
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian judul 

 

Sebuah perancangan agrowisata yang di gunakan untuk tempat 

pembelajaran  dan pertanian atau perkebunan yang di tujukan kepada 

masyarakat umum dari yang sudah bekerja atau tidak mempunyai pekerjaan 

khususnya petani yang mempunyai minat untuk berbisnis wirausaha di 

bidang agrowisata dengan komoditi unggulan tanaman palawija. Agrowisata 

juga di lengkapi dengan bangunan penerimaan, penginapan, restoran, tempat 

beribadah dan fasilitas penunjang lainya seperti rumah kompos dan toilet 

yang tergabung dalam satu wadah. 

 

2.2. Studi Pustaka / Literatur 

2.2.1 Wisata Agro 

Wisata agro merupakan bagian dari wisata alam yang memanfaatkan 

usaha pertanian (agro) sebagai objek wisata. wisata agro menjadi kegiatan 

kepariwisataan yang pada akhir-akhir ini telah dimanfaatkan oleh kalangan 

usaha perjalanan untuk meningkatkan kunjungan wisata pada beberapa 

daerah tujuan wisata agro. Wisata agro berasal dari terjemahan dari istilah 

Bahasa Inggris, agrotourism. Agro berarti pertanian dan tourism berarti 

pariwisata/kepariwisataan. Wisata agro adalah berwisata ke daerah 

pertanian. Dalam istilah sederhana, agrotourism atau wisata agro 

didefinisikan sebagai perpaduan antara pariwisata dan pertanian dimana 

pengunjung dapat mengunjungi kebun, peternakan atau kilang anggur untuk 

membeli produk, menikmati pertunjukan, mengambil bagian aktivitas, 

makan suatu makanan atau melewatkan malam bersama di suatu areal 

perkebunan atau taman (www.farmstop.com). Sutjipta (2001) 

mendefinisikan, wisata agro adalah sebuah sistem kegiatan yang terpadu dan 



terkoordinasi untuk pengembangan pariwisata sekaligus pertanian, dalam 

kaitannya dengan pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat petani. 

Damardjati (1995:5) dalam bukunya “Istilah-istilah Dunia Pariwisata” 

mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wisata agro adalah wisata 

pertanian dengan objek kunjungan daerah pertanian atau perkebunan yang 

sifatnya khas, yang telah dikembangkan sedemikian rupa sehingga berbagai 

aspek yang terkait dengan jenis tumbuhan yang dibudidayakan itu telah 

menimbulkan motivasi dan daya tarik bagi wisatawan untuk 

mengunjunginya. Aspek-aspek itu antara lain jenis tanaman yang khas, cara 

budidaya dan pengelolaan produknya, penggunaan teknik dan teknologi, 

aspek kesejarahannya, lingkungan alam dan juga sosial budaya 

disekelilingnya. 

Masih dalam konteks yang sama, Arifin (1992) dalam  

http://www.namagraph.com/index.php?option=com_content&view=article

&id=4 4:agrowisata-wisata-lanskap-pertanian&catid=18:arsitektur-

lanskap&Itemid=77 berpendapat bahwa wisata agro adalah salah satu 

bentuk kegiatan wisata yang 

dilakukan di kawasan pertanian yang menyajikan suguhan pemandangan 

alam kawasan pertanian (farmland view) dan aktivitas di dalamnya seperti 

persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan hasil 

panen sampai dalam bentuk siap dipasarkan dan bahkan wisatawan dapat 

membeli produk pertanian tersebut sebagai oleh-oleh. Wisata agro tersebut 

ikut melibatkan wisatawan dalam kegiatan-kegiatan pertanian. Senada 

dengan pendapat Arifin, Nurisjah (2001) dalam

 http://www.namagraph.com/index.php?option=com_ 

content&view=article&id=44:agrowisata-wisata-lanskap-

pertanian&catid=18: arsitektur-lanskap&Itemid=77, mengatakan bahwa 
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agrotourism, wisata agro atau wisata pertanian merupakan penggabungan 

antara aktivitas wisata dan aktivitas pertanian. 

Menurut Tirtawinata dan Fachruddin (1996), pengertian wisata agro 

juga terdapat dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan 

Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Nomor: 204/KPTS/30 

HK/050/4/1989 dan Nomor KM. 47/PW.DOW/MPPT/89 Tentang 

Koordinasi Pengembangan Wisata Agro, yang mendefinisikan wisata agro 

sebagai suatu bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agro 

sebagai obyek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, 

perjalanan, rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian. Berdasarkan 

beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wisata agro 

adalah kawasan agro (pertanian) yang diperuntukkan secara khusus, dibina 

dan dipelihara guna kepentingan pariwisata dan rekreasi masyarakat. 

 

Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Wisata Agro 

Upaya pengembangan wisata agro secara garis besar mencakup aspek 

pengembangan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, promosi, dukungan 

sarana, dan kelembagaan (http://database.deptan.go.id). Selanjutnya aspek-

aspek tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

a) Sumberdaya Manusia 

Sumberdaya manusia mulai dari pengelola sampai kepada masyarakat 

berperan penting dalam keberhasilan pengembangan wisata agro. Kemampuan 

pengelola wisata agro dalam menetapkan target sasaran dan menyediakan, 

mengemas, menyajikan paket-paket wisata serta promosi yang terus menerus 

http://database.deptan.go.id/


 

 

 

 
sesuai dengan potensi yang dimiliki sangat menentukan keberhasilan dalam 

mendatangkan wisatawan. Dalam hal ini keberadaan/peran pemandu wisata dinilai 

sangat penting. Kemampuan pemandu wisata yang memiliki pengetahuan ilmu dan 

keterampilan menjual produk wisata sangat menentukan. Pengetahuan pemandu 

wisata seringkali tidak hanya terbatas kepada produk dari objek wisata yang dijual 

tetapi juga pengetahuan umum terutama hal-hal yang lebih mendalam berkaitan 

dengan produk wisata tersebut. 

b) Promosi 

Kegiatan promosi merupakan kunci dalam mendorong kegiatan wisata 

agro. Informasi dan pesan promosi dapat dilakukan melalui berbagai cara, 

seperti melalui leaflet, booklet, pameran, cinderamata, mass media (dalam 

bentuk iklan atau media audiovisual), serta penyediaan informasi pada tempat 

public (hotel, restoran, bandara dan lainnya). Dalam kaitan ini kerjasama 

antara objek wisata agro dengan Biro Perjalanan, Perhotelan, dan Jasa 

Angkutan sangat berperan. Salah satu metoda promosi yang dinilai efektif 

dalam mempromosikan objek wisata agro adalah metoda "tasting", yaitu 

memberi kesempatan kepada calon konsumen/wisatawan untuk datang dan 

menentukan pilihan konsumsi dan menikmati produk tanpa pengawasan 

berlebihan sehingga wisatawan merasa betah. Kesan yang dialami promosi ini 

akan menciptakan promosi tahap kedua dan berantai dengan sendirinya. 

c) Sumberdaya Alam dan Lingkungan 

Sebagai bagian dari usaha pertanian, usaha wisata agro sangat 

mengandalkan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan. Sumberdaya alam 

dan lingkungan tersebut mencakup sumberdaya objek wisata yang dijual serta 

lingkungan sekitar termasuk masyarakat. Untuk itu upaya mempertahankan 



kelestarian dan keasrian sumberdaya alam dan lingkungan yang dijual sangat 

menentukan keberlanjutan usaha wisata agro. Kondisi lingkungan masyarakat 

sekitar sangat menentukan minat wisatawan untuk berkunjung. Sebaik apapun 

objek wisata yang ditawarkan namun apabila berada di tengah masyarakat 

tidak menerima kehadirannya akan menyulitkan dalam pemasaran objek 

wisata. Antara usaha wisata agro dengan pelestarian sumberdaya alam dan 

lingkungan terdapat hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. 

Usaha wisata agro berkelanjutan membutuhkan terbinanya sumberdaya alam 

dan lingkungan yang lestari, sebaliknya dari usaha bisnis yang dihasilkannya 

dapat diciptakan sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari. 

d) Dukungan Sarana dan Prasarana 

Kehadiran konsumen/wisatawan juga ditentukan oleh kemudahan- 

kemudahan yang diciptakan, mulai dari pelayanan yang baik, kemudahan 

akomodasi dan transportasi sampai kepada kesadaran masyarakat sekitarnya. 

