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Pengembangan Agrowisata merupakan salah satu upaya dalam 
rangka mengembangkan usaha masyarakat berbasis agribisnis 
dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani khususnya 
dan masyarakat di wilayah yang bersangkutan pada umumnya. 

Sinergi antara Pertanian dan Pariwisata merupakan landasan dalam 
pengembangan Agrowisata. Dengan demikian, pengembangan 
Pertan ian dan Pariwisata secara simultan merupakan salah satu 
bentuk pengembangan ekonomi kreatif di sektor pertanian yang 
dapat memberikan nilai tambah bagi usaha agrib isnis dalam rangka 
peningkatan kesejahteraan petani. Dampak positif pengembangan 
Agrowisata antara lain dapat meningkatkan nilai jual komoditi 
pertan ian yang dihasilkan dan berkembangnya sum ber-sumber 
pendapatan lainnya yang dapat dinikmati oleh masyarakat setempat. 
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Buku Pedoman Umum Agrowisata ini diharapkan dapat dijadikan 
sebagai salah satu referensi bagi berbagai pihak yang berkepentingan 
dalam rangka pengembangan Agrowisata. 

Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 
semua pihak yang telah terl ibat dalam penyusunan Pedoman in i, 
semoga menjadi kontribusi yang besar dalam pengembangan 
agribisnis di Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat khususnya 

petani. 

Jakarta, Maret 2012 
Direktur Jenderal Pengolahan 
dan Pemasaran Hasil Pertanian, 
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A. Latar Belakang 

Pengembangan agrowisata merupakan kegiatan yang berupaya 
untuk mengembangkan sumberdaya alam suatu daerah yang 
memiliki potensi di bidang pertanian untuk dikembangkan fungsinya 
sebagai obyek wisata (wisata agro). Daerah perkebunan, sentra 
penghasil sayuran tertentu dan wi layah perdesaan berpotensi besar 
menjadi agrowisata (obyek wisata agro) . Potensi yang t erkandung 
terse but harus dilihat dari segi lingkungan alam, letak geografis, jenis 
produk, atau komoditas pertanian yang dihasi lkan, serta sarana dan 
prasarananya. 

Pengembangan agrowisata merupakan salah satu upaya dalam 
rangka mengembangkan usaha masyarakat berbasis agribisnis 
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dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani khususnya 
dan masyarakat di wilayah yang bersangkutan pada umumnya. 

Dapat dikatakan bahwa agrowisata adalah usahatani yang salah 
satu fungsi lainnya adalah sebagai obyek pariwisata. Demikian pula 
dalam hal pemasaran produks inya berorientasi bagi pelayanan para 
wisatawan pada kawasan tersebut. Misalnya usaha penggemukan 
sapi a tau bud idaya sayu ran yang pemasaran has ii nya d iarah kan u ntu k 
memenuhi kebutuhan hotel atau restoran yang melayani wisatawan. 
Dalam hal ini, tekno logi yang diterapkan adalah tekno logi usaha tani 
yang dapat mencapai mutu produksi sesuai dengan perm intaan hotel 
atau restoran tersebut. Dengan demikian, agrowisata merupakan 
salah satu bentuk kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat 
berbasis agribisnis, sehingga menjadikan kawasan agribisnis dan 
perdesaan yang bersangkutan sebagai profit center. 

Landasan dalam pengembangan agrowisata ialah sinergi antara 
pertanian dan pariwisata. Dengan demikian, pengembangan 
pertanian dan pariwisata secara simul t an merupakan sa lah satu 
bentuk pengem bangan ekonomi kreat if di sektor pertanian yang 
dapat memberi kan nilai tambah bagi usaha agrib isnis dalam 
rangka pen i ngkatan kesejahteraan petan i. Beberapa dam pak pos itif 
pengembangan agrowisata antara lain meningkatkan nilai jual 
komoditi pertanian yang dihasilkan dan berkembangnya sumber
sumber pendapatan lainnya yang dapat dinikmati oleh masyarakat 
setempat seperti penyewaan homestaydan sarana rekreasi lainnya, 
kantin, penjualan cindera mata, dan lain-lain. Selain itu, agrowisata 
merupakan salah satu wahana yang efektif dalam rangka promosi 
produk-produk pertanian dan budaya Nusantara. Hal tersebut 
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karena se lain dapat menikmati hasil pertanian secara langsu ng dari 
sumbernya, para pengunjung akan terkesan dengan sensasi wisata 
alam yang un ik dan segar yang akan terbawa hingga mereka kem bali 
ke t empat asalnya bahkan mereka akan be rcerita kepada ke luarga 
sert a handai to lan nya. Dalam st rat egi pemasaran hal terse but dikenal 
sebagai the Word of Mouth (WOM) 

Potensi daya tarik agrowisata yang besar di berbagai wilayah/daerah 
ini belum direncanakan dan dimanfaatkan dengan baik, seh ingga 
be lum dapat mem berikan keu ntungan dan manfaat yang optimal bagi 
masyarakat kawasan pertanian dan pemangku kepentingan lainnya. 
Untuk itu diperlukan arahan dan sosialisas i dari pemerintah tentang 
pengembangan agrowisata disertai dengan pendampi ngan secara 
berkes inambu ngan, dimulai dari pembentukan kesadaran, kehendak 
dan kesepakatan untuk bersama menggali potensi-potensi yang dim iliki 
sehingga menjadi obyek daya tarik wisatawan unt uk berkunjung, dan 
apabila dipromosikan, diselenggarakan berdasarkan sistem manajemen 
mut u yang baik dan konsisten akan memberi kan hasil ni lai tambah dan 
daya saing bagi petan i serta masyarakat perd esaan pada umumnya. Di 
sisi lai n, kesepakatan masyarakat untuk mengem bangkan agrowisata 
mendorong mereka untuk meningkatkan konservasi lingkungan, 
menjaga nilai estet ika dan kei ndahan alamnya yang merupakan daya 
tarik w isata. 

Usaha agrowisata memiliki beberapa keu nggulan potensia l ditinjau 
dari sisi pe laku usaha dan pemeri ntah, pertama, usaha agrowisata 
terletak pada modal yang dii nvestasikan ti dak ter lalu besar karena 
tidak perlu t erlalu banyak menyulap keadaan yang ada, wisatawan 
lebih menyukai panorama alam i; kedua, jenis wisata ini jarang 
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dilirik pelaku wisata lainnya karena setiap daerah memiliki ragam 
seni budaya khas masing-masing; ketiga, agrowisata melibatkan 
peranserta petani dan keluarganya yang bertempat tinggal di dan 
sekitar kawasan, baik sebagai pengelola usaha maupun sebagai 
pekerja dan mengurangi migrasi Desa-Kota; keempat, masyarakat 
tani pada dan di sekitar kawasan agrowisata termotivasi untuk 
melakukan diversifikasi usaha tani, meningkatkan nilai tambah dan 
kualitas produk pertanian untuk memenuhi permintaan wisatawan 
serta meraih keuntungan yang lebih besar melalui penjualan 
langsung; kelima, interaksi harmonis dan saling membutuhkan antar 
kawasan pertanian dan kawasan agrowisata mendorong semua 
pihak untuk memantau, mengendalikan dan mengawasi dampak 
negatif kunjungan wisatawan (dampak sosial budaya dan dampak 
terhadap lingkungan) yang dapat menurunkan citra, daya saing dan 
pendapatan masyarakat kawasan agrowisata. 

B. Tujuan 

1. Sebagai referensi dalam penyusunan Rencana lnduk 
Agrowisata. 

2. Panduan untuk rencana pengembangan kawasan agrowisata 
yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan petani dan 
masyarakat melalui pengembangan sistem dan usaha agribisnis 
yang disinergikan dengan keindahan/keunikan alam, produk 
pertanian yang bermutu, atraksi dan eventswisata yang berdaya 
saing dan berkelanjutan sebagai daya tarik wisata. 



PEDOMAN UMUM AGR O W 

'"'···. >. ...... . '.\. ., 
.I• s~ A· rlil;A . . - ~,.. 

,: .. - . -
% ' '. ' ~~; ~ .,.,,, 

C. Sasaran 

Berkembangnya Agrowisata dan Wisat a Agro di berbagai wilayah di 
seluru h Nusantara serta meni ngkatnya kesejahteraan masyarakat 
khususnya petani dan para pelaku usaha terkait. 

D. Manfaat dan Pengguna Pedoman 

Disusu nnya Pedoman Umum Agrowisata ini diharapkan bermanfaat: 
1. Sebagai referensi dan acuan bagi pemangku kepentingan, yaitu : 

a. Pengamb il keputusan di berbagai tingkat pemerintahan . 
b. Pe laksana di berbagai tingkat pemerintahan . 
c. Poktan/Gapoktan dan masyarakat perdesaan di lingkungan 

pertan ian. 
d. Pihak swasta yang akan mengembangkan agrowisata. 
e. Akademisi. 
f . Lembaga legislatif. 
g. Masyarakat luas . 

2. Untu k menyamakan persepsi dalam pengembangan agrowisata 
yang terpadu dan berkelanju tan . 

E. lndikator Keberhasilan 

Keberhasi lan operasional pengembangan agrowisata akan tercermin 
dari seju mlah indikator yaitu : 

' 
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1. Ind i kator Kel uaran ( outputj : 
a. Terbentuknya kesadaran, kehendak, kesepakatan, 

pengetahuan dan keterampilan masyarakat tani dan 
pengelola agrowisat a. 

b. Terwujudnya rencana pengembangan agrowisata yang 
melibatkan seluruh stakeholder. 

c. Terbangunnya/terpeliharanya fasilitas, prasarana dan 
sarana lokasi agrowisata meliputi : sistem zonasi, jaringan 
komu nikasi, fasili tas kesehatan, keamanan, kebersihan, 
lapangan parkir, jalan kawasan, sumber li st ri k dan energi, 
sistem pembuangan kotoran/pembuangan air, si stem 
penerangan dan keamanan, sistem atraksi . 

d. Menguatnya ke lembagaan petani . 
e. Tersusunnya pedoman tata kelo la usaha agrowisata. 
f . Terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

pengem bangan kawasan agrowisata. 

