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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kota Batu 

a. Sejarah Kota Batu 

Wilayah Kota Batu terletak di dataran tinggi di kaki Gunung Panderman 

dengan ketinggian 700 sampai 1100 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan 

kisah-kisah orang tua maupun dokumen yang ada maupun yang dilacak 

keberadaannya, sampai saat ini belum diketahui kepastiannya tentang kapan nama 

"B A T U" mulai disebut untuk menamai kawasan peristirahatan tersebut. Dari 

beberapa pemuka masyarakat setempat memang pernah mengisahkan bahwa 

sebutan Batu berasal dari nama seorang ulama pengikut Pangeran Diponegoro 

yang bernama Abu Ghonaim atau disebut sebagai Kyai Gubug Angin yang 

selanjutnya masyarakat setempat akrab menyebutnya dengan panggilan Mbah 

Wastu. Dari kebiasaan kultur Jawa yang sering memperpendek dan 

mempersingkat mengenai sebutan nama seseorang yang dirasa terlalu panjang, 

juga agar lebih singkat penyebutannya serta lebih cepat bila memanggil seseorang, 

akhirnya lambat laun sebutan Mbah Wastu dipanggil Mbah Tu menjadi Mbatu 

atau BATU sebagai sebutan yang digunakan untuk Kota Dingin di Jawa Timur. 

Kota Batu pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Malang. 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muljo Adji, BcKn (Kepala Seksi 

Bimbingan dan Pelatihan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu):  
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“Awalnya Kota Batu merupakan kecamatan bagian dari wilayah Kabupaten 

Malang. Karena tingkat perkembangan secara perekonomian dan tingkat 

kemajuan semakin pesat Kecamatan Batu ditetapkan sebagai Kota 

Administratif (Kotatif) Batu pada 6 Maret 1993 untuk dipersiapkan sebagai 

kota madya dan walikota pertama adalah Bapak Drs. Chusnul Arifien Damuri. 

Pembagian wilayahnya dibagi menjadi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Batu, 

Bumiaji dan Junrejo. Dalam menjalankan fungsi pembangunan, 

kemasyarakatan, pemerintahan Kotatif Batu belum memiliki anggota DPRD, 

maka dibentuk FKMKB (Forum Koordinasi Musyawarah Kota Batu) yang 

anggotanya terdiri dari  tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kalangan industri 

pariwisata (pengelola hotel) dibantu dengan 3 suku dinas (Dinas PU, Dinas 

Kesehatan, dan Dinas Pendapatan) serta 3 camat (Camat Bumiaji, Camat 

Batu, dan Camat Junrejo). Perkembangan semakin pesat maka pada tanggal 

17 Oktober 2001 Kota Administratif Batu ditetapkan menjadi Kota Batu 

berdasar pada UU No. 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu” 

(wawancara pada hari Rabu, 1 Mei 2013 pukul 10.45 di Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Batu). 

 

Perkembangan Kotatif Batu sebagai sentra wisata Jawa Timur terus 

meningkat hari demi hari, kota yang dulunya tidak selengkap kota lain, sekarang 

hampir menyamai kota-kota lainnya. Karena perkembangan Batu cukup maju 

maka banyak warga dari Kotatif Batu yang ingin status kotanya ditingkatkan, 

organisasi-organisasi banyak didirikan untuk mendukung peningkatan status 

Kotatif Batu, misalnya Kelompok Kerja (Pokja) Batu, kelompok kerja ini 

berusaha bersama masyarakat Batu untuk meningkatkan status kotanya. 

Dukungan-dukungan lainnya dari Bupati Malang, DPRD II Malang, Gubernur 

Jawa Timur dan organisasi masyarakat lainnya. Setelah hampir 8 tahun menjadi 

Kota Administratif yang diperintah oleh 3 Walikota, yaitu Drs. Chusnul Arifien 

Damuri, Drs. Gatot Bambang Santoso dan Drs. Imam Kabul, akhirnya Batu 

ditingkatkan statusnya menjadi Pemerintah Kota Batu. Pemerintah Kota Batu 

Tanggal 28 Mei 2001 proses peningkatan status Kota Administratif Batu menjadi 

Pemerintah Kota mulai dilaksanakan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. 
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Pada tanggal 30 Juni 2001 UU No. 11 tentang Peningkatan Status Kota 

Administratif Batu disahkan, setelah beberapa bulan kemudian yaitu pada tanggal 

17 Oktober 2002 secara resmi Kotatif Batu ditingkatkan statusnya menjadi 

Pemerintah Kota. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2002 Gubernur Jawa Timur 

atas nama Menteri Otonomi Daerah melantik Drs. Imam Kabul sebagai Walikota 

Batu. Setelah Batu ditingkatkan statusnya dengan pejabat Walikotanya Drs. Imam 

Kabul, Batu ingin meningkatkan lagi pembangunannya, baik pembangunan fisik 

maupun non fisik. Sejak statusnya meningkat, Pemerintah Kota Batu bersama 

masyarakat mulai menyiapkan diri bagaimana agar pamor dan citra kota dingin ini 

tetap ada dan tetap dikenang banyak orang baik domestik maupun luar negeri. 

(Sumber: http://www.kotawisatabatu.com/sejarah/82-sejarah-pemerintahan-kota-

batu) 

 

b. Arti Logo Kota Batu 

 

Gambar 3. Logo Kota Batu 

 Gambar Bintang 

Melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang bermakna meskipun 

berbeda suku, agama, dan pandangan hidup tetap menjunjung tinggi 

kerukunan umat beragama. 

 Gambar Padi dan Kapas 

Melambangkan pangan dan sandang yang terdiri dari padi berjumlah 17 dan 

kapas berjumlah 10 mempunyai makna tanggal dan bulan peresmian Kota 

Batu. 

http://www.kotawisatabatu.com/sejarah/82-sejarah-pemerintahan-kota-batu
http://www.kotawisatabatu.com/sejarah/82-sejarah-pemerintahan-kota-batu
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 Gambar Gunung 

Melambangkan kekuatan dan kebesaran yaitu Kota Batu berada pada lereng 

Gunung Panderman, gunung Arjuno, dan Gunung Welirang yang memiliki 

kekayaan alam yang cukup besar terutama mata air yang menyatu menjadi 

sungai Brantas, serta keanekaragaman flora dan fauna sehingga menjadi 

daya tarik wisata. 

 Gambar Keris 

Berwarna keemasan dengan posisi tegak yang melambangkan jiwa ksatria, 

kekuatan, ketajaman pikir, batin dan perjuangan yang pantang menyerah 

serta kepribadian yang berbudaya untuk mencapai Kota Batu kedepan. 

 Gambar Rantai 

Warna hitam yang melambangkan Persatuan dan Kesatuan dalam Negara 

Republik Indonesia. Rantai berjumlah tiga diartikan bahwa hubungan antara 

Manusia dengan Tuhan serta alam dan sesamanya adalah unsur yang tidak 

terpisahkan. 

 Gambar Candi 

Melambangkan sistem pemerintahan Kota Batu yang tertib, rapi, dan teratur. 

 Warna Dasar Hijau 

Dengan gambar filosofi petak-petak sawah melambangkan Kota batu adalah 

daerah agraris, mengandung arti filosofi "Gemah Ripah Loh Jinawi" 

(Daerah subur) dan sebagian besar masyarakatnya bertani. 

 Gambar Air 

Melambangkan sumber kehidupan yang lestari. 

 Bentuk Perisai 

Memiliki 5 sisi yang melambangkan pemerintah Kota Batu berdasarkan 

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. 

 Warna Merah Putih 

Melambangkan Bendera Indonesia. 

 Tulisan Kota Batu 

Menunjukkan sebutan bagi Kota dan Pemerintah Kota Batu. 

 Hakaryo Guno Mamayu Bawono 

Merupakan makna Condro Sengkolo yang mengandung arti Berkarya Guna 

Membangun Negara. Condro Sengkolo 1934 adalah Tahun Jawa yang 

merupakan peresmian Pemerintah Kota Batu dengan nilai kata : Hakaryo = 

4, Guno = 3, Mamayu = 9, Bawono = 1 berjumlah 17, sebagai tanggal 

peresmian Kota Batu, dengan jumlah suku kata 11 bermakna dasar Hukum 

peresmian Kota Batu diatur dalam UU No. 11 Tahun 2001. 

(Sumber: http://www.kotawisatabatu.com/sejarah/83-arti-lambang-kota-batu) 

c. Keadaan Geografis 

Kota Batu dapat dibagi menjadi 4 jenis tanah. Pertama jenis tanah andosol, 

berupa tanah yang paling subur, meliputi Kecamatan Batu seluas 1.831,04 ha, 

Kecamatan Junrejo seluas 1.526,19 ha dan Kecamatan Bumiaji seluas 2.873,89 ha. 

http://www.kotawisatabatu.com/sejarah/83-arti-lambang-kota-batu
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Kedua jenis kambisol, berupa tanah yang cukup subur meliputi Kecamatan Batu 

seluas 889,31 ha, Kecamatan Junrejo seluas 741,25 ha dan Kecamatan Bumiaji 

seluas 1.395,81 ha. Ketiga tanah alluvial, berupa tanah yang kurang subur dan 

mengandung kapur meliputi Kecamatan Batu seluas 239,86 ha, Kecamatan 

Junrejo seluas 199,93 ha dan Kecamatan Bumiaji seluas 376,48 ha. Dan yang 

terakhir jenis tanah latosol meliputi Kecamatan Batu seluas 260,34 ha, Kecamatan 

Junrejo seluas 217,00 ha dan Kecamatan Bumiaji seluas 408,61 ha. 

Ditinjau dari astronomi, Kota Batu terletak pada 112°17'-122°57' Bujur 

Timur dan 7°44'-8°26 Lintang Selatan dengan luas wilayah 19.908,72 ha atau 

0,42% dari total luas Jawa Timur. Wilayah kota ini berada di ketinggian 680-

1.200 meter dari permukaan laut dan diapit oleh 3 buah gunung yang telah dikenal 

yaitu Gunung Panderman (2010 meter), Gunung Arjuna (3339 meter), Gunung 

Welirang (3156 meter). Kondisi topografi yang bergunung-gunung dan berbukit-

bukit menjadikan Kota Batu bersuhu udara rata-rata 15-19 derajat Celsius. 

Adapun batas-batas wilayah Kota Batu adalah sebagai berikut: 

Sebelah Utara : Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan. 

Sebelah Timur : Kabupaten Malang 

Sebelah Selatan : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang 

Sebelah Barat : Kabupaten Malang 

(Sumber: Kota Batu dalam Angka 2012) 

d. Keadaan Iklim 

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kota Batu mengikuti perubahan 

putaran 2 iklim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada tahun 2011, 
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hujan terjadi di setiap bulan, kecuali bulan Agustus dan September. Kondisi cuaca 

tahun 2011 relatif lebih kering kering dibandingkan tahun sebelumnya. Rata-rata 

curah hujan pada tahun 2011 yang tercatat pada pengamatan yang dilakukan oleh 

Dinas Sumber Daya Air dan Energi mencapai rata-rata 122,25 mm/bulan dengan 

jumlah hari hujan sebanyak 103 hari. Sementara pada periode sebelumnya, rata-

rata tinggi curah hujan hanya 227,75 mm/bulan dengan jumlah hari hujan 

sebanyak 171 hari. Ini berarti tahun 2010 lebih banyak hujan dibandingkan tahun 

2011. 

Sejalan dengan tingkat kelembaban daerah lainnya di Jawa Timur, tingkat 

kelembaban udara di Kota Batu hampir sama dengan rata-rata daerah lainnya di 

Jawa Timur yaitu sebesar 30% (minimum) pada bulan Nopember serta yang 

tertinggi sebesar 99% (maksimum) pada bulan Maret.  

(Sumber: Kota Batu dalam Angka 2012) 

e. Keadaan Pemerintahan 

Pada tahun 2011, Kota Batu terbagi menjadi 3 kecamatan, 24 desa/kelurahan. 

237 RW dan 1.122 RT. Kecamatan Batu memiliki 96 RW dan 453 RT. 

Kecamatan Bumiaji memiliki 82 RW dan 429 RT dan Kecamatan Junrejo 

memiliki 59 RW dan 240 RT. Daftar desa-desa di Kecamatan Batu, Bumiaji, dan 

Junrejo dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 2. Daftar Desa dan Kelurahan di Kota Batu 

Kecamatan Batu Kecamatan Bumiaji Kecamatan Junrejo 

 Desa Oro-oro Ombo. 

 Desa Pesanggrahan. 

 Desa Sidomulyo. 

 Desa Sumberejo. 

 Kelurahan Ngaglik. 

 Kelurahan Sisir. 

 Kelurahan 

Songgokerto. 

 Kelurahan Temas. 

 Desa Bulukerto. 

 Desa Bumiaji. 

 Desa Giripurno. 

 Desa Gunungsari. 

 Desa Pandanrejo. 

 Desa Punten. 

 Desa Sumbergondo. 

 Desa Tulungrejo. 

 Desa Sumber  Brantas. 

 Desa Beji. 

 Desa Dadaprejo. 

 Desa Junrejo. 

 Desa Mojorejo. 

 Desa Pendem. 

 Desa Tlekung. 

 Desa Torongrejo. 

Sumber: www.kotawisatabatu.com 

f. Keadaan Penduduk dan Tenaga Kerja 

Data kependudukan merupakan salah satu data pokok yang sangat diperlukan 

dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan karena penduduk merupakan 

obyek sekaligus subyek pembangunan. Fungsi obyek bermakna penduduk 

menjadi target dan sasaran target pembangunan yang dilakukan oleh penduduk, 

dan fungsi subyek bermakna penduduk adalah pelaku tunggal dari sebuah 

pembangunan. Kedua fungsi tadi diharapkan berjalan seiring dan sejalan secara 

integral. 

Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun, jumlah penduduk Kota 

Batu, pada tahun 2011 tercatat sebesar 214.321 jiwa dengan tingkat kepadatan 

1.077 orang/km. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan 

bahwa 50,48 persen adalah penduduk laki-laki dan 49,52 persen adalah penduduk 

perempuan dengan angka sex ratio sebesar 101,92 persen. Sebagian besar 

penduduk Kota Batu yang berumur 15 tahun keatas bekerja disektor pertanian 

(31,1%) dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (30,1%). Kondisi ini sesuai 

dengan julukan Kota Batu sebagai kota Agropolitan yaitu Kota Wisata yang masih 

http://www.kotawisatabatu.com/
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dominan kegiatan pertaniannya. Kegiatan pariwisata yang ada di Kota Batu 

memberikan efek berganda terhadap perkembangan sektor-sektor pendukung 

lainnya. 

(Sumber: Kota Batu dalam Angka 2012) 

g. Keadaan Pariwisata 

Pariwisata adalah salah satu kegiatan ekonomi yang sangat kompleks karena 

kegiatannya yang sangat bermacam-macam sehingga harus bekerja sama untuk 

menciptakan produk. Kegiatan ekonomi ini sangat beraneka ragam subsektornya 

yang masing-masing merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang lain. Salah 

satu bagian dari pariwisata adalah penginapan yang meliputi hotel, motel dan 

sarana akomodasi lainnya. Sehubungan dengan hal di atas gambaran mengenai 

kegiatan pariwisata di Kota Batu didekati dengan melalui data jumlah hotel, 

jumlah tamu yang menginap, rata-rata lama menginap, tingkat penghunian kamar 

dan tingkat penghunian tempat tidur dan jumlah wisatawan yang mengunjungi 

obyek wisata. 

Jumlah hotel dan penginapan yang tercatat BPS Kota Batu pada tahun 2011 

sebanyak 44 buah. Sedangkan jumlah kamar dan tempat tidur yang tersedia untuk 

memenuhi kebutuhan wisatawan baik domestik maupun asing sebanyak 4.216 

unit dan 8.791 unit. Jumlah tamu yang menginap di hotel pada tahun 2011 tercatat 

1.057.906 pengunjung. Dari jumlah tamu yang menginap, di hotel bintang 

sebanyak 202.265 orang, 6.806 orang (3,36 persen) tamu asing dan sebanyak 

195.459 orang (96,64 persen) merupakan tamu domestik. Dipihak lain jumlah 
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tamu asing yang datang pada hotel melati tercatat sebanyak 20 orang, sementara 

tamu domestik 855.621 orang (99,98 persen). 

Selama tahun 2011, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang 48,71 

persen. Adapun TPK hotel melati sebesar 38,71 persen. Rupanya pola TPK untuk 

hotel berkelas bintang agak berbeda dengan hotel kelas melati. TPK yang paling 

tinggi atau “Peak Seasons” untuk hotel berbintang pada bulan Juni, sementara 

untuk hotel kelas melati hampir tidak mengenal istilah tersebut. Karena TPK 

untuk hotel kelas melati menunjukkan angka yang  hampir rata atau “flat” pada 

setiap bulannya. Indikator tingkat produktivitas hotel digambarkan dari jumlah 

malam dari setiap tamu menginap yang biasa disebut rata-rata malam tamu (Guest 

Night). Jumlah malam tamu yang tercatat pada hotel adalah sebesar 1.429.981 

yang terdiri dari 323.435 hotel berbintang (22,62 persen) dan hotel non bintang 

sebesar 1.106.546 (68,81 persen). 

Sejalan dengan jumlah tamu yang menginap di hotel dan penginapan, 

gambaran kegiatan pariwisata di Kota Batu dapat didekati dari jumlah wisatawan 

yang mengunjungi obyek wisata. Pada tahun 2011, jumlah wisatawan baik wisnus 

maupun wisman yang mengunjungi obyek wisata di Kota Batu tercatat sebanyak 

2.025.541 pengunjung. Beberapa obyek wisata di Kota Batu mengalami 

peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Wisatawan yang mengunjungi BNS, 

Kusuma Agro dan Cangar masing-masing meningkat sebesar 27,42 persen, 5,2 

persen, dan 15,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya (Sumber: Kota Batu 

dalam Angka 2012). 

Kota Batu memiliki berbagai macam objek wisata, diantaranya yaitu: 
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Tabel 3. Daya Tarik Wisata Kota Batu 

NO NAMA ODTW ALAMAT SARANA 

1. Pemandian Selecta Jl. Raya Selecta  

Telp. ( 0341 ) 592379 

1. Pemandian 

2. Taman Bermain 

3. Pasar Buah 

4. Penginapan 

2. Kusuma Agro 

Wisata 

Jl. Abdul Gani Atas  

Telp. ( 0341 ) 599418 

1. Kebun Apel 

2. Kebun Strawberry 

3. Penginapan 

4. Aula 

3. Jatim Park Jl. Kartika No. 2 

Telp. ( 0341 ) 597777 

1. Taman Bermain 

2. Pasar Souvenir 

3. Pasar Bunga 

4. Kolam Renang 

4. Air Panas Cangar Desa Sumber Brantas BATU 1. Goa 

2. Pertanian 

3. Kolam Renang  

5. Pemandian 

Songgoriti 

JL. Raya Songgoriti No.51  1. Pemandian Air 

Panas 

2. Obyek Wisata 

Candi 

4. Taman 

6. BNS (Batu Night 

Spectaculer) 

Jl. Raya oro-oro ombo 

No.20 

1. taman bermain 

2. food court 

7. Wisata Petik Apel 

“Makmur Abadi” 

Desa Tulungrejo Bumiaji – 

BATU 

Kebun Apel 

8. Vihara 

Dhammadipa 

Arama 

Jl. Raya Mojorejo - BATU Patung Budha  

 

9. Jatim Park 2  

(Museum Satwa) 

Jl. Oro oro Ombo No.9 

Telp. ( 0341 ) 5025777 

1. Museum 

2. Secret zoo 

3. Kolam Renang  

4. Hotel  

10. Rafting ”Kaliwatu” Jl. Raya Pandanrejo No. 1 – 

Bumiaji 

Tellp. 0341 5025511 

1. Outbond 

2. Rafting 

11. Ingu Laut Florist Jl. Sumber brantas-Bumiaji 

Telp. 0341 705502 

Aneka Bunga Potong 

12. Beji Outbond Jl. Puskesmas Dalam 

Beji - Batu 

Telp. 0341 5406951 

1. Camping Ground 

2. Outbound 

13. Coban Talun Desa Oro oro Ombo 1. Air Terjun 

2. Camping Ground 

15. Kampung Wisata 

Kungkuk 

Dusun Kungkuk – Desa 

Punten - Bumiaji 

1. Petik Apel 

2. Homestay  
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NO NAMA ODTW ALAMAT SARANA 

16. Jagung Bakar 

Payung 

Area Payung  

Kel. Songgokerto 

 

17. Kampoeng Kidz Jl. Pandanrejo 1, Bumiaji – 

Batu 

Hotline  :08113608800  

Website : 

www.kampoengkidz.com 

1. Camping Ground 

2. Learning Activity 

3. Sport Activity 

4. Outbond 

18. Desa Wisata 

Bumiaji 

Desa Bumiaji Petik Apel 

19. Rafting 

Boenga Batu 

Jl. Bukit berbunga 112 

Sidomulyo - Batu 

1. Tandem 

Paralayang 

2. Outbond 

3. Motor Trail 

4. Rafting 

5. Tubbing 

6. Air softgun 

20. Rafting 

Banyu Brantas 

Dusun Klerek  

Desa Torongrejo 

Rafting  

21. Paralayang 

Gunung Banyak 

Lap. Songgomaruto 

Kel. Songgokerto 

Sekolah Paralayang 

Tandem 

 

 DAYA TARIK WISATA LAINNYA 

1. Wisata Perah Susu Dukuh Banyuning, Tulungrejo 

CP : Ribut Hartono ( 081334583007 ) 

2. Petik Strawberry Dusun Pandan, Pandanrejo 

CP : Bpk. Sugiono ( 0341 88163437 ) 

3. Petik Jeruk Dusun Beru, Bumiaji 

CP : Bpk. Yusuf ( 0341 9317748 ) 

Sumber: Buku Statistik Kunjungan Wisata Kota Batu 2012 Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Batu 

 

2. Gambaran Umum Situs Penelitian Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Batu 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan instansi pemerintah yang 

menjalankan tugas dan fungsi dalam mengembangkan potensi pariwisata di Kota 

Batu. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muljo Adji, BcKn selaku Kepala 

Seksi Bimbingan dan Pelatihan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu: 
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“Pada awal terbentuknya Kota Batu, dinas ini belum memakai nama seperti 

saat ini (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu). Pada awalnya 

bernama Dinas Pariwisata, Perhubungan dan Kebudayaan Kota Batu tapi 

belum sampai diresmikan dan diubah menjadi Dinas Informasi dan Pariwisata 

Kota Batu pada tahun 2001. Nama dinas berubah menjadi Dinas Pariwisata 

Kota Batu dan mengalami perubahan lagi menjadi Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Batu yang sampai saat ini masih digunakan” (wawancara 

pada hari Rabu, 1 Mei 2013 pukul 10.45 di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kota Batu). 

