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ABSTRAK 

BATARA RIZKY CHIKA, 105961102116 Analisis Potensi dan Kesesuaian 

Unsur Penunjang Agrowisata Satarara  di Desa Nantal Kecamatan Kuwus 

Kabupaten Manggarai Barat, dibimbing oleh Mohammad Natsir, dan Isnam 

Junais 

Penelitian ini bertujuan untuk Mengidentifikasi Unsur Penunjang 

Agrowisata Satarara, dan menganalisis Potensi Kesesuaian Unsur Penunjang 

Agrowisata Satarara di Desa Nantal, Kecamatan Kuwus, Manggarai Barat. 

Informan dalam penelitian keseluruhan subjek  atau objek yang  menjadi sasaran 

dalam penelitian ini sebanyak 6 orang yang benar-benar mengetahui Agrowisata 

Satarara. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive sampling yaitu 

suatu metode penelitian secara sengaja dan terencana dengan pertimbangan 

tempat ini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai daya tarik 

Agrowisata. Analisis data yang digunakan analisis data deskriptif, dan evaluasi 

kelayakan dan kesesuaian 

Hasil identifikasi yang dilakukan di lokasi penelitian menunjukkan angka  

rata-rata penilaian kriteria agrowisata dengan nilai 3 dan 4 atau sesuai dengan 10 

kriteria yang menjadi dasar penilaian, juga apa yang menjadi kriteria sesuai 

dengan apa yang terdapat di lapangan, mulai dari bidang pertanian, peternakan, 

perikanan, karna merupakan agrowisata yang menggunakan sistem pertanian 

terpadu dengan pemandangan dan budaya lokal yang masi sangat dijaga dan 

dilestarikan. Hasil analisis menunjukan nilai  KKA tertinggi yaitu 3,65 dan nilai 

terendah 3,15, rata-rata nilai tertinggi dominan. Nilai tertinggi di hitung 

menggunakan Skala likert untuk mengertahui selisih antara kelas dan 

mendapatkan hasil  0,16. Rata-rata nilai hasil analisis di kelas klasifikasi 

berpotensi yaitu 3,45 dengan nilai rentan 3,32-3,48(berpotensi), maka agrowisata 

layak, berpotensi, dan sesuai untuk dikembangkan.    

 

Kata kunci: Agrowisata, Evaluasi Kelayakan dan Kesesuaian 
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ABSTRACT 

BATARA RIZKY CHIKA, 105961102116 Analysis of Potential and Suitability 

of Supporting Elements of Satarara Agrotourism in Nantal Village, Kuwus 

District, West Manggarai Regency, supervised by Mohammad Natsir, and Isnam 

Junais 

 This study aims to identify the supporting elements of Satarara 

Agrotourism, and analyze the potential suitability of the Satarara Agro-tourism 

Supporting Elements in Nantal Village, Kuwus District, West Manggarai. 

Informants in the overall study of the subject or object that became the target in 

this study were 6 people who really knew Satarara Agrotourism. The location of 

the research was determined by purposive sampling, which is a deliberate and 

planned research method with the consideration that this place has great potential 

to be developed as an agro-tourism attraction. Data analysis used descriptive data 

analysis, and evaluation of feasibility and suitability 

 The results of the identification carried out at the research location showed 

the average number of agro-tourism criteria assessments with values of 3 and 4 or 

in accordance with the 10 criteria that became the basis of the assessment, as well 

as what the criteria were in accordance with what was in the field, ranging from 

agriculture, animal husbandry, fisheries, because it is an agro-tourism that uses an 

integrated farming system with local landscapes and cultures that are still highly 

guarded and preserved. The results of the analysis show that the highest KKA 

value is 3.65 and the lowest value is 3.15, the highest average value is dominant. 

The highest value is calculated using a Likert scale to find out the difference 

between classes and get a result of 0.16. The average value of the analysis results 

in the potential classification class is 3.45 with a vulnerable value of 3.32-3.48 

(potential), then agro-tourism is feasible, has potential, and is suitable for 

development. 

 

 

Keywords: Agrotourism, Feasibility Evaluation and Suitability 
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I.PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Agrowisata merupakan bagian dari atraksi wisata yang memanfaatkan 

potensi pertanian  sebagai atraksi wisata. Tujuan penyelenggaraan agrowisata 

adalah untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi, dan hubungan usaha 

dibidang pertanian. Melalui pengembangan agrowisata yang menonjolkan budaya 

lokal dalam memanfaatkan lahan, diharapkan bisa meningkatkan pendapatan 

petani sambil melestarikan sumber daya lahan, serta memelihara budaya maupun 

teknologi lokal yang umumnya telah sesuai dengan kondisi lingkungan alaminya 

(Departemen pertanian, 2014). 

Pengembangan agrowisata  diarahkan pada bentuk ruangan tertutup, 

seperti greenhouse, ruangan terbuka seperti taman, atau perpaduannya. 

Agrowisata ruangan tertutup dapat berupa berbagai perlengkapan pertanian yang 

unik dan bernilai sejarah atau visualisasi sejarah penggunaan lahan dan proses 

pengolahan hasil pertanian. Agrowisata ruangan terbuka berupa penataan lahan 

yang bagus dan sesuai dengan tipologi lahan agar mendukung suatu sistem usaha 

tani yang efektif dan berkelanjutan.Komponen  pengembangan agrowisata 

ruangan terbuka berupa flora dan fauna yang dibudidayakan dan yang tidak 

dibudidayakan, teknologi budidaya maupun paskapanen komoditas pertanian yang 

unik dan bernilai atraksi budaya pertanian setempat, pemandangan alam yang 

berlatar belakang pertanian dengan keamanan dan kenyamanan yang dapat 

dinikmati. Agrowisata ruangan terbuka dapat dilakukan dalam dua versi, yaitu 

dilakukan dengan gaya alami dan buatan (Departemen pertanian, 2014). 
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Terdapat dua model pengembangan agrowisata yang ada di NTT, yaitu 

agrowisata berbasis modal dan agrowisata berbasis masyarakat.Pengembangan 

agrowisata yang berbasis modal lebih melihat pada kemampuan modal investor 

yang mampu melihat peluang keuntungan dari aktivitas agrowisata yang 

dilakukan, dengan tujuan  keuntungan maksimal dari usaha agrowisata tersebut 

dapat dinikmati oleh investor tersebut. Untuk membangun pusat agrowisata 

investor memulainyadengan akuisisi lahan minimal 1,5 atau 2,0 hektar, dan 

dengan kemampuan modalnya investor tersebut membangun infrastruktur dan 

fasilitas dasar agrowisata. Investor akan mengangkat manager atau melaksanakan 

sendiri proses manajemen dalam industri agrowisata yang dikembangkan 

(Budiasa 2011).  