2. lndikator Hasil (outcome) : 
a. Meningkatnya diversifikasi dan kualitas produk pertanian . 

Segala sesuatu yang disaj ikan harus memiliki kualitas, 
mengingat para wisat awan yang membeli hasi l pertanian 
dan olahannya akan mengkonsumsi dan membeli langsung, 
dengan demikian hanya hasil pertanian yang berkualitas 
yang dapat menjadi daya tarik untu k dibeli dan dikonsumsi 
oleh para pengunjung agrowisata. 

b. Berkembangnya agrow isata di berbagai w ilayah . 
c. Tersedianya paket-paket wisata dan aneka ragam atraksi 

w isata. 
d. Meningkatnya konservasi lingkungan/ sustainable development 
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e. Terjaganya nilai estetika dan keindahan alam . 
f. Meningkatnya kreativ itas dan inovasi keluarga tani. 
g. Meningkatnya kunjungan para wisatawan. 
h. Meningkat nya kegiatan ilmiah dan pengembangan ilmu 

pengetahuan terkait dengan bidang agribisnis. 
1. Penyerapan tenaga kerja dan penurunan migrasi Desa-Kota. 

3. lndikator Dampak (impactj: 
a. Diversifikasi usaha agribisnis di perdesaan. 
b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tani . 
c. Profit center berada pada petani . 
d. Memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. 
e. Peningkatan perekonomian di perdesaan. 
f . Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 
g. Memperbesar penerimaan devisa negara yang bersumber 

dari pengeluaran wisatawan luar negeri. 

F. Dasar Hukum 

Perundangan dan peraturan hukum yang melandasi Pedoman ini adalah: 
1. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional. 
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Dae rah. 

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah. 
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5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
Nasional. 

6. Undang- Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 
7. Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perl indungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang 

Penyelenggaraan Kepariwisataan . 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang 

Pe laksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tatacara 
Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang. 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 

11. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Dalam 
Negeri dan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No : 204/ 
KPTS/ HK/050/4/1989 dan Nomor KM . 47/PW.DOW/MPPT/89 
Tentang Koordinasi Pengembangan Wisata Agro . 

12. Peraturan Menteri Pertanian No 41 tahun 2009 tentang Kriteria 
Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian. 

G. Pengertian 

1. Sistem agribisnis adalah pembangunan pertanian yang dilakukan 
secara terpadu, tidak saja dalam usaha budidaya (on farm) tetapi 
juga meliputi pembangunan agribisnis hulu (penyed iaan sarana 
pertanian). agribisnis hil ir (pengolahan dan pemasaran) serta 
jasa-jasa pendukungnya. 
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2. Agrowisata, di definisikan suatu kawasan usaha pertanian yang 
dikembangkan secara kreatif sehingga mempunyai daya ta rik 
wisata . Komponen kegiatan dapat me liputi sa lah satu, beberapa 
atau kese luru han subsistem agribisnis dari hulu (penyediaan 
sarana produksi, kegiatan produksi /budidaya), pengolahan dan 
pemasaran produk pertanian, penel itian dan pengembangan 
pertanian serta kegiatan budaya masyarakat terkait pertanian . 

3. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang di lakukan oleh seseorang 
atau sekelompok orang dengan mengunjungi tern pat tertentu untuk 
tuj uan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan 
daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 

4. WisataAgro,didefin isikan sebagai suatu bentuk kegiatan pariwisata 
yang memanfaatkan usaha di bidang agro (agribisnis) sebagai obyek 
wisata dengan t ujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, 
rekreasi dan pengembangan usaha agribisn is. 

5. Wisatawan adalah orang yang melaku kan wisata. 
6. Pari wisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung 

berbagai fasilitas serta layanan yang dised iakan oleh masyarakat, 
pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah . 

7. Daya Tarik Wisat a adalah segala sesuat u yang memili ki keunikan, 
ke indahan, dan ni lai yang berupa keanekaragaman kekayaan 
alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran 
atau tujuan ku njungan wisatawan . 

8. Daerah tujuan pariwisata yang selanju t nya disebut Destinasi 
Pariwisata -ada lah kawasan geografis yang berada dalam satu 
atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya te rdapat daya 
ta ri k wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, 
se rta masyarakat yang salingterkait dan melengkapi terwujudnya 
kepariwisataan. 
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9. Usaha Agrowisata adalah usaha yang menyediakan obyek usaha 
agribisnis dalam suatu kawasan agrowisata bagi pemenuhan 
kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariw isata. 

10. Pe laku Usaha Agrowisata adalah orang atau sekelompok orang 
yang melakukan kegiatan usaha agrowisata. 

11 . Kawasan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berbasis 
Agrowisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama 
agribisnis se lanjutnya disinergikan dengan kegiatan wisata 
yang mempunyai pengaru h penting dalam satu atau lebih aspek, 
seperti peningkatan kuantitas dan kualitas produk pertanian, 
pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber 
daya alam, serta daya dukung lingkungan hidup, seh ingga dapat 
memberikan ni lai tambah dan daya saing bagi pe laku usaha 
agrowisata. 

12. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, 
dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh 
stakeholder agrowisata untuk mengembangkan profesionalitas 
kerja. 
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A. Daya Tarik Agrowisata 
Kelangkaan 

Jika wisatawan melakukan wisata di suatu kawasan agrowisata, 
wisatawan mengharapkan suguhan hamparan perkebu nan atau 
tanaman yang mengandung unsur ke langkaan karena tanaman 
te rsebut sangatjarang ditemukan pada saat ini. 

Kealamiahan 

Kealamiahan at raksi agrowisata, juga akan sangat menentukan 
keberlanjutan dari agrowisata yang dikembangkan . Jika obyek 
wisata tersebut telah tercemar atau penuh dengan kepalsuan, 
pastilah wisatawan akan merasa sangat tertipu dan tidak ingin 
berkunjung kembali . 
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Keunikan 
Keunikan dalam hal ini adalah sesuatu yang benar-benar berbeda 
dengan obyek wisata yang ada. Keu ni kan dapat saja berupa 
budaya, trad isi, dan tekno logi lokal dimana obyek wisata tersebut 
dikembangkan. 

B. Pengembangan Agrowisata Berkelanjutan 

Pengembangan agrowisata berkelanjutan, meliputi: 
1. Pengembangan usaha dengan menerapkan prinsip-prin sip 

pelestarian dan pengembangan fungs i sumberdaya alam dan 
lingkungan hidup, yang meliputi aspek-aspek fis ik, biologi serta 
sosial budaya masyarakat setempat. Usaha budidaya serta 
pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dalam rangka 
agrowisata berkelanjutan harus memperhatikan kriteria sebagai 

berikut : 
a. Kriteria lokasi, mel iputi : 

1) Usaha produksi tanaman pangan dan hortikultura tanaman 
sem usim dan perkebunan tanaman sem usim dilakukan 
pada Kawasan Budidaya Pertanian Tanaman Semusim 
dalam RTRW. 

2) Usaha produksi tanaman pangan dan hortikultura 
tanaman tahunan dan perkebunan tanaman tahunan 
dilakukan pada Kawasan Budidaya Pertanian 
TanamanTahunan dalam RTRW. 

3) Usaha prOaluksi peternakan dilakukan pada Kawasan 
Budidaya Pertan ian dalam RTRW. 
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4) Usaha produksi olahan hasil pertanian diproduksi pada 
Kawasan Budidaya Non Pertanian yang diiz inkan atau 
pada Kawasan Budidaya Pertanian dengan ketentuan 
khusus yang berwawasan lingkungan . 

5) Kawasan Lindung (KL) seperti Hutan Lindung, Suaka 
Margasatwa, KL di sekitar mata air, KL di sepanjang sungai, 
gambut dengan kedalaman 3 m atau lebih dan KL lainnya 
tidak diperkenankan digunakan untuk budidaya pertanian . 

b. Kriteria teknis, mel iputi : 

1) Budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 
tanaman semusi m dilaksanakan dengan menerapkan 
standar teknis budidaya (GAP) tanaman semusim yang 
berwawasan lingkungan . 

2) Budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 
tanaman tahunan dilaksanakan dengan menerapkan 
standar teknis budidaya (GAP) tanaman tahunan yang 
berwawasan lingkungan . 

3) Budidaya peternakan dilaksanakan dengan menerapkan 
standar teknis budidaya (GFP) peternakan yang 
berwawasan Ii ngku ngan. 

4) Pas ca pan en dan pengolahan hasi I pertan ian di laksanakan 
dengan menerapkan cara penanganan pasca pan en yang 
baik (GHP) dan cara pengolahan yang baik (GMP) produk 
pertanian. 

5) Menjamin tingkat bahaya erosi yang mendekati = 0 ton/ 
ha (US LE) dan kualitas limbah sesuai baku mutu limbah 
dengan tingkat be ban pencemaran yang diperbolehkan 
sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 
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6) Melaksanakan pengelolaan limbah (cair, padat, gas) yang 
memadai sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di bidang li ngkungan. 

c. Kriteria lain-lain, meliputi: 
1) Tidak mempekerjakan anak-anak pada usia waj ib 

seko lah. 
2) Tidak mempekerjakan kaum wanita pada kegiatan

kegiatan yang memerlukan curahan tenagalfisik yang 
tidak sesuai bagi kaum wan ita atau beresiko ti nggi 
terhadap keselamatan atau cedera. 

3) Berkontribusi positif terhadap pengembangan kehidupan 
sosial, ekonomi masyarakat sekitar dan pelestarian 
budayalokal. 

