
I. PENDAHULUAN 

 

a. Latar Belakang 

 Kota Batu Malang adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota 

Batu Malang dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Malang, yang kemudian 

ditetapkan menjadi kota administratif pada 6 Maret 1993. Pada tanggal 17 Oktober 

2001, Batu ditetapkan sebagai kota otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang. 

Wilayah kota ini berada di ketinggian 700 - 1.700 mdpl (meter di atas permukaan 

laut) dengan suhu udara rata-rata mencapai 12-19 derajat Celsius. pada musim 

kemarau. Sektor Pariwisata merupakan potensi andalan dari kota ini, Terutama dari 

potensi keindahan alam yang luar bias𝑎1. 

 Sebagai salah satu Kota yang ada di wilayah Jawa Timur, Kota batu banyak 

menyimpan potensi keindahan alam karena di kelilingi oleh 5 gunung sekaligus 

yaitu : Gunung Arjuno, Gunung Welirang, Gunung Parderman, Gunung Bromo dan 

Gunung Semeru. Bahkan kekaguman bangsa Belanda terhadap keindahan dan 

keelokan alam Batu membuat wilayah kota Batu disejajarkan dengan sebuah negara 

di Eropa yaitu Swiss dan dijuluki sebagai De Kleine Zwitserland atau Swiss Kecil 

di Pulau Jawa, bersamaan dengan Kota Malang dan Kabupaten Malang. 

 Maka dari itu pengelolaan pengunjung dan perencanaan wilayah yang sangat 

luas ini sangat di perlukan agar dapat membentuk citra destinasi wisata yang lebih 

baik. Bila perencanaan dan pengelolaan sudah semakin baik tentunya dapat 

meningkatkan kunjungan wisatawan juga, di samping itu pula perencanaan dan 

pengelolaan yang efektif dapat meningkatkan dampak-dampak positif dari 

pengelolaan itu sendiri. Dari sekian banyak dampak yang timbul akibat pengelolaan 

yang baik diantaranya adalah jaminan keselamatan yang lebih baik, peningkatan 

kepuasan pengunjung dan pengalaman sertamampu membuat suatu pengalaman 

yang lebih berkesan, dan dapat meningkatkan pengetahuan bagi para pengunjung. 

 Salah satu obyek wisata yang cukup luas dan menjadi primadona wisatawan di 

kala libur tiba adalah Kusuma Agrowosata Resort & Convention, karena di 

dalamnya kita di tawarkan berbagai aktivitas seperti petik buah, kegiatan outbound, 

camping ground, berenang (Waterbom), edukasi dan pengolahan sari buah apel, 

tidak menutup kemungkinan bahwah semua kegiatan ini dapat di jalankan selama 

satu hari, maka dari itu Kusuma Agrowisata menawarkan pula Resort and 

Convention Hotel, karena mencangkup dalam wilayah yang cukup luas Kusuma 



Agrowisata juga menawarkan transportasi berupa satel yang dapat membawa 

wisatawan untuk berkeliling maupun menjemputnya kembali. 

 Sayangnya masih banyak wisatawan maupun staff pekerja yang bekerja di 

Kusuma Agrowisatapun tidak mengetahui keseluruhan aktivitas-aktivitas dan daya 

tarik yang ada di Kusuma Agrowisata ini, padahal bila saja para pengunjung 

maupun staff pekerja setidaknya mengetahuan keseluruhan aktivitas-aktivitas dan 

daya tarik yang ada di dalamnya maka dapan meningkatkan tingkat ketertarikan 

yang dapat membuat peningkatan kunjungan ke aktivitas-aktivitas yang lain dan 

dapat meningkatkan income bagi Kusuma Agrowisata. Ini dapat disebabkan karena 

masih belum tersedianya visual tempat atau peta informasi yang dapat 

menggambarkan kawasan Kusuma Agrowisata. Dengan latar belakang di atas, 

maka penulis tertarik untuk merancang suatu produk yang dapat dimanfatkan untuk 

memberikan informasi mengenai keseluruhan aktivitas yang ada di dalam Kusuma 

Agrowisata yang tersebar di wilayah yang cukup luas yang mencangkup kawasan 

mencapai luas areal 60 ha yang termakut di dalamnya adalah luas kebun untuk 

kawasan wisata 29.63 ha yang terdiri dari 7.03 ha kebun apel, 6.6 ha kebun jeruk, 

3.4 ha kebun jambu, 2 ha kebun stroberi, 9 ha kebun kopi, 1.6 ha kebun buah naga. 

 

b. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun di atas, dapat ditarik pertanyaan 

penelitian yang akan dipecahkan dalam penelitian ini antara lain : 

 Media apa yang dapat membantu pengunjung dan staff pekerja dalam 

meningkatkan pengetahuan wisatawan tentang aktivitas di Kusuma Agrowisata 

yang terletak di kota Batu? 

