
1 
 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki kekayaan alam dan hayati 

yang sangat beragam yang jika dikelola dengan tepat, kekayaan tersebut mampu 

menjadi andalan perekonomian nasional. Kondisi agroklimat di wilayah Indonesia 

sangat sesuai untuk pengembangan komoditas tropis dan sebagian sub tropis pada 

ketinggian antara nol sampai ribuan meter di atas permukaan laut. Komoditas 

pertanian (mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, 

peternakan, dan perikanan) dengan keragaman dan keunikannya yang bernilai 

tinggi serta diperkuat oleh kekayaan kultural yang sangat beragam mempunyai 

daya tarik kuat sebagai agrowisata. Keseluruhan sumberdaya di atas sangat 

berpeluang besar menjadi andalan dalam perekonomian Indonesia (Departemen 

Pertanian, 2009). 

 Pada dekade terakhir, pembangunan pariwisata di Indonesia maupun di 

manca negara menunjukkan kecenderungan terus meningkat. Konsumsi jasa 

dalam bentuk komoditas wisata bagi sebagian masyarakat negara maju dan 

masyarakat Indonesia telah menjadi salah satu kebutuhan sebagai akibat 

meningkatnya pendapatan, aspirasi, dan kesejahteraan. Hal tersebut dapat terlihat 

dari kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi nasional tahun 2005 sebesar 

5,27% dan kontribusinya terhadap lapangan kerja nasional sebesar 6,97% (Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional, 2006). 
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 Meskipun demikian, menurut analisis indeks daya saing pariwisata 2009 

dari World Economic Forum (WEF), Indonesia menempati kedudukan ke 81 

diantara 133 negara di dunia. Indonesia berada di posisi ke 15 dari 25 negara di 

kawasan Asia Pasifik dan urutan kelima diantara delapan negara Association of 

South East Asia Nations (ASEAN) (Schwab, 2009).  

 Preferensi dan motivasi wisatawan berkembang secara dinamis. 

Kecenderungan pemenuhan kebutuhan dalam bentuk menikmati obyek-obyek 

spesifik seperti udara segar, pemandangan yang indah, pengolahan produk secara 

tradisional, maupun produk-produk pertanian modern dan spesifik menunjukkan 

peningkatan yang pesat. Kecenderungan tersebut merupakan sinyal tingginya 

permintaan akan agrowisata dan sekaligus membuka peluang bagi pengembangan 

produk-produk agribisnis, baik dalam bentuk kawasan ataupun produk pertanian 

yang mempunyai daya tarik spesifik. 

 Agrowisata merupakan kegiatan yang berupaya mengembangkan 

sumberdaya alam suatu daerah yang memiliki potensi di bidang pertanian untuk 

dijadikan kawasan wisata. Daerah perkebunan, sentra penghasil sayuran tertentu 

dan wilayah perdesaan berpotensi besar menjadi obyek agrowisata. Potensi yang 

terkandung tersebut harus dikaji dari segi lingkungan alam, letak geografis, jenis 

produk, atau komoditas pertanian yang dihasilkan, serta sarana dan prasarananya. 

Pandangan mengenai agrowisata pada dasarnya memberikan pengertian bahwa 

adanya keinginan untuk mengkaitkan antara sektor pertanian dan sektor 

pariwisata. Harapannya adalah agar sektor pertanian dapat semakin berkembang, 

karena mendapatkan nilai tambah dari sentuhannya dengan sektor pariwisata. 

Agrowisata juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang secara sadar ingin 
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menempatkan sektor primer (pertanian) di kawasan sektor tersier (pariwisata), 

agar perkembangan sektor primer itu dapat lebih dipercepat, dan petani 

mendapatkan peningkatan pendapatan dari kegiatan pariwisata yang 

memanfaatkan sektor pertanian tersebut. Dengan demikian akan dapat lebih 

mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor 

primer, atau sektor primer (pertanian) tidak semakin terpinggirkan dengan 

perkembangan kegiatan di sektor pariwisata. Kegiatan agrowisata dapat 

disebutkan sebagai kegiatan yang memihak pada rakyat miskin (Goodwin dalam 

Windia, Wirartha, Suamba, dan Sarjana, 2008). 