Upaya menghilangkan hal-hal yang bersifat formal, kaku dan menciptakan 

suasana santai serta kesan bersih dan aman merupakan aspek penting yang perlu 

diciptakan. 

e) Kelembagaan 

Pengembangan wisata agro memerlukan dukungan semua pihak, 

pemerintah, swasta terutama pengusaha wisata agro, lembaga yang terkait seperti 

perjalanan wisata, perhotelan dan lainnya, perguruan tinggi serta masyarakat. 

Pemerintah bertindak sebagai fasilitator dalam mendukung berkembangnya 

wisata agro dalam bentuk kemudahan perijinan dan lainnya. Intervensi 

pemerintah terbatas kepada pengaturan agar tidak terjadi iklim usaha yang saling 

mematikan. Untuk itu kerjasama baik antara pengusaha objek wisata agro, 

maupun antara objek wisata agro dengan lembaga pendukung (perjalanan wisata, 

perhotelan dan lainnya) sangat penting. Terobosan kegiatan bersama dalam 

rangka lebih mengembangkan usaha agro diperlukan. 



Menurut Tirtawinata dan Fachruddin (1996), terdapat beberapa manfaat 

wisata agro, antara lain: 

a) Meningkatkan konservasi lingkungan 

Pengembangan dan pengelolaan wisata agro yang obyeknya benar-benar 

menyatu dengan lingkungan alamnya harus memperhatikan kelestarian 

lingkungan. Jangan sampai pembuatan atau pengembangannya merugikan 

lingkungan. Nilai-nilai konservasi yang ditekankan pada keseimbangan 

ekosistem yang ada menjadi salah satu tujuan pengelolaan wisata agro. 

b) Meningkatkan nilai estetika dan keindahan alam 

Pengembangan setiap komponen obyek tentunya perlu dipertimbangkan 

secara masak. Jangan sampai pembuatan unsur-unsur tambahan, seperti fasilitas 

bangunan, justru menurunkan nilai keindahannya. Walaupun disajikan secara 

artifisial, tetapi unsur-unsurnya hendaknya dibuat sedemikian rupa agar menyatu 

dengan alam. Oleh karenanya, dalam pembuatan wisata agro diperlukan 

perencanaan tata letak, arsitektur bangunan, dan lansekap yang tepat. 

c) Memberikan nilai rekreasi 

Sebagai tempat rekreasi, pengelola wisata agro perlu membuat atau 

menyediakan fasilitas-fasilitas penunjang atau paket-paket acara yang dapat 

menimbulkan kegembiraan di tengah alam. 

d) Meningkatkan kegiatan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan 

Pengelolaan dan peningkatan kualitas tempat wisata agro antara 

lain 

membina hubungan dengan lembaga-lembaga penelitian dan pendidikan. 

Para peneliti dan mahasiswa diberi kesempatan melakukan penelitian di 

areal wisata agro. Bentuk kerja sama ini tentunya akan sangat berguna bagi 

kedua belah pihak. Pihak pengelola wisata agro menyediakan tempat dan 

sarana penelitian, sedangkan para peneliti dapat menyumbangkan hasil 

penelitian bagi pengembangan obyek wisata agro selanjutnya. 



e) Mendapatkan keuntungan ekonomi 

Keuntungan ekonomi ini tentu sangat erat kaitannya dengan tujuan 

pengelolaan wisata agro itu. Keuntungan tersebut tidak hanya bagi 

pengelola wisata agro itu, tetapi juga bagi masyarakat di sekitarnya, 

pemerintah daerah, dan negara pada umumnya. 

Faktor-faktor yang berhubungan dengan keberhasilan suatu wisata 

agro dalam kaitannya dengan atraksi yang ditawarkan sebagai objek wisata, 

diidentifikasikan oleh Syamsu (2001) sebagai berikut: 

a) Kelangkaan 

Jika wisatawan melakukan wisata di suatu kawasan wisata agro, 

wisatawan mengharapkan suguhan hamparan perkebunan atau taman 

yang mengandung unsur kelangkaan karena tanaman tersebut sangat 

jarang ditemukan pada saat ini. 

b) Kealamiahan 

Kealamiahan atraksi wisata agro, juga akan sangat menentukan 

keberlanjutan dari wisata agro yang dikembangkan. Jika objek wisata 

tersebut telah tercemar atau penuh dengan kepalsuan, pastilah 

wisatawan akan merasa sangat tertipu dan tidak mungkin berkunjung 

kembali. 

c) Keunikan 

Keunikan dalam hal ini adalah sesuatu yang benar-benar berbeda dengan 

objek wisata yang ada. Keunikan dapat saja berupa budaya, tradisi, dan 

teknologi lokal dimana objek wisata tersebut dikembangkan. 

d) Pelibatan Tenaga Kerja 

Pengembangan wisata agro diharapkan dapat melibatkan tenaga kerja 

setempat, setidak-tidaknya meminimalkan tergusurnya masyarakat lokal 

akibat pengembangan objek wisata tersebut. 

e) Optimalisasi Penggunaan Lahan 



Lahan-lahan pertanian atau perkebunan diharapkan dapat dimanfaatkan 

secara optimal, jika objek wisata agro ini dapat berfungsi dengan baik. Tidak 

ditemukan lagi lahan tidur, namun pengembangan wisata agro ini berdampak 

positif terhadap pengelolaan lahan, jangan juga dieksploitasi dengan semena- 

mena. 

f) Keadilan dan Pertimbangan Pemerataan 

Pengembangan wisata agro diharapkan dapat menggerakkan 

perekonomian masyarakat secara keseluruhan, baik masyarakat petani/desa, 

penanam modal/investor, regulator. Dengan melakukan koordinasi didalam 

pengembangan secara detail dari input-input yang ada. 

g) Penataan Kawasan 

Wisata agro pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan yang 

mengintegrasikan sistem pertanian dan sistem pariwisata sehingga 

membentuk objek wisata yang menarik. 

Menurut Spillane (1994), untuk dapat mengembangkan suatu kawasan 

menjadi kawasan pariwisata (termasuk juga wisata agro) ada lima unsur yang 

harus dipenuhi seperti dibawah ini: 

a) Attractions 

Dalam konteks pengembangan wisata agro, atraksi yang dimaksud 

adalah, hamparan kebun/lahan pertanian, keindahan alam, keindahan taman, 

budaya petani tersebut serta segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas 

pertanian tersebut. 

b) Facilities 

Fasilitas yang diperlukan mungkin penambahan sarana umum, 

telekomunikasi, hotel dan restoran pada sentra-sentra pasar. 

c) Infrastructure 

Infrastruktur yang dimaksud dalam bentuk sistem pengairan, 

Jaringan komunikasi, fasilitas kesehatan, terminal pengangkutan, 

sumber listrik dan energi, sistem pembuangan kotoran/pembuangan air, 



jalan raya dan sistem keamanan. 

d) Transportation 

Transportasi umum, terminal bis, sistem keamanan penumpang, 

sistem informasi perjalanan, tenaga Kerja, kepastian tarif, peta 

kota/objek wisata. 

e) Hospitality 

Keramah-tamahan masyarakat akan menjadi cerminan keberhasilan 

sebuah sistem pariwisata yang baik. 

Pemilihan lokasi wilayah pertanian yang akan dijadikan objek 

wisata agro perlu dipertimbangkan, di antaranya mempertimbangkan 

kemudahan mencapai lokasi, karakteristik alam, sentra produksi pertanian, 

dan adanya kegiatan agroindustri. Pemilihan lokasi juga dapat dilihat 

berdasarkan karakteristik alam, apakah merupakan dataran rendah atau 

dataran tinggi, pantai, dan danau/waduk. Pemilihan juga dapat dilakukan 

dengan melihat potensi daerah seperti sentra produksi pertanian, letak 

daerah yang strategis, sejarah dan budaya ataupun pemilihan dilakukan 

dengan melihat potensi wisata agro suatu wilayah 

(http://lampungpost.com). 

2.2.2 Arsitektur, Lingkungan dan Ekologi  

Arsitektur adalah seni dan ilmu dalam merancang bangunan. Arsitektur 

secara luas mencangkup merancangan dan membangun keseluruhan 

lingkungan binaan, mulai dari level makro yaitu perencanaan kota, 

perencanaan perkotaan, arsitektur lansekap, hingga ke level mikro yaitu desain 

bangunan, desain prabot dan desain produk. Arsitektur juga merujuk kepada 

hasil-hasil proses perancangan tersebut.  

