungan pemerintah Kota Batu terhadap UMKM adalah dengan 

mendorong peningkatan UMKM melalui program Pelayanan Usaha Terpadu 

Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT KUMKM). PLUT KUMKM 

sendiri merupakan suatu program dari Kementerian Koperasi, Perindustrian dan 

Perdagangan Republik Indonesia yang ada di Kota Batu. Pusat layanan tersebut 

berfungsi sebagai pendamping bagi masyarakat guna meningkatkan kuantitas dan 

kualitas UMKM di Kota Batu. Bentuk pelayanan yang dilakukan diantaranya 

adalah konsultasi bisnis, pendampingan, promosi dan pemasaran, akses ke sumber 

pembiayaan (modal), pelatihan bisnis, pembangunan jaringan dan kemitraan, 

pustaka enterpreneur dan galeri UMKM.94 Di samping itu, program PLUT 

KUMKM tersebut memang diprioritaskan bagi warga Kota Batu.95  

Dalam kaitannya dengan pengembangan desa wisata, bentuk usaha yang 

tumbuh di tengah masyarakat dari adanya kebijakan pemerintah Kota Batu tersebut 

adalah usaha akomodasi berupa homestay dan usaha jasa makanan dan minuman. 

Menurut Perda Pariwisata Kota Batu, homestay dan usaha jasa makanan dan 

minuman termasuk dalam kategori usaha kepariwisataan.96 

                                                           
94 Profil PLUT KUMKM Kota Batu dalam https://www.youtube.com/watch?v=m274qMTuzxs 
(27/11/2018, 21.14 WIB) 
95 Ferry Agusta Satrio, 2015, Bingung Usaha Apa, Warga Batu Silahkan Datang Kesini dalam 
https://www.malangtimes.com/baca/2961/20150812/153346/bingung-usaha-apa-warga-batu-
silahkan-datang-ke-sini/ (26/11/2018, 20.15 WIB) 
96 Perda Kota Batu No. 1 Tahun 2013 
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Dalam menyikapi pertumbuhan UMKM di Kota Batu, pemerintah Kota 

Batu turut memberikan kemudahan pelayanan perizinan bagi masyarakat melalui 

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

(DPMPTSPTK). Lembaga yang dibentuk pemerintah Kota Batu tersebut bertujuan 

untuk memberikan kemudahan pelayanan perizinan bagi masyarakat yang telah 

memiliki usaha tapi belum memiliki izin secara resmi. Adapun kemudahan yang 

dimaksud adalah adanya pelimpahan kewenangan dari walikota selaku kepala 

daerah kepada kepala dinas, sehingga mempercepat proses perizinan. Hal ini diatur 

di dalam Perda Kota Batu No. 30 tahun 2017 pasal 4 yang berbunyi, 

“Walikota mendelegasikan sebagian wewenang penandatanganan 
perizinan kepada Kepala Dinas selaku Administrator Pelayanan Perizinan 
Terpadu”97 
 
Dengan adanya kebijakan tersebut, setiap orang berhak memperoleh 

kesempatan yang sama untuk melakukan usaha, dalam hal ini termasuk investor 

maupun masyarakat Kota Batu. 

Pemerintah Kota Batu juga berupaya memperkuat citra industri 

pariwisatanya, pemerintah Kota Batu turut menggelar kegiatan-kegiatan yang 

mengusung kearifan lokal. Contoh kegiatan yang dilakukan oleh Kota Batu 

diantaranya adalah Karnaval Shining Batu, Gebyar Budaya Nusantara dan Batu 

International Islamic Tourism. 

