
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

DKI Jakarta rnemiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan 

propinsi lain. Sebagai ibukota negara dan pusat pernerintahan, berbagai 

kebijaksanaan ekonomi nasional dilahirkan dan di pengaruhi oleh tingkah 

laku perekonomian kota ini. Sebagai pintu gerbang internasional yang 

berpotensi rnenjadi kota pariwisata serta pusat distribusi barang dan jasa. 

Pembangunan DKI Jakarta diarahkan pada 5 (lirna) pilar utama yaitu 

sebagai pusat pelayanan rnasyarakat, pusat distribusi dan perdagangan, 

pusat keuangan, pusat pariwisata, pusat pelatihan, dan pusat inforrnasi. 

Salah satu pilar tersebut adalah menjadikan Jakarta sebagai pusat 

pariwisata. Kepariwisataan DKI Jakarta rnempunyai ciri kl~usus yang 

mernerlukan pendekatan yang sesuai dalam pengernbangannya. Ciri 

tersebut adalah berlingkup global, secara ekonomi rnernpunyai pengaruh 

efek ganda yang luas dan besar, secara sosial budaya mengandung 

kemarnpuan rnembentuk, rnengernbangkan dan rneningkatkan nilai budaya 

manusia dan masyarakat DKI Jakarta. Pengembangan sektor pariwisata 

sangat terkait dan dipengaruhi oleh faktor di luar kepariwisataan sendiri 

sehingga mernerlukan koordinasi berbagai sektor. 

Peranan pemerintahan daerah disektor pariwisata antara lain diatur 

dalam peraturan pemerintah No. 24 tahun 1979 tentang penyerahan 

sebagian urusan pemerintah dalarn bidang kepariwisataan kepada Daerah 

Tingkat I. Sektor pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 



kerangka pembangunan daerah dalam upaya mendukung Jakarta sebagai 

kota jasa. Guna memadukan kebijaksanaan tersebut, salah satu kawasan 

kebun pertanian akan dikembangkan sebagai obyek wisata agro. 

Kegiatan pertanian selain dapat bermanfaat sebagai sumber 

penghasilan keluarga, sumber bahan pangan dan mencukupi kebutuhan 

gizi keluarga, dapat juga dikembangkan sebagai objek wisata apabila ditata 

denyan baik dan diberi sentuhan-sentuhan artistik, dalam rangka 

meningkatkan Jakarta sebagai pusat pariwisata, baik untuk pengunjung 

wisatawan dari manca negara maupun dalam negeri. Pengembangan 

. kegiatan pertanian sebagai objek wisata di daerah perkotaan djtujukan 

untuk mengenal kegiatan pertanian yang sebenarnya dan haruslah 

dirancang sedemikian rupa sehingga bersifat unik dan menarik. 

Pengembangan kegiatan pertanian untuk menunjang pengembangan 

sektor pariwisata tersebut, sejalan dengan arahan Keputusan Bersama 

Menteri Pertanian dan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor 

2041kpts/hk.050/411989 dan Nomor Km. 47lPW.0041 mpp-89 tentang 

Koordinasi Pengembangan Wisata Agro. 

Kondisi objek wisata agro di DKI Jakarta saat ini sangat 

memprihatinkan. Kurangnya penataan dan pemeliharaan lokasi yang tidak 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menyebabkan lokasi tersebut masih 

sangat jauh dari impian sebagai lokasi wisata agro. 

Salah satu kawasan pertanian yang dapat dikembangkan sebagai 

objek wisata agro, dengan memiliki objek wisata unik dan spesifik yaitu 

kebun-kebun pertanian. Kebun-kebun Dinas Pertanian DKI Jakarta 



rnemiliki potensi ruang terbuka hijau dan daerah resapan air yang narus 

tetap dipertahankan dan perlu terus dikembangkan. Aset ini apabila ditata 

dengan baik dengan desain yang artistik, rnaka akan dapat dijual dan 

dikembangkan sebagai objek wisata agro terpadu yang menarik untuk 

dikunjungi baik oleh wisatawan manca negara rnaupun wisatawan 

domestik. 

Untuk mewujudkan pengembangan kawasan objek wisata agro 

menarik dan memenuhi syarat-syarat lingkungan yang sesuai dengan 

tuntutan Jakarta sebagai service city, perlu perencanaan dan pengkajian 

terhadap pengembangan kawasan wisata agro di DKI Jakarta yaitu Kebun 

Cilangkap yang terletak di wilayah Jakarta Timur sebagai obyek wisata 

agro. Hasil dari studi tersebut diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam 

mewujudkan Kebun Cilangkap menjadi objek wisata agro yang 

representatif. 

