
 

1 PENDAHULUAN. 

Latar Belakang 

Selama dua dekade terakhir ini banyak berbagai aspek dari pertanian yang 

ternyata multifungsi dan telah diperiksa dan dibahas, berbagai studi telah 

menggambarkan peningkatan diversifikasi dalam kegiatan pertanian seperti 

produksi biomassa, pemasaran langsung, pengelolaan alam dan lanskap, dan 

produksi pangan berkualitas di area tersebut (Torquati et al. 2015). Sentulfresh 

Indonesia adalah kawasan pertanian dan peternakan yang memiliki berbagai aspek 

didalamnya, ada pembibitan ikan, sapi perah, cacing tanah, tanaman obat keluarga, 

wisata edukasi untuk sekolah, pesantren penghapal Alqur’an dan juga pembuatan 

yoghurt. 

Pada tahun 2013, pemerintah Indonesia melalui menteri pendidikan dan 

kebudayaan mengeluarkan kurikulum 2013 untuk dijadikan acuan dan patokan 

pembelajaran siswa di sekolah. Ada 4 perubahan besar dalam kurikulum 2013 

dibandingkan dengan kurikulum Pendidikan sebelumnya; Pertama, konsep 

kurikulum yang seimbang antara hardskill dan softskill, dimulai dari strandar 

kompetensi lulusan, standar isi. standar proses dan standar penilaian. Kedua, 

penggunaan buku yang berbasis pada kegiatan sehingga anak sekolah lebih 

ditekankan dengan kegiatan bukan pada bahan bacaan saja dan buku berbasis 

tematik. Ketiga, proses pembelajaran yang mengedepankan pengalaman personal 

melalui proses mengamati, menanya, menalar dan mencoba (observation based 

learning).  Keempat, proses penilaian yang mendukung kreativitas. (Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan 2014) 

Menurut Irfansyah (2017) Metode pembelajaran yang digunakan pada 

kurikulum 2013 untuk tingkat SD adalah menggunakan pendekatan pembelajaran 

tematik. Dalam metode ini guru diharapkan mampu mengembangkan ide-ide 

kreatif lebih lanjut dengan memanfaatkan alternatif-alternatif kegiatan yang 

ditawarkan di dalam buku panduan guru, atau mengembangkan ide-ide 

pembelajaran sendiri. Untuk mencapai tujuan dari pembelajaran tematik itu sendiri 

maka dibuat berbagai cara pembelajaran yang berbeda-beda untuk meningkatkan 

pemahaman akan materi yang disajikan. Salah satunya yaitu sebuah media 

pembelajaran interaktif dimana cara belajar yang memadukan antara kesenangan 

dan belajar. Oleh karena itu pihak guru dan sekolah mengadakan suatu program 

kegiatan diluar sekolah yang mendukung metode pembelajaran tematik yang tidak 

dapat dilakukan atau diberikan dari internal sekolah baik itu guru dan sekolah. Dari 

sini kita mengenal banyak kata yang mendefinisikan kegiatan tersebut seperti ; 

Outing class, karya wisata, study tour, wisata edukasi dll. Jadi, dengan adanya 

kegiatan di luar kelas dapat disimpulkan mampu mendukung sekolah dalam 

melaksanakan kurikulum 2013 yang ditetapkan pemerintah, setiap kelas atau 

tingkatan mempunyai tema tersendiri sehingga penentuan obyek kunjungan dilihat 

dari tema yang sedang dipelajari oleh siswa. 

Sentulfresh adalah sebuah kawasan peternakan yang terintegrasi dengan 

pendidikan, dimana didalam peternakan ini dapat dilakukan edukasi untuk para 

pengunjung.  Area peternakan ini pertama kali didatangi sekolah untuk berkunjung 

pada akhir tahun 2014 dan semenjak saat ini kunjungan semakin hari semakin naik.  
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Di kawasan seluas 7 hektare ini tersebar berbagai macam jenis hewan seperti ikan 

bawal, nila, lele sangkuriang, rusa tutul macan, sapi perah, kelinci, cacing tanah, 

burung dara dan beberapa jenis tanaman obat seperti Jawer kotok, kembang teleng, 

lidah buaya, lidah mertua, kumis kucing, bunga kertas, mahkota dewa dll. 

Sentulfresh menawarkan jasa kunjungan edukasi sekolah yang membutuhkan 

obyek nyata dalam pembelajaran tematik anak-anak di Sekolah. Berikut ini data 

kunjungan yang kami dapatkan dari internal perusahaan. 

