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PENDAHULUAN

A, Lata" Belakang

Sektor pertanian merupakan sektor yang dominan dalam pembangunan nasional dan

merupakan salah satu sumber dan pOlensi wisala alam Indonesia. Pertanian sebagai sualu

kegiatan yang dekat dengan alam mempunyai potensi daya tarik wisala, dimana rasa

nyaman, nilai estetika, lingkungan alami, pemandangan alam, dan udara segar, dapat

memberikan nilai kepuasan tertenlu bagi konsumen.

Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menparpostel

No. KM.47/PW.DOW/MPPT-89 dan NO.204/KPTSI HK.050/41l989, menelapkan suatu

bentuk pariwisata yang dikaitkan dengan perlanian, yang disebut agrowisala. Agrowisala

alau agroturisme adaJah berwisata ke daerah pertanian, tidak hanya menikmati hasil

pertaniannya saja, lelapi lebih luas menikmali ekosistemnya bahkan Iingkungannya secara

umum .

Berlolak dari pengertian Agrowisata lersebut wajar bila para pengusaha agrowisata

menawarkan obyek serta fasililas di daerah pertanian, disamping keindahan alam dan

suasana pedesaan yang jelas menjadi incaran penduduk perkotaan. Disamping ilu,

kawasan lainnya dapat menjadikan aklivitas pertanian beserla produk-pmduknya menjadi

sualu paket agrowisala.

Pengembangan agrowisala di Indonesia sebagai alternatif kegiatan bisnis, pada

lahun-tahun lerakhir ini banyak diminali oleh kalangan pengusaha di Indonesia, an tara lain

Taman Buah Mekarsari di Cileungsi, Bogor, PT. Kusuma Agrowisata di Batu, Malang,

Taman Bunga Floribunda di Cibodas, Jawa Barat, Kebun Durian Warso Farm di
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Kecamatan Cijeruk, Bogor, Agrowisata Ijen di Jember, Taman Bunga Nusantara di

Cipanas, Cianjur dan lain-Iainnya. Hal tersebut didukung oleh upaya-upaya pemerintah

llnlllk meningkatkan sub seklor agrowisata dalam menunjang peningkatan sektor pariwisata

di Indonesia, yang di~aksanakan melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya,

seperti kemudahan proses perijinan, kemudahan investasi, serta dukungan sarana dan

prasarana di sekitar kawasan agrowisata tersebut. Pada kenyataannya agrowisata yang

dikembangkan mempunyai prospek yang baik untuk mendukung bisnis utama perusahaan

yaitu agribisnis lerpaelu.

Paket wisata yang berbasis pertanian elan dikemas dalam suatu paket terpadu secara

profesional, diharapkan dapat ll1enjadikan agrowisata sebagai produk yang dapat

ll1eningkatkan nilai tall1bah bagi pengelola atau pell1ilik usaha agrowisata, jasa pelayanan

dan sekaligus dapat ll1eningkatkan keuntungan perusahaan dari bisnis utama (main

business) yang dikembangkan, diantaranya adalah kegiatan agribisnis. PT. Intidaya

Agrolestari (PT.INAGRO) didirikan pada langgal 7 Oktober 1993, merupakan salah satu

pioner agribisnis yang ll1enghasilkan kOll1oditas hortikultura berupa benih, bibit dan buah

e1ari kOll1oditas buah-buahan tropis yang ll1ell1anfaatkan teknologi tinggi untuk dapat

ll1enjadi cOlllpelilive odvollloge eli ll1asa e1atang.

Agrowisata yang e1ikell1bangkan merupakan produk kegiatan yang memanfaatkan

aset keseluruhan PT. INAGRO, yang ll1eliputi kegiatan eli bidang penelitian, pemanfaatan

teknologi pertanian, perkebunan elan bisnis hortikultura elan dilengkapi dengan berbagai

fasilitas penelukungnya, yang e1ikemas ll1enjaeli suatu agrowisata ilmiah yang sekaligus

merupakan alat/ill.l"lrtllIlell proll1osi bagi agribisnis yang dikembangkan.
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Melalui lema "membangun pertanian yang tangguh, berteknologi tinggi,

berwawasan Iingkungan dan menyehatkan", PT. INAGRO mencoba memadukan seluruh

kegiatan agribisnis yang dikembangkan menjadi suatu pakel terpadu agrowisata dan

merupakan salah satu dari misi dan tujuan perusahaan. Tujuan agrowisata PT. INAGRO

yang diharapkan adalah terciptanya suatu kawasan landsekap pertanian yang secara fungsi

berdayaguna sebagai lokasi pendidikan/penelitian, peragaan berteknologi tinggi yang

berimajinasi ke masa datang dan mampu berproduksi tinggi, dan secara estetika indah

sebagai kawasan agrowisata yang berbentuk wisata ilmiah yang berwawasan lingkungan.

Pada rencana awal agrowisata di PT. INAGRO dengan tapak seluas 60 hektar

hanya merupakan sup/emen dari keseluruhan kegiatan agribisnis yang di kembangkan.

Namun saat ini sudah berkembang menjadi seluas 75 Ha dan pada jangka panjang

memungkinkan untuk diperluas lagi, khususnya perluasan arealuntuk kebun buah-buahan.

Berdasarkan rencana semula perusahaan yang dituangkan dalam studi kelayakan

yang dibuat oleh PAU-Bioteknologi-lPB (1994) bahwa agrowisata akan dibuka dengan

menggunakan tari f setelah tahun ke 5 (Ii ma) pembangunan, yaitu pada tahun 1998.

Dibukanya kegiatan agribisnis tersebul sebagai obyek agrowisata lerpadu pada bulan

Februari 1996, khususnya sebagai wisala ilmiah, juga dilujukan kepada konsumen

kelompok/ rombongan unluk keperluan penelilian dan ajang promosi kepada calon pembeli

produk agribisnis yang dikembangkan.

Dengan diberlakukannya larif masuk bagi SeliaI' pengunjung berkisar anlara Rp.

3.500,- sampai Rp. 5.000,- dan tarif lersebul dapal dinegosiasi (negosiableJ, ternyata

menghasilkan pendapalan bagi perusahaan. Berdasarkan dala yang ada sampai dengan
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bulan Desell1ber 1996 pendapatan perusahaan dari agrowisata ll1encapai Rp. 333.632.796,-

(tiga ratus tiga puluh tiga juta enall1 ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembiIan puluh

enall1 rupiah).

Potensi agrowisata yang ada, belull1 sepenuhnya dikell1bangkan oleh PT. INAGRO,

terutall1a terhadap kebutuhan fasilitas utall1a, fasilitas penunjang, dan pendanaan yang

tersedia. Berdasarkan Rencana Induk Pengell1bangan Agribisnis dan Pupuk Hayat}

Mikoriza PT. INAGRO yang dibuat oleh PAU-Bioteknologi-IPB (1994), Illenyatakan

bahwa bisnis buah-buahan yang sesuai dikell1bangkan oleh PT. INAGRO adalah komoditi

salak, rambutan, durian, jeruk nipis, dan ll1anggis, dengan peluang pasar cukup besar.

Disalllping itu, perusahaan tersebut relatif baru dalam posisi ll1engelllbangkan komoditas

kOll1oditas tersebut untuk dijual di pasar, sehingga sangat diperlukan adanya promosi yang

dapat melllposisikan bisnis buah-buahan tersebut sesuai dengan tujuan dan m}si pemsahaan

yaitu produk buah-buahan berteknologi tinggi, berwawasan lingkungan dan menyehatkan.

Sejak dibukanya agrowisata tersebut dan salllpai dengan saat ini, perusahaan belum

melllpunyai strategi pengelllbangan agrowisata yang terinci terhadap semua bidang-bidang

fungsional yang ada.

Atas dasar pertilllbangan prospek bisnis agrowisata yang cukup baik tersebut dan

perlunya rencana pengelllbangan agrowisata dalalll Illenunjang kegiatan agribisnis, Illaka

perusahaan berupaya untuk menyusun strategi pengembangan yang tepat agar agrowisata

tersebut dapat Illenjadi produk yang Illenarik bagi konsulllen dimasa datang. Disamping

itu kegiatan agrowisata sekaligus diharapkan dapat ll1eningkatkan pendapatan perusahaan

dari bisnis utall1a yang dikell1bangkan.
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B. Perlll11l1San Masalah

Pengembangan misi dan lujuan perusahaan menggariskan bahwa pada perencanaan

awal, pembangunan agrowisala merupakan slIplemen dari pengembangan agribisnis

keseluruhan dari PT. INAGRO, dimana obyek agrowisata yang direncanakan tidak

diarahkan unluk menjadi sarana rekreasi umum telapi akan menjadi sarana rekreasi ilmiah.

Oleh karena itu larget pengunjungnya adalah rekanan perusahaan dan wisalawan

mancanegara. Sesuai dengan rencana pengembangannya, maka pengul1Jung

diberlakukan sebagai tamu perusahaan, dan agrowisala sebagai wahana kegiatan promosi.

Oleh karena itu tidak dikenakan biaya (tari f) masuk ke lokasi alau bersifat non komersial.