Agrowisata bukan hanya merupakan usaha/bisnis di bidang jasa yang 

menjual jasa bagi pemenuhan konsumen akan pemandangan yang indah dan udara 

yang segar, namun juga dapat berperan sebagai media promosi produk pertanian, 

media pendidikan masyarakat, memberikan peluang pengembangan diversifikasi 

produk agribisnis dan berarti pula dapat menjadi kawasan pertumbuhan baru 

wilayah. Sehingga dengan demikian agrowisata dapat menjadi salahsatu sumber 

pertumbuhan baru daerah, sektor pertanian dan ekonomi nasional. 

Objek agrowisata yang saat ini berkembang di Manggarai Barat 

yaitunAgrowisata Satarara yang terletak di Desa Nantal, Kecamatan Kuwus, 

Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Agrowisata Satarara ini 

merupakan agrowisata buatan yang hadir sebagai konsep usaha pertanian dan 

perkebunan modern dengan sistem tradisional terpadu yang terintegrasi dengan 
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pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan (ecotourism) dengan panorama 

keindahan alam Pegunungan.Desa Nantalselalu identik dengan keindahan alam 

pegunungannya yang terbentang luas mengelilingi desa tersebut. Desa Nantal 

merupakan salah satu desa di Kecamatan Kuwus  yang menjadi sentral penghasil 

tanaman pangan bagi masyarakat Kabupaten Manggarai Barat. Komoditas 

pertanian utama yang dihasilkan yakni padi sawah, tanaman sayuran, dan 

perkebunan. Keberadaan Agrowisata Satarara di Desa Nantal menjadi salah satu 

penyanggah destinasi wisata berbasis pertanian di Kabupaten Manggarai 

Barat.Hal ini dikarenakan Agrowisata Satarara memiliki keunikan yang berbeda 

dengan agrowisata yang berada di daerah lain. Keunikan tersebut berupa budaya 

bertani sawah dengan sistem lodok atau jaring  laba-laba  yang masih 

menggunakan bajak kerbau dan dilengkapi dengan tempat duduk, tarian saat 

mengirik padi,ritual adat sebelum menanam padi dan peralatan untuk mengolah 

lauk pauk yang masih menggunakan bambu. Selain itu, agrowisata ini juga 

terkenal dengan pengelolaan usaha tani yang menggunakan produk ramah 

lingkungan seperti pupuk organik. Walaupun memiliki ciri khas tersendiri jika 

dibandingkan agrowisata-agrowisata lainnya di Manggarai Barat, namunkegiatan 

pertanian belum menjadi kegiatan mayoritas masyarakat yang berada di 

lingkungan agrowisata ini. Padahalagrowisata ini memiliki potensi pertanian unik 

yang berada di kawasan pegunungan yang harusnya menjadi daya tarik wisata 

bagi pengunjung untuk melakukan kegiatan agro dan menjadi penopang ekonomi 

masyarakat yang berada di Desa Nantal. Hasil produksi pertanian dari kebun 
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agrowisata Satararajuga sampai saat ini hanya dipasarkan di daerah Manggarai 

Barat saja. 

Agrowisata Satarara juga menjadi satu-satunya agrowisata yang ada di 

daerah Manggarai Barat. Saat ini banyak berkembang wisata-wisata kopi luwak 

seperti kopi colol, kopi tuk dan golomory coffee yang  menawarkan paket wisata 

menarik untuk pengunjung. Walaupun wisata agrowisata  kopi luwak bukan 

termasuk kedalam direct competitor agrowisata Satarara, namun kehadirannya 

yang cukup banyak di daerah Manggarai Baratdapat menjadi pesaing Agrowisata 

Satararadi masa depan. Untuk itu pihak Satarara perlu mencermati dan 

mewaspadai kondisi persaingan agrowisata ini di masa yang akan datang, demi 

menjaga pangsa pasar Agrowisata dari ancaman pesaing dan kondisi lingkungan 

persaingan lainnya yang akan menggerogoti. Kondisi diatas melandasi perlunya 

pengkajian atau penelitian untuk mengoptimalkan potensi yang ada serta 

meningkatkan kunjungan wisatawan dalam suatu  peneletian Analisis Potensi dan 

Kesesuaian Unsur  Penunjang  Agrowisata Satarara. Analisis  potensi dan 

kesesuaian ini  diharapkan mampu mengoptimalkan dan dapat meningkatkan 

pendapatan, disamping tetap mempertahankan keberlangsungan pembangunan 

pariwisata.Berdasarkan dari potensi dan masalah yang dimiliki kawasan tersebut, 

maka diangkat dalam suatu penelitian tentang Analisis Potensi dan Kesesuaian  

Unsur Penunjang Agrowisata Satarara di Desa Nantal, Kecamatan Kuwus, 

Kabupaten Manggarai Barat. 
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1.2 Perumusan Masalah 

1. Apa saja yang menjadi Unsur Penunjang agrowisata Satarara di Desa 

Nantal, Kecamatan Kuwus, Manggarai Barat. 

2. Bagaimana Menganalisis Potensi Kesesuaian Unsur Penunjang 

Agrowisata di Desa Nantal, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai 

Barat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian Analisis Potensi dan Kesesuaian Unsur Penunjang 

AgrowisataSatararadi Desa Nantal, Kecamatan Kuwus, Manggarai Barat adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi Unsur Penunjang Agrowisata Satarara di Desa Nantal, 

Kecamatan Kuwus,Manggarai Barat. 

2. Menganalisis Potensi Kesesuaian Unsur Penunjang Agrowisata Satarara di 

Desa Nantal, KecamatanKuwus,Manggarai Barat. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan khususnya bagi 

pengelola agrowisata dalam merumuskan program pembangunan agrowisata. 

Secara khusus penelitian ini berguna: 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya pelaku agrowisata 

mengenai daya dukung atau potensidan unsur penunjang agrowisata. 

2. Menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa maupun peneliti serta 

referensi bagi penelitian selanjutnya. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Defenisi dan Konsep Agrowisata 

Agrowisata merupakan bagian dari wisata alam yang memanfaatkan usaha 

pertanian (agro) sebagai daya tarik wisata.Agrowisata menjadi kegiatan 

kepariwisataan yang pada akhir-akhir ini telah dimanfaatkan oleh kalangan usaha 

perjalanan untuk meningkatkan kunjungan wisata pada beberapa daerah tujuan 

agrowisata. Istilah sederhana, agrowisata diartikan sebagai persatuan antara wisata 

dan pertanian yang mana pengunjung bisa mengunjungi perkebunan dan ternak 

untuk membeli produk, melihat pertunjukkan, ikut bagian aktivitas, makan 

makanan atau menikmati malam bersama di suatu lahan perkebunan ataupun 

taman. Agrowisata merupakan suatu sistem kegiatan terpadu dan terkordinasi 

untuk mengembangkan pariwisata dan pertanian, yang berkaitan dengan 

pelestarian lingkungan dan dapat meningkatan kesejahteraan petani (Suptija 

2001). 

