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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 LATAR BELAKANG  

Dinamika kepariwisataan di wilayah Kota Batu akhir-akhir ini cukup menarik 

untuk dikaji, Kota Batu yang seharusnya menjadi kota wisata dengan sajian alamnya, 

namun saat ini wisata artificial atau buatan yang berkembang sangat cepat sekali, 

tentu secara tidak langsung ini menegasikan dengan kondisi atau karakteristik Kota 

Batu yang menjadi daerah pegunungan atau dengan destinasi wisata alamnya. Kota 

Batu seharunya memiliki jati diri sebagai kota kecil dengan konsep wisata alamnya 

yang berbeda dengan daerah lain, sehingga akan memiliki daya tarik tersendiri bagi 

wisatawan. 

Dengan keberadaan wisata berbasis buatan seperti Jawa Timur Park 1-3, 

Predator Fun Park, Museum Angkut dan sebagainya justru menguasi kunjungan 

wisata yang ada di Kota Batu, mengambil data dari Badan Pusat Statisik tahun 2017 

dapat diketahui bahwa diatas 80% wisatawan yang datang ke Kota Batu 

mengunjungi wisata buatan yang ada di Batu, jika dilihat kembali bahwa wisata 

buatan itu hanya dimiliki oleh beberapa orang saja, sehingga sirkulasi perekonomian 

melalui sektor pariwisata tentu  tidak berjalan sehat, karena hanya dari kalangannya 

saja yang akan mendapatkan dampak besar, tentu ini harus menjadi perhatian bagi 

pemerintah Kota Batu sendiri dalam mengelola kebijakan kepariwisataan. (Badan 

Pusat Statistik, 2017) 

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 6 Tahun 

2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur 

(Ripparprov) sebagaimana visi mewujudkan Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi 
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sebagai destinasi pariwista terkemuka di dunia, berdaya saing dan berkelanjutan. 

Menempatkan Kota Batu sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 

(KSPP) untuk mengembangkan destinasi pariwisatanya, tentu seluruh elemen yang 

ada di Kota Batu harus mendukung secara penuh kebijakan ini, tidak hanya 

pemerintah daerah saja namun institusi dibawahnya juga harus mendukung kebijakan 

ini. (Perda Provinsi Jawa Timur No 6 Tahun 2017). 

Melihat dinamika perkembangan wisata yang semakin cepat dan tidak terarah 

sesuai kondisi Kota Batu yang terjadi saat ini kemudian Kecamatan Bumiaji 

memiliki sebuah ide/ inovasi dalam mengembangkan wisata dengan konsep alam 

dengan potensi desa sekaligus memunculkan kembali wisata alam yang ada di Kota 

Batu melalui pengembangan Paket Wisata desa, tentu ini menjadi sebuah terobosan 

bagus dan menarik dalam mengembangkan wisata alam di tengah-tengah wisata 

buatan yang semakin banyak di Kota Batu.  

 Inovasi dalam pengembangan wisata saat ini menjadi sebuah keniscayaan 

bagi kota yang memiliki basic sebagai kota wisata. Dalam hal ini Kecamatan 

Bumiaji memiliki inisiatif berusaha mengembalikan wisata yang ada di Kota Batu 

dengan konsep alamnya melalui “Paket Wisata Desa”, dapat dipahami bahwa dalam 

konsep pengembangan paket wisata ini mengakomodir seluruh desa yang ada di 

Kecamatan Bumiaji, yang berjumlah 9 desa dengan melibatkan masyarakat sebagai 

peran penting dalam program ini. (M. Hartoto, 2019) 

Kondisi alam di Kecamatan Bumiaji yang menguntungkan tentu harus bisa 

dimanfaatkan oleh penggiat wisata, baik itu dari pokdarwis, pokmas, dan juga 

pemerintah sendiri dalam melihat peluang ini. Kecamatan Bumiaji yang terdiri dari  

Desa Punten, Sumbergondo, Tulungrejo, Pandanrejo,Gunungsari, Giripurno, 
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Bumiaji, Bulukerto dan Desa Sumberbrantas tentu menjadi keuntungan tersendiri 

karena seluruhnya merupakan desa, dan setiap desa memiliki potensi yang berbeda, 

sehingga keanekaragaman potensi desa dapat di kembangkan menjadi sebuah 

destinasi wisata yang menarik dan layak untuk dikunjungi wisatawan. 

 Inovasi pengembangan paket wisata ini merupakan aktualisasi dari berbagai 

kalangan untuk menjadikan Kecamatan Bumiaji sebagai wilayah dengan wisata alam 

yang layak dikunjungi. Secara tidak langsung ini merupakan langkah awal untuk 

membuat inovasi wisata dengan melihat prospek wisata alam yang ada. Kemudian 

dari sini Kecamatan Bumiaji mengambil peran strategis dalam melakukan inovasi 

pengembangan wisata yang tentu di dukung dengan kebijakan sehingga akan 

mendapatkan legalitas dalam pelaksanaan. 