 

Tabel 1  Jumlah Pengunjung Sentulfresh 
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1270 22 23 249 1304 4163 2447 450 

Sumber : Sentulfresh Annual Report 2018 

Data sebelum tahun 2016 belum bisa ditampilkan karena belum ada 

pembentukan organisasi untuk menangani kegiatan kunjungan di Sentulfresh. 

Perbaikan manajemen dan juga infrastruktur dimulai akhir tahun 2015 karena 

permintaan untuk berkunjung semakin banyak akan tetapi manajemen dan 

infrastruktur masih belum memadai. Dengan dibentuknya manajemen wisata 

edukasi di Sentulfresh ini pencatatan jumlah pengunjung, penambahan obyek 

edukasi dan beberapa inovasi dilakukan termasuk melebarkan kapasitas pengujung 

yang awalnya hanya 150 anak sehari menjadi 450 anak dalam sehari. 

Di wilayah Indonesia menurut data dari Kemendikbud ada sekitar 131,974 

SD negeri dan 16,270 SD swasta dengan total siswa berjumlah 25,486,505. 

Sedangkan untuk kawasan Jabodetabek sendiri saat ini sudah ada kurang lebih 20 

ribu sekolah KB (kelompok bermain), PAUD, TK dan SD yang menjadi potensi 

wisata edukasi. itu artinya ada 20 ribu sekolah yang membutuhkan destinasi wisata 

edukasi untuk anak didiknya di wilayah Jabodetabek. Potensi ini tidak bisa 

diabaikan, harus ada tindakan untuk bisa menjalankan bisnis dari potensi yang ada. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh  Sihasale et al. (2013) di mana mereka 

menjadikan potensi suatu obyek wisata untuk diteliti dan dirumuskan strategi 

pengembangan bisnis pariwisata yang akan sangat berdampak pada masyarakat 

sekitar. 
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Tabel 2  Jumlah Data KB, TK dan SD di Jabodetabek 

Jenis sekolah Wilayah Klasifikasi Jumlah Total 

Kb/Paud Jabodetabek Negeri 41 4269 

    Swasta 4228  

TK Jabodetabek Negeri 28 5586 

    Swata 5558  

SD Jabodetabek Negeri 6205 10407 

    Swasta 4202  

   Total 20262 

   Negeri 6274 

   Swasta 13988 
Sumber : www.ikelas.com 

 

Dari tabel 2 dapat dilihat jumlah sekolah yang ada di kawasan Jabodetabek, 

yang juga merupakan target pasar Sentulfresh . Untuk kawasan Jabodetabek 

Sentulfresh memiliki advantage berupa jarak yang dekat karena posisi farm berada 

di kawasan Sentul City dan hanya 5 menit dari exit tol Sentul Selatan. Untuk saat 

ini Sentulfresh baru mencapai jumlah yang sangat sedikit dari total target pasar yang 

ada. Berikut ini data sekolah yang berkunjung ke Sentulfresh. 

 

Tabel 3  Jenis Sekolah yang berkunjung ke Sentulfresh 

Jenis Sekolah 2016 2017 2018 

TK/PAUD 51 Sekolah 109 Sekolah 89 Sekolah 

SD/SMP 57 Sekolah 160 Sekolah 104 Sekolah 

Total 108 Sekolah 269 Sekolah 193 Sekolah 

Sumber : Sentulfresh Annual Report 2018 

Dari tabel 3 dapat dibandingkan berapa jumlah sekolah yang berkunjung ke 

Sentulfresh dengan jumlah sekolah yang menjadi target pasar Sentulfresh. Data di 

atas juga menunjukkan sejak terjadinya perbaikan internal Sentulfresh serta 

perluasan kapasitas pada 2016 terdapat kenaikan jumlah sekolah yang datang 

hingga akhirnya menurun pada periode 2018 dengan budget iklan dan kapasitias 

yang sama seperti tahun sebelumnya.  Pada Laporan tahunan yang peneliti dapatkan 

dari internal perusahaan menyatakan bahwa ada 3 obyek wisata lainnya yang 

menjadi pertimbangan guru sekolah sebelum akhirnya memilih Sentulfresh, yaitu : 

Kuntum Farmfield, Cinangneng dan Pasirmukti. Ini menunjukkan bahwa ada 

persaingan di jasa wisata edukasi khususnya destinasi di kawasan Bogor. Berikut 

ini data pasar wisata edukasi untuk area bisnis kabupaten Bogor ; 
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Tabel 4  Data Pangsa Pasar Wisata Edukasi di Bogor 