 

c. Pertanyaan Penelitian  

1. Aktivitas apa saja yang dapat di lakukan di Kusuma Agrowisata? 

2. Siapa saja yang menjadi target untuk peningkatan pengetahuan tentang Kusuma 

Agrowisata? 

3. Media efektif apa untuk meningkatkan pengetahuan wisatawan tentang aktivitas-

aktivitas yang ada di Kusuma Agrowisata? 

 

 

 



d. Batasan Masalah  

1. Dari permasalahan yang ada di dalam pembahasan penulis hanya berfokus pada 

pemetaan Kusuma Agrowisata 

2. Tempat yang menjadi fokus penelitian adalah Kusuma Agrowisata Jl. Abdul 

Gani Atas  Desa Naglik Kecamata Batu Kota Batu Jawa Timur. 

3. Waktu yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penelitian adalah 6 bulan, 

teritung dari bulan Januari – Juni 2018. 

 

e. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Memberi Pengetahuan bagi para pengunjung yang baru pertama kali 

mengunjungi maupun yang sudah beberapa kali mengunjungi Kusuma 

Agrowisata dan meminimalisir dampak negatife dan mengoptimalkan dampak 

positif akan kehadiran pengunjung. 

2. Menggambarkan Aktivitas apasaja yang ada dan  yang dapat di lakukan. 

3. Sebagai media media promosi dan informasi  

4. Diharapkan dengan adanya peta informasi ini dapat meningkatkan kunjungan 

ke spot-spot lain yang kurang di ketahui. 

 

II. METODOLOGI PENELITIAN 

a. Metode dan Pendekatan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, menggunakan 

teknik wawancara mendalam (in-depth interview). Alasan peneliti menggunkan 

metode ini adalah untuk memudahkan peneliti dalam rangka pendekatan dengan 

narasumber yaitu pengunjung yang ada di Kusuma Agrowisata dan mempermudah 

peneliti dalam pengumpulan data yang dibutuhkan di lapangan. 

 

b. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pemetaan di Kusuma 

Agrowisata resort and convention hotel di Kusuma Agrowisata Jl. Abdul Gani Atas  

Desa Naglik Kecamata Batu Kota Batu Jawa Timur. Alasan peneliti memilih tempat 

tersebut sebagai lokasi penelitian adalah Kusuma Agrowisata adalah salah satu 

temapat wisata yang sudah lama bergerak di bidang pariwisata tetapi masih kurang 

di dalam update dalam pemetaan wilayahnya dan masih kurangnya pengetahuan 

staff pekerja dan wisatawan tentang aktivitas apa saja yang ada di damanyanya, 



padahal staff pekerja di harapkan untuk memiliki pengetahuan tentang aktivitas yang 

ada di dalam Kusuma Agrowisata.  

 

c. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitian adalah Kusuma Agrowisata 

Jl. Abdul Gani Atas Po. Box 36 Desa Naglik Kecamata Batu Kota Batu Jawa Timur. 

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah bulan Januari sampai Juni 2018. 

 

d. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode penelitian kualitatif 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yaitu 

melalui Observasi, dan wawancara konsep zero zone.  

Observasi ini dilakukan dengan kunjungan penulis ke area Kusuma Agrowisata 

baik ke perkebunan, hotel dan waterpark untuk melihat kondisi kawasan secara 

langsung. Sasaran observasi yang penulis sasar adalah para pengunjung yang 

datang ke Kusuma Agrowisata dan sataff pekerja yang ada di Kusuma Agrowisata 

lalu partisipanya karena menurut penulis yang paling mengetahui kebutuhan dan 

permasalahan yang ada dilapangan adalah pengunjung dan staff pekerja dan 

penulis memeilih sasaran observasinya adalah pengunjung dan staff pekerja agar 

data yang di ambil lebih tepat sasaran tan lebih valit. 

Selanjutnya berdiskusi dengan para pengunjung, staff pekerja yang ada di 

sekitaran area masing-masing dan dokumentasi lapangan secara langsung. Penulis 

memeilih sasaran observasinya adalah pengunjung dan staff pekerja. Wawancara 

dilakukan untuk mengetahui apakah masih sinkron informasi yang didapat saat 

pengumpulan data di komputer dengan dengan kondisi di lapangan sebenarnya 

dan wawancara juga dilakukan untuk mengetahui seberapa pahamkah staff pekerja 

dan wisatawan teteng aktivitas apa saja yang ada di dalam Kusuma Agrowisata, 

konsep yang diambil dalam wawancara ini adalah konsep Zero zone agar data 

yang di dapat bisa valid, karena disaat wawancara narasumber tidak seperti sedang 

di wawancarai tetapi sedang di ajak bercerita dan di lakukan di tempat yang 

nyaman bagi narasumber pula. 