2. Pengembangan berbasis masyarakat, dimaksudkan pola 
pemberdayaan masyarakat petan i untuk mengembangkan 
agrowisata melalui : 
a. Peran kepemimpinan formal dan non formal , dalam 

mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat kawasan agrowisata. 

b. Komunikasi, informasi dan edukasi, untuk meningkatkan 
pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap serta 
menjadi budaya masyarakat tani khususnya bagi pengelola 
dan pekerja usaha agrowisata melalui pendidikan forma l dan 
non formallpenyuluhan dalam menghasilkan komoditi dan 
produk olahan pertan ian yang berkualitas berdasarkan Good 
Agricultural Process ( GAA, Good Handling Process ( GHA, 
Good Delivery Process ( GDA, Good Manufacturing Practices 
(GMA dan jasa pelayanan prima untuk para w isatawan. 
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3. Program Pemerintah, yaitu : 
Penetapan wi layah/daerah agrowisata sebagai daerah/wilayah 
pemberdayaan yang di tetapkan berdasarkan ketentuan/ 
keputusan Dinas Provinsi terkait. 

4. Kemitraan dengan dunia usaha dan Perguruan Tinggi, untuk 
mendukung pengembangan agrowisata, melaku kan kaj ian 
dan mengem bangkan teknologi tepat guna yang sesuai bagi 
pengembangan kawasan agrowisata. 

5. Kemitraan dengan Poktan/Gapoktan, sebagi salah satu potensi 
agrowisata, Poktan/Gapoktan menyed iakan produ k atraksi 
wisata. 

C. Kriteria Lokasi Agrowisata 

Lokasi agrowisata yang dapat dikembangkan memiliki ciri-ciri sebagai 
berikut: 
1. Mempunyai potensi sumber daya alam yang mendukung untuk 

di kembangkan usaha pertanian dan pariw isata sekaligus dengan 
cir i-ciri antara lain lahan yang potensial untuk pertan ian, adanya 
produk yang kh as (specialt0, keadaan alam dan/atau sosial 
budaya masyarakat yang unik, akomodas i, penyewaan peralatan 
rekreasi ruang terbuka dan pe layanan wisatawan. 

2. Sebagian besar kegiatan di lokasi tersebut berhubungan 
dengan kegiat an budidaya pertanian termasuk di dalamnya 
usaha pengolahan pertan ian, pemasaran hasil-hasi l pertanian, 
pemasaran sarana pertan ian dan permodalan (komponen input 
pada agribisn is hulu) dan berinteraksi harmonis dan saling 
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membutuhkan dengan kegiatan agrowisata yang mempercepat 
berkembangnya agribisn is, dan sebaliknya kegiatan agribisnis 
yang memacu berkembangnya agrowisata. 

3. Karakteristik sosial budaya masyarakat kondusif bagi 
pengembangan usaha pertanian dan pariwisata. 

D. Prasyarat Lokasi Agrowisata 

Pengembangan lokasi agrowisata harus memenuhi beberapa 
prasyarat dasar antara lain: 
1. Memiliki lahan potensial untuk mendukung penataan sistem 

zonasi yang terdiri dari: 
a. Zona pertunjukan dan rekreasi anak dikembangkan sebagai 

pusat berbagai kegiatan atraksi w isata, ruang serba guna, 
teman bermain anak-anak, dan lain-lain . 

b. Zona penyangga lebih menitikberatkan atau memfokuskan 
kepada penyangga yang dapat memperkuat kesan hijau, 
nyaman dan memi liki nilai konservasi yang tinggi. Pada zona 
penyangga sebaiknya dihindari bangunan-bangunan yang 
permanen, terbuat dari beton atau batu. 

c. Zona pe layanan, semua kegiatan dan penyediaan fas il itas 
yang dibutuhkan oleh pengunjung atau wisatawan seperti 
bumi perkemahan, rumah perdesaan/ home stay, pelayanan 
informasi, dan lain-lai n. 

d. Zona edukasi, penelitian dan pengembangan lebih 
menitikberatkan kepada kegiatan edukasi, pelatihan, 
penelitian dan pengembangan budidaya pertanian/ 
agribisnis . 
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e. Zona agribisnis, semua kegiatan dalam sistem agribisnis 
yang saling mendukung dan menguatkan mulai dari 
pengadaan sarana prasarana, bud idaya pertanian (on farm) 
sampai dengan pengolahan dan pemasaran has il pertanian, 
termasuk kegiatan penunjangnya. 

2. Memiliki prasarana dan infrastruktur yang memadai untuk 
mendukung pengembangan kawasan agrowisata, misalnya : 
aksesibilitas (jalan dan sarana transportasi}, air bersih, jaringan 
listrik dan telekomunikasi, koperasi, puskesmas, pos keamanan, 
rumah ibadah dan fasilitas umum serta fasilitas sosial lainnya. 

3. Memiliki sumberdaya manusia yang sadar, berkehendak dan 
sepakat untuk mengembangkan kawasan agrowisata. 

4. Pengembangan agrowisata tersebut mampu mendukung upaya
upaya konservasi alam dan kelestarian lingkungan hidup bagi 
ke lestarian sumberdaya alam, kelestarian sosial budaya maupun 
ekosistem secara keseluruhan . 

E. Penentuan Kawasan Agrowisata 

Batasan (delineasi) suatu kawasan agrowisata tidak ditentukan oleh 
batasan administratif pemerintahan (Desa, Kecamatan, Kabupaten, 
dan sebagainya}, tetap i lebih ditentukan dengan memperhatikan 
kondis i aktual dan potensi perkembangan agribisnis (off farm dan on 
farm) kawasan pertanian, daya tarik wisata (potensi alam, budaya, 
buatan/ artificial, event, dan sebagainya}, potensi amenitas/fasilitas 
agrowisata, aksesibilitas (dukungan sistem transportasi meliputi rute 
atau jalur transportasi, fasilitas terminal, bandara, pelabuhan dan 
moda transportas i}, serta sarana dan fasi litas umum (ketersediaan 
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fas ilitas pendukung yang digunakan oleh wisatawan, seperti listrik, air 
bersih, mushola, t elekomun ikasi, pos, puskesmas, dan sebagainya) . 
Transformasi/proses pengembangan wilayah pertanian/agribisn is 

menjadi kawasan agrowisata dapat digolongkan dalam 3 (tiga) strata, yaitu : 
Persiapan Kawasan Agrowisata, Pra Kawasan, dan Kawasan Agrowisata. 

lndikator Pokok Pengembangan Kawasan Agrowisata : 

Persiapan 
No. lndikator Kawasan Pra Kawasan Kawasan 

(O _ 1 tahun) (1 - 5 tahun) Agrowisata 

1. Eksplorasi dan 

"' perencanaan 

2. Pemasaran agrowisata 

"' "' 3. Dukungan fas ili tas, ,,) 

prasarana dan sarana {, 

4 . Pemberdayaan 

"' "' pengelola usaha 

kawasan agrowisata 

5. Ragam atraksi dan '1 
rekreasi 

6. Penguatan 

"' kelembagaan 

7. Kemitraan '1 

Melalu i pengem bangan kawasan agrowisata diharapkan akan 

menempatkan profit centre berada di petani/perdesaan, sehingga 
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dapat meningkatkan pendapat an petani/ masyarakat di perdesaan, 
menyediakan lebih banyak lapangan kerja dan mendorong 
berkembangnya kegiatan ekonomi lainnya di perdesaan . 

Alur proses pengembangan kawasan agrowisata yang di laksanakan 
secara partisipasif dapat dilihat pada Gambar 1. 

PROSES IDEAL 
PENGEMBANGAN KAWASAN AGROWISATA 

KOORDINASI 
PELAKSANAAN 

KEGIATAN 

PEMBAHASAN 
DAN 

KOOROINASI 
PERENCANAAN 
LINTAS SEKTOR 

PENYUSUNAN 
PROPOSAL 

TERINTEGRASI 
DAN 

PROPOSAL 
BAGIAN 

DELINEASI 
KAWASAN 

PENYUSUNAN RENCANA 
DETAIL USAHA 

DAN 
PENGEMBANGAN KAWASAN 

(MASTER PLAN 
AGROWISATA) 

PENYUSUNAN 
BASELINE 

DATA KAWASAN 

ANALISIS POTENSI 
PENINGKATAN 

KESEJAHTERAAN/ 
PENOAPATAN MASYARAKAT 

MELALUI OPTIMALISASI 
PENGEMBANGAN KAWASAN 

TARGET 
PENINGKATAN 
PENDAPATAN 
MASYARAKAT 

OALAM 
TIME FRAME 
TER1BfflJ 

Gambar 1. Proses Ideal Pengembangan Agrowisata 
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F. Standar Teknis Agrowisata 

Standar teknis pengembangan agrowisata terpenuhi apabila 
komponen-komponen pengisi I pendukungtelah tersedia pad a sebuah 
kawasan agrowisata. Komponen pengisi/pendukung t ersebut dapat 
tersedia secara lengkap atau hanya sebagian sesuai dengan sasaran 
pengembangan dan potensi kawasan agrowisata yang te lah dimi lik i. 
Standar teknis agrowisata meliputi standar operasional berbagai 
kegiatan usaha agribisnis dan pariw isata, meliputi : 
1. Aspek Agrib isnis 

a. Lahan sebagai sarana budidaya tanaman pertanian dan 
peternakan, termasuk kegiatan konservasi tanah/lahan . 