Nama Pengunjung Jumlah 

Sekolah  

Pangsa 

Pasar 

Sumber Data 

Sentulfresh 17217 193 10 % Laporan tahunan 2018 

Kuntum 51836 579 30 % Eksternal Perusahaan 

Cinangneng 49000 547 27 % Portal Berita 

Pasir Mukti 58340 651 33 % Penelitian  

Total 176393 1970 100 %  

Sumber : Internal Sentulfresh (diolah pribadi) 

Data tabel 4 menunjukkan beberapa aspek seperti persaingan jasa wisata 

edukasi, pangsa pasar wisata edukasi di wilayah kabupaten bogor, jumlah penikmat 

obyek wisata edukasi dan jumlah sekolah yang datang ke bogor untuk mengadakan 

kegiatan wisata edukasi. Sentulfresh yang menjadi obyek penelitian hanya 

mendapatkan market share sebesar 10 %.  Ada 13988 sekolah swasta di kawasan  

jabodetabek dan 1970 diantaranya pernah mengunjungi wisata edukasi di kawasan  

Bogor. Hal ini menujukkan bahwa target pasar masih luas dan hanya 14 % nya saja 

yang diperebutkan oleh Sentulfresh, Kuntum, Cinangneng dan Pasirmukti. 

Menurut Hadiyati (2010) dalam hal persaingan yang dihadapi oleh 

kebanyakan perusahaan dalam berbagai industri tampaknya semakin ketat, 

perebutan tempat di hati konsumen akan mempengaruhi kebutuhan mereka di pasar. 

Perusahaan akan mendapatkan tempat di hati konsumen bila segala sesuatu yang 

ditawarkan sesuai dengan yang mereka kehendaki. Suatu perusahaan dalam 

aktivitasnya menjadi hal yang wajib untuk mengelola jasa dengan baik, sehingga 

secara prinsip memerlukan manajemen professional pada pemasaran, operasi 

maupun sumber daya manusia. Integrasi unsur-unsur tersebut akan menjadi kunci 

keberhasilan perusahaan jasa untuk meningkatkan performansi. 

Menurut  Porter (2008)  strategi bersaing itu sendiri merupakan pencarian 

posisi bersaing yang menguntungkan di dalam suatu industri, area fundamental 

tempat persaingan terjadi. Strategi bersaing bertujuan menegakkan posisi yang 

menguntungkan dan dapat dipertahankan terhadap kekuatan-kekuatan yang 

menentukan persaingan industri. Sebagai suatu usaha yang berorientasi bisnis, 

pengembangan wisata agro membutuhkan dukungan dari berbagai aspek antara lain 

sumberdaya manusia, promosi, dukungan sarana penunjang dan kemampuan 

manajemen pengelolaan. Kemampuan pengelola wisata agro dalam menetapkan 

target sasaran dan menyediakan, mengemas, menyajikan paket wisata sesuai 

dengan potensi yang dimiliki serta promosi yang terus menerus sangat menentukan 

keberhasilan dalam mendatangkan wisatawan. Kemampuan pemandu wisata yang 

memiliki pengetahuan ilmu dan keterampilan menjual produk wisata juga sangat 

menentukan. Pengetahuan pemandu wisata tidak hanya terbatas pada produk dari 

obyek wisata yang dijual, tetapi juga pengetahuan umum terutama hal hal yang 

lebih mendalam tentang segala hal yang berkaitan dengan produk wisata tersebut  

(Handayani 2007). 
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Dari pemaparan di atas dapat dilihat potensi pasar dari jasa wisata edukasi 

untuk wilayah Jabodetabek sangatlah besar, Sentulfresh sendiri belum begitu besar 

cakupan pasarnya. Di sisi lain pangsa pasar Sentulfresh di kawasan Bogor juga 

masih kecil dibandingkan dengan pesaing lainnya, serta adanya penurunan jumlah 

sekolah yang berkunjung ke Sentulfresh menjadi dasar dari penelitian ini, 

Sentulfresh perlu untuk merumuskan model bisnis yang sesuai dengan kondisi yang 

ada agar potensi sumberdaya wisata yang ada teroptimalkan pemanfaatanya. Selain 

itu, bisnis jasa wisata edukasi sekolah merupakan bentuk bisnis baru yang 

melibatkan elemen pendidikan dan juga agrowisata sehinga perlu model bisnis yang 

mampu memetakannya. Pengembangan pariwisata perlu dilakukan secara 

komprehensif dan terpadu untuk menarik  pengunjung baik di kota maupun luar 

kota, diperlukan study pengembangan pada obyek wisata untuk melihat strategi-

strategi yang perlu ditempuh oleh pengelola dengan cara menganalisis faktor yang 

menjadi pendorong dan faktor penghambat (Taufiqurrahman 2014). 