Masih dalam konteks yang sama, Nurisjah (2001) (dalam Tati Budiarti, 

2013) berpendapat bahwa agrowisata atau wisata didefinisikan sebagai rangkaian 

aktivitas perjalanan wisata yang memanfaatkan lokasi atau sektor pertanian mulai 

dari awal produksi hingga diperoleh produk pertanian dalam berbagai sistem dan 

skala dengan tujuan memperluas pengetahuan, pemahaman, pengalaman, dan 

rekreasi di bidang pertanian. 

Senada dengan pendapat Nurisjah, berdasarkan Surat Keputusan Bersama 

(SKB) Menteri Pertanian dengan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi 
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Nomor 204/KPTS/MK050/4/1989, Agrowisata yaitu suatu bentuk kegiatan 

pariwisata dengan tujuan untuk memperkuat pengetahuan, pengalaman, rekreasi 

dan hubungan usaha di bidang agro atau pertanian dalam arti luas yaitu meliputi 

tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Berdasarkan 

pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa agrowisata adalah perpaduan 

antara aktivitas wisata dan aktivitas pertanian yang dirawat dan dibina untuk 

kepentingan pariwisata dan rekreasi masyarakat pengunjung. 

2.2 Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Agrowisata 

Upaya pengembangan agrowisata secara garis besar mencakup aspek 

pengembangan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, promosi, dukungan 

sarana dan kelembagaan (Deptan, 2014). Selanjutnya aspek-aspek tersebut dapat 

dirinci sebagai berikut:  

a. Sumber Daya Manusia  

Sumber Daya Manusia mulai dari pengelola sampai pada masyarakat sangat 

penting dalam keberhasilan pengembangan agrowisata. Kemampuan pengelola 

agrowisata dalam menetapkan target sasaran dan menyediakan, mengemas, 

menyajikan paket-paket wisata serta promosi yang terus menerus sesuai dengan 

potensi yang dimiliki sangat menentukan keberhasilan dalam mendatangkan 

wisatawan. Dalam hal ini keberadaan/peran pemandu wisata dinilai sangat 

penting.Kemampuan pemandu wisata yang memiliki pengetahuan ilmu dan 

keterampilan menjual produk wisata sangat menentukan.Pengetahuan pemandu 

wisata seringkali tidak hanya terbatas kepada produk dari daya tarik wisata yang 
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dijual tetapi juga pengetahuan umum terutama hal-hal yang lebih mendalam 

berkaitan dengan produk wisata tersebut.   

b. Promosi  

Kegiatan promosi merupakan kunci dalam mendorong kegiatan agrowisata. 

Informasi dan pesan promosi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti 

melalui leaflet, booklet, pameran, cinderamata, mass media (dalam bentuk iklan 

atau media audiovisual), serta penyediaan informasi pada tempat public (hotel, 

restoran, bandara dan lainnya). Dalam kaitan ini kerja sama antara  agrowisata 

dengan Biro Perjalanan, Perhotelan, dan Jasa Angkutan sangat berperan. Salah 

satu metoe promosi yang dinilai efektif dalam mempromosikan daya tarik 

agrowisata adalah metode "tasting", yaitu memberi kesempatan kepada calon 

konsumen/wisatawan untuk datang dan menentukan pilihan konsumsi dan 

menikmati produk tanpa pengawasan berlebihan sehingga wisatawan merasa 

betah. Kesan yang dialami promosi ini akan menciptakan promosi tahap kedua 

dan berantai dengan sendirinya.  

c. Sumber Daya Alam Dan Lingkungan  

Sebagai bagian dari usaha pertanian, usaha agrowisata sangat mengandalkan 

kondisi sumberdaya alam dan lingkungan. Sumberdaya alam dan lingkungan 

tersebut mencakup sumberdaya  tarik wisata yang dijual serta lingkungan sekitar 

termasuk masyarakat. Untuk itu upaya mempertahankan kelestarian dan keasrian 

sumber daya alam dan lingkungan yang dijual sangat menentukan keberlanjutan 

agrowisata. Kondisi lingkungan masyarakat sekitar sangat menentukan minat 

wisatawan untuk berkunjung. Sebaik apapun atraksi wisata yang ditawarkan 
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namun apabila berada di tengah masyarakat tidak menerima kehadirannya akan 

menyulitkan dalam pemasaran daya tarik wisata. Antara usaha agrowisata dengan 

pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan terdapat hubungan timbal balik yang 

saling menguntungkan. Usaha agrowisata berkelanjutan membutuhkan terbinanya 

sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari, sebaliknya dari usaha bisnis yang 

dihasilkannya dapat diciptakan sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari. 

d. Dukungan Sarana dan Prasarana  

Kehadiran konsumen/wisatawan juga ditentukan oleh kemudahan yang 

diciptakan, mulai dari pelayanan yang baik, kemudahan akomodasi dan 

transportasi sampai kepada kesadaran masyarakat sekitarnya.Upaya 

menghilangkan hal-hal yang bersifat formal, kaku dan menciptakan suasana 

santai serta kesan bersih dan aman merupakan aspek penting yang perlu 

diciptakan.  

e. Kelembagaan  

Pengembangan agrowisata memerlukan dukungan semua pihak, pemerintah, 

swasta terutama pengusaha agrowisata, lembaga yang terkait seperti perjalanan 

wisata, perhotelan dan lainnya, perguruan tinggi serta masyarakat. Pemerintah 

bertindak sebagai fasilitator dalam mendukung berkembangnya agrowisata dalam 

bentuk kemudahan perijinan dan lainnya.Intervensi pemerintah terbatas kepada 

pengaturan agar tidak terjadi iklim usaha yang saling mematikan.Untuk itu 

kerjasama baik antara pengusaha agrowisata, maupun antara agrowisata dengan 

lembaga pendukung (perjalanan wisata, perhotelan dan lainnya) sangat penting. 