b. Pengolahan tanah/penyiapan lahan . 
c. Ben ih/b ibit tanaman, termasuk produks i benih dan 

pembibitan. 
d. Penanaman tanaman pertanian dan tanaman pendu kung 

lainnya. 
f . Pengelolaan kesuburan tanah dan pengelolaan air. 
g. Pengendalian hama, penyakit dan gulma. 
h. Pengelo laan kotoran ternak. 
1. Pemanenan hasil pertanian dan peternakan . 
J. Penanganan pasca panen . 
k. Pengo lahan hasil pertanian . 
I. Pengemasan . 
m. Penyimpanan dan pengangkutan. 
n. Pengolahan limbah dan pengelo laan lingkungan 
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2. As pek Pariwisata 
a. Hospitality 
b. Keamanan 
c. Atraksi wisata 
d. Daya tarik lingkungan 
e. Sarana dan prasarana 
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Tahap inisiasi dan perencanaan merupakan tahap paling awal dari 
proses pengembangan kawasan agrowisat a. Pada tahap ini lah 
ditentukan apakah agrowisata memang potensial dan layak untuk 
dikembangkan dan bagaimana langkah- langkah perencanaan 
kawasan agrowisata. Sesuai dengan tahapannya, ln isiasi dan 
Perencanaan Kawasan Agrowisata, terdiri dari : 
A. Persiapan 
B. Penilaian Kelayakan 
C. Pe nyusunan Rencana lnd uk (Master Plan) 
D. Pe ngajuan Perizinan 

A. Persiapan 

Pada tahap ini terdapat dua kegiatan utama yang harus dilakukan, 
yaitu kaj ian awal terhadap potensi agrowisata dan pembentukan t im 
awal/in isiasi yang menjadi mot or penggerak pada tahap persiapan 
pengembangan kawasan agrowisata. 
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1. Pembentukan tim awal/in isiasi 
Dilakukan untuk membentuk tim yang bertanggung jawab pada 
tahap persiapan pengembangan, walaupun tidak harus tim 
te rsebut yang melakukan semua kegiatan pada tahap persiapan . 
Kegiatan-kegiatan yang harus di lakukan untuk membentuk Tim 
Awal/lnisiasi adalah : 
• Pertemuan dengan wakil Poktan/Gapoktan, kelompok 

masyarakat, dan pemerintahan desa/kecamatan untuk 
melakukan sosialisasi ide/gagasan pengembangan 
agrowisata dan menerima umpan balik dari seluruh 
pemangku kepentingan . 

• Perumusan struktur organisas i tim inisiasi. Tim ln isiasi 
terdiri dari perwak il an kelompok-kelompok masyarakat 
yang berada di dan terkait dengan pengembangan kawasan 
agrowisata. Perumusan struktur organisasi termasuk 
juga menentukan tujuan dan sasaran dari pengembangan 
kawasan agrowisata. 

• Perumusan tugas dan tanggungjawabTim lnis iasi . Tugas dan 
tanggung jawab Tim ln isiasi disesuaikan dengan kompetensi 
dan kapasitas dari masing-masing perwaki lan kelompok 
masyarakat. Salah satu tugas Tim lnisiasi adalah melakukan 
kajian awal pengembangan agrowisata. Tugas dan tanggung 
jawab harus disepakati bersama. 

• Penyusunan langkah-langkah/program inisiasi . Langkah 
langkah/program-program yang akan dilakukan pada tahap 
inisiator dirumuskan bersama oleh seluruh Tim lnisias i dan 
disetujui oleh perwakilan kelompok masyarakat yang tidak 
termasuk dalam Tim lnisiasi . 



P E D O M A N U M U M A G R : 

• Koord inas i dengan pemerin tah daerah. Tuj uan, sasaran, 
dan program -program persiapan pe ngembangan kawasan 
agrowisata dikoo rdinasikan dengan Pemerintah Daerah, 
ya itu instansi pemeri ntah

1 

daerah yang mem bawahi urusan 
pertanian dan tanaman pangan, perkebunan, peternakan, 
perikanan, dan pariwisata. Hal ini diperl ukan untuk 
mendapatkan dukungan kebijakan dari Pemerintah Daerah. 

2. Kaji an awal pot ensi agrowisata 

Dilakukan untuk mengidenti fikasi potensi agrowisat a di kawasan 
pertanian / perdesaan terte ntu . Tiga pertanyaan awal yang harus 
dijawab ter lebi h dahulu sebelum menentu kan apakah agrowisata 
potensial dikembangkan ia lah : 

• Apakah su mber daya pertanian yang dimi li ki potensial untuk 
dikembangkan sebagai day a tarik wisat a dari aspek kekhasan, 
keunikan, kualit as tanaman pertan ian, dan produksi? 

• Apakah ada pasar potens ial untuk sum ber daya agrowisata 
yang akan dikembangkan? 

• Apakah dengan pengem bangan kawasan agrowisata dapat 
mendu kung pencapaian tujuan pengembangan masyarakat 
petani/perd esaan? 

B. Penilaian Kelayakan 

Pad a tahap ini akan ditentukan dengan leb ih terukur tentang kelayakan 
dari pengembangan kawasan agrowisata. Kelayakan yang harus dinilai 
terd iri dari kelayakan fis ik (geografis, geologis, ikli m, hidro logis, dan lain-
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lain), kelayakan sosial budaya (d ukungan masyarakat dan budayanya), 
serta kelayakan ekonomilfinansial (kontri busi pada perekonomian 
wilayah dan tingkat pengembalian modallkeuntungan). 

Kegiatan yang di lakukan untuk menilai kelayakan terd iri dari : 
1. Penentuan tujuan dan sasaran stud i penilaian kelayakan . 
2. Pengenalan kondisi kawasan (fisik dan nonfis ik), mencaku p 

gambaran kawasan dalam kaitannya dengan wilayah yang leb ih 
luas, kondis i topografi, ik lim, hidro logis, aksesi bilitas, fasi li tas 
yang tersedia, kendala pengembangan, dan pengelola. 

3. Pentahapan pe ngembangan dan operas ionalisasi. 
4. Analisis pasar (kondisi saat in i dan proyeks i ke depan ), mencakup 

jumlah wisat awan saat ini (j ika sudah ada), jum lah wisatawan 
di daya tarik wisata sekitar, karakteristi k pasar wisat awan saat 
ini, kebutuhan pasar wisatawan, preferensi pasar wisatawan, 
proyeksi pertumbuhan w isatawan, dan identifikas i t arget pasar. 

5. Analisis kom petisi, mencakup lokasi,jenis dan ukuran, struktur harga, 
tingkat kunju ngan, permintaan pasar dan kecenderungannya. 

6. Analisis kelayakan 
• Kelayakan lingkungan (daya dukung fisik, daya tampung, dan 

peni laian dampak lingkungan) . 
• Kelayakan finansia l (menentukan struktur harga, pendapat an, 

biaya operasi, biaya pembangunan, pentahapan pembiayaan, 
penghitungan kelayakan, analis is cash floWJ . 

• Kelayakan sosial (social mapping, stakeholder analysis, 
rekayasa sosial atau social engineeriniJ . 

7. Penu lisan laporan hasi l penilaian kelayakan 
8. Penyusunan rencana usaha, te rdiri dari : 

. ' ,c,.:- ~ - , . . - - . ~ ~. ~ - - -- . -....;;. J.~ t, . ..Ji .. , AL. .. .,, ~ \ 
~4 · - · ·· ~- ... .... . ··., , 1 .· ,r , ,., ,.., ~'1t .-.. . . .-

" "' ,.~ .J ... . , . • e,, ... .,. 
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• ldentitas dan legalitas lembaga usaha. 
• Ringkasan rencana usaha. 
• Profil usaha. 
• Rencana produksi . 
• Rencana pemasaran . 
• Kebutuhan dana dan jadwal pengem balian pinjaman . 
• Analisis keuangan . 

C. Penyusunan Rencana lnduk Pengembangan 
Agrowisata 

Untuk pengembangan lebih Ian ju t sebagai suatu Kawasan Agrowisata 
yang dapat memberikan ko ntribusi nyata t erhadap peningkatan 
kesejahteraan masyarakat khususnya petani di wi layah yang 
bersangkutan, maka perlu adanya suatu Ren can a lnduk (Master Plan) 
yang baik sebagai acuan bagi para stakeholderyang terlibat. 

1. Muatan Rencana lnduk Pengembangan Agrowisata 
Rencana lnduk Pengembangan agrowisata memuat prinsip
prinsip pengembangan yang dianut, visi, misi, tu juan, keb ijakan, 
st rategi, dan program pembangu nan agrowisata. Strategi akan 
terdiri dari dua jenis, yaitu strategi um um pengembangan 
agrowisata daerah dan strat egi seti ap aspek pengembangan . 

Kerangka muat an rencana induk pengembangan agrowisata 
dapat dil ihat pada Gambar 2. 
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PRINSIP-PRINSIP 
PENGEMBANGAN AGROWISATA 

VISI DAN MISI PENGEMBANGAN AGROWISATA 

TUJUAN PENGEMBANGAN AGROWISATA 

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN AGROWISATA 

STRATEGI PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG 
(Um um) 

STRATEGI PENGEMBANGAN AGROWISATA JANGKA MENENGAH 

Strategi 
Strategi Strategi en emban an Strategi Strategi Strateg1 Strategi 

tata ruing pengemba~gan p :asilltas g p~ngembangan pemasaran pengembangan b 
kawasan daya tarik mfrastruktur aarowlsata SOM ~;,::.;:::" 

apawism agrowisata penunjanc pendukung (&masvarakat) 
apawisata 

PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN AGROWISATA 
(Jangka Menengah) 

Gambar 2. Skema Kerangka Muatan Rencana lnduk 
Pengembangan Agrowisata 
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a. Prinsip-Prinsip Pengembangan Agrowisata 

Prinsip-prinsip pengembangan agrowisata adalah pokok 
pemikiran yang dianut perencana dan pengelola dalam 
merumuskan arah pengembangan agrowisata. 
Prinsip-prinsip pengembangan agrowisata memiliki Fungsi : 
1) Menjadi pondasi yang mendasari pengembangan kawasan 

agrowisata. 
2) Sebagai nilai-n ilai dasar dalam perumusan visi, misi, tujuan, 

kebijakan, strategi, dan program pengembangan kawasan 
agrowisata. 