 Inovasi merupakan sebuah ide yang muncul secara spontanitas oleh 

inisiatornya/ pemrakarsanya, namun sebuah inovasi muncul karena adanya 

pembelajaran yang dilakukan oleh seseorang dengan melihat dinamika dan 

permasalahan yang berkembang di masyarakat, diharapkan inovasi yang diciptakan 

merupakan hasil dari kematangan berfikir dan ketika direalisasikan menjadi sebuah 

program ataupun kegiatan akan secara tepat sasaran di manfaatkan oleh masyarakat. 

(Thahier, 2015) 

Sejatinya sebuah Inovasi penting bagi setiap elemen kehidupan baik 

masyarakat dan juga bagi pemerintah. Negara-negara yang yang saat ini terbilang 

maju bahkan sangat berkepentingan dengan inovasi. Penemuan-penemuan 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat. Inovasi ini tentu 

sangat dibutuhkan juga bagi negara-negara yang terbelakang dan sedang berkembang 

dalam rangka memperbaiki kondisi negaranya. (Syafarudin, Asrul, 2012) 
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 Inovasi paket wisata ini masuk di dalam program Peningkatan Partisipasi 

masyarakat dalam Membangun Desa/ Kelurahan dalam kegiatan fasilitasi 

pengembangan potensi perokonomian Desa/Kelurahan Kecamatan Bumiaji tahun 

2019, tentu inovasi ini relevan dengan kebijakan yang digunakan oleh pemerintah 

kecamatan dalam merealisasikan inovasi paket wisata ini. Diharapkan dengan adanya 

inovasi paket wisata ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pihak-

pihak yang telah menjadi sasaran dari inovasi pengembangan paket wisata ini. 

(Dokumen Pelaksana Anggaran, 2019) 

 Posisi Kecamatan Bumiaji dalam inovasi pengembangan wisata desa ini 

adalah sebagai regulator sekaligus sebagai penanggung jawab, untuk pengelola atau 

operator paket wisata ini di kelola oleh pihak ketiga atau selaku mitra yang dibentuk 

oleh Kecamatan Bumiaji melalui Keputusan Camat Bumiaji Nomor : 180/ /KEP / 

422.330 / 2019 Tentang Tim Pendamping Bulan Berkunjung Bumiaji, untuk 

mengelola paket wisata. Mitra itu adalah ”Sengkuyung Bumiaji” yang merupakan 

pihak ketiga yang beranggotakan dari kelompok masyarakat, perangkat desa dan juga 

penggiat wisata yang berada di wilayah Kecamatan Bumiaji. 

 Diharapkan dengan adanya pengelola yang benar-benar berasal dari 

masyarakat dapat mengetahui secara sepesifik mengenai kebutuhan dan juga 

permasalahan yang ada di wilayah desanya. Kemudian ketika sudah mampu berjalan 

dengan baik diharapkan pengelola ini dapat mengembangkan paket wisata yang lain 

dan juga dari sisi pengelola keuangan dan operasional dapat dimaksimalkan melalui 

hasil yang di dapatkan dari kunjungan wisatawan. 

 Paket wisata dapat didefinisikan rangkaian perjalanan wisata dengan satu atau 

lebih tujuan kunjungan yang disusun dari beberapa objek atau minimal dua objek 
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dengan berbagai fasilitas perjalanan tertentu dalam satu rangkaian perjalanan yang 

tetap, serta dijual dalam satu harga tunggal yang menyangkut seluruh komponen dari 

perjalanan wisata yang meliputi akomodasi, atraksi wisata transportasi dan pelayanan 

lain sehingga ini merupakan satu kesatuan yang di kemas menjadi paket wisata Tentu 

dalam pengelolaan paket wisata ini dibutuhkan SDM pariwisata yang memadai 

sehingga paket wisata tersebut dapat terlaksana dengan baik. (Nuriata, 2017)  

 Dalam paket wisata ini berbagai potensi yang dimiliki setiap desa seperti 

budaya, tanaman organik, peternakan susu, keindahan alam kemudian di kemas 

sedemikian rupa sehingga menjadi sajian wisata yang dapat menarik wisatawan.     

Dari potensi inilah yang kemudian diharapkan dapat memajukan wisata desa melalui 

sektor wisata dan juga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan 

juga pendapatan asli desa.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Inovasi paket wisata yang ada di Kecamatan Bumiaji sejatinya sangat inovatif 

pada satu sisi, tetapi disisi lain masih banyak masalah dalam implementasinya, 

terutama pada sisi SDM internal atau pengelola, transportasi, akomodasi dan juga 

atraksi. Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut tentu sebuah inovasi tidak 

dapat terlaksana dengan baik apabila elemen penting dalam sebuah inovasi tersebut 

belum dipersiapkan sedemikian rupa, maka perlu adanya evaluasi dari masalah 

tersebut. 