 Menurut Gumbira-Sa’id (2008) masalah yang muncul dalam perbaikan 

dan pengembangan agribisnis dan agroindustri serta agrowisata di Indonesia saat 

ini cukup kompleks, mengingat meskipun ketiganya berpengaruh nyata pada 

hampir semua kebutuhan mendasar masyarakat, tetapi komitmen bersama untuk 

memberdayakan masih belum sepadan. Dalam arti masih lemah dan belum 

menjadi komitmen politis yang kuat. Di lain pihak, tidak dapat dipungkiri lagi 

bahwa Indonesia memperoleh banyak keuntungan dari kinerja agribisnis –

agroindustri - agrowisata. Dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan on-farm rata-

rata mampu memberikan kontribusi sebesar 16,3 persen dari total Produk 

Domestik Bruto atau meningkat sebesar 0,9 persen per tahun. Pada saat yang 

sama, sektor industri yang memberikan kontribusi terbesar juga berasal dari 

pemanfaatan hasil-hasil pertanian, baik dari subsektor tanaman pangan dan 

hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, maupun kehutanan, serta 

agrowisata. 
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Dari beberapa kontribusi kinerja agribisnis – agroindustri – agrowisata 

yang telah disebut di atas, Buwono dalam Ridwan (2006) menambahkan 

mengenai manfaat yang dapat diperoleh dari agrowisata adalah melestarikan 

sumber daya alam, melestarikan teknologi lokal, dan meningkatkan pendapatan 

petani atau masyarakat sekitar lokasi wisata. Oleh karena itu, agrowisata pada 

prinsipnya merupakan kegiatan industri yang mengharapkan kedatangan 

konsumen secara langsung di tempat wisata yang diselenggarakan. 

Pembangunan perikanan nasional Indonesia masih didominasi oleh 

aktivitas perikanan tangkap. Kondisi tersebut memposisikan perikanan darat atau 

perairan umum (sungai, situ, danau dan rawa) sebagai kelas dua, maka aktivitas 

perikanan darat mandek. Revitalisasi perikanan hanya mengutamakan 

pertambakan udang, dan budidaya laut yaitu rumput laut dan ikan karang, padahal 

perikanan darat memiliki keunggulan dan keunikan tersendiri. 

Menurut Karim (2008) perikanan darat memiliki keunggulan dan keunikan 

dalam pengembangannya, antara lain sebagai berikut: 

1. Potensinya memiliki jenis yang bersifat endemik. 

2. Keberadaan ikan endemik menyatu dengan perilaku atau pola hidup 

masyarakat lokal dengan menganggap ikan endemik menjadi bagian 

kebudayaan dan dikonsumsi secara turun temurun dan memiliki kearifan lokal 

dalam menjaga kelestariannya. 

3. Secara ekologis dan klimatologi ikan endemik memiliki habitat hidup dan 

berkembang biak yang khas. 

4. Lahan budidaya perikanan darat mengandung jenis ikan endemik belum 

dimanfaatkan secara optimal. Baru sebagian kecil daerah memberdayakan 
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potensi tersebut melalui kegiatan pariwisata misalnya Danau Tondano, Danau 

Singkarak, Danau Poso, dan Danau Sentani. 

5. Jenis ikan endemik harganya mahal karena memiliki rasa yang unik, khas dan 

langka sehingga menjadi trade mark tersendiri bagi daerah yang memiliki 

potensi tersebut. 