3) Sebagai nilai-nilai dasar dalam pelaksanaan pemantauan 
dan pengendalian kawasan agrowisata. 

Prinsip-prinsip pengembangan agrowisata Dirumuskan 
Berdasarkan : 

1) Kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan (fisik, hayati, 
serta sosial budaya). 

2) lsu strategis kawasan . 
3) Visi perusahaan/kelompok tan i/masyarakat. 

b. Visi Pengembangan Agrowisata 
Visi pengembangan kawasan agrowisata adalah rumusan 
mengenai keadaan yang ingin dicapai pada suatu periode 
perencanaan kawasan agrowisata berjangka panjang. 
Visi pengembangan kawasan agrowisata memil iki Fungsi: 
1) Mem beri kan gambaran ten tang kond isi kawasan agrowisata 

yang dicita-citakan dalam jangka panjang. 
2) Sebagai dasar dalam merumuskan misi pengembangan 

kawasan agrowisata. 
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3) Mem berikan arah bagi perumusan tujuan, kebijakan, dan 
strat egi pengembangan kawasan agrowisata. 

Visi pe ngembangan kawasan agrowisata Dirumuskan 
Berdasarkan : 
1) Visi perusahaan/kelompok tan i/masyarakat 
2) Prinsip-prinsip pengembangan agrowisata. 
3) Kondisi obyektif sumber daya di kawasan agrowisata 

(alam, budaya, usaha/bisnis). 

c Misi Pengembangan Agrowisata 
Misi pengembangan kawasan agrowisata adalah rumusan 
pernyataan mengenai komitmen untuk mewujudkan visi 
pengembangan kawasan agrowisata. 
Misi pengembangan kawasan agrowisata memiliki Fungsi : 
1) Sebagai pengejawantahan dari visi pengembangan 

kawasan agrowisata. 
2) Sebagai dasar dalam merumuskan tujuan, keb ijakan, dan 

strategi pengembangan kawasan agrowisata. 
3) Mem berikan arah dalam merumuskan st rat egi jangka 

menengah dan program prioritas pengembangan 
kawasan agrowisata. 

Misi pengembangan kawasan agrowisata Dirumuskan 
Berdasarkan : 
1) Visi pengembangan kawasan agrowisata. 
2) Kond isi obyekti f sumber daya di kawasan agrowisata 

(alam, budaya, usaha/bisnis). 



P E D O M A N U M U M A G R ; 

:fot'v,~e ..... ~tri...•msl~~~ 

d. Tujuan Pengembangan Agrowisata 
Tujuan pengembangan kawasan agrowisata adalah kondisi 
yang harus dicapai kawasan agrowisata pada akhir masa 
perencanaan. 
Tujuan pengembangan kawasan agrowisata mem il iki Fungsi : 
1) Sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi 

bagi pengembangan kawasan agrowisata. 
2) Memberikan arah dalam penentuan program prioritas 

pengembangan kawasan agrowisata. 
3) Sebagai to lok ukur keberhasilan pengembangan kawasan 

agrowisata. 
Tujuan pengembangan kawasan agrowisata Dirumuskan 
Berdasarkan : 
1) Visi dan misi pengembangan kawasan agrowisata. 
2) Posisi kawasan agrowisata t erhadap agrowisata 

lainnya. 
3) Posisi kawasan agrow isatadalam konteks kepariwisataan 

yang lebi h luas (kabupaten/ kota dan prov insi bahkan 
nasional). 

e. Kebijakan Pengembangan Agrowisata 
Kebijakan pengembangan kawasan agrowisata adalah 
arahan pembangunan yang dirumuskan dan ditetapkan 
untuk mencapai tujuan pe ngembangan kawasan agrowisata, 
merupakan pendekatan dan konsep yang akan diterapkan 
dalam pe ngembangan kawasan agrowisata. 
Kebijakan pengembangan kawasan agrowisat a memi li ki 
Fungsi : 
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1) Sebagai dasar dalam perumusan strategi jangka panjang 
pengembangan kawasan agrowisata. 

2) Memberikan arah bagi perumusan strategi dan 
penet apan program pri oritas pengembangan agrowisata 
jangka menengah. 

3) Sebagai dasar dalam perumusan perangkat pemantauan 
dan pengendalian kawasan agrowisata. 

Kebijakan pengembangan kawasan agrowisata Dirumuskan 
Berdasarkan : 
1) Visi, misi, dan tujuan pengembangan kawasan agrowisata. 
2) Posis i kawasan agrowisata terhadap agrowisata 

lain nya. 
3) Posisi kawasanagrowisatadalafn kontekskepariwisataan 

yang lebih luas (kabupaten/kota dan provinsi bahkan 
nasional) . 

4) Peraturan perundang-undangan yang terkait. 

f . Strategi Jangka Panjang Pengembangan Agrowisata 
Strategi jangka panjang pengembangan kawasan agrowisata 
adalah rumusan pilihan cara atau langkah-langkah dalam 
mencapai tujuan pengembangan kawasan agrowisata yang 
ditentukan untuk jangka panjang. Strategi jangka panjang 
juga menetapkan strat egi umum yang akan dicapai per lima 
tahun (jangka menengah) . 
Strategi jangka panjang pengembangan kawasan agrowisata 
memi lik i Fungsi : 
1) Sebagai dasar dalam perum usan st rategi jangka 

menengah untuk masing-masing aspek pengembangan 
agrowisata. 
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2) Memberikan arah dalam penent uan program prioritas 
pengembangan agrowisata. 

3) Sebagai acuan dalam pengembangan perangkat 
pemantauan implementasi rencanaindu kpengembangan 
agrowisata. 

Strategi jangka panjang pengembangan kawasan agrowisata 
Dirumuskan Berdasarkan : 
1) Kebijakan pengembangan kawasan agrowisat a. 
2) Posisi kawasan agrowisata terhadap agrowisata 

lainnya. 
3) Posisi kawasan agrowisatadalam konteks kepariwisataan 

yang lebi h luas (kabupaten/kota dan provin si bahkan 
nasional). 

4) Peraturan perundang-undangan yang terkait. 

g. Strategi Jangka Menengah Pengembangan Agrowisata 
Strategi jangka menengah pengembangan kawasan 
agrowisata adalah rumusan pil ihan cara at au langkah
langkah yang ditetapkan untuk masing-masing aspek 
pengembangan agrowisata sebagai penjabaran dari strategi 
jangka panjang pengembangan kawasan agrowisata. 
Strategi jangka menengah pengembangan kawasan 
agrowisata memiliki Fungsi : 
1) Memberikan arah dalam perumusan strategi 

pengembangan aspek penataan ruang kawasan, 
daya tarik agrowisata, fasilitas penunjang agrowisata, 
i nfrastru ktu r pen du ku ng, pemasaran agrowisata, sum ber 
daya manusia (dan masyarakat), serta ke lembagaan 
pengelolaan agrowisata. 
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2) Sebagai dasar dalam penent uan program prioritas 
pengembangan agrowisat a. 

3) Sebagai acuan dalam pengembangan perangkat 
pemantauan implementasi rencanaindu kpengembangan 
agrowisata. 

Strategi jangka menengah pe ngembangan kawasan 
agrowisat a Dirumuskan Berdasarkan : 
1} Kebijakan pengem bangan kawasan agrowisat a. 
2) Strategi jangka panjang pengembangan kawasan 

agrowisata. 
3) Peraturan peru ndangan yang terkait. 

• Strategi Penataan Ruang Kawasan Agrowisata 
Strategi penat aan ruang kawasan agrowisata adalah 
rum usan langkah-langkah dalam menat a ruang fisi k, 
pemanfaatan ruang, dan pe ngendal ian pemanfaatan 
ruang kawasan agrowisata. 
Strat egi penataan ruang kawasan agrowisata Memuat : 

Pengaturan fungsi-fungsi ruang kawasan. 
Pengaturan zona tanaman pertan ian dan atau 
peternakan/ perikanan . 
Pengat uran zo na kepadatan bangunan yang 
diperbolehkan di dalam kawasan. 
Pengaturan zona kepadatan pengunjung yang 
diperbolehkan di dalam kawasan 
Pemanfaatan ruang zo na-zona dalam kawasan. 
Pengendal ian pemanfaat an ruang zo na-zona dalam 
kawasan . 
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• Strategi Pengembangan Daya Tarik Agrowisata 
Strategi pengembangan daya tarik agrowisata adalah 
rumusan langkah-langkah dalam memperkuat dan 
meningkatkan keunikan,keindahan,dan keanekaragaman 
potensi agrowisata agar secara berkelanjutan menjadi 
tujuan kunjungan wisatawan . 
Strategi pengembangan daya tarik agrowisata Memuat: 

Penentuan daya tarik utama dan daya tarik 
pendukung kawasan agrowisata. 
Strategi pengembangan produk yang menjadi daya 
ta ri k wisata. 
Strategi pengembangan kegiatan wisata agro . 
Strategi pengembangan interpretasi daya tarik 
agrowisata. 
Strategi pengembangan daya tarik wisata 
pendukung. 

• Strategi Pengembangan Fasilitas Penunjang Agrowisata 
Strategi pengembangan fasil itas penunjang agrowisata 
adalah rumusan langkah-langkah dalam menyediakan 
fasilitas produksi dan pengelolaan produk pertan ian 
serta bagi peningkatan kualitas pe layanan fasilitas
fasilitas pariwisata pendukung. 
Strategi pengembangan fasilitas penunjang agrowisata 
Memuat: 

Strategi penyediaan fas ili tas produksi dan 
pengelolaan produk pertanian (fasilitas pembibitan, 
gudang, green house, rumah kemasan, industri 
pengolahan dan lain-lain). 