 

 

 



2. Riset pendahuluan 

Peneliti melakukan studi pustaka baik dari media cetak maupun dari media digital 

tentang Wilayah Kusuma Agrowisata, Batas-batas wilayah yang dimiliki Kusuma 

Agrowisata dan data-data terbaru pengembangan kawasan Kusuma Agrowisata. 

 

3. Observasi langsung 

Observasi ini dilakukan dengan kunjungan penulis ke area Kusuma Agrowisata 

baik dari perkebunan, resort, hotel dan waterpark untuk melihat kondisi kawasan 

secara langsung, berdiskusi dengan para pekerja yang ada di sekitaran area masing 

dan dokumentasi lapangan secara langsung. 

 

4. Pencarian dokumen dan catatan 

Pencarian dokumen ini dilakukan dengan cara memimta dan mengambil data yang 

ada di dalam computer staf pekerja di kantor marketing dan kantor IT, baik secara 

langsung di lapangan, lalu pengambilan data juga di lakukan melalui media online 

karena terkadang data yang staf  miliki tiidak selengkap seperti yang ada di media 

online. 

 

 

III. KAJIAN PUSTAKA 

 Secara Etymologis, “PARIWISATA” yang berasal dari bahasa Sansekerta 

terdiri dari dua suku kata yaitu masing-masing kata “pari” dan “wisata”. - Pari, 

berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap. - wisata, berarti perjalanan, 

atau dapat pula diartikan bepergian. Atas dasar itu, maka kata “pariwisata” 

seharusnya diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-

putar, dari suatu tempat ke tempat yang lain (Yoeti, 1987). 

 Selanjutnya dengan adanya pariwisata akan meningkatkan kehadiran 

pengunjung dengan adanya pengunjung tentunya dapat menimbulkan dampak, baik 

positif maupun negatif. Dengan mengelola kehadiran pengunjung, dampak positif 

dapat dioptimalkan dan dampak negatif dapat diminimalisasi agar pengembangan 

pariwisata di tempat atau wilayah tersebut dapat tercapai. Meskipun pengembangan 

pariwisata awalnya lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan daerah destinasi 

tersebut, kepentingan pengunjung harus menjadi perhatian. Tanpa kualitas 

pengalaman yang baik yang didapatkan pengunjung, suatu tempat tidak akan 



menjadi tempat wisata yang berhasil. Dengan demikian, pengelolaan pengunjung 

memiliki dua sisi yang sama pentingnya yaitu pengelolaan sisi demand 

(pengunjung) dan sisi supply-nya (sumber daya alam, pengelola, penduduk lokal, 

dan pemangku kepentingan) dengan pengelolaan yang baik di harapkan dapat 

memberikan nilai lebih kepada pengalaman melalui intepetasi.  

 Informasi adalah suatu data yang telah diproses sehingga dapat mengurangi 

ketidakjelasan tentang keadaan atau suatu kejadian. Sedangkan kata data itu sendiri 

adalah fakta atau kenyataan yang sebenarnya. Informasi juga dapat didefinisikan 

sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih 

berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (event) 

yang nyata (fact) yang digunakan untuk pengambilan keputusan (Jogiyanto, 1999). 

 Selanjutnya Kualitas dari suatu informasi (quality of information) tergantung 

dari tiga faktor, yaitu keakuratan (accurate), ketepatan waktu (timeliness), dan 

kesesuaian (relevance) (Jogiyanto, 1999).  

a. Keakuratan Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan menyesatkan.    

Akurat juga bisa diartikan informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.  

b. Ketepatan Waktu Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. 

Informasi yang sudah usang kurang atau tidak mempunyai nilai karena informasi 

merupakan landasan pengambilan keputusan sehingga bila informasi 9 terlambat 

maka keputusan yang diambil menjadi tidak sesuai dengan keadaan.  

c. Kesesuaian Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. 

Kesesuaian untuk tiap-tiap orang bereda-beda tergantung dari cara memandang 

dan memperlakukan informasi yang telah didapatkan. Telah diketahui bahwa 

informasi merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen dalam 

pengambilan keputusan. Informasi dapat diperoleh dari sistem informasi 

(information system) atau disebut juga dengan processing system atau 

information processing system atau information-generating system. 

 Peta merupakan gambaran wilayah geografis, bagian permukaan bumi yang 

disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang 

tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Peta dapat digambarkan 

dengan berbagai gaya, masing-masing menunjukkan permukaan yang berbeda 

untuk subjek yang sama untuk menvisualisasikan dunia dengan mudah, informatif 

dan fungsional. Peta berbasis komputer (digital) lebih serba guna dan dinamis 

karena bisa menunjukkan banyak view yang berbeda dengan subjek yang sama. 



Peta ini juga memungkinkan perubahan skala, animasi gabungan, gambar, suara, 

dan bisa terhubung ke sumber informasi tambahan melalui internet. Peta digital 

dapat di- update ke peta tematik barudan bisa menambahkan detail informasi 

geografi lainnya (Carter dan Agtrisari, 2003) 

 

IV. PEMBAHASAN 

 Banyak aktivitas yang dapat dilakukan di Kusuma Agrowisata Wisata antara 

lain petik buah, wisata petik sayur, kegiatan outbound, waterpark, menginap, 

pengolahan sari apel dan kegiatan berolah raga. Semua aktivitas yang berada di 

Kusuma Agrowisata  tidak dibatasi oleh usia, jadi segala kalangan usia dapat 

menikmati semua kegiatan yang di tawarkan oleh pengelola terutama bagi para 

keluarga. Kusuma Agrowisata sangat cocok bagi keluarga yang mencari kegiatan 

di luar ruangan. Banyaknya aktivitas yang ditawarkan oleh pihak pengelola 

sehingga wisatawanpun menjadi sulit memutuskan akan  menuju tempat lokasi 

mana terlebih dahulu dan terkadang banyak pula pengunjung hotel tidak tahu 

kegiatan apasaja yang berada di Kusuma Agrowisata begitupula sebaliknya 

pengunjung wisata petik buah, petik sayur dan kegiatan lainnya tidak mengetahui 

ada penginapan yang telah di sediakan oleh pihak pengelola. Jadi media yang sangat 

cocok dan efektif untuk meningkatkan pengetahuan wisatawan adalah peta. 

 

Media yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan wisatawan tentang aktivitas-

aktivitas yang ada di Kusuma Agrowisata adalah peta yang di dalamnya terdapat 

informasi tentang keseluruhan tempat wisata dan fasilitas lainnya yang ada di dalam 

Kusuma Agrowisata. Peta ini akan mempermudah wisatawan untuk mencari lokasi 

yang akan di kunjungi dan di dalam peta ini terbagi menjadi 3 bagian:  

1. Gambar lingkaran buah 

Gambar lingkaran berwarna kuning dan didalamnya terdapat gambar buah itu 

mewakili dari lokasi kebun contohnya apabila terdapat gambar kuning dan 

didalamnya terdapat gambar apel maka lokasi tersebut menandakan wilayah 

kebun apel, apabila terdapat gambar kuning dan di dalamnya terdapat gambar 

jeruk maka lokasi tersebut menandakan wilayah kebun jeruk dan begitu 

seterusnya. 

 

 



2. Gambar lingkaran angka 

Gambar lingkaran angka yang mewakili fasilitas-fasilitas di dalam  Kusuma 

Agrowisata seperti toilet, lobby strawberry, fresh market organik, lobby hotel, 

lapangan tennis, lapangan bola, pool, waterpark, green house  dan lain-lain. 

 

3. Gambar lingkaran dengan inisial huruf 

Gambar lingkaran kuning dan dalamnya terdapat inisial huruf maka lokasi 

tersebut menandakan inisial lokasi, contohnya R.A mewakili Rest Area dan G.H 

yang mewakili Green House Hidroponik. 

 

Semua gambar-gambar ini terangkum dan di jelaskan di dalam legenda. 

Informasi yang ada di dalam peta ini adalah gambar yang di buat sesuai dengan 

keadaan aslinya, sehingga wisatawan akan lebih mudah memahami lokasi-lokasi 

yang tertera di dalam gambar tersebut. Selain penjelasan gambar tadi juga 

terdapat informasi mengenai media sosial dari Kusuma Agrowista berupa, email, 

facebook, twitter dan Instagram. 

 

 

 

 

 



V. KESIMPULAN DAN PENUTUP 

 Kusuma Agrowisata adalah salah satu destinasi yang berada di kota Batu dan 

menjadi salah satu destinasi menarik untuk keluarga karena aktivitas-aktivitas di 

dalam Kusuma Agrowisata ini di seting bagi kegiatan yang bertemakan  keluarga  

pula. Namun demikian masih banyak yang belum mengetahui aktivitas apa saja 

yang dapat di lakukan di dalam Kusuma Agrowisata maka dari itu sangan di 

perlukan penggambaran dan pemetaan yang dapat orang-orang maupun wisatawan 

lihat secara langsung dan dapat dengan mudah di pahami, sehingga di perlukan nya 

papan informasi yang berisikan aktivitas yang dapat dilakukan di dalam Kusuma 

Agrowisata. Pemetaan Kusuma Agrowisata yang telah di buat dapat membantu 

wisatawan dan staff pekerja dalam menginformasikan aktivitas apasaja yang dapat 

dilakukan di Kusuma Agrowisata lebih efektif dan efisien. 
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