
BAB V

ANALISIS CITY  BRANDING “SHINING BATU” DI KOTA BATU

Bab lima memaparkan hasil penelitian secara terperinci dengan acuan yang

digunakan dengan enam aspek sebagai pengukur efektifitas city branding yaitu

presence, place, people, pre-requisites, pulse dan potential. Berfokus pada “Tri Asa”

dalam tiga potensi daerah yaitu pertanian, pariwisata dan pendidikan. Dibahas pula

kebijakan pemerintah Kota Batu yang melibatkan masyarakat lokal untuk

mempromosikan daerah ke masyarakat luas.

5.1 ANALISIS DAERAH

5.1.1 Popularitas dan Posisi Kota (Presence)

Seperti kebanyakan wilayah lain di Indonesia, Kota Batu juga tidak terlepas

dari kebudayaan yang melekat dan pertanian yang subur. Dua hal tersebut menjadi

bagian yang menunjang investasi, pariwisata dan perdagangan di kota ini. Selain itu,

ada perindustrian dan perdagangan yang dijadikan pemerintah sebagai sarana

meningkatkan perekonomian dan daya jual di Kota Batu.

Kebudayaan yang ada saat ini di Kota Batu dari bahasa, kesenian, dan budaya

lainnya banyak dipengaruhi oleh budaya jawa. Pemerintah Kota Batu, budayawan

dan seniman berusaha untuk mempromosikan agar budaya yang dimiliki oleh Kota

Batu tetap lestari dan dapat digunakan sebagai daya tarik tersendiri untuk wisatawan



yang berkunjung ke Kota Batu. Salah satu kesenian yang masih dilestarikan di Kota

Batu dan banyak dikenal di wilayah Jawa Timur yaitu kesenian bantengan.

Seni tradisional bantengan, adalah sebuah seni pertunjukan budaya tradisi yang

menggabungkan unsur sendra tari, olah kanuragan, musik, dan syair/mantra yang

sangat kental dengan nuansa magis. Pelaku Bantengan yakin bahwa permainannya

akan semakin menarik apabila telah masuk tahap “trans” yaitu tahapan pemain

pemegang kepala bantengan menjadi kesurupan arwah leluhur banteng (dhanyangan).

Seni bantengan yang telah lahir sejak jaman Kerajaan Singosari (situs Candi Jago

Tumpang) sangat erat kaitannya dengan pencak silat. Walaupun pada masa kerajaan

Ken Arok tersebut bentuk kesenian bantengan belum seperti sekarang, yaitu

berbentuk topeng kepala bantengan yang menari. Karena gerakan tari yang dimainkan

mengadopsi dari gerakan kembangan pencak silat.1

Meskipun berkembang dari kalangan perguruan pencak silat, pada saat ini

seni bantengan telah berdiri sendiri sebagai bagian seni tradisi sehingga tidak

keseluruhan perguruan pencak silat di Indonesia mempunyai grup bantengan dan

begitu juga sebaliknya. Perkembangan kesenian bantengan mayoritas berada di

masyarakat pedesaan atau wilayah pinggiran kota di daerah lereng pegunungan se

1 www.bantengannuswantara.com diakses pada 20 September 2017, pkl. 18.43



Jawa Timur tepatnya Bromo-Tengger-Semeru, Arjuno-Welirang, Anjasmoro, Kawi

dan Raung-Argopuro.2

Tapi sampai saat ini, posisi kesenian bantengan di Kota Batu masih dikuatkan

karena seni bantengan juga ditemukan di daerah Kabupaten Malang dan Trawas

Mojokerto. Akan tetapi kesenian bantengan yang dikembangkan di Kota Batu

dimodifikasi sedemikian rupa dengan dipadukan bersama tari-tarian. Salah satu event

bantengan terbesar yang pernah digelar oleh Kota Batu yaitu “Bantengan

Nuswantara” atau lebih dikenal dengan festival 1000 banteng. Acara tersebut pertama

kali digelar pada tahun 2009 sebagai upaya Kota Batu dalam memperkenalkan

budaya lokal dan mengangkat kesenian lokal guna menarik wisatawan.3

Selain bantengan, ada pula kesenian yang menjadi ciri khas Kota Batu, yaitu

sanduk, sebuah tari tradisional yang berasal dari Madura dan dikembangkan oleh

masyarakat Kota Batu. Tari sanduk biasanya dipentaskan oleh banyak orang (kolosal)

di atas panggung maupun secara beriringan pada parade tari. Jumlah penari yang

tampil dalam pentas biasanya berjumlah 12 sampai dengan puluhan penari pria dan

wanita. Musik yang digunakan merupakan musik khas Madura dan penari akan

bergerak menari mengikuti alunan musik secara bersama dan selaras. Gerakan Tari

Sanduk antara penari pria dan wanita memiliki variasi gerakan yang berbeda. Kostum

yang digunakan dalam Tari Sanduk pada umumnya menggunakan pakaian khas

2 Ibid
3 Hasil wawancara dengan Bapak Winarto S.sn



Madura dengan warna yang mencolok dan dan bagi penari pria menggunakan clurit

sebagai aksesoris.4 Awal mula kebudayaan tersebut muncul karena walikota pertama

Kota Batu, Bapak. (Alm) Imam Kabul yang merupakan putra daerah Madura yang

ingin mengadopsi kesenian daerahnya untuk dikembangkan dengan ciri khas

masyarakat Kota Batu.

Di Desa Gunungsari terdapat kelompok kesenian tari sanduk yang bernama

Paguyuban Sekar Melati yang didirikan pada tahun 2015 silam. Kelompok ini

memiliki anggota berjumlah 40 orang yang terdiri dari 20 pria dan 20 wanita.

Anggota paguyuban ini rata-rata berumur lebih dari 20 tahun. Tari Sanduk yang ada

di Desa Gunungsari sedikit berbeda dengan Tari Sanduk yang berada di Madura

yakni pada bagian musik pengiring. Musik yang digunakan merupakan perpaduan

dari musik khas Madura dan musik khas Jawa, sehingga Tari Sanduk khas Desa

Gunungsari ini “Tari Sanduk Kreasi Baru”.5

Paguyuban Sekar Melati meskipun baru terbentuk lebih-kurang satu tahun

namun telah mengikuti berbagai acara untuk mementaskan Tari Sanduk. Biasanya

Tari Sanduk dipentaskan pada acara hari ulang tahun desa Gunungsari, tasyakuran,

khitanan, dan juga berbagai acara lainnya. Oleh karena itu, tari sanduk dapat disebut

sebagai budaya khas Kota Batu.6

4 www.blooming-gunungsari.co.id diakses pada 20 September 2017 pkl.18.55
5 Ibid
6 Ibid



Untuk saat ini, kesenian yang dicanangkan dan didorong sebagai budaya

unggulan Kota Batu adalah kesenian Bantengan melalui pemberian banyak ruang dan

kesempatan untuk dikembangkan dan ditampilkan di berbagai acara dan event lokal,

nasional maupun internasional. Ada pula kesenian dari daerah lain akan tetapi

terdapat ciri tersendiri di Kota Batu, yaitu kesenian jaran kepang tidong nituk. Hal

tesebut di klaim sebagai satu-satunya kesenian jaran kepang dor yang menggunakan

atribut pakaian goni di Indonesia. Satu-satunya seniman yang mengembangkannya di

Kota Batu berada di daerah Banyuning Desa Punten Bumiaji. Hal tersebut

diungkapkan oleh Bapak Winarto selaku budayawan sekaligus staf dinas kebudayaan

Kota Batu, beliau mengatakan :7

“…Cuma.. banyak kalo kita mau.. kesenian-kesenian itu kan banyak.. ada
kecil sederhana, sama seperti kota-kota lain itu namanya jaran kepang tidong
nituk, tapi tidak ada dimana mana.. adanya cuman di punten..di
Banyuning…namanya pak jumar yang punya.. itu satu-satunya jaran kepang
dor yang pakai pakaian goni.. di Indonesia..”

Meskipun Kota Batu lebih terkenal dengan sebutan Kota Wisata, namun

sektor pertanian masih mempunyai peranan penting dalam perekonomian Kota Batu.

Pertanian di Kota Batu didominasi oleh pertanian hortikultura, sedangkan pertanian

tanaman pangan kurang dominan.

Salah satu potensi Kota Batu sebagai Kota Agropolitan adalah beragamnya

tanaman hortikultura baik itu buah-buahan (apel dan jeruk), sayuran dan tanaman

hias. Tanaman buah yang banyak diusahakan di Kota Batu adalah apel dan jeruk.

Produksi apel di Kota Batu merupakan terbesar di Jawa Timur sehingga apel

7 Hasil wawancara dengan Bapak Winarto S.sn kamis, 21 agustus 2017



dijadikan Icon di Kota Batu. Pada tahun 2015 populasi tanaman apel di Kota Batu

sebanyak 1,1 juta pohon mampu menghasilkan buah apel sebanyak 671,2 ton.

Dibandingkan tahun 2014 produksi tanaman apel turun sebesar 5,2 persen.

Tanaman jeruk meskipun tidak sebanyak tanaman apel mampu berproduksi

sebanyak 132,2 ton pada tahun 2015.

Untuk saat ini, tanaman yang sedang geliat berkembang yaitu tanaman jeruk

khas dari Kota Batu, jeruk keprok 55. Jeruk terserbut sudah populer di seluruh

Indonesia dengan rasanya yang manis segar, warna kuning ketika sudah matang.

Adaptif di dataran rendah. Sangat cocok bagi pekebun rumahan atau bagi yang ingin

budidaya jeruk keprok. Jeruk keprok 55 ini merupakan produk lokal unggulan yang

dapat diandalkan dari Kota Batu, selain apel. Bapak Munsif Fanani menyadari pula

hal itu, beliau mengungkapkan :8

“Kalo perdagangan, mbatu ini karena sentra pertanian
hortikultura..lhaa..adanya perdagangan yang terkait dengan apa.. kentang,
umbi-umbian, nah.. sekarang mulai bergairah lagi diluar apel, jeruk ya.. mulai
berkembang kan mbatu.. jeruk...lima-lima itu.. keprok itu..”

Sebagai Kota Wisata, geliat tanaman hias tidak kalah dengan tanaman sayuran

dan buah-buahan. Diantara jenis tanaman hias yang paling banyak diusahakan adalah

mawar, krisan, anturium, dan anggrek. Produksi mawar pada tahun 2013 adalah 84

juta potong, mengalami kenaikan pada tahun 2015 yaitu mencapai 95 juta potong.

Anturium mengalami sedikit kenaikan produksi pada tahun 2015 yaitu mencapai 545

ribu potong dari tahun sebelumnya 532 ribu potong. Bunga anggrek juga mengalami

8 Wawancara dengan Bapak Munsif Fanani, kamis, 9 September 2017



kenaikan dari 908 ribu potong menjadi 1.426 ribu potong pada tahun 2015. Produksi

bunga krisan pada tahun 2015 juga mengalami kenaikan yang cukup besar dari 27,4

juta potong pada tahun 2014 naik menjadi 32,9 juta potong.9

Tabel 5.1
Produksi Tanaman Holtikultura Tahun 2012-2015

Produksi 2013 2014 2015
Tanaman Buauh-Buahan
Apel 838.915 708.438 671.207
Jeruk 154.897 132.205 132.231
Tanman Hias
Mawar 84.006.810 29.654.690 95.698.371
Krisan 22.830.240 27.379.785 32.976.893
Anthurium 517.324 532.654 545.688
Anggrek 813.336 908.765 1.426.664