Terobosan kegiatan bersama dalam rangka lebih mengembangkan usaha agro 
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diperlukan. Menurut Tirtawinata dan Fachruddin (1996), terdapat beberapa 

manfaat agrowisata, antara lain:  

a. Meningkatkan Konservasi Lingkungan  

Pengembangan dan pengelolaan agrowisata yang atraksinya benar-benar 

menyatu dengan lingkungan alamnya harus memperhatikan kelestarian 

lingkungan. Jangan sampai pembuatan atau pengembangannya merugikan 

lingkungan. Nilai-nilai konservasi yang ditekankan pada keseimbangan ekosistem 

yang ada menjadi salah satu tujuan pengelolaan agrowisata. 

b. Meningkatkan Nilai Keindahan Alam  

Pengembangan disetiap komponen atraksi perlu dipertimbangkan secara 

baik-baik. Jangan sampai adanya tambahan unsur, contohnya fasilitas bangunan 

yang justru akan menurunkan nilai estetikanya. Walaupun disajikan secara tidak 

alami, tetapi aspek-aspeknya harus dibuat sedemikian rupa agar terpadu dengan 

alam. Oleh karena itu, pembuatan agrowisata perlu adanya perencanaan tata letak, 

arsitektur bangunan, dan tata ruang  yang tepat.  

c. Memberikan nilai rekreasi yang baik 

Sebagai tempat rekreasi, pengelola agrowisata perlu menyediakan fasilitas 

penunjang yakni paket-paket acara yang dapat menimbulkan kenyamanan di 

tengah alam. 

d. Meningkatkan Kegiatan Pengembangan Ilmu Pengetahuan  

Pengelolaan dan peningkatan kualitas areal agrowisata seperti membina 

hubungan dengan lembaga-lembaga penelitian dan pendidikan. Peneliti dan para 

mahasiswa diberikanruang untuk melakukan penelitian di areal agrowisata. Model 
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kerja sama ini pastinya akan sangat berguna bagi kedua belah pihak. Pengelola 

agrowisata menyediakan tempat dan sarana penelitian, sedangkan para peneliti 

mampu menyumbangkan hasil penelitian bagi perkembangan obyek agrowisata 

kedepannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

e. Mendapatkan Keuntungan Ekonomi/Profit 

Keuntungan ekonomi ini tentunya akan sangat erat kaitannya dengan tujuan 

pengelolaan agrowisata itu. Keuntungan yang dimaksud tidak hanya bagi 

pengelola agrowisata itu saja, namun juga bagi masyarakat yang ada di sekitarnya, 

pemerintah daerah, dan negara pada umumnya. 

Selanjutnya Facruddin dan Tirtawinata berpendapat bahwa untuk 

merencanakan dan mengelola agrowisata diperlukan perencanaan yang matang 

dan penanganan yang professional, karena berbagai kendala yang berada di luar 

perhitungan mungkin saja terjadi.Untuk itu diperlukan sensitivitas (kepekaan) dan 

kiat-kiat khusus dari semua pihak yang terlibat dalam pengembangan agrowisata 

tersebut, sehingga hasil yang dicapai maksimal dan dampak negatif dapat 

dihindari atau diminimalisir. Dengan demikian pengembangan agrowisata dapat 

berlanjut dalam jangka waktu yang panjang. 

2.3 Daya Tarik Wisata 

Daya tarik wisata sejatinya merupakan kata lain dari obyek wisata namun 

sesuai peraturan pemerintah Indonesia tahun 2009 kata obyek wisata sudah tidak 

relevan lagi untuk menyebutkan suatu daerah tujuan wisatawan maka 

digunakanlah kata “ Daya Tarik Wisata”.  
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Daya tarik wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran 

wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata (Suwantoro,2004). Senada dengan 

Suwantoro, menurut Yoeti daya tarik wisata adalah sesuatu yang memiliki nilai 

konsumtif bagi wisatawan dan memiliki keunikan untuk dinikmati sebagai daerah 

yang patut untuk dikunjungi. Dari beberapa pengertian diatas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang mempunyai daya 

tarik, keunikan dan nilai yang tinggi, yang menjadi tujuan wisatawan datang ke 

suatu daerah tertentu. 

Menurut Cooper,dkk (1995) sebuah destinasi wisata agar bisa berkembang 

haruslah minimal oleh prinsip4A (attraction, accessibility, amenity dan ancilliary), 

yaitu: 

a. Attraction (atraksi wisata) 

Suatu lokasi mampu menjadi daya tarik wisata jika kondisinya mendukung 

untuk dikembangkan menjadi atraksi wisata. Modal atraksi wisata yang begitu 

menarik kedatangan wisatawan ada tiga jenis atau model, yaitu alami, atraksi 

wisata budaya, dan atraksi wisata buatan manusia. Keberadaan atraksi ini menjadi 

salah satu alasan serta motivasi para wisatawan untuk datang mengunjungi suatu 

daya tarik wisata. 

b. Accessibility (aksesibilitas)  

Aksesibilitas merupakan kondisi kemudahan suatu lokasi untuk dijangkau 

baik dengan sarana transportasi maupun tidak. Di sisi lain, akses ini diidentikkan 

dengan transferabilitas, yaitu kemudahan untuk bergerak dari daerah yang satu ke 

daerah yang lain. Jika suatu daerah tidak tersedia aksesibilitas yang baik seperti 
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bandara, pelabuhan, dan jalan raya, maka tidak ada wisatawan yang mengunjungi 

daya tarik wisata. 

c. Amenity (fasilitas) 

Amenitas adalah sarana dan prasarana yang diperlukan daya tarik wisata. 

Sarana-sarana pariwisata seperti hotel, atraksi wisata, marina, gedung 

pertunjukan, dan sebagainya. Adapun prasarana yaitu jalan raya, persediaan air, 

tenaga listrik, tempat pembuangan sampah, bandara, pelabuhan, telepon, dan lain-

lain. Mengingat hubungan antar sarana dan prasarana, sudah jelas bahwa 

pembangunan prasarana pada umumnya harus mendahului sarana. Ada hubungan 

timbal balik antara sarana dan prasarana. Prasarana merupakan syarat untuk 

sarana, dan sebaliknya sarana dapat menyebabkan perbaikan prasarana. 

d. Anciliary (layanan tambahan) 

Pelayanan tambahan harus disediakan seperti pemasaran, pembangunan 

fisik (jalan raya,rel kereta, air minum, listrik, telepon, dan lain-lain) serta 

mengkoordinir segala macam aktivitas dan dengan segala peraturan perundang-

undangan baik di jalan rayamaupun di objek wisata. Ancilliary juga merupakan 

hal–hal yang mendukung sebuah kepariwisataan, seperti lembaga pengelolaan, 

tourist information, travel agent dan stakeholder yang berperan dalam 

kepariwisataan. 