Permasalahan yang selama ini terjadi khususnya dalam inovasi 

pengembangan paket wisata yang pertama SDM, dalam hal ini ketika Kecamatan 

Bumiaji merealisasikan sebuah inovasi ternyata belum siap dari sisi pengelola paket 

wisata, keterbatasan pemahaman oleh pengelola dari sisi administrasi, keuangan dan 

juga tim koordinasi lapangan masih menjadi masalah yang tidak mudah, tentu ini 
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harus menjadi evaluasi penting bagi Kecamatan Bumiaji. Permasalahan yang kedua 

adalah transportasi dan akomodasi, dalam hal ini dari sisi fisik secara umum masih 

sangat kurang memadai, beberapa destinasi wisata perlu banyak perbaikan baik dari 

sisi content maupun fasilitas destinasi wisata. 

Permasalahan yang ketiga yaitu terkait atraksi atau sajian yang ditampilkan 

bagi wisatawan sehingga membuat menarik ketika wisatan menikmati paket wisata 

tersebut, secara umum dari sisi atraksi memang perlu perbaikan, namun ada beberapa 

desa yang memang sudah berjalan dengan baik dari sisi atraksi tentu ini bisa 

dijadikan sebagai contoh bagi desa lain dalam menampilkan atraksi sebagai ciri khas 

desanya masing-masing sehingga dapat membuat nyaman wisatawan yang datang. 

 Permsalahan lain yang diambil khusunya yang ada di wilayah Kecamatan 

Bumiaji adalah desa atau pengelola wisata sering kali berjalan sendiri-sendiri 

sehingga antara desa atau tempat wisata tidak terintegrasi dan justru potensi 

pariwisata di desa masing-masing akan menemui banyak kesulitan dilapangan dan 

juga sulit untuk berkembang karena tidak ada yang mengarahkan atau melakukan 

koordinasi dengan pihak yang memiliki otoritas terkait, yang nantinya malah akan 

mengurangi nilai kepariwisataan di Kecamatan Bumiaji.   

 Keterlibatan dari Pemerintah Kecamatan Bumiaji sendiri sejauh ini patut di 

apresiasi karena pemerintah Kecamatan Bumiaji tidak hanya berkutat pada pelayanan 

adminsitrasi masyarakat, namun ikut melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat 

melalui wisata, tentu ini akan menjadi semangat tersendiri bagi desa-desa yang 

terlibat, karena pada dasarnya setiap desa yang ada di Kecamatan Bumiaji memiliki 

potensi yang bagus dalam sektor pariwisata. 
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 Menurut data BPS pada tahun 2017 jumlah wisatawan yang ada di 

Kecamatan Bumiaji mencapai 1.304.211 wisatawan, namun harus dipahami kembali 

bahwa di atas 90% dari jumlah wisatawan hanya berkunjung ke taman rekreasi 

selecta dan juga coban talun yang sebagian besar pengelolanya hanya di miliki oleh 

beberapa orang saja. Hanya Desa Bumiaji dan Punten saja yang sudah berjalan untuk 

wisata desa. Tentu dari permasalahan ini kemudian harus terjadi pemerataan wisata 

desa yang ada di Kecamatan Bumiaji melalui paket wisata sehingga tingkat 

pendapatan masyarakat pun dapat meningkat. (Badan Pusat Statistik, 2017) 

 Dengan adanya inovasi ini diharapkan dapat meningkatan pendapatan 

personal bagi pengelola wisata dan juga meningkatkan pendapatan asli desa. 

Pendapatan personal yang dimaksud adalah setiap individu yang terlibat akan 

mendapatkan dampak positif berupa peningkatan pendapatan mereka mereka seperti 

guide lokal, sopir angkut, warung yang berada di sekitar destinasi wisata, kemudian 

untuk pendapatan pengelola wisata tentu itu akan di dapatkan melalui tiket masuk 

dan lainnya. Sedangkan pendapatan bagi desa tentu menjadi tujuan yang penting 

karena di dalam konsep paket wisata ini, disisi lain untuk mempromosikan wisata 

yang ada di setiap desa, namun juga ada alokasi untuk kas desa yang berasal dari 

pemasukan kunjungan wisatawan, dan juga dana yang masuk digunakan untuk 

operasional dan pengembangan lanjutan. 