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutaan Kota Batu, 2016

Ada banyak ragam jenis tanaman hias yang menjadi ciri khas wilayah yang

telah memisahkan diri dari Kabupaten Malang ini, misalnya mawar, krisan, anturium,

dan anggrek. Dari semua tanaman itu, mawar menjadi tanaman produksi nomor satu

di Kota Batu ini. Data dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Badan Pusat Statistik juga

menunjukkan pada 2015 produksi bunga mawar mencapai 95.698.371 juta potong,

disusul bunga krisan sebesar 32.976.893 potong. Selanjutnya ada anggrek dengan

1.426.664 potong dan anturium sebanyak 545.688 potong. Produksi bunga mawar

meroket dibanding tahun-tahun sebelumnya yang hanya menghasilkan 29.654.690

potong pada 2014 dan 84.006.810 di tahun 2013.10

9 Ibid
10 https://tirto.id/kota-batu-surga-bunga-di-jawa-timur-crPx diakses pada 2 Juli 2017 pkl. 21.32



Di desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji, banyak hamparan perkebunan

bunga mawar berwarna merah, putih, pink hingga oranye. Desa ini memang terkenal

sebagai pusat penghasil bunga mawar yang telah lama memasok kebutuhan pasar

bunga nasional. Maka di desa ini mayoritas warganya berprofesi sebagai petani

bunga. Ada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Bunga Mawar Gunungsari yang

menaungi dan mengembangkan pertanian bunga. Organisasi ini diketuai oleh Bapak

Sayadi. Menurut beliau, kawasan ini sejak tahun 1975 memang mulai dipakai untuk

budidaya bunga mawar. Mulanya, petani bunga hanya tiga orang saja yang masih

terkait hubungan keluarga. Mereka merintis usaha menanam bunga untuk merespons

kebutuhan pasar dekorasi pengantin yang membutuhkan bunga. 11

Usaha ini terus berkembang, meski pada 1980-1985an warga yang terjun

menjadi petani bunga hanya 5-7 orang saja. Pada dekade 1990an, mulai banyak

peminat usaha ini. Jumlahnya terus bertambah pada dekade 2000-an sampai sekarang,

yang jumlahnya mencapai sekitar 200-225 petani bunga di kecamatan Bumiaji.12

11 Ibid
12 Ibid



Gambar 5.1
Berita Produksi Mawar Kota Batu

Sumber : Tirto.id diakses pada 2 Juli, 2017

Tidak hanya itu, hasil bumi yang dihasilkan di Kota Batu juga tidak kalah

bagus hasilnya, contohnya sayur-sayuran seperti kentang, wortel, kobis dan bawang

daun. Tidak heran apabila masyarakat bahkan pemerintah luar negeri menyukai

produk pertanian dari Kota Batu. Salah satunya yaitu pemerintah Australia.

Diberitakan oleh laman www.corongindonesia.com pada September 2012 lalu,

pemerintah Australia tertarik dengan hasil panen berupa kentang dan jamur tiram

karena saat ini masyarakat Australia senang dengan sayuran organik dan harga jual di

Australia pun cukup tinggi.



Gambar 5.2
Pemerintah Australia Tertarik Pertanian Kota Batu

Sumber : www.corongindonesia.com diakses pada 6 Agustus 2017

City branding dan city image mempengaruhi pandangan/ image wisatawan

terhadap Kota Batu dan tingkat kepuasan wisatawan menentukan tingkat keberhasilan

implementasi pembentukan city branding “Shining Batu”, semakin tinggi tingkat

kepuasan wisatawan maka city branding yang dilakukan tepat sasaran. Hal tersebut

dapat ditujukan Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Catharina yaitu

sebagai berikut.

“ City branding itu kan  mempengaruhi image wisatawan, Image kota kita
terhadap wisatawan. Nah, tinggal digali aja di sisi wisatawannya itu, kira-kira
sama nggak Shining Batu, city branding Kota Batu itu denga realitanya gitu
loh. Kalau kata mereka misal..oh iya tingkat kepuasan wisatawannya itu misal
juga tinggi dan mereka terkesan dengan kota kita itu berarti penempatan
image city branding itu tepat sasaran gitu.”13

13 Wawancara dengan Ibu Catharina Diana, Senin, 14 Agustus 2017



Sebagai kota yang secara resmi masih berusia belasan tahun, Kota Batu

sebagai kota baru terus berupaya melakukan percepatan pembangunan dengan cara

salah satunya membangun merek dan mengimplementasikan program-program city

branding. Keunggulan Kota Batu di bidang pariwisata dibuktikan oleh jumlah

kunjungan wisatawan ke Kota Batu yang besar dan bahkan terus meningkat tiap

tahunnya. Dalam penelitian ini, jelas tingkat kepuasan wisatawan mempengaruhi

pandangan/image wisatawan terhadap city branding/city image dan tingkat

keberhasilan penerapan program-program city branding “Shining Batu” .

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur melakukan kerjasama dengan

organisasi nirlaba asal Belanda, PUM Netherland.14 Kerjasama ini akan menjadikan

Kota Batu sebagai tempat percobaan kerja sama pertanian kedua pihak. Pada tahap

awal, terdapat 25 kelompok tani dari wilayah Malang Raya yang akan mendapat

pelatihan dan pendampingan. Kelompok tersebut akan menggarap sekitar 7 hektar

lahan. Rencananya, program ini akan dimulai pada awal tahun 2018 di Kota Batu.

Kerjasama ini berfokus pada komoditas hortikiltura, tanaman pangan dan juga

tanaman perkebunan. Ada sekitar 10 komoditas yang akan dikembangkan di sana, di

antaranya apel, kentang, wortel, padi, jagung, singkong, tebu, coklat dan karet.

Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas

tanaman yang dibudidayakan, serta saat pascapanen hingga pengolahannya.

Harapannya, produk tersebut dapat menjadi komoditas dengan nilai jual tinggi dan

14 www.malang.merdeka.com diakses pada Minggu, 7 Januari 2018



berstandar internasional dan bisa menembus pasar dunia. Kerja sama antara Kadin

dan organisasi nirlaba asal Belanda ini akan membantu wilayah Jatim dalam

mengembangkan sektor pertanian. Pasalnya, Belanda adalah salah satu negara dengan

teknologi pertanian terbaik di dunia. Kerjasama ini tidak hanya akan dilakukan di

sektor pertanian saja, hal ini dikembangkan di sektor lainnya pula seperti peningkatan

kinerja UMKM. Kerja sama ini minimal dapat meningkatkan pendapatan dan

kesejahteraan masyarakat Jatim khususnya Kota Batu.

Selain dari mancanegara yang tertarik dengan potensi yang ada di Kota Batu,

beberapa daerah di luar Jawa Timur pun tertarik dengan potensi pertanian di Kota

Batu. Salah satunya adalah provinsi Bali. Dilansir dari laman tempo.com dengan

judul “Bali Belajar Pertanian ke Kota Batu”15 , Pemerintah Kota Batu

dan Pemerintah Provinsi Bali akan menjalin kerja sama dalam sektor pertanian dan

pariwisata. Selain bekerja sama dalam hal pemasaran, kedua pemerintah daerah itu

akan saling berbagi pengalaman dan strategi dalam mengembangkan kedua sektor

tersebut.

Pemerintah Kota Batu membutuhkan pengalaman Bali dalam menata dan

mengelola pariwisata dan sebaliknya, Kota Batu bisa membantu Bali

mengembangkan sektor pertanian. Wakil Wali Kota Batu, Punjul

Santoso menjelaskan, pemasaran produk pertanian Batu telah menerapkan sistem

jejaring dengan sejumlah daerah. Dengan begitu, seluruh produk bisa langsung

15 https://nasional.tempo.co/read/614765/bali-belajar-pertanian-ke-kota-batu diakses pada Minggu, 7
Januari 2018



diserap pasar. Selain itu, hotel dan restoran di Batu wajib menggunakan bahan baku

lokal. Misalnya, buah, sayur, bunga, dan aneka produk pertanian lain. Di sisi lain,

Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta menjelaskan, sektor pertanian merupakan

penyumbang perekonomian terbesar kedua di Bali setelah pariwisata. Karena itu,

dibutuhkan usaha untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan petani. Beliau

mengatakan para petani Bali akan mempelajari pertanian organik di Batu. Sebab,

pertanian organik di Kota Batu dianggap lebih maju dibanding di daerah lain, serta

saat ini Pemerintah Bali sedang menggalakkan pertanian organik.

Gambar 5.3

Bali Belajar Pertanian ke Kota Batu

Sumber : TEMPO/ Aman Rochman, 2017



5.1.2 Bentuk dan Aspek Fisik Kota (Place)

Bentuk fisik kota menggambarkan banyak hal, tempat-tempat menarik untuk

ditujubaik alam maupun buatan, keadaan alam, ruang terbuka hijau dan iklim yang

juga membantukenyamanana untuk bertempat tinggal.

Kota Batu yang terletak 800 meter di atas permukaan air laut ini dikarunia

keindahan alam yang memikat. Wilayah Kota Batu dibedakan menjadi enam kategori

ketinggian yaitu mulai dari 600-3000 meter dari permukaan laut. Dari enam kategori

tersebut wilayah yang paling luas berada pada ketinggian 1000-1500 meter dari

permukaan laut yaitu seluas 6.493,64 ha. Kemiringan lahan (slope) di Kota Batu

berdasarkan data dari peta kontur Bakosurtunal tahun 2001 diketahui bahwa sebagian

besar wilayah Kota Batu mempunyai kemiringan sebesar 25-40 % dan kemiringan

>40 %16.

Gunung-gunung di sekitar Kota Batu adalah Gunung Panderman (2010 m),

Gunung Welirang (3156 m), Gunung Arjuno (3339 m) dan masih banyak lagi

lainnya. Keadaan topografi Kota Batu memiliki dua karasteristik yang berbeda.

Karakteristik pertama yaitu bagian sebelah utara dan barat yang merupakan daerah

ketinggian yang bergelombang dan berbukit. Kedua, yaitu daerah timur dan selatan

merupakan daerah yang relatif datar meskipun berada pada ketinggian 800 – 3000 m

dari permukaan laut.

16 Ibid



Dengan kondisi topografi pegunungan dan perbukitan tersebut menjadikan

Kota Batu terkenal sebagai daerah dingin. Kota Batu memiliki suhu minimum 18-24°

C dan suhu maksimum 28-32° C dengan kelembaban udara sekitar 75 – 98 % dan

curah hujan rata-rata 875 – 3000 mm per tahun. Temperatur rata-rata Kota Batu 21,5°

C, dengan temperatur tertinggi 27,2° C dan terendah 14,9° C. Rata-rata kelembaban

nisbi udara 86′ % dan kecepatan angin 10,73 km/jam. Curah hujan tertinggi di

Kecamatan Bumiaji sebesar 2471 mm dan hari hujan mencapai 134 hari. Karena

keadaan tersebut, Kota Batu sangat cocok untuk pengembangan berbagai komoditi

tanaman sub tropis pada tanaman holtikultura dan ternak17.

Ditinjau dari aspek fisik, bangunan-bangun di Kota Batu bercirikan bangunan

kolonial Belanda yang saat ini masih dapat dijumpai di berbagai sudut Kota Batu,

diantaranya di daerah sepanjang Jalan Panglima Sudirman Kota Batu dan sepanjang

Jalan Bukit Berbunga Desa Sidomulyo terdapat jajaran villa bernuansa bangunan

eropa. Salah satu bukti fisik bangunan colonial tersebut adalah Hotel Kartika Wijaya.

Bentuk asli bangunan utama Kartika Wijaya Batu Heritage Hotel, yang dibangun

pada 1891 sebagai villa peristirahatan keluarga Sarkies yang juga pemilik dari Hotel

Raffles di Singapura, Hotel Strand di Ranggon, Hotel orange (sekarang Hotel

Majapahit) di Surabaya, dan Hotel Niagara di Lawang dalam gaya arsitektur Eropa

kuno, sampai saat ini masih dipertahankan.

Dahulu sebagaimana diingat beberapa sepuh setempat, bangunan itu

bernama Jambe Dawe (Jambe berarti pohon pinang, Dawe berarti dedaunan yang

17www. pu.go.id diakses pada rabu, 20 September 2017 pkl. 22.08



lebat). Pada masa kolonial, bangunan ini difungsikan sebagai gedung, pernah juga

dijadikan rumah sakit dan bagian dari tangsi serdadu. Kedatangan Jepang

membuatnya jadi gudang senjata. Militer Indonesia pernah menggunakannya sebagai

dapur umur. Terakhir hingga kini, Jambe Dawe adalah hotel.18

Gambar 5.4
Jambe Dawe (Saat ini Hotel Kartika Wijaya)

Sumber : Malangtimes.net diunduh pada Kamis, 22 Juni, 2017

Bangunan rumah asli Kota Batu sendiri dinamakan rumah klenengan,

sebagian bangunan rumah dibangun dengan batu dan sisanya dibangun dengan anyam

bambu atau gedeg. Hingga saat ini, bangunan rumah bersejarah tersebut tidak banyak

ditemui di daerah Kota Batu. Menurut sumber yang didapat, beberapa bangunan yang

tersisa saat ini berada di wilayah Kota Batu yaitu di daerah Abdul Gani. Hal tersebut

diungkapkan oleh Bapak Munsif yang mengatakan :

“Klenengan rumahnya, jadi satu meter pasangan bata, sisanya sesek bambu
itu. Itu asli mbatu..”19

18 https://tirto.id/swiss-kecil-itu-bernama-kota-batu-cw8u diakses rabu, 17 November 2017 pkl.21.44
19 Hasil wawancara dengan Bapak Munsif Fanani Bappeda



Gambar 5.5
Rumah Klenengan Asli Kota Batu

Sumber : tlogosari.net diunduh pada Kamis, 22 Juni, 2017 pkl. 11:52

Salah satu tempat ikonik di Kota Batu yang tak lupu dari kunjungan

wisatawan yaitu Alun-Alun Kota Batu. Alun-alun Kota Batu ini sengaja di desain

sedemikian rupa sebagai sarana rekreasi, edukasi dan olahraga bagi masyarakat Kota

Batu dan para wisatawan. Alun-alun Kota Batu merupakan sarana rekreasi yang

sangat terjangkau untuk masyarakat. Alun-alun tersebut tidak hanya berisi lapangan

dan juga taman, akan tetapi juga memiliki saran bermain untuk anak-anak, air

mancur, beberapa spot untuk berfoto dan yang paling ikonik yaitu ferris wheel atau

bianglala. Dilihat dari ulasan yang ditulis oleh wisatawan di situs Google,

menunjukkan respon yang positif. Wisatawan memuji alun-alun sebagai tempat yang

menarik dan menyenangkan untuk dikunjungi dan menghabiskan waktu bersama

dengan keluarga, ditambah dengan kebersihan lingkungan dan deretan kios yang

menawarkan berbagai jajanan lokal dengan harga terjangkau.



Gambar 5.6
Ulasan Wisatawan Mengenai Alun-alun Kota Batu

Sumber : Google.co.id diakses pada Senin, 11 Desember 2017

Ditemui pada tempat wisata Eco Green Park, Bapak Rudy, wisatawan asal

Kota Surabaya memberikan komentar positif mengenai aspek fisik yang dimiliki oleh

Kota Batu dan perbandingan antara Kota Batu dan Kota Surabaya, beliau mengatakan

:

“…Kota Batu dengan udara yang sejuk dan banyak gunung serta

pemandangan yang indah membuat kota ini menarik untuk dijadikan tempat liburan /

refreshing karena berbeda dengan kota lain seperti Surabaya yang hanya banyak mall

dan wisata buatan tidak seperti kota batu yang memiliki banyak wisata alam. tempat



wisata buatan dengan berbagai wahana menarik pula dimiliki kota batu berbeda

dengan surabaya yang hanya memiliki 1 tempat yaitu Surabaya Carnival Night dan

tidak sebagus dan selengkap di Batu seperti Jatim Park 1,2,3 , BNS, Museum angkut.

Tidak banyak pencakar langit dan bangunan-bangunanya juga sederhana jadi berasa

nyaman dan tidak sumpek, apalagi tidak ada kemacetan seperti Surabaya ya.. kecuali

pas liburan, saya senang untuk wisata kesini..”

Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari

pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan

pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh

dalam upaya mencapai tujuan pembangunan sesuai amanah Undang-Undang Nomor

26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Bab II Pasal 2 yang menyatakan bahwa

penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas (1) keterpaduan, (2) keserasian,

keselarasan, dan kesinambungan, (3) keberlanjutan, (4) keberdayagunaan dan

keberhasilgunaan, (5) keterbukaan, (6) kebersamaan dan kemitraan, (7) perlindungan

kepentingan umum, (8) kepastian hukum dan keadilan, (9) akuntabilitas.20

Berkaitan dengan itu, partisipasi masyarakat dalam program penataan ruang,

juga menjadi isu yang masih selalu diperdebatkan. Di satu pihak ada yang

menyalahkan ketiadaan partisipasi masyarakat, dan di lain pihak justru menuding

pemerintah yang tidak aspiratif terhadap kebutuhan dan kepentingan rakyat. Salah

satu warga Kota Batu, Dino Afriano mempunyai pendapat pribadi mengenai tata

20 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



ruang di Kota Batu. Terdapat hal positif dan negatif dari pembangunan yang

dilakukan oleh pemerintah Kota Batu.21 Kota Batu dikatakan telah mencapai target

gol dalam segmen pembangunan dan penataan kota yang modern dan berciri khas.

Berciri khas karena mampu terlepas dari bayang – bayang Kota Induknya dulu,

Malang dengan menciptakan wajah baru yang berbeda dan inovatif yang

menjadikannya sebagai identitas diri Kota Batu. Identitas “ Kota Wisata Batu”

merupakan pencapaian yang disertai dengan pengembangan di sektor – sektor

pariwisata lokal yang berkualitas dan berkesinambungan menjadikan Kota Batu

merupakan kota wisata modern yang terpadu. Hal ini pula yang menjadikan Kota

Batu sebagai media percontohan bagi daerah lain yang ingin melakukan

pengembangan daerah melalui segmen tata kelola pariwisata.

Akan tetapi, pengembangan besar – besaran Kota Batu, dalam hal ini adalah

pengembangan daerah wisata selama ini tidak memperhatikan sosio – kultural

masyarakat di Kota Batu sendiri. Banyak pengembangan tempat wisata di Kota Batu

dibangun tanpa melibatkan unsur – unsur kultural masyarakat Kota Batu.

Pengembangan tempat wisata Kota Batu kebanyakan berkarakter industrialis, yang

mana jelas berbeda dengan kondisi budaya masyarakat Kota Batu. Hal ini menjadikan

Kota Batu seiring waktu mulai kehilangan “ Wajah Asli” Kota Batu. Nilai – nilai

budaya, sosial dan karakter dari masyarakat Kota Batu seakan telah punah karena

digeser oleh pengembangan yang besar – besaran di sektor pariwisata yang tidak

21 Hasil wawancara dengan Bapak Dino afriano, Selasa, 9 Januari 2018 pkl. 19.00



melihat unsur nilai – nilai kultural masyarakat tersebut. Hal ini, menjadi hal yang

sangat disayangkan terjadi, karena sebuah karakter budaya yang merupakan warisan

kearifan lokal dari para generasi terdahulu yang harusnya bisa menjadi “Identitas

Diri” Kota Batu harus terganti dengan “Identitas Diri” yang lain, yang mana jelas

sangat berbeda jauh dengan kondisi kultural masyarakat Kota Batu sendiri yang sejak

dari dulu diyakini dan dijalani. Unsur industrialis dan modern yang kuat digencarkan

oleh Kota Batu sedikit demi sedikit memukul unsur – unsur kearifan lokal yang telah

ada jauh dalam masyarakat Kota Batu. Sehingga, bisa kita katakan Kota Wisata Batu,

adalah kota wisata modern dan terpadu namun, tak memiliki akar budaya dan

kearifan kokal.

5.1.3 Gambaran Penduduk Setempat (People)

Pembangunan sebuah kota tak lepas dari sumber daya manusia yang

dimilikinya. Pada tahun 2015 jumlah penduduk Kota Batu mencapai 200.485 jiwa.

Dengan luas wilayah sekitar 19,908 km2 , maka kepadatan penduduk adalah sebesar

1.080 jiwa per km2. Kepadatan penduduk Kota Batu selalu meningkat dari tahun ke

tahun seiring dengan kenaikan jumlah penduduk setiap tahunnya. Hal ini terjadi

karena Kota Batu merupakan daerah otonomi baru yang merupakan kota tujuan untuk

melakukan kegiatan ekonomi22.

Penduduk Kota Batu berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak

202.319 jiwa yang terdiri atas 101.719 jiwa penduduk laki-laki dan 100.600 jiwa

22 BPS Kota Batu. 2016. Statistik daerah Kota Batu 2016. Kota Batu. hlm.6



penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015 ,

penduduk Kota Batu mengalami pertumbuhan sebesar 0,91 persen. Sementara itu

besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk

perempuan sebesar 101.23

Dalam sejarahnya, penduduk Kota Batu mayoritas suku Jawa. Abu ghonaim,

yang disebut-sebut berjasa dalam sejarah terbentuknya Kota Batu merupakan

pengikut Pangeran Diponegoro. Beliau hijrah ke kaki Gunung Panderman untuk

menghindari pengejaran dan penangkapan dari serdadu Belanda (Kompeni). Beliau

sendiri merupakan asli Jawa tengah. Abu Ghonaim atau Mbah Wastu yang

memulai kehidupan barunya bersama dengan masyarakat yang ada sebelumnya

serta ikut berbagi rasa, pengetahuan dan ajaran yang diperolehnya semasa menjadi

pengikut Pangeran Diponegoro. Akhirnya banyak penduduk dan sekitarnya dan

masyarakat yang lain berdatangan dan menetap untuk berguru, menuntut ilmu serta

belajar agama kepada Mbah Wastu. Awalnya mereka hidup dalam kelompok

(komunitas) di daerah Bumiaji, Sisir dan Temas, namun akhirnya lambat laun

komunitasnya semakin besar dan banyak serta menjadi suatu masyarakat yang

ramai24.

Masyarakat asli Kota Batu masih menjaga tradisi secara turun-menurun.

Beberap tradisi tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam event

tertentu dan kegiatan sosial lainnya. Tradisi tersebut berupa tumpengan (hajatan) di

23 BPS Kota Batu. 2017. Kota Batu Dalam Angka 2017. Kota Batu. hlm.37
24 http://www.travelbromomalang.com diakses pada jumat, 17 November 2017 pkl.18.40



punden. Punden yang dimaksud merupakan makam leluhur yang menjadi panutan

masyarakat di satu wilayah atau desa. Tumpengan tersebut biasanya diadakan saat

memperingati hari tertentu misalkan suroan atau maulidan. Selain itu ada pula

sedekah bumi, selamatan bersama satu desa. Tradisi tersebut mirip dengan

tumpengan akan tetapi tidak diadakan di punden, akan tetapi diarak keliling desa.

Tradisi tersebut lebih untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas

rejeki dan hasil panen yang melimpah.

Upacara sedekah bumi merupakan salah satu upacara adat berupa prosesi

seserahan hasil bumi dari masyarakat kepada alam. Upacara ini biasanya ditandai

dengan pesta rakyat yang diadakan di balai desa atau di lahan pertanian maupun

tempat-tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat. Upacara ini sudah berlangsung

turun termurun dari nenek moyang kita, dan berkembang di Pulau Jawa, terutama di

wilayah yang kuat akan budaya agraris, seperti Kota Batu25.

Ada pula tradisi yang merupakan kegiatan sosial, yaitu sinoman. Untuk saat

ini kegiatan tersebut masih dijaga oleh masyarakat pedesaan Kota Batu. Tradisi

tersebut dilakukan pada saat ada hajatan semisal pernikahan dan khitanan. Pada

dasarnya sinoman merupakan salah satu bentuk dari budaya Jawa yang sangat

mendasar yakni gotong royong. Sinoman adalah sebutan bagi orang-orang yang

menjadi juru laden atau orang-orang yang melayani para tamu yang tengah dilakukan

25 https://belajar.kemdikbud.go.id/PetaBudaya/Repositorys/sedekah_bumi/ diakses pada jum’at, 17
November 2017 pkl.18.56



oleh. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh para pemuda dan pemudi desa meskipun

terkadang para orang tua juga ikut membantu. Pekerjaan para sinoman benar-benar

seperti pramusaji.

Masyarakat Kota Batu dikenal sebagai masyarakat yang kreatif, sisi lain dari

masyarakat tersebut pula yang menjadikan daya tarik bagi wisatawan yang

berkunjung ke Kota Batu. Dukungan masyarakat melalui beberapa event yang

dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat sekitar pun menarik pengunjung.

Salah satu event yang baru-baru ini diselenggarakan yaitu Festival Kampung Tani

yang berlokasi di Kelurahan Temas Kota Batu.

Gambar 5.7

Berita Wisatawan Kepincut Festival Kampung Tani di Kota Batu



Sumber : Liputan 6.com diakses pada Kamis, 7 Desember 2017

Masyarakat dengan sumber daya yang dimiliki, baik berupa adat, tradisi dan

budaya serta kapasitasnya, berperan sebagai tuan rumah. Karena dukungan

masyarakat turut menentukan keberhasilan jangka panjang pengembangan

kepariwisataan. Tak hanya kreatif, masyarakat lokal diharapkan ramah akan

perkembangan zaman/ pembaharuan dan ramah terhadap wisatawan.

Masyarakat adalah salah satu unsur penting pemangku kepentingan untuk

bersama-sama dengan pemerintah dan kalangan usaha/swasta bersinergi

melaksanakan dan mendukung pembangunan ke pariwisataan. Adapun dukungan

masyarakat dapat diperoleh melalui penanaman kesadaran masyarakat akan arti

penting pengembangan kepariwisataan. Untuk itu dibutuhkan proses dan

pengkondisian untuk mewujudkan masyarakat yang sadar wisata. Sesuai dengan

surat keputusan walikota nomor: 180/175/KEP/422.102/2009 tentang penetapan

kelompok pemberdayaan masyarakat melalui mitra pariwisata sebagai suatu

perkumpulan yang didasari oleh kesamaan mereka, dalam hal mata pencaharian dan

perekonomian sebagai masyarakat industri pariwisata. Dibentuk suatu kelembagaan

ekonomi baru yang bernama Pokdarwis (kelompok sadar wisata) karena antusias dan



peran masyarakat setempat untuk menyepakati adanya lembaga baru ditengah-tengah

mereka26.

Tujuan dari dibentuknya Pokdarwis ini diharapkan dapat menjadi sebagai

wadah pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat sekitar dalam mengatur segala

bentuk kegiatan perekonomian mereka di industri pariwisata. Hal ini sejalan pula

dengan apa yang diungkapkan oleh North mengenai ekonomi kelembagaan yang

menyatakan bahwa manusia menciptakan dan menggunakan lembaga-lembaga

tertentu untuk memecahkan berbagai konflik ekonomi dalam masyarakat. Ekonomi

kelembagaan mencari kemungkinan-kemungkinan tindakan bersama (collective

action) dan kerjasama antar manusia (human cooperation) untuk mengatasi konflik

ekonomi sosial yang ada.

Diresmikanya Pokdarwis sebagai suatu wadah tentang peraturan.

Pembentukan Pokdarwis juga merupakan langkah nyata dari program pemerintah

guna meningkatkan potensi wisata di setiap daerah. Hal tersebut juga ditindak lanjuti

oleh pemerintah Kota Batu, melalui surat keputusan yang menginstruksikan seluruh

perangkat birokrasi seperti dinas pariwisata sampai dengan perangkat desa untuk ikut

mensukseskan program yang bertujuan untuk membentuk Kota Batu sebagai Kota

Wisata. Pengembangan segala aspek pariwisata yang ada di Kota Batu ini karena

ditimbang Kota Batu memiliki potensi yang lebih. Dengan pesona alam yang indah

26 Pokdarwis.com diakses pada Minggu, 7 januari 2018



ditambah dengan suhu yang dingin membuat Kota ini memiliki potensi dalam bidang

kepariwisataan. Dengan kondisi yang ada maka pemerintah Kota Batu menggandeng

para investor dalam membangun tempat pariwisata sebagai wujud nyata dari program

pemerintah dalam meningkatkat kesejahteraan masyarakat. Dengan dikeluarkannya

surat keputusan pemerintah daerah tentang pembentukan pengurus kelompok

pengelola Oro-Oro Ombo Marketfair. Pemerintah dengan ini berusaha untuk

menyadarkan akan masyarakat akan sadar wisata sebagai bentuk dukungan

masyarakat terhadap program pemerintah. Dengan hal itu maka dari instansi

pemerintah membentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis) di seluruh kecamatan se-

Kota Batu

Diharapkan juga dengan adanya perubahan pada struktur baru pastinya juga

akan ada suatu perubahan-perubahan pada fungsi dari elemen-elemen yang ada.

Seperti pengorganisasian penduduk yang sebelum adanya industri pariwisata berdiri

segala pengorganisasian masyarakat semuanya diatur oleh kepala dusun, tetapi

setelah berdirinya industri pariwisata Jawa Timur Park 2 pelimpahan itu tidak hanya

dilakukan oleh kepada dusun. Mereka membentuk kelompok- kelompok formal

seperti Pokdarwis. Segala permasalahan yang ada yang berkaitan dengan pengelolaan

tempat pariwisata diatur oleh kepala atau ketua dari Pokdarwis. Mulai dari

pengaturan pembagian kerja sampai pada penerimaan karyawan pada industri

pariwisata Jawa Timur Park 2. Dari hal tersebut maka terlihat bahwa dengan



munculnya keberadaan industri pariwisata Jawa Timur Park 2 secara langsung di

iringi dengan pembentukan lembaga ekonomi baru dan perannya pada masyarakat.

5.1.4 Ketersediaan dan Kesiapan Fasilitas Umum (Pre-requisites)

Pencapaian pembangunnan di bidang pendidikan terkait erat dengan

ketersediaan fasilitas pendidikan. Hal tersebut sangat penting guna menunjang

kegiatan belajar mengajar karena pendidikan sebagai aspek yang dapat meningkatkan

nilai sumber daya manusia (SDM) di Kota Batu. Tujuannya tidak lain untuk

mencetak masyarakat yang maju dan mampu bersaing secara global. Berikut jumlah

sekolah di Kota Batu dari SD hingga SMA dari tahun 2013-2016 yang akan disajikan

dalam tabel 5.2

Tabel 5.2
Jumlah Sekolah di Kota Batu tahun 2013-2016 :

Sekolah 2013 2014 2015 2016
SD/MI 89 88 88 88

SMP/Mts 31 30 30 30
SMA/SMK/MA 27 26 26 26

Sumber : BPS Kota Batu, 2017

Fasilitas transportasi juga menjadi faktor yang menunjang berbagai kegiatan

sosial di Kota Batu. Jalan sebagai sarana penunjang yang sangat penting khususnya

untuk transportasi darat. Pada tahun 2015 di Kota Batu hanya ada dua kategori jalan

yaitu jalan provinsi sepanjang 39,5 Km dan jalan kota sepanjang 402,99 Km. Untuk

saat ini fasilitas transportasi umum yan g ada di Kota Batu yaitu angkutan kota dan

bus antar kota. Untuk angkotan kota dibagi menjadi 3 jurusan atau rute yaitu angkot



oranye untuk rute batu – translok, angkot hijau untuk rute batu – songgoriti dan

angkot kuning untuk rute batu – giripurno.

Angkutan kota pun saat ini juga dijadikan fasilitas angkutan untuk wisatawan

yang hendak menuju ke tempat wisata di daerah utara Kota Batu. Angkutan tersebut

yaitu angkuta kota warna oranye. Bus-bus pariwisata dengan tujuan wisata ke utara

Kota Batu diberhentikan di sebuah rest area yang ada di Jalan Bukit Berbunga daerah

Sidomulyo. Disitulah pergantian bus dengan angkot dilakukan. Angkot-angkot

tersebut bertugas membawa wisatawan ke tempat wisata tujuan seperti selecta, coban

talun dan pemandian air panas cangar.

Sebagai Kota tujuan wisata, kegiatan ekonomi di Kota Batu yang menunjang

kepariwisataan salah satunya adalah jasa akomodasi. Jumlah hotel dan jasa

akomodasi lainnya di Kota Batu pada tahun 2013 adalah 477 perusahaan, naik

menjadi 500 pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 menjadi 550 perusahaan. Dari 550

jasa akomodasi yang ada di Kota Batu 12 merupakan hotel berbintang, Kota Batu

merupakan daerah tingkat II yang jumlah hotel berbintangnya cukup banyak setelah

Kota Surabaya dan Kota Malang.27

27 BPS Kota Batu. 2016. Statistik daerah Kota Batu 2016. Kota Batu. hlm.23



Tabel 5.3
Statistik Perhotelan Kota Batu tahun 2013-2015

Uraian 2013 2014 2015
Hotel Bintang 11 11 11

Hotel Non Bintang 466 489 538
Kamar 5.092 5.484 6.066

Tempat Tidur 9.817 10.188 11.292
Jumlah Tamu 1.165.104 666.945 514.089

Sumber : BPS Kota Batu, 2016

5.1.5 Daya Tarik Kota (Pulse)

Dalam indikator ini membahas tentang daya tarik bagi gaya hidup kaum

urban, dimana ini menjadi bagian yang juga penting dalam membentuk citra bagi

Kota Batu. Menjelaskan bagaiamana masyarakat luar tertarik untuk datang,

menemukan hal-hal menarik untuk dilakuan dan hal-hal yang dianggap baru bagi

mereka sebagai pengunjung jangka pendek dan akan menetap.

Kota Batu sangat sesuai untuk dijadikan tempat beristirahat dan berlibur dan

unggul dalam kondisi cuaca yang sejuk karena berada di daerah lereng pegunungan.

Sebagai daerah yang topografinya sebagian besar wilayah perbukitan, Kota Batu

memiuliki pemandangan alam yang sangat indah, sehingga banyak dijumpai tempat-

tempat wisata yang mengandalkan keindahan alam pegunungan. Kondisi topografi

pegunungan dan perbukitan tersebut menjadikan Kota Batu terkenal sebagai daerah

dingin.

Dalam sejarahnya, Kota Batu sejak jaman dahulu dikenal sebagai tempat

peristirahatan. Sejak abad ke-10, wilayah Batu dan sekitarnya telah dikenal sebagai

tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan, karena wilayah adalah daerah



pegunungan dengan kesejukan udara yang nyaman, juga didukung oleh keindahan

pemandangan alam sebagai ciri khas daerah pegunungan. Pada waktu pemerintahan

Raja Sindok , seorang petinggi Kerajaan bernama Mpu Supo diperintah Raja Sendok

untuk membangun tempat peristirahatan keluarga kerajaan di pegunungan yang

didekatnya terdapat mata air. Dengan upaya yang keras, akhirnya Mpu Supo

menemukan suatu kawasan yang sekarang lebih dikenal sebagai kawasan Wisata

Songgoriti. Atas persetujuan Raja, Mpu Supo yang konon kabarnya juga sakti

mandraguna itu mulai membangun kawasan Songgoriti sebagai tempat peristirahatan

keluarga kerajaan serta dibangunnya sebuah candi yang diberi nama Candi Supo.28

Ditempat peristirahatan tersebut terdapat sumber mata air yang mengalir

dingin dan sejuk seperti semua mata air di wilayah pegunungan. Mata air dingin

tersebut sering digunakan mencuci keris-keris yang bertuah sebagai benda pusaka

dari kerajaan Sendok. Oleh karena sumber mata air yang sering digunakan untuk

mencuci benda-benda kerajaan yang bertuah dan mempunyai kekuatan supranatural

(magic) yang maha dahsyat, akhirnya sumber mata air yang semula terasa dingin dan

sejuk akhirnya berubah menjadi sumber air panas. Dan sumberair panas itupun

sampai saat ini menjadi sumber abadi di kawasan Wisata Songgoriti.

De Klein Switzerland (Swiss Kecil di Pulau Jawa), begitu dulu orang belanda

menyebut Kota Batu. Mereka senang pergi ke Kota Batu jika sedang rindu pada  kota

terindah di dunia yakni Swiss. Menurut mereka hanya satu yang tidak ada di Batu

dibandingkan Swiss yakni salju. Itulah julukan Kota Wisata Batu oleh warga Eropa

28 http://website.batukota.go.id diakses pada 20 September 2017. Pkl. 11.55



yang menyukai keindahan panorama alam. Sebuah kota kecil yang berasal dari

sebuah kecamatan dari Kabupaten Malang, Batu memiliki keindahan tersendiri

karena dikelilingi oleh gunung dan bukit. Hijau, segar dipandang mata. Belum lagi

hawa dinginnya yang menyegarkan otak dan pikiran bila kita berlibur ke Kota Batu.

Karena keindahan alam khas pegunungan dan kesejukan yang ditawarkan

itulah maka Kota Batu tepat digunakan sebagai tempat berlibur dan menyegarkan

penat. Hal tersebut sangat menarik bagi kaum urban yang penat dan bosan akan

suasanya perkotaan dan merindukan suasana damai pedesaan yang asri. Tidak heran

apabila Kota Batu banyak dikunjungi oleh wisatawan dari kota-kota besar di

Indonesia bahkan mancanegara.

Salah satu suguhan sumber daya alam yang ditawarkan Kota Batu yaitu omah

kayu dan paralayang yang merupakan satu lokasi yaitu di Kelurahan Songgokerto.

Tempat wisata satu ini menyuguhkan panorama keindahan alam Kota Batu.

Masyarakat menyebut paralayang sebagai Bukit Permadani karena pada saat malam

hari terlihat lampu-lampu kota yang panjang membentang bak permadani.



Gambar 5.8

Pemandangan Kota Batu dari puncak Paralayang di malam hari

Sumber: Dok. Penulis, 2017

Selain itu, pada tahun 2014 dibangun sebuah penginapan bernuansa hutan

yaitu Omah Kayu. Omah Kayu ini lokasinya berada di kawasan wisata Gunung

Banyak dan bersebelahan dengan destinasi wisata paralayang. Lokasi, tata letak dan

bahan untuk membangun Omah Kayu ini bisa dibilang sebagai daya tarik utama dari

Omah Kayu. Lokasinya yang berada di lereng bukit dan terletak diantara pepohonan

membuatnya terlihat cukup unik. Ditambah lagi bahan kayu yang digunakan untuk

membangun Omah Kayu ini selalu berhasil membuat para pengunjung untuk berfoto

dengan latar objek wisata pemandangan alam favorit di Kota Batu ini. Pemandangan

yang terlihat dari Omah Kayu ini juga dapat dikatakan sebagai salah satu daya tarik

utamanya. Seperti di paralayang, Omah Kayu juga menghadap ke arah yang sama,

yaitu pengunjung dapat melihat Kota Batu dari atas gunung Banyak. Jika malam hari



dan langit sedang cerah, maka kerlap - kerlip lampu Kota Batu akan terlihat sangat

indah dari Omah Kayu.29

Gambar 5.9

Omah Kayu

Sumber : Dok. Penulis, 2017

Kedua destinasi wisata di atas mempunyai daya tarik tersendiri dan punya

nilai plus yang membuatnya berbeda dari kota lainnya. Keduanya menyuguhkan

panorama indah dan banyak spot untuk berswafoto yang mana diketahui saat ini trend

tersebut sangat digandrumgi kaum urban terutama anak-anak muda yang aktif

bersosial media. Tentunya kedua wisata tersebut sangat mendukung kegiatan tersebut.

Harga tiket masuk yang terjangkau juga menjadi nilai tambah mengapa destinasi

tersebut ramai dikunjungi kaum urban yang ingin menikmati suasanya pegunungan.

Cukup hanya dengan merogoh kocek sebesar lima ribu rupiah saja, wisatawan sudah

dapat menikmati wahana dan berfoto sepuasnya.

29 http://www.nnoart.com/2016/07/wisata-omah-kayu-batu-malang-paralayang-keren.html diakses
pada 20 September 2017. Pkl.11.47



Selain daya tarik pada letak geografis yang dimiliki Kota Batu, event-event

yang diadakan di Kota Batu mampu menarik minat wisatawan dari luar daerah untuk

bertandang ke Kota Apel tersebut. Salah satu event yang diadakan tersebut yaitu

festival paragliding (paralayang). Penyelenggaraan even Batu International Tourism

Paragliding Festival (BITPF) yang berakhir Minggu 7 Agustus 2017 sukses luar

biasa. Dari sisi pelaksanaan yang berlangsung sejak Kamis 27 Juli 2017 membuat

para peserta puas. Event tersebut dihadiri oleh Menteri Pariwisata, wisatawan

domestic, dan 78 atlet paralayang (selain peserta dari Kota Batu, juga diikuti peserta

dari Tuban, Lombok, Kalimantan, Bandung, Jakarta, Surabaya, Bali dan Yogyakarta.

Sedangkan peserta dari luar negeri berasal dari Korea Selatan, Perancis, Jerman, dan

India.)

Ditulis oleh situs balipost.com pada 1 Agustus 2017, beberapa komentar

wisatawan yang  hadir memberikan respon positif dan berkesan. Budi, salah seorang

wisatawan dari Tuban mengungkapkan bahwa event tersebut merupakan tontonan

menarik yang jarang ada. Hal serupa diungkapkan oleh Taufik, salah seorang

pengunjung yang dating jauh-jauh dari Lombok, ia mengungkapkan bahwa ia telah

membaca berita dari internet jika ada peserta yang membawa terbang motor trail.

Diketahui bahwa festival tersebut beda dari yang lain karena mengenakan

kostum dengan tema-tema unik dan menarik, seperti Wheelbarrow flying, Macan

jowo, Wind Sock, kuda lumping, Mumi, Princess, dan yang paling sensasional yaitu

Wheel in The Sky Yakni membawa motor trail KLX terbang dengan payung



paralayang. Plt Kadisparbud, Imam Suryono mengatakan bahwa pihak penyelenggara

melaksanakan lebih baik lagi, terutama undangan bagi atlet internasional. Sehingga

paragliding tourism ini akan jadi ikon wisata Kota Batu kedepannya.

Gambar 5.10

Berita Tourism Paragliding di Kota Batu

Sumber : Balipost.com diakses pada Selasa, 1 Agustus 2017

Dalam city branding dibutuhkan komunikasi untuk menyampaikan merek

atau citra kota itu sendiri kepada khalayak atau konsumen. Terdapat tiga jenis

komunikasi yaitu komunikasi primer, komunikasi sekunder dan komunikasi tersier.

1. Komunikasi Primer

Ruang publik berupa alun – alun yang berada pada pusat Kota Batu,

dilengkapi patung buah apel berukuran besar diarahkan sebagai “landmark” kota

yang memberikan dukungan terhadap terbentuknya citra Kota Batu sebagai kota



wisata dengan potensi hasil kebun apelnya. Selain itu sesuai dengan upayanya dalam

membentuk identitas kotanya sebagai kota wisata internasional, Kota Batu terus

membenahi berbagai aspek. Fasilitas maupun Sarana guna menunjang sektor

pariwisata adalah aspek penting dan harus terus ditingkatkan dan dibenahi seperti

kemudahan transportasi, pusat perbelanjaan oleh-oleh maupun souvenir, penginapan

hotel, dan lain-lain maupun sektor penunjang lainnya dalam industri pariwisata di

Kota Batu. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari hasil wawancara yang dilakukan

kepada Bapak Munsif Fanani yaitu sebagai berikut :

“Nah.. otomatis kalo kota wisata harus didukung sarananya..ya itu..oleh-oleh..
souvenir, hotel.. itu kasarannya kan. Kalo gak ada itu kan tentunya wisatawan
kesulitan nanti.. nhaa...padahal dia kan dengan wisata kan paling gak dia
pulang kan ada kenang-kenangan..apa yang menarik yang bisa saya bawa
pulang. Pemerintah Kota Batu kalo pas lebaran itu diinformasikan harus
membawa makanan sendiri kan ya...”30

Jalanan yang berlubang dan terbatas, kemacetan yang terjadi di saat akhir pekan

terutama di jalan – jalan besar Kota Batu, fasilitas publik yang tidak nyaman bagi

wisatawan serta pelayanan publik yang lamban, sarana dan fasilitas yang buruk dapat

memberikan dampak komunikasi yang dapat melahirkan citra negatif nantinya.

2. Komunikasi Sekunder

Untuk mengkomunikasikan identitas Kota Batu sebagai kota wisata

internasional kepada pihak eksternal, Pemerintah Kota Batu rajin mengikuti berbagai

pameran maupun roadshow di berbagai daerah di Indonesia hingga di luar negeri. Hal

30 Wawancara dengan Bapak Munsif Fanani, Ibid .



tersebut diutarakan oleh Ibu Catharina Diana sebagai staf bidang promosi Dinas

Pariwisata Kota Batu, beliau mengatakan:

“...kita memperkenalkan keluar, kita membawa tim kesenian kita keluar, yang
penting kita membawa pelaku-pelaku wisata kita keluar, misalnya kita bawa
pengelola jatim park, pengelola hotel-hotel, kita ajak pameran diluar, nah..ya
disana kita langsung berinteraksi dengan pelaku wisata, kita bertemu dengan
para seller, travel agent misalnya. travel agent diluar, di kota atau Negara itu
gitu..jadi kita.. terakhir kita ada pameran di Malaysia, jadi di Malaysia itu kita
punya travelfair nah itu dihadiri oleh semua travel agent se-Malaysia ya, di
Malaysia..dan pesertanya itu gak cuma dari Indonesia, itu semua Negara Asia
ikut...”

Untuk mengukuhkan identitasnya sebagai kota wisata internasional,

Pemerintah Kota Batu juga giat mengadakan berbagai macam event yang bersifat

regular dengan skala nasional hingga internasional seperti misalnya Gebyar

Nusantara, Batu Flower Festival, Batu Open Paragliding, dan lainnya.

Pernyataan serupa dikemukakan oleh Bapak Winarto, selaku budayawan

sekaligus staf Dinas Kebudayaan Kota Batu beliau mengatakan:

“He e..kita ikut event-event di luar daerah, membawa potensi ke luar negeri,
ke..Korea, ke..Malaysia, dan berbagai negara itu.. Cheko.. itu kan salah satu
upaya untuk mengenalkan, peran pemerintah untuk mengenalkan kesenian
atau kebudayaan itu ke luar..dari kota mbatu. Kemudian, dari..batu sendiri,
kita buat event-event kecil..reog, karnaval, kemudain ada pentas akhir pekan,
itu adalah salah satu upaya kita mengenalkan dari dalam daerah. Sekaligus
sebagai ajang promosi ketika wisatawan banyak ke Kota Batu.”31

Selain itu pengkomunikasian lewat situs web menjadi portal pemberian

informasi akan Shining Batu ditambah penempatan logo Shining Batu di berbagai

tempat juga turut andil sebagai salah satu langkah yang efektif dalam kegiatan

komunikasi identitas Kota Batu. Berikut salah satu upaya Dinas Pariwisata Kota Batu

31 Wawancara dengan Bapak Winarto S.n, Kamis, 21 Agustus 2017



dalam mempromosikan melalui sosial media instagram event “Bulukerto Festival:

kidung harmoni religi, desa berdaya kota berdaya” yang diselenggarakan pada kamis

30 November 2017. Dalam unggahan tersebut dicantumkan logo “Shining Batu”

pada salah satu sisi gambar, yang akan disajikan dalam gambar 5.11

Gambar 5.11
Unggahan Akun Instagram @disparta_batu

Sumber : akun instagram @disparta_batu, 2 Desember 2017
Guna menunjang kebutuhan informasi digital yang perkembangannya sangat

pesat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu telah meluncurkan sebuah

aplikasi yang bernama “Shining Batu”. “Shining Batu” adalah mobile city yang

berbasis IOS dan android. Aplikasi tersebut dapat diunduh secara gratis pada play

store dan app store. Aplikasi tersebut menyediakan beberapa fitur, seperti City Guide,

Info Pariwisata, Hotel, Belanja, Kerajinan, dan Event. Tidak hanya itu, aplikasi



tersebut diklaim memuat fitur 360 derajat yang merupakan satu-satunya di Indonesia.

Fitur  unik tersebut membuat pengguna seolah-olah berada di lokasi, dapat melihat ke

kanan, kiri, bahkan atas dan bawah. Dengan adanya aplikasi tersebut, wisata Kota

Batu akan semakin jadi pilihan, karena pemasaran dengan teknologi lebih tepat

dibanding metode konvensional.

Gambar 5.12

Aplikasi Shining Batu

Sumber : peneliti, 2017

Tak hanya itu, Kota Batu juga menerapkan konsep kota cerdas (smart city)

untuk warganya. Implementasi konsep tersebut berupa digitalisasi laporan

masyarakat, informasi seputar kota, dan smart farming dan dikelola oleh Command

Center Smart City yang sudah dimiliki Pemerintah Kota Batu. Untuk

implementasinya, Pemerintah Kota Batu mempercayakan kepada perusahaan



teknologi informasi Lintasarta melalui solusi IT Services yang sesuai dengan

komponen–komponen dalam pembangunan smart city yang ditawarkan perusahaan

tersebut. Di layanan laporan masyarakat, implementasi smart city memungkinkan

masyarakat di wilayah Kota Batu melaporkan keadaan lingkungan di sekitarnya

kepada pemerintah kota.

Sementara dalam implementasi layanan informasi kota, memudahkan

masyarakat dan wisatawan mengetahui kegiatan, tempat wisata dan tempat-tempat

penting lainnya seperti rumah sakit, kantor polisi dan lain-lain.

Implementasi Smart City Smart Farming memungkinan petani di Kota Batu dapat

berinteraksi dengan pemerintah daerah dan para ahli pertanian, sehingga pengetahuan

petani meningkat. Smart Farming juga membantu petani lokal memasarkan langsung

hasil panennya kepada calon pembeli.

Kini aplikasi tersebut diubah menjadi Batu Among Tani Teknologi (BATT).

Demikian juga dengan istilah aplikasi yang ada dalam BATT juga menggunakan kata

yang akrab dengan warga/ petani. Perkembangan Smart City Kota Batu terus

berlanjut pada keberlangsungan program, yakni Go Life. Go Life, dijelaskan

Siswanto, bisa diakses melalui www.batukota.go.id kemudian pilih Batu Among

Tani Technologi App, akan ada empat aplikasi yang muncul, yakni Among Tani,

Among Kota Among Warga-Responder dan Among Warga.



Gambar 5.13
Batu Among Tani Technology APP

Sumber: peneliti, 2018

3. Komunikasi Tersier

Jika komunikasi sekunder terkait dengan aktifitas pemasaran kota yang

disengaja, komunikasi tersier merupakan aktifitas pertukaran pesan yang tidak dapat

dikontrol seperti laporan media dan word of mouth (WOM). Persebaran informasi

tentang Kota Batu dari mulut ke mulut adalah sarana yang efektif dalam

mempromosikan Kota Batu. Beberapa laman dan situs internet beberapa kali

mengangkat tema Kota Batu sebagai topik pemberitaan. Mulai dari pariwisata,

pemerintahan dan sektor lainnya.

Ketenaran Kota Batu mampu menarik wisatawan mancanegara. Salah satunya

yaitu Konsulat Jenderal Australia, Chris Barnes, saat mengunjungi Kota Batu 30

September 2017 lalu, ia langsung terkesan akan keindahan alam yang dimiliki Kota

Batu. Hal tersebut ditulis oleh situs berita online malang-post yang ditunjukkan oleh

gambar 5.14



Gambar 5.14
Berita Konsulat Jenderal Australia Terpukau Kota Wisata Batu

Sumber : www.malang-post.com diakses pada 30 November 2017

5.1.6 Peluang Potensi Lain (Potential)

Masing-masing daerah pasti mempunyai potensi yang sama. Hanya saja

diperlukan kajian dan pengamatan untuk memilih potensi mana yang sesuai untuk

dikembangkan tergantung dengan sumber daya yang dimiliki kota atau daerah

tersebut. Potensi yang sesuai untuk dikembangkan tersebut pastinya akan

menghasilkan keuntungan tersendiri bagi kota maupun masyarakatnya. Salah satunya

yaitu peluang industri, baik industri kuliner, wisata dan oleh-oleh. Semua sector

tersebut berdampak pada perekonomian.

Jumlah perusahaan industri besar sedang di Kota Batu pada tahun 2015

berjumlah 22 perusahaan. Industri besar sedang adalah perusahan disektor industri



yang mempunyai tenaga kerja lebih dari 20 orang. Dari 22 industri besar sedang yang

ada di Kota Batu 13 diantaranya merupakan industri makanan dan minuman.

Pada tahun 2015 jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri besar sedang

sebanyak  1.073 orang. Dari 1.073 tenaga di sektor industri 32,17 persen tenaga kerja

yang terserap bekerja di bagian produksi.  Pada tahun 2015 profil industri di Kota

Batu cenderung masih didominasi oleh industri kecil. Dominasi tersebut dapat dilihat

dari prosentase jumlah industri kecil yang mencapai lebih dari 95 persen.

Tabel 5.4
Statistik Industri Besar dan Sedang Tahun 2013 - 2015
Uraian 2013 2014 2015

Jumlah  Perusahaan 26 22 22
Jumlah Tenaga  Kerja 1.073 1.073 1.073
Nilai Tambah  (Juta) 59.551,24 59.551,24 59.551,24

Sumber : BPS Kota Batu, 2016

Apabila diamati, baik industri kecil maupun besar yang ada di Kota Batu

sebagian besar merupakan industri makanan dan minuman, jenis-jenis makanan dan

minuman yang dihasilkan antara lain sari apel, kripik buah, tempe, kripik singkong,

tahu,susu pasteurisasi, kue basah dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan kondisi Kota

Batu sebagai kota tujuan wisata sehingga barang yang dihasilkan adalah kebutuhan

para wisatawan ketika mengunjungi Kota Batu, misalnya makanan,minuman dan

cendera mata khas Kota Wisata yang bisa digunakan sebagai buah tangan ketika

kembali ke daerah asal.

Akan tetapi, guna menjaga keasrian lingkungan Kota Batu, pemerintah kota

tidak mengijinkan pembangunan pabrik besar dikarenakan permasalahan lingkungan,



dikhawatirkan timbulnya masalah lingkungan ini berakibat bagi kesehatan penduduk

disekitarnya. Keadaan lingkungan yang kurang baik lama-kelamaan menimbulkan

masalah bagi penduduk yang ada disekitar seperti wabah penyakit dan kerusakan

ekosistem. Sesuai dengan ungkapan Bapak Munsif Fanani, beliau mengatakan :

“.. nah, di batu sendiri ini ee.. tidak diperkenankan ada pabrik besar, karena
batu sebagai kota agrowisata, kalo nanti kita ee.. mengijinkan industri besar
tentunya berdampak pada lingkungan. Kalo lingkungan tercemar otomatis,
sebagai kota wisata sudah tidak menarik lagi, makanya di Batu tidak ada,
tidak diperkenankan industri/pabrik..”

Selain di bidang industri, potensi lain yang perlu dikembangkan yaitu potensi event

wisata yang berhubungan dengan olahraga, semisal paragliding, down hill, dan

lainnya. Karena peluang potensi tersebut masih jarang ditemui di daerah lain di

Indonesia. Hal tersebut dikarenakan letak geografis yang mendukung diadakannya

kegiatan tersebut.

Tri Asa, adalah sebutan untuk visi Kota Batu yang mencerminkan identitas

Kota Batu yaitu sebagai kota wisata internasional, kota pertanian organik, dan kota

pendidikan.  Kondisi di masa depan yang ingin dicapai atau disebut visi dapat

diibaratkan sebagai panduan utama kemana tujuan dari suatu kota. Kota Batu

ditargetkan untuk menjadi kota wisata international yang dikunjungi oleh wisatawan

dari berbagai negara di seluruh dunia, dan tak hanya sektor pariwisata dari sektor

pertanian pun dapat dipadukan dengan sektor pariwisata sehingga menjadi destinasi

wisata unggulan seperti wisata petik mawar dan sebagainya, sehingga kedua sektor

dapat saling mendukung dan meningkatkan masing-masing sektor.



Sektor pendidikan diharapkan akan semakin merata dan fasilitas pendidikan

dapat dibiayai oleh anggaran pemerintah sehingga sektor pendidikan di Kota Batu

akan semakin unggul karena ketiga sektor ini yaitu pariwisata, pendidikan, dan

pertanian mempengaruhi city branding Kota Batu.

Hal tersebut dapat ditujukan Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu

Catharina yaitu sebagai berikut.

“Kalau pariwisata jelas sih kita sesuai dengan target, ingin semakin go
international pariwisatanya, kalau pendidikan, pendidikan itu semakin
merata,dan kalau bisa semua fasilitas pendidikan itu dibiayai oleh anggaran
pemerintah ya. Mulai dari level yang terendah sampai yang tertinggi mungkin
SMA, dan juga meningkatkan prestasi segala macem. Lalu kalau pertanian,
juga sama sih, jadi kita..kita kan unggulnya di bidang apa sih, di…di sektor
apa pertanian.. Pertanian bisa dipadukan dengan pariwisata, kan sekarang
banyak wisata petik apa.. stroberi, petik mawar, dan lain-lain  gitu ya.. Tapi
itu destinasi unggulan kita juga sih. Kita harapannya gitu, jadi semakin kalo
wisata ada peningkatan di sector-sector pariwisata, dan pertanian pun seperti
itu.”32

Nilai kompetitif dasar (core value) yang dimiliki oleh Kota Batu yakni potensi

alamnya dapat membuat Kota Batu tidak hanya berfokus sebagai kota pertanian saja

namun juga dapat mengeksplorasi potensi lain seperti aspek wisatanya. Sehingga

Kota Batu mulai membangun identitasnya sebagai kota yang tetap mengandalkan

pariwisatanya dengan menjadikannya kota wisata berskala internasional agar dapat

bersaing di persaingan global, juga mengangkat potensi yang dimiliki oleh Kota Batu

yakni pertanian. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari hasil wawancara yang dilakukan

kepada Bapak Munsif  Fanani yaitu sebagai berikut :

32 Wawancara dengan Ibu Catharina Diana, Ibid .



“Kalo apel udah pasti, kalau semua daerah kan belum tentu bisa ditanam apel,
yang jelas ya..alamnya it yang tidak dimiliki daerah lain, udaranya yang
sejuk.. alamnya yang hijau, perbukitannya enak dipandang. Kayak sampean
wisata ke malang, ya wisata-wisata mall ya, kalo mbatu kan masih enak, ke
selecta.. melihat pemandangannya lebih enak.. nah itu nilai plusnya, udaranya
masih segar..  kalo di kota manapun orang bisa membuat wisata buatan, tapi
kalo tidak ditunjang udara yang segar kan gak menarik.. itu kan, menariknya
batu kan disitu mbak...gak dimiliki kota lain..”33

Potensi alam yang dimiliki Kota Batu menunjang sektor wisata yang

dimilikinya karena Batu adalah kota yang hijau dengan udara yang sejuk dan cocok

untuk pertanian maupun wisata dengan pemandangan alam yang indah yang tidak

dimiliki kota lain atau wisata buatan.

Sektor pertanian yang diangkat oleh Kota Batu khususnya pertanian organik

masih jarang ditemui di tempat lain sehingga dinilai dapat memberikan value lebih

yang dapat membedakan Kota Batu dengan kota wisata maupun kota pertanian

lainnya.Kedua potensi tersebut baik pariwisata dan pertanian kemudian harus

ditopang oleh sumber daya yang baik, untuk itu diperlukan pula sistem pendidikan

yang baik sehingga sektor pendidikan juga mulai digali potensinya.

5.2 Faktor-Faktor yang Menjadi Pendukung dan Penghambat City branding

“Shining Batu”

5.2.1 Faktor pendukung City branding “Shining Batu”

a. Ketersediaan informasi dalam pembentukan city branding “Shining Batu”

Ketersediaan informasi menjadi hal yang penting terkait dalam rangka

pembentukan city branding “Shining Batu”, informasi menjadi hal penting dilakukan

33 Wawancara dengan Bapak Munsif Fanani, Kamis, 9 September 2017



sehingga program-program dalam upaya pencapaian tujuan dapat terbentuk. Hal

tersebut dapat ditunjukkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak

Mustakim yaitu sebagai berikut34:

“Kalo ukuran-ukuran kita dari.. ka nada ada industry pariwisata, ada beberapa
elemen di dalamnya, itukan selain mereka tergabung dalam kelembagaan
industry itu kan mereka punya kelompok sadar wisat aitu ya.. kalo
disbanding..aa.. diukur dari.. kuantitas maupun kualitas itu ada dari 19 desa 5
kelurahan itu cukup aktif, kalo tidak salah Cuma 6 jadi dari 50% mereka aktif
dalam insutri pariwisata ini.. nanti datanya minta.. misal dari 24 desa
kelurahan ini yang aktif dalam mendukung desa sadar wisata itu apa saja,
kegiatannya apa aja, ada.. termasuk  di dalamnya itu mereka sebagai subjek
ya.. ada yang.. punya paket jelajah kampong..ada yang rumah makan..petik
jambu.. ada.. bahkan sekarang masuk nominasi itu.. nominasi apa ya.. kategori
apa ya kemarin itu.. homestay.. yang berprestasi lah.. dapat nominasi
dilombakan secara nasional… di bumiaji kalo gak salah..”

Informasi mempunyai peran yang penting pencapaian tujuan yang telah

ditetapkan. Sistem informasi memberikan banyak keuntungan, dari tugas yang simpel

seperti proses transaksi pada level operasional sampai ke tugas yang sulit seperti

membuat keputusan penting dan kompetitif pada tingkat strategis organisasi. Sebelum

membuat sebuah keputusan, memiliki informasi yang akurat, valid dan cukup akan

mempermudah dalam memprediksi apakah pilihan yang diambil lebih baik daripada

pilihan lainnya.

Tanpa adanya informasi yang mendukung sebuah keputusan maka keputusan

tersebut bukanlah pilihan yang rasional dan sangat beresiko. Hal ini tentu

dikhawatirkan akan menyebabkan ketidakstabilan dalam perusahaan. Oleh karena

itulah dibutuhkan adanya sebuah sistem informasi sebagai sumber informasi dasar

34 Wawancara dengan bapak mustakim, kamis, 21 Agustus 2017



yang valid dan baik yang digunakan sebagai bahan pertimbangan saat pengambilan

keputusan dilakukan. Demikian pula pada pencapaian tujuan dalam bidang wisata

yang dengan didukung program yang telah ditetapkan dalam hal ini adalah

pembentukan city branding “Shining Batu”. Kejelasan atas informasi akan

memberikan dukungan terhadap upaya atau program-program yang telah ditetapkan

oleh pemerintah daerah sehingga masyarakat dapat menjalankan program sesuai

dengan ketentuan dan hal tersebut telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Batu.

b. Dukungan masyarakat dalam membangun kota

Pariwisata merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap

perekonomian. Untuk dapat membuat menjadikan sektor ini berhasil, maka

diperlukan kepandaian dalam mengelola aset pariwisata yang ada, baik aset berbentuk

kekayaan alam dan budaya. Keberhasilan kepariwisataan tidak hanya menjadikan

target utama menarik wisatawan asing untuk datang, tetapi lebih untuk

mengembangkan peluang usaha-usaha masyarakat didalamnya untuk berkembang

dan maju, yang bergerak keluar menarik orang luar untuk datang. Usaha-usaha

pengembangan pariwisata yang berorientasi pada masyarakat sehingga dukungan

masyarakat menjadi hal penting dalam pengembangan industry wisata.

Menurut Bapak Munsif Fanani yang memberikan tanggapan mengenai peran

masyarakat yaitu sebagai berikut:35

“Ya itu .. untuk menarik.. ya itu.. lha.. dengan adanya wisata yang tadi saya
sampaikan akhirnya kan masyarakat bergairah bikin usaha, usaha mikro, bikin
kue, macem- macem kan itu yang dulunya masyarakat yang dulunya gak

35 Wawancara dengan Bapak Munsif Fanani, kamis, 9 September 2017



punya usaha akhirnya membuka lapangan usaha baru.seperti ya itu home
industry , kripik, kemudian kan memfasilitasi dengan apa..ee... di pelatiha-
pelatihan, itu kan membuat masyarakat bergairah, kayak apel..dulunya dibeli
tengkulak, sekarang ada petik apel.. petani semakin bergairah, karena apa..
harganya juga lain, mungkin harganya lebih mahal dari yang di pasar tapi
mm.. pengunjung kan merasa puas, bisa memilih. Apalagi apel kan di daerah
lain gak ada.. orang kan tauunya Cuma seneng metik apel, nilai tambahnya
kan disitu, jadi petani bergairah yang dulunya kayak orang-orang yang gak
terpikirkan bahwa dari petik apel sekarang bisa memasarkan.. tapi itu kan
artinya menambah pemasukan, di..mereka.”

Secara sederhana, partisipasi merupakan sebuah proses dimana masyarakat

sebagai stakeholders, terlibat mempengaruhi dan mengendalikan pembangunan di

tempat mereka masing-masing. Masyarakat turut serta secara aktif dalam

memprakarsai kehidupan mereka, melalui proses pembuatan keputusan dan perolehan

sumberdaya dan penggunaannya. Selama ini pengembangan pariwisata berbasis

masyarakat dimana masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam

menunjang pembangunan pariwisata.

Dengan demikian keterlibatan pemerintah dan swasta hanya sebatas

memfasilitasi dan memotivasi masyarakat sebagai pelaku utama pengembangan desa

wisata untuk dapat lebih memahami tentang fenomena alam dan budayanya,

sekaligus menentukan kualitas produk wisata yang ada di desa wisatanya. Dalam

dasawarsa terakhir ini banyak negara berkembang menaruh perhatian yang khusus

terhadap industri pariwisata. Hal ini jelas kelihatan dengan banyaknya program

pengembangan kepariwisataan yang dilakukan oleh pemeirntah daerah Kota Batu

melalui pembentukan city branding “Shining Batu”,berhasil dengan adanya

dukungan dari masyarakat.



c. Adanya pembagian potensi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota

Batu

Peran pemerintah daerah memiliki dukungan secara nyata terkait dengan

pelaksanaan kebijakan peningkatan industry wisata di Kota Batu dan hal tersebut

ditunjukkan hasil wawancara dengan Bapak Saiful yaitu sebagai berikut36:

“Ya.. dari baik ikut pembinaan, ataupun fasilitator dibutuhkan oleh
masyarakat memlalui desa wisata itu apa yang dibutuhkan? Kita berusaha
memfasilitasi..kalau itu dari.. bottom up ya..baik melalui musrembang
ataupun rembug warga dan sebagainya. Pasti kita berusaha untuk
memfasilitasi apa yang dibutuhkan.. misalnya sarana dan prasarana.. misalnya
gunungsari, kita bangunkan gazebo, papan nama, gapura wisata..kungkuk
juga dukung… jadi kalo… akses jalannya juga diaspal semua…jadi ini yang
salah siapa, yang tanggung jawab siapa.. ya tanggung jawab bersama..
bagaimana… tapi menurut saya yang jadi kendala gak bisa maju seperti awal-
awalnya itu..saya rasa…”

Pembangunan kepariwisataan memerlukan perencanaan dan perancangan

yang baik. Kebutuhan akan perencanaan yang baik tidak hanya dirasakan

oleh pemerintah yang memegang fungsi pengarah dan pengendali, tetapi juga oleh

swasta, yang merasakan makin tajamnya kompetisi, dan menyadari bahwa

keberhasilan bisnis ini juga tak terlepas dari situasi lingkungan yang lebih luas

dengan dukungan dari berbagai sektor. Peranan pemerintah sangat membantu

terwujudnya obyek wisata. Pemerintah berkewajiban mengatur pemanfaatan ruang

melalui distribusi dan alokasi menurut kebutuhan. Mengelola berbagai kepentingan

36 Wawancara dengan Bapak Saiful, Kamis, 21 Agustus 2017



secara proporsional dan tidak ada pihak yang selalu dirugikan atau selalu diuntungkan

dalam kaitannya dengan pengalokasian ruang wisata.

Peranan pemerintah dalam pariwisata sangat tidak asing lagi bagi kehidupan

industi wisata. Peran pemerintah yang sangat penting terutama dalam melindungi

wisatawan dan memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya.

Pembagian potensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah menjadikan kebijakan

terkait dengan upaya peningkatan industri wisata di Kota Batu.

d. Sumber Daya Alam

Sumber daya yang ada di Kota Batu menjadi hal yang mendukung dalam

upaya untuk memaksimalkan dalam pembentukan city branding “Shining Batu”.

Dengan begitu, kepercayaan bagi pemilik modal melakukan investasi bidang wisata

di Kota Batu menjadi salah satu penentu keberhasilan dalam pengelolaan industry

wisata di Kota Batu untuk meningkatkan kualitas kerja sama yang terpercaya, dengan

standar yang diinginkan dalam pengembangan wisata di Kota Batu.

Hal tersebut didukung oleh pendapat Bapak Munsif Fanani yang mengatakan

sebagai berikut37:

“Kalau Batu sendiri, sejarahnya sudah dikenal dari dulu sebagai kota wisata,
tentunya masyarakatnya sendiri lebih mudah, lebih terbuka, siamping itu..
mbatu sendiri dari segi ekonomi kan sudah istilahnya sudah tertata, sudah bisa
dikatakan diatas garis kemiskinan kan, soalnya ada kebun apel, pertaniannya
yang berlimpah hasilnya, otomatis pola pikirnya masyarakat kan sudah
berubah, tingkat pendidikannya sudah tinggi, jadi ndak sulit sebenernya
mengembangkan wisata di batu, ya soalnya itu tadi, mbatu sudah menjadi
kota wisata, otomatis udah... sekarang gini aja dari songgoriti mungkin
tepatnya mbeji, mungkin agak beda, songgoriti kanudah biasa, lalu lalang

37 Wawancara dengan Bapak Munsif Fanani, kamis, 9 September 2017



orang wisata, sehingga itu bukan hal yang aneh dan harus direcoki atau apa.
Akhirnya kan beji melihat tempat lain sudah bisa berjalan kan otomatis pola
pikirnya melihat situ..muncul homestay trus semacam fuesthouse kan berarti
pola pikirnya sudah mulai maju. nah disitu kan bisa dilihat. Nah itu tadi kalo
sdm diadakan pelatihan-pelatihan, diajarkan ngelas, sesuai kebutuhan,
masyarakat butunya apa? Pemerintah menganggarkan.”

Dalam konteks upaya peningkatan pariwisata dengan sumber daya alam harus

dituntut untuk dapat memberikan interaksi yang lebih positif dan mereduksi dampak

yang disebabkannya, dan bahkan juga memberikan kontribusi pada pelestarian

lingkungan alam dan budaya. Keberadaan sumber daya alam di Kota Batu

memberikan dukungan dalam upaya  pembentukan city branding “Shining Batu”

e. Investasi di Kota Batu

Kota Batu mendapatkan kepercayaan yang cukup tinggi dari investor. Setiap

tahun, para investor menanamkan modal uang triliunan rupiah di Kota Batu. Nilai

investasi yang masuk ke Kota Batu melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2016,

nilai investasi yang ditargetkan hanya sebesar Rp 400 miliar. Namun, ternyata

jumlahnya melonjak hingga Rp 1,885 triliun. Sementara itu, target yang ditetapkan

pada caturwulan pertama 2017 hanya sebesar Rp 250 miliar. Namun, nilai investasi

yang masuk ternyata menembus angka Rp 883 miliar. Nilai tersebut berasal dari

perizinan yang masuk ke Pemkot Batu dengan jumlah investasi minimal Rp 500 juta.

Di antaranya untuk pengurusan izin prinsip, izin mendirikan bangunan (IMB), izin

gangguan (HO), dan izin trayek. Investasi yang ditanam para investor pun beragam.

Namun, yang menjadi daya tarik investor adalah sektor wisata. Yakni dengan



memunculkan objek-objek wisata baru. Kemudian disusul perhotelan, lalu kuliner.38

Karena adanya kebijakan dari pemerintah Kota Batu mengenai pembangunan dan

pengembangan daerah, maka setiap tahun Kota Batu diharuskan untuk mempunyai

satu tempat wisata baru, minimal satu tempat wisata dan diwajibkan untuk tidak

merupakan wista yang sama dengan yang sudah ada sebelumnya, sehinnga

diharapkan tidak terjadi persaingan antar wisata dalam kota dan diharapkan menjadi

daya tarik tersendiri tiap tahunnya.

Investasi wisata dan perhotelan yang akan masuk ke Kota Batu pada tahun 2016

mencapai Rp 1,6 triliun. Di sektor wisata akan ada wahana yang dibangun dan

pertama kali ada di Indonesia dan akan ada pembangunan hotel berskala international

yang menjadikan Kota Batu mendapat kepercayaan dari investor berkelas.

Keberhasilan Kota Batu dalam dunia wisata menjadi daya magnet tersendiri bagi para

investor besar, apalagi ditunjang kunjungan wisatawan yang sangat tinggi. Para

investor ini diberi layanan maksimal oleh Pemerintah Kota Batu, seperti kemudahan

perizinan investasi. Bahkan investor tidak diberi beban apapun dalam izin investasi

dan dibantu semaksimal mungkin oleh Pemerintah Kota Batu dan telah

dikoordinasikan dengan Badan Penanaman Modal (BPM) hal tersebut yang

menjadikan pada investor asing untuk semakin tertarik dan mudah untuk berinvestasi

di Kota Batu.39

38 http://www.radarmalang.id/jujukan-wisatawan-jadi-incaran-investor/ diakses pada Minggu, 7
Januari 2018
39 www.bangsaonline.com diakses pada Minggu, 7 Januari 2018



Investasi penanaman modal yang besar, sangat membantu perekonomian di Kota

Batu. Sebab, ada perputaran keuangan dan juga tingginya nilai investasi menciptakan

banyak pembangunan dan mengurangi angka pengangguran di Kota Batu.

5.2.2 Faktor penghambat city branding “Shining Batu”

Identifikasi dari faktor internal yang merupakan faktor penghambat terhadap

pengembangan organisasi pemerintah karena SDM-nya kurang terampil seperti

halnya penjelasan mengenai aspek sumber daya manusia. Sebagaimana terlihat

sumber daya manusia atau aparat yang bertugas tersebut secara kuantitas atau jumlah

sumber daya yang dimiliki terkait upaya peningkatan kinerja yang dilakukan.

a. Kurangnya SDM yang handal dalam proses pembentukan city branding

“Shining Batu

Pegawai merupakan hal penting dalam menjalankan pelayanan, jika tidak ada

pegawai maka pelayanan tersebut tidak akan berjalan, dalam memberikan pelayanan

ini tentu saja membutuhkan sumber daya manusia untuk menjalankannya atau biasa

kita sebut dengan pegawai. Kekurangan pegawai tentu saja sangat berpengaruh

terhadap pelayanan yang diberikan. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari hasil

wawancara sebagai berikut:

Bapak Munsif Fanani menyatakan bahwa:

“Selama ini pengelola belum mampu secara maksimal dalam melakukan

pengelolaan tempat wisata, dimana kondisi ini terjadi karena kurangnya SDM



yang memberikan pelayanan di tempat wisata tersebut. Jadi SDM yang ada

belum mampu memberikan dukungan dalam proses pengelolaan taman

wisata”

Pegawai sebagai pelaksana kebijakan terkait secara langsung dengan

pelayanan yang diberikan. Pegawai sebagai pelaksana kebijakan akan memberikan

dukungan atau jaminan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang

dilakukan. SDM sangat perperan penting untuk mengatur pengelolaan SDM dan

sumberdaya perusahaan agar memberikan hasil maksimal dan memiliki loyalitas

tinggi. Selain itu juga akan memiliki profesionalitas terbaik yang dapat diandalkan

untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. SDM harus menciptakan SDM yang

handal dan melakukan training, coaching dan motivation pada setiap karyawan agar

mampu menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Kemampuan inilah yang akan

menjadi salah satu kunci kemajuan dan keberhasilan dari sebuah perusahaan. Bahkan

daya saing tinggi akan membuat karyawan siap dengan tantangan arus globalisasi dan

membuat perusahan mampu memanfaatkan peluang sebaik baiknya.

b. Kurangnya potensi pendukung pembentukan city branding “Shining Batu

Potensi yang dimiliki terkait dengan sarana dan prasarana yang sering

didefinisikan sebagai alat yang digunakan secara langsung dan tidak langsung dalam

suatu proses kegiatan. Sarana disini dimaksudkan adalah semua alat bantu yang

digunakan oleh penyelenggara pelayanan untuk memudahkan dalam pemberian

layanan kepada masyarakat . Sedangkan prasarana adalah semua alat bantu yang



mendukung terlaksananya proses pelayanan. Tanggapan Bapak Mustakim terkait

dengan sarana dan prasarana yang digunakan dapat ditunjukkan dari hasil wawancara

sebagai berikut40:

“Dalam upaya untuk memaksimalkan potensi pembentukan city branding

“Shining Batu” yang dimiliki oleh tempat wisata kami selalu menggunakan

potensi yang kami miliki, namun demikian dalam pelaksanaan operasional

dilapangan potensi yang dimiliki oleh tempat wisata belum dimaksimalkan

karena adanya kendala sarana dan prasarana yang dimiliki oleh tempat

wisata”

Fasilitas merupakan suatu bentuk pelayanan yang diberikan bahwa selama ini

aktifitas operasional pelayanan dapat secara maksimal diberikan. Upaya untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dimaksimalkan karena adanya

dukungan atas fasilitas sarana dan prasarana yang digunakan.

c. Aspek fisik Kota Batu

Aspek fisik dalam hal ini yaitu mengenai kondisi fasilitas jalan atau akses

menuju diwilayah wisata di Kota Batu. Kondisi geografis dan kondisi jalan

menjadikan kendala atau hambatan dalam proses pengembangan wisata. Fasilitas

jalan atau akses tersebut terkait secara lamgsung dengan upaya untuk mendukung

kegiatan transportasi yang dilakukan.

40 Wawancara dengan bapak mustakim, kamis, 21 Agustus 2017



Pada dasarnya transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam

menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan

perekonomian masyarakat dan perkembangan wilayah dalam hal ini perkembangan

wisata. Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan

mobilitas penduduk dan sumberdaya lainnya yang dapat mendukung terjadinya

pertumbuhan ekonomi didaerah ini menyebabkan pengurangan konsentrasi tenaga

kerja yang mempunyai keahlian dan ketrampilan pada wilayah tertentu, selain itu

transportasi juga untuk membuka peluang kegiatan perdagangan antar wilayah dan

mengurangi perbedaaan antar wilayah sehingga mendorong terjadinya pembangunan

antar wilayah.

Tanggapan Bapak Saiful terkait akses atau fasilisitas fisik jalan menjadi salah

satu kendala dapat ditunjukkan dari hasil wawancara sebagai berikut41:

“Kalo dari infrasruktur kan sudah memadai, koordinasi perjalannya masih
belum maksimal, kita masih perlu peningkatan koordinasi, baik dengan antar
biro perjalanan atau komunitas, dan itu ada agenda tahunan baik melalui
organisasi , workshop, dan sebagianya…termasuk usaha jasa kemarin
akomodasi, untuk biro perjalanan ada khusus, baikmdari pengembangan
maupun SDM ada pengembangan, kompetensi. Kemarin kalo SDM ada
sertifikasi kompetensi. Selain itu kurang belum maksimalnya fasilitas
intrastuktur jalan khususnya mengenai jalan dikarenakan kondisi geografis
Kota Batu memang membutuhkan anggaran besar dalam upaya perbaikan
fasilitas jalan. Kalo menurut saya ya..itu menjadi salah satu hambatan yang
perlu kami pertimbangan dalam pemecahan masalah tersebut sehingga
transportasi menjadi pendukung wisata di Kota Batu.”

Aktifitas kepariwisataan banyak tergantung pada transportasi dan komunikasi

karena faktor jarak dan waktu yang sangat mempengaruhi keinginan seseorang untuk

41 Wawancara dengan Bapak Saiful, Kamis, 21 Agustus 2017



melakukan perjalanan wisata. Unsur yang terpenting dalam aksesibilitas adalah

transportasi, maksudnya yaitu frekuensi penggunaannya, kecepatan yang dimilikinya

dapat mengakibatkan jarak seolah-olah menjadi dekat. Selain transportasi yang

berkaitan dengan aksesibilitas adalah prasarana meliputi jalan, jembatan, terminal,

stasiun, dan bandara. Prasarana ini berfungsi untuk menghubungkan suatu tepat

dengan tempat yang lain.

Keberadaan prasarana transportasi akan mempengaruhi laju tingkat

transportasi itu sendiri. Kondisi prasarana yang baik akan membuat laju transportasi

optimal. Aksesibilitas merupakan cara untuk menyediakan sarana transportasi publik

bagi wisatawan yang berpengaruh terhadap biaya, waktu dan jarak. tempuh serta

kenyamanan ketika berwisata. Dalam pariwisata, para wisatawan harus datang ke

daerah dimana terdapat produk wisata untuk mengkonsumsi produk-produk wisata

tersebut terutama objek dan daya tarik wisata. Jarak dan ketersediaan sarana dan

prasarana transportasi ke daerah wisata merupakan hal terpenting dan hal tersebut

menjadi penting dengan keberadaan fasilitas fisik yang dimiliki dalam hal ini yaitu

keberadaan fasilitas jalan.

d. Terbatasnya anggaran atau dana pengelolaan.

Peran pariwisata diantaranya adalah sumber devisa negara di mana setiap

para wisatawan dapat menguntungkan perekonomian negara adalah jika tempat

wisata di suatu daerah berkembang maka daerah tersebut ikut berkembang. Suatu

daerah yang menjadi destinasi wisata pasti akan ada hotel, restoran, tempat berjualan

cendramata dan transportasi. Pariwisata juga menghasilkan pekerjaan secara tidak



langsung melalui penyedia barang dan jasa untuk kepentingan bisnis pariwisata.

Tentunya hal ini akan menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi sehingga dapat

mengurangi penggangguran di daerah tempat wisata tersebut. Namun demikian dalam

proses pengelolaan tempat wisata membutuhkan anggaran dana pengelolaan yang

besar, menurut Bapak Munsif Fanani beliau mengatakan bahwa42:

“Dalam proses pembentukan city branding “Shining Batu kami selalu
memaksimalkan potensi yang dimiliki yaitu dengan memanfaatakan
anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kondisi ini menjadikan
aktifitas pengelolaan tempat wisata tersebut selalu mengandalkan anggaran
yang telah ditetapkan oleh pemerintah”

Adanya keterbatasan anggaran menjadikan aktifitas operasional tempat wisata

menjadi terbatas dan pada akhirnya tidak mampu berkembang sesuai dengan harapan.

Kondisi ini menjadikan aktifitas pengelolaan yang dilakukan tidak sesuai dengan

harapan. Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui

upaya pemerintah daerah dalam pembentukan city branding “Shining Batu. Hasil

analisis menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah apabila ditinjau dari

kecepatan dan ketepatan dalam proses pembentukan city branding “Shining Batu.

Apabila ditinjau dari kenyamanan pelayanan dalam tata kelola pembentukan city

branding “Shining Batu dapat diketahui bahwa  pihak pengelola menunjukkan bahwa

selama ini kenyamanan pelayanan menjadi tujuan dalam proses pengelolaan yang

dilakukan. Upaya ini memberikan dukungan terkait dengan upaya dari dinas dalam

memberikan pelayanan dan kenyamanan dalam tata kelola wisata.

42 Wawancara dengan Bapak Munsif Fanani, kamis, 9 September 2017



Apabila ditinjau dari sumber daya pegawai yang berkompeten dimana

pegawai memiliki kemampuan dalam pelaksanaan tugas atau mengambil keputusan

sesuai dengan peranannya dalam organisasi yang relevan dengan keahlian,

pengetahuan, dan kemampuan yang dimiliki sehingga proses pengelolaan yang

dilakukan. Aktifitas untuk melakukan pelibatan masyarakat dalam tata kelola

pariwisata, dimana partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan publik

merupakan proses dan wujud dari partisipasi masyarakat sehingga seluruh aktifitas

yang dilakukan oleh masyarakat akan mendukung proses pengelolaan yang akan

dilakukan.

Faktor penghambat pembentukan city branding “Shining Batu yaitu mengenai

permasalahan kurangnya SDM yang handal dalam proses pengelolaan, dimana dalam

proses pengelolaan terjadinya kurangnya SDM yang handal dalam proses pengelolaan

sehingga program yang dijalankan tidak sesuai dengan ketentuan. Kurang partisipasi

masyarakat menjadikan program yang dijalankan belum sesuai dengan ketentuan

yang telah ditetapkan sehingga aktifitas dalam menjalankan program belum sesuai

dengan ketentuan. Kurangnya potensi wisata akan menjadikan kepuasan masyarakat

terhadap keberadaan taman wisata tidak sesuai dengan harapan. Faktor penghambat

lainnya yaitu mengenai terbatasnya anggaran atau dana pengelolaan, adanya

keterbatasan tersebut menjadikan proses pengelolaan belum berjalan sesuai dengan

ketentuan



Menurut Sedarmayanti43, “performance diterjemahkan menjadi kinerja, juga

berarti prestasi kerja, pencapaian kerja/hasil kerja/untuk kerja/penampilan kerja,

kinerja merupakan hasil pencapaian kerja di mana para pegawai atau aparatur dituntut

untuk berupaya semaksimal mungkin menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Sebagai

seorang profesional maka tugas aparatur sebagai aparatur birokrasi dalam

memberikan pelayanan hendaknya dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Kondisi ini dapat digunakan sebagai analisis penilaian atas pembentukan city

branding “Shining Batu”.

43 Sedarmayanti.2010.”Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan
Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung: PT.Refika Aditama. Hlm.56