 Menurut Cholik, Heruwati, Jauzi, dan Basuki (2003) terdapat potensi ikan 

endemik yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia yang memiliki nilai 

ekonomis tinggi, misalnya ikan batak (Lisochillus sp) di Danau Toba, ikan bilih 

(Mystacoleucus padangensis) di Danau Singkarak, ikan semah (Labeobarbus 

duronensis) di Sungai Komering, Ikan bungo (Glossogobius giuris) di Danau 

Tempe dan Danau Sidenreng, ikan payangka (Ophiocara porocephala) di Danau 

Limboto, ikan pelangi (Melanotaenia ayamaruensis), ikan arwana merah 

(Sclerophagus formosus) di Danau Sentarum Kalimantan Barat, dan udang lobster 

air tawar (Cherax spp.) di Irian Jaya. 

 Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang 

diarahkan untuk mengembangkan daerah tersebut. Tujuan dari pembangunan 

daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan 

memanfaatkan sumber daya dan seluruh potensi yang dimiliki oleh daerah 

tersebut. Diberlakukannya undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 

1999 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit menyatakan bahwa daerah 

berwenang mengelola sumberdaya nasional yang terdapat di wilayahnya dan 

bertanggung jawab untuk memelihara kelestarian lingkungan agar sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan pasal 10 ayat 1 undang-undang 

tersebut, yang dimaksud dengan sumberdaya nasional adalah sumberdaya alam, 
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sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia. Dengan berlakunya undang-

undang tersebut di atas, maka terjadi perubahan dalam sistem dan praktik 

pengelolaan sumberdaya alam disebabkan oleh besarnya kewenangan yang 

dimiliki oleh daerah. 

 Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses, dimana pemerintah 

daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada membentuk 

suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk 

menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan 

ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Setiap upaya 

pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan 

jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. 

 Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan 

masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah 

dengan berbagai potensi sumberdaya yang dimilikinya. Dengan menggunakan 

sumberdaya-sumberdaya yang ada, pemerintah daerah harus mampu menaksir 

potensi sumberdaya yang diperlukan untuk merencanakan dan melaksanakan 

pembangunan perekonomian daerah. 

 Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah diharapkan pemberdayaan daerah sebagai bagian yang paling 

dekat dengan masyarakat perlu diwujudkan secara nyata, baik dalam rangka 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan potensi sumber 

daya sebagai daya tarik wisata yang berada di daerah melalui perwujudan otonomi 

daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maupun peningkatan prakarsa dan 

peran aktif masyarakat, termasuk usaha nasional beserta lembaga perencanaan dan 
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pembangunan daerah. Konsep pengembangan wisata dengan melibatkan atau 

mendasarkan kepada partisipasi masyarakat (community based ecoutourism), 

dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tinggal di daerah-

daerah yang menjadi obyek dan daya tarik wisata. Adanya Undang - Undang 

mengenai otonomi daerah proses dan mekanisme pengambilan keputusan menjadi 

lebih sederhana dan cepat. Pemerintah daerah dapat mengambil keputusan sendiri 

untuk memilih dan melaksanakan pembangunan kepariwisataan di daerah, 

termasuk pemanfaatan sumberdaya dalam mengembangkan agrowisata. 

 Di lain pihak menurut Gumbira-Sa’id (2008) kebijakan pemerintah dalam 

hal otonomi daerah seharusnya mampu memberikan nilai positif, tidak hanya dari 

segi eksplorasi dan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan saja, 

tetapi juga dalam hal pengembangan kemampuan sumber daya manusianya. Salah 

satu masalah yang muncul akibat otonomi daerah dalam rantai pemasaran dan 

pengembangan keunggulan kompetitif agribisnis – agroindustri - agrowisata di 

Indonesia adalah sistem rantai pemasaran yang belum efektif, kondisi pasokan dan 

permintaan yang masih belum berimbang, serta penanganan dan pengendalian 

alam yang relatif buruk. 

  Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu dari 24 kabupaten 

dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu pusat agribisnis 

Sulawesi Selatan. Selain potensi wilayah yang umumnya mendukung sektor 

pertanian secara luas, daerah tersebut juga memiliki daya tarik di bidang 

pariwisata. Posisi Kabupaten Sidenreng Rappang yang terletak di bagian tengah 

propinsi Sulawesi Selatan, dapat memanfaatkan perjalanan wisata yang 

merupakan rute perjalanan wisata nasional yang menuju Kabupaten Tana Toraja  
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(Gambar 1). Jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Sulawesi Selatan pada 

tahun 2008 adalah 5.818 orang telah mengalami peningkatan sebesar 2.316 orang 

pengunjung dari tahun 2007 (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 

2009).  