 Pada dasarnya pengembangan pariwisata sejatinya telah di arahkan untuk 

menumbuhkan rasa kecintaannya terhadap warisan atau bdaya yang dimiliki oleh 

masing-masing daerah dan akan menimbulkan kesadaran masyarakat terhadap 

pariwisata. Peningkatan kesadaran ini tentu bisa melalui penyuluhan tentang wisata, 

pembinaan terhadap kelompok budaya dan menampilkan nilai-nilai kearifan lokal. 
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Jika melihat pengembangan yang dilakukan oleh Kecamatan Bumiaji tentu di kemas 

dalam “Paket Wisata” desa. (Muljadi, 2009) 

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan mendefinisikan bahwa “Kepariwisataan merupakan keseluruhan 

kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin 

yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara 

wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah 

Daerah, dan pengusaha”.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tersebut dapat kita lihat 

bahwa inovasi pengembangan paket wisata yang ada di Kecamatan Bumiaji 

termasuk dalam aspek kepariwisataan karena terkait dengan beberapa elemen seperti 

industri wisata, destinasi wisata, pemasaran dan juga kelembagaan pariwisata 

sehingga inovasi ini merupakan langkah dalam mendukung implementasi Undang-

Undang Kepariwisataan di Indonesia. (UU Nomor 10 Tahun 2009) 

Selain itu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 

2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-

2025, bahwa Indonesia memiliki Visi pembangunan kepariwisataan nasional untuk 

terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya 

saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan 

rakyat. Ini merupakan arah pembangunan kepariwisataan nasional dalam kurun 

waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2025. Untuk mewujudkan visi ini tentu harus 

didukung penuh oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan wisatanya melalui 

inovasi- inovasi yang strategis di sektor pariwisata. (PP Nomor 50 Tahun 2011).  
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1.2 RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan hasil uraian dalam pembahasan latar belakang di atas, maka 

peneliti mengambil rumusan masalah penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana Inovasi Pengembangan Wisata Desa Melalui Paket Wisata Di 

Kecamatan Bumiaji, Kota Batu ? 

2. Mengapa Inovasi Pengembangan Wisata Desa Melalui Paket Wisata belum 

memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan masyarakat ? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai

 dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui Inovasi Pengembangan Wisata Desa Melalui Paket Wisata 

di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu 

2. Untuk mengetahui Mengapa Inovasi Pengembangan Wisata Desa Melalui 

Paket Wisata belum memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan 

masyarakat. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarkan pemaparan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, 

maka peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih 

kepada berbagai pihak yang membutuhkan, terutama bagi mahasiswa tersendiri, 

masyarakat dan tentunya bagi Kecamatan Bumiaji dalam pengelolaan wisata 

kedepannya. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil dari penelitian ini secara teoristis di harapkan agar dapat 

menjadikan pedoman bagi pengetahuan baru terkait dengan inovasi 

pengembangan wisata desa. 

b. Dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi penelitan selanjutnya 

yang berkaitan dengan penelitian inovasi pengembangan wisata 

desa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai salah satu hasil yang dapat di berikan dari pengembangan 

Ilmu Pemrintahan yang berfokus pada penelitian tentang 

pengembangan paket wisata desa. 

b. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah dan Stakeholder yang ada 

untuk bisa lebih terlibat melalui kolaborasi dalam pengembangan 

wisata desa 

 

1.5 DEFINISI KONSEPTUAL 

Definisi konseptual pada dasarnya unsur penelitian yang menjelaskan 

tentang karakterisitik masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori 

yang relevan yang kemudian dipaparkan (Uber, 2012). Adapun variabel definisi 

konseptual yang ada pada penelitian ini antara lain:   

a. Inovasi 

Inovasi pada dasarnya berasal dari suatu ide ataupun berupa produk 

barang dan metode yang dirasakakan dan di amati sebagai hal baru bagi 

seseorang atau sekelompok orang (masyarakat), baik itu berupa hasil dari 
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invensi ataupun diskoveri. Inovasi diciptakan untuk mengatasi permasalahan 

dan memecahkan permasalahan tersebut. (Mas’ud) 

Sedangkan menurut Damanpour, inovasi lebih cenderung pada produk 

atau jasa yang baru, alat teknologi produksi yang baru, ataupun sistem 

struktur dan administrasi baru dalam pengembangan sebuah organisasi. 

Albury lebih sederhana bahwa inovasi merupakan new ideas that work. Tentu 

dapat dipahami bahwa inovasi akan selalu berhubungan erat dengan gagasan 

atau ide-ide baru yang bermanfaat. (Yogi Suwarno, 2008) 

Menurut Rogers sebagaimana dikutip oleh Sa’ud bahwa elemen yang 

ada di dalam divusi inovasi ada empat yaitu:  

1. Inovasi dapat dilihat dalam bentuk gagasan ide atau barang yang 

dianggap baru oleh seseorang. Dengan demikian, inovasi dapat dilihat 

secara subyektif oleh individu yang menerimanya. 

2. Saluran komunikasi, pada dasarnya merupakan saluran pertukaran 

informasi dalam anggota sistem sosial. Saluran komunikasi sebagai 

sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan-

pesan yang berkaitan dengan inovasi kepada orang lain/penerima. 