Arsitek adalah seorang ahli di bidang ilmu arsitektur, ahli rancang 

bangun atau ahli lingkungan binaan. Lingkup pekerjaan seorang arsitek sangat 

luas, mulai dari lingkup interior ruangan, lingkup bangunan, lingkup 

http://lampungpost.com/


kompleks bangunan, sampai dengan lingkup kota dan regional. Seorang 

arsitek harus memiliki kepekaan terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya.  

Lingkungan adalah sesuatu yang berada di luar atau disekitar mahluk 

hidup. Para ahli lingkungan memberikan definisi bahwa lingkungan 

(enviroment atau habitat) adalah suatu sistem yang kompleks karena terdapat 

berbagai faktor yang berpengaruh timbal balik satu sama lain antara manusia 

dengan tumbuh-tumbuhan. Menurut Ensiklopedi Kehutanan menyebutkan 

bahwa lingkungan adalah jumlah total dari faktor-faktor non genetik yang 

mempengaruhi pertumbuhan dan reproduksi pohon. Ini mencangkup hal yang 

sangat luas, seperti tanah, kelembaban, cuaca, pengaruh hama dan penyakit, 

dan kadang-kadang intervensi manusia.  

Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme 

dengan lingkungan dan yang lainnya. Berasal dari kata Yunani oikos (habitat) 

dan logos (ilmu). Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik 

interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dengan 

lingkungannya.  

Arsitektur, lingkungan dan ekologi perlu diterapkan dengan baik dalam 

proses perancangan. Penerapan terhadap ketiga teori tersebut sebaiknya 

dilakukan secara berkelanjutan (sustainable) sehingga dapat menciptakan 

bangunan yang berestika namun tetap menjaga lingkungan sekitar secara 

berkelanjutan. 

Prinsip-Prinsip Ekologi  

Prinsip dari ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan 

lingkungan disekitarnya atau yang biasa disebut dengan ekologi adalah 

sebagai berikut.  

a. Fluktuasi (flutuation)  

Prinsip fluktuasi menyatakan bahwa bangunan didesain dan 

dirasakan sebagai tempat membedakan budaya dan hubungan proses 



alami. Bangunan seharusnya mencerminkan hubungan proses alami 

yang terjadi di lokasi dan lebih dari pada itu membiarkan suatu proses 

dianggap sebagai proses dan bukan sebagai penyajian dari proses, 

lebihnya lagi akan berhasil dalam menghubungkan orang-orang dengan 

kenyataan pada lokasi tersebut.  

b. Stratifikasi (stratification)  

Prinsip stratifikasi menyatakan bahwa organisasi bangunan 

seharusnya muncul keluar dari interaksi perbedaan bagian-bagian dan 

tingkat-tingkat. Semacam organisasi yang membiarkan kompleksitas 

untuk diatur secara terpadu.  

c. Saling ketergantungan (interdependence)  

Menyatakan bahwa hubungan antara bangunan dengan bagiannya 

adalah hubungan timbal balik. Peninjau (perancang dan pemakai) seperti 

halnya lokasi tidak dapat dipisahkan dari bagian bangunan, saling 

ketergantungan antara bangunan dan bagian-bagiannya secara 

berkelanjutan sepanjang umur bangunan.  

Manfaat Ekologi  

Ekologi merupakan ilmu yang bersifat kompleks, spasial dan holistik yang 

melibatkan perencanaan, perancangan dan pengelolaan secara terpadu. Selain 

itu Ekologi juga dapat menciptakan hubungan timbal balik dengan lingkungan 

alam hingga menimbulkan kesinambungan terhadap lingkungan sekitar. 

Manfaat dari ekologi terhadap arsitektur dimulai dari penghematan 

penggunaan energi, menjadikan arsitektur ramah terhadap lingkungan dan 

menciptakan energi thermal yang ideal. 

 

2.2.3 Manajemen Pengembangan Wisata Agro Berkelanjutan 

Wisata Agro Berkelanjutan 

Wisata agro yang berkelanjutan adalah wisata agro yang tetap 

mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan 



sumberdaya alam. Wisata agro berkelanjutan harus bertitik tolak dari 

kepentingan dan partisipasi masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan 

wisatawan/ pengunjung, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

dengan kata lain bahwa pengelolaan sumberdaya wisata agro dilakukan 

sedemikian rupa sehingga kebutuhan ekonomi, sosial dan estetika dapat 

terpenuhi dengan memelihara integritas kultural, proses ekologi yang esensial, 

keanekaragaman hayati dan sistem pendukung kehidupan. 

National Geograpic Online dalam The Global Development Research 

Center (2002) mendifinisikan pariwisata berkelanjutan sebagai berikut: 

(1) Pariwisata yang memberikan penerangan. Wisatawan tidak hanya belajar 

tentang kunjungan (negara/daerah yang dikunjungi) tetapi juga belajar 

bagaimana menyokong kelangsungan karakter (negara/daerah yang 

dikunjungi) selama dalam perjalanan mereka. Sehingga masyarakat yang 

dikunjungi dapat belajar (mengetahui) bahwa kebiasaan dan sesuatu yang 

sudah biasa dapat menarik dan dihargai oleh wisatawan; 

(2) Pariwisata yang mendukung keutuhan (integritas) dari tempat tujuan. 

Pengunjung memahami dan mencari usaha yang dapat menegaskan 

karakter tempat tujuan wisata mengenai hal arsitektur, masakan, warisan, 

estetika dan ekologinya; 

(3) Pariwisata yang menguntungkan masyarakat setempat. Pengusaha 

pariwisata melakukan kegiatan yang terbaik untuk mempekerjakan dan 

melatih masyarakat lokal, membeli persediaan-persediaan lokal, dan 

menggunakan jasa-jasa yang dihasilkan dari masyarakat lokal; 

(4) Pariwisata yang melindungi sumber daya alam. Dalam pariwisata ini 

wisatawan menyadari dan berusaha untuk meminimalisasi polusi, 

konsumsi energi, penggunaan air, bahan kimia dan penerangan di malam 

hari; 

(5) Pariwisata yang menghormati budaya dan tradisi. Wisatawan belajar dan 



melihat tata cara lokal termasuk menggunakan sedikit kata-kata sopan dari 

bahasa lokal. Masyarakat lokal belajar bagaimana memperlakukan/ 

menghadapi harapan wisatawan yang mungkin berbeda dari harapan yang 

mereka punya; 

(6) Pariwisata ini tidak menyalahgunakan produk. Stakeholder mengantisipasi 

tekanan pembangunan (pariwisata) dan mengaplikasikan batas-batas dan 

teknik-teknik manajemen untuk mencegah sindrom kehancuran (loved to 

death) dari lokasi wisata. Stakeholder bekerjasama untuk menjaga habitat alami 

dari tempat tempat warisan budaya, pemandangan yang menarik dan budaya 

lokal; 

(7) Pariwisata ini menekankan pada kualitas, bukan kuantitas (jumlah). 

Masyarakat menilai kesuksesan sektor pariwisata ini tidak dari jumlah 

kunjungan belaka tetapi dari lama tinggal, jumlah uang yang 

dibelanjakan, dan kualitas pengalaman yang diperoleh wisatawan; 

(8) Pariwisata ini merupakan perjalanan yang mengesankan. Kepuasan, 

kegembiraan pengunjung dibawa pulang (ke daerahnya) untuk kemudian 

disampaikan kepada teman-teman dan kerabatnya, sehingga mereka 

tertarik untuk memperoleh hal yang sama, hal ini secara terus menerus 

akan menyediakan kegiatan di lokasi tujuan wisata. 

Jamieson dan Noble (2000) menuliskan beberapa prinsip penting 

dari pembangunan pariwisata berkelanjutan, yaitu: 

1. Pariwisata tersebut mempunyai prakarsa untuk membantu masyarakat 

agar dapat mempertahankan kontrol/pengawasan terhadap 

perkembangan pariwisata tersebut; 

2. Pariwisata ini mampu menyediakan tenaga kerja yang berkualitas 

kepada dan dari masyarakat setempat dan terdapat pertalian yang erat 

(yang harus dijaga) antara usaha lokal dan pariwisata; 

3. Terdapat peraturan tentang perilaku yang disusun untuk wisatawan 

pada semua tingkatan (nasional, regional dan setempat) yang 



didasarkan pada standar kesepakatan internasional. Pedoman tentang 

operasi pariwisata, taksiran penilaian dampak pariwisata, pengawasan 

dari dampak komulatif pariwisata, dan ambang batas perubahan yang 

dapat diterima merupakan contoh peraturan yang harus disusun; 

4. Terdapat program-program pendidikan dan pelatihan untuk 

meningkatkan serta menjaga warisan budaya dan sumber daya alam 

yang ada. 