 

a. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

1) Kedudukan 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu mempunyai 

kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah bidang 

pariwisata yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam 

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. 

2) Tugas 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas sebagai 

urusan rumah tangga di bidang pariwisata. 

3) Fungsi  

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai 

berikut: 

a) Perumusan kebijakan teknis dan strategis pembangunan 

kepariwisataan. 

b) Pembinaan objek dan daya tarik wisata serta pesona wisata 

budaya sebagai pemikat wisatawan. 

c) Penyelenggaraan, pembinaan, pemasaran, dan hubungan 

kepariwisataan dengan lembaga dan wisata di dalam dan di 

luar negeri. 

d) Penyelenggaraan pembinaan usaha dan jasa dan usaha sarana 

pariwisata. 
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e) Penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan dan 

pengendalian pengembangan pariwisata, seni dan budaya. 

f) Pengkoordinasian, pengembangan, pengelolaan, dan 

pemberdayaan produk wisata. 

g) Evaluasi dan pelaporan dalam perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan dan pengendalian kepariwisataan, seni dan 

budaya. 

h) Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, 

keuangan, kepegawaian, peralatan, dan perlengkapan serta 

kerumahtanggaan. 

i) Pengelolaan penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Dinas 

(UPTD) dan pembinaan terhadap penyelenggaraan kelompok 

jabatan fungsional. 

(Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu) 

 

b. Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu 

Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu tahun 2013 adalah 

“Terwujudnya Kota Batu Sebagai Kota Kepariwisataan Internasional”. 

Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu adalah: 

1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pariwisata yang 

berwawasan  lingkungan. 

2) Meningkatkan SDM yang berkompetensi yang mampu bersaing di 

tingkat global. 

3) Mengembangkan Desa/Kelurahan menjadi Desa Wisata yang 

berbasis potensi dan masyarakat. 

4) Membangun hubungan kerjasama yang baik dengan stakeholder 

pariwisata baik di tingkat regional, nasional dan internasional. 

5) Melakukan promosi pariwisata secara kontinyu baik secara 

regional, nasional, maupun internasional. 

(Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu) 
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c. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu 

Bagan 4. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu 

 

Garis Komando :  

Garis Koordinasi : 

KEPALA DINAS 
Dra. MISTIN, M.Pd 

NIP. 19580501 198603 2 010 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

SEKRETARIAT 
DIANA HERIASTUTI SH 

NIP. 19600808 198903 2 004 

SUB BAGIAN KEUANGAN  
TEGUH PRAKOSA, SE. 

NIP. 19741127 200312 1 002 

SUB BAGIAN PROGRAM & 
PELAPORAN 

NUROKIM,SAP.,MAP 
NIP. 19610118 198702 1 002 

SUB BAGIAN UMUM & 
KEPEGAWAIAN 

SUGENG RIADI, S.Pd. M.Si 
NIP. 19691212 199903 1 005 

BIDANG PROMOSI & PEMASARAN 
WISATA 

DRS. MADE SUARDIKA, S.PD 
NIP. 19631215 198603 1 021 

BIDANG PENGEMBANGAN PRODUK 
PARIWISATA 

ARIES IMAM WAHYONO, S.Sos 
NIP. 19690413 199003 1 013 

BIDANG KEBUDAYAAN 
IMAM SUTRISNO,ST.,MM. 

NIP. 19640805 199602 1 002 

BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER 
DAYA MANUSIA PARIWISATA 

Ir. TRI WEDAP SABARDI 

NIP. 19610405 199003 1 011 

SEKSI USAHA JASA  
& SARANA WISATA 

RUBIATI, S.Sos 
NIP. 19690302 199302 2 003 

SEKSI OBYEK & DAYA TARIK 
PARIWISATA 

SYAIFUL ROCHANI, SP 
NIP. 19610710 198501 1 002 

SEKSI INFORMASI  
& ANALISA PASAR 

UTAMI HARTININGDEWI, SH 
NIP. 19800508 200312 2 007 

SEKSI SEJARAH DAN 
KEPURBAKALAAN 

WINARTO, S.Sn 
NIP. 19720323 200604 1 015 

SEKSI PROMOSI  
DAN KERJASAMA 

EMI LATIEF,S.Sos 
NIP. 19610420 198508 2 001 

SEKSI NILAI-NILAI  
TRADISIONAL 

SUPRAPTI, S.E 
NIP. 19751022 200312 2 003 

SEKSI KESENIAN  
& PERFILMAN 

MUNARSIH,SP.,MM. 
NIP. 19630707 198508 2 003 

SEKSI BIMBINGAN DAN 
PELATIHAN 

MULYO ADJI, BcKn. 
NIP. 19590423 198603 1 010 

SEKSI PERAN SERTA 
MASYARAKAT 

Drs. DAUD MALINO 
NIP. 19570222 198003 1 013 

 
 
 

UPTD 
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Penjelasan dari Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota 

Batu 

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berdasarkan 

Peraturan Walikota Batu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Dan 

Fungsi Dinas Pariwisata Dan Kebuyaan Kota Batu adalah sebagai berikut : 

1) Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, 

mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan di bidang pariwisata 

dan kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas mempunyai 

fungsi : 

a) perumusan, penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian rencana strategis 

dan rencana kerja di bidang pariwisata dan kebudayaan; 

b) penyusunan dokumen anggaran; 

c) penyelenggaraan urusan pariwisata dan kebudayaan serta pelayanan umum 

sesuai dengan lingkup tugas; 

d) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan kebudayaan; 

e) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan pembangunan di bidang 

pariwisata dan kebudayaan di antara Satuan Kerja Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait; 

f) penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program; 

g) pemberdayaan dan peningkatan kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); 

h) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 

tugas dan fungsi. 

 

2) Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaporan program, 

ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, 

kehumasan, kerumahtanggaan dan perpustakaan serta kearsipan. Dalam 

melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi : 

a) pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja 

(Renja); 
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b) pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA); 

c) penyusunan kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM);  

d) penyusunan penetapan kinerja; 

e) pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan 

serta perpustakaan; 

f) pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan dinas; 

g) pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian; 

h) pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang; 

i) pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai; 

j) pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; 

k) penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); 

l) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan 

publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah; 

m) pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan 

kesekretariatan; 

n) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsi. 

 

Di dalam struktur organisasi Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  

terdapat 3 Sub Bagian yaitu:  

a) Sub Bagian Program dan Pelaporan 

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan program, evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas 

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi : 

1.) penyusunan rencana kerja sub bagian; 

2.) penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);  

3.) penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA); 

4.) penyusunan kebijakan Standar Pelayanan Minimal(SPM); 

5.) penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); 

6.) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait 

layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah; 

7.) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; 

8.) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 

dengan tugas dan fungsi. 
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b) Sub Bagian Keuangan 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran 

dan administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan 

mempunyai fungsi : 

1.) penyusunan rencana kerja sub bagian; 

2.) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); 

3.) pengelolaan anggaran dan penyusunan administrasi keuangan; 

4.) pelaksanaan penatausahaan keuangan; 

5.) penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan angaran; 

6.) penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir 

tahun; 

7.) penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji karyawan; 

8.) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; 

9.) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 

dengan tugas dan fungsi. 

 

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, 

kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan dan 

kearsipan. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

mempunyai fungsi : 

1.) penyusunan rencana kerja sub bagian; 

2.) pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan; 

3.) pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian; 

4.) pelaksanaan urusan  rumah tangga dan perlengkapan; 

5.) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; 

6.) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 

dengan tugas dan fungsi. 

 

3) Bagian Pengembangan Produk Pariwisata 

Bidang Pengembangan Produk Pariwisata mempunyai tugas merencanakan, 

mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan serta mengevaluasi 
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program dan kegiatan pengembangan produk pariwisata. Dalam melaksanakan 

tugas Bidang Pengembangan Produk Pariwisata mempunyai fungsi : 

a) penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang; 

b) penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis di bidang 

pengembangan produk pariwisata; 

c) pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan usaha sarana pariwisata, 

pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta rekreasi dan hiburan umum; 

d) pelaksanaan bimbingan umum evaluasi dan pengawasan di bidang 

pengembangan usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata dan objek serta 

daya tarik wisata; 

e) pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan di 

bidang pengembangan usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, objek 

dan daya tarik wisata serta rekreasi dan hiburan umum; 

f) penyiapan bahan rekomendasi perijinan usaha di bidang pengembangan usaha 

sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, objek dan daya tarik wisata serta 

rekreasi dan hiburan umum; 

g) pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan 

bidang; 

h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsi. 

 

Di dalam Struktur organisasi Bidang Pengembangan Produk Pariwisata Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan  terdapat 2 Seksi,  yaitu: 

a) Seksi Obyek dan Daya Tarik Pariwisata 

Seksi Obyek dan Daya Tarik Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan obyek wisata, memproses 

perijinan bidang obyek wisata serta menyiapkan bahan dan penyusunan 

laporan serta pemantauan terhadap obyek wisata. Seksi  Obyek dan Daya 

Tarik Pariwisata mempunyai fungsi: 

1.) penyusunan rencana kerja seksi; 

2.) penyusunan petunjuk teknis dan pembahasan rumusan kebijakan 

pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta rekreasi dan hiburan 

umum; 

3.) pelaksanaan bimbingan dan evaluasi di bidang pengusahaan objek dan 

daya tarik wisata serta rekreasi dan hiburan umum; 
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4.) penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 

pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta rekreasi dan hiburan 

umum; 

5.) pengumpulan, pengolahan dan pelaksanaan analisa data pengusahaan 

objek dan daya tarik wisata serta rekreasi dan hiburan umum; 

6.) penyiapan bahan fasilitasi pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta 

rekreasi dan hiburan umum; 

7.) penyiapan penataan dan pelestarian lingkungan usaha objek dan daya 

tarik wisata serta rekreasi dan hiburan umum; 

8.) penyiapan bahan rekomendasi perijinan pengembangan dan 

pemanfaataan obyek wisata; 

9.) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; 

10.) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pengembangan Produk Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsi. 

 

b) Seksi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata 

Seksi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan 

pengembangan dan pembinaan usaha jasa dan sarana wisata. Dalam 

melaksanakan tugas Seksi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata mempunyai 

fungsi : 

1.) penyusunan rencana kerja seksi; 

2.) penyiapan penyusunan petunjuk teknis di bidang pengembangan usaha 

akomodasi, usaha makanan dan minuman, jasa angkutan wisata, sarana 

wisata, kawasan wisata dan usaha jasa parawisata; 

3.) pelaksanaan pembinaan dan evaluasi di bidang usaha akomodasi, usaha 

makanan dan minuman, jasa angkutan wisata, sarana wisata, kawasan 

wisata dan usaha jasa parawisata; 

4.) penyiapan pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dasar 

klasifikasi hotel dan restoran; 

5.) penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan kerja sama dibidang 

usaha akomodasi, usaha makanan dan minuman, jasa angkutan wisata, 

sarana wisata, kawasan wisata dan usaha jasa parawisata; 

6.) penyiapan bahan pemberian rekomendasi perijinan usaha jasa dan sarana 

pariwisata ; 

7.) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; 

8.) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pengembangan Produk Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsi. 
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4) Bagian Promosi dan Pemasaran Pariwisata 

Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas merencanakan, 

mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengembangkan serta mengevaluasi 

program dan kegiatan di bidang promosi dan pemasaran pariwisata. Dalam 

melaksanakan tugas Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata mempunyai 

fungsi : 

a) penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang; 

b) pelaksanaan kerjasama dalam promosi kebudayaan dan pariwisata; 

c) penyusunan rumusan kebijakan promosi kebudayaan dan pariwisata; 

d) pelaksanaan promosi dan pemasaran kebudayaan dan pariwisata serta 

penyediaan informasi pariwisata; 

e) pembinaan dan pengembangan promosi potensi kebudayaan dan pariwisata; 

f) pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan 

bidang; 

g) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsi. 

 

Dalam struktur organisasi Bidang Promosi dan Pemasaran Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan terdapat 2 seksi yaitu: 

a) Seksi Informasi dan Analisa Pasar 

Seksi Informasi dan Analisa Pasar mempunyai tugas melaksanakan 

pengembangan informasi dan menyiapkan bahan, mengolah, menganalisis 

dan mengevaluasi pengembangan pasar wisata. Seksi Informasi dan Analisa 

Pasar mempunyai fungsi : 

1.) penyusunan rencana kerja seksi; 

2.) pelaksanaan pengumpulan data dan analisis kebudayaan dan pariwisata; 

3.) penyiapan rumusan hasil survey kebudayaan dan pariwisata untuk 

menentukan strategi kebijakan pemasaran; 

4.) penyiapan bahan dan pengumpulan data dalam rangka analisis dan 

pengembangan pasar dalam maupun luar negeri; 

5.) penyiapan pelaksanaan survey potensi pasar pariwisata baik dalam 

maupun luar negeri; 
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6.) penyiapan analisis tingkat kemampuan dan keberhasilan pemasaran 

produk kebudayaan dan pariwisata; 

7.) pengolahan dan penyebarluasan informasi potensi budaya dan pariwisata; 

8.) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi; 

9.) pelaksanaan tugas –tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang 

Promosi dan Pemasaran Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsi. 

 

b) Seksi Promosi dan Kerjasama 

Seksi Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan  promosi 

kepariwisataan dan  kerjasama pariwisata dan kebudayaan. Seksi  promosi 

dan Kerjasama mempunyai fungsi : 

1.) penyusunan rencana kerja seksi; 

2.) penyiapan bahan koordinasi dalam rangka menyusun kerjasama 

kebudayaan dan kepariwisataan dalam dan luar negeri; 

3.) penyiapan bahan rumusan program pertukaran budaya dan pariwisata; 

4.) penyiapan pelaksanaan kegiatan promosi dan kerja sama budaya regional, 

nasional dan internasional; 

5.) penyiapan program kerja sama kebudayaan dan pariwisata dengan 

lembaga-lembaga di dalam dan luar negeri; 

6.) pengembangan sarana promosi melalui pemanfaatan teknologi informasi; 

7.) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; 

8.) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Promosi 

dan Pemasaran Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsi. 

 

5) Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata 

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai    tugas 

melaksanakan koordinasi, penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan 

sumber daya di bidang pariwisata. Dalam melaksanakan tugas Bidang 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai fungsi : 

a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang pengembangan 

sumber daya manusia pariwisata; 

b. pelaksanaan koordinasi pengembangan sumber daya manusia pariwisata; 

c. penyiapan kebijakan pengembangan sumber daya manusia pariwisata; 

d. pelaksanaan fasilitasi pendidikan dan pelatihan pengembangan sumber daya 

manusia pariwisata; 

e. pelaksanaan fasilitasi standarisasi kompetensi profesi di bidang pariwisata; 
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f. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha 

pariwisata; 

g. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan 

bidang; 

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsi. 

 

Dalam struktur organisasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pariwisata terdapat 2 seksi yaitu: 

a) Seksi Bimbingan dan Pelatihan 

Seksi Bimbingan dan Pelatihan mempunyai tugas menyelenggarakan 

kegiatan bimbingan dan pelatihan pengembangan kepariwisataan. Seksi 

Bimbingan dan Pelatihan mempunyai fungsi : 

1.) penyusunan rencana dan program seksi; 

2.) penyiapan bahan kebijakan pengembangan bimbingan dan pelatiahan 

kepariwisataan; 

3.) pelaksanaan pembinaan kepada  lembaga-lembaga yang bergerak di 

bidang kepariwisataan; 

4.) pelaksanaan inventarisasi data potensi tenaga kerja di bidang 

kepariwisataan; 

5.) pelaksanaan pengembangan seni dan budaya melalui kegiatan 

pembinaan dan pelatihan terhadap sanggar-sanggar, organisasi dan 

pelaku seni dan budaya; 

6.) pelaksanaan koordinasi dengan instasi terkait pengembangan sumber 

daya manusia pariwisata; 

7.) penyiapan pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi profesi 

sumber daya manusia di bidang kepariwisataan; 

8.) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi; 

9.) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pengembangan Sumber Daya  Manusia Pariwisata sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

b) Seksi Peran Serta Masyarakat 

Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 

pengembangan dan pemberdayaan sumber daya di bidang pariwisata serta 
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peningkatan peran serta masyarakat. Seksi Peran Serta Masyarakat 

mempunyai fungsi: 

1.) penyusunan rencana kerja seksi. 

2.) penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan peran serta masyarakat 

dalam pengembangan pariwisata; 

3.) penyiapan bahan pelaksanaan program masyarakat sadar wisata; 

4.) pelaksanaan kegiatan pembinaan pengembangan peran serta 

masyarakat. 

5.) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi. 

6.) pelaksanaan tugas lain-lain yang di berikan oleh Kepala Bidang 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

6) Bagian Kebudayaan 

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas menggali, melindungi, memelihara, 

memajukan, membina dan melakukan koordinasi serta mengembangkan bidang 

kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah dan purbakala. Dalam 

melaksanakan tugas Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi: 

a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang; 

b. perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, 

sejarah dan purbakala; 

c. pembinaan, penggalian, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan dan 

pengembangan kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah dan 

purbakala; 

d. pelaksanaan kebijakan kerjasama bidang kebudayaan, tradisi, perfilman, 

kesenian, sejarah dan purbakala; 

e. pembinaan program pengembangan nilai-nilai sejarah, budaya, tradisional, 

tradisi, perfilman, kesenian, sejarah dan purbakala; 

f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan 

bidang; 

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsi. 

 

Dalam struktur organisasi Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan terdapat 3 seksi yaitu: 
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a) Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan 

Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas melaksanakan penggalian, 

perlindungan nilai-nilai sejarah dan kepurbakalaan. Seksi Sejarah dan 

Kepurbakalaan mempunyai fungsi: 

1.) penyusunan rencana kerja seksi; 

2.) penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan di bidang sejarah, 

musium dan kepurbakalaan; 

3.) penyiapan bahan pembinaan, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai 

sejarah; 

4.) pelaksanaan pendataan, identifikasi dan dokumentasi di bidang sejarah dan 

kepurbakalaan; 

5.) pemeliharaan situs sejarah di daerah bekerjasama dengan instansi terkait; 

6.) pelaksanaan identifikasi, pendataan dan pendokumentasian kepustakaan 

bidang museum dan kepurbakalaan; 

7.) pelaksanaan pemetaan sebaran situs dan penelitian kepurbakalaan 

bekerjasama dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang 

kepurbakalaan; 

8.) pelaksanaan pengayaan koleksi benda-benda museum; 

9.) penyiapan bahan sosialisasi nilai kepurbakalaan; 

10.) penerapan kebijakan pengelolaan museum, pedoman penelitian arkeologi 

dan hasil pengangkatan peninggalan bawah air, benda cagar budaya (BCB) 

dan pemanfaatannya; 

11.) pelaksanaan pengawasan mutasi benda-benda purbakala; 

12.) pelaksanaan pengawasan dan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan 

pelaporan di bidang museum dan kepurbakalaan; 

13.) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; 

14.) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsi. 

 

b) Seksi Nilai-nilai Tradisional 

Seksi Nilai-Nilai Tradisional mempunyai tugas melaksanakan di bidang 

penggalian dan pengembangan nilai-nilai tradisional daerah. Seksi Nilai-Nilai 

Tradisional mempunyai fungsi: 

1.) penyusunan rencana kerja seksi; 

2.) penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan di bidang nilai-nilai 

tradisional; 

3.) pelaksanaan pendataan, pengidentifikasian dan pendokumentasian di 

bidang nilai-nilai tradisional; 
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4.) pelaksanaan pendataan, pemantauan dan penyiapan bahan pembinaan 

terhadap Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa; 

5.) pengawasan dan penyiapan bahan evaluasi kegiatan pengembangan nilai-

nilai tradisional; 

6.) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; 

7.) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsi. 

 

c) Seksi Kesenian dan Perfilman 

Seksi Kesenian dan Perfilman mempunyai tugas pelaksanaan di bidang 

pembinaan dan pengembangan kesenian dan perfilman di daerah. Seksi 

Kesenian dan Perfilman mempunyai fungsi: 

1.) penyusunan rencana kerja seksi; 

2.) penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan di bidang kesenian, dan 

perfilman; 

3.) penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan para pelaku seni; 

4.) penyiapan bahan pengusulan pemberian penghargaan/ anugerah para 

pelaku seni dan organisasi seni yang berjasa di bidang seni budaya; 

5.) pendataan, pengidentifikasian dan pendokumentasian di bidang kesenian; 

6.) penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan pemberian Nomor Induk 

Kesenian bagi seniman dan organisasi kesenian; 

7.) pengawasan dan penyiapan baham evaluasi kegiatan pengembangan 

kesenian, dan perfilman; 

8.) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; 

9.) pelaksanaaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsi. 

 

d. Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu  

Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu yang berjumlah 81 

orang, dapat diklasifikasikan menurut pangkat/golongan dan jenis kelamin sebagai 

berikut: 
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Tabel 4. Pegawai Dinas Pariwisata  dan Kebudayaan Kota Batu menurut 

Pangkat/Golongan 

No Pangkat / Gol 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
L P 

1 Pembina Utama Madya IV/d 0 0 0 

  Pembina Utama Muda IV/c 1 0 1 

  Pembina Tk. 1 IV/b 2 0 2 

  Pembina IV/a 2 0 2 

2 Penata Tk. 1 III/d 5 1 6 

  Penata III/c 3 2 5 

  Penata Muda Tk. 1 III/b 6 3 9 

  Penata Muda III/a 7 4 11 

3 Pengatur Tk. 1 II/d 3 2 5 

  Pengatur II/c 7 1 8 

  Pengatur Muda Tk. 1 II/b 2 7 9 

  Pengatur Muda II/a 3 5 8 

4 Juru Tk. 1 I/d 0 0 0 

  Juru I/c 1 0 1 

  Juru Muda Tk. 1 I/b 0 0 0 

  Juru Muda I/a 0 0 0 

5 Tenaga Kontrak   5 3 8 

6 SK Kepala Dinas   6 0 6 

  JUMLAH 53 28 81 

Sumber: Rencana Kerja 2012 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu 

Tabel 5. Pegawai Dinas Pariwisata  dan Kebudayaan Kota Batu menurut 

Usia dan Jenis Kelamin 

No Usia 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
L P 

1 16-20 0 0 0 

2 21-25 3 4 7 

3 26-30 11 7 18 

4 31-35 15 4 19 

5 36-40 6 7 13 

6 41-45 5 3 8 

7 46-50 7 1 8 

8 51-55 6 2 8 

9 56-60 0 0 0 

 
JUMLAH 53 28 81 

Sumber: Rencana Kerja 2012 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu 
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Tabel 6. Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu Menurut 

Pendidikan Formal 

No Pendidikan Formal Jumlah 

1 Sekolah Dasar (SD) 0 

2 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 1 

3 Sekolah Menengah Umum 25 

4 D III/ Sarmud 18 

5 Strata 1 29 

6 Strata 2 8 

7 Strata 3 0 

  JUMLAH 81 

Sumber: Rencana Kerja 2012 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu 

Tabel 7. Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu Yang Sudah 

Mengikuti Diklat Penjenjangan 

No Diklat Penjenjangan Jumlah 

1 Adum/Diklat PIM IV 10 

2 Spama/Diklat PIM III 5 

3 Spamen/PIM II 1 

  Jumlah 16 

Sumber: Rencana Kerja 2012 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu 

Tabel 8. Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu Yang Sudah 

Mengikuti Diklat Tenis 

No Diklat Teknis Jumlah 

1 
Pelatihan Peningkatan Kemampuan 

Pembina Usaha Pariwisata 
5 

2 Penataran Pengelola Kepegawaian 6 

 Jumlah 11 
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3. Gambaran Umum Situs Penelitian Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, 

Kota Batu 

a. Visi dan Misi Desa Punten 

Visi Desa Punten yaitu “Mewujudkan Desa Mandiri dan Sejahtera yang 

Didukung Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya 

Budaya”. 

Misi Desa Punten adalah: 

 Terwujudnya manajemen Desa Punten yang akuntabel, aspiratif, 

efektif dan efisien serta berpihak kepada kepentingan masyarakat. 

 Terwujudnya pemberdayaan aparatur pemerintah desa yang disiplin, 

bersemangat, kreatif dan inovatif serta memiliki komitmen 

pengabdian tinggi. 

 Terwujudnya pemanfaatan aset dan potensi desa untuk pengembangan 

disegala bidang kehidupan masyarakat. 

 Terwujudnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan menuju 

kesejahteraan masyarakat dengan ditunjang SDM, SDA, dan SDB 

yang dinamis dan lestari. 

(Sumber: Sekilas Potensi Desa Punten,Kecamatan Bumiaji,Kota Batu Tahun 2012) 

b. Keadaan Umum Desa Punten 

Desa Punten merupakan daerah pegunungan yang terletak di kaki Gunung 

Arjuno dengan ketinggian 800 meter sampai dengan 1150 meter dari permukaan 

air laut, termasuk dalam wilayah Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Luas wilayah 

Desa Punten 281,935 Ha dengan perincian luas sawah (irigasi teknis 36 Ha dan 

irigasi setengah teknis 39,644 Ha), pekarangan/pemukiman (pemukiman umum 

56,501 Ha; perkantoran/sekolahan 1,420 Ha; tempat ibadah 0,9 Ha; lapangan 0,47 

Ha), tegalan (12,080 Ha), hutan negara (125 Ha), dan lain-lain (jalan umum 2 Ha; 

makam umum 2 Ha; lainnya 2,62 Ha). Dari segi orbitasi atau jarak dari pusat 
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pemerintahan, jarak Desa Punten ke Kecamatan Bumiaji kurang dari 0 km dan 

jarak Desa Punten ke Pemerintahan Kota Batu yaitu 4,5 km. 

Desa Punten memiliki 4 dusun yang terbagi kedalam beberapa Rukun Warga 

(RW) dan Rukun Tetangga (RT) dengan rincian sebagai berikut: Dusun Krajan 

terdiri dari 3 RW dan 14 RT, Dusun Gempol terdiri dari 1 RW dan 5 RT, Dusun 

Kungkuk terdiri dari 2 RW dan 9 RT dan Dusun Payan terdiri dari 2 RW dan 7 

RT. Adapun batas-batas Desa Punten sebagai berikut: 

 Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tulungrejo. 

 Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sunbergondo dan Bulukerto. 

 Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu. 

 Sebelah barat berbatasan dengan Gunungsari. 

(Sumber: Sekilas Potensi Desa Punten,Kecamatan Bumiaji,Kota Batu Tahun 2012) 

c.  Kependudukan 

Berdasarkan data dari Kantor Desa Punten, pada tahun 2012 jumlah KK 

(Kepala Keluarga) adalah 1.484 KK dengan jumlah penduduk 5.406 jiwa. Lebih 

lengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

1) Tabel 9. Jumlah Penduduk Desa PuntenMenurut Jenis Kelamin 

Tahun Laki-Laki Perempuan Jumlah 

2012 2.794 jiwa 2.612 jiwa 5.406 jiwa 

 

2) Tabel 10. Mutasi Penduduk Desa Punten 

Tahun Lahir Datang Mati Pindah 

2012 74 jiwa 75 jiwa 53 jiwa 68 jiwa 
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Untuk keadaan agama, sebagian besar penduduk Desa Punten beragama 

Islam. Jumlah penduduk yang beragama Islam yaitu 5.196 jiwa, Kristen 148 jiwa, 

Protestan 24 jiwa, dan tidak ada penduduk yang beragam Hindu maupun Budha. 

(Sumber: Sekilas Potensi Desa Punten,Kecamatan Bumiaji,Kota Batu Tahun 2012) 

 

d. Keadaan Sosial Ekonomi 

Daerah Desa Punten yang berada pada dataran tinggi dan memiliki tanah 

yang subur menyebabkan sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai 

petani.  

Tabel 11. Sektor Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Punten 

No Sektor Status Jumlah (jiwa) 

 1. Pertanian Petani pemilik 1.120 

  Petani penggarap 104 

  Buruh tani 766 

2.  Peternakan Peternakan sapi 51 

  Peternakan kambing 17 

  Peternakan ayam 90 

  Peternakan kelinci 31 

3. Industri  Industri  - 

  Industri rumah tangga 28 

  Buruh industri 84 

4. Jasa  PNS 87 

  TNI/POLRI 3 

  Dokter 3 

  Pensiunan 32 

  Karyawan Swasta 32 

  Bidan, Perawat, Mantri 7 

5.  Ternak Sapi perah 49 

  Sapi potong 126 

  Kambing 91 

  Kelinci 756 

  Ayam 455 

  Itik  - 

(Sumber: Sekilas Potensi Desa Punten,Kecamatan Bumiaji,Kota Batu Tahun 2012) 
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e. Keadaan Pendidikan dan Sosial Budaya Masyarakat 

Keadaan pendidikan dari masyarakat Desa Punten sebagian besar masih 

berupa lulusan dari SD (Sekolah Dasar) yaitu mencapai 45,3% (persen) dari 

jumlah penduduk Desa Punten. Berikut ini daftar dari keadaan pendidikan 

penduduk Desa Punten. 

Tabel 12. Keadaan Pendidikan Penduduk Desa Punten 

No Jenis Pendidikan Jumlah (Jiwa) 

1. Belum Sekolah 450 

2. Buta Aksara / Angka 45 

3. Tidak Tamat SD 840 

4. Tamat SD 2.432 

5. Tamat SLTP 890 

6. Tamat SLTA 587 

7. Tamat Akademi 59 

8. Tamat Universitas / PT 65 

(Sumber: Sekilas Potensi Desa Punten,Kecamatan Bumiaji,Kota Batu Tahun 2012) 

 

f. Prasarana dan Sarana 

Sebagai wilayah yang dihuni oleh masyarakat tentu memerlukan berbagai 

prasarana dan sarana yang menunjang kehidupan dari penduduk yang tinggal 

demikian juga dengan Desa Punten. Daftar prasarana dan sarana yang ada di Desa 

Punten dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 13. Prasarana dan Sarana Desa Punten 

No Prasarana Sarana Jumlah 

1. Pemerintahan Desa Kantor Kepala Desa 1 buah 

  Kantor Sekretariat Desa 1 buah 

  Kantor Sekretariat BPD 1 buah 

  Balai Desa 1 buah 

  Prasarana Pendukung: 

- Kantor LPMD 

- Panti PKK 

- Balai RW 

- Kantor Karang Taruna 

- Kantor Sinoman 

 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 
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No Prasarana Sarana Jumlah 

- Kantor BUMDES 

- Pengelola Makan 

- Kantor BKM 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

2. Keamanan  Posko Hansip 1 buah 

  Pos Kamling 15 buah 

3. Perumahan  Rumah Gedung Bertingkat 115 buah 

  Rumah Gedung 802 buah 

  Rumah Setengah Bata 85 buah 

  Rumah Gedhek - 

4.  Produksi  Sabo Dam 1 buah 

  Dam Pembagi 5 buah 

  Saluran Irigasi 4 buah 

  Sumber Mata Air 7 buah 

5. Perhubungan  Jalan Raya 1,5 km 

  Jalan Desa Aspal 3,5 km 

  Jalan Desa Rabatan + Paving 5 km 

  Jalan Desa Macadam 2 km 

  Jembatan Beton 4 buah 

  Jembatan Beton Kampung 4 buah 

6. Pemasaran  Restaurant/rumah makan 3 buah 

  Toko 54 buah 

  Warung 61 buah 

  Kios  17 buah 

7.  Sosial dan Pendidikan Masjid 7 buah 

  Langgar/musholla 9 buah 

  Gereja - 

  Gedung SD 2 buah 

  Gedung TK 2 buah 

  Gedung TPQ 4 buah 

  Polindes  1 buah 

  Poliklinik  1 buah 

  B.K.I.A 2 buah 

  Dokter Praktek 3 buah 

8. Komunikasi & Informasi Warnet 4 buah 

  Telepon umum - 

  Telepon rumah tangga 128 buah 

  Pesawat televisi 1495 buah 

  Radio 257 buah 

  Pelanggan majalah/surat kabar 123 buah 

9. Transportasi  Mobil  103 buah 

  Mobil pick up 24 buah 

  Mikrolet 6 buah 

  Jeep 8 buah 

  Truck 8 buah 
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No Prasarana Sarana Jumlah 

  Bus 4 buah 

  Sepeda motor 959 buah 

  Sepeda  54 buah 

  Gerobak sampah 13 buah 

10 Sarana Olah Raga Lapangan Sepak Bola 1 buah 

  Lapangan Volly Ball 3 buah 

(Sumber: Sekilas Potensi Desa Punten,Kecamatan Bumiaji,Kota Batu Tahun 2012) 

 

g. Sekilas Desa Agrowisata Punten 

Desa agrowisata Punten berkembang pada dusun Kungkuk yang merupakan 

salah satu dusun dari empat dusun di Desa Punten. Karena berkembangnya lebih 

fokus pada dusun Kungkuk maka nama yang diberikan pada desa wisata ini 

adalah Kampung Wisata Kungkuk. Luas dari Dusun Kungkuk ± 139 hektar 

dengan batas wilayah sebelah utara Desa Tulungrejo, sebelah timur Desa 

Sumbergondo dan Desa Bulukerto, sebelah selatan Desa Sidomulyo, sebelah barat 

Desa Gunungsari. Jumlah penduduk adalah 635 jiwa dengan jumlah kepala 

keluarga 259 KK. 

Potensi utama yang dimiliki oleh desa agrowisata Punten adalah keadaan 

alam yang memiliki pemandangan yang indah, karena hal inilah maka digagas 

untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Perkembangan desa wisata yang 

dilakukan adalah membentuk desa agrowisata karena mengedepankan pada sektor 

pertanian. Adapun potensi lain yang mendukung untuk terwujudnya desa wisata 

adalah potensi alam, lingkungan, budaya dan kegiatan.  

Potensi alam di Kungkuk adalah kampung di daerah perbukitan tinggi 

sehingga dapat melihat pesona alam yang ada disekitar Kota Batu, udara yang 

sejuk dengan pemandangan yang menarik serta dapat melihat matahari terbit. 

Potensi pertanian yang menjadi unggulan adalah buah jeruk keprok Punten yang 
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menjadi ikon dari Desa Punten. Buah jeruk yang cukup manis dapat dikupas 

dengan tangan dan cukup dinikmati oleh wisatawan. Potensi lingkungan banyak 

rumah yang digunakan sebagai home stay, wisatawan dapat menginap sekaligus 

berbaur dengan masyarakat. Masyarakat yang ramah dalam menyambut tamu 

dengan menunjukkan kearifan lokal menjadi daya tarik bagi wisatawan. Potensi 

kegiatan yang ada adalah outbound, camping ground, adventure, berkuda, sekolah 

alam (budidaya tani), rafting/tubing, dan budidaya ternak (perah susu). Potensi 

wisata pertanian yang terdapat pada Desa Punten adalah beraneka ragam kebun 

buah-buahan seperti buah apel dan jeruk serta kebun sayur-mayur dan kebun 

bunga yang umumnya dimiliki dan dikelola oleh masyarakat. Selain itu juga 

terdapat hutan negara yang dikelola oleh Pemerintah (PTPN). 

Desa Punten awalnya dicanangkan untuk menjadi desa budaya. Terdapat 

budaya adat ritual yaitu kesenian kuda lumping, kesenian tari santar, kesenian 

musik bambu gila, adat ritual bersih desa, adat ritual selamatan hewan, adat ritual 

selamatan sumber air, dan adat ritual selamatan satu suro. Di Desa Punten terdapat 

padepokan seni budaya Gadung Melati yaitu sanggar kesenian yang mengajarkan 

seni tari tradisional, reog dan kuda lumping yang mendidik anak usia sekolah 

dasar dan orang dewasa. Selain itu di Dusun Payan terdapat beberapa atraksi 

pencak silat dan tanjidor. Peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya ini 

dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang dan membantu dalam 

pengembangan desa wisata. 

Dalam pengelolaan Kampung Wisata Kungkuk terdapat susunan 

kepengurusan yang mengatur jalannya wisata. Dalam tingkatan desa terdapat 
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Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) yang memiliki peran dalam menggali 

potensi wisata di desa. Pokdarwis terdapat disemua desa di Kota Batu untuk 

membangkitkan wisata di desa demi menunjang terwujudnya Kota Batu sebagai 

Kota Wisata. Di Desa Punten sendiri susun dari kepengurusan Pokdarwis sejak 

tahun 2010 sebagai berikut: 

Ketua  : Cahyono Hadi, S.Sos 

Sekretaris  : M. Sulthon Salahudin 

Bendahara : Suwito Pamungkas 

Seksi Obyek Daya Tarik Wisata 

- Wisata Alam  : Purwito 

- Wisata Budaya  : Sugiono 

- Wisata Minat Khusus : Tatok Yulianto 

Seksi Usaha Jara Sarana & Prasarana Pariwisata 

- Biro Perjalanan Wisata  : Ferlian Cahyono 

- Jasa Pramuwisata   : A. Brisi 

- Penyedia Akomodasi Wisata : Jumari 

- Jasa Informasi Pariwisata  : Jaenal 

- Kawasan Pariwisata  : Rangga Kurniawan S. 

(Sumber: Data Pengurus Pokdarwis Desa Punten) 

Pokdarwis desa Punten mengurusi seluruh wisata di Desa Punten. Adapun 

pengelolaan di Kampung Wisata Kungkuk memiliki kepengurusan sendiri sebagai 

berikut: 

1. Pelindung : 1. Bapak Kepala Desa Punten 

2. Bapak Kepala Dusun 

2. Penasehat  : 1. Bapak Slamet, SH 

2. Bapak Eddy Suparto 

3. Bapak Sutarman 

4. Bapak Sunariyo 

5. Bapak Aguk Setiyono 

6. Bapak H. Darmaji 

7. Bapak H. Amir Hamzah 

3. Ketua Lembaga : Suwito Pamungkas 

4. Sekretaris  : H. Purwito 

5. Bendahara  : Bu Hj. Sutrani 

6. Koordinator   

 Umum  : Bapak Wahyudi 

 Home stay : Bapak Jumain 
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Bapak Juwari 

 Camping Ground : Bapak Sadi 

 Outbound : Aris, Danis, Rico, Budi Sahek 

 Sekolah Alam : Supdi, Kasuwi 

 Berkuda  : Suherman, Piko 

 Budidaya Sapi : Amin 

 Adventure  : Frendi, Deni 

 Petik Apel : Kasnadi 

 Petik Jeruk : Sugiono 

 Siskamling : Suwandi 

 Jogging : Sutrisno 

(Sumber: Proposal PNPM Mandiri Pariwisata Kampung Wisata Kungkuk). 

B. Penyajian Data Fokus Penelitian 

1. Kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan desa 

agrowisata di Punten 

Kota Batu adalah salah satu kota yang terkenal akan wisatanya. Yang menjadi 

unggulan utama wisata di Kota Batu adalah wilayah yang berada pada daerah 

pegunungan dengan udara yang sejuk dan juga potensi agropolitannya terutama 

dari tanaman buah apel. Dalam mewujudkan Kota Wisata Batu memerlukan 

peranan dari seluruh pihak yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Ketiga aktor 

yang memiliki kemampuan dan peranan masing-masing melakukan kerjasama 

yang saling menguntungkan untuk terwujudnya Kota Wisata Batu. Kota wisata 

tidak akan terwujud bila hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa keterlibatan 

dari swasta maupun masyarakat, karena baik pemerintah, swasta maupun 

masyarakat juga memiliki kekurangan. Tapi kekurangan ini diharapkan dapat 

tertutupi dengan kemitraan yang dilakukan.  

Mode pariwisata semakin lama mengalami perubahan. Pariwisata awalnya 

didominasi dengan wisata modern ke tempat wisata buatan dengan wahana 

permainan yang menggunakan teknologi canggih. Tetapi sekarang wisatawan 
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lebih menyukai wisata alam dengan suasana pedesaan dan keramahan masyarakat 

setempat. Konsep wisata yang bersifat kemasyarakatan ini menjadi poin utama 

dari desa wisata. Pada desa wisata tempat wisata yang diandalkan adalah keunikan 

desa dan masyarakat itu sendiri, sedangkan fasilitas pendukung untuk paket wisata 

yang dapat dipilih wisatawan tergantung dari keadaan dan ketersediaan dari desa 

wisata itu sendiri. Pengembangan desa wisata tidak dipungkiri memerlukan 

peranan dari masyarakat desa, karena bagaimanapun juga desa dan masyarakatnya 

yang akan menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Tetapi bantuan dari 

pemerintah dan swasta juga tidak boleh dipungkiri juga berperan karena kembali 

lagi setiap aktor memiliki kekurangan dan memerlukan bantuan untuk menutupi 

kekurangan tersebut. 

Pengembangan sebuah desa menjadi desa wisata memerlukan proses yang 

tidak sebentar. Desa biasa yang pada umumnya hanya dihuni oleh penduduk asli 

beserta keluarga, setelah menjadi desa wisata akan banyak dikunjungi oleh orang-

orang yang bukan berasal dari penduduk desa tersebut. Yang utama dari desa 

wisata adalah kesiapan dari penduduk desa dalam mengelola desa wisata dan 

melayani tamu. Bagi penduduk desa perlu dipersiapkan bagaimana cara melayani 

wisatawan seperti menerima wisatawan, mempersiapkan akomodasi, mencukupi 

kebutuhan makan dan minum serta kebutuhan wisatawan lainnya, serta 

mempersiapkan paket wisata yang dapat wisatawan lakukan. Selain persiapan non 

fisik, persiapan fisik untuk desa wisata juga tidak kalah penting. Ketersediaan 

tempat penginapan, akses jalan, pusat informasi desa wisata, peta desa wisata, 
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tempat sampah, kamar kecil/toilet dan kebutuhan wisatawan lainnya perlu 

dipenuhi untuk mempermudah dalam berwisata. 

Melihat pergeseran mode wisata yang awalnya dari wisata modern ke wisata 

alam memberikan keuntungan bagi wisata di Kota Batu yang memiliki potensi 

alam yang cukup menjual. Upaya untuk mengembangkan menjadi Kota Wisata 

Batu adalah dengan mengembangkan desa wisata-desa wisata yang ada di Kota 

Batu agar semakin menambah daerah tujuan wisata (DTW). Tujuan lain dari 

pengembangan desa wisata di Kota Batu adalah untuk mengangkat potensi dari 

masing-masing desa dan diharapkan dapat memberikan manfaat secara ekonomi 

bagi masyarakat desa. Desa yang ada di Kota Batu dalam pengembangannya 

diharapkan dapat menjadi desa wisata dengan keunggulan masing-masing. 

Misalnya saja untuk Desa Sidomulyo menjadi desa petik bunga, Desa Gunungsari 

menjadi desa petik bunga mawar, Desa Temas menjadi desa petik sayur, Desa 

Bumiaji menjadi desa petik apel, dan potensi lain dari desa-desa yang ada di Kota 

Batu. 

Desa wisata yang penulis pilih untuk menjadi situs penelitian berada pada 

Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dengan pertimbangan bahwa Desa 

Punten menjadi pusat dan percontohan pengembangan desa wisata di Kota Batu. 

Desa agrowisata Punten dipusatkan di Dusun Kungkuk. Nama yang diberikan 

pada desa wisata ini adalah Kampung Wisata Kungkuk. Untuk mewujudkan desa 

agrowisata Punten memerlukan kerjasama atau kemitraan dari pihak-pihak terkait 

yaitu dari pihak pemerintah (baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah), 

dinas-dinas terkait (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Cipta Karya dan 
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Tata Ruang, dll), masyarakat desa Punten dan desa sekitarnya, serta dari pihak 

swasta.  

a. Peran pemerintah dalam kemitraan mengembangkan desa 

agrowisata di Punten 

Kemitraan dalam mengembangkan desa wisata memerlukan peranan dari 

seluruh aktor, baik pemerintah, swasta dan masyarakat. Peran dari pemerintah 

Kota Batu untuk mengembangkan desa wisata lebih banyak dilakukan oleh Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu sesuai dengan tugasnya yaitu membidangi 

urusan rumah tangga pariwisata. Sesuai pula dengan salah satu misi dari Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu tahun 2013 yaitu “Mengembangkan 

Desa/Kelurahan menjadi Desa Wisata yang Berbasis Potensi dan Masyarakat”. 

Upaya mengembangkan desa wisata yang berbasis pada masyarakat adalah 

langkah memperhatikan keberadaan masyarakat lokal Batu untuk mempersiapkan 

persaingan global dimasa mendatang. Sesuai dengan penjelasan dari Bapak Muljo 

Adji, BcKn selaku Kepala Seksi Bimbingan dan Pelatihan sebagai berikut: 

“Karena perkembangan pariwisata di Kota Batu semakin pesat dengan 

munculnya tempat-tempat wisata yang besar seperti Jatim Park, BNS, 

khawatirnya masyarakat asli Kota Batu akan terkesampingkan. Kalau 

pariwisata yang besar terus berkembang keberadaan masyarakat lokal bisa 

mati. Maka dari itu ada upaya untuk memperhatikan keberadaan masyarakat 

agar bisa terus bersaing maka dibentuklah desa wisata. Selain itu juga untuk 

mempersiapkan pangsa persaingan global di tahun 2015. Kalau masyarakat 

tidak dipersiapkan dari sekarang nantinya masyarakat hanya bisa menjadi 

penonton. Memasuki pasar bebas bisa saja investor pembangun hotel di Kota 

Batu berasal dari investor luar negeri termasuk karyawan dan pegawainya. 

Kalau masyarakat hanya melihat itu saja nantinya masyarakat akan tersisih 

dan mematikan perekonomian masyarakat lokal. Upaya mempersiapkan 

masyarakat adalah dengan memberdayakan masyarakat lokal untuk dapat 

bersaing dengan pasar bebas. Membekali masyarakat dengan ketrampilan dan 

membiasakan bersaing dengan sehat adalah langkah agar masyarakat dapat 
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bersiap menghadapi persaingan global” (wawancara pada hari Rabu, 27 Juni 

2013 pukul 09.00 di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu). 

 

Dalam kemitraan mengembangkan desa wisata di Kota Batu, wujud peran 

dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dilakukan dengan pelatihan, pembinaan, 

dan bimbingan teknis. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak 

Syaiful Rochani, SP selaku Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Pariwisata 

sebagai berikut: 

“Bantuan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu untuk desa wisata 

itu dilakukan melalui pelatihan. Kalau dari Bidang Pengembangan Produk 

Pariwisata pelatihan yang dilakukan adalah pelatihan outbound ditujukan 

pada muda-mudi di Kungkuk yang tergabung dalam Karang Taruna. Selain 

pelatihan bidang ini juga memfasilitasi pembangunan outbound dan gazebo 

yang dananya berasal dari APND Kota Batu tahun 2012. Demikian pula 

untuk dana PNPM Mandiri Pariwisata, dinas juga membantu untuk 

pengajuannya” (wawancara pada Rabu, 26 Juni 2013 pukul 09.30 di Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu). 

 

Senada pula dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rendra C.K. 

salah satu staf pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata 

sebagai berikut: 

“Bantuan dari dinas untuk desa wisata berupa pelatihan juga bantuan 

pemecahan masalah jika ada kendala dalam pengembangan desa wisata. 

Kalau pelatihan dari bidang Pengembangan SDM Pariwisata untuk Kungkuk 

dilakukan pelatihan manajemen home stay, tata boga, dan cara melayani tamu. 

Dari pihak dinas (pemerintah) adalah sebagai fasilitator, dari pemateri juga 

sudah bersedia untuk membantu bila ada kendala, tapi untuk kedepannya 

terserah pada masyarakatnya sendiri mau menggunakan materi dari pelatihan 

atau tidak. Selain itu pula dibentuk Pokdarwis untuk membantu 

pengembangan desa wisata. Pertemuan yang dilakukan dengan Pokdarwis 

dilakukan satu tahun sekali sesuai dengan tahun anggaran yang ada. Tapi jika 

ada kendala yang menghambat dari Dinas Pariwisata siap untuk membantu 

dengan konsultasi untuk pemecahan masalah, asalkan kendala yang dihadapi 

bukan kendala dana” (wawancara pada Rabu, 26 Juni 2013 pukul 09.30 di 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu). 
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Berdasar wawancara diketahui bahwa bantuan dari Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Batu adalah pelatihan dan konsultasi bila ada kendala yang 

dihadapi. Sedangkan untuk pendanaan berasal dari Pemerintah Kota Batu melalui 

APBD dan dana PNPM Mandiri Pariwisata, tapi Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Batu membantu dalam proses pengajuan PNPM Mandiri 

Pariwisata tersebut. 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu membuat Rencana Kerja (Renja) 

yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama satu tahun 

anggaran. Renja tahun 2012 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu terdapat 

Program Kemitraan yang direncanakan untuk dilaksanakan. Berikut ini adalah 

rincian dari Program Kemitraan Rencana Kerja tahun 2012 Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Batu. 

Tabel 14. Program dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Batu 2012 

PROGRAM KEMITRAAN 

Nama Program Kegiatan Sasaran Target 

Pengembangan dan 

Penguatan Informasi 

Database 

Di 3 kecamatan Kota 

Batu/Pendataan 

90 % 

Pengembangan SDM di 

bidang Kebudayaan dan 

pariwisata bekerjasama 

dengan bidang lainnya 

- Pemilihan Kangmas Nimas 2012 

- Fasilitasi kangmas nimas dalam 

pengiriman dalam berbagai 

event 

- Peserta Pemilihan Raka-raki 

Jatim 

- Fasilitasi Pemilihan Putri 

Indonesia & Putri Batik 

Nusantara 

- Pelatihan Outbound 

2 

kegiatan 

Fasilitasi pembentukan 

forum komunikasi antar 

pelaku industri pariwisata 

dan budaya 

Pusat Informasi Pariwisata 12 bulan 
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Pengembangan SDM dan 

Profesionalisme di bidang 

Pariwisata 

- Pelatihan Ojek Wisata, PKL 

- Pelatihan Dokar Wisata & 

Cinderamata 

- Pelatihan manajemen home stay 

- Pelatihan pelaku wisata (Sopir 

angkot & Pokdarwis) 

5 

pelatihan 

Peningkatan peran serta 

masyarakat dalam 

pengembangan kemitraan 

pariwisata 

Di Kota Batu bekerjasama dengan 

masyarakat serta pelaksanaan 

kampanye Sadar Wisata  

- Pemberdayaan Pokdarwis 

2 

kegiatan 

 

Berdasarkan tabel pada Program Kemitraan kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

melibatkan masyarakat baik dari masyarakat umum dan juga masyarakat pelaku 

wisata. Tujuan pelibatan masyarakat adalah agar kesadaran masyarakat akan 

pentingnya pariwisata semakin tumbuh dan dari kegiatan-kegiatan tersebut dapat 

membantu dalam pengembangan Kota Wisata Batu dan juga meningkatkan 

kemampuan masyarakat.  

Untuk pelatihan di Kampung Wisata Kungkuk sendiri terdapat 2 (dua) 

pelatihan yaitu pelatihan manajemen home stay, tata boga, tata busana dan praktek 

penyuguhan kepada para tamu wisata, serta pelatihan outbound. Peserta untuk 

pelatihan ini berasal dari masyarakat Dusun Kungkuk sendiri yang pesertanya 

didata oleh pengelola Kampung Wisata Kungkuk. Berikut data pelatihan yang 

dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu di Kampung Wisata 

Kungkuk: 

1. Pelatihan home stay, tata boga, tata busana dan praktek penyuguhan 

kepada para tamu wisata. 

Pelatihan dilaksanakan pada 7-8 Maret 2012. Kegiatan diikuti oleh 24 

masyarakat Dusun Kungkuk yang memiliki home stay. Narasumbernya 

adalah Cahya Budhi Irawan SE, MM, Ketua Jurusan Perhotelan SMKN 1 
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Batu. Materi hari pertama Manajemen Desa Wisata khususnya berbagai 

cara pengelolaan dan penataan home stay ala Dunia Perhotelan. Pada hari 

kedua, pelatihan dilanjutkan dengan materi Tata Boga, Tata Busana dan 

praktek penyuguhan kepada para tamu wisata oleh Tim Guru SMKN 1 

Batu. Materi Boga dan Busana ini juga dilanjutkan dengan praktek 

langsung dalam Pengelolaan Home Stay sebagai komponen 

pengembangan Desa Wisata. 

 

Gambar 5. Pelatihan Home Stay Desa Wisata di Kampung Wisata Kungkuk 

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu 
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Gambar 6. Pelatihan Home Stay Desa Wisata di Kampung Wisata Kungkuk 

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu 

 
Gambar 7. Pelatihan Home Stay Desa Wisata di Kampung Wisata Kungkuk 

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu 

2. Pelatihan outbound 

Peserta dari pelatihan outbound adalah para anggota karang taruna dari 

Kungkuk. Sesuai dengan informasi yang diperoleh dari Sdri. Uning salah 

satu anggota dari instruktur outbound di Kampung Wisata Kungkuk yang 

mengikuti pelatihan outbound: 

“Pelatihan outbound yang dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota 

Malang materinya tentang pengenalan alat-alat outbound, sistem 
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keselamatan, juga macam-macam permainan dari outbound. Saya sendiri 

jarang ikut kegiatan outbound, hanya kalau sedang ada waktu saja ikut. 

Untuk jenis permainannya kita sesuaikan dengan usia peserta dan juga 

keinginan peserta. Kita menyediakan banyak jenis permainan, tapi kalau 

peserta tidak kita juga tidak memaksa, outbound kan melelahkan, kasihan 

kalau peserta harus dipaksa bermain padahal sudah lelah” (wawancara 

pada hari Sabtu, 1 Juni 2013 pukul 08.00 di lokal outbound Kampung 

Wisata Kungkuk). 

 

Melihat pergeseran mode pariwisata yang sekarang ini wisatawan lebih 

berminat untuk wisata alam dibandingkan dengan wisata modern, hal ini 

ditangkap oleh Pemerintah Kota Batu. Dalam pengembangan desa wisata di Kota 

Batu salah satu pendorongnya berasal dari Walikota Batu Eddi Rumpoko. Sesuai 

dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Cahyono Hadi, S.Sos selaku 

Ketua Pokdarwis Desa Punten sebagai berikut: 

“Sesuai dengan UU No. 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu ada 

keinginan bagaimana desa-desa yang ada terangkat perekonomiannya dengan 

potensi pariwisata yang dimiliki. Awal perkembangan desa Punten menjadi 

Kampung Wisata Kungkuk adalah pada tahun 2008 pada awal masa 

pemerintahan Walikota Eddi Rumpoko. Dengan seiring perkembangan waktu 

ada upaya untuk meningkatkan perekonomian bagi masyarakat dengan 

membentuk desa-desa yang ada di Kota Batu menjadi desa wisata. Tidak 

semua desa menjadi desa wisata karena fasilitas yang belum menunjang” 

(wawancara pada hari Senin, 6 Mei 2013 pukul 12.00 di Kantor Desa Punten). 

 

Lebih lanjut lagi informasi diperoleh dari Bapak Syaiful Rochani selaku 

Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Pariwisata sebagai berikut: 

“Pengembangan desa wisata di Kota Batu berawal dari stimulan dari PNPM 

Pariwisata. Pada awal pengembangan terdapat 4 (empat) desa yang dijadikan 

desa wisata. Pemberian dana hanya diberikan selama 2 tahun dan setelahnya 

desa-desa tersebut tidak lagi memperoleh dana dari PNPM Pariwisata dan 

dana PNPM Pariwisata diberikan pada desa lain yang masih dikembangkan 

menjadi desa wisata” (wawancara pada hari Selasa, 12 Februari 2013 pukul 

10.00 di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu). 

 

Berdasar wawancara dengan narasumber dapat diketahui bahwa 

pengembangan desa wisata merupakan salah satu upaya dari Kota Batu menjadi 
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kota wisata. Keberadaan kota wisata tidak akan terwujud bila hanya pemerintah 

saja yang bertindak, maka diperlukan kerjasama dengan seluruh pihak untuk 

mewujudkannya. Selain itu dengan sebutan sebagai kota wisata maka Kota Batu 

mengupayakan terwujudnya wisata-wisata baru yang melibatkan peran serta 

masyarakat. Perkembangan desa wisata mendapat perhatian pada masa 

pemerintahan Walikota Batu Eddi Rumpoko. Tidak heran jika melihat visi Kota 

Batu tahun 2012-2017 yaitu “Kota Batu Sentra Pertanian Organik Berbasis  

Kepariwasataan Internasional”. Langkah yang ditempuh untuk menambah ragam 

obyek dan atraksi wisata salah satunya dengan mendukung terwujudnya desa 

wisata. Selain dari perhatian Pemkot Batu juga ada perhatian dari pemerintah 

pusat melalui pemberian dana PNPM Mandiri Pariwisata sebagai stimulan agar 

desa-desa yang ada dapat berkembang menjadi desa wisata. 

Upaya lain yang dilakukan untuk membantu dalam pengembangan desa 

wisata salah satunya adalah dengan pengukuhan Kelompok Sadar Wisata 

(Pokdarwis) pada tahun 2010 dan Panitia Percepatan Pengembangan Desa Wisata 

pada tahun 2013. Pengukuhan Pokdarwis didasarkan pada Keputusan Walikota 

Nomor:180/90/KEP/422.012/2010 tentang Pembentukan Tim Pembina dan 

Kepengurusan Kelompok Sadar Wisata Desa/Kelurahan Kota Batu. Pokdarwis 

ada diseluruh desa di Kota Batu, bukan hanya di desa yang telah menjadi desa 

wisata saja. Pengukuhan Pokdarwis ditiap desa karena keinginan agar semua desa 

di Kota Batu bisa menjadi desa wisata dengan keunggulan yang khas masing-

masing. Sedangkan Panitia Percepatan Pengembangan Desa Wisata dikukuhkan 

dengan Keputusan Walikota Batu Nomor: 180/92/KEP/422.012/2013 tentang 
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Pembentukan Panitia Percepatan Pengembangan Desa Wisata Kota Batu yang 

ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2013. 

Dalam pembangunan hal yang sangat krusial adalah mengenai pendanaan. 

Pembangunan yang dilakukan terutama bila menyangkut pembangunan fisik tidak 

akan terlaksana bila tidak ada dana. Peran dari pemerintah selain dalam hal 

fasilitator, bantuan teknologi, juga bantuan dalam hal pendanaan. Berikut 

wawancara dengan Bapak Syaiful Rochani selaku Kepala Seksi Obyek dan Daya 

Tarik Pariwisata: 

“Bantuan dana untuk Kungkuk dari APBD Kota Batu digunakan untuk 

pembangunan gapura masuk Kampung Wisata Kungkuk tahun 2010 dan juga 

pembangunan outbound, gazebo, dan kamar mandi tahun 2012. Kalau PNPM 

Mandiri Pariwisata untuk desa Punten sendiri belum mendapat, tapi saat ini 

sedang diusahakan untuk mendapatkan PNPM Mandiri Pariwisata. Sepertinya 

pasti memperoleh dana PNPM Mandiri Pariwisata, karena Desa Punten sudah 

pernah didatangi oleh Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan IPTEK 

Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata. Hasilnya didapat bahwa desa Punten 

memiliki potensi yang mampu untuk dikembangkan menjadi desa wisata” 

(wawancara pada hari Jumat, 31 Mei 2013, pukul 10.30 di Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kota Batu). 

 

Senada dengan penjelasan dari Bapak Cahyono Hadi, S.Sos selaku Ketua 

Pokdarwis Desa Punten: 

“Pendanaan pengembangan desa wisata berasal dari APBD Kota Batu melalui 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu untuk pembangunan sedangkan 

tanah milik desa dan masyarakat. Kalau PNPM Mandiri Pariwisata belum 

pernah mendapatkan, baru tahun ini mengajukan mungkin tahun 2014 

mendapat dananya turun. Dulu memang pernah mendapat dana PNPM 

Mandiri tapi PNPM Mandiri Perkotaan” (wawancara pada hari Senin, 6 Mei 

2013 pukul 12.00 di Kantor Desa Punten). 

 

Wawancara lebih lanjut bersumber dari Bapak Suwito Pamungkas selaku 

Ketua Pengelola Kampung Wisata Kungkuk yang mengungkapkan sebagai 

berikut: 
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“Outbound di Kungkuk masih terbilang baru, bulan Januari 2013 kemarin 

baru mulai digunakan. Dana pembangunan outbound berasal dari pemerintah 

melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu. Jadi dana 

pembangunan outbound murni dari dana APBD (pemerintah) bukan dari 

swasta. Sampai saat ini pembangunan desa wisata belum ada bantuan dari 

swasta, mungkin nanti ada dana CSR (Corporate Social Responsibility) dari 

Jatim Park Foundation untuk pembangunan kereta gantung. Tapi masih dalam 

rencana belum pasti. Langkah-langkahnya seperti apa kita juga belum tahu” 

(wawancara pada hari Rabu, 29 Mei 2013, pukul 18.00 di kediaman Bapak 

Suwito Pamungkas). 

 

Informasi lebih lanjut diperoleh dengan wawancara pada Bapak H. Purwito 

selaku Sekretaris Pengelola Kampung Wisata Kungkuk sebagai berikut: 

“Bantuan dana dari Pemkot Batu ada digunakan untuk membangun gapura 

masuk Kampung Wisata Kungkuk dan juga fasilitas outbound, gazebo dan 

kamar kecil/toilet. Juga ada bantuan dana untuk membangun plengsengan 

jalan yang menanjak ini, kalau jalannya sendiri swadaya dari masyarakat” 

(wawancara pada hari Jumat, 21 Juni 2013 pukul 17.00 di kediaman Bapak H. 

Purwito). 

 

 
Gambar 8. Hasil kegiatan plengsengan di Kampung Wisata Kungkuk yang 

didanai dari PNPM Mandiri Perkotaan dan swadaya masyarakat 

Sumber: Dokumen penulis 

 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dana yang digunakan untuk 

pembangunan desa wisata berasal dari pemerintah dan swadaya masyarakat. 

Pemerintah  memperhatikan untuk mengembangkan destinasi pariwisata menuju 
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keragaman wisata maka dibangun fasilitas wisata baru yaitu outbound untuk 

semakin menarik para wisatawan. Dana untuk pembangunan outbound berasal 

dari APBD Kota Batu tahun 2012. Dana ini merupakan satu-satunya dana yang 

digunakan untuk pembangunan wisata pada tahun tersebut. Sedangkan dana 

swadaya masyarakat digunakan untuk membangun jalan beserta penerangan di 

sekitar rumah masyarakat. 

 
Gambar 9. Gapura masuk Kampung Wisata Kungkuk 

Sumber: Dokumen penulis 

 

 
Gambar 10. Fasilitas Outbound di Kampung Wisata Kungkuk 

Sumber: Dokumen penulis 
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Gambar 11. Fasilitas Outbound di Kampung Wisata Kungkuk 

Sumber: Dokumen penulis 

 

 

Gambar 12. Fasilitas Outbound di Kampung Wisata Kungkuk 

Sumber: Dokumen penulis 
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Gambar 13. Fasilitas Gasebo Outbound di Kampung Wisata Kungkuk 

Sumber: Dokumen penulis 

 

Peranan lain dari pemerintah dalam mengembangkan desa wisata adalah juga 

melalui kegiatan promosi yang dilakukan antara lain melalui pembuatan iklan di 

internet, pembuatan brosur/pamflet, promosi saat kegiatan di luar daerah, dan 

mengikuti lomba desa wisata. Semua ini dilakukan untuk memperkenalkan desa 

wisata di Kota Batu agar wisatawan tertarik untuk berkunjung ke desa wisata di 

Kota Batu. 

Sesuai dengan informasi yang diperoleh mengenai peranan pemerintah dalam 

kemitraan pengembangan desa wisata terlihat bahwa pemerintah terutama Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu yang merupakan dinas dengan tupoksi 

terkait perkembangan pariwisata memberikan bantuan berupa pelatihan pada 

masyarakat, bantuan konsultasi bila ada kendala yang dihadapi selain kendala 

dana, pembentukan Pokdarwis untuk membantu menggali dan mengelola potensi 

wisata di desa, serta usaha mempromosikan desa wisata. Kepedulian pemerintah 

juga berwujud dibentuk dan ditetapkannya Panitia Percepatan Pembangunan Desa 

Wisata Kota Batu yang keanggotaannya berasal dari seluruh dinas-dinas yang ada 

di Kota Batu.  Pemerintah hanya sebagai fasilitator untuk mengembangkan desa 

wisata, tetapi karena desa wisata fokusnya adalah pada masyarakat maka 

pengembangannya dikembalikan lagi pada masyarakat desa terkait. 

b. Peran serta masyarakat dalam kemitraan mengembangkan desa 

agrowisata di Punten 

Perkembangan sebuah desa menjadi desa wisata tentu melalui tahapan-

tahapan untuk terwujudnya fasilitas desa wisata yang memadai. Demikian pula 
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dengan desa agrowisata Punten. Mengenai tahapan awal perkembangan desa 

agrowisata Punten wawancara dilakukan dengan beberapa pihak dari desa Punten. 

Informasi diperoleh dari wawancara dengan Bapak Suwito Pamungkas selaku 

Ketua Pengelola Kampung Wisata Kungkuk sebagai berikut: 

“Kalau desa agrowisata Punten di Dusun Kungkuk ini tempatnya. Awalnya 

Dusun Kungkuk seperti dusun-dusun yang lain, yang sebagian besar 

penduduknya sebagai petani apel. Di Kungkuk ini pencetus pertama 

perkebunan apel, di daerah lain belum ada apel di Kungkuk sudah ada. Tapi 

karena tanamnya apel lebih dulu, sekarang ini menanam apel di Kungkuk 

sudah sulit. Unsur haranya telah habis dan udara yang sudah tidak sedingin 

dulu membuat tanaman apel susah untuk tumbuh. Untuk menunjang 

kehidupan masyarakat maka digagas untuk dijadikan kampung wisata. Mulai 

berkembangnya menjadi desa wisata itu sejak tahun 2008 yaitu masa 

pemerintahan Walikota Eddi Rumpoko. Awal perkembangannya digagas dari 

masyarakat sendiri sekitar 3-5 orang dibantu oleh orang yang ahli dibidang 

pariwisata mulai dibangun Kampung Wisata Kungkuk. Awal 

perkembangannya hanya ada beberapa home stay yang berdiri” (wawancara 

pada hari Rabu, 29 Mei 2013, pukul 18.00 di kediaman Bapak Suwito 

Pamungkas). 

 

Senada pula dengan penjelasan dari Bapak H. Purwito selaku Sekretaris 

Pengelola Kampung Wisata Kungkuk yang mengungkapkan mengenai awal mula 

perkembangan Kampung Wisata Kungkuk sebagai berikut: 

“Awal perkembangannya itu ide dari teman yang bergerak dibidang 

pariwisata. Awalnya hanya ngobrol-ngobrol biasa, melihat pemandangan dari 

Kungkuk ini indah dan berpotensi sebagai tempat wisata. Kemudian awal 

mulanya dibangun home stay dan sekarang sudah mulai berkembang lebih 

pesat seperti sekarang. Selain usaha dari masyarakat juga bantuan dari 

pemerintah. Bantuan dari pemerintah selain dana juga berwujud pelatihan 

dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu, saat itu pelatihan mengenai 

home stay yang dilakukan. Hasilnya jumlah home stay awal yang hanya 15 

sekarang sudah menjadi 30” (wawancara pada hari Jumat, 21 Juni 2013 pukul 

18.00 di kediaman Bapak H. Purwito). 

 

Lebih lanjut wawancara dilakukan dengan menemui Bapak Eddy Suparto 

salah satu tokoh masyarakat dan penasehat pengembangan Kampung Wisata 

Kungkuk sebagai berikut: 
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“Dulu berkembangnya digagas dari warga Desa Punten sendiri. Alasan 

utamanya masalah ekonomi yang sebagian masyarakat sebagai petani apel, 

tapi hasil apel sudah tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Juga 

karena keadaan alam Kungkuk yang bisa dijual maka digagas untuk dijadikan 

desa wisata oleh warga Dusun Gempol. Tapi hasil yang diperoleh tidak 

merata, warga Dusun Kungkuk yang melakukan aktivitas lebih banyak malah 

memperoleh hasil lebih sedikit. Karena pembagian yang tidak merata itu 

warga Kungkuk sendiri punya inisiatif untuk dikelola sendiri. Tetapi ada juga 

pertentangan yang terjadi. Dinas Pariwisata Batu tidak mengetahui kalau 

kegiatan wisata di Kungkuk sudah berjalan, tetapi yang mengetahui dari 

Dinas Pariwisata Provinsi. Perkembangannya ditentang karena Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu merasa dilewati, yang punya 

wewenang di kotanya tidak tahu, tapi yang lebih jauh sudah tahu. Tapi 

kemudian dibantu juga perkembangannya oleh pemerintah, karena 

keinginannya mewujudkan desa wisata. Bantuan dari pemerintah dibangun 

dalam bentuk outbound itu”. (wawancara pada hari Senin, 8 Juli 2013 pukul 

18.00 di kediaman Bapak Eddy Suparto). 

 

Wawancara mengenai awal perkembangan desa agrowisata Punten lebih 

lanjut dilakukan dengan Bapak Cahyono Hadi, S.Sos selaku Ketua Pokdarwis 

Desa Punten sebagai berikut: 

“Sesuai dengan UU No. 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu ada 

keinginan bagaimana desa-desa yang ada terangkat perekonomiannya dengan 

potensi pariwisata yang dimiliki. Awal perkembangan desa Punten menjadi 

Kampung Wisata Kungkuk adalah pada tahun 2008 pada awal masa 

pemerintahan Walikota Eddi Rumpoko. Dengan seiring perkembangan waktu 

ada upaya untuk meningkatkan perekonomian bagi masyarakat dengan 

membentuk desa-desa yang ada di Kota Batu menjadi desa wisata. Tidak 

semua desa menjadi desa wisata karena fasilitas yang belum menunjang. Desa 

Punten memberi brand yaitu Kampung Wisata Kungkuk dengan tujuan agar 

daerah disekitar dapat ikut berkembang, bukan hanya Dusun Kungkuk saja 

tetapi juga dusun-dusun dan desa-desa yang lain. Fasilitas yang ada di 

Kampung Wisata Kungkuk adalah rumah singgah (home stay), outbound, 

petik apel, wisata edukasi juga, dan beberapa fasilitas lainnya” (wawancara 

dilaksanakan pada hari Senin, 6 Mei 2013 pukul 12.00 di Kantor Desa 

Punten). 

 

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh melalui wawancara dapat 

diketahui bahwa perkembangan desa agrowisata Punten yang berkembangnya di 

Dusun Kungkuk awalnya digagas oleh beberapa pihak baik dari pihak masyarakat 
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desa sebelum ada dorongan dari pemerintah. Alasan utama yang mendasari 

perkembangan adalah masalah ekonomi yaitu produksi dari pertanian apel 

menurun dan mengurangi sumber penghasilan masyarakat. Masyarakat setempat 

Dusun Kungkuk sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani apel.  

Mewujudkan desa wisata tidak lepas dari peran serta masyarakat walaupun 

pemerintah sudah membantu. Apabila masyarakat hanya berdiam diri menunggu 

instruksi dan bantuan dari pemerintah maka desa wisata tidak akan terwujud. 

Berkembangnya desa wisata tergantung pada keaktifan dan inisiatif dari 

masyarakat desa. Sesuai dengan pendapat dari Bapak Muljo Adji, BcKn selaku 

Kepala Seksi Bimbingan dan Pelatihan sebagai berikut: 

“Dalam perkembangan desa wisata yang menjadi poin utama keberhasilan 

desa wisata adalah pemerintah desa, pengelola desa wisata, dan juga 

masyarakat desa” (wawancara pada hari Kamis, 27 Juni 2013 pukul 09.00 di 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu). 

 

Peran serta dari masyarakat desa sangat penting dalam kemitraan 

pengembangan desa wisata. Bila sudah terlaksana masyarakat nantinya bertindak 

sebagai pengelola/koordinator desa wisata, penyedia penginapan, tranportasi, tour 

guide demikian juga dengan keperluan dari wisatawan lainnya, serta peran-peran 

lain yang terkait dengan desa wisata. Berikut wawancara dengan Bapak Cahyono 

Hadi, S.Sos selaku Ketua Pokdarwis Desa Punten: 

“Peran serta masyarakat disini sudah baik, masyarakat mudah diajak untuk 

berkembang. Walaupun dulu tahun 2009 sempat berhenti, tapi sekarang sudah 

berkembang lagi, namanya juga masyarakat. Pokdarwis dulu juga seperti itu, 

sempat berhenti tapi sejak 2010 sudah mulai dibentuk lagi dan masih berjalan 

sampai sekarang” (wawancara pada hari Senin, 6 Mei 2013, pukul 12.00 di 

Kantor Desa Punten). 

 



110 
 

Berbeda dengan penjelasan dari Bapak Suwito Pamungkas selaku Ketua 

Pengelola Kampung Wisata Kungkuk yang mengungkapkan bahwa: 

“Dulu pada awal perkembangan Kampung Wisata Kungkuk masyarakat 

sungguh sulit untuk diajak kerjasama. Masyarakat tidak percaya bahwa yang 

ada di desa mereka bisa dijual, jadi awal-awal masyarakat banyak yang tidak 

peduli. Apalagi dengan pembangunan home stay yang menjadi tempat 

menginap sementara, pandangan dari masyarakat jika rumah dijadikan tempat 

menginap sementara apalagi bukan keluarga dianggap tidak sopan. Tapi 

setelah mengetahui manfaatnya dan sistem menginap bagi tamu masyarakat 

mulai tergerak untuk membuat home stay dirumahnya. Masyarakat akan lebih 

mudah diajak bergerak kalau sudah mengetahui hasilnya nyatanya” 

(wawancara pada hari Rabu, 29 Mei 2013, pukul 18.00 di kediaman Bapak 

Suwito Pamungkas). 

 

Dapat diketahui bahwa peranan dari masyarakat adalah dengan mengikuti 

pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan. Keikutan masyarakat juga dapat terlihat 

dengan banyaknya masyarakat yang membuka jasa penginapan home stay untuk 

tempat menginap wisatawan, menjadi pengurus serta instruktur dari kegiatan 

wisata yang ada. Kontra awal perkembangan desa agrowisata Punten disebabkan 

karena warga yang belum paham benar mengenai wisata. Membiarkan wisatawan 

menginap sementara di rumah warga ditakutkan akan menjadi tempat berzina. 

Tapi dengan bantuan pengertian dari pengurus dan tokoh masyarakat sekarang 

sudah banyak masyarakat yang sadar dan membuka home stay di rumahnya dan 

mendukung terwujudnya desa wisata. Informasi diperoleh dari wawancara dengan 

Bapak Eddi Suparto salah satu tokoh masyarakat dan penasehat pengembangan 

Kampung Wisata Kungkuk sebagai berikut: 

“Takutnya warga disini dulu kalau kamar disewakan untuk menginap orang 

lain yang bukan keluarga itu dianggap saru, tidak baik seperti di Songgoriti 

atau Tretes. Kalau seperti itu hubungan tidak jelas dan menginap sistemnya 

per jam. Sebenarnya seperti itu tergantung dari masyarakatnya. Di Songgoriti 

dan Tretes memang dibuat sebagai tempat seperti itu, sistemnya seperti itu. 

Tapi kalau di Kungkuk sistem menginap hitungan perhari dan hubungan bagi 
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yang menginap harus jelas hubungan keluarganya. Kalau tidak jelas 

hubungannya, tidak boleh menginap satu kamar. Jadi bisa dikatakan kalau itu 

tergantung dari pengelolanya sendiri” (wawancara pada hari Senin, 8 Juli 

2013 pukul 18.00 di kediaman Bapak Eddi Suparto). 

 

Sistem home stay di Kampung Wisata Kungkuk ini bukan individu, tetapi 

keluarga dan rombongan. Selain itu hubungan antara tamu juga harus jelas, dalam 

artian jika bukan keluarga apalagi berbeda jenis kelamin tidak diperkenankan 

untuk menginap dalam satu kamar. Masyarakat selain sebagai penyedia tempat 

menginap juga sebagai tour guide yang menanyakan keinginan dari tamu untuk 

jenis wisata yang diinginkan. Masyarakat sebagai penyedia tempat menginap 

harus ramah terhadap tamu dan aktif untuk menanyakan keinginan dari tamu. 

Keramahan dari masyarakat termasuk faktor utama yang mempengaruhi 

keberlangsungan dari wisata yang ada.  

Awal perkembangan Kampung Wisata Kungkuk mengalami masalah bahwa 

sampai tidak ada kegiatan wisata sama sekali. Seperti yang diungkapkan Bapak 

Suwito Pamungkas selaku Ketua Pengelola Kampung Wisata Kungkuk berikut ini: 

“Kegiatan wisata dulu pernah berhenti karena ada campuran kepentingan 

pribadi dan politik. Akhirnya saya sendiri (Bapak Suwito Pamungkas) 

menghentikan kegiatan wisata, jadi tidak ada tamu, home stay juga tidak jalan 

lagi. Mulai tahun 2011, Bu Mistin (Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kota Batu) meminta untuk dilaksanakan lagi kegiatan wisata yang ada. 

Bahkan Bu Mistin sendiri yang mulai mengumpulkan warga untuk diajak 

rembugan menjalankan lagi desa wisata ini” (wawancara pada hari Rabu, 29 

Mei 2013, pukul 18.00 di kediaman Bapak Suwito Pamungkas). 

 

Masyarakat adalah kelompok yang dinamis dapat berubah sewaktu-waktu. 

Demikian halnya dalam kegiatan desa wisata yang pernah terjadi penghentian 

sampai tidak ada kegiatan pariwisata. Tetapi dengan potensi yang Desa Punten 

miliki untuk dikembangkan sebagai desa wisata sangat rugi apabila tidak 
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dimanfaatkan. Ibu Dra. Mistin, M.Pd (Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kota Batu) melakukan pendekatan secara kekeluargaan mengajak masyarakat 

untuk lagi melaksanakan kegiatan pariwisata. Pengembangan desa wisata yang 

memiliki kunci keberhasilan dari masyarakat tidak dapat dilaksanakan jika hanya 

dengan regulasi dan pendanaan saja. Pendekatan secara kekeluargaan dirasa lebih 

tepat untuk membangkitkan lagi rasa saling memiliki untuk mengembangkan desa 

wisata. 

Hal yang menjadi unggulan dari Kampung Wisata Kungkuk adalah panorama 

pegunungan yang indah serta keramahan dari warganya. Kalau potensi yang 

lainnya sebenarnya sudah lengkap. Sesuai dengan informasi yang diperoleh dari 

Ibu Yayuk salah satu warga Dusun Kungkuk yang memiliki home industry 

kerajinan makanan sebagai berikut: 

“Sebenarnya kalau wisata di Kungkuk sudah lengkap, semua ada. Kalau mau 

petik apel tidak harus jauh-jauh ke Tulungrejo, petik mawar juga tidak harus 

ke Gunungsari, di Kungkuk saja sudah ada. Tapi memang tidak bisa 

dibandingkan dengan Tulungrejo dan Gunungsari yang lahannya lebih luas 

dan hasilnya yang lebih banyak dan beragam. Saya sendiri kalau ada tamu 

yang hanya 1 (satu) atau 2 (dua) mobil cukup saya ajak keliling Kungkuk sini, 

petik apel, petik mawar, petik jeruk ada semua. Tapi berbeda kalau yang 

datang jumlah besar beberapa bus, saya tetap harus kontak ke Tulungrejo dan 

Gunungsari karena yang di Kungkuk tidak mencukupi. Dengan potensi yang 

ada ini sebenarnya tinggal dipoles saja. Bagaimana pengurus melakukan 

negosiasi dengan warga yang punya lahan perkebunan untuk dijadikan tempat 

wisata nantinya. Perlunya ada MoU agar jelas bagaimana pengelolaannya, 

sistem bagi hasilnya, dan hal-hal terkait lainnya. Kalau sistemnya jelas ada 

hitam diatas putih, sebenarnya warga mau-mau saja, mudah untuk diajak 

rundingan. Tapi yang saya lihat pengelolanya saja masih tidak ada 

transparansi dalam pengelolaan. Saya saja sudah mengusulkan seperti itu tapi 

tidak dianggap, ya sudah mau apa lagi. Kalau untuk usaha home industry ini 

saya mulai dari tahun 2004, saat harga apel mulai jatuh. Maka ada ide untuk 

mengusahakan peningkatan penghasilan baik untuk saya sendiri, juga untuk 

masyarakat sekitar. Produk yang saya bikin ada carang mas apel dan ketela, 

enting-enting jahe, dan kripik bayam. Omset untuk satu hari sudah mencapai 

Rp 3.000.000,-. Bahan dari penduduk sekitar demikian pula untuk pekerjanya, 
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kan tujuannya untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Gaji/upah yang 

diberikan pada pekerja Rp 25.000,- untuk 8 (delapan) jam kerja. Penjualannya 

awal saya letakkan di tempat wisata, sekarang saya jual di toko pusat oleh-

oleh juga jual dengan sistem online” (wawancara pada hari Selasa, 9 Juli 

2013 pukul 11.00 di kediaman Ibu Yayuk). 

 

Berdasar informasi yang diperoleh dari Mbak Yayuk dapat diketahui bahwa 

potensi wisata yang ada di Kungkuk sudah lengkap, tidak perlu keluar dari 

Kungkuk kecuali kalau rombongan yang datang dalam jumlah besar, sampai 

beberapa bus. Sudah terdapat kebun apel, jeruk, mawar, sayur juga budidaya 

jamur yang dapat dijadikan tempat wisata edukasi bercocok tanam atau wisata 

petik buah. Juga terdapat peternakan sapi perah, kelinci, kambing. Hanya saja 

untuk pengemasan masih kurang, perlu untuk di poles agar layak untuk dijadikan 

wisata. 

 
Gambar 14. Pemandangan dari Kampung Wisata Kungkuk 

Sumber: Dokumen Penulis 
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Gambar 15. Pemandangan Kota Batu dilihat dari Kampung Wisata Kungkuk 

Sumber: Dokumen Penulis 

 
Gambar 16. Kebun bunga mawar di Kampung Wisata Kungkuk 

Sumber: Dokumen Penulis 

 

Peternakan sapi perah dikelola oleh Bapak Ribut Suhartono yang merupakan 

salah satu warga Dusun Kungkuk. Berikut wawancara dengan beliau: 

“Sapi perah yang saya miliki disini bukan untuk peternakan, tapi lebih saya 

bangun untuk edukasi. Tarif yang saya berikan bagi wisatawan Rp 15.000,- 

per kepala, yang Rp 10.000,- untuk memberi makan ternaknya dan juga 

menggaji yang mengurus, nanti yang Rp 5.000,- untuk tour guidenya. Untuk 

wisatawan tanpa batasan waktu, kalau mau dari pagi sampai sore ya tidak 

apa-apa. Tidak hanya wisatawan saja yang datang, tapi juga 

pelajar/mahasiswa serta orang-orang yang ingin belajar mengenai peternakan 

datang. Keinginan saya itu memberdayakan masyarakat ditempat tersebut. 

Kalau ada usaha disuatu tempat tapi yang dipekerjakan bukan dari warga 

setempat lebih baik tidak jadi dilaksanakan. Kalau untuk wisata tubing saya 

juga menggagasnya. Warga dikumpulkan dan diminta pendapatnya. 

Sebenarnya warga setuju saja tapi kendalanya peralatan yang tidak ada. Tapi 

warga diyakinkan sebenarnya mau apa tidak, jika sudah mau masalah 



115 
 

peralatan bisa saya pinjamkan ke tempat outbound yang lain. Akhirnya tubing 

bisa dilaksanakan, keuntungan dari tubing dibelikan peralatan akhirnya 

memiliki peralatan sendiri tanpa harus meminjam” (wawancara pada hari 

Selasa, 9 Juli 2013 pukul 14.00 di kediaman Bapak Ribut Suhartono). 

 

 

Gambar 17. Peternakan sapi perah yang dijadikan wisata perah susu di Kampung 

Wisata Kungkuk 

Sumber: Dokumen Penulis 

 

Gambar 18. Peralatan tubing di Kampung Wisata Kungkuk 

Sumber: Dokumen Penulis 

 

Berdasar pengamatan penulis pengelola Kampung Wisata Kungkuk adalah 

kelompok masyarakat yang paling dominan dalam mengembangkan desa 

agrowisata Punten. Bankan jika dibandingkan dengan kegitan Pokdarwis desa 
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Punten lebih banyak kegiatan yang dilakukan oleh pengelola Kampung Wisata 

Kungkuk. Pendapat ini berdasar pada wawancara yang dilakukan dengan Bapak 

Suwito Pamungkas selaku Ketua Pengelola Kampung Wisata Kungkuk sebagai 

berikut: 

“Pelatihan yang dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu adalah 

home stay, manajemen desa wisata dan outbound. Pesertanya didata oleh 

pengelola siapa saja warga yang ingin ikut dan tepat untuk mengikuti 

pelatihan. Kalau pokdarwis itu kegiatannya tidak ada. Saya sendiri dalam 

kepengurusan Pokdarwis desa Punten sebagai bendahara, tetapi Pokdarwis 

seperti mati, tidak ada kegiatan yang dilaksanakan (wawancara pada hari 

Rabu, 29 Mei 2013, pukul 18.00 di kediaman Bapak Suwito Pamungkas). 

 

Jika disimpulkan wujud peranan masyarakat dalam kemitraan 

mengembangkan desa agrowisata Punten adalah keikutsertaan dalam pelatihan 

dan melaksanakan serta memanfaatkan hasil dari pelatihan yang diikuti. Misalnya 

pelatihan home stay dan manajemen desa wisata memberikan hasil semakin 

banyak rumah yang dijadikan home stay. Sedangkan dari pelatihan outbound 

warga muda mudi berperan sebagai instruktur outbound.  

Peranan pengelola Kampung Wisata Kungkuk adalah yang paling dominan 

dimana koneksi antara pemerintah dan masyarakat umum adalah melalui 

pengelola. Tetapi dari pihak pengelola belum maksimal dalam mengembangkan 

potensi asli dari Dusun Kungkuk yang sebenarnya bisa dijadikan paket wisata. 

Perkembangan desa agrowisata Punten saat ini lebih banyak terhenti karena tidak 

adanya wisatawan yang berkunjung. Upaya pengembangan yang dilakukan oleh 

masyarakat baik pengelola maupun masyarakat umum juga tidak ada inisiatif atau 

ide yang bisa untuk memajukan desa wisata mereka. Masyarakat pasif hanya 
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menunggu bantuan dari pemerintah dan swasta. Selain itu juga hanya menunggu 

wisatawan datang tanpa ada upaya promosi yang lebih gencar lagi. 

c. Kemitraan dalam mengembangkan desa agrowisata di Punten 

Kemitraan dapat pula diartikan sebagai partnership atau kerjasama. Kembali 

lagi pengembangan desa wisata tidak akan terlaksana bila hanya dilakukan oleh 

satu pihak saja. Dalam pengembangan desa agrowisata Punten sampai saat ini 

yang terjalin adalah kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Bantuan 

dari pemerintah sebagai fasilitator, bantuan dana dan pelatihan. Sedangkan dari 

masyarakat sebagai pelaku wisata. Dalam kemitraan terdapat syarat-syarat yang 

harus terpenuhi agar kerjasama yang dilakukan dapat disebut kemitraan. Syarat-

syarat tersebut sebagai berikut: 

 

 

1) Ada dua pihak atau lebih 

Dalam mengembangkan desa agrowisata Punten ini pihak yang bermitra 

adalah pemerintah Kota Batu dan masyarakat desa Punten. Dari pihak pemerintah 

kota Batu yang menjalankan tugasnya dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Batu yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengurusi 

segala urusan tentang pariwisata di Kota Batu. Peranan dari dinas adalah sebagai 

fasililtator untuk terwujudnya desa agrowisata Punten. Wujud bantuannya adalah 

dengan bantuan dana dan juga pelatihan-pelatihan. Sedangkan peran dari 

masyarakat adalah sebagai pelaku pariwisata misalnya sebagai pengusaha 

homestay, koordinator outbound, tubing, dan lain sebagainya. Sedangkan 
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kemitraan dengan pihak swasta belum terlaksana, hanya sebatas wacana akan ada 

kerjasama dari program CSR Jatim Park Foundation mengenai pembangunan 

kereta gantung yang melalui dusun Kungkuk. Tetapi masih sebatas wacana 

sehingga belum ada kepastian serta langkah-langkah yang ada dilakukan. 

2) Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan 

Dalam kerjasama yang dilakukan pasti ada tujuan yang ingin dicapai. 

Demikian pula dalam mengembangkan desa wisata tujuan yang ingin dicapai 

adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan ekonomi kreatif. Berikut 

wawancara dengan Bapak Muljo Adji, BcKn selaku Kepala Seksi Bimbingan dan 

Pelatihan: 

“Tujuan yang ingin dicapai dari pengembangan desa wisata adalah 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Langkah yang diambil adalah 

dengan mempersiapkan masyarakatnya untuk persaingan global mendatang 

ditahun 2015. Ekonomi kreatif tersebut dilakukan dengan menonjolkan dan 

menggali apa yang dimiliki oleh masyarakat dan dilakukan pembinaan, 

pelatihan, dan bimbingan teknis” (wawancara pada hari Kamis, 27 Juni 2013 

pukul 09.00 di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu) 

 

Visi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu tahun 2013 adalah 

“Terwujudnya Kota Batu sebagai Kota Kepariwisataan Internasional”. Misi Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu adalah: 

a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pariwisata yang berwawasan  

lingkungan 

b) Meningkatkan SDM yang berkompetensi yang mampu bersaing di 

tingkat global 

c) Mengembangkan Desa/Kelurahan menjadi Desa Wisata yang berbasis 

potensi dan masyarakat 

d) Membangun hubungan kerjasama yang baik dengan stakeholder 

pariwisata baik di tingkat regional, nasional dan internasional 

e) Melakukan promosi pariwisata secara kontinyu baik secara regional, 

nasional, maupun internasional 
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Pada poin „c‟ yaitu “Mengembangkan Desa/Kelurahan menjadi Desa Wisata 

yang berbasis potensi dan masyarakat” menunjukkan bahwa dari pihak 

pemerintah memang sudah memperhatikan keberadaan desa-desa di Kota Batu 

untuk dijadikan desa wisata. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan 

pembentukan Pokdarwis, Tim Percepatan Pengembangan Desa Wisata dan juga 

pelatihan pada masyarakat di desa wisata. 

Sedangkan dari pihak masyarakat wawancara dilakukan dengan Bapak 

Suwito Pamungkas selaku Ketua Pengelola Kampung Wisata Kungkuk: 

“Tujuan yang ingin dicapai adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, 

sekarang lebih sering disebut ekonomi kreatif. Jadi dari pengembangan desa 

wisata ini diharapkan perekonomian masyarakat dapat terangkat dengan 

menjadi pelaku wisata. Misalnya kalau ada wisatawannya masyarakat dapat 

memberikan pelayanan berupa jasa dan nantinya dapat memperoleh imbalan 

atas pelayanan yang diberikan” (wawancara pada hari Rabu, 28 Mei 2013 

pukul 18.00 di kediaman Bapak Suwito Pamungkas). 

 

Lebih lanjut wawancara dilakukan dengan Bapak Cahyono Hadi, S.Sos 

selaku Ketua Pokdarwis Desa Punten: 

“Pengembangan desa wisata ini sebagai konsekuensi dari keinginan Kota 

Batu sebagai kota wisata. Ini juga adalah program pemerintah dalam 

pemberdayaan masyarakat untuk memberdayakan masyarakat” (wawancara 

pada hari Senin, 6 Mei 2013 pukul 12.00 di Kantor Desa Punten)  

 

Berdasar pada wawancara yang telah dilakukan dari pihak pemerintah (Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu) dan pihak masyarakat diketahui bahwa 

terdapat kesamaan tujuan yang ingin dicapai dari pengembangan desa wisata. 

dengan kesamaan tujuan tersebut mempermudah dalam proses kemitraan untuk 

mengembangkan desa wisata. 

3) Ada kesepakatan 
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Dalam hal kesepakatan tidak diperoleh informasi bahwa terdapat kesepakatan 

antara pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan desa wisata. Hal yang 

dilakukan lebih merupakan kesadaran bahwa pentingnya desa wisata perlu 

dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun hanya 

berupa wacana untuk kerjasama dengan Jatim Park Foundation untuk 

pembangunan kereta gantung yang melalui desa Kungkuk. Tetapi belum terdapat 

kesepatan yang resmi mengenai wacana tersebut. 

Informasi yang diperoleh tidak ada kesepakatan resmi yang memuat urutan 

atau langkah-langkah untuk pengembangan desa wisata ini. Bahkan terkesan 

pengembangan Kampung Wisata Kungkuk terhenti setelah pembangunan gapura 

dan fasilitas outbound. Tidak ada proyek nyata yang dilakukan oleh pemerintah 

maupun rencana yang digagas sendiri oleh masyarakat Kungkuk. Kesepakatan 

antara pihak pengelola desa wisata dan juga masyarakat juga belum terwujud. 

Informasi diperoleh dengan wawancara Ibu Yayuk salah satu warga Dusun 

Kungkuk yang memiliki home industry kerajinan makanan sebagai berikut: 

“Kungkuk sebenarnya sudah lengkap, ada petik apel, jeruk, mawar, sayur 

mayor. Dengan potensi yang dimiliki ini sebenarnya tinggal dipoles saja, 

tidak perlu kalau ada wisatawan harus dibawa ke tempat lain. Bagaimana 

pengurus melakukan negosiasi dengan warga yang punya lahan pertanian 

untuk dijadikan tempat wisata nantinya. Perlu ada MoU antara pengelolan 

dengan petaninya agar jelas bagaimana pengelolaannya, sistem bagi hasilnya, 

dan hal-hal terkait lainnya. Kalau sistemnya jelas ada hitam diatas putih, 

sebenarnya warga mau-mau saja, mudah untuk diajak rundingan. Tapi yang 

saya lihat pengelolanya masih tidak ada transparansi dalam pengelolaan” 

(wawancara pada hari Selasa, 9 Juli 2013 pukul 11.00 di kediaman Ibu 

Yayuk). 
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Berdasarkan informasi tersebut diketahui bahwa baik dari pihak pemerintah 

dan masyarakat maupun pengelola dan masyarakat sendiri belum ada kesepakatan 

yang jelas untuk pengelolaan desa wisata. 

4) Saling membutuhkan 

Tujuan dari kemitraan adalah untuk saling melengkapi kekurangan yang 

dimiliki oleh pihak yang bermitra. Dalam kaitan dengan kemitraan 

mengembangkan desa agrowisata Punten berdasar hasil pengamatan penulis 

diketahui bahwa pihak yang lebih membutuhkan adalah masyarakat. Masyarakat 

memiliki kekurangan didalam hal pendanaan, tenaga ahli, dan juga teknologi. 

Karena kekurangan yang dimiliki memerlukan bantuan dari pihak lain disini dari 

pihak pemerintah yang dilakukan dalam bentuk bantuan dana untuk membangun 

fasilitas outbound yang dana berasal dari APBD Kota Batu tahun 2012. Bantuan 

lain dilakukan dengan melakukan pelatihan manajemen home stay serta pelatihan 

outbound. 

Sedangkan keuntungan yang diperoleh pemerintah dari masyarakat lebih 

berupa kewajiban dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Selain itu juga dengan semakin berkembangnya wisata juga memberikan dampak 

panjangnya pada peningkatan PAD Kota Batu. Dengan desa wisata yang 

berkembang semakin menambah wisata di Kota Batu dan juga semakin 

menambah jumlah wisatawan yang datang. Dengan wisatawan yang datang 

semakin meningkatkan penjualan dari produksi asli masyarakat. 

Kegiatan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat terwujud dari 

Pokdarwis yang dibentuk. Pokdarwis yang dibentuk melakukan pertemuan rutin 
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dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu untuk membicarakan hal 

terkait dengan perkembangan desa wisata di Kota Batu. Dalam pertemuan dapat 

membicarakan mengenai perkembangan kegiatan pariwisata masing-masing desa, 

kendala yang dihadapi, peraturan terkait dengan desa wisata, dan hal-hal lainnya. 

Pertemuan dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan masalah yang 

dihadapi dalam mengembangkan desa wisata. 

2. Faktor pendukung dan penghambat kemitraan pemerintah dan  

masyarakat dalam mengembangkan desa agrowisata di Punten 

Dalam pembangunan pasti ada faktor pendukung dan penghambat yang 

mempengaruhi dalam proses pelaksanaannya. Berdasarkan wawancara dan 

informasi yang diperoleh dari narasumber ditemukan adanya faktor pendukung 

dan penghambat dalam peningkatan peran serta masyarakat dalam 

mengembangkan desa agrowisata Punten. 

a. Faktor pendukung 

Pemerintah sebagai pemimpin dalam pembangunan tidak dapat berjalan 

sendiri tanpa ada kerjasama dengan pihak-pihak lain. Walaupun pemerintah 

memegang peranan penting dalam regulasi, tapi tanpa ada pelakunya regulasi 

tersebut tidak akan berjalan dan tidak akan diketahui hasil dari implementasi 

regulasi. Demikian halnya, masyarakat merupakan mitra dalam pembangunan 

yang tidak dipungkiri lagi perannya sangat menentukan keberhasilan dari 

pembangunan yang telah diprogramkan.  
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Berdasar informasi dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung yang 

mempengaruhi upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam 

mengembangkan desa wisata adalah sebagai berikut:  

1) Keadaan alam yang mendukung untuk dijadikan tempat wisata 

Desa Punten yang berada pada daerah pegunungan memang menjadi daerah 

yang tepat untuk dijadikan tempat beristirahat dan berwisata. Sesuai dengan salah 

satu unsur dari sapta pesona pariwisata yaitu kesejukan. Selain itu juga ikon kota 

wisata yang melekat pada Kota Batu juga menjadi daya tarik berkunjungnya 

wisatawan. 

2) Kesadaran masyarakat akan desa wisata sudah mulai muncul  

Pengembangan desa wisata tidak dipungkiri menitik beratkan pada partisipasi 

masyarakat desa itu sendiri karena bagaimana pun juga masyarakat desa yang 

akan mengelola daripada wisata itu. Terbukti diawal perkembangan desa 

agrowisata Punten berasal dari inisiatif atau gagasan masyarakat. Selain itu juga 

dengan mulai aktif untuk mengikuti pelatihan. Seperti yang diungkapkan oleh 

Bapak Suwito Pamungkas selaku Ketua Pengelola Kampung Wisata Kungkuk: 

“Masyarakat sekarang sudah mulai sadar akan pariwisata, dapat  dilihat dari 

banyaknya home stay yang dibangun. Walaupun dulu masyarakat masih asing 

dan tidak peduli, setelah melihat hasilnya masyarakat jadi tertarik dan 

mengikuti, kalau masyarakat kan lebih sering bertindak kalau sudah 

mengetahui hasilnya. Sekarang tetangga-tetangga meminta kalau ada tamu 

biar diarahkan ke rumahnya” (wawancara pada hari Rabu, 29 Mei 2013 pukul 

18.00 di kediaman Bapak Suwito Pamungkas). 

 

3) Ada perhatian dari pemerintah  

Wujud perhatian pemerintah akan usaha mengembangkan desa agrowisata 

Punten ini dilakukan dengan pemberian dana dari APBD tahun 2012 untuk 
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memperluas fasilitas wisata di desa agrowisata Punten serta pelatihan dari Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu untuk meningkatkan kemampuan SDM di 

desa. Pelatihan yang dilakukan dapat membantu masyarakat dalam mengelola 

desa wisata. Selain itu dibentuk pula Pokdarwis dan Panitian Percepatan 

Pengembangan Desa Wisata Kota Batu yang membantu dalam mengembangkan 

desa wisata. 

b. Faktor penghambat 

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti dari narasumber terdapat pula 

faktor penghambat dalam pengembangan desa agrowisata Punten. Faktor 

penghambat ada yang berasal dari pemerintah, swasta dan juga masyarakat sendiri. 

Sesuai dengan penjelasan dari Bapak Suwito Pamungkas (Ketua Pengelola 

Kampung Wisata Kungkuk) yang mengungkapkan demikian: 

“Awal perkembangan Kampung Wisata Kungkuk ini ditentang pemerintah, 

karena tidak ada dasar hukum/peraturan yang menaungi. Tapi setelah masuk 

program pemerintah yang menghendaki perkembangan wisata di desa, 

pembangunan Kampung Wisata Kungkuk mulai didukung. Kalau dari swasta 

kita pernah rugi karena pihak travel. Travel mengadakan paket wisata di 

Kampung Wisata Kungkuk tapi tidak konfirmasi dengan pihak pengelola 

mengenai paket-paket wisata yang tersedia, sehingga saat wisatawan datang 

mereka kecewa karena paket wisata yang dipilih dengan kenyataan 

dilapangan berbeda. Selain itu dari harga penginapan (home stay) juga lebih 

mahal dari yang ditetapkan di Kampung Wisata Kungkuk. Kalau standar 

harganya 60 – 65 ribu perkepala perhari. Tapi dari pihak travel dinaikkan. 

Yang rugi nantinya bukan pihak travel tapi masyarakat Kungkuk sendiri, 

karena wisatawan menjadi jera untuk menginap lagi dengan harga yang 

mahal itu. Kalau masyarakat sendiri pada awal pembangunan masih menolak, 

tapi setelah mengetahui hasilnya sangat mendukung perkembangan desa 

wisata” (wawancara pada hari Rabu, 29 Mei 2013 pukul 18.00 di kediaman 

Bapak Suwito Pamungkas). 

 

Berdasarkan uraian dapat diketahui bahwa dari seluruh aktor pembangunan 

termasuk dalam pihak yang menghambat pembangunan. Dari pemerintah terkait 
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dengan regulasi, pihak swasta yang mencari keuntungan secara pribadi, dan pihak 

masyarakat yang belum menyadari manfaat dari desa wisata sehingga menjadi 

acuh dan menolak. Tapi semua aktor pada akhirnya membantu dan mendukung 

dari pengembangan desa wisata. Adapun faktor penghambat dalam 

pengembangan desa agrowisata Punten adalah: 

1) Keadaan SDM 

Keadaan SDM desa yang belum terampil juga mempengaruhi dalam 

pengembangan desa wisata yang memiliki poin keberhasilan dari masyarakat desa. 

Selain itu juga sebagian besar penduduk di Desa Punten adalah lulusan Sekolah 

Dasar (SD) yaitu mencapai 45%. Dalam desa agrowisata Punten terlihat bahwa 

masyarakat yang menjadi pelaku wisata hanya beberapa kelompok masyarakat 

saja misalnya saja pengelola, anggota karang taruna, dan pemilik home stay.   

2) Dana  

Ketersediaan dana dalam pembangunan adalah hal yang sangat penting. Dana 

yang diperlukan untuk pengembangan desa wisata dapat berasal dari pemerintah, 

swasta dan masyarakat. Dana yang berasal dari pemerintah disesuaikan dengan 

skala prioritas yang diunggulkan, selain itu dana yang diberikan juga terbatas dan 

tidak terus menerus. Sedangkan jika dana dari swasta juga tidak selalu 

mendapatkan. Untuk kelompok masyarakat dana yang dimiliki juga terbatas. 

Seperti halnya di desa agrowisata Punten kemampuan masyarakat desa akan hal 

pendanaan terbatas sehingga diperlukan bantuan dari pihak lain dalam hal ini yang 

telah membantu adalah pemerintah. Apabila dana tidak diperoleh mungkin saja 
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fasilitas lain pendukung desa wisata tidak akan terwujud dan desa wisata tidak 

berkembang. 

3) Fasilitas desa wisata belum lengkap 

Potensi yang ada di desa agrowisata Punten untuk tempat wisata sudah cukup 

lengkap, terdapat wisata alam petik apel, perah susu, berkuda, juga wisata yang 

bersifat petualangan seperti outbound, flying fox, motor trail, dan tubing sudah 

tersedia. Tetapi belum ada papan informasi atau peta wisata di desa agrowisata 

Punten untuk menunjukkan arah tempat wisata tersebut. Juga belum ada pusat 

informasi pariwisata akan membuat wisatawan yang baru pertama kali datang 

kebingungan. Selain itu juga belum adanya jasa tour guide untuk memandu 

wisatawan. 

Selain kekurangan dalam hal fisik, manajemen dalam pengelolaan desa 

wisata juga masih kurang. Tidak adanya data yang valid mengenai perkembangan 

kegiatan pariwisata, seperti catatan jumlah wisatawan tiap bulan, data warga yang 

rumahnya menjadi home stay, dan lain sebagainya. Dengan kekurangan ini tidak 

dapat diketahui bagaimana perkembangan desa wisata yang pasti yang seharusnya 

dapat digunakan untuk pertimbangan langkah mengembangkan desa wisata 

kedepannya. 

C. Analisis dan Interpretasi 

1. Kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan desa 

agrowisata Punten 

Sektor kepariwisataan di Indonesia termasuk sektor yang strategis untuk 

dikembangkan demi meningkatkan pendapatan ekonomi nasional dan masyarakat. 
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Selain manfaat dari sisi ekonomi, pariwisata juga dapat meningkatkan kecintaan 

akan tanah air dan kebudayaan, mempererat persatuan bangsa, pelestarian 

lingkungan dan kebudayaan, serta manfaat lainnya. Pengembangan pariwisata 

tidak dapat dipungkiri akan memberikan dampak pada sektor ekonomi, bahkan 

alasan ekonomi menjadi pemicu dari pengembangan pariwisata. Seperti yang 

diungkapkan oleh Yoeti (1997: 33) dalam bukunya yang berjudul Perencanaan 

dan Pengembangan Pariwisata: 

“Alasan utama pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata, 

baik secara lokal, regional atau ruang lingkup nasional pada suatu negara 

sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau negara 

tersebut. Dengan perkataan lain, pengembangan kepariwisataan pada suatu 

daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan 

manfaat bagi rakyat banyak”. 

 

Sektor pariwisata dapat menjadi sektor yang diunggulkan untuk kestabilan 

ekonomi Indonesia. Tantangan global yang dihadapi pada saat ini berada pada 

krisis ekonomi dan ketidakpastian global yang diperkirakan akan berlangsung 

hingga beberapa tahun mendatang. Pariwisata Indonesia tidak rentan terhadap 

krisis sehingga sektor pariwisata dan pasar dalam negeri dapat menjadi sabuk 

pengaman perekonomian Nasional (Konferensi Pariwisata Nasional, 2011a). 

Pembangunan bukan lagi pekerjaan dari pemerintah saja, karena dengan 

keterbatasan yang dimiliki pemerintah segala yang direncanakan tidak akan 

terlaksana tanpa ada kerjasama dengan pihak-pihak terkait lainnya demikian juga 

dengan pariwisata. Sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pariwisata yang 

termuat dalam UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan pada Bab III Pasal 

5 ayat (e) menyatakan bahwa “memberdayakan masyarakat setempat”.  
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Terlihat bahwa peran serta dari masyarakat dalam pariwisata merupakan hal 

yang sangat krusial. Masyarakat menjadi dasar dalam pengembangan pariwisata 

nasional untuk dapat bersaing dengan pariwisata internasional, yang memberikan 

dampak pada pembangunan daerah. Kembali lagi bahwa pengembangan 

pariwisata juga akan memberikan dampak positif bagi masyarakat terutama pada 

sektor ekonomi apabila masyarakat mau dan mampu mengelola pariwisata yang 

ada di daerahnya. 

Pembangunan yang dilakukan tidak dapat dilaksanakan dengan tiba-tiba 

tanpa perencanaan. Seperti pengertian dari pembangunan yaitu proses memajukan 

atau memperbaiki suatu keadaan melalui berbagai proses memajukan atau 

memperbaiki suatu keadaan melalui berbagai tahap secara terencana dan 

berkesinambungan (Cobyers dan Hills dalam Huraerah, 2008: 12). Dapat dilihat 

bahwa pembangunan sebelum dilaksanakan perlu dilakukan perencanaan untuk 

menentukan tahapan-tahapan yang harus dilalui agar tujuan dari pembangunan 

tercapai. Dalam pengembangan desa agrowisata Punten berdasar informasi yang 

diperoleh tidak didapatkan proses perencanaan untuk tahapan pengembangan desa 

wisata. Jika berpatokan pada dokumen tertulis perencanaan yang dilakukan tidak 

ada, tetapi pada awal perkembangan masyarakat sendiri memiliki inisiatif untuk 

membangun home stay. Home stay ini merupakan awal dari perkembangan desa 

agrowisata Punten. Kemudian mulai dikembangkan lagi wahana wisata lain 

seperti pembangunan outbound yang didanai oleh APBD Kota Batu, rafting, 

adventure (motor trail track), dan paket wisata lainnya. Lebih lanjut Desa Punten 

yang dijadikan proyek pusat dan percontohan pengembangan desa wisata di Kota 



129 
 

Batu direncanakan menjadi desa modern, tetapi tidak meninggalkan unsur alami 

tradisional yang dimiliki desa. 

Pelibatan masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan, masyarakat 

tidak lagi hanya sebagai pelaku dan penonton dari pembangunan yang telah 

ditetapkan, tetapi juga sebagai penentu arah pembangunan yang dilakukan. 

Sebagai penentu arah pembangunan partisipasi masyarakat dapat diperoleh 

melalui forum-forum diskusi perencanaan pembangunan. Pelibatan masyarakat 

sangat penting agar pembangunan yang dilakukan dapat sesuai dengan harapan 

dari masyarakat karena masyarakat sendiri yang akan merasakan dampak dari 

pembangunan yang dilakukan. Seperti yang diungkapkan White dalam 

Sastropoetro (1988: 32-33) mengenai pentingnya partisipasi masyarakat sebagai 

berikut: 

a. Dengan partisipasi lebih banyak hasil kerja yang dapat dicapai. 

b. Dengan partisipasi pelayanan atau service dapat diberikan dengan biaya 

yang murah. 

c. Partisipasi memiliki nilai dasar yang sangat berarti untuk peserta, karena 

menyangkut kepada harga dirinya. 

d. Partisipasi merupakan katalisator untuk pembangunan selanjutnya. 

e. Partisipasi mendorong timbulnya rasa tanggung jawab. 

f. Partisipasi menjamin, bahwa suatu kebutuhan yang dirasakan oleh 

masyarakat telah dilibatkan. 

g. Partisipasi menjamin, bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan arah yang 

benar. 

h. Partisipasi menghimpun dan memanfaatkan berbagai pengetahuan yang 

terdapat didalam masyarakat, sehingga terjadi perpaduan berbagai 

keahlian. 

i. Partisipasi membebaskan orang dari kebergantungan kepada keahlian 

orang lain. 

j. Partisipasi lebih menyadarkan manusia terhadap penyebab dari 

kemiskinan, sehingga menimbulkan kesadaran terhadap usaha untuk 

mengatasinya. 
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Dari pendapat White diketahui bahwa partisipasi masyarakat sangat penting. 

Banyak keuntungan yang diperoleh dengan pelibatan masyarakat baik dalam hasil 

kerja yang diperoleh lebih banyak, biaya yang lebih murah, serta dengan pelibatan 

masyarakat dalam pembangunan masyarakat akan memiliki rasa memiliki jadi 

hasil pembangunan akan dijaga keberadaan dan kelestariannya. Selain pelibatan 

masyarakat karena alasan-alasan yang diungkapkan White, alasan lain dari 

pentingnya partisipasi masyarakat juga diungkap oleh Rohmad (2009: 3): 

Pemerintah dengan segala keterbatasannya tidak dapat melakukan sendiri 

dalam pengembangan industri pariwisata karena keterbatasan-keterbatasan 

yang dimiliki pemerintah baik itu dalam bidang kapital atau modal, sumber 

daya manusia (SDM) ataupun bidang manajemennya. Dengan demikian 

pemerintah harus melakukan kerja sama atau bermitra dengan aktor lain yaitu 

sektor privat (swasta) maupun masyarakat. Masyarakat akan menjadi bagian 

penting yang tidak terpisahkan dalam pengembangan kepariwisataan, serta 

dapat menumbuhkan sikap memiliki dan rasa tanggung jawab sebagai pelaku 

dan penentu pengembangan kepariwisataan utamanya dalam skala lokal 

begitupun dengan sektor privat (swasta). 

 

Dengan demikian kerjasama dari semua aktor yaitu pemerintah, swasta, dan 

masyarakat sangat penting dalam pengembangan desa wisata. Pemerintah 

berperan dalam hal regulasi dan fasilitator pada masyarakat dan masyarakat yang 

akan melakukan pengembangan desa wisata. Sedangkan swasta yang memiliki 

sumber pendanaan dan manajemen yang lebih baik dapat memberikan bantuan 

berupa dana dan manajemen serta konsultan dalam pengembangan desa wisata. 

Tetapi peran swasta tidak mungkin terjadi tanpa adanya persetujuan oleh 

pemerintah, jadi semua wewenang kembali lagi kepemerintah. 

a. Peran pemerintah dalam kemitraan mengembangkan desa 

agrowisata di Punten 
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Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu adalah dinas yang mempunyai 

tugas sebagai pelaksana dari urusan rumah tangga dibidang pariwisata di Kota 

Batu. Adapun fungsi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu adalah 

sebagai berikut: 

a) Perumusan kebijakan teknis dan strategis pembangunan kepariwisataan. 

b) Pembinaan objek dan daya tarik wisata serta pesona wisata budaya sebagai 

pemikat wisatawan. 

c) Penyelenggaraan, pembinaan, pemasaran, dan hubungan kepariwisataan 

dengan lembaga dan wisata di dalam dan di luar negeri. 

d) Penyelenggaraan pembinaan usaha dan jasa dan usaha sarana pariwisata. 

e) Penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian 

pengembangan pariwisata, seni dan budaya. 

f) Pengkoordinasian, pengembangan, pengelolaan, dan pemberdayaan 

produk wisata. 

g) Evaluasi dan pelaporan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan 

pengendalian kepariwisataan, seni dan budaya. 

h) Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan, 

kepegawaian, peralatan, dan perlengkapan serta kerumahtanggaan. 

i) Pengelolaan penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan 

pembinaan terhadap penyelenggaraan kelompok jabatan fungsional. 

 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu memiliki peranan dalam 

mengembangkan potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kota Batu. Dalam 

pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pariwisata disesuaikan dengan 

potensi pariwisata daerah yang dimiliki juga disesuaikan dengan Rencana Induk 

Pembangunan Pariwisata Nasional, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata 

Provinsi, dan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten/Kota.  

Pariwisata adalah industri yang multieffect dan multi aktor. Dikatakan 

multieffect karena dengan terbangunnya salah satu tempat wisata akan 

memberikan dampak pada lingkungan sekitar misalnya masyarakat sekitar akan 

mulai membuka penginapan untuk tempat menginap wisatawan, rumah makan, 

toko cinderamata dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pariwisata. Dampak 
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lainnya dapat menyebabkan kemacetan di jalur menuju tempat wisata terutama 

bila tempat wisata tersebut adalah wisata yang besar dan terkenal, dampak 

selanjutnya akan menyebabkan polusi dan peningkatan suhu udara. Selain dilihat 

dari sisi ekonomi yang dapat membuka lapangan pekerjaan, pariwisata juga dapat 

menyebabkan menyebabkan kerusakan lingkungan dan dampak pada sektor 

lainnya. 

Pariwisata adalah kegiatan multi aktor Dalam realitanya pariwisata adalah 

kumpulan bisnis yang masing-masing menjual jasa pariwisata untuk pelayanan 

bagi pada wisatawan. Seperti jasa penyedia transportasi (travel, angkutan umum, 

penerbangan), tempat menginap wisatawan (hotel, losmen, villa, home stay), jasa 

makan dan minum (restoran, warung makan), usaha atraksi wisata (pertunjukan 

kesenian khas daerah) serta usaha pemenuhan kebutuhan dari wisatawan 

(cinderamata, minimarket). Semua saling memiliki ketergantungan untuk 

terwujudnya pariwisata. Untuk terwujudnya pariwisata yang nyaman diperlukan 

sarana prasarana, manajemen pengelolaan, pelayanan pariwisata yang memadai 

agar wisatawan dapat nyaman saat berwisata. Untuk terwujudnya seluruh pihak 

harus ikut berperan, dari pihak pemerintah dari sisi kebijakan dan kejelasan 

regulasi mengenai pariwisata, pihak swasta dalam pembuatan tempat wisata dan 

dari masyarakat dalam pelayanan pada wisatawan dan menjaga keaslian wisata 

yang ada terutama jika itu adalah wisata alam. Dalam pembangunan sarana 

prasarana akses jalan diperlukan bantuan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 

permasalah kesehatan memerlukan bantuan dari Dinas Kesehatan, penetapan jalur 

angkutan umum untuk pariwisata merupakan tugas dari Dinas Perhubungan. Jadi 



133 
 

semua dinas harus bermitra untuk membantu terwujudnya pariwisata sesuai 

dengan tupoksi masing-masing. Bukan hanya dari pemerintah saja, jika desa 

wisata peranan dari masyarakat lebih dominan, bagaimana manajemen desa 

wisata yang dikelola masyarakat desa dapat memenuhi keinginan dan harapan 

berwisata dari wisatawan. Manajemen pariwisata yang dimaksud meliputi 

bagaimana keramahan masyarakat dalam menyambut tamu, kelayakan home stay 

yang ingin digunakan menginap wisatawan, serta cara memenuhi keinginan dari 

wisatawan. 

Pemerintah Kota Batu dalam kemitraan pengembangan desa wisata selain 

dilakukan dengan bantuan dana juga dilakukan dengan pembentukan Kelompok 

Sadar Wisata (Pokdarwis) yang berfungsi untuk memasyarakatkan dan 

membudayakan nilai-nilai semangat kepariwisataan keseluruh lapisan masyarakat 

Kota Batu. Pokdarwis yang dibentuk melakukan pertemuan dengan Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dengan tujuan untuk menjaring aspirasi 

masyarakat dan konsultasi publik mengenai kendala-kendala yang dihadapi. 

Seperti yang diungkapkan Sumarto dalam buku Inovasi, Partisipasi, dan Good 

Governance menyatakan bahwa metode menjaring aspirasi atau masukan publik 

adalah suatu metode untuk pertukaran informasi, gagasan dan kepedulian tentang 

suatu isu atau rencana antara pemerintah, perencana dengan masyarakat. Melalui 

proses ini terjadi diseminasi informasi tentang suatu rencana program/proyek, 

serta bagaimana rencana tersebut akan dilaksanakan. Melalui proses ini 

masyarakat memperoleh kesempatan untuk mempengaruhi perumusan kebijakan, 

memberikan alternatif desain, pilihan investasi beserta pengelolaannya. Dengan 
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adanya konsultasi publik diharapkan terbangun dukungan dari masyarakat 

terhadap program yang diusulkan (Sumarto, 2009: 145-146). Selain Pokdarwis 

juga dibentuk Panitia Percepatan Pengembangan Desa Wisata Kota Batu. 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dalam upaya mengembangkan 

desa wisata dilakukan dengan pelatihan, pembinaan dan bimbingan teknis. 

Terdapat dua bidang yang berperan dalam pengembangan desa wisata yaitu 

Bidang Pengembangan Produk Pariwisata dan Bidang Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Pariwisata. Bidang Pengembangan Produk Pariwisata memiliki 

fungsi sebagai berikut: 

a) penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang; 

b) penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis di bidang 

pengembangan produk pariwisata; 

c) pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan usaha sarana pariwisata, 

pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta rekreasi dan hiburan umum; 

d) pelaksanaan bimbingan umum evaluasi dan pengawasan di bidang 

pengembangan usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata dan objek serta 

daya tarik wisata; 

e) pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan di 

bidang pengembangan usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, objek 

dan daya tarik wisata serta rekreasi dan hiburan umum; 

f) penyiapan bahan rekomendasi perijinan usaha di bidang pengembangan usaha 

sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, objek dan daya tarik wisata serta 

rekreasi dan hiburan umum; 

g) pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan 

bidang; 

h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsi. 

Dalam pelaksanaan tugasnya bidang ini membantu dalam perwujudan 

pembangunan fisik dari fasilitas pariwisata. Salah satu yang dibangun di desa 

agrowisata Punten adalah fasilitas outbound, gasebo, dan kamar mandi. 

Sedangkan fungsi dari Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata 

sebagai berikut: 
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a) penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang pengembangan 

sumber daya manusia pariwisata; 

b) pelaksanaan koordinasi pengembangan sumber daya manusia pariwisata; 

c) penyiapan kebijakan pengembangan sumber daya manusia pariwisata; 

d) pelaksanaan fasilitasi pendidikan dan pelatihan pengembangan sumber daya 

manusia pariwisata; 

e) pelaksanaan fasilitasi standarisasi kompetensi profesi di bidang pariwisata; 

f) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha 

pariwisata; 

g) pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan 

bidang; 

h) pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsi. 

 

Upaya bantuan untuk pengembangan desa wisata dilakukan dengan pelatihan 

seperti yang telah dilakukan di desa agrowisata Punten terutama di Dusun 

Kungkuk adalah pelatihan home stay, tata boga, tata busana dan cara melayani 

tamu. 

Wujud kemitraan yang dilakukan pemeritah adalah dengan bekerjasama 

antara dinas-dinas yang ada yang memiliki tupoksi masing-masing untuk 

mendukung pengembangan desa wisata di Kota Batu. Seperti yang tertuang dalam 

Panitia Percepatan Pengembangan Desa Wisata Kota Batu anggota-anggota 

berasal dari seluruh dinas-dinas yang ada di Kota Batu.  

b. Peran serta masyarakat dalam kemitraan mengembangkan desa 

agrowisata di Punten 

Peran serta masyarakat atau partisipasi masyarakat adalah keterlibatan 

mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang 

mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha 

mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan 

(Sastropoetro, 1988: 13). Sesuai dengan pengertian partisipasi masyarakat 
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menurut Satropoetro keterlibatan masyarakat bukan hanya dalam bentuk nyata 

misalnya saja keikutsertaan dalam pelatihan tetapi juga keinginan yang bersumber 

dari keinginan pribadi secara mental tanpa adanya paksaan untuk berpartisipasi. 

Karena apabila partisipasi masyarakat dilakukan dengan paksaan misalnya dengan 

sanksi hukuman, wujud partisipasi yang diberikan oleh masyarakat tidak akan 

maksimal. 

Partisipasi masyarakat dalam mengembangkan desa wisata dapat berwujud 

dalam berbagai aktivitas misalnya dengan keikutsertaan dalam pelatihan yang 

dilakukan, menjaga dan melestarikan fasilitas wisata, serta keikutansertaan dalam 

usaha jasa pariwisata. Usaha jasa pariwisata dapat dalam wujud menjadi pengurus 

dari desa wisata, membuat home stay, penyediaan makanan dan minuman, 

menjadi tour guide, instruktur outbound dan wisata pendidikan, penyedia 

cinderamata khas desa wisata, pengusaha jasa transportasi, serta jasa lain yang 

menjadi kebutuhan dari wisatawan. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk 

mewujudkan partisipasi masyarakat. 

Pembangunan yang dilakukan melibatkan semua aktor untuk tercapainya 

tujuan. Sumodiningrat (2006: 219) mengajukan 5 prinsip yang dapat dipakai 

sebagai pegangan dalam kerangka pembangunan partisipatif: 

a. Kebijakan pembangunan harus berpihak pada kepentingan masyarakat. 

b. Pedoman pembangunan harus sesuai dengan kebutuhan dan potensi 

masyarakat. 

c. Mekanisme perencanaan pembangunan merupakan perpaduan antara top 

down dan bottom up. 

d. Tim koordinator dan pengendali harus terkoordinasi antara sektor dan 

antar wilayah. 

e. Instrument pembangunan harus menjunjung tinggi keberpihakan pada 

rakyat. 
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Bila dikaitkan dengan pengembangan desa agrowisata Punten, kebijakan yang 

diambil oleh pemerintah sudah berpihak pada kepentingan masyarakat. 

Pemerintah memperhatikan keberadaan masyarakat lokal Kota Batu yang 

dikhawatirkan akan semakin terpinggirkan dengan perkembangan pariwisata 

modern seperti Jatim Park, Secret Zoo, BNS, dll. Wujud dari usaha keberpihakan 

pada masyarakat adalah dengan pembangunan desa wisata untuk meningkatkan 

potensi wisata desa serta perekonomian masyarakat desa. Potensi wisata yang 

dimiliki oleh Kota Batu adalah wisata agropolitan yang sebagian besar tempatnya 

berada di wilayah pedesaan. Karena potensi yang diunggulkan berada di pedesaan 

maka sangat tepat jika pembangunan yang dilakukan diutamakan pada desa wisata. 

Dalam proses perencanaan pengembangan desa wisata cenderung perencanaan 

didominasi oleh pemerintah dan dinas-dinas (top down), sedangkan masyarakat 

desa menerima hasil dari perencanaan dan kemudian melaksanakannya. Walaupun 

demikian kritik dan saran dari masyarakat tetap dapat diterima dan dapat 

mengubah perencanaan yang ditetapkan apabila saran dari masyarakat akan 

memberikan hasil yang lebih baik (bottom up). Oleh karena itu program yang 

ditetapkan merupakan perpaduan dari top down dan bottom up serta harus bersifat 

fleksibel dan dinamis disesuaikan dengan kondisi yang ada.  

Partisipasi masyarakat yang dilakukan tidak semua sama oleh pihak-pihak 

tertentu tergantung pada tujuan, motivasi dan kemampuan. Terdapat tingkatan-

tingkatan yang membedakan partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut: 

a. Partisipasi inisiasi: partisipasi yang mengandung inisiatif dari pemimpin 

desa, baik formal maupun informal, ataupun dari anggota masyarakat 

mengenai suatu proyek, yang nantinya proyek tersebut merupakan 

kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat. 
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b. Partisipasi legitimasi: partisipasi pada tingkat pembicaraan akan 

pembuatan keputusan tentang proyek tersebut. 

c. Partisipasi eksekusi: partisipasi pada tingkat pelaksanaan (Hoofsteede 

dalam Huraerah, 2008: 101). 

 

Jika dikaitkan antara teori tingkatan partisipasi masyarakat dengan keadaan 

partisipasi masyarakat Desa Punten termasuk dalam partisipasi inisiasi dan 

eksekusi. Wujud dari partisipasi inisiasi adalah gagasan untuk mengembangkan 

Dusun Kungkuk menjadi desa wisata berasal dari warga desa sendiri. Masyarakat 

sadar akan potensi daerahnya yang dapat dijadikan daerah wisata dan dapat dijual 

untuk meningkatkan ekonomi warga. Gagasan yang dicetuskan nantinya juga 

untuk kepentingan dari masyarakat desa sendiri. Jika wujud dari partisipasi 

eksekusi adalah masyarakat desa ikut dalam pelaksanaannya yaitu menjadi 

instruktur dan koordinator dari outbound yang tergabung dalam kelompok Karang 

Taruna. Kesediaan masyarakat mengikuti pelatihan mengenai home stay, tata boga, 

dan tata busana serta ikut menjadikan home stay di rumahnya juga salah satu 

wujud dari pelaksanaan pengembangan desa agrowisata Punten. 

Partisipasi legitimasi lebih banyak dilaksanakan pada pihak Pemerintah Kota 

dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu. Munculnya keputusan 

mengenai proyek pembangunan adalah wujud dari partisipasi pihak pemerintah 

yang memfasilitatori pengembangan desa agrowisata Punten. Pemerintah juga 

berperan dalam partisipasi eksekusi yaitu ikut berperan dalam pelaksanaa 

pengembangan desa agrowisata Punten salah satunya melalui pemberian dana 

untuk pembangunan wahana outbound. Pemerintah juga mengupayakan agar 

diperoleh dana PNPM Mandiri Pariwisata dan juga usaha kerjasama dengan Jatim 

Park Foundation mengenai rencana pembangunan kereta gantung. 
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c. Kemitraan dalam mengembangkan desa agrowisata di Punten 

Kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak 

atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan 

rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di 

suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil 

yang lebih baik (Sulistiyani, 2004: 129). Dalam melaksanakan kemitraan terdapat 

persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar kerjasama yang dilakukan dapat 

dikatakan kemitraan sempurna. Adapun syarat-syarat tersebut akan dibahas 

dibawah ini: 

1) Ada dua pihak atau lebih 

Kemitraan tidak dapat dilakukan apabila hanya terdapat satu pihak yang 

bekerja, harus ada dua pihak ataupun lebih agar kemitraan ini dapat terlaksana. 

Tujuan dari dilaksanakannya kemitraan ini adalah untuk saling melengkapi 

kekurangan yang dimiliki oleh pihak satu dengan pihak yang lainnya yang 

melakukan kemitraan. Kemitraan dilaksanakan agar tujuan yang diinginkan dapat 

tercapai dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang melaksanakan 

kemitraan.  

Dalam mengembangkan desa agrowisata Punten pihak yang bermitra adalah 

dari pihak pemerintah Kota Batu yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Batu dan juga pihak masyarakat dari Desa Punten tetapi lebih 

condong kemitraan yang dilaksanakan dengan masyarakat dusun Kungkuk. 

Karena memang pengembangan desa wisata mulai dirintis awal dari dusun 

Kungkuk dan pengembangan yang dilakukan lebih difokuskan pada lokasi dan 
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masyarakat dusun Kungkuk. Nama yang diberikan pada desa agrowisata Punten 

adalah Kampung Wisata Kungkuk jadi tidak heran apabila masyarakat yang 

dilibatkan adalah masyarakat dari dusun Kungkuk. Sedangkan untuk kemitraan 

dengan pihak swasta belum ada yang dilakukan. Salah satunya adalah dengan 

pelaksanaan program CSR Jatim Park Foundation tapi masih sebatas wacana dan 

belum ada kesepakatan secara tertulis dan tahapan pelaksanaan secara rinci. 

2) Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan 

Kemitraan dapat dilakukan apabila tujuan yang ingin dicapai sama. Kalau 

tujuan yang ingin dicapai antara pihak satu dengan yang lainnya tentu saja 

kemitraan tidak dapat terlaksana karena pihak satu dengan yang lainnya akan 

lebih mementingkan tujuannya masing-masing. Bila dalam kemitraan antara 

pemerintah dan masyarakat tujuan yang ingin dicapai memiliki kesamaan yaitu 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan ekonomi kreatif.  

Dalam upaya peningkatan ekonomi kreatif diupayakan dengan 

memberdayakan potensi lokal yang ada misalnya kalau di desa agrowisata Punten 

adalah wilayah yang berada di daerah pegunungan layak untuk dijadikan daerah 

wisata. Pemerintah menangkap peluang ini dengan upaya terus mengembangkan 

desa wisata. Dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu melakukan 

pelatihan untuk semakin membantu mengembangkan desa wisata, tapi dari 

pelatihan dinas saja tidak akan terwujud desa wisata bila dari pihak masyarakat 

tidak ada timbal balik yang dilakukan dari pelatihan tersebut. 
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3) Ada kesepakatan 

Kemitraan antara pemerintah dan masyarakat tidak ada kesepakatan yang 

jelas dan berwujud dokumen tertulis. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu lebih kearah tanggung jawab untuk 

mengurusi segala kegiatan tentang kepariwisataan di Kota Batu. Selain itu juga 

merupakan instruksi dari pemerintah pusat agar mendorong tumbuhnya desa 

wisata-desa wisata yang baru untuk menopang ekonomi masyarakat. 

Bukan hanya antara pemerintah dan masyarakat saja yang tidak ada 

kesepakatan, antara masyarakat dan pengelola desa wisata juga tidak ditemukan 

kesepakatan untuk mengembangkan desa wisata. Terlihat bahwa dari pihak 

pengelola belum mengedepankan potensi dari desanya sendiri tetapi kerjasama 

dengan desa yang sudah maju. Tidak ada kerjasama antara pengelola dan 

masyarakat misalnya saja dari petani yang memiliki kebun apel atau pun jeruk 

tidak dilakukan kerjasama yang jelas dengan dokumen yang tertulis untuk 

menggunakan lahan pertaniannya sebagai salah satu wahana wisata. 

4) Saling menguntungkan 

Menurut pendapat penulis, keuntungan yang diperoleh lebih condong kepada 

pihak masyarakat dalam kemitraan mengembangkan desa agrowisata Punten. 

Masyarakat mendapat ketrampilan dan pengetahuan melalui pelatihan dalam 

mengelola desa wisata juga bantuan dana untuk membangun fasilitas wisata 

seperti outbound dan gapura masuk Kampung Wisata Kungkuk. Dari 

pengembangan desa wisata masyarakat memperoleh keuntungan secara material 

pula walau tidak sampai memenuhi kebutuhan hidup, tapi setidaknya dapat 
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membantu dalam penghasilan tambahan misalnya bagi warga yang memiliki 

homestay ataupun masyarakat yang menjadi instruktur kegiatan outbound, tubing, 

maupun kegiatan pendidikan sekolah alam. Sedangkan untuk pihak pemerintah 

lebih kearah pada pelaksanaan kewajiban untuk mengembangkan pariwisata di 

daerah. 

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh mengenai persyaratan 

terwujudnya kemitraan diketahui bahwa kemitraan yang dilakukan oleh 

pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan desa agrowisata Punten 

adalah kemitraan semu (Pseudo partnership). Pengertian kemitraan semu menurut 

Sulistiyani (2004: 130) adalah: 

“Kemitraan semua merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua 

pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama seimbang 

satu dengan lainnya. Bahkan pada satu pihak belum tentu memahami secara 

benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa 

itu semua dilakukan serta disekapati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan 

semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting 

untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yag bermitra belum 

tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa”. 

 

Berdasar pengertian dari kemitraan semu (Pseudo partnership) kerjasama 

pemerintah dan masyarakat tidak seimbang bahkan lebih menguntungkan pada 

pihak masyarakat daripada keuntungan yang diperoleh pemerintah. Selain itu juga 

tidak ada perjanjian jelas yang tertulis mengenai kemitraan/kerjasama yang 

dilakukan tetapi kedua pihak tetap melakukan kemitraan. Kedua belah pihak 

menyadari bahwa harus melakukan kemitraan apabila desa wisata ingin terwujud. 

Kemitraan dilakukan karena semua pihak memiliki kekurangan dan kelebihan 

masing-masing. Pemerintah memiliki keunggulan dalam hal peraturan/regulasi 

tetapi tidak memiliki SDM yang cukup untuk melaksanakan peraturan yang 
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ditetapkan. Pihak swasta memiliki kelebihan dalam hal dana dan teknologi, tetapi 

tidak memiliki kekuatan dalam peraturan sehingga apabila ingin melakukan 

sesuatu tindakan misalnya pembangunan harus memenuhi persyaratan pada 

pemerintah. Sedangkan pihak masyarakat adalah pihak yang jumlahnya paling 

banyak tetapi memiliki kekurangan dalam pendanaan, teknologi, pendidikan, dan 

peraturan, sehingga apabila ingin melakukan sesuatu harus berdasarkan pada 

peraturan. Melihat kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh semua pihak 

maka tidak salah apabila kemitraan perlu dilakukan. 

Tetapi dalam mengembangkan desa agrowisata Punten pihak yang bermitra 

hanya dari pihak pemerintah yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Batu dengan masyarakat desa Punten terutama dusun Kungkuk. 

Pada masyarakat Dusun Kungkuk juga tidak semua masyarakat yang bermitra 

dengan pemerintah. Berdasarkan fenomena yang ditangkap oleh peneliti dari hasil 

wawancara dan pengamatan pemerintah hanya bermitra dengan pihak pengelola, 

sedangkan dengan masyarakat secara umum merupakan kegiatan yang dilakukan 

oleh pengelola. Misalnya saja dalam pelatihan homestay dan outbound pemerintah 

yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu menghubungi pihak pengelola 

dan pihak pengelolalah yang mendata warga-warga yang layak dan ingin 

mengikuti pelatihan.  

Selain kemitraan semu (Pseudo Partnership), kemitraan antara pemerintah 

dan masyarakat dalam mengembangkan desa wisata juga termasuk kedalam 

Subordinate union of partnership.  

Subordinate union of partnership adalah kemitraan atas dasar penggabungan 

dua pihak atau lebih yang berhubungan secara subordinatif atau kemudian 
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disebut subordinate union of partnership. Kemitraan semacam ini terjadi 

antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan atau kekuatan 

yang tidak seimbang satu sama lain. Dengan demikian hubungan yang 

tercipta tidak berada dalam suatu garis lurus yang seimbang satu dengan 

lainnya, melainkan berada pada hubungan atas bawah, kuat-lemah. Oleh 

karena kondisi demikian ini mengakibatkan tidak ada sharing dan peran atau 

fungsi yang seimbang (Sulistiyani, 2004: 131). 

 

Berdasarkan pengertian atas subordinate union of partnership terlihat bahwa 

kemitraan yang dilakukan antara dua pihak atau lebih yang tidak seimbang, 

misalnya saja pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat adalah dua 

pihak yang berbeda baik secara status dan juga kekuatan. Kemitraan yang terjalin 

menjadi tidak seimbang, satu pihak lebih kuat menyokong pihak yang lemah. 

Bahkan ada kecenderungan pihak yang lemah yaitu masyarakat selalu menunggu 

perintah dari pihak yang kuat yaitu pemerintah. Perbedaan ini menyebabkan 

masyarakat lebih cenderung menunggu instruksi dari pemerintah dan hanya 

melakukan apa yang diperintahkan karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki. 

Demikian pula dengan pemerintah menjadi tidak terlalu sering mengadakan 

pertemuan dengan masyarakat sehingga peran dan fungsi antara kedua pihak yang 

bermitra tidak berjalan seimbang.  

Dalam kemitraan erat kaitannya dengan teori Governance yang melibatkan 

ketiga aktor yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam teori Governance 

mengedepankan prinsip kewirausahaan yang dimiliki pihak swasta untuk 

diterapkan pada pelayanan publik. Pelayanan publik tidak lagi dimonopoli oleh 

pemerintah saja, tetapi bekerjasama dengan semua pihak agar memperoleh hasil 

yang lebih baik. 
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2. Faktor pendukung dan penghambat kemitraan pemerintah dan 

masyarakat dalam mengembangkan desa agrowisata di Punten 

a. Faktor pendukung  

1) Keadaan alam yang mendukung untuk dijadikan tempat wisata 

Keadaan alam yang berada pada daerah pegunungan adalah awal mula 

dikembangkannya desa agrowisata Punten. Dengan alam yang berupa pegunungan 

dengan udara sejuk merupakan tempat yang tepat jika digunakan sebagai tempat 

wisata dan beristirahat. Selain itu ikon Kota Batu sebagai Kota Wisata juga 

menjadi daya tarik wisatawan untuk datang berkunjung. 

2) Kesadaran masyarakat akan desa wisata sudah mulai muncul 

Pendukung utama dalam mengembangkan desa agrowisata Punten adalah 

kesadaran dari masyarakat Desa Punten sendiri yang telah mengetahui pentingnya 

pariwisata. Masyarakat menyadari akan Sapta Pesona Pariwisata yaitu keamanan, 

ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, ketenangan yang 

menjadi keinginan dari setiap wisatawan yang datang. Kesadaran masyarakat juga 

tidak lepas dari hasil usaha para tokoh masyarakat penggasan desa agrowisata 

Punten dan juga upaya pelatihan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu. 

3) Ada perhatian dari pemerintah  

Pemerintah Kota Batu sebagai upaya untuk mewujudkan Kota Wisata Batu 

salah satunya dengan mengembangkan desa wisata memberikan perhatian dalam 

bentuk pemberian dana dan juga pelatihan agar ketrampilan dan pengetahuan 

masyarakat dalam mengelola desa wisata semakin meningkat.  
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b. Faktor penghambat 

1) Keadaan SDM 

Keadaan SDM ini dilihat dari kemampuan dari masyarakat desa untuk 

mengelola dan mengembangkan desa wisata. Tetapi apa yang dimiliki masyarakat 

belum dapat untuk mengembangkan desa wisata. Salah satu contoh kekurangan 

yang dimiliki adalah dapat terlihat bahwa dari masyarakat sendiri tidak ada data 

secara administratif untuk mengetahui bagaimana perkembangan wisata di 

desanya. Selain itu masyarakat juga tidak ada inisiatif lebih lanjut untuk 

mengembangkan desa wista dan hanya menunggu bantuan dari pemerintah saja, 

walaupun ada beberapa orang yang memiliki perhatian tetapi masih belum mampu 

menggerakkan seluruh masyarakat untuk ikut mengembangkan desa wisata. 

2) Dana 

Tidak dapat dipungkiri ketersedian dana dalam pembangunan adalah hal yang 

sangat penting. Dalam pendanaan untuk pembangunan desa wisata diperoleh dari 

pemerintah yang pada desa Punten digunakan untuk membangun gapura masuk, 

fasilitas outbound, gazebo dan kamar mandi di lokasi outbound. Tanpa adanya 

dana ini pembangunan fisik terutama akan sulit terwujud apabila hanya 

mengandalkan kemampuan ekonomi dari masyarakat desa. 

3) Fasilitas desa wisata belum lengkap 

Fasilitas desa wisata yang belum misalnya peta wisata desa Punten, pusat 

informasi pariwisata, cinderamata, minimnya jumlah toilet umum yang hanya ada 

di lokasi outbound serta belum adanya tour guide juga menjadi kendala dalam 

pengembangan desa agrowisata Punten. Fasilitas yang belum lengkap membuat 
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masyarakat enggan untuk berkunjung apalagi bagi yang sudah pernah berkunjung 

ke Kampung Wisata Kungkuk sebelumnya. Bagi masyarakat yang baru pertama 

berkunjung akan merasa kebingungan karena tidak adanya peta, pusat informasi 

juga tour guide dapat menyebabkan masyarakat menjadi enggan untuk berkunjung 

kembali.  

Selain dari ketersediaan bangunan fisik dan pelayanan, dari sisi keadaan alam 

yang diunggulkan menjadi wisata juga sudah mulai berkurang. Salah satu wisata 

yang diunggulkan dari pertanian adalah petik apel dan jeruk. Tetapi buah apel 

yang seharus menjadi daya tarik wisatawan kebanyakan sekarang berukuran kecil. 

Kecilnya ukuran apel yang tumbuh disebabkan karena meningkatnya suhu dan 

kerusakan pada tanah yang digunakan untuk menanam. Keadaan ini menyebabkan 

berkurangnya daya tarik dari desa agrowisata di Punten dan menyebabkan 

wisatawan tidak tertarik untuk datang. 

 