Faktor-faktor yang berhubungan dengan keberhasilan suatu agrowisata 

dalam kaitannya dengan atraksi yang ditawarkan sebagai daya tarik wisata, 

diidentifikasikan oleh Yoharman (2001) sebagai berikut:  
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a. Kelangkaan  

Apa bila para wisatawan atau pengunjung melakukan wisata pada suatu 

kawasan agrowisata, wisatawan ingindisuguhan hamparan perkebunan atau 

tamanyang mengandung nilai kelangkaan karena tanaman yang tersedia jarang 

didapatkan pada saat ini.  

b. Kealamiahan  

Atraksi agrowisata yang alami akan sangat menentukan perkembangan 

berkelanjutan dari agrowisata yang dikembangkan. Apabila daya tarik wisata 

tersebut tercemar danpenuh dengan kepalsuan, maka pasti para wisatawan akan 

merasa sangat tertipu dan tidak mungkin untuk berkunjung kembali.  

c. Keunikan  

Dalam hal ini, keunikan adalah sesuatu yang sangat berbeda dengan daya 

tarik wisata yang ada. Keunikan bisa saja seperti budaya, tradisi, dan teknologi 

lokal yang daya tarik wisatanya tersebut dikembangkan.  

d. Pelibatan Tenaga Kerja  

Pengembangan agrowisata diharapkan mampu melibatkan para tenaga kerja 

setempat, setidaknya meminimalkan terpojoknya masyarakat lokal akibat 

pengembangan daya tarik wisata yang ada. 

e. Optimalisasi penggunaan lahan  

Lahan pertanian dan perkebunan diharapkan mampu dimanfaatkan secara 

baik dan benar, apabila atraksi agrowisata ini dapat berfungsi dengan baik.Tidak 

ditemukannya lagi lahan tidur, tetapi pengembangan agrowisata ini berdampak 

baik terhadap pengelolaan lahan, jangan juga dieksploitasi dengan seenaknya. 
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f. Keadilan dan pertimbangan Pemerataan 

Pengembangan agrowisata diharapkan mampu menggerakkan 

perekonomian masyarakat secara menyeluruh, baik bagi masyarakat petani, 

penanam modal, dan regulator. Dengan melakukan koordinasi didalam 

pengembangan secara detail dari masukan-masukan yang ada.  

g. Penataan Kawasan  

Agrowisata pada dasarnya yaitu suatu kegiatan yang mengintegrasikan 

sistem pertanian dan pariwisata sehingga terbentuk daya tarik wisata yang 

menarik. 

2.4 Unsur Penunjang Agrowisata 

Menurut Mill & Morrison (2009) untuk dapat mengembangkan suatu 

kawasan menjadi daya tarik wisata terdapat 5 hal penting yang harus dipenuhi 

yaitu:  

a. Atraksi 

Atraksi yang dimaksud dalam konteks agrowisata adalah, hamparan 

kebun/lahan pertanian, keindahan alam, keindahan taman, budaya petani tersebut 

serta  sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas pertanian tersebut.  

b. Fasilitas 

Fasilitas yang diperlukan yakni mungkin berupa penambahan sarana umum, 

telekomunikasi, hotel dan restoran pada sentra-sentra pasar. 

c. Infrastruktur 

Infrastruktur yang dimaksudkan adalah dalam bentuk sistem pengairan, 

jaringan komunikasi, fasilitas kesehatan, terminal pengangkutan, sumber listrik 
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dan energi, sistem pembuangan kotoran/pembuangan air, jalan raya dan sistem 

keamanan. 

d. Transportasi 

Transportasi umum, terminal angkutan umum, sistem keamanan 

penumpang, sistem informasi, tenaga kerja, kepastian tarif, dan daya tarik wisata. 

e. Hospitality 

Merupakan suatu hal yang tidak bersifat fisik yang menjadi daya tarik 

tersendiri bagi para wisatawan yang dapat terdistorsi oleh segelinir kesalahan. 

Hospitality tidak terlepas dari kualitas pelayanan, karena kualitas pelayanan yang 

diberikan dalampengelolaan akan memberikan rasa kepuasan secara langsung 

pada pengunjung Agrowisata. Sehingga dapat menjadi kualitas pelayanan sebagai 

sesuatu hal yang ampuh untuk mengajak para pengunjung atau wisatawan untuk 

kembali datang berkunjung ke agrowisata tersebut.  

2.5 Penelitian Terdahulu 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

No.

  
Judul Nama Tahun  Hasil 

 1. Analisis 

Kesesuaian 

dan Kelayakan 

Agrowisata 

pada Desa 

Penyangga 

Danau Rawa 

Pening. 

Adnin 

Maulana 

Al Faritsi, 

Alfred 

Jansen 

Sutrisno. 

 2022 Terdapat dua desa yang sangat layak 

dan sesuai untuk dijadikan kawasan 

pengembangan daerah agrowisata 

yaitu desa bajelan dan desa 

asinan,karena kedua desa mendapat 

nilai tinggi pada  kriteria objek dan 

atraksi wisata baik itu atraksi berbasis 

pertanian,objekalami dan atraksi 

budaya/sosial, serta didukung akses 

,sarana dan pengelolaan yang 

baik.Terdapat satu desa/kelurahan 

yang cukup berpotensi untuk 

mengembangkan agrowisa 

dikembangkan menjadi daerah 

agrowisata yaitu adalah Kelurah 

tambakboyo karena memliki 
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Objek dan atraksi agrowisata yang 

cukup baik serta memiliki fasilitas 

yang memadai, dan 

akses yang mudah dijangkau, 

kekurangannya adalah kurangnnya 

minat masyarakat untuk 

mengelola dan mengembangkan 

daerah agrowisata. Terdapat satu desa 

yang kurang berpotensi yaitu 

kelurahan Pojoksari karena, kurangya 

area yang bisa dijadikan 

agrowisata, serta kurangnya minat dari 

masyarakat setempat untuk ikut 

mengembangkan 

agrowisata. 

2 Analisis 

Kesesuaian 

Lahan Untuk 

Pengembanga

n Kawasan 

Agrowisata di 

Kecamatan 

Sorawolio 

Kota Baubau. 

Jamal 

Harimudin

, Fitriani, 

Safrudin 

Sahar. 

2020 Tingkat kesesuaian lahan untuk 

mengembangkan kawasan Agrowisata 

di kecamatan Sorawolio dilakukan 

dengan 3 pendekatan yakni 

kemiringan lereng, jenis tanah dan 

penggunaan lahan, hasil pembobotan 

dari 3 pendekatan tersebut 

menunjukkan bahwa di kecamatan 

sorawolio   didominasi oleh kelas 

sangat potensial untuk pengembangan 

kawasan Agrowisata, dan kawasan 

wisata di kecamatan sorawolio 

ditetapkan di kelurahan kaisabu baru 

dan kelurahan karya baru. 