~ 
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Strategi penyediaan dan peningkatan kualitas 
pelayanan fasilitas um um (toilet, mushola, saung 
peristirahatan, tern pat pertemuan, dan lain- lain). 
Strategi pe nyediaan dan peningkatan kualitas 
pelayanan fasili t as pariwisata (pusat informasi, 
transportasi wisata, penginapan, tempat makan/ 
minum, penjualan cenderamata) . 

• Strategi Pengembangan lnfrastruktur Agrowisata 
Strategi pengembangan infrastrukt ur agrowisata adalah 
rum usan langkah- langkahdalam menyediakan prasarana 
yang mendukung pengelo laan dan pengembangan 
kawasan agrowisata yang ter integrasi dengan wilayah 
yang lebi h luas . 

• 

Strat egi pen gem bangan i nfrastru ktu r agrowisata 
Memuat : 

Strategi peni ngkatan aksesib ilitas menuju dan di 
dalam kawasan agrowisata (jalan, angkutan umum, 
pedestrian, sirkulasi dalam kawasan). 
Strategi penyediaan dan peni ngkatan infrastruktur 
pendukung agribisnis (sistem pengairan , pasar 
pertanian). 
Strategi penyediaan dan peningkatan prasarana 
pendukung lainnya (air bers ih, air koto r, pengelo laan 
sampah, ke list rikan, telekomunikasi) . 

Strategi Pemasaran Agrowisata 
Strategi pemasaran agrowisata 
langkah-langkah yang ditetapkan 

adalah rumusan 
dalam melakukan 
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upaya pengembangan pasar dan promosi produk 
kawasan agrowisata. 
Strategi pemasaran agrowisata Memuat: 

Strategi segmentasi dan pemilihan pasar sasaran 
produk agrowisata yang dikembangkan . 
Strategi pemosisian destinasi kawasan agrowisata 
(termasuk, namun tidak terbatas pada pencitraan 
kawasan). 
Strategi bauran pemasaran agrowisata (termasu k, 
namun tidak terbatas pada produk distribusi, 
promosi, dan harga). 

• Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Strategi pengembangan sumber daya manus ia adalah 
rumusan langkah-langkah yang ditetapkan dalam 
meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya 
manusia perencana, pengelo la, petani, peternak, dan 
masyarakat sekitar dalam mendukung pengembangan 
kawasan agrowisata. 
Strategi pengembangan sumber daya manusia Memuat : 

Strategi pengembangan sistem rekrutmen sumber 
daya manusia dalam perencanaan dan pengelolaan 
kawasan agrowisata. 
Strategi pen ingkatan kapas itas sumber daya 
manusia mela lui pendidikan formal dan non formal . 
Strategi peningkatan kua litas penyelenggaraan 
pelatihan-pelatihan bagi peningkatan kualitas 
sumber daya manu sia. 
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Strategi pengembangan mekanisme insentif dan 
disinsentif berbasis kinerja bagi sumber daya 
manusia. 

• Strategi Pelibatan Masyarakat dalam Pengembangan 
Agrowisata 
Strategi pelibatan masyarakat adalah rumusan langkah
langkah yar 6 ditetapkan dalam upaya meningkatkan peran 
dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan 
kawasan agrowisata. 
Strategi pel ibatan masyarakat Memuat : 

Penentuan aspek-aspek perencanaan, pengelolaan, 
serta pemantauan dan pengendalian yang dapat 
melibat kan masyarakat. 
Pengembangan proses pelibatan masyarakat dalam 
perenectnaan, pengelolaan, serta pemantauan dan 
pengen dalian yang dapat melibatkan masyarakat. 
Strategi memperkuat dan meningkatkan peran 
masyarakat dalam pengembangan kawasan agrowisata. 
Strategi meningkatkan kapasitas masyarakat 
sebaga aktor dalam merencanakan, mengelola, 
memantau, dan mengendalikan perkembangan 
kawasc.n agrowisata. 

• Strategi Pengembangan Kelembagaan Agrowisata 
Strategi perigembangan kelembagaan agrowisata adalah 
rumusan angkah-langkah yang ditetapkan dalam 
upaya pengembangan lembaga dan perangkatnya, 
dalam per?ncanaan, pengelolaan, dan pengendalian 
pengembangan kawasan agrowisata. 
Strategi pengembangan kelembagaan agrowisata memuat : 
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Strategi pengembangan organisasi pengelola beserta 
perangkatnya. 
Strategi pengelolaan sumber daya kelembagaan dan 
efektivitas pembiayaan . 
Strategi pengembangan kemitraan yang berkinerja 
tinggi . 
Strategi pengembangan regulasi bagi investasi, 
pengendalian pembangunan fisik, dan pemanfaatan 
anggaran. 

h. Program Pri oritas 
Program prioritas pengembangan kawasan agrowisata adalah 
tindakan-tindakan yang menjadi fokus dan atau mendesak 
untuk dilakukan oleh pengelola dan pihak lain yang terkait 
sebagai bentuk pengejawantahan strategi pengembangan 

agrowisata. 
Program prioritas pengembangan kawasan agrowisata 
memiliki Fungsi : 
1. Sebagai acuan dasar pelaksanaan/implementasi strategi 

aspek-aspek pengem bangan agrowisata. 
2. Sebagai input utama dalam pengembangan perangkat 

pemantauan implementasi rencana induk pengembangan 
agrowisata. 

Program prioritas pengembangan kawasan agrowisata 
Dirumuskan Berdasarkan : 
1. l<ebijakan pengembangan kawasan agrowisata. 
2. Strategi umum jangka panjang dan menengah 

pengembangan kawasan agrowisata. 
3. Strategi aspek-aspek pengembangan agrowisata. 
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4. Tugas dan fungsi pihak-pihak yang terkait. 
Program prioritas pengembangan kawasan agrowisata Memuat : 

1. Judu l program prioritas. 
2. Deskripsi program yang memuat isu apa yang akan 

dijawab melalui program tersebut, tujuan, dan keluaran 

yang diharapkan . 
3. lndikator ke erhas ilan pelaksanaan program. 
4. Waktu pelaksanaan program. 
5. Pemangku kepentingan yang bertindak sebagai 

penanggung jawab pe laksanaan program. 
6. Pemangku kepentingan yang bertindaksebagai pendukung 

pelaksanaa11 program. 

2. Penyiapan Penyu ; unan Rencana lnduk Pengembangan 

Agrowisata 

Meliputi beberara hal sebagai berikut : 
a. Jangka Waktu P,::rencanaan 

Rencana lnduk Pengembangan Kawasan Agrowisata secara 
umum disusun untuk jangka waktu 10 sampai dengan 15 
tahun (jangka panjang), tetapi untuk hal-hal yang lebih rinc i, 
yaitu strategi pE r aspek dan program prioritas pengembangan 
kawasan agrowisata direncanakan untuk jangka waktu lima 
tahun (jangka rrenengah). 

b. Pengenalan Potensi dan Permasalahan Pengembangan 
Kawasan Agrowisata 
Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui dengan lebih rinci dan 
mendalam potensi dan per.masalahan dalam pengembangan 
kawasan agrow sata yang potensial. 
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Komponen-komponen yang harus dikaji dan dianalisis adalah : 
1) Kebijakan dan rencana terkait, baik kebijakan dan rencana 

perusahaan, kebijakan dan rencana pembangunan wilayah 
tempat kawasan agrowisata akan dikembangkan, serta 
kebijakan dan rencana pembangunan sektoral (sektor 
terkait agro dan pariw isata) . 

2) Kondisi wilayah (provinsi/kabupaten/kota). 
• Fisik geografis wi layah (bentang lahan, iklim, dan lain

lain). 

• Non fisik wilayah (sejarah, sos ial, ekonomi, dan budaya 
masyarakat). 

3) Kondis i kawasan agrowisata. 

• Kondisi komod itas pertan ian dan aspek sediaan . 
• Kondisi fisik geografis kawasan (bentang lahan, ikl im, 

dan lain-lain). 

• Kondisi non fisik kawasan (sejarah, sos ial, ekonomi, 
dan budaya masyarakat sekitar kawasan; profil 
perusahaan). 

4) Posisi kawasan agrowisata. 
• Terhadap kawasan agrowisata lainnya. 
• Dalam konteks kepariwisataan yang lebih luas 

(kabupaten/kota dan provinsi bahkan nasional) . 
5) Kondis i pasar wisatawan . 

c. Penyusunan Tim 
1) Tim Pengarah (Steering Committee) 

Ketua dan sejumlah anggota Tim Pengarah dipilih 
berdasarkan kompetensi masing-masing dan disesuaikan 
dengan produk agrowisata yang berkembang di kawasan 
tersebut. Ti m Pengarah bertugas mengarahkan keluaran 
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Rencana lnduk Pengembangan Kawasan Agrowisata agar 
sesuai deng:i.n potensi dan permasalahan yang dimili ki 
oleh kawasan agrowisata. Tim Pengarah tu ru t t erl ibat dan 

memberikan masukan dalam penyusunan Kerangka Acuan 

Kerja, memberikan masukan dan evaluasi selama proses 
penyusu nan rencana, dan memast ikan bahwa keluaran yang 
dihasilkan spsuai dengan yang tercantum dalam Kerangka 

Acuan Kerja. 
2) Tim Penyusun 

Tim Penyusun adalah tenaga ah li yang menyusun Rencana 

lnduk Pengembangan Kawasan Agrowisata. Tenaga ahli yang 
dilibatkan disesLaikan dengan karakteristik produk agrowisata 
yang akan dikembangkan, tetapi secara ideal harus terdi ri 
dari : 

a) Ahli Pertan an (dan atau peternakan, sesuai komod itas 

utama yang dikembangkan) 
b) Ahli Perencanaan Pariwisata 

c) Ahli Perenectnaan Wilayah dan Kata 
d) Ahli Ars itektur Lanskap 
e) Ahli ManajeTlen Oestinasi Pariw isata 

f) Ahli Sosial Budaya 
g) Ahli lnfrastruktur 

d. Penyusunan Kerangl<a Acuan Kerja 
Kerangka Acuan Kerj 3. (KAK) merupakan panduan bagi Tim Pengarah 
maupun Tim Penyusun dalam melakukan proses penyusu nan 