 

Prinsip-prinsip penting pembangunan pariwisata berkelanjutan yang 

dimaksud adalah ”Berbasis Masyarakat”. Tentu saja prinsip-prinsip tersebut 

paling kental pada wisata agro, selain secara geografis berada di pedesaan 

juga secara sistem, langsung menyentuh lapisan masyarakat pada level paling 

bawah (petani kecil) baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Prinsip ini menekankan keterlibatan masyarakat secara langsung, terhadap 

seluruh kegiatan pembangunan pariwisata dari mulai perencanaan, pelaksanaan 

hingga pengawasan. Masyarakat diletakkan sebagai faktor utama, yang memiliki 

kepentingan berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui upaya konservasi serta pemanfaatan 

sumber daya alam dengan dilandaskan pada opsi pemilikan sendiri sarana dan 

prasarana pariwisata oleh masyarakat setempat, kemitraan dengan pihak swasta 

dan sewa lahan atau sumber daya lainnya baik oleh masyarakat maupun kerja 

sama dengan swasta. 

 

Pengembangan Wisata Agro 

Pengembangan sebuah tempat wisata harus menggunakan pendekatan 

yang berkelanjutan karena sumberdaya alam, lingkungan, dan budaya yang 

terpelihara dan terjaga kualitasnya merupakan potensi dan modal utama yang 

dapat menarik kedatangan wisatawan dan juga dapat memberikan pengalaman 

yang memuaskan bagi wisatawan. 



Tiga elemen kunci yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan 

wisata yang berkelanjutan, yaitu 1) Quality of the experiences; 2) Quality of the 

resources; dan 3) Quality of life. Keserasian, keharmonisan hubungan antara 

ketiga elemen tersebut mencerminkan dasar dari pembangunan yang 

berkelanjutan. Dengan pendekatan wisata agro yang berkelanjutan, kualitas 

pengalaman wisatawan, kualitas lingkungan dan kualitas hidup masyarakat 

diharapkan dapat terjaga keberlanjutannya.  Di samping itu, sumberdaya alam  

dan budaya masyarakat dapat terus berjalan seiring dengan kepuasan wisatawan, 

pecinta lingkungan dan masyarakat lokal tetap terjalin dengan baik (Schouten, 

1992, dalam Lubis, 2006). 

Pengembangan kawasan wisata agro juga menuntut pengelolaan ruang 

(tata ruang) yang lebih menyeluruh baik yang meliputi pengaturan, evaluasi, 

penertiban maupun peninjauan kembali pemanfaatan ruang sebagai kawasan 

wisata agro, baik dari sisi ekologi, ekonomi maupun sosial budaya. Penataan 

kawasan wisata agro ini sangat mungkin beririsan dengan pemanfaatan kawasan 

lain seperti kawasan pemukiman atau kawasan industri. Dalam hal ini perlu 

dilakukan prioritas dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang. 

Oleh karena itu dalam pengembangannya diperlukan pendekatan kawasan yang 

bukan hanya meliputi sisi ekologi, tetapi juga sosial budaya dan ekonomi. 

Sehingga dalam jangka panjang, bukan hanya pelestarian daya dukung 

lingkungan saja yang tercapai, tetapi juga pertumbuhan ekonomi yang stabil serta 

budaya yang lestari. 

Pengembangan kawasan wisata agro juga harus dilakukan secara 

terintegrasi dengan sektor-sektor terkait seperti pertanian, peternakan, perikanan, 

pengolahan, perhotelan, biro perjalanan, industri, kesenian dan kebudayaan dan 

sebagainya dalam bingkai kewilayahan dan keterpaduan pengelolaan kawasan. 

Wisata agro dapat merupakan pengembangan dari sektor lain yang diharapkan 

mampu menunjang pengembangan ekonomi secara berkelanjutan, misalnya 



pengembangan kawasan wisata agro pada kawasan agropolitan, pengembangan 

kawasan wisata agro pada kawasan perkebunan, pengembangan kawasan wisata 

agro pada tanaman pangan dan hortikultura, pengembangan kawasan wisata agro 

pada kawasan peternakan, pengembangan kawasan wisata agro pada kawasan 

perikanan darat dan lain sebagainya. 

Menurut Tirtawinata dan Fachruddin (1996), kegiatan pengelolaan 

kawasan wisata agro dimulai dengan perencanaan yang matang, dimana dalam 

perencanaan dikumpulkan sejumlah data-data yang berguna bagi persiapan dan 

pengembangan suatu kawasan wisata agro. Prinsip yang harus dipegang dalam 

sebuah perencanaan wisata agro yaitu: 

1. Sesuai dengan rencana pengembangan wilayah tempat wisata agro itu 

berada. 

2. Dibuat secara lengkap tetapi sesederhana mungkin. 

3. Mempertimbangkan tata lingkungan dan kondisi sosial masyarakat di 

sekitarnya. 

4. Selaras dengan sumber daya alam, sumber tenaga kerja, sumber dana, 

dan teknik-teknik yang ada. 

5. Perlu sesuai dengan perkembangan yang ada. 

Masih dalam konteks yang sama Sumarno (2008) mengemukakan 

bahwa terdapat beberapa prinsip dalam pengembangan kawasan wisata 

agro, yaitu sebagai berikut: 

a. Pengembangan kawasan wisata agro harus mempertimbangkan penataan dan 

pengelolaan wilayah dan tata ruang yang berkelanjutan baik dari sisi 

ekonomi, ekologi maupun sosial budaya setempat. Pengembangan kawasan 

wisata agro perlu mempertimbangkan RTRWN yang lebih luas sebagai dasar 

pengembangan kawasan, mendorong apresiasi yang lebih baik bagi 

masyarakat luas tentang pentingnya pelestarian sumber daya alam yang 

penting dan karakter sosial budaya, dan menghargai dan melestarikan 

keunikan budaya, lokasi dan bangunan-bangunan bersejarah maupun 



tradisional. 

b. Pengembangan fasilitas dan layanan wisata yang mampu memberikan 

kenyamanan pengunjung sekaligus memberikan benefit bagi masyarakat 

setempat. Hal itu dapat dilakukan dengan cara memberikan nilai tambah b 

produk-produk lokal dan meningkatkan pendapatan sektor agro, merangsang 

tumbuhnya investasi bagi kawasan wisata agro sehingga menghidupkan 

ekonomi lokal, merangsang tumbuhnya lapangan kerja baru bagi penduduk 

lokal, menghidupkan gairah kegiatan ekonomi kawasan wisata agro dan 

sekitarnya, dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya lokal. 

c. Pengembangan kawasan wisata agro harus mampu melindungi sumber daya 

dan kekayaan alam, nilai-nilai budaya dan sejarah setempat. Pengembangan 

kawasan wisata agro ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar semata, 

tetapi harus dalam koridor melindungi dan melestarikan aset-aset yang 

menjadi komoditas utama pengembangan kawasan. Penggalian terhadap 

nilai-nilai, lokasi, kegiatan, atraksi wisata yang unik ditujukan untuk 

mendorong pertumbuhan kawasan wisata agro secara berkelanjutan. 

d. Diperlukan studi dan kajian yang mendalam, berulang (repetitive) dan 

melibatkan pihak-pihak yang relevan baik dari unsur masyarakat, swasta 

maupun pemerintah. Dengan demikian diharapkan perencanaan & 

pengembangan kawasan semakin baik dari waktu ke waktu serta 

terdokumentasi dengan baik. 

 

Strategi Pengembangan Wisata Agro Berkelanjutan 

Pengembangan wisata agro berbasis kawasan merupakan pengembangan 

kawasan yang tumbuh dan berkembang dengan memadukan berbagai kelebihan 

dan keuntungan agribisnis dengan kegiatan wisata secara berkelanjutan. Hal ini 

memerlukan rencana pengembangan yang menyentuh hal-hal yang paling 

mendasar baik dari sisi penataan wilayah dan kawasan, pengelolaan sumber daya 

lokal (baik alam, penduduk, ekonomi, sosial maupun budaya). Penetapan dan 



pengembangan kawasan wisata agro dapat dilakukan pada beberapa kawasan 

secara terpadu seperti kawasan sentra produksi pertanian dengan kawasan danau 

dan sungai. Dengan demikian kawasan wisata agro bukanlah kawasan yang secara 

khusus diperuntukkan bagi industri wisata, melainkan dapat saja berupa kawasan 

lain dengan memberikan pengembangan fasilitas, kegiatan serta promosi wisata. 