 

2.6 Kerangka Fikir 

Kelayakan agrowisata dapat dilihat dari berbagai aspek yang meninjau 

segala sesuatu  yang  mendukung kesesuaian agrowisata. Aspek yang dilihat 

terkhusus pada  penelitian  ini adalah  unsur  penunjang agrowisata, terdapat 10 

unsur penunjang yang telah dipilih dan akan  menjadi bahan analisis, menurut 

Smith(1989), yaitu obyek dan antraksi berbasis pertanian, obyek dan antraksi 

alami, obyek dan antraksi budaya/sosial, obyek dan antraksi  sejarah, akses, 

sumberdaya rekreasi dan tempat perbelanjaan, letak dari jalanan umum, sarana 

wisata, pengelola agrowisata, program dan aktifitas agrowisata. Berdasarkan hal 
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tersebut, maka kerangka pemikiran operasional penelitian ini dapat diilustrasikan 

sebagai berikut (Gambar1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Kerangka Pemikiran Studi Kelayakan Unsur Penunjang Agrowisata 

Satarara 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 18Juli 2022 sampai pada tanggal 

25 Juli 2022 bertempat di Agrowisata Satarara DesaNantal Kecamatan Kuwus, 

Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pengambilan lokasi ini 

dilakukan secara purposive sampling yaitu suatu metode penentuan daerah 

penelitian secara sengaja dan terencana dengan pertimbangan tempat ini memiliki 

potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai daya tarik Agrowisata. 

3.2 Teknik Penentuan Sampel 

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu 

dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. 

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan 

pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia 

memberikan informasi lengkap dan akurat. 

Pertimbangan yang dilihat, misalnya orang tersebut yang dianggap paling 

tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga 

akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Dalam 

teknik purposive sampling peneliti memilih subyek penelitian dengan tujuan 

untuk menentukan informan kunci (key informan) yang sesuai dengan fokus 

penelitian yang dilakukan secara sengaja tanpa dibuat-buat untuk mendapatkan 

kekuatan akurasinya. 
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Sehingga dalam penelitian ini, peneliti dapat menentukan informan kunci 

yang diinginkan sesuai kebutuhan informasi yang ingin didapatkan. Berdasarkan 

uraian tersebut, maka yang akan dijadikan informan kunci adalah: 

1. Pengelola Agrowisata 

a. Ketua Agrowisata Satarara, adalah yang bertanggung jawab dalam memimpin 

dan menjalankan agrowisata. 

b. Sekertaris, yaituyang bertugas untuk mencatat kegiatan, membuat notulen 

rapat, mengagendakan dan mengarsipkan surat masuk dan keluar, membuat 

laporan, dan mewakili ketua untuk berhubungan dengan pihak luar apabila 

ketua berhalangan hadir. 

c. Farm Coordinator, adalah yang bertugas untuk mengontrol seluruh kegiatan 

yang ada di kebun dan melakukan pengarahan kepada petani yang ada di 

Satarara dalam hal jenis tanaman yang akan ditanam, memastikan  

ketersediaan bibit dan pupuk organik, pemanenan, dan penjualan produk 

produk pertanian Satarara serta memastikan kesejahteraan petani yang ada di 

Satarara. 

2. Wisatawan 

Merupakan orang-orang yang berkunjung ke agrowisata bersama keluarga, 

individu maupun kelompok (komunitas, organisasi atau pun rombongan dari dinas 

atau lembaga yg sering atau pernah melakukan kegiatan di Agrowisata Satarara.) 

3. Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi Agrowisata. 

Merupakan masyarakat yang terkena dampak baik dari adanya Agrowisata 

ini. 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan 

kuantitatif. Menurut Antara (2014) mengatakan bahwa pengertian data kualitatif 

sebagai berikut: 

1. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud 

pernyataan-pernyataan verbal, bukan dalam bentuk angka atau menguraikan 

paradigma fenomena yang ada di lapangan secara alamiah dengan kata-kata 

atau gambar. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik 

pengumpulan data, seperti: wawancara, analisis dokumen, observasi yang 

telah dituangkan di dalam catatan lapangan. Data kualitatif dalam penelitian 

ini nantinya berupa jawaban-jawaban ataupun pendapat dari informan serta 

dokumentasi dan hasil observasi dari lapangan. 

2. Data kuantitatif adalah data yang dalam bentuk angka dan dapat dihitung 

dengan satuan tertentu. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data sangat penting dalam penelitian karena bertujuan 

untuk memperoleh data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Metode Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, 

dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini 
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mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak- 

tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Sutrisno Hadi (1986) 

dalam Sugiyono (2017), mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang 

oleh peneliti dalam menggunakan metode interview dan juga kuesioner (angket) 

adalah sebagai berikut: 

a. Bahwa subjek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya 

sendiri. 

b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan 

dapat dipercaya. 

c. Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti. 

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan 

dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan 

telepon (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini digunakan metode wawancara 

mendalam. Wawancara mendalam (In-depth Interview) merupakan proses 

menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan 

fokus penelitian diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode 

wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya pedoman wawancara yang 

telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara mendalam dilakukan agar dapat 

menggali informasi yang lengkap dan mendalam mengenai sikap, pengetahuan, 

pandangan informan kunci mengenai masalah. Selain itu, wawancara mendalam 

dilakukan agar informan kunci dengan leluasa dapat menjawab pertanyaan yang 
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diajukan tanpa adanya tekanan dari orang lain atau rasa malu dalam mengeluarkan 

pemikiran dan pendapatnya (Moleong, 2005) 

2. Metode Angket atau kuesioner  

Kuesioner merupakan data dengan cara memberikan pernyataan tertulis 

kepada responden untuk menjawabnya. Pada sebuah penelitian diperlukan suatu 

alat ukur yang disebut instrument penelitian. Jadi pengertian instrument menurut 

Sugiyono (2010) merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur 

berbagai fenomena alam dan sosial yang diteliti. Kuesioner yang digunakan 

adalah berupa pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda ataupun bentuk-bentuk lain 

yang disebut closed endedquestion. Pernyataan itu dapat digunakan untuk 

mengukur pendapat, sikap, dan pengetahuan. 

3. Metode Dokumentasi  

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode 

dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang 

sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk menelusuri data historis.Dokumen tentang orang atau peristiwa 

sekelompok orang, atau kejadian dalam situasi sosial yang berguna dalam 

penelitian kualitatif (Yusuf, 2014). 

3.5 Teknik Analisis Data 

Metode pengolahan dan analisis data terdiri dari 2 yaitu: 

1. Analisis deskriptif  

merupakan suatu metode analisis statistik yang bertujuan untuk memberikan 

deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel 
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yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu. Analisis deskriptif dapat 

ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, tabel histogram, nilai mean, 

nilai standar deviasi dan lain. Manfaat yang diperoleh dari penggunaan analisis 

deskriptif adalah mendapatkan gambaran lengkap dari data baik dalam bentuk 

verbal atau numerik yang berhubungan dengan data yang kita teliti. 

 Menurut Arikunto (2019) penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dimaksudkan untuk  menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah 

disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian 

deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan 

fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan 

manusia yang bisa mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, 

kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena 

lainnya.Sama seperti metode analisis lainnya, analisis data deskriptif juga 

dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut: 

• Perumusan masalah merupakan kegiatan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang akan menjadi landasan penelitian dimana jawabannya 

dicari di lapangan. Hal ini akan membuat penelitian lebih terfokus pada 

masalah yang ingin diselesaikan.  