Karnaval Shining Batu diselenggarakan pada 2 November 2014. Kegiatan 

tersebut menjadi salah satu kegiatan dalam rangkaian perayaan HUT Kota Batu ke-

                                                           
97 Perda Kota Batu No. 30 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu 
Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu, pasal 4 
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13. Perayaan tersebut diikuti sekitar 1.500 warga Kota Batu dari seluruh elemen 

masyarakat, seperti perwakilan desa dan kelurahan, siswa sekolah, lembaga 

pemerintahan dan swasta yang ada di Kota Batu dengan tema ‘Pertanian organik 

dan pariwisata mendunia’. Peserta karnaval menghiasi kendaraan yang digunakan 

selama karnaval berlangsung dengan berbagai macam produk pertanian 

berdasarkan potensi yang ada di desa masing-masing, serta sebagai sarana 

mengenalkan pertanian organik kepada masyarakat.98 

Dalam upaya menguatkan citranya dalam skala nasional, pemerintah Kota 

Batu menggelar kegiatan festival ‘Gebyar Budaya Nusantara’. Festival berskala 

nasional tersebut diikuti 22 kontingen dari beberapa daerah di Indonesia, seperti 

Tulungagung, Banyuwangi, Gresik, Pamekasan, Ponorogo, Jember, Banyumas, 

Subang, serta diikuti kontingen dari provinsi Papua, Maluku, Sulawesi Selatan, 

Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Aceh dan Sumatera Barat. 

Kegiatan tersebut memperoleh apresiasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia sebagai salah satu event nasional yang 

dapat memperkuat persatuan bangsa Indonesia.99  

Kota Batu juga berupaya mengenalkan citranya sebagai kota pariwisata 

secara internasional. Salah satu kegiatan yang dilakukan pemerintah Kota Batu 

adalah dengan menjalin kerjasama dengan organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama 

(NU), menyelenggarakan Batu Internasional Islamic Tourism. Kegiatan tersebut 

                                                           
98 I Made Asdhiana, 2014, 1.500 Warga Ikuti Karnaval Shining Batu dalam 
https://travel.kompas.com/read/2014/11/03/100700027/1.500.Warga.Ikuti.Karnaval.Shining.Batu 
(23/11/2018, 12.01 WIB) 
99 Puskompublik, 2014, Kemenparekraf Apresiasi Kota Batu Gelar Pawai Budaya Nusantara 2014 
dalam http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2611 (26/11/2018, 17.42 WIB) 
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berisikan kegiatan kesenian yang mengusung tema kebudayaan Islam di Indonesia. 

Selain itu, event tersebut juga merupakan rangkaian kegiatan tur diplomatik yang 

diselenggarakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, sehingga dihadiri 

oleh beberapa perwakilan negara lain, diantaranya Duta Besar dari Korea Utara, 

Ukraina dan Bosnia Herzegovina, serta 8 korps diplomatik dari kedutaan Pakistan, 

China, Bahrain, Republik Ceko, Suriname, Venezuela, Fiji dan Vietnam.100 

Selain memperkuat citra pariwisata melalui berbagai kegiatan, pemerintah 

Kota Batu juga melakukan kegiatan promosi pariwisata. Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Batu selaku pelaksana teknis mempunyai fungsi salah satunya 

mempromosikan pariwisata Kota Batu, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh 

Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata. Salah satu bentuk kegiatan promosi 

yang pernah dilakukan adalah menggelar kegiatan Batu Travel Mart yaitu ajang 

pertemuan para pelaku industri pariwisata (seller) dan agen perjalanan wisata 

(buyer) guna menjalin kerjasama agar para buyer dapat membawa client mereka 

untuk berwisata ke Kota Batu. Dinas Pariwisata mengikutsertakan Batu 

Professional Tourism Association (BAPTA), yaitu komunitas pemandu wisata dan 

agen wisata yang ada di Kota Batu. Para buyer yang menghadiri kegiatan tersebut 

berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan diantaranya berasal dari luar negeri, 

seperti Malaysia dan Singapura. Dalam kegiatan tersebut, para buyer juga 

                                                           
100 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2016, Korps Diplomatik Mengenakan Sarung di 
Batu Islamic Internasional Tourism (BIIT) 2016 dalam 
https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Korps-Diplomatik-Mengenakan-Sarung-di-Batu.aspx 
(24/11/2018, 10.39 WIB) 
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dikenalkan dengan kegiatan wisata yang terdapat pada desa-desa wisata yang ada 