Fandeli dan Nurdin (2005), berpendapat bahwa arah pengembangan dasar 

kebijakan ekowisata yang dapat diterapkan dalam kebijakan wisata agro, antara 

lain: 

1. Lingkungan alam dan sosial budaya harus menjadi dasar pengembangan 

pariwisata dengan tidak membahayakan kelestariannya. 

2. Wisata agro bergantung pada kualitas lingkungan alam dan sosial 

budaya yang baik. Keduanya menjadi pondasi untuk meningkatkan 

ekonomi lokal dan kualitas kehidupan masyarakat yang timbul dari 

industri pariwisata. 

3. Keberadaan organisasi yang mengelola agar tetap terjaga 

kelestariannya, berkaitan dengan pengelolaan yang baik dari dan untuk 

wisatawan; saling memberikan informasi dan pengelolaan dengan 

operator wisata, masyarakat lokal dan mengembangkan potensi 

ekonomi yang sesuai. 

Dalam hal ini, Sumarno (2008) berpendapat bahwa arah pengembangan 

kawasan wisata agro harus mampu menyentuh komponen-komponen kawasan 

secara mendasar. Hal ini antara lain meliputi: 

1. Pemberdayaan masyarakat pelaku wisata agro 

2. Pengembangan pusat-pusat kegiatan wisata sebagai titik pertumbuhan. 

3. Pengembangan sarana dan prasarana yang menunjang. 

4. Adanya keterpaduan antar kawasan yang mendukung upaya 

peningkatan dan pelestarian daya dukung lingkungan serta sosial dan 

budaya setempat. 



5. Adanya keterpaduan kawasan wisata agro dengan rencana tata ruang 

wilayah daerah dan nasional. 

Selanjutnya Sumarno (2008) menyatakan bahwa strategi dan arah 

kebijakan pengembangan kawasan wisata agro sekurang-kurangnya dilakukan 

dengan memperhatikan beberapa hal berikut ini: 

1. Adanya pedoman pengelolaan ruang kawasan wisata agro sebagai bagian dari 

RTRWN, yang berupa strategi pola pengembangan kawasan wisata agro 

tersebut. 

2. Penetapan kawasan wisata agro dilakukan berdasarkan studi kelayakan yang 

secara mendasar mempertimbangkan kelayakan ekologis, kelayakan 

ekonomis, kelayakan teknis (agroklimat, kesesuaian lahan, dll), dan 

kelayakan sosial budaya. 

3. Pengembangan kawasan wisata agro harus melalui tahapan-tahapan yang 

jelas dan terarah. Tahapan-tahapan tersebut antara lain: 

a. Persiapan Kawasan Wisata Agro 

Merupakan rencana pengembangan jangka pendek antara 0-1 tahun. 

Kawasan ini merupakan daerah potensi pengembangan yang diidentifikasi 

memiliki potensi yang layak dikembangkan karena kekayaan alamnya dan 

topologinya, peruntukan maupun sosial budaya. Kawasan ini dapat juga 

berupa kawasan yang diarahkan untuk kawasan wisata agro, misalnya 

kawasan bantaran sungai atau danau yang akan direhabilitasi. Melalui 

pengembangan fasilitas yang mendukung, daerah ini dapat dikembangkan 

sebagai kawasan wisata agro. 

b. Pra Kawasan Wisata Agro 

Merupakan rencana pengembangan jangka menengah 1 – 5 tahun, dimana 

kawasan mulai dikembangkan sesuai dengan arah perencanaan dan 

pengembangan. Pada tahap ini kawasan sudah mulai berkembang dan 

kegiatan wisata agro sudah mulai berjalan. Hal ini dapat dicirikan dengan 



adanya kesadaran yang mulai tumbuh di masyarakat tentang 

pengembangan kawasan wisata agro di daerahnya serta kegiatan 

agribisnis dan wisata agro yang berjalan bersama secara serasi. Kegiatan 

pengembangan sumber daya manusia dan lingkungan pada tahap ini harus 

dilakukan secara intensif, untuk mempersiapkan sebuah kawasan dengan 

kesadaran wisata agro. 

c. Tahap Kawasan Wisata Agro 

Pada tahap ini kawasan sudah mapan sebagai kawasan wisata agro. Pada 

tahapan ini kawasan wisata agro sudah berkembang dan memiliki ciri-ciri 

seperti: optimalisasi sumberdaya alam, adanya pusat-pusat kegiatan 

wisata terpadu dengan berbagai kegiatan budidaya, pengolahan dan 

pemasaran; minimalnya dampak lingkungan yang terjadi; pemberdayaan 

masyarakat lokal, seni, sosial dan budaya. 

Pengembangan kawasan wisata agro dalam jangka panjang berorientasi 

pada pelestarian daya dukung lingkungan dan sumber daya alam. Hal ini 

menuntut pola agribisnis yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan 

karakter dan kesesuaian lahan, memiliki dampak lingkungan minimal 

(misalnya tidak diperkenankan penggunaan pestisida secara berlebihan 

atau aplikasi pestisida organik yang aman secara ekologis). Berbagai 

kebijakan, program, prosedur dan petunjuk pelaksanaan harus dirumuskan 

secara lebih rinci dengan melibatkan berbagai pihak terkait. 

Pengembangan kawasan wisata agro diharapkan mampu memelihara dan 

bahkan memperbaiki daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber 

daya alam secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Upaya-upaya 

pelestarian flora dan fauna yang mulai langka diharapkan dapat dilakukan 

dan memberikan nilai ekonomi bagi pelaku usaha wisata agro misalnya 

dengan mengembangkan kawasan budidaya tanaman obat atau tanaman 

pangan yang sudah mulai jarang dikonsumsi pada masyarakat modern. 



Hal ini dapat juga dilakukan pada bidang peternakan dan perikanan. 

Manfaat Pengembangan wisata agro (warta penelitian dan pengembangan 

pertanian vol 24 no, 1, 2002). Pengembangan wisata agro sesuai dengan 

kapabilitas, tipologi, dan fungsi ekologis lahan akan berpengaruh 

langsung terhadap kelestarian sumberdaya lahan dan pendapatan petani 

dan masyarakat sekitarnya. Kegiatan ini secara tidak langsung 

meningkatkan persepsi positif petani serta masyarakat di sekitarnya akan 

arti pentingnya pelestarian sumberdaya lahan pertanian. Pengembangan 

wisata agro pada gilirannya akan menciptakan lapangan pekerjaan, karena 

usaha ini dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat pedesaan, 

sehingga dapat menahan atau mengurangi arus urbanisasi yang semakin 

meningkat saat ini. Manfaat yang dapat diperoleh dari wisata agro antara 

lain adalah melestarikan sumberdaya alam, melestarikan teknologi lokal 

dan meningkatkan pendapatan petani/masyarakat sekitar lokasi wisata. 

 

Dalam kaitannya dengan pengembangan wisata agro sebagai kerangka 

pengembangan masyarakat petani pada kehidupan yang lebih baik, maka 

diperlukan gerakan serentak (Sutjipta, 2001), berupa: 

1. Menjaga kelestarian lingkungan: Pengembangan Pariwisata harus 

memperhatikan kelestarian lingkungan karena jika lingkungan rusak mustahil 

pariwisata bisa terus berkembang. 

2. Pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana: Sumberdaya alam yang ada 

bukan untuk dinikmati oleh generasi sekarang saja tetapi untuk anak cucu kita 

juga, dari sinilah diharapkan kita tidak melakukan ekploitasi alam dengan 

semena-mena. 

3. Keseimbangan antara konsumsi dan produksi: berproduksi sesuai dengan 

permintaan pasar, bukan melakukan penawaran secara berlebihan sehingga 

tercipta kondisi over suplay, jika kondisi ini terjadi maka segala sesuatu akan 



bernilai rendah. 

