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PAPARAN KUNJUNGAN KE AGROWISATA RAKYAT PETIK APEL 

DAN KARAKTERISTIK SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT SEKITAR DI 

REKESAN, BUMIAJI, KOTA BATU, JAWA TIMUR 

 

Apel manalagi di Agrowisata rakyat Rekesan, menawarkan wisata petik apel 

(sumber: dokumen pribadi) 

PENGANTAR 

Kota Batu merupakan wilayah pemekaran Malang yang terletak di daerah 

pegunungan dan masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Kota yang pernah 

mendapat julukan Swiss-nya Jawa ini terletak di ketinggian 871 mdpl yang 

dikelilingi beberapa gunung dan diantaranya masih berstatus aktif 

(http://batukota.go.id). Karena berada di wilayah pegunungan, maka lahannya 

subur dan menyajikan panorama alam yang mampu memikat para wisatawan 

untuk datang ke Kota yang memiliki ikon buah apel ini. Dengan bentang alamnya 

yang berupa pegunungan dan perbukitan Kota Batu punya potensi alamnya yang 

indah dan sejak 2001 telah dikelola dengan baik oleh masyarakat bersama-sama 

Pemerintah Kota Batu. Salah satunya adalah potensi perkebunan apel yang kini 

dikelola menjadi agrowisata. Guna menarik wisatawan untuk datang ke Kota 

Batu, Pemkot Kota Batu melalui Dinas Pariwisata meluncurkan City Branding 

“Shining Batu”. 

AGROWISATA PETIK APEL 

Potensi pertanian buah dan sayur yang ada di wilayah Kecamatan Bumiaji 

ini ditangani serius oleh Pemkot Batu bersama warganya. Perkebunan apel salah 

satunya, sudah ada sejak zaman kolonial dan sejak sekitar tahun 2001 menjadi 

agrowisata. Agrowisata petik apel merupakan salah satu contoh pengelolaan 

perkebunan apel yang menawarkan kegiatan petik apel secara langsung. Para 

wisatawan  dapat memetik apel siap panen (masa panen setahun 2 kali) sendiri 
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yang masih segar dam bisa dinikmati langsung. Agrowisata ini ada yang dikelola 

oleh Pemkot, Pemerintah Desa dan ada juga yang dikelola oleh 

perorangan/pemilik perkebunan apel. 

Salah satu agrowisata petik apel yang dikelola oleh warga adalah 

agrowisata yang terletak di Rekesan, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. 

Perkebunan apel ini berdiri di atas lahan dengan luas kurang lebih 0,25 Ha. 

Adapun jenis apel yang ditanam di sini adalah apel jenis manalagi. Ketika 

Mahasiswa FISIPOL UWMY bertandang ke sana hari Minggu, 18 Mei 2014 

dalam rangka Studi Banding di wilayah Kota Batu, pihak pengelola mengatakan 

bahwa kebun ini merupakan milik perorangan yang dikelola menjadi tempat 

wisata yang menawarkan petik apel. Tarif masuk/retribusi di sini lebih murah 

daripada agrowisata yang dikelola oleh Pemkot. Jika tarif biaya masuk agrowisata 

yang dikelola oleh Pemkot berkisar Rp 60.000,- per orang, maka dengan hanya 

membayar kurang dari setengahnya para pengunjung juga dapat merasakan 

sensasi petik apel sendiri dan menikmatinya sepuasnya. Lalu, jika ingin 

menjadikan apel manalagi ini sebagai buah tangan, maka para pengunjung baru 

membayar lagi dengan harga per kilogramnya relatif terjangkau yakni kisaran Rp 

15.000,- . 

Sebelum memasuki area perkebunan apel, para pengunjung diberi 

welcome drink berupa minuman sari apel dan sampel apel manalagi. Sembari 

membagi-bagikan sampel apel dan sari buah apel, pihak pengelola menjelaskan 

cara memetik apel. Adapun cara memetik apel adalah tangan kiri memegang 

dahan/ranting di atas buah apel yang akan dipetik, tangan kanan memutar apel 

hingga apel terlepas dari tangkainya.  

ANALISIS 

Meskipun termasuk di wilayah Perkotaan, namun di wilayah Rekesan, 

Bumiaji ini dapat dikategorikan wilayah pedesaan. Hal ini terlihat dari masih 

banyaknya lahan pertanian. Rata-rata warga memiliki lahan dengan luas 0,25 – 1 

Ha, ada juga yang memiliki lahan lebih dari 1 Ha. Ketergantungan para petani 

terhadap alam ataupun sektor perkebunan apel bisa dibilang cukup tinggi 

mengingat sektor pertanian menjadi mata pencaharian mayoritas di wilayah 
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tersebut. Selain apel, buah-buahan lainnya, sayur dan budidaya bunga juga 

dikembangkan di sini. 

Jarak rumah/pemukiman di wilayah perkebunan apel relatif jauh karena 

luasnya lahan, bahkan terkadang pekarangan rumah dijadikan kebun apel. 