Rencana lnduk Per gembangan Kawasan Agrowisata. Kerangka 
acuan kerja merujuk pada Bab 111.C.1 Muatan Rencana lnduk 
Pengembangan Agrowisata, dengan penyesuaian terhadap kondis i 
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kawasan agrowisata masing-masing, dan sejauh mana harapan 
pemilik/pengelola kawasan terhadap keluaran atau produk rencana. 
Garis besar isi Kerangka Acuan Kerja adalah : 
1) Latar Belakang 
2) Tujuan dan Sasaran 
3) Lingkup Kegiatan 
4) Lingkup Substansi dan Wilayah 
5) Keluaran 
6) Tenaga Ahl i yang Di libatkan 

7) Jangka Waktu Pelaksanaan 
8) Sistem Pelaporan 
9) Sumber Pembiayaan 

D. Pengajuan Perizinan 

Pengusahaan agrowisata harus memenuhi sistem perizinan yang berlaku 
bagi usaha pertanian dan/atau sistem perizinan lainnya sesuai bidang 
usaha di dalam kawasan . lzin-izin yang harus dipenuhi antara lain: 
1. Pengurusan bukti legalitas Badan Usaha. 
2. Pengurusan bukti hak atas tanah . 
3. Pengurusan bukti hak pengelolaan dari pem ili k asset dalam kawasan 

agrowisata. 
4. Pembuatan dokumen lingkungan hidup. 
5. Pengurusan izin teknis terkait dengan bidang-bidang kegiatan usaha 

di dalam kawasan. 
6. Disarankan memiliki kerjasama dengan Poktan/Gapoktan . 
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Rencana pengembangan agrowisata yang te lah disusun, selanjutnya 

perlu dilaksanakan baik yang terkait dengan pembangunan fisik maupun 

non fisik, termasuk pembinaan dalam pelaksanaan pengembangan. 

Pelaksanaan pengembangan kawasan agrowisata menyangkut tindakan 

konkret dalam melaksanakan aktivitas sesuai dengan yang direncanakan 

untuk mengembangkan kawasan agrowisata tersebut. 

A. Pembangunan Fisik 

Pembangunan fisik di kawasan agrowisata mencakup pembangunan 

terhadap sarana dan prasarana, yang dilakukan di kawasan agrowisata dalam 

rangka produksi dan pengelolaan produk pertanian yang akhirnya akan terkait 

pula dengan kualitas agrowisata yang ditawarkan kepada pengunjung. 
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Pembangunan fis ik dilak3anakan berdasarkan : 
1. Rencana, program dan pengorganisasian yang berisi arahan

arahan pelaksanaan kegiatan pengembangan agrowisata. 
2. Skala prioritas kegiatan pembangunan yang direkomendasikan 

dalam rencana peng2mbangan agrowisata. 
3. Potensi sum ber daya yang dimiliki kawasan agrowisata. 

Pembangunan f isik rnelipu t i : 
a. Pembangunan/Jenambahan/perbaikan infrastruktur dan 

fasilitas penunj 3.ng agribisnis maupun fasilitas penunjang 
daya tarik agrowisata. 
1) ldentifikasi komponen yang perlu dibangun/ditambah/ 

dan atau diperbaiki di kawasan agrowisata. 
2) Menentukan kuantitas/volume dan kualitas yang 

dibangun sEsuai dengan rencana. 
3) Menentukan atau merumuskan pembiayaan dan SOM 

pelaksana pembangunan. 
b. Penataan bentu <, fungsi, dan pemanfaatan fasilitas penunjang 

agribisnis maupun fasilitas penunjang daya tarik agrowisata. 
1) ldentifikasi komponen fasi litas penunjang yang akan 

ditata, baik besaran maupun lingkupnya. 
2) Menentukan standar hasil penataan yang akan dicapai, 

sesuaidengan rencana. 
3) Menentukan rum usan pembiayaan dan SOM pelaksana. 

B. Penyusunan Si·stem Manajemen Mutu 

Sistem Manajemen Mutu c1dalah kesatuan dari kebijakan, prosedur, manual, 
struktur organisasi dan c.turan-aturan untuk mengatur aktifitas terkait 



P E D O M A N U M U M A G R ~ 

~:Z*:i.tilii...o .i:•,,-{,~"<•.:.'"!ifw. 

dengan mutu produk agrowisata yang ditawarkan kepada pengunjung. 
Menerapkan sistem manajemen mutu adalah menyusun dan melaksanakan 
berbagai aturan proses-proses dan sumber daya yang diperlukan untuk 
men jam in dihasilkannya produk dan pelayanan yang bermutu. 

Penerapan sistem manajemen mutu membutuhkan komitmen, 
kemauan dari pihak manajemen. Komitmen adalah syarat utama 
dalam penerapan sistem manajemen mutu, karena penerapannya 
menyangkut 'banyak pengaturan' dan pengatu ran tidak akan efektif 
bila pi hak manajemen sendiri tidak menghendakinya. 
Penyusunan Sistem Manajemen Mutu produk agrowisata meliputi: 
1. ldentifikasi setiap aktivitas/komponen/ proses yang mempengaruhi 

mutu produk pertanian maupun produk agrowisata dan 
keterkaitan nya. 
Contoh : budidaya pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil 
pertanian, pelayanan pengunjung, gwd1ng/interpretasi, dan lain-lain. 

2. Anal isis tiap aktivitas/komponen/proses untuk menentukan 
perbaikan yang diperlukan agar aktivitas/komponen/ proses dapat 
di lakukan lebih efektif dan lebi h efisien . 

3. Menetapkan sasaran / standar mutu produk agrowisata yang ingin 
dicapai . 

4. Merancang kebijakan / prosedur dan manual untuk setiap aktivitas/ 
komponen agar dapat berfungsi secara efektif dan efi sien dalam 
mencapai sasaran yang ditent ukan. 

5. Menyiapkan struktur organ isasi dan sumber daya manusia 
(SOM) yang kompeten, sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap 
stru ktur. 

6. Pemantauan/ Audit Internal untuk menjamin sistem manajemen 
mutu tersebut berjalan dengan baik dan sesuai . 
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C. Penyiapan Org:anisasi Pengelolaan dan 
Sumberdaya M anusia (SDM) 

Organ isasi penge lolaan kawasan agrowisata dapat terdiri dari unsur

unsur masyarakat desa/petani/Poktan/Gapoktan, unsur swasta, 

Pemerintah Oesa, Pem1: rintah Oaerah, dengan struktur organisasi 

pengelola yang disesuaikan dengan aspek-aspek pengelolaan yang 
harus tersedia untuk rr engembangkan suatu kawasan agrowisata. 

Struktur organisasi pengelo laan bersifat fleks ibel, disesuaikan dengan 
kondis i kawasan agrow sata yang dikembangkan dan kesepakatan 
pihak-pihak yang akan d libatkan dalam pengelolaannya. 

Penyiapan organisasi ~engelolaan dan SOM kawasan agrowisata 
meliputi: 

1. Menentukan aspek-aspek pengelolaan agrowisata dan struktur 

organisasinya. 

Aspek-aspek pengelJlaan yang minimal harus tercakup adalah : 
a. Aspek administrasi dan keuangan 

b. Aspek pengembangan produk agro dan agrowisata 
c. Aspek pengelolaan usaha agribisnis dan agrowisata 
d. Aspek pemasaran produk agro dan agrowisata 

e. Aspek pengembangan SOM agrib isnis dan agrowisata 
2. Menentukan tugas dan fungs i masing-masing komponen aspek 

secara lebih rinci. 

3. Menentukan Standar Prosedur Operasional (SPO) masing-masing 
komponen . 

4. Menentukan kriteria/kompetensi SOM untuk masing-masing 
komponen. 
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Oalam pengembangan Sumberdaya Manu isia pengelo la kawasan 

agrowisata, perlu pula dilakukan : 
a. Menetapkan personal ia yang akan mengikuti pendidikan dan 

latihan untuk meningkatkan kom petensi. 

b. Memilih lembaga pend idikan dan latihan yang kompeten. 
c. Melaksanakan diklat SOM. 

d. 

e. 

f . 

Menyusun uraian tugas dan tanggung jawab SOM di set iap 

bidang kegiatan. 
Menempatkan SOM pad a jenjang jabatan yang sesuai dengan 

kom petens i nya. 
Melakukan promosi jabatan dan jenjang karir yang jelas. 

D. Pembinaan Teknis 

Untuk mengoptimalkan pengembangan agrowisata di daerah, maka 

perlu dilakukan pembinaan terhadap kawasan agrowisata yang akan/ 
sedang/telah berkembang, khususnya jika terjadi permasalahan atau 

perselisihan dalam perjalanan perkembangannya. Pemerintah atau 

Pemerintah Oaerah, melalui Satuan Kerja Perangkat Oaerah (SKPO) 

yang ditunju k dapat membentuk suatu forum yang bersifat kolaboratif 

dan lint as sektor untuk : 
1. Mengarahkan pengelo la agrowisata dalam menjalankan kegiatan 

pengelolaannya agar sesuai dengan tujuan dan azas kegiatan yang 

d itetapkan . 
2. Mensinkronkan kebijakan Pemerintah dengan kebijakan 

Pemerintah Oaerah yang terkait dengan pengelo laan kawasan 
agrowisata, termasuk kebijakan antar sektor terkait, khususnya 

sektor pertanian dengan sektor pariwisata. 



MUM AGROWISATA 

~ 

3. Melakukan pembinaan di dalam proses manajemen kawasan 
agrowisata di daerahnya terkait as pek pertanian maupun 
pariwisata, sesuai dengan SKPD terkait. 