4. peningkatan sumber daya manusia: Jika sumberdaya manusia tidak cakap, 

maka ada potensi dalam waktu panjang SDM yang ada akan tergusur oleh 

SDM global yang lebih potensi dan kompeten, disinilah diperlukan 

pengembangan SDM secara terus menerus. 

5. Pemberantasan kemiskinan: Program-program yang ditawarkan oleh 

pemerintah sebaiknya tidak hanya memberikan kemudahan bagi kapitalis 

tetapi juga sebaiknya memperhatikan masyarakat petani yang sebagian besar 

tergolong miskin bahkan melarat. 

2.3 Aspek Legal 

 Di sesusaikan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15/2011 

tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW 2011-2031).  

 Pemilihan lokasi sesuai dengan tata ruang (RTRW 2011–2031) yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamongan. 

Pengembangan pusat kegiatan pemukiman di wilayah selatan 

(kecamatan Babat, Sekaran, Pucuk, Maduran, Kedungpring) sebagai 

penunjang kegiatan agropolitan. 

 Sesuai dengan kebijakan dan strategi penetapan ruang wilayah di Perda 

(RTRW 2011 – 2031). Mengembangkan wilayah selatan (kecamatan 

Babat, Sekaran, Pucuk, Maduran, Kedungpring) sebagai kawasan 

agropolitan dan mengembangkan sarana dan prasarana penunjang 

kegiatan agropolitan. 

 Berdasarkan Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) di Perda 

(RTRW 2011 – 2031). Kawasan agropolitan adalah kawasan yang 

terdiri dari atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan 

sebagai sistem produksi pertanian dan pengolahan sumber daya alam 



tertentu yang ditunjukan oleh adanya keterkaitan fungsional dan 

hierarki keruangan satuan system pemukiman dan sistem agrobisnis. 

 

2.4 Studi Banding 

 

2.4.1 Agrowisata Kusuma Batu 

 

Studi banding objek bertempat di Kusuma Agrowisata di Batu dan 

berada di jalan Abdul Gani Atas, Batu. Kusuma Agrowisata di Batu dibangun 

dengan luas lahan 17 hektar dengan menghadirkan keindahan mulai dari 

kebun buah, kebun 

sayur, dan kebun bunga. Lokasi 

agrowisata kusuma batu ini terletak pada 

ketinggian 1000 dpl dengan suhu 26 

derajat Celsius. Banyak yang dihadirkan 

di Kusuma Agrowisata ini mulai dari 

fasilitas utama maupun fasilitas 

penunjangnya. 

Gambar 2.7 Agrowisata Kusuma Batu 

(Sumber: hasil survey, 2019) 

 

 
Fasilitas-fasilitas yang paling di unggulkan di Agrowisata Kusuma Batu 

ini adalah kebun buah. Kebun buah yang adapun jenis-jenis buah yang 

dihadirkan di Agrowisata Kusuma batu yaitu buah apel, buah strowbery, buah 

naga, buah jeruk. Selain kebun buah ada juga kebun sayuran yang bisa di 

unggulkan dengan lebih menekankan pada sayuran hidroponik. Adapun jenis-

jenis sayuran yang dihadirkan di Agrowisata Kusuma Batu yaitu sayuran 

sawi, tomat, brokoli, paprika, dan lain-lain. 

 
 



Tabel 2.7.Fasilitas Agrowisata Kusuma 

(Sumber: http//www.fasilitas agrowisata kusuma batu.com) 

Fasilitas Agrowisata Kusuma 

 

Agrowisata kusuma batu memiiki fasilitas utama dan juga fasilitas 

penunjang sebagai penarik wisatawan, antara lain sebagai berikut: 

 

 

 

NO FASILITAS RINCIAN FASILITAS 

1 Kebun Jeruk 

Strawberry 

sayuran 

2 kebun binatang mini  

3 green house  

4 fasilitas pendukung kolam renang air panas 

badminton hall 

lapangan tennis 

lapangan bola volley 

sepeda gunung 

mengendarai kuda 

tempat bermain anak-anak 

5 Lainnya Bar 

Restaurant 

coffe shop 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Blok Plan Agrowisata Kusuma Batu 

(sumber: hasil analisis, 2019) 
 

 



Klasifikasi Agrowisata Kusuma Batu 

 

Agrowisata Kusuma Batu masuk dalam klasifikasi agrowisata ruangan 

terbuka alami karena Agrowisata Kusuma Batu merupakan kawasan pertanian 

dan masyarakat sekitar banyak mengunakan kawasan tersebut sebagai kegiatan 

sehari- hari dan selanjutnya agowisata membentuk kawasan tersebut dengan 

lebih tertata  

 

Penerapan Prinsip Agrowisata 
 

Berdasarkan tinjauan teori Wood, (2000 dalam Pitana, 2002), 

agrowisata mempunyai prinsip-prinsip yang harus diterapkan, antara lain: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tabel 2.8. Analisis Studi Banding Agrowisata Kusuma, Batu 

 

No Teori Tanggapan Pada Obyek Banding 

1 Menekankan serendah-rendahnya dampak 

negatif terhadap alam dan kebudayaan 

yang dapat merusak daerah tujuan wisata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada prinsip ini sudah bisa dilihat 

dengan pola penataan bangunan 

yang meminimalkan    proses    cut    

an  fill karena batu merupakan 

kawasan yang  berkontur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar di atas terlihat 

bahwa bangunan menyesuaikan 

dengan tapak bukannya tapak 

menyesuaikan dengan lingkungan 

 

 

 

2 Memberikan pembelajaran kepada wisatawan 

mengenai pentingnya suatu   pelestarian 

Pada prinsip ini sudah ada pada 

agrowisata kusuma batu karena di 

agrowisata       ini       diajarkan     

cara pelestarian tanaman sayuran 

dan  buah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar di atas merupakan 

gambar tanaman stroberi yang 

merupakan bahan yang 

digunakan untuk pembelajaran 

tata cara penanaman stroberi 



 

3 Menekankan pentingnya bisnis yang 
bertanggung jawab yang bekerjasama 
dengan unsur pemerintah dan masyarakat 
untuk memenuhi kebutuhan penduduk 
lokal dan memberikan manfaat pada 
usaha pelestarian 

Pada prinsip ini mungkin kurang 

begitu terlihat karena petani sekitar 

agrowisata kurang berperan aktif 

dalam berlangsungnya agrowisata 

 

 

 

 

 

4 Mengarahkan keuntungan ekonomi 

secara langsung untuk tujuan pelestarian, 

menejemen sumberdaya alam dan 

kawasan yang dilindungi 

Pada prinsip ini bisa terlihat dengan 

adanya hasil dana karcis masuk para 

wisatawan    yang    digunakan   

untuk melestarikan agrowisata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seperti gambar di atas terlihat 

penjelasan harga tiket untuk 

memancing di agrowisata dan uang 

hasil teket di gunakan untuk 

perawatan ikan dan pembelian pakan 

ikan 

 

 

5 Memberi penekanan pada kebutuhan zona 

pariwisata regional dan penataan serta 

pengelolaan tanam-tanaman untuk tujuan 

wisata di kawasan-kawasan yang 

ditetapkan untuk tujuan wisata tersebut 

Pada prinsip ini sudah terlihat jelas 

karena Batu merupakan kota wisata, 

sehingga penempatan agrowisata 

kusuma Batu merupakan pilihan 

yang tepat 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar di atas terlihat bahwa 

pemandangan yang indah yang 

berada di sekeliling agrowisata 

dengan view gunung. 