Berbeda dengan di wilayah Kotanya yang padat. Meskipun mayoritas pekerjaan 

warga Rekesan adalah petani, ada juga yang berprofesi sebagai wiraswasta dengan 

usaha pengolahan buah apel. Dengan latar belakang apel ini, ternyata konsep 

pariwisata di sini cukup memberdayakan masyarakat di sekitar agrowisata rakyat 

ini. Di antaranya usaha akomodasi hotel/penginapan, rumah makan, transportasi, 

pengolahan apel, pedagang eceran/PKL, jasa pijat relaksasi, dsb. 

Korelasi dalam bentuk kerjasama antara pengelola agrowisata petik apel 

dengan para petani terjalin dengan adanya Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). 

Kumpulan para petani ini mendirikan Gapoktan dalam rangka upaya lebih 

menyejahterakan petani. Interaksi petani terbangun dengan baik melalui wadah 

ini. Hasil interaksi sosial berbasis persamaan profesi ini diwujudkan dengan 

adanya antara lain kesepakatan-kesepakatan yang dibuat bersama yang harus 

ditaati bersama. Peraturan/kesepakatan tersebut diantaranya standarisasi harga jual 

apel ke pengepul/tengkulak, penggunaan pupuk organik, pengolahan apel kualitas 

rendah menjadi kripik, pengolahan apel jelek menjadi pakan ternak, dsb. Demi 

pengoptimalan lahan, para petani pun menerapkan sistem tumpangsari yaitu selain 

menanam pohon apel, di sela-sela pohon apel ditanami sayuran seperti cabai, 

terong, loncang, dsb. 

Kemudian hubungan dengan penyedia jasa transportasi adalah adanya 

fakta bahwa bus pariwisata tidak bisa masuk ke area perkebunan lebih dekat 

dikarenakan infrastruktur jalan yang sempit. Sebagai upaya mendekatkan 

pengunjung ke lokasi petik apel adalah disediakannya angkutan umum elf yang 

mampu mengangkut 13-15 penumpang. Jadi bus berhenti di subterminal lalu 

transit dan naik ke angkutan elf menuju lokasi kebun apel. Sehingga para 

sopir/pengusaha angkot juga diuntungkan. 

Adanya subterminal sebagai tempat transit bus pariwisata juga 

memberikan keuntungan bagi pedagang kaki lima yang menawarkan oleh-oleh 

khas Kota Batu dan sekitarnya. Cinderamata, aksesoris, buah apel, olahan buah 
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apel ditawarkan di sini dengan harga yang bisa dinego. Selain itu keberadaan toko 

oleh-oleh dan Rest Area yang juga menjual oleh-oleh juga diuntungkan, begitu 

juga dengan jasa akomodasi hotel dan penginapan. 

Lapisan sosial di bidang pekerjaan di wilayah Rekesan ini terbentuk 

dengan homogenitas petani, disusul di bidang wiraswasta baik usaha pengolahan 

buah apel, jasa hotel, rumah makan maupun transportasi massal. Sebagai daerah 

tujuan wisata, tingkat mobilitas di sini bisa dikatakan relatif cukup tinggi, 

meskipun tidak setinggi di wilayah Kotanya. Perkembangan perekonomian 

bergerak meningkat dengan adanya dukungan objek wisata lainnya, baik objek 

wisata alamnya, maupun objek wisata hiburan dan edukasi seperti Jawa Timur 

Park 1 dan 2, Batu Secret Zoo, Museum Angkut, Museum Satwa, Batu Night 

Spectacular, dsb. 

KESIMPULAN 

Adanya keberagaman profesi tentunya menghasilkan kesepakatan bersama 

yang harus ditaati oleh anggota komunitas tersebut sehingga tercipta 

keharmonisan, tidak adanya perang harga dan persaingan secara kooperatif 

tercipta. Budaya gotong-royong cukup tinggi bisa terlihat dengana adanya 

pembagian tugas antara pemilik lahan dengan penggarap, orang tua dengan 

anaknya, misal saat perawatan tanaman apel, pemberantasaan hama, masa 

pembuahan, dsb. 

Sektor pertanian khususnya buah apel menjadi urutan teratas mata 

pencaharian warga Rekesan, Bumiaji, Batu. Dengan kepemilikan lahan yang 

lumayan luas menyebabkan kuantitas interaksi sosial lebih rendah bila 

dibandingkan dengan wilayah perkotaan, namun dari segi kualitas sebaliknya. 

Adanya kesetiakawanan sosial di antara para pemilik lahan maupun petani cukup 

tinggi yang bisa dilihat saat masa panen buah apel 4-6 bulan sekali, mereka 

menjualnya bersama-sama kepada pengepul dengan harga standar yang 

disepakati. Selain itu lapisan sosial di bidang ekonomi dan pekerjaan bisa 

dikatakan lebih sedikit tidak beragam banyak seperti di kota. 

 

 

 