Sumber: http://www.indonesia-tourism.com/south-sulawesi/map/south_sulawesi_high.png 

Gambar 1. Peta Perjalanan Pariwisata di Sulawesi Selatan 
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 Sektor pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang selama ini memiliki 

cukup banyak potensi wisata, antara lain wisata alam yang terdiri dari taman 

wisata Datae, permadian alam air panas, taman wisata Cabbenge, wisata budaya 

dan potensi agrowisata antara lain, danau Sidenreng, peternakan sapi PT. Buli, 

budidaya ikan Toddang Bojo, peternakan ayam, areal persawahan, dan wisata 

kampung Cenrana (Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Sidenreng Rappang, 2008). Namun sektor pariwisata di Kabupaten 

Sidenreng Rappang belum menjadi sektor andalan yang dapat menjadi sumber 

pendapat asli daerah (PAD),  Potensi yang dimiliki cukup banyak tetapi dalam 

kenyataannya sekarang obyek wisata yang ada belum dapat dikembangkan dengan 

baik sehingga belum mampu menarik jumlah wisatawan berkunjung ketempat 

tersebut. 

 Berdasarkan PP No. 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan bahwa Danau Sidenreng yang terletak di 

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu kawasan strategis 

lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Selatan karena mempunyai pengaruh sangat 

penting dalam skala provinsi yang memerlukan penanganan pembangunan lintas 

wilayah dan lintas sektor secara terpadu. Danau Sidenreng, selain strategis dari 

aspek lingkungan, juga memiliki potensi strategis sebagai salah satu embrio 

perkembangan kawasan pertumbuhan di Kabupaten Sidenreng Rappang, yang 

memiliki keindahan alam yang potensial dikembangkan menjadi kawasan wisata 

(Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, 2008).  

 Danau Sidenreng merupakan salah satu ekosistem perairan tawar yang 

potensial di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal 
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tersebut disebabkan Danau Sidenreng berfungsi sebagai penghasil ikan yang 

dimanfaatkan oleh masyarakat  untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, 

meningkatkan pendapatan nelayan, memperluas lapangan kerja dan kesempatan 

kerja bagi masyarakat di sekitar danau tersebut. 

  Pada tahun 2008 Danau Sidenreng mengalami penurunan produksi 

penangkapan sebesar 312 ton dari produksi tahun 2006 sebesar 683,2 ton dengan 

jumlah armada penangkapan yang beroperasi sebanyak 404 buah (Dinas 

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2009), sedangkan 

untuk produksi budidaya jaring apung tahun 2005 dan 2006 sebesar 1,9 ton dan 2 

ton. Selain itu, keindahan alam danau yang ditawarkan juga adalah potensi ikan 

endemik yang memiliki kekhasan dan spesifik habitat tersendiri, nilai keunikan di 

atas merupakan peluang bagi kabupaten Sidenreng Rappang dalam proses 

pembangunan daerah yang dapat mendukung peningkatan pendapatan daerah 

dengan substansi penggabungan potensi perikanan di Danau Sidenreng dan 

pariwisata melalui pengembangan keterpaduan agribisnis – agroindustri – 

agrowisata serta kebudayaan masyarakat sebagai penunjang yang dikemas sebagai 

produk wisata yang memiliki daya tarik yang unik dan spesifik. 