Salah satu konsep bisnis yang digunakan untuk merumuskan strategi 

pengembangan usaha adalah Business Model Canvas, sebuah model bisnis yang 

menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, 

memberikan dan menangkap nilai. Kanvas ini membagi business model menjadi 

sembilan elemen utama, kemudian dipisahkan lagi menjadi komponen kanan dan 

kiri. Dua komponen ini analoginya sepert maping otak manusia, yaitu komponen 

kanan (otak kanan) dimana berfikir secara logis, rasional serta analitis untuk 

memulai ide dan komponen kiri (otak kiri) dimana ide ide didapat secara acak, 

intuitif serta holistik (Osterwalder dan Pigneur 2010). Hal ini sesuai apabila 

diterapkan di Bidang pariwisata karena untuk memajukan sektor pariwisata 

dibutuhkan ide serta kreatifitas yang dipadu dengan realitas dalam mengembangkan 

dan melakukan kegiatan bisnisnya. 

Saat ini segmentasi dari jasa wisata edukasi sekolah Sentulfresh adalah guru 

dan orang tua murid karena mereka adalah pemberi keputusan untuk pembelian jasa 

wisata edukasi, Nilai yang Sentulfresh coba berikan ke pengunjung adalah 

pengenalan pengujung dengan berbagai aspek peternakan serta beberapa fakta 

menarik dari area peternakan. Tujuannya untuk memberikan rasa peduli lingkungan 

sedini mungkin. Konsumen bisa menghubungi Sentulfresh melewati beberapa 

paltform seperti sosial media, website resmi dan juga telepon, cara yang sangat 

sesuai dengan perkembangan jaman. Sumberdaya utama dalam kegiatan edukasi 

sekolah di Sentulfresh adalah elemen peternakan dan pertanian yang tersebar di area 

pertenakan serta Tour Guide yang akan memandu kegiatan mereka. Dalam 

kesehariannya, jasa wisata edukasi Sentulfresh berhubungan langsung dengan 

beberapa pihak dalam pelaksanaan kegiatan seperti untuk keperluan shuttle car, 

katering dan Tour Guide. 

Model bisnis dapat memberikan manfaat kepada perusahaan yang 

memilikinya. Pertama, terkait komponen komponennya, model bisnis memudahkan 

para perencana dan pengambil keputusan di perusahaan melihat hubungan logis 

antar komponen-komponen dalam bisnisnya sehingga dapat menghasilkan nilai 

bagi konsumen dan bagi perusahaan. Kedua, model bisnis dapat dipakai untuk 

membantu menguji konsistensi antar komponennya. Ketiga, model bisnis dapat 

digunakan untuk membantu menguji pasar dan asumsi yang digunakan. Keempat, 

model bisnis dapat dipakai untuk menunjukkan seberapa radikal suatu perubahan 

dilakukan dan konsekuensinya. 
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Inovasi adalah hal yang dibutuhkan dalam bisnis pariwisata, karena hal 

tersebut yang akan menjadi daya tarik dalam suatu obyek pariwisata. Penelitian 

yang dilakukan oleh  Rezazadeh et al. (2014) dan  Azhar (2017) menggunakan suatu 

metodologi dari Blue Ocean Strategy yaitu kerangka kerja 4 langkah untuk 

menciptakan suatu inovasi pada obyek wisata yang diharapkan mampu 

meningkatkan pangsa pasar dalam persaingan. Metode kerangka kerja 4 langkah 

tersebut penulis padukan dengan metode Business Model Canvas dalam penelitian 

ini.  

Perumusan Masalah 

Kurikulum pendidikan 2013 yang dikeluarkan Kemendikbud menjadi dasar 

kebutuhan sekolah akan suatu obyek pembelajaran tematik untuk anak didiknya. 

Kebutuhan akan hal tersebut mendorong sekolah untuk memberikan kegiatan 

belajar dan mengajar yang sesuai dengan tema yang ditentukan. Beberapa sekolah 

ada yang melakukan sendiri dan ada yang berkunjung ke suatu tempat seperti 

Sentulfresh. 

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut pihak penyelenggara wisata edukasi 

harus melakukan perencanaan dan pengelolaan obyek wisata dengan baik dan tepat 

karena hal tersebut yang akan membuat obyek wisata berkembang sehingga 

manfaat keberadaaanya dapat dirasakan oleh pihak sekolah, pemilik bisnis dan 

masyarakat sekitar yang terlibat. 

Oleh karena itu diperlukan strategi dan model bisnis yang tepat dan sesuai 

dengan lingkungan eksternal dan lingkungan internal sehingga dapat menjawab 

tantangan di masa depan. Strategi dan model bisnis tersebut sangatlah berperan 

dalam perencanaan model bisnis di masa depan yang tujuannya untuk 

meningkatkan pendapatan, meraih pangsa pasar, menentukan market share, 

memetakan potensi bisnis yang akan datang dan berbagai manfaat lainnya terkait 

potensi bisnis wisatanya. 

Dari pemaparan di atas dapat diketahui ada beberapa permasalahan yang 

menjadi dasar dari penelitian ini, permasalahan yang membutuhkan penyelesaian 

karena  sangat berarti bagi jalannya suatu perusahaan :  

1. Bagaimana model bisnis yang dijalankan oleh Sentulfresh dengan 

pendekatan Bisnis model kanvas ? 

2. Apa saja faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi model bisnis 

Sentulfresh ? 

3. Bagaimana prototype model bisnis baru sebagai strategi pengembangan 

Sentulfresh ? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fenomena dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian 

adalah : 

1. Mengidentifikasi model bisnis jasa wisata edukasi sekolah Sentulfresh 

yang  diterapkan saat ini   

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman bagi Sentulfresh. 
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3. Merancang model bisnis baru yang dapat digunakan sebagai strategi 

pengembangan Jasa wisata edukasi sekolah Sentulfresh di masa yang 

akan datang 

 

 

Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

yaitu : 

1. Bagi Sentulfresh Edufarm Program, penelitian ini diharapkan menjadi 

masukan dan saran bagi pemilik atau manajemen dalam meningkatkan 

performa dan layanan terkait wisata edukasi sekolah dan juga sebagai 

dasar dari pengambilan keputusan strategik yang berkaitan dengan 

keberlanjutan Wisata edukasi ini 

2. Bagi Civitas Academica, penelitian dengan metode ini sudah banyak 

dilakukan akan tetapi untuk obyek penelitian yang terbilang jenis usaha 

baru dan menjanjikan dalam kancah Agribisnis akan membantu dalam 

penelitian-penelitian selanjutnya. 

3. Bagi peneliti, penelitian ini dilakukan dalam rangka memperkaya 

wawasan dan pengetahuan terkait tentang bisnis manajemen dan 

aplikasi nya dimasa depan apabila penulis berkesempatan memiliki 

sebuah bisnis 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian terbatas pada jasa wisata edukasi sekolah 

Sentulfresh yang berlokasi di Kp. Cijulang, Ds. Cadasngampar, Kec. Sukaraja, Kab, 

Bogor yang masuk dalam kawasan Sentul City. Sentulfresh Indonesia sendiri 

memiliki beberapa unit usaha seperti Pabrik Yoghurt, Peternakan Sapi, Peternakan 

Ayam Broiler, Tanaman hias dan juga Jasa wisata edukasi Sekolah. Fokus 

penelitian ini pada pengembangan jasa wisata edukasi yang dimiliki oleh 

Sentulfresh menggunakan model bisnis kanvas yang mencakup pada perancangan 

alternatif model bisnis di masa depan serta implementasinya diserahkan pada pihak 

pengelola Jasa wisata edukasi Sekolah Sentulfresh. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Manajemen Strategi 

David (2011) menyatakan bahwa manajemen strategik merupakan seni dan 

ilmu yang menformulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan 

lintas fungsi, dan memampukan organisasi mencapai tujuannya. Pearce dan 

Robinson (2009) mendefinisikan manajemen strategik sebagai “serangkaian 

keputusan dan tindakan yang dituangkan ke dalam rumusan perencanaan dan 

implementasi yang didesain untuk mencapai tujuan perusahaan. Rangkaian 

keputusan dan tindakan tersebut meliputi sembilan tugas kritis yaitu (i) 