• Tentukan jenis informasi atau data yang akan digunakan. Pastikan data 

relevan dengan permasalahan yang ingin diselesaikan.  

• Tentukan prosedur pengumpulan data yang efektif dan prosedur 

pengolahan data yang sesuai dengan data yang digunakan. 
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 Tahap terakhir yaitu melakukan pengambilan keputusan berdasarkan data 

yang sudah diolah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah 

dirumuskan.  

1. Evaluasi Kelayakan dan Kesesuaian 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kelayakan dan kesesusian 

agrowisata Satarara di Desa Nantal, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai 

Barat. Pengumpulan data untuk analisis potensi dan kesesuaian agrowisata 

dilakukan melalui wawancara, observasi lapang, dan studi pustaka. Responden 

dalam penelitian ini adalah pihak pengelolah agrowisata, pengunjung atau 

wisatawan dan juga warga masyarakat yang tinggal di daerah kawasan 

agrowisata serta mengetahui hal-hal atau informasi mengenai Agrowisata 

Satarara. Modifikasi dilakukan dalam pembobotan tiap kriteria. Smith (1989), 

tidak menetapkan bobot tiap poin dalam kriteria. Pengguna dipersilahkan 

menentukan bobot secara mandiri sehingga dapat disesuakian dengan tujuan 

penelitian. Pembobotan dalam analisis ini dilakukan dengan perhitungan 

matematis sederhana sesuai dengan tingkat kepentingan tiap poin terhadap 

wisata. Kriteria penilaian kesesuaian dan kelayakan terhadap agrowisata 

satarara dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 2. Kriteria kesesuaian Agrowisata menurut Smith(1989) 
No Kriteria Nilai 

1 Objek dan Atraksi Berbasis Pertanian (Bobot 20%)  

Ketersediaan keindahan area pertanian sawah, perkebunan, dan kolam 

 Terdapat objek dan aktivitas pertanian disertai keindahan pemandangan 

pertanian (tiga objek pertanian atau lebih) 

 Cukup terdapat objek dan aktivitas pertanian disertai keindahan 

pemandangan pertanian (dua objekpertanian) 

 Cukup terdapat objek dan aktivitas pertanian namun keindahan 

pemandangan pertanian sekitarnya kurang (dua objekpertanian) 

 Kurang dan tak indah (kurang dari dua objek pertanian) 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

2 Objekmaupun Atraksi Alami (Bobot 10%)  

Keindahanpemandangan alami ( ekosistem, topografi,dan tanaman 

langka), iklim ( udara yang bersih, suhu nyaman, dll) 

 Terdapat objek alami dengan keindahan dan kenyamanan alami (tiga 

objek alami atau lebih) 

 Cukup terdapat objek alami dengan keindahan dan kenyamanan alami 

(dua objek alami) 

 Sedikit tersedia objek alami dengan keindahan dan kenyamanan buatan 

atau rekayasa (dua objek alami) 

 Objek alami kurang menarik dengan keindahan dan kenyaman buatan 

atau rekayasa ( kurang dari dua objek alami) 

 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

3 Objek dan Atraksi Budaya / Sosial (Bobot 5%)  

Pedesaan dan atraksi budaya local (Tari-tarian) 

 Bernilai lokal tinggi, dilestarikan 

 Bernilai lokal tinggi, kurang diperhatikan 

 Bernilai lokal tinggi, tidak diperhatikan 

 Tidak memiliki aset budaya lokal  

 

 

4 

3 

2 

1 

4 Objek dan Atraksi Sejarah (Bobot 5%)  

Peninggalan sejarah (situs- situs dan bangunan sejarah/ arkeologis), 

upacara adat dalam proses pertanian dan perkebunan 

 Tersedia, dijaga kelestariannya 

 Tersedia, kurang diperhatikan 

 Tersedia, tidak dilestarikan 

 Tidak berilai sejarah 

 

 

 

4 

3 

2 

1 

5 Akses (Bobot 10%)  

Kemudahan mencapai lokasi, ketersediaan jalan, dan kendaraan 

 Jalan primer dekat, mudah dijangkau, kondisi baik, kendaraan umum 

ragam, kondisi baik 

 Jalan sekunder, kondisi sedang kendaraan terbatas 

 Jalan tersier, kondisi sedang, tidak ada kendaraan umum 

 Tidak ada akses, tidak ada kendaraan umum 

 

 

4 

 

3 

2 

1 

6 Sumber Daya Rekreasi (Bobot 10%)  

Tempat piknik, kuliner, pemancingan, tempat berfoto 

 Tersedia banyak (> 10 objek) 

 Tersedia sedang (5-10 objek) 

 Tersedia kurang (1-5 objek) 

 Tidak tersedia 

 

 

4 

3 

2 

1 
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Sumber: Smith(1989) dalam Maharani(2009) 

Dimodifikasi sesuai dengan tujuan penilaian bobot total kesesuaian 

agrowisata dilakukan dengan menggunakan rumus berikut : 

 

 

Keterangan : 

∑ = Sigma 

KKA = Kelayakan kawasan agrowisata 

Sij = Kriteria agrowisata tiap kawasan 

Aij = Bobot tiap kriteria agrowisata 

 

Dengan ∑KKA adalah nilai total kelayakan kawasan agrowisata, ∑Sij 

adalah kriteria Agrowisata tiap kawasan, dan Aij adalah bobot criteria agrowisata. 

Hasil perhitungan dengan rumus di atas dirangkum dalam Tabel. Berdasarkan 

nilai hasil perhitungan tersebut, Selanjutnya bobot diklasifikasikan ke dalam kelas 

7 Letak dari Jalan Utama (Bobot 10%)  

Kedekatan dengan jalur utama wilayah 

 Dekat (< 1 km) 

 Sedang (1-3 km) 

 Cukup (3-5 km) 

 Sangat jauh (> 5 km) 

 

 

4 

3 

2 

1 

8 Sarana Agrowisata (Bobot 10%)  

Sarana kesehatan, air bersih, fasilitas, dan penginapan 

 Tersedia, lengkap, kualitas baik, dan terawat 

 Ada beberapa, cukup terawat 

 Ada beberapa kurang terawat 

 Tidak tersedia 

 

 

4 

3 

2 

1 

9 Pengelolaan Agrowisata (Bobot 10%)  

Pengelolaan dan Kelembagaan Agrowisata 

 Masyarakat mengelola dan ada lembaga masyarakat 

 Masyarakat mengelola, tidak ada lembaga masyarakat 

 Dikelola investor, ada lembaga masyarakat 

 Dikelola investor,dan tidak ada lembaga masyarakat 

 

