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RINGKASAN 

Pradikta Rumbaga Abriansyah, 2014, Pendekatan Public Choice Dalam 
Pengembangan Pariwisata Berbasis Lingkungan (Studi Pada Badan 
Perencanaan dan Pembangunan Daerah kota Batu), Dr. Choirul Saleh, M,Si 
sebagai Dosen Pembimbing I dan Dr. Sarwono, M,Si sebagai Dosen Pembimbing 
II, 187 Hal. 

Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya tekanan terhadap lingkungan 
hidup yang di akibatkan oleh perubahan fungsi lingkungan karena suata usaha 
atau pengembangan pariwisata yang tidak berbasis lingkungan . Selain itu juga di 
sebabkan oleh public choice atau pilihan publik yang dibuat oleh pemerintah kota 
Batu yang tidak bertumpu pada potensi sumber daya alam yang dimiliki dan 
dengan kondisi luas kota Batu hanya sebesar 19.908,72 km atau sekitar 0,42 dari 
total luas Jawa Timur namun pengembangan pariwisata buatannya di biarkan 
tidak terkontrol. 

Penelitian ini fokus pada masalah : Bagaimanakah Mapping Pendekatan 
Public Choice dan hasil-hasil apasajakah dari Badan Perencanaan dan 
Pembangunan Dearah kota Batu dalam pengembangan pariwisata yang berbasis 
lingkungan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian untuk instrumen penelitian ini 
didukung dengan pedoman wawancara, alat tulis, catatan lapangan, dan yang 
terpenting dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kuncinya. 
Serta analisis data menggunakan Miles dan Huberman dengan model interaktif. 
Adapun analisis data ini di lakukan agar peneliti dapat mengolah dan 
menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data-data yang sistematik, teratur, 
terstruktur, dan mempunyai makna. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa mapping pengembangan 
pariwisata kota Batu saat ini adalah mengembangkan wisata yang berbasis alam 
dan pertanian. Dengan menggunakan pendekatan public choice pemerintah kota 
Batu khususnya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah membuat sebuah 
public choice atau pilihan publik untuk mengembangkan Desa-desa yang 
mempunyai potensi untuk di kembangkan menjadi Desa Wisata. Hasil-hasil dari 
pengembangan pariwisata berbasis lingkungan yang di lakukan oleh Badan 
Perencanaan dan Pembangunan Daerah adalah dengan melakukan upaya-upaya 
pengelolaan lingkungan untuk menanggulangi dan mencegah kerusakan 
lingkungan yang di akibatkan oleh pengembangan pariwisata yang tidak berbasis 
lingkungan. 
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