di Kota Batu.101  

Sementara itu, pemerintah Kota Batu juga terus melakukan upaya untuk 

mempercepat pengembangan pertanian organik sehingga kegiatan agrowisata 

berbasis pertanian organik dapat terwujud. Pada tahun 2014, pemerintah Kota Batu 

menstimulasi masyarakat petani dengan memberikan insentif kepada petani senilai 

Rp1.000.000 per bulan bagi petani yang bersedia menerapkan pertanian organik.102 

Adapun anggaran yang disiapkan pemerintah Kota Batu untuk pengembangan 

pertanian organik mencapai Rp 8 Miliar.103  

Upaya pemerintah Kota Batu dengan memberikan insentif kepada petani 

ternyata kurang berhasil. Menurut Eddy Rumpoko, terdapat kendala lain, yaitu pada 

sisi penyuluh lapang yang kurang efektif dalam menyampaikan program pertanian 

organik pada masyarakat petani, serta adanya kekhawatiran dari pihak masyarakat 

petani. Para petani di Kota Batu merasa khawatir apabila mengubah sistem 

pertanian dari konvensional ke pertanian organik akan semakin memperbesar 

ketidakpastian pendapatan mereka. Selain itu, pertanian organik membutuhkan 

waktu untuk dapat memulihkan kondisi lahan agar dapat ditanami secara organik, 

yakni sekitar dua sampai tiga tahun. Dalam menyikapi kendala tersebut, pemerintah 

Kota Batu kemudian mengambil langkah untuk membentuk tim percepatan 

                                                           
101 Sri Endah Nurhidayati, Studi Evaluasi Penerapan Community Based Tourism (CBT) sebagai 
Pendukung Agrowisata Berkelanjutan, Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Universitas 
Airlangga Vol. 28, No. 1, tahun 2015, hal. 5 
102 Eko Widianto, 2013, Petani Organik Dapat Insentif Rp 1 Juta dalam 
https://nasional.tempo.co/read/535248/petani-organik-dapat-insentif-rp-1-juta-per-
bulan/full&view=ok (25/11/2018, 11.49 WIB) 
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pertanian organik.104 Adapun terkait pembentukan tim percepatan pertanian organik 

Kota Batu diatur melalui Keputusan Walikota Batu No. 

188.45/50/KEP/422.012/2015.  

 Dibentuknya tim percepatan pertanian organik Kota Batu ternyata masih 

menghadapi kendala. Menurut Endang Triningsih, selaku ketua tim percepatan 

pertanian organik Kota Batu, data yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Kota Batu dinilai tidak cukup. Selain itu, data lapangan di desa dan 

kelurahan yang direncanakan menjadi kawasan pertanian sudah tidak sesuai dengan 

kondisi terbaru (kedaluwarsa), sehingga tim tersebut mengalami kesulitan untuk 

mengevaluasi serta merumuskan kebijakan pertanian organik.105 Selain itu, progres 

pemberian insentif bagi petani yang masih berlangsung juga tidak optimal sebab 

terindikasi mengarah pada adanya tindakan penyelewengan. Menurut Wijaya 

selaku pemerhati pertanian organik di Kota Batu, terdapat beberapa petani yang 

mau beralih ke pertanian organik justru tidak mendapat insentif secara utuh. 

Sementara, nama petani yang belum menerapkan pertanian organik justru tercatat 

sebagai petani yang beralih ke pertanian organik.106 

Kendala pengembangan pertanian organik juga terjadi dari sisi masyarakat 

petani Kota Batu sendiri. Contoh pada pengembangan di Desa Torongrejo yang 

menjadi daerah demplot pertanian organik, petani di daerah tersebut tidak 
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(25/11/2018, 12.11 WIB) 



80 
 

sepenuhnya beralih ke pertanian organik. Para petani menggunakan 50% pupuk 

organik dan 50% pupuk anorganik dalam proses penanaman. Masyarakat petani di 

Desa Torongrejo khawatir apabila terjadi gagal panen jika menggunakan sistem 

pertanian organik secara penuh. Di samping itu, masyarakat petani juga khawatir 

hasil panen dari pertanian organik tidak laku, sebab pemerintah Kota Batu sendiri 

belum dapat menyediakan pangsa pasar yang jelas bagi petani.107 Meskipun 

mengalami kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya, program pertanian 

organik terus dikebut oleh pemerintah Kota Batu dengan meyakinkan para petani 

di Kota Batu untuk beralih ke sistem pertanian organik serta mengupayakan 

sertifikasi lahan pertanian organik guna memperoleh kepercayaan pasar terhadap 

produk pertanian organik yang dikembangkan.  