4. Membantu penyelesaian permasalahan terkait pengembangan 
dan pengelo laan kawasan agrowisata di daerahnya, dengan 
melibatkan SKPD, to <oh masyarakat, dan ji ka diperlukan akadem isi 
di bidang yang terka t. 
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A. Pemantauan 

Pemantauan pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan 
agrowisata menyangkut tindakan pengawalan terhadap realisasi 
program, realisas i alokasi su mber daya, rea lisasi pencapaian hasil 
dan ke ndala yang dihadapi kawasan agrowisat a. 

Pemantauan kegiatan pengembangan agrowisata dilakukan 
berdasarkan : 
1. Pe laksanaan kegiatan pengembangan kawasan agrowisata. 
2. ldentifikasi hambatan-hambatan pelaksanaan kegiatan 

pengembangan kawasan agrowisata. 
3. Penemuan atas ke lebihan dan kekurangan pelaksanaan kegiatan 

pengembangan kawasan agrowisata. 
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Pemantauan secara berkala dilakukan untuk mengetahui 
efektifitas dari penerapan prosedur pengelo laan kawasan 
agrowisata yang melipu t i: 
1. Memeriksa tahapan pelaksanaan kegiatan pengembangan 

agrowisata sesL ai dengan standar prosedu r operasiona l. 
• Apakah keg atan sudah di laksanakan? 

• Apakah kegiatan yang dilakukan sudah mengacu pada 
standar pro 3edur operasiona l (SPO)? 

• Apakah SPO sudah dilaksanakan secara runtut dari 
setiap tahapan ? 

• Apakah ada perubahan SPO? 
2. Memeriksa ham batan-hambatan di setiap tahapan 

pelaksanaan kegiatan sesuai standar prosedur operasional. 

• Apakah sE't iap t ahapan SPO yang di laksanakan 
mengalami esulitan? 

• Kai au ada a Ja penyebabnya? 

• Apakah ada t ahapan yang ti dak bisa di laksanakan ? 
• Jika ada t ahapan yang tidak bisa dilaksanakan apa 

penyebabnya? 
3. Dokumentasi setiap tahapan pe laksanaan standar prosed ur 

operasional. 

• Apakah sdiap tahapan pe laksanaan SPO ada 
dokumennya ? 

• Apakah dokumen yang ada sesuai dengan kegiat an 
dalam SPO ? 

• Apakah do l< umen yang ada t erdokumentasi dengan 
baik? 

• Apakah dokumen yang ad a menggambarkan keseluru han 
kegiat an sec:ara ut uh sesuai dengan SPO? 
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Fu ngs i pemantauan dilaksanakan oleh pengelola agrowisata, dengan 
dukungan Pemerintah Kab upaten/Kot a, Pemerintah Provinsi , 
Pemeri ntah Pusat melalu i inst ansi yang te rkait. 

B. Evaluasi 

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pe ngembangan kawasan 
agrowisata merupakan t indakan untuk meni lai pencapaian 
pe laksanaan program/kegiatan tersebut berdasarkan indikator dan 
sasaran yang ditetapkan . 
Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan agrowisata 
dilaku kan berdasarkan : 
1. Sumberdaya yang tersed ia (SOM, dana, waktu) . 
2. lndikator dan sasaran kinerja ke luaran unt uk kegiatan pokok 

agrowisata, dan atau; 
3. Pencapaian akhir pe laksanaan program dan kegiatan 

pengembangan agrowisata. 

Pe laksanaan eva lu asi dilakukan secara : 
1. Sistematis, berdasarkan tahapan keg iatan. 
2. Obyekt if, sesuai dengan kenyataan di lapangan . 
3. Konstruktif, memberikan jalan ke luar bagi permasalahan yang 

di hadapi. 
4. Transparan, pelaksanaan nya dapat diketahu i oleh publik. 

Pelaksanaan evaluas i pengembangan agrowisata meliputi : 
1. Menent ukan komponen-komponen yang akan dievalu as i 

(mi salnya kualitas produk pertan ian, kualitas daya tarik 
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agrowisata, pe layanan dan kepuasan pengunjung, program 
pengelolaan lingkun:5an, dan lain-lain). 

2. Menentu kan interval I jangka waktu eval uasi (triwu Ian I semeste r I 
tahunan/lima tahu nan, dan seterusnya). 

3. Merumuskan indikat or dan prosedur evaluasi . 
4. Merumuskan prosec ur perbaikan hasil evaluasi . 

C. Pelaporan 

Pelaporan berisikan k(~giatan pengembangan agrowisata yang 
telah dilakukan, untuk ~etiap tahapan dari mulai persiapan hingga 
pemantauan dan evaluas i kegiatan, secara ringkas dan je las. 
Pelaporan kegiatan pengembangan agrowisata disusun oleh anggota 
tim pengelola yang ditunjuk, dan disampaikan kepada organisasi 
pengelola, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah melalu i SKPD 
terkait. Laporan dapat di susun secara rutin setiap tahun, atau sesuai 
kebutuhan untuk jangka waktu yang lebih singkat misalnya triwul an 
atau enam bulanan . 

Selain pelaporan kegi atan pengembangan dapat pula disusun 
laporan pengelolaan agrowisata yang lebih teknis dan rinci terkait 
adm inistratif dan pengelolaan keuangan yang sifatnya lebih internal 
untuk disampaikan ke organisasi pengelo la agrowisata. 
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Lemahnyaposisitawarpetani 
Belum opt1malnya pengelolaan 
SDA 
Kurangnyainfrastrukturd1 
pedesaan 
Kapas,tas SDM rendah 

l+I 

Trendwisata alam 
Biava agrowisata relatif murah 
Potensi daya tank agrow1sata 
(kemdahan, keurnkan, alam1ah, 
kelangkaan) 
Sumberdaya alam 
Sembudaya 

Setarah 

KERANGKA PIKIR 

AGROWISATA (seeing, doing. buying) 

Lokas1 kawasan agrow1sata terp1hh (lmtas 
admmistrat1f) 

T1polog1kawasan 
Agrokl imat 
Karakteristik agnbisnis !pertanian terpadu/ 
komod it1 unggu!an. organik, produk olahan) 
Jarak,Jalandanalat transportas1 
Kond1s1 lmgkungan di luar +/-1 km kawasan 
agrow1sata (pengangguran, kepadatan, s1kap 
masyarakat.danlam-lam) 

Pemasaran 
Potensi wisnu dan w1sman, segmentasi, 
market share, pos1si, bauran pernasaran 

Oukungan fasilitas, prasarana dan sarana 
Lansekap, S1st1m zonas1 
Keselamatan, keamanan, Tl(, musha!a. dan 
lam-lam 

Pemberdayaan pengelola kawasan 
Kesadaran, kehendak dan kesepakatan. 

Rencanausaha 
!dentlfikasi aset 
SOM, pelayanan dan perawatan, 
anahsa keuangan dan akuntansi 

Pertimbangan hukum, iJ lf'l dan regulas1 {asurans1, 
sert1fikas1 halal, S!, dan lam-lam) 
Ragam atraks1 dan rekreas1 

Pen1ualan langsung jasa dan pro<luk) 
Wisata edukas1 (mengenal pertaman, !earning 
by doing) 
H1buran on farm {festival makanan. seni dan 
budaya) 
Akomodas1 {berkemah, rumah perdesaan, dan 
lam-lam) 
Rekreas< ruang terbuka {berseped, 
memanc,ni mengamat, buruni pamtball 
war. outbound, dan lam-lain) 

Penguatan kelembagaan {Poktan/Gapoktan, 
Koperas,) 
Kemttraan {biro perJalanan w,sata, hotel/ 
restoran, transportasi darat/laut/udar, dan lain
lain) 

KELUARAN/OUTPUT 

Terbentuknya kesadaran, kehendak, kesepakatan, 
pengetahuan dan keterampilan pengelola 
agrow1sata 
TerwuJudnya masterplan yang mel1batkan seluruh 
unsurmasyarakat 
Terbangunnya/terpehharanya fasilitas, sarana 
dan prasarana kawasan agrow1sata 
T erbentuknya kelembagaan petani yang mand1ri 
dankuat 
Tersusunnya pedoman umum dan tata kelola 
usahaagrowisata 
Terlaksananya s1stem monitoring dan eva!uasi 
pelaksanaan pengembangan kawasan agrowisata 
Berkembangnya agrow1sata di berbagai wilayah 

HASIL/OUTCOME 

Mernngkatnya d1vers1fikasi dan kuahtas produk 
pertaman dan olahannya 
Mernngkatnya pemasaran langsung produk 
pertaman, ondera mata dan jasa !amnya 
T ersedianya paket-paket kun1ungan w1sata dan 
aneka ragam atrakst w1sata 
Menmgkatnya kun1ungan, lama dan belanJa w,snu 
dan w1sman 
Men,ngkatnya konservasi hngkungan/sustamable 
develol]ment 
Memngl<atnya n,laJ estebka dan kemdahan alam 
Memngtcatnva lcreabvrtas dan ..,..., keluarga 
tan, {mteraksi dengan wisatawanJ 
Meningkalnya lregiatan olmiah dan 
pqembqwl imu {lefletihuan 
Plnyelapan 1811p lce!jm\dan peoon,nan mogras, 
desa-lm 

OAMPAK/IMPACT 

Oivers1f1kas1 pendapatan petarn 
Profit center berada pada petarn 
Memperluas kesempatan kerJa 
dan kesempatan berusaha, 
ttdak terbatas pada kawasan 
agrow1sata saJa 
Pernngkatan perekonomian 
kawasan agrowisata dan 
peningkatan keseJahteraan 
masyarakat 
Peningkatan PAO 
Memperbesar penenmaan dev1sa 
negara yang bersumber dan 
pengeluaran wisman 
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