 



6 Memberikan penekanan pada kegunaan 

studi-studi berbasiskan lingkungan dan 

sosial, dan program-program jangka 

panjang, untuk mengevaluasi dan 

menekan serendah-rendahnya dampak 

pariwisata terhadap lingkungan 

Pada prinsip ini di agrowisata 

kusuma kurang terlihat karena studi-

studi yang berbasiskan lingkungan 

dan sosialnya tidak ada 

7 Mendorong usaha peningkatan manfaat 

ekonomi untuk negara dan masyarakat 

glokal, terutama penduduk yang tinggal 

di wilayah sekitar kawasan yang 

dilindungi 

Pada prinsip ini, agrowisata kusuma 

telah memberikan dampak positif 

bagi masyarakat sekitar, sehingga 

dengan adanya agrowisata sayur dan 

buah ini di manfaatkan oleh 

masyarakat sekitar untuk berjualan 

buah disekitar kawasan agrowisata 

8 Berusaha untuk meyakinkan bahwa 

perkembangan pariwisata tidak 

melampaui batas-batas sosial dan 

lingkungan yang dapat diterima seperti 

yang ditetapkan para peneliti yang telah 

bekerjasama dengan penduduk lokal 

Pada prinsip ini, agrowisata sedikit 

kurang memberikan lapangan 

pekerjaan pada masyarakat sekitar 

sehinga kerjasama antara agrowisata 

dengan penduduk lokal dinilai masih 

kurang 

9 Mempercayakan pemanfaatan sumber 

energi, melindungi tumbuh-tumbuhan 

dan binatang liar, dan menyesuaikannya 

dengan lingkungan alam dan budaya 

pada prinsip ini, agrowisata sudah 

cukup memanfaatkan adanya sumber 

energi. Di Batu merupakan dataran 

yang sangat tinggi sehingga terasa 

suhu yang sangat sejuk dan juga 

adanya angin yang optimal untuk 

bangunan. Agrowisata menerapkan 

bentuk terbuka sehingga sudah 

terlihat bahwa       agrowisata       ini     

sudah memanfaatkan   potensi   yang   

ada di  alam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pada gambar di atas terlihat dengan 

adanya ruang makan yang langsung 

di arahkan menuju view ke tanaman 

agrowisata dengan dihidangkan suhu 

yang segar sehingga akan terkesan 

sangat alami 

(Sumber: hasil analisis, 2019) 

 



 

 

Jenis-Jenis Agrowisata Kusuma Batu 
 

Pada Agrowisata Kusuma Batu memiliki beberapa jenis agrowisata yakni sebagai 

berikut: 

a) Agrowisata perkebunan 

Pada agrowisata kusuma Batu bisa dilihat bahwa penerapan agrowisata 

perkebunan pada objek yaitu terdapat pada perkebunan jeruk, perkebunan 

apel. Agrowisata perkebunan lebih ditekankan pada tanaman yang 

ditanam langsung ke tanah tanpa perantara apapun seperti poli bag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar2.9 Perkebunan Jeruk 

(Hasil Survey, 2019) 
 

 Seperti terlihat pada gambar di bawah yaitu perkebunan jeruk yang meluas 

yang langsung behadapan dengan gunung sehingga terkesan sangat menarik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 2.10 Perkebunan Apel 

(Hasil Survey, 2019) 



b) Agrowisata tanaman bunga dan buah-buahan 

Pada objek agrowisata tanaman bunga ada tapi hanya dalam 

skala kecil dan hanya terdapat beberapa jenis bunga saja. Adapun 

selain bunga yaitu agrowisata buah-buahan, agrowisata buah-buahan 

buah-buahan hanya menerapkan buah strowbery saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.11 Tanaman Stroberry 

(Hasil Survey, 2019) 

 

 

Pada gambar terlihat tanaman stroberi dengan penggunaan poli bag 

plastik sebagai alas dari tanaman. 

c) Agrowisata industri 

Agrowisata industri di objek terdapat dibagian utara agrowisata 

yang hanya memproduksi hasil-hasil dari proses pengolahan apel saja, 

seperti produksi minuman sari apel, sirup apel, kripik apel dan juga 

selai yang terbuat dari apel. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Agrowisata Industri 

(Hasil Survey, 2019) 

 

 
Pada agrowisata yang paling penting juga tempat garasi mobil karena akses 

mobil sering digunakan untuk mengangkut kegiatan agrowisata maupun 

perawatan seperti perawatan pemupukan. 

 
 

Unsur-Unsur Pengembangan Agrowisata Kusuma 

Berdasarkan tinjauan teori Spillane, (1994) untuk dapat mengembangkan 

suatu kawasan menjadi kawasan agrowisata ada lima unsur yang harus dipenuhi 

seperti dibawah ini: 



Tabel 2.9. Unsur Pengembangan 

No Aspek Teori Tanggapan 

1 Attractions Dalam konteks 
pengembangan agrowisata, 
atraksi yang dimaksud 
adalah, hamparan 
kebun/lahan pertanian, 
keindahan alam, keindahan 
taman, budaya petani 
tersebut serta segala sesuatu 
yang berhubungan dengan 
aktivitas pertanian tersebut 

Agrowisata Kusuma Batu sudah 

memenuhi unsur Attractions di 

dalam rancangannya. Unsur 

yang terdapat di Agrowisata 

Kusuma Batu yaitu dengan 

adanya kebun/lahan pertanian 

dan juga pemandangan yang 

sangat indah untuk dinikmati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pada gambar di atas terlihat 

bahwa lahan pertanian yang 

indah dan seperti di bingkai 

oleh pemandangan alam yang 

indah 

2 Facilities Fasilitas yang diperlukan 
mungkin penambahan sarana 
umum, telekomunikasi, hotel 
dan restoran pada sentra- 
sentra pasar 

Agrowisata Kusuma Batu sudah 

memenuhi unsur Facilities 

karena di dalam agrowisata 

sudah mempunyai fasilitas- 

fasilitas penunjang yang akan 

seperti sarana olahraga, restoran 

dan juga kafe, sehingga fasilitas 

penunjang ini akan bisa lebih 

melengkapi fasilitas utama yang 

ada di agrowisata 

 



    

 
Pada gambar terlihat fasilitas 

restoran dengan adanya area 

show musik sehingga dengan 

adanya fasilitas seperti ini 

membuat pengunjung lebih 

tertarik 

3 Infrastructure Infrastruktur yang dimaksud 

dalam bentuk Sistem 

pengairan, Jaringan 

komunikasi, fasilitas 

kesehatan, terminal 

pengangkutan, sumber listrik 

dan energi, system 

pembuangan 

kotoran/pembungan air, jalan 

raya dan system keamanan 

Agrowisata Kusuma Batu sudah 

memenuhi unsur Infrastructure 

pada rancangan. Di agrowisata 

sudah terdapat fasilitas-fasilitas 

seperti klinik agrowisata dan 

juga sumber listrik yang 

menggunakan genset sebagai 

sumber daya listrik cadangan. 

Secara aksesbilitas  juga 

terpenuhi karena aksesnya 

sangat mudah dijangkau dengan 

kualitas jalan yang cukup baik. 

Selain itu pengamanan juga ada 

pada agrowisata yaitu dengan 

ditempatkannya   pos   security 

di Dekat lobby 

    



 

 (Sumber: hasil analisis, 2019) 

   
Pada gambar menerangkan 

tempat klinik yang berfungsi 

untuk pengunjung yang 

mengalami beberapa insiden 

sehingga bisa langsung di 

tangani di klinik agrowisata 

4 Transportation Transportasi umum, 

Terminal bus, sistem 

Keamanan penumpang, 

System Informasi 

perjalanan, tenaga Kerja, 

kepastian tarif, peta 

kota/objek wisata. 

Agrowisata Kusuma Batu 
sudah memenuhi unsur 
Transportation karena lokasi 
Agrowisata Kusuma Batu 
dekat dengan terminal Batu. 
Sedangkan untuk pengendara 
kendaraan pribadi sudah 
banyak tanda-tanda jalur  untuk 
perjalanan ke agrowisata 

5 Hospitality Keramahan masyarakat akan 

menjadi cerminan 

keberhasilan sebuah sistem 

pariwisata yang baik 

Agrowisata Kusuma Batu bisa 

diterima oleh masyarakat 

sekitar dan adanya timbal balik 

antara masyarakat sekitar 

dengan agrowisata, contoh yang 

menguntungkan masyarakat 

sekitar yaitu dengan adanya 

agrowisata ini masyarakat 

memanfaatkan untuk berjualan 



 
 

Zonasi Pengembangan Agrowisata Kusuma 

 

Penzonasian perlu dilaksanakan dengan mengkombinasikan keindahan 

sumber daya alam dengan potensi sumber daya pertanian sebagai obyek daya 

tarik agrowisata. Untuk memperoleh kesan dan pengalaman wisatawan. 

Berdasarkan tinjauan teori Wallace (1995) tentang penzoningan agrowisata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 2.13 Blok Plan Agrowisata Kusuma 

(Sumber: Hasil Analisis, 2019) 



Penzoningan pada Agrowisata Kusuma Batu berdasarkan teori di atas 

sebagai berikut: 

 Pembagian zona sedikit kurang teratur, contohnya saja akses keluar 

para pengunjung yang berada di bagian zona dan akses yang memasuki 

banyak ruangan sehingga membuat pengunjung secara tidak nyaman. 