Menindaklanjuti masalah tersebut, pemerintah Kota Batu kembali 

mencarikan solusi, khususnya terhadap kendala pemasaran produk pertanian 

organik. Pada tahun 2016, pemerintah Kota Batu mengembangkan program smart 

city yang dikhususkan bagi petani. Program ini bertujuan untuk memudahkan petani 

dalam berinteraksi dan bertransaksi secara langsung dengan konsumen di seluruh 

Indonesia. Selain itu, smart city bertujuan untuk mempermudah petani dalam 

melihat potensi pasar pertanian di Indonesia.108 Program smart city Kota Batu 

menganggarkan dana sebesar Rp10 Miliar dengan melibatkan International 
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dalam http://aoi.ngo/web/petani-di-batu-tak-tertarik-pertanian-organik-ini-penyebabnya/ 
(18/08/2018, 09.06 WIB) 
108 Siti Rutmawati, 2016, Dongkrak Pertanian Organik, Kota Batu Serahkan Alat Pertanian dalam 
https://malang.merdeka.com/kabar-malang/dongkrak-pertanian-organik-kota-batu-serahkan-
bantuan-alat-pertanian-161015o.html (18/07/2018, 09.32 WIB) 



81 
 

Business Machines (IBM)109 Indonesia.110 Melalui berbagai upaya yang dilakukan 

pemerintah Kota Batu untuk mensukseskan program pertanian organik, terdapat 

beberapa contoh kawasan yang telah menerapkan pertanian organik, seperti yang 

terdapat di Kelurahan Temas dan Desa Bumiaji. 

Kelurahan Temas memiliki potensi pertanian sayuran. Kawasan pertanian 

di kelurahan tersebut merupakan kawasan pertama di Kota Batu yang memperoleh 

sertifikat pertanian organik nasional pada tahun 2015.111 Keberhasilan Kelurahan 

Temas dalam mengembangkan pertanian organik terwujud melalui keaktifan petani 

di Kelurahan Temas dalam menangkap peluang dari pertanian organik. Bapak 

Taslan, selaku ketua kelompok tani Kelurahan Temas berperan dalam meyakinkan 

para petani di daerahnya agar mau menerapkan pertanian organik. Strategi yang 

digunakannya adalah membeli hasil panen petani di daerahnya dengan harga yang 

lebih tinggi dan tidak mengikuti harga pasaran, kemudian mengedukasi petani 

tentang pola tanam organik. Hasilnya, petani Kelurahan Temas secara mandiri 

mampu memasarkan produk sayuran ke organik dengan merek ‘Be-Life’ dengan 

harga kisaran Rp20 ribu per kilogram untuk produk seperti sayur bayam, kangkung 

dan sawi.112  
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Petani yang berhasil mengembangkan pertanian organik juga terdapat di 

Desa Bumiaji. Komoditi pertanian organik yang menjadi unggulan di desa tersebut 

adalah buah jambu kristal. Pertanian organik jambu kristal tersebut dikembangkan 

oleh salah seorang petani muda, Hardi, sejak tahun 2014. Dalam pemasarannya, 

Hardi memanfaatkan media daring seperti Instagram dan Google Maps untuk 

berinteraksi dengan konsumen. Di samping itu, Hardi juga memanfaatkan peluang 

untuk memperluas pasar dengan membuka usaha agrowisata petik jambu kristal 

dengan memasang harga tiket masuk Rp15.000 per orang serta menjualnya kepada 

pengunjung dengan harga yang sama per kilogram.113 Beberapa contoh kasus di 

atas membuktikan adanya dampak positif kebijakan pengembangan pertanian 

organik. Namun, oleh karena program tersebut ditujukan untuk seluruh kawasan 

pertanian yang ada di desa dan kelurahan se- Kota Batu, maka secara keseluruhan 

pengembangan pertanian organik di Kota Batu masih perlu upaya lebih lanjut. 

