
1 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat 

melimpah dalam sektor pariwisata, mulai dari wilayah pantai sampai pegunungan. 

Pada saat ini masyarakat perkotaan lebih memilih melakukan wisata yang 

bernuansa alam. Wisata alam saat ini sangat digemari oleh berbagai kalangan baik 

laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa, orang tua maupun 

pemuda.  

Hal ini dilihat dari meningkatnya jumlah wisatawan di Kabupaten 

Wonosobo yang merupakan wilayah yang menawarkan wisata alam, seperti telaga 

warna, telaga menjer, wisata alam seroja, agrowisata kebun teh, pendakian Sikunir 

dan Gunung Prau. Peningkatan jumlah wisatawan dalam 5 tahun terakhir sebagai 

berikut: tahun 2012 berjumlah 109,295, tahun 2013 berjumlah 119,726, tahun 

2014 berjumlah 143,813, tahun 2015 berjumlah 1,110,457 dan tahun 2016 

berjumlah 1,121,576 wisatawan. Salah satu wisata yang juga diminati wisatawan 

adalah agrowisata. 

Agrowisata adalah rangkaian aktivitas perjalanan wisata yang 

memanfaatkan lokasi atau kawasan dan sektor pertanian mulai dari awal sampai 

dengan produk pertanian dalam berbagai sistem, skala dan bentuk dengan tujuan 

untuk memperluas pengetahuan, pemahaman, pengalaman, dan rekreasi di bidang 

pertanian. Adanya agrowisata memberikan berbagai manfaat diantaranya 

melestarikan sumber daya alam, melestarikan teknologi lokal, dan meningkatkan 
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pendapatan petani/masyarakat sekitar lokasi wisata. Menurut Reza dan Fachruddin 

(1999) dalam Bappenas (2004), agrowisata atau agrotourism dapat diartikan sebagai 

pengembangan industri wisata alam yang bertumpu pada pembudidayaan  kekayaan 

alam. Salah satu wisata alam yaitu Agrowisata Sirancah yang berada di Kabupaten 

Wonosobo. 

Wonosobo merupakan Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. 

Kabupaten Wonosobo merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian berkisar 

antara 275 meter sampai 2.250 meter diatas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten 

Wonosobo mencapai 98.468 hektar. Kabupaten Wonosobo memiliki 2 agrowisata 

yaitu Agrowisata Kebun Teh Tanjungsari dan Agrowisata Sirancah. Agrowisata 

Sirancah memiliki luas 5000 m
2
 yang seluruhnya merupakan lahan budidaya tanaman 

jeruk. Kawasan wisata ini memiliki udara yang sejuk dan alam yang masih asri. 

Agrowisata Sirancah menarik minat wisatawan dengan adannya wisata petik buah 

jeruk. Agrowisata Sirancah memiliki potensi sebagai tempat wisata pilihan 

masyarakat karena wisata ini merupakan wisata dengan konsep yang baru bagi 

masyarakat di Kabupaten Wonosobo dan sekitarnya. 

Agrowisata Sirancah merupakan kawasan wisata alam petik buah, petik buah 

jeruk menjadi daya tarik wisatawan untuk merasakan sensasi memetik buah jeruk dan 

menikmatinya  secara langsung di kebun buah. Selain itu letak kebun buah yang 

berada di tengah-tengah lahan pertanian dengan berbagai macam jenis tanaman 

sayuran juga menjadi daya tarik wisatawan untuk datang karena wisatawan dapat 

menikmati suasana pedesaan yang memberi efek kesegaran otak.  
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Berdasarkan musim panen buah jeruk yaitu 1 tahun sekali menjadikan perlu 

dilakukan identifikasi kesesuaian lahan tanaman hortikultura untuk ditanam 

berdampingan dengan tanaman jeruk. Penanaman tanaman hortikultura lain bertujuan 

agar kegiatan wisata didalam agrowisata tetap berlangsung meskipun di luar musim 

panen jeruk. Selain itu juga diperlukan pembuatan konsep pengembangan kawasan 

agrowisata sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi wisatawan maupun 

pengelola dan meningkatkan jumlah wisatawan. 

B. Perumusan Masalah Penelitian 

Kawasan pedesaan memiliki daya tarik tersendiri khususnya pada sektor 

pariwisata yang menawarkan keindahan alam. Keindahan alam yang didukung oleh 

potensi sumber daya alam yang dimiliki, merupakan nilai jual yang dapat 

mendatangkan wisatawan untuk berkunjung. Salah satu sektor pariwisata yang 

menawarkan keindahan alam dan potensi sumber daya yaitu Agrowisata Sirancah. 

Agrowisata Sirancah, merupakan salah satu wisata petik buah yang dikelola 

oleh warga Desa Kedalon, Kecamatan Kalikajar Wonosobo. Tanaman jeruk yang 

merupakan tanaman tahunan hanya berbuah satu tahun sekali dan dalam waktu tiga 

minggu buah habis dipetik oleh wisatawan. Sehingga wisatawan hanya dapat 

berkunjung dan menikmati wisata petik buah jeruk satu tahun sekali. Hal ini 

membuat pendapatan ekonomi masyarakat dari agrowisata terhenti. Selain itu belum 

adanya penataan kawasan agrowisata dapat menyebabkan menurunnya wisatawan. 
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Identifikasi kesesuaian lahan dan konsep pengembangan kawasan diharapkan 

dapat menjadi salah satu solusi mengoptimalkan agrowisata sehingga dapat 

meningkatkan daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Daya tarik merupakan salah 

satu modal penting dalam peningkatan jumlah wisatawan.  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu : 

1. Mengidentifikasi kesesuaian lahan tanaman jeruk dan  hortikultura sayur. 

2. Membuat konsep pengembangan kawasan Agrowisata Sirancah. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai bahan kajian yang 

dapat memberikan saran kepada pengelola Agrowisata Sirancah, sehingga dapat 

meningkatkan daya tarik dan minat wisatawan untuk berkunjung. 

E. Batasan Studi 

Penelitian ini dilakukan di kawasan Agrowisata Sirancah Desa Kedalon 

Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo, yang bertujuan untuk membuat konsep 

pengembangan. 

F. Kerangka Pikir Penelitian 

Desa Kedalon merupakan desa yang terletak di kaki Gunung Sumbing 

Kabupaten Wonosobo. Desa Kedalon memiliki pontesi dikembangkannya 

Agrowisata. Potensi tersebut tak lepas dari adanya faktor pendukung dan 

problematika. Faktor pendukung dalam pengembangan Agrowisata meliputi kondisi 

biofisik yang kemudian akan digunakan untuk melakukan analisis kesesuaian lahan 
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tanaman hortikultura dan sosial ekonomi masyarakat Desa Kedalon yang menunjang 

adanya Agrowisata. Problematika berasal dari internal dan eksternal. Tanaman buah 

jeruk yang hanya panen satu tahun sekali menjadi problematika internal, sedangkan 

belum adanya sarana prasarana di Agrowisata seperti  tempat parkir kendaraan, toilet 

dan fasilitas lain yang menunjang kenyamanan wisatawan menjadi problematika yang 

harus dipecahkan. Dari faktor pendukung dan problematika tersebut digunakan untuk 

pembuatan konsep pengembangan kawasan Agrowisata Sirancah. Sehingga dapat 

meningkatkan daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Agrowisata Sirancah. 

Alur dari penelitian Identifikasi Kesesuaian Lahan dan Konsep 

Pengembangan Kawasan Agrowisata Sirancah Desa Kedalon Kalikajar Wonosobo 

disajikan pada gambar sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
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