
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara agraris yang memiliki 

wilayah pertanian sangat luas. Usaha dibidang pertanian dalam arti luas 

mencakup berbagai usaha dibidang kehutanan, perkebunan, peternakan 

dan hortikultura. Potensi dan sumber daya alam pertanian yang dimiliki 

tersebut masih berpeluang untuk dikembangkan menj3di objek wisata 

yang menarik bila dikemas dan ditawarkan sebagai produk agrowisata 

kepada wisatawan nusantara (wisnus) maupun wisatawan manca negara 

(wisman), melalui suatu rangkaian kegiatan pertanian mulai dari budidaya 

sampai pasca panen. Disisi lain substansi penggabungan kegiatan 

agronomik dengan pariwisata merupakan upaya untuk menciptakan 

keharmonisan antara manusia dengan alam lingkungannya. 

Menurut Usman (1998) agrowisata merupakan salah satu bentuk 

diversifikasi dari pengembangan sektor pariwisata yang konsep 

pengembangan usahanya berdasarkan keberpihakan pada ekonomi 

rakyat. Awalnya konsep agrowisata sebagai alternatif pilihan wisata tidak 

diperhitungkan dapat dijual kepada konsumen, tetapi saat ini negara- 

negara agraris bersaing menawarkannya lewat tema back to nature. 

Perpaduan antara kekayaan komoditas agraris dengan bentuk keindahan 

alam dan budaya masyarakat merupakan kekayaan yang sangat bernilai. 

Dengan demikian agrowisata mempunyai prospek yang sangat baik untuk 
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dikembangkan di Indonesia mengingat potensi yang ada sangat beragam 

dan khas. 

Upaya pengembangan kegiatan agrowisata menjadi suatu sektor 

unggulan memerlukan sumber daya yang memadai seperti modal, sarana 

dan prasarana pendukung serta sumber daya manusia yang kreatif. 

Paket kegiatan agrowisata giat ditawarkan oleh berbagai negara seperti 

Thailand, Taiwan, Belanda dan Australia serta negara-negara Eropa. Di 

negara tersebut objek pertanian yang paling sederhana dapat dikemas 

dengan menarik dan laku dijual sebagai produk agrowisata andalan. 

Pengembangan agrowisata merupakan upaya terhadap 

pemanfaatan potensi atraksi pertanian. Hal ini sesuai dengan surat 

keputusan bersama Menteri Pariwisata, Seni dan Kebudayaan 

(Menparsenibud) dan Menteri Pertanian (Mentan) No. KM. 

47lPW.DOWlMPPT-89 dan No. 2041KPTS1HK~0501411989, yang 

menyatakan bahwa agrowisata merupakan bagian dari objek wisata 

dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi dan 

hubungan usaha dibidang pertanian. 

Dukungan bagi pengembangan agrowisata terlihat pula dari hasil 

Rakornas KelV panitia cerja tetap wisata agro yang berlangsung di 

Sulawesi Utara, menyepakati program pengembangan wisata agro 

diprioritaskan pada daerah yang mempunyai keunggulan dan berdaya 

saing tinggi menyongsong globalisasi 2002. Rakornas tersebut 

merumuskan beberapa kesimpulan antara lain aspek pengelolaan objek 

wisata agro yang meliputi aspek teknis pengelolaan, antara lain promosi 
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dan pengembangan pasar. Rakornas juga memberikan rekomendasi bagi 

daerah-daerah yang memiliki objek agrowisata dan sarana penunjangnya 

telah berkembang dan siap untuk mengadakan kerjasama operasional 

pemasaran dengan pihak perjalanan dan pihak swasta. 

Laporan yang dikeluarkan BPS dalam Depparsenibud (2000) 

menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan kunjungan wisman tahun 

1994 - 1998 mencapai 3,7 persen pertahun dari 4.006.312 wisman tahun 

1994 menjadi 4.606.416 pada tahun 1998. Tabel dibawah menunjukkan 

proporsi jumlah kedatangan wisman dan perolehan devisa. 

Tabel 1. Angka Kedatangan Wisatawan Mancanegara 

1 2005* 1 12.600.000 17.200[00 
Keterangan : *) rnerupakan angka prediksi 
Surnber : Depparsenibud (2000) 

Tahun 

1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

Pertumbuhan wisnus menurut BPS dalam Depparsenibud (2000), 

secara proporsional cenderung meningkat dari 83,6 juta pada tahun 1994 

menjadi 109,2 juta pada tahun 2000 dengan tingkat pengeluaran 12,37 

trilyun tahun 1994 menjadi 15,5 trilyun tahun 2000. Pemilihan objek wisata 

oleh wisnus pada umumnya masih terkait pada letak lokasi yang 

Jurnlah Wisatawan Mancanegara 

4.006.312 
4.324.229 
5.034.472 
5.1 85.243 
4.606.416 
4.727.520 
5.064.21 7 

berdekatan dengan tempat tinggal, biaya murah, bernuansa rekreasi 

Jumlah Perolehan Devisa 
($ US) 

4.785,26 
5.228,34 
6.307,70 
5.321,50 
4.331,lO 
4.600,OO 
4.791,84 

keluarga dan terkait dengan pendidikan sekolah. Berdasarkan ha1 

tersebut, maka objek wisata yang paling banyak diminati oleh wisnus 
- ~. 