Guna mencapai target dari pengembangan pertanian organik di tahun 2017, 

pemerintah Kota Batu menyadari perlu adanya tindakan lebih lanjut untuk dapat 

mencapai tujuan sebagai sentra pertanian organik. Dalam hal ini, pemerintah Kota 

Batu mempercepat sertifikasi lahan pertanian organik.114 Realisasi dari percepatan 

sertifikasi lahan organik ternyata belum mencapai target di tahun 2017. Hanya 

terdapat 12 kelompok tani yang berhasil menyelesaikan sertifikasi organik, antara 

lain Desa Sumberbrantas, Tulungrejo, Gunungsari, Pandanrejo, Giripurno, 
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Pendem, Mojorejo, Junrejo, Beji, Kelurahan Dadaprejo, Temas dan Sisir. Menurut 

Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Kota Batu, Yayat Supriatna, proses 

sertifikasi organik terkendala masalah kesiapan, sebab dalam prosesnya memakan 

waktu yang tidak sebentar, sedangkan lahan pertanian di Kota Batu masih banyak 

yang tidak menerapkan konsep pertanian organik.115  

Berbeda dengan program pertanian organik yang mengalami serangkaian 

hambatan, pengembangan desa wisata di Kota Batu menunjukkan perkembangan 

yang positif. Beberapa desa dan kelurahan pada tahun 2017 telah dinyatakan 

beroperasi menjadi desa wisata. Adapun desa wisata tersebut disajikan dalam tabel 

berikut. 

Tabel 3.1 Daftar Desa Wisata di Kota Batu 

No Desa Wisata Lokasi 
1 Kampung Wisata Tani Temas Kelurahan Temas 
2 Desa Wisata Kungkuk Desa Punten 
3 Desa Wisata Tulungrejo Desa Tulungrejo 
4 Desa Wisata Bumiaji Desa Bumiaji 
5 Desa Wisata Sidomulyo Desa Sidomulyo 
6 Desa Wisata Oro-oro Ombo Desa Oro-oro Ombo 
7 Desa Wisata Sumberjo Desa Sumberjo 
8 Desa Wisata Gunungsari Desa Gunungsari 
9 Kampung Kelinci Bulukerto Desa Bulukerto 
10 Desa Wisata Pandanrejo Desa Pandanrejo 
11 Desa Wisata Torongrejo Desa Torongrejo 
12 Desa Wisata Tlekung Desa Tlekung 
13 Desa Wisata Junrejo Desa Junrejo 
14 Desa Wisata Songgokerto Kelurahan Songgokerto 
Sumber: Data Primer Pusat Informasi Pariwisata, Dinas Pariwisata Kota Batu, 

diolah 2018 
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Belum terealisasinya penerapan pertanian organik di seluruh desa dan 

kelurahan ternyata tidak mengganggu jalannya pengembangan desa wisata. Bahkan 

dari daftar desa wisata di atas, beberapa desa wisata telah memiliki wisata agro 

sebagai basis daya tarik wisata unggulan, sebagai contoh yang terdapat di Desa 

Bumiaji, Kelurahan Temas, dan Desa Tulungrejo. 

Dampak dari kebijakan pemerintah Kota Batu mulai menunjukkan hasil 

pada tahun 2017, yang dalam hal ini merupakan target dari visi “Kota Batu Sentra 

Pertanian Organik Berbasis Kepariwisataan Internasional”. Hal tersebut akan 

dijelaskan pada bab berikutnya dengan pembahasan analisis kebijakan pemerintah 

Kota Batu dalam konsep sustainable tourism pada ranah economic sustainability 

yang dikemukakan UNWTO, serta menjelaskan dampak kebijakan tersebut bagi 

perekonomian Kota Batu. 

 