Saluran komunikasi yang digunakan disesuaikan dengan kuantitas 

penerima. Komunikasi yang dimaksud adalah untuk memperkenalkan 

suatu inovasi kepada khalayak umum dan tersebar luas, dengan cepat dan 

efektif tentu menggunakan media massa. Tetapi cara secara personal 

dengan orang lain juga sasaran yang tepat untuk menyampaikan 

informasi. 
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3. Jangka waktu, salah satu elemen pada proses inovasi karena waktu 

adalah sarana utama dalam berkomunikasi, setiap komunikasi tentu harus 

perhatikan karena menyangkut ketersampaian sbuah inovasi kepada 

khalayak umum dengan efektif dan efesien. Kemudian jangka waktu ini 

dapat dikatakan sebagai suatu proses dalam komunikasi untuk 

mengetahui apakah seseorang menerima atau menolak sebuah inovasi 

yang ada. Perlu adanya pengakuan secara formal berkaitan dengan 

dimensi waktu inovasi tersebut. Ada beberapa dimensi waktu tersebut 

antara lain: 1. Proses pengambilan keputusan inovasi, 2. Tingkat 

keinovatifan seseorang (relatif lebih awal atau lebih lambat dalam 

menerima inovasi), 2. Tingkat kecepatan waktu pengadopsian atau tahap 

implementasi inovasi dalam sistem sosial. 

4. Sistem Sosial (warga masyarakat) merupakan kumpulan berbagai unit 

yang berbeda dengan fungsi yang terikat dengan kerjasama untuk 

memecahkan dan menyelesaikan masalah untuk mencapai visi-misi yang 

ditentukan. Anggota sistem sosial dapat berupa seorang individu, 

kelompok informal, kelompok organisasi dan sub sistem yang lain. Itu 

artinya bahwa proses penyebaran inovasi tidak selalu berjalan lancar 

karena sering terjadi perbedaan antara inovasi yang dikembangkan 

dengan sistem sosial yang ada. . 

Inovasi dipahami sebagai sebuah ide hasil pemikiran gagasan ataupun 

praktik yang berasal dari sebuah objek atau benda yang disadari dan diterima 

sebagai hal yang baru oleh suatu sistem sosial masyarakat. inovasi merupakan 

pemikiran cemerlang ataupun untuk yang merujuk pada objek-objek tertentu 
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yang bisa mengarah pada produk maupun jasa dan disadari pula bahwa 

adanya inovasi tersebut dapat memecahkan masalah atau memperbaiki suatu 

keadaan tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. (Syafarudin, Asrul, 2012) 

b. Pengembangan Wisata Desa 

Dapat dipahami bahwa pengembangan pariwisata merupakan dinamika 

berjalan secara bekesinambungan untuk melakukan pencocokan dan 

penyesuaian yang dilakukan terus-menerus untuk memenuhi permintaan dan 

penawaran disektor kepariwisataan yang ada untuk target yang telah di 

entukan. Dengan kata lain bahwa pengembangan pariwisata meupakan proses 

yang tidak hanya terjadi pada satu waktu saja, namun akan terus berkembang 

mengikuti sesuai dengan keinginan dari wisatawan, dapat dikatakan bahwa 

pengembangan pariwisata merupakan proses yang berkelanjutan. (Faris 

Zakaria dan Rima Dewi Suprihardjo, 2014) 

Efek lain dari adanya pengembangan pariwisata memiliki tujuan untuk 

memberikan benefit atau keuntungan untuk beberapa pihak. Terutama 

pengelola wisata, tentu secara tidak langsung dan melalui proses yang ada 

wisatawan yang datang akan meningkatkan taraf hidup masyarakat ketika 

berkunjung ke wisata tersebut. Dampak yang lebih besar tentu akan 

mendukung penyediaan fasilitas infrastruktur yang ada sehingga baik 

pengelola wisata, masyarakat dan juga wisatawan akan sama-sama di 

untungkan. Tetapi hal-hal tersebut tetap harus memperhatikan kondisi aspek 

budaya, sejarah dan ekonomi di daerah tersebut. 

Konsep dasar dari Desa wisata melihat pada bentuk perkembangan 

wisata yang menekankan pada kontribusi dan partisipasi masyarakat. 
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Kebanyakan di beberapa wilayah Desa wisata mempunyai suatu produk 

wisata yang menekankan pada aspek budaya dan memiliki karakteristik 

tradisional yang kuat. Begitupun menurut Inskeep di dalam (Ani, Tri Sundari, 

& Ernoiz, 2013) mendefinisikan wisata pedesaan merupakan sautu kelompok 

yang tinggal dalam suatu wilaya dengan suasana dan kondisi tradisional 

untuk mempelajari kehidupan tradisional.   

Secara definisi Desa Wisata merupakan suatu area atau wilayah yang 

terdapat di desa yang memiliki daya tarik tersendiri untuk dijadikan sebagai 

tujuan wisata. Mayoritas penduduk masih kuat dalam kebiasaan menaati 

tradisi leluhu dan budaya yang masih asli, seperti sistem pertanian yang 

masih tradisional dan masih menggunakan hal-hal mistis di dalamnya, serta 

makanan traditional di desa tersebut yang akan mewarnai desa wisata yang 

ada. Faktor yang lain adalah lingkungan yang mash asli dan terjaga dan ini 

yang banyak diminati di dalam desa wisata (Putri & Manaf, 2013). 

Dengan demikian dari adanya konsep Desa Wisata ini kemudian 

dikembangkan menjadi sebuah wisata desa, yang menjadi perbedaan antara 

desa wisata dengan wisata desa adalah terletak pada destinasi atau objeknya, 

desa wisata menekankan pada pengembangan objek-objek wisata buatan yang 

ada di desa, sedangkan wisata desa menekankan pada nilai-nilai keseharian 

yang ada di masayarakat yang kemudian di kemas menjadi sebuah wisata, 

jadi wisata yang lebih bersifat natural, masyarakat yang biasa bertani dan 

sebagainya akan tetap pada pekerjaannya, tetapi karena keseharian mereka 

kemudian dijadikan sebuah wisata, kemudian nilai budaya dan keindahan 

alam yang lebih di optimalkan. 
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c. Paket Wisata 

Berangkat dari pendapat Deskey yang mengatakan paket wisata adalah 

perpaduan atau integrasi dari beberapa produk wisata, minimal dua produk, 

yang dikenal menjadi satu kesatuan harga yang tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain. Kemudian (Oka A. Yoeti, 1985) memberikan sebuah definisi 

bahwa paket wisata merupakan perjalanan wisata yang sudah direncanakan 

dan diselenggarakan oleh biro perjalanan wisata atau travel wisata. 

Paket Wisata ditempatkan sebagai barang komoditas, barang yang 

diperjualbelikan, dan seperti yang kita ketahui bersama, barang yang 

diperjualbelikan dapat merupakan barang atau jasa, yang dihasilkan melalui 

sebuah proses atau secara umum di sebut produk. (Nuriata, 2017) 

Peranan pengelola paket wisata dinilai menjadi aspek yang penting 

karena ini merupakan sebuah keterampilan dalam mengolah kreativitas 

dengan menggabungkan paket dan produk menjadi sebuah paket wisata, 

dalam hal ini profesionalisme yang ditunjukkan oleh pengelola paket wisata 

akan membantu wisatawan dalam beberapa hal antara lain: 

1. Membantu mencarikan produk yang diharapkan serta memberikan 

kepuasan 

2. Membuat harga produk lebih ekonomis 

3. Menjamin pelaksanaan prosuk sesuai dengan rencana lebih konsisten 

4. Memberikan dimensi yang lebih luas dari perjalanan  

1.6 DEFINISI OPERASIONAL 

Definisi operasional merupakan langkah dalam penelitian yang dapat 

memberikan detail informasi dan petunjuk bagi penulis dan pembaca tentang 



 

16 
 

bagaimana caranya mengukur variabel yang digunakan sehingga mempermudah 

untuk menjelaskan indikator- indikator yang digunakan. 

1. Inovasi Pengembangan Wisata Desa Melalui Paket Wisata di 

Kecamatan Bumiaji 

a. Perencanaan dalam inovasi 

1. Ide 

2. Formalisasi Ide 

b. Pelaksanaan inovasi 

1. Studi Kelayakan 

2. Paket wisata yang ditawarkan 

c. Cara memperkenalkan inovasi atau pemasaran paket wisata 

d. Monitoring & evaluasi pelaksanaan inovasi 

e. Proses keputusan Inovasi (Jangka Waktu) 

f. Respon masyarakat terhadap Inovasi (Sistem Sosial) 

2. Mengapa Inovasi Pengembangan Wisata Desa Melalui Paket 

belum memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan 

masyarakat  

1. Keterbatasan Kapasitas SDM pengelola terkait kepariwisatan 

2. Manajerial pengelolaan administrasi dan keuangan 

3. Strategi lanjutan dalam inovasi pengembangan paket wisata 

4. Kemampuan Anggaran dalam mendukung pelaksanaan inovasi 
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1.7 KERANGKA BERFIKIR 

 “Inovasi Pengembangan Wisata Desa Melalui Paket Wisata Di Kecamatan Bumiaji, 

Kota Batu Tahun 2019”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kerangka berfikir diatas merupakan gambaran arah yang ada pada penelitian 

ini, bahwa berangkat dari sebuah pemikiran tenang wisata yang tidak berjalan secara 

terintegrasi dan terkesan berjalan sendiri maka dilaksanakan sebuah FGD yang di 

inisiasi oleh pemerintah Kecamatan Bumiaji dengan berbagai pihak yang akan 

membahas mengenai wisata yang terintegrasi terutama antar lintas desa dan industri 

wisata yang lain. 

Inovasi 

 

 

Paket Wisata 9 

Desa 

 

Regulasi 

1. Pemerintah 

2. Masyarakat 

3. Penggiat wisata 

Tidak 

Terintegrasi 

FGD 

 

Sistem Wisata 

Terintegrasi 

Wisata 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka berfikir 

Sumber: diolah peneliti 
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Dengan adanya sebuah diskusi ini diharapkan muncullah sebuah inovasi 

wisata terintegrasi dalam bentuk paket wisata desa, tentu ini merupakan langkah 

awal dalam mengembangkan wisata terintegrasi dengan partisipasi masyarakat 

dengan memaksimalkan sumber daya manusia yang berasal dari desa itu sendiri. 

 

1.8 METODE PENELITIAN  

Metode penelitian adalah salah satu langkah yang secara ilmiah 

digunakan untuk membicarakan atau mendapatkan data dengan tujuan dan 

maksud tertentu. Metode penelitian dapat dilakukan dengan melihat fakta yang 

ada yang masih bersifat umum kemudian di ambil kesimpulan melalui hopotesis 

atau analisis dengan teori relevan dengan permasalahan. Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melihat fakta dan data 

dilapangan yang relevan dengan metode kualitatif, dengan harapan dapat 

menjawab rumusan masalah penelitian. Di bawah ini adalah cara yang 

digunakan dalam metode penelitian ini: 

1. Jenis Penelitian  

Untuk bisa memetakan dan menganalisis permasalahan yang ada 

terkait dengan inovasi pengembangan wisata peneliti menggunakan metode 

penelitian kualitatif karena digunakan untuk mencari, mengumpulkan, 

mengolah data hasil penelitian tersebut. Bodgan and Taylor mengatakan 

bahwa metodologi kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati. (Moleong, 2009) 
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2. Subjek Penelitian 

Pada subyek penelitian ini menghubungi orang yang dapat  

memberikan informasi lebih lanjut tentang situasi terbaru yang ada di dalam 

latar belakang penelitian. Subyek penelitian dinilai dapat memberikan 

informasi, maka dalam penelitian harus memperhatikan dalam menentukan 

informan agar mendapatkan informasi yang akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Pemilihan subyek penelitian ini menggunakan 

metode sampling dimana disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Alasan 

pemilihan subjek ini agar mendapatkan informasi akurat dari berbagai pihak 

yang terlibat di pengembangan paket wisata ini. Berikut ini adalah subjek 

penelitian yang digunakan: 

a. Camat Bumiaji 

b. Pengusaha UMKM 

c. Pengelola ODTW 

3. Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data digunakan sebagai acuan dalam 

melaksanakan penelitian. Peneliti harus mengetahui terlebih dahulu sumber-

sumber data yang akan digunakan kemudian data tersebut harus harus digali 

dari sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah yang di teliti untuk 

mendapatkan hasil yang objektif, dengan kata lain sumber data yang diambil 

harus relevan dengan fokus penelitian terkait dengan inovasi pengembangan 

wisata desa. Tujuan peneliti dalam menggunakan sumber data untuk 

memperoleh data yang valid dan sesuai dengan kebutuhan penelitian, sumber 

data tersebut antara lain: 
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a. Data Primer 

Data Primer pada dasarnya informasi yang langsung di dapatkan 

peneliti dari sumbernya dengan cara bertatap muka langsung dengan 

wawancara pada sumber yang telah ditentukan. Dalam hal ini tentu peneliti 

harus bisa menentukan narasumber yang dapat dipercaya dan membiliki andil 

besar dalam bidang tersebut dan bisa menjadi perantara di dalam lokasi 

penelitian. (Warsito, 1995) 

b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data pendukung yang didapatkan oleh 

orang lain, dengan demikian peneliti tidak secara langsung mendapatkan data 

dan informasi dari sumbernya. Data ini diperoleh dari instansi atau lembaga 

dan data ini sudah diolah bisa dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, dokumen-

dokumen yang bersifat resmi, koran-koran lokal, maupun dari internet atau 

televisi dan regulasi yang ada kaitannya dengan inovasi pengembangan paket 

wisata. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti Jurnal 

terkait inovasi paket wisata, buku tentang inovasi dan kepariwsataan 

kemudian regulasi yang mendukung tentang wisata seperti UU No 10 Tahun 

2009 tentang kepariwisataan, PP No 50 Tahun 2011 tentang Ripparnas dan 

Perda Provinsi Jawa Timur No 6 Tahun 2017 tentang Ripparprov, 

dokumentasi ini di sesuaikan dengan kebutuhan penelitian. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan merupakan aspek penting untuk mengetahui cara untuk 

memetakan dan mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Ada 

pun teknik yang digunakan antara lain: 

a. Observasi 

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data dimana 

peneliti harus mendapatkan informasi melalui metode yang menyaksikan 

langsung dengan melihat, mencatat dan mendegar. Kemudian peneliti 

mengolah data yang didapatkan secara objektif maupun subyektif. Tentu 

dalam hal ini peneliti bisa melihat bagaimana kondisi masyarakat, pengelola 

wisata, destinasi wisata dalam menunjang pelaksanaan inovasi paket wisata 

desa. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan metode komunikasi dua arah yang dilakukan 

untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Wawancara dilakukan oleh 

pewawancara dengan mengajukan pertanyaan, dan pihak lain sebagai 

informan yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan 

(Moleong, 2009).  Adapun jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti 

yaitu wawancara baku terbuka, yaitu wawancara yang daftar atau perangkat 

pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya sehingga informan dapat 

mengetahui maksud dan tujuan dari peneliti. Dengan wawancara ini tentu 

peneliti akan mencari tahu secara mendalam terkait dengan adanya inovasi 

pengembangan paket wisata, sehingga dapat mengetahui sejauhmana 

pemahaman narasumber terhadap adanya inovasi ini. 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang bersifat 

kualitatif dengan melihat dokumen-dokumen yang disedikan oleh subjek 

penelitian atau oleh orang lain tentang subjek yang merupakan catatan 

peristiwa yang sudah terlaksana sebelumnya baik dalam berbentuk tulisan, 

gambar atau data-data yang diperoleh dari dokumen atau catatan resmi 

instansi yang diteliti (Herdiansyah, 2010).  

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini merupakan suatu tempat dimana peneliti mencari 

data sesuai dengan fokus penelitian dan lokasi penelitian dapat dipertanggung 

jawabkan dan akurat kebenarannya, lokasi itu adalah di Kecamatan Bumiaji, 

Kota Batu, yang beralamatkan JL. Raya Punten No 17. Pemilihan Kecamatan 

Bumiaji dinilai menarik potensial untuk dijadikan subjek penelitian karena 

memiliki keragaman dan potensi yang menarik dari setiap desa, tentu 

memiliki tantangan tersendiri dalam mengintegrasikan seluruh desa yang 

akan dikembangkan menjadi paket wisata desa.  

6. Analisis Data  

Analis data ada penelitian ini menggunakan model interaktif.  Model 

ini sangat sesuai dengan metode penelitian kualitatif deskriptif yang berusaha 

mendeskripsikan fenomena dan fakta yang terjadi dilapangan. Berikut ini 

adalah model dari analisa data, sebagai berikut: 
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a) Pengumpulan data 

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis 

data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. (Burhan, 2003) 

Proses pengumpulan data ini dapat dilakukan saat sebelum penelitian 

dan pada saat penelitian. Dalam pengempulan data ini tidak ada waktu yang 

terikat, peneliti memiliki ruang untuk menentukan pengumpulan data ini 

selagi dalam pemenuhan sesuai kebutuhan. Seperti yang sudah dijelaskan 

pada sub bab sebelumnya bahwa data yang dikumpulkan didapatkan melalui 

hasil observasi secara langsung, wawancara dengan narasumber dan mencatat 

segala bentuk dokumentasi pada saat di lapangan. 

b) Reduksi  Data  

Reduksi data adalah bagian dari proses penelitian, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data yang masih 

bersifat umum yang muncul dari hasil pencatatan dilapangan. Reduksi data 

berlangsung secara terus menerus sejalan dengan pelaksanaan penelitian 

berlangsung, reduksi yang dilakukan tidak harus menunggu data hingga 

keseluruhan terkumpul namun dapat dilakukan ketika data masih sedikit 

sehingga juga dapat meringankan pekerjaan peneliti. (Idrus, 2007) 

c) Display Data/ Penyajian Data 

Data yang sudah dilakukan reduksi, kemudian langkah analisis 

selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan 

informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan atau pengambilan tindakan. Dalam mencermati penyajian data 
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ini, peneliti akan lebih mudah memhamai apa yang sedang terjadi dan apa 

yang harus dilakukan. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun dan 

menyajikan data yang memiliki korelasi dan relevan dalam penelitian 

sehingga informasi yang disampaikan memiliki makna dan dapat menjawab 

rumusan masalah penelitian. 

d) Menarik Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan di akhir 

penelitian kualitatif. Penelitian harus sampai pada kesimpulan dan melakukan 

verifikasi baik dari segi makna maupun kebenaran, yang kemudian di 

kolaborasikan dengan data baik itu sekunder dan primer juga 

mempertimbangkan studi kepustakaan yang digunakan serta hasil wawancara 

dengan key informan. Kemudian dari penarikan kesimpulan ini menggunakan 

Model Interaktif dari Miles dan Huberman 1994. (Husaini Usman, 2009) 
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Gambar 1.2 Model Interaktif Huberman 

Sumber: (Husaini Usman, 2009) 
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Dari pola interaksi yang ada di atas bahwa antara satu sumber data akan 

saling berpengaruh terhadap proses yang lain, termasuk hingga ke verifikasi data, 

tentu dari data yang nanti akan didapatkan pada saat penelitian akan di comparasikan 

dengan sumber data yang lain, sehingga dalam penyajian data nanti dapat melihat 

secara komprehensif data yang didapatkan. 

 