8. ldentifikasi Masalah 

Dalam upaya pengembangan kebun Cilangkap sebagai obyek 

wisata agro terkemuka di DKI Jakarta, ada beberapa masalah yang 

diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Penerapan teknologi dalam pengembangan budidaya pertanian, 

khususnya pembibitan tanaman buah-buahan dan sayuran di lokasi 

kebun Cilangkap masih sangat sederhana, sehingga hasil budidaya 

pembibitan maupun pembesaran tanaman kurang memberikan hasil 

yang maksimal. 



2. Meningkatnya perubahan peruntukan lahan karena tuntutan sarana 

pernukirnan dan lainnya. 

3, Usaha pertanian di kebun bibit Cilangkap belurn ditangani secara serius 

dan belurn rnendapatkan perhatian khusus dengan rnernanfaatkan 

segala aspek yang dapat mernbenkan nilai tarnbah yang lebih baik. 

4. Pengernbangan wisata agro yang rnenarik, unik dan spesifik belurn 

dapat terwujud, karena kurangnya dukungan aspek penataan ruang, 

teknis, teknologi, keterkaitan antar obyek, lingkungan dan dukungan 

flona yang mernadai. 

5. Pelayanan informasi rnengenai keberadaan dan kegiatannya ycng ... 

belurn rnernadai. 

6. Belum rnemadainya tingkat kernampuan pengelolaan objek wisata agro 

secara profesional. 

7. Masih kurangnya dukungan perangkat hukurn yang rnernadai guna 

rnengatur tatanan lingkungan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi rnasalah tersebut diatas, 

ada beberapa permasalahan yang dapat dirurnuskan sebagai berikut : 

1. Kondisi lingkungan eksternal dan internal apa saja yang rnernpengaiuhi 

kegiatan pengembangan wisata agro di kebun Cilangkap Jakarta Tirnur. 

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kelemahan dan kekuatan wisata 

agro di Jakarta, begitu juga dengan peluang dan ancarnan dan faktor 

eksternalnya. 



3. Strategi apakah yang harus dilakukan Pemerintah Daerah Propinsi DKI 

Jakarta untuk mengembangkan Wisata agro di OK\ Jakarta. 

4. Bagaimana program kegiatan jangka pendek, menengah dan panjang 

yang harus dilakukan. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan pengkajian potensi riil lokasi dan unsur-unsur wisata agro 

yang telah dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek fsik, 

sosial dan lingkungan. 

2. Melakukan pengkajian terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman pengembangan Wisata Agro di DKI Jakarta. 

3. Memformulasikan strategi pengembangan kebun Cilangkap sebagai 

wisata agro terkemuka di DKI Jakarta 

4. Menyusun program pengembangan obyek Wisata Agro Kb. Cilangkap. 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah mendapatkan 

gambaran yang lebih baik tentang penyusunan rencana pengembangan 

wisata agro terpadu dan sebagai salah satu bahan masukan bagi Dinas 

Pertanian dan Kehutanan Propinsi DKI Jakarta dalam menyusun strategi 

pengembangan wisata agro di DKI Jakarta. 

Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan usaha di 

bidang pertanian pada masyarakat sekitarnya serta dapat dimanfaatkan 



oleh pernerintah dalarn rnempertirnbangkan saat mengambil kebijakan 

pengernbangan wisata agro khususnya di kawasan Kebun Cilangkap 

Jakarta Tirnur sehingga rnarnpu rnempunyai daya saing yang tinggi dan 

rneningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pernerintah Daerah Propinsi DKI 

Jakarta di rnasa rnendatang. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dibatasi dan diarahkan kepada I 

kepentingan rnikro yang rnencakup beberapa objek, prasarana dan sarana 

wisata yang terdapat dalarn lingkungan wisata agro di Jakarta 

sebagairnana ditetapkan dalarn Rencana Urnurn Tata Ruang (RUTR) DKI 

Jakarta, dengan batasan-batasan penelitian rneliputi hal-ha1 dibawah ini : 

1 .  Menyusun forrnulasi strategi sarnpai dengan usulan kebijakan yang 

seterusnya direkomendasikan untuk diirnplernentasikan pernerintah 

daerah. 

2. Menyusun strategi pada bidang fungsional (Surnberdaya rnanusia, 

organisasi dan kelernbagaan, ketentuan-ketentuan yang beriaku, serta 

sarana dan prasarana). 

3. Menyusun program jangka pendek, rnenengah dan jangka panjang 

guna pengembangan kawasan kebun Cilangkap sebagai suatu 

kawasan wisata agro di Jakarta. 