  Untuk mewujudkan pengembangan kawasan agrowisata yang berdasarkan 

pada pemanfaatan seluruh potensi sumberdaya yang dimiliki perlu suatu 

perencanaan dan pengkajian terhadap pengembangan agrowisata di danau 

Sidenreng. Hasil dari studi tersebut diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam 

mewujudkan Danau Sidenreng menjadi obyek agrowisata yang menitikberatkan 

pada konsep pengembangan ekonomi yang berwawasan lingkungan tanpa 

mengabaikan nilai-nilai dan kearifan lokal. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Dari beberapa potensi yang telah dituliskan di atas, terdapat beberapa 

masalah yang diidentifikasi dalam upaya pengembangan agrowisata di Danau 

Sidenreng, antara lain sebagai berikut: 

a. Potensi Danau Sidenreng belum dimanfaatkan secara optimal. Indikatornya 

adalah turunnya produksi perikanan dan kualitas lingkungan akibat sedimentasi 

yang menyebabkan kawasan Danau Sidenreng merupakan kawasan rawan 

banjir.  

b. Belum memadainya tingkat kemampuan pengelolaan agrowisata secara 

profesional. Baik ketersediaan tenaga pariwisata maupun keterampilan 

masyarakat sekitar Danau Sidenreng dalam pengelolaan hasil perikanan yang 

merupakan obyek dan daya tarik agrowisata. 

 Berdasarkan pada potensi yang ada di Danau Sidenreng dan permasalahan 

tersebut, maka terdapat empat permasalahan yang dikaji pada penelitian ini, 

sebagai berikut: 

a. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan menentukan pengembangan 

agrowisata di Danau Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi 

Sulawesi Selatan? 

b. Alternatif strategi apa saja yang memungkinkan dapat digunakan untuk 

pengembangan agrowisata di Danau Sidenreng, Kabupaten Sidenreng 

Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan? 

c. Siapa aktor dan para pelaku yang terlibat dalam pengembangan agrowisata di 

Danau Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan? 
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d. Tujuan apa saja yang akan dicapai dalam pengembangan agrowisata di Danau 

Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan? 

e. Bagaimana prioritas strategi yang dapat direkomendasikan untuk 

pengembangan agrowisata di Danau Sidenreng, Kabupaten Sidenreng 

Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Tujuan penelitian Strategi Pengembangan Agrowisata di Danau Sidenreng, 

Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi dan 

menentukan pengembangan agrowisata di Danau Sidenreng, Kabupaten 

Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. 

b. Menganalisa alternatif strategi yang memungkinkan dapat digunakan untuk 

pengembangan agrowisata di Danau Sidenreng, Kabupaten Sidenreng 

Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. 

c. Mengidentifikasi aktor  dan para pelaku yang terlibat dalam pengembangan 

agrowisata di Danau Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

d. Mengidentifikasi tujuan  yang akan dicapai dalam pengembangan agrowisata 

di Danau Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi 

Selatan. 
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e. Merumuskan prioritas strategi yang dapat direkomendasikan untuk 

pengembangan agrowisata di Danau Sidenreng, Kabupaten Sidenreng 

Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah Kabupaten Sidenreng 

Rappang, dalam hal ini Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan 

(Disporabudpar) Kabupaten Sidenreng Rappang dalam merancang perencanaan 

pengembangan agrowisata di Danau Sidenreng, Kabupaten Sidenreng 

Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. 

b. Sebagai wahana dalam menambah wawasan peneliti di bidang pengembangan 

agrowisata dan sebagai wahana berlatih dalam mengaplikasikan teori dengan 

kondisi obyektif di lapangan. 

c. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan 

pengembangan agrowisata. 

 

1.5 Ruang Lingkup 

 Penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup menentukan faktor-faktor, 

menyusun dan merumuskan strategi pengembangan agrowisata di Danau 

Sidenreng. Hasil penelitian ini merupakan suatu evaluasi dan perencanaan, 

sedangkan penerapannya diserahkan sepenuhnya kepada Disporabudpar 

Kabupaten Sidenreng Rappang  dalam menyusun Rencana Induk Pengembangan 

Pariwisata Daerah (RIPPDA) yang kemudian dikoordinasikan kepada semua 
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pihak yang terlibat melalui rapat koordinasi Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidenreng Rappang terkait 

pengembangan Danau Sidenreng sebagai obyek agrowisata. 
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