 

4 

3 

2 

1 

10 Program dan Aktivitas Agrowisata (Bobot 10%)  

 Ada kunjungan, pelatihan, dan membuka kesempatan magang 

 Ada paket kunjungan, pelatihan, tidak ada kesempatan magang 

 Ada paket kunjungan, tetapi tidak ada pelatihan dan kesempatan magang 

 Tidak ada paket kunjungan, pelatihan, dan kesempatan magang 

 

4 

3 

2 

1 

∑KKA = ∑sij x Aij 
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kelayakan untuk mengetahui selisih antar kelas menurut Skala Likert. Rentang 

kelas dihitung  dengan rumus berikut: 

 

 

Keterangan: 

R = Nilai rentang antar kelas 

Smax = Nilai tertinggi 

Smin = Nilai terendah 

K = Rentang kelas yang digunakan 

R adalah nilai rentang antar kelas, Smax adalah nilai kesesuaian dan 

kelayakan Agrowisata paling tinggi, Smin adalah nilai yang terendah, dan K 

adalah jumlah kelas yang diinginkan. Jumlah kelas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah R(Range), yaitu sangat berpotensi, berpotensi, dan cukup 

berpotensi untuk agrowisata. Pengelompokan tersebut akan menghasilkan range 

yang dimana menjadi acuan sesuai tidaknya agrowisata Satarara ini disebut 

agrowisata dan juga layak tidaknya di bangun dan dikembangkan. 

3.6 Definisi Operasional 

Adapun batasan operasional yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Agrowisata adalah bagian dari pariwisata yang memanfaatkan usaha pertanian 

sebagai tempat daya tarik wisata. 

2. Studi Kelayakan adalah kajian yang dilihat dari berbagai segi aspek baik aspek 

legalitas, teknis, pemasaran, sosial ekonomi, maupun manajemen dan keuangan. 

𝑅 =
𝑆𝑚𝑎𝑥 − 𝑆𝑚𝑖𝑛

𝐾
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3. Unsur penunjang merupakan unsur pendukung dalam melakukan berbagai 

kegiatan yang ada di agrowisata satarara demi keamanan dan kelancaran dalam 

melakukan dan menjalankannya setiap kegiatan yang ada. 

4. Identifikasi merupakan kegiatan yang mencari , menemukan, mengumpulkan, 

meneliti, mendaftarkan, mencataat data dan informasi dari kebutuhan lapangan. 

5. Sumber Daya Manusia yang ada di agrowisata sudah dengan keahlian mereka 

masing masing,meskipun ada beberapa karyawan yang putus sekolah. 

6. Sumber Daya Alam yang terdapat di agrowisata satarara cukup indah karena 

ada di daerah dataran tinggi yang memanjakan mata dengan keindahan gunung 

yang mengelilingi, apalagi keindahannya disaat sunrise atau terbitnya matahari. 
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IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN 

4.1. Keadaan Geografis 

Kabupaten Manggarai Barat merupakan kabupaten yang terletak di 

wilayah bagian barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Manggarai Barat 

berbatasan secara langsung dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang 

dipisahkan oleh selat Sape. Kabupaten Manggarai Barat terletak di antara 080 14‟ 

– 090 00‟ Lintang Selatan (LS) dan 1190 21‟–1200 20‟ Bujur Timur 

(BT).Keadaan topografi Kabupaten Manggarai Barat bervariasi berdasarkan 

bentuk relief, kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut. Ketinggian 

wilayah Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan ketinggian yang bervariasi 

yakni kelas ketinggian kurang dari 100 m dpl sebanyak 23 %, 100 – 500 m dpl 

sebanyak 47 %, 500 – 1000 m dpl sebanyak 25 % dan lebih dari 100 m dpl 

sebanyak 3 %. Lebih dari 75 % ketinggian di atas 100 m dpl, kemiringan 

lerengnya bervariasi antara 0-2 %, 2-15 %, 15-40 % dan di atas 40 %. Namun 

secara umum wilayah Kabupaten Manggarai Barat memiliki topografi berbukit-

bukit hingga pegunungan.Kabupaten Manggarai Barat memiliki luas daratan 

mencapai 2.947,50 km
2
, yang terdiri dari daratan Flores dan pulau-pulau besar 

seperti pulau Komodo, Rinca, Longos, serta beberapa pulau kecil lainnya. 

Kabupaten Manggarai Barat beriklim tropis. Seperti halnya di tempat lain 

di Indonesia, di Kabupaten Manggarai Barat dikenal dua musim yaitu musim 

kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni sampai dengan September arus angin 

berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga 

mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan 
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Maret arus angin berasal dari Asia dan Samudera Pasifik yang menyebabkan 

terjadinya musim hujan. Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah 

melewati masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober-November 

Kuwus adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat. 

Kecamatan Kuwus terletak pada bagian paling timur dari Kabupaten Manggarai 

Barat setelah Kecamatan Ndoso dengan jarak sekitar 130 km dari Labuan Bajo 

ibu kota Kabupaten Manggarai Barat. Luas wilayah Kecamatan Kuwus setelah 

pemekaran kurang lebih 107,52 km² yang terdiri atas Hutan Negara 5%, Daerah 

Bukit 55%, Daerah Lembah 25%, Daerah Aliran Sungai 10%, Daerah Pemukiman 

3% dan Daerah Rawa 0,5%. Lebih dari 90% wilayah Kecamatan Kuwus terdiri 

dari daerah perbukitan dan pegunungan dan sebagian kecil dataran. Sungai yang 

terdapat di Kecamatan Kuwus antara lain Sungai Wae Impor yang menuju ke 

Kecamatan Welak, Wae Ri‟i, Wae Kode dan Wae Uwu yang menuju ke 

Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai. Batasa wilayah Kecamatan Kuwus 

sebelah utara adalah Kecamatan Macang Pacar dan Kecamatan Ndoso, sebelah 

timur kecamatan ndoso, selatan Hutan Negara RTK 111 Kuwus dan kecamatan 

Ruteng,Manggarai, dan Barat Kecamatan Welak. Kecamatan kuwus mempunyai 2 

Kelurahan diantaranya yaitu Kelurahan Nantal dan Kelurahan Golo Ru‟u. Adapun 

10 desa yang terdapat di kecamatan kuwus yaitu desa Bangka lewat, Benteng 

Suru, Coal, Compang Suka, Golo Pua, Lawi, Lewur, Pangga, Sama, Suka Kiong. 
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4.2. Keadaan Demografis 

Keadaan Demografis yang ada pada Desa Nantal berdasarkan keadaan 

penduduk dapat di bagi berdasarkan beberapa jenis yaituberdasarkan jenis 

kelamin, berdasarkan usia, berdasarkan pendidikan, berdasarkan jenis pekerjaan, