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BAB V 

 PENUTUP 

 

 

 
Pada bab ini akan diulas kembali tentang hasil penelitian di 

Kampung Temas dengan judul Pengembangan Kampung Wisata Berbasis 

Ekologi (Di Kelurahan Temas Kecamatan Temas Kota Batu). Pada isi bab 

penutup ini akan dijelaskan tentang kesimpulan dan juga saran, yang mana 

isi kesimpulan tersebut merupakan ringkasan atau garis besar dari hasil 

penelitian yang diteliti peneliti Pengembangan Kampung Wisata Berbasis 

Ekologi di Kelurahan Temas Kota Batu Jawa Timur. Selanjutnya akan 

dijelaskan masukan dari peneliti berupa saran yang mana berisi masukan 

atau pendapat dari hasil peneliti melakukan penelitian pengembangan 

pariwisata yaitu kampung wisata berbasis ekologi yang berada di Kota 

Batu. 

A. Kesimpulan 

 

Kampung ekologi Batu Into Green (BIG) terbentuk atas inisiatif 

warga masyarakat dan pihak aparatur kelurahan Temas. Inisiatornya bukan 

akdemisi di bidang lingkungan juga bukan tokoh lingkungan yang kerap 

menggondol penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) atau 

Pemerintah Kota Pemkot) Batu. Penggerak utama dari kampung ekologi ini 

adalah lurah serta ketua RW 06, berawal dari keresahan melihat lingkungan 

sekitar sehingga ada dorongan untuk membangun perkampungan hijau, 



 

 

asri, dan bersih sehingga enak untuk dipandang mata. Warga kelurahan 

temas bersama-sama, bahu membahu, serta bergotong royong untuk 

membangun perkampungan yang dulu kumuh dan kotor agar terlihat bersih 

dan indah. 

Dengan adanya kekompakan warga masyarakat bisa mengubah 

kampung mereka lebih dan indah sehingga mampu memberi daya tarik bagi 

para wisatawan, akademisi, tokoh lingkungan, dan pemerintah tentunya. 

Sehingga kampung yang dulunya tidak banyak dikenal oleh banyak orang 

sekarang bisa membuat perhatian serta bisa menambah pendapatan 

ekonomi warga sekitar. 

Kelurahan Temas sebagai salah satu kelurahan yang memanfaatkan 

wilayah nya sebagai pemberdayaan dan pembangunan wisata di Kota Batu, 

hal ini didukung dengan perencanaan wilayah Kota Batu yang sesuai 

dengan tagline-nya yakni KWB (Kota Wisata Batu). Wisata tak bisa 

dihindari sebagai salah satu metode pembangunan daerah, maka 

Pemerintah Kelurahan Temas tidak menyiakan kesempatan itu untuk 

mendongkrak perekonomian bagi warganya, namun disisi lain tujuan utama 

dari strategi Kelurahan Temas untuk menciptakan kampung wisata ekologi 

yakni untuk meminimalisir kepadatan sampah yang dihasilkan oleh warga 

di Kelurahan Temas, Kecamatan Temas Kota Batu. 

Sesuai dengan hasil penelitian di kampung temas dan dokumen 

kerangka acuan kerja temas kampung wisata berbasis ekologi melihat 



87 

 

 

bahwa peningkatan peran serta masyrakat tiap RW dalam menjaga dan 

meningkatkan kebersihan dan keindahan lingkungan melalui peringatan 

hari sampah Nasional tahun 2017 di Kelurahan Temas. Dan juga 

peningkatan peran serta masyrakat dalam menjaga dan meingkatkan 

kebersihan dan keindahan lingkungan melalui kampung percontohan yaitu 

“Kampung Ekologi”. 

Adapun wisata yang dibentuk dan disajikan kepada pengjunjung 

pariwisata ke kampung Temas Kota Batu ini yaitu, Wisata Edukasi 

Lingkungan, Wisata Tanaman Organik, dan Wisata Lorong Tematik. 

Dengan berbgai wisata yang disajikan oleh kampung temas tersebut, ini 

berkat inovasi dan juga dukungan dari pihak Pemerintah dan juga warga 

sekitar yang turut aktif di dalam membangun dan memjaga kampung wisata 

berbasis ekologi tersebut. 

Pengembangan Kampung Wisata di Kelurahan Temas tersebut 

sangat meningkat pesat dengan invovasi-inovasi yang dilakukan, 

berdasarkan melihat kegiatan-kegiatan warga dan juga bentuk wisata yang 

sajikan. Pada awalnya rencana pembentukan Kampung Wisata Berbasis 

Ekologi ini hanya ingin membuat kampung menjadi bersih, sehat dan juga 

menata lingkungan rumah yang padat penduduk menjadikan kampung yang 

sekarang Kita Kenal Kampung Wisata Berbasis Ekologi di Kelurahan 

Temas Kota Batu yang Ramah lingkungan dan juga berdaya tarik ekonomi. 

Adapun hal-hal yang menghambat pengembangan kampung wisata 

berbasis ekologi tersebut yaitu pendanaan, dalam hal ini intensif yang 



 

 

kurang khususnya dalam pembinaan kelompok sadar masyarakat yang 

mana ini sangat berperan penting di dalam kampung temas, dan  rendahnya 

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah merupakan suatu hal yang 

menghambat di dalam pengembangan kampung wisata berbasisi ekologis, 

hal yang dimaksud yaitu sumber daya manusia yang rendah dalam hal 

kompeten di dalam berinovasi, kesadaran dan lainnya. Tingkat kesadaran 

masyarakat yang tinggi akan berpengaruh kepada komitmen warga di 

dalam menjaga dan berpartisipasi di dalam pengelolaan kampung wisata. 

Dari pihak Pemerintah sendiri belum terlalu maksimal di dalam 

mendukung pengembangan kampung wisata ini dari segi prasarana yaitu 

pengucuran pendanaan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga. 

Hal-hal yang mendukung Kampung wisata berbasis ekologi ini dari 

warga sendiri sudah ikut berpartisipasi di dalam berbagai kegiatan, dan dari 

pihak Pemerintah sendiri ikut serta di dalam mensuport kampung wisata ini 

dari segi sarana yang diberikan Pemerintah yaitu mulai dari pengadaan-

pengadaan yang berkaitan dengan perawata kampung temas, promosi dan 

juga legalitas/payung hukum perencanaan kampung wisaa temas tersebut. 

B. Saran 

 

kampung Temas merupakan sebuah dobrakan atau inovasi kampung 

dari warga sendiri yang mana program kampung tersebut sangatlah bagus 

dan juga berdampak positif bagi lingkungan hidup dan khususnya bagi tata 

kelola lingkungan rumah yang padat penduduk di kampaung temas tersbut. 
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Kampung tesebut selain dengan ingkungan yang sehat, asri dan juga indah 

kampung tersebut membuat bernilai ekonomis yang nilai tersebut akan 

membantu pendapatan warga sekitar. 

Harapan bagi para warga temas agar terus ikut berpartisipasi di 

dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan di dalam kampung temas tersebut 

dan juga ikut terus berinovasi sehinnga dapat menyajikan wisata yang labih 

baik lagi dan bervarian. Kepada pihak Pemerintah yaitu Kota Batu Dinas 

Pariwisata Kota Batu, Dinas Lingkungan Hidup agar terus mendukung dari 

segi sarana dan prasarana untuk menunjang keberlangsungan kegiatan 

kampung wisata berbasis ekologi tersebut. Tidak kalah pentingnya yaitu 

mengedukasi warga temas agar terus memberikan dan berpartisipasi di 

dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan komitmen 

kampung temas berbasis ekologi yang ada di Kota Batu Jawa Timur. 



 

 

 

 