 Penempatan area pengelola yang sedikit jauh dari area pelayanan 

sehingga terlihat kurang teratur. 

Tabel 2.10 Kesimpulan Hasil Studi Banding 

 

 

(Sumber: hasil analisis, 2019) 

 

 

 

Kelebihan Kekurangan 

Entrance masuk yang jelas untuk 

pengunjung agrowisata 

 

Entrance keluar yang kurang jelas 

sehingga membuat bingung 

pengguna  

Penzoningan yang bagus antara 

fasilitas umum dan servis 

 

Terdapat prinsip-prinsip agrowisata 

yang kurang terpenuhi 

Penggunaan bentuk agowisata 

terbuka yang tepat, karena 

agrowisata terbuka akan banyak 

memanfaatkan potensi alam yang da. 

 

Fasilitas outbond yang sedikit 

kurang diperhatikan 

Terdapat banyak fasilitas yang akan 

banyak menari wisatawan 

 

Hanya terdapat agrowisata industry 

yang hanya mengelola apel saja 

Pemakaian agrowisata industry akan 

menjadi perhatian pengunjung 

agrowisata 

Penzoingan yang tidak efektif antara 

area pengelola dan kantor 



2.4.2 BT Cocoa Agrowisata Cokelat 
 
 

BT Cocoa Agrowisata Cokelat terletak di Desa Temukus, Buleleng. BT 

Cocoa Agrowisata Cokelat merupakan wisata perkebunan cokelat yang berdiri 

mulai tahun 2011, dikelola oleh perusahaan swasta bernama PT. 

Bumitangerang Mesindotama. Luas lahan yang dimiliki seluruhnya adalah 

1,5Ha dengan rincian 1Ha untuk areal kafetaria, museum, kantor operasional, 

gudang dan tempat pengeringan biji kakao sedangkan 50are merupakan kebun 

kakao, kandang sapi, ruang pembibitan dari kakao tersebut. BT Cocoa 

Agrowisata buka untuk umum pada hari senin sampai dengan minggu dimulai 

dari pukul 09.00 sampai dengan 17.00. Kunjungan wisatawan perhari mencapai 

15-50 orang. BT Cocoa Agrowisata memiliki konsep yang mengedukasi 

pengunjung tentang bagaimana proses tahapan pengolahan cokelat dimulai dari 

pembibitan sampai dengan pengemasan. Berikut adalah gambaran denah lokasi 

dari berbagai fasilitas pada BT Cocoa Agrowisata Cokelat di Desa Temukus 

yang terlihat pada Gambar 2.5, 2.6 dan 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.5 Site BT Cocoa Agrowisata Cokelat 

 
Sumber: Survey, 2019 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.6 Detail denah A BT Cocoa Agrowisata Cokelat 

 
Sumber: Survey, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.7 Detail denah B BT Cocoa Agrowisata Cokelat 

 
Sumber: Survey, 2019 

Tanaman cokelat/kakao yang ditaman pada agrowisata ini merupakan 

jenis tanaman baru yang di peroleh dari hasil silang tanaman lokal dan 

tanaman berjenis Criollo. Penggabungan ini bertujuan untuk menciptakan 

bibit kakao yang sesuai dengan iklim lokal Desa Temukus dan produksi 

buah seperti jenis Criollo. Biji-biji kakao hasil perkebun dikeringkan dan 

diolah di pabrik yang letaknya tidak jauh dari kebun. Biji yang diolah tidak 



hanya berasal dari perkebunan tetapi kebanyakan diperoleh dari petani di 

daerang Selemadeg Tabanan, Lombok dan Flores. Berikut adalah suasana 

kebun kakao pada BT Cocoa Agrowisata yang terlihat pada Gambar 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Gambar 2.8 Kebun cokelat/kakao BT Cocoa Agrowisata Cokelat 
 

(Sumber: Survey 2019) 

BT Cocoa Agrowisa Cokelat ini memiliki keunikan pada sistem 

pengolahan limbah perkebunan seperti kulit buah kakao. Pengolahan limbah 

ini mengikuti sistem yang direncanakan pemerintah yaitu Sistem Pertanian 

Terintegrasi (Simantri). Limbah dari kebun difermentasi menjadi pupuk 

dengan campuran kotoran sapi yang diperoleh dari kandang sapi. Urine sapi 

dimanfaatkan sebagai biogas yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

listrik disekitar area perkebunan. Berikut adalah gambaran Sistem Pertanian 

Terintegrasi yang terlihat pada Gambar 2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.9 Kandang sapi (kiri), bak penampungan (tengah) dan tabung biogas (kiri) 

Sumber: Survey 2019 

 

  



Penjelasan lebih lengkap mengenai BT Cocoa Agrowisata Cokelat adalah 

sebagai berikut. 
 

1. Lokasi Agrowisata 
 

Agrowisata ini terletak di Buleleng tepatnya di Desa Temukus. Berada 

pada JL. Seririt Singaraja dan dekat dengan pantai lovina. 
 

2. Aktifitas Agrowisata 
 

Berbagai aktifitas terdapat pada BT. Cocoa Agrowisata Cokelat 

diantaranya adalah sebagai berikut. 

a. Berwisata di perkebunan cokelat/kakao 
 

b. Pembibitan tumbuhan cokelat/kakao, seperti yang 

terlihat pada Gambar 2.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Gambar 2.10 Ruang pembibitan tumbuhan cokelat/kakao 

 
Sumber: Survey 2019 

Ruang ini memiliki suasana yang sejuk walaupun terpapar dengan cahaya 

matahari yang bertujuan mempercepat pertumbuhan bibit cokelat/kakao. 

c. Ruang fermentasi biji cokelat/kakao, seperti yang 

terlihat pada Gambar 2.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Ruang fermentasi biji cokelat/kakao 
 

Sumber: Survey 2019 

 



d. Penjemuran dan penampungan biji cokelat/kakao, seperti yang 

terlihat pada Gambar 2.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.12. Ruang penjemuran dan penampungan biji cokelat/kakao 

 
Sumber: Survey 2019 

3. Fasilitas Agrowisata 
 

Berbagai fasilitas terdapat pada BT. Cocoa Agrowisata Cokelat 

diantaranya adalah sebagai berikut. 
 

a. Kebun tumbuhan cokelat/kakao 
 

b. Ruang pembibitan tumbuhan cokelat/kakao 
 

c. Ruang pengolahan biji cokelat/kakao 
 

d. Kandang sapi dan ruang pengolahan biogas 
 

e. Kafetaria dan Restaurant, seperti yang terlihat pada Gambar 2.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Gambar 2.13. Ruang kafetaria dan restaurant 

 
Sumber: Survey 2019 

 

  



Ruang ini memiliki suasana yang nyaman, sirkulasi udara dan 

masuknya sinar matahari cukup baik, serta penggunaan kombinasi 

jenis material fabrikasi dan alami memberikan tampilan yang 

menarik di ruangan ini. Produk yang dijual disini tidak sepenuhnya 

berbahan dasar cokelat/kakao. Produk cokelat hanya berupa 

minuman, kue, serta cokelat batangan yang menyerupai permen. 

Selain produk berbahan dasar cokelat terdapat juga produk dari 

olahan pasta. 

f. Museum cokelat/kakao, seperti yang terlihat pada Gambar 2.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Gambar 2.14 Ruang museum cokelat/kakao 

 
Sumber: Survey 2019 

 

g. Workshop dan Games Area, seperti yang terlihat pada Gambar 2.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.15 Workshop dan Games Area 

 
Sumber: Survey 2019 

 



h. Toilet, seperti yang terlihat pada Gambar 2.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.16 Toilet 

 
Sumber: Survey 2019 

Ruang ini memiliki suasana alami dan mewah dikarenakan 

penggunaan material yang berasal dari alam dan peralatan sanitair 

yang berkualitas. 
 

i. Parkir kendaraan, seperti yang terlihat pada Gambar 2.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.17 Parkir kendaraan 
 

Sumber: Survey 2019 

 

  



2.5 Karakter Objek 

Karakter Objek merupakan gambaran umum sebuah sifat / karakter 

dari objek perancangan, karakter objek dari sebuah perancangan agrowisata  

adalah perancangan yang memiliki unsur wisata sebagai pembelajaran bagi 

masyarakat untuk menambah wawasan tentang agrowisata atau agrobisnis 

dengan informasi yang edukatif, komunikatif, efektif, dan inovatif. 

 