Berdasarkan sludi kelayakan yang dibuat, agrowisala lersebul akan dikembangkan

selelah tahun ke 5 (lima) deFlgan pemberian tarif masuk (rate) dan khusus hanya untuk

pengunjung mancanegara. Namun pada kenyalaannya, dengan dibukanya unluk

pengunJllllg dari dalam negeri (kelompok alau rombongan) pada tahun ke 3 (bulan

Pebruari 1996) dan diberlakukan tarif, lernyala sampai dengan bulan Desember 1996

sudah menghasilkan pendapatan yang cukup besar yaitu ± Rp. 333.632.796,- (liga ralus

liga puluh tiga juta enam ralus tiga puluh dua ribu lujuh ralus sembilan puluh enam

rupiah).

Sesuai dengan infoflnasi dari pihak pllnplllan (direksi) diketahui bahwa PT.

lNAGRO akan mengelllbangkan agrowisata tersebut secepalnya dengan melengkapi

berbagai fasiJilas pendukung dan pada progralll jangka panjangnya lokasi akan dibuka

untuk masyarakat 1I1ll1l1ll (pengunjung perorangan), sedangkan sampai dengan saal ini

perusahaan belulll mempllnyai strategi pengembangan agrowisata yang terinci dengan baik
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agar dapal bcrsaing di Illasa depan. Olch karena ilU, diperlukan slrategi pengembangan

yang tepal agar sesllai dengan tujuan agrowisata yang dikeillbangkan.

Disaillping itu, perencanaan tapak yang sellluia 60 Ha, ternyala pada pertengahan

tallllll ke 3 sudah Illencapai 75 Ha, dan pada tahap selanjutnya direncanakan akan

diperluas lagi. Perluasan tapak tersebul dilakukan oleh perusahaan Illengingat secara

ekonollli pengelllbangan bisnis buah-buahan layak dikeillbangkan apabila l11encapai skala

kOl11ersial. Hal ini Illengingat peluang pasar, baik dOllleslik maupun ekspor khusus untuk

kOl11oditi salak, durian, l11anggis, jeruk nipis dan raillbutan yang dikembangkan

l11el11punyai prospek cukup baik di l11asa depan.

Prospek bisnis agrowisata di Indonesia pada akhir-akhir ini banyak diminati oleh

pihak swasla/pengusaha, lerulal11a Illenyebar di beberapa lokasi di Propinsi Jawa Barat.

Dengan deillikian persaingan bisnis agrowisata perlu dianlisipasi oleh PT. INAGRO di

dalalll menyusun slrategi pengeillbangannya.

Untuk Illenjawab tantangan pennasalahan tersebut diperlukan kajian penelilian

sebagai berikut :

I. Bagailllana kondisi lingkungan internal bisnis agrowisata?

2. Bagailllana kondisi lingkungan ekslernal bisnis agrowisala?

3. Apakah slralegi pengelllbangan agrowisata PT. INAGRO saat ini sudah cukup

l11engantisipasi persaingan usaha agrowisala dalalll Illenllnjang kegiatan agribisnis

di Illasa depan?

4. Strategi bisnis agrowisala yang bagail11ana yang sesllai llntllk dikel11bangkan dalam

menunjang kegiatan agribisnis PT. INAGRO yang Illelipuli :
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a. Strategi generik apa yang. scbaiknya diterapkan?

b. l3agaimana strategi ranlai nilai lInlllk memperoleh kellnggllian bersaing?

c. Program kegiatan jangka panjang yang sebaiknya dilakukan, termasllk

kebulllhan fasilitas pendllkung bisnis agrowisata yang dibutuhkan.

5. Menentukan seberapa besar perkiraan tingkat pendapatan perusahaan dalarn jangka

panjang dari bisnis agrowisata.

C. TlIjllan Pcnelitian

I. Mengkaji lingkungan Internal dan Eksternal usaha agrowisata dalam menunjang

kegiatan agribisnis PT. INAGRO.

2. Merumllskan pengembangan perencanaan slrategis bisnis agrowisata PT. INAGRO

dalam menunjang kegiatan agribisnis yang meliputi

a. Strategi generik.

b. Strategi ranlai nilai PT. INAGRO bagi keunggulan bersaing di masa depan.

c. Program kegiatan jangka panjang, termasuk kebutuhan fasilitas pendukung

agrowisata yang diblltllhkan.

3. Menenlllkan lingkat pendapatan perusahaan dalam jangka panJang dari bisnis

agrowisata.

D. Manfaat Pcnclitian

I. Sebagai masukan bagi PT. INAGRO lIntuk menyernpurnakan, rnelengkapi dan

mengembangkan pembangunan agrowisata dalarn rnenentukan kebijaksanaan yang

bcrsi fal st rategis.
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2. Sebagai maslikan bagi pihak lain yang Illelllerlukan informasi strategis

pengembangan agrowisata, khllsllsnya agrowisata ilmiah, dalam menllnjang

kegiatan agribisnis dengan berbagai keblltllhan fasilitas pendllkllngnya.

3. Sebagai wahana latihan bagi penlilis dalam mengaplikasikan teori dan kondisi

obyektif didalam bisl1is nyata.
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