. 
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adalah objek wisata alam yang mencapai 8,31 % dari total pengunjung 

dan terendah adalah objek wisata buru (0,16%). Wisnus yang memilih 

objek agrowisata sebagai tempat berekreasi bersama keluarga berjumlah 

0,36 % (BPS dalam Depparsenibud, 2000) 

Melihat besarnya animo masyarakat untuk mengunjungi objek 

wisata agro dan adanya kecenderungan yang terus meningkat dari jumlah 

wisnus maupun wisman, maka potret industri agrowisata masa depan 

akan terus meningkat sejalan peluang pasar yang masih terbuka luas. 

Namun pengembangan objek agrowisata perlu pula dilengkapi dengan 

sarana dan prasarana pariwisata pendukung seperti transportasi, promosi 

dan penerangan agar lebih banyak menarik minat wisatawan untuk 

berkunjung. Oleh karena itu pengelolaan dan pengembangan terhadap 

sub sektor pariwisata harus dilaksanakan secara optimal. 

PT. Kusuma Gtr ia Dinasasri Wisatajaya (PT. KSDW) adalah salah 

satu pelaku swasta yang memfokuskan pada bisnis agrowisata, yang 

dalam pengoperasiannya untuk umum lebih dikenal dengan nama 

Kusuma Agrowisata (KA). Perusahaan ini berada dalam wilayah 

Kabupaten Batu-Malang, Jawa Timur yang berlokasi di bawah kaki 

pengunungan Panderman dan terletak di kawasan pertanian dataran 

tinggi yang merupakan areal yang cukup potensial untuk kegiatan 

agribisnis dan wisata. Lahan pertanian yang tertata rapih menyatu secara 

harmonis dengan alam sekitarnya, merupakan suasana yang segar dan 
I 

nyaman bagi wisatawan yang berkunjung dan ingin bersantai. 
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Pihak perusahaan memadukan konsep bisnis pertanian dengan 

line of business lainnya yaitu hotel dan restoran sebagai sarana 

pendukung bisnis utamanya. Bisnis ini dipilih untuk mendukung bisnis 

yang sudah ada yaitu agrowisata apel. Di sisi lain perusahaan 

mengembangkan bisnis baru yang masih terkait dengan komoditi 

pertanian seperti strawberry, sayuran, tanaman hias dan perkebunan 

kopi. 

Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung dan persaingan 

antar industri sejenis yang cukup tinggi baik domestik maupun 

mancanegara dikhawatirkan trend bisnis agrowisata nasional akan 

tersaingi dengan derasnya promosi negara-negara lain. Kondisi 

persaingan yang semakin tajam tidak cukup mengidentifikasi objek 

agrowisata terhadap perubahaan lingkungan yang terus terjadi, maka 

perlu dilakukan strategi masa depan perusahaan dengan membangun 

dan memperoleh wawasan masa depan perusahaan. 

Paradigma industri masa depan dengan mencari secara 

komprehensif faktor-faktor penggerak bisnis dan mengembangkan ide-ide 

kreatif sumberdaya yang dimiliki perusahaan dalam suatu arsitektur 

strategik. Ars~tektur strategik merupakan landasan wawasan industri masa 

depan 'yang menggambarkan mengenai manfaat baru yang akan 

ditawarkan kepada konsumen masa yang akan datang (Hamel dan 

. - 
Prahalad, 1995). 

Kegiatan penelitian ini ditujukan untuk mengkaji arsitektur strategik 

perusahaan tersebut dalam menghadapi tantangan dan persaingan masa 

http://www.mb.ipb.ac.id



depannya. Manajemen perusahaan sebaiknya merumuskan masa depan 

perusahaan berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan saat 

ini melalui rancangan arsitektur strategik. 

1.2. ldentifikasi Masalah 

KA merupakan salah satu pelaku dalam industri agrowisata yang 

menghadapi persaingan industri sejenis, sehingga dapat identifikasi 

masalah sebagai berikut : 

1. Meningkatnya intensitas persaingan pada industri agrowisata. 

2. Potensi pengembangan agrowisata yang belum dimanfaatkan 

seoptimal mungkin sebagai industri masa depan. 

3. Belum tersedianya rencana strategis perusahaan dalam menghadapi 

tantangan ke depan secara komprehensif. 

1.3. Perurnusan Masalah 

Dari indentifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor ekternal apa yang mempengaruhi tingkat persaingan, 

pertumbuhan dan perkembangan bisnis KA. 

2. Faktor-farktor internal apa yang dapat dikembangkan menjadi suatu 

kompetensi dalam menghadapi persaingan industri. 

3. Bagaimana mewujudkan sasaran jangka panjang yang ingin dicapai 

pihak perusahaan. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan ini adalah : 

1. Menganalisis faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi lingkungan 

bisnis. 

2. Menganalisis faktor-faktor internal yang mempunyai tingkat 

kompetensi untuk dikembangkan dalam perusahaan. 

3. Merancang industri masa depan KA melalui arsitektur strategik untuk 

mewujudkan tujuan perusahaan. 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian meliputi penyusunan arsitektur strategik 

perusahaan dan selanjutnya, implementasilpelaksanaannya diserahkan 

kepada pihak perusahaan. Sedangkan batasan industri mengacu pada 

konsep five forces Porter. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan 

arah bagi perusahaan untuk mengembangkan dan mewujudkan masa 
. - 

depan perusahaan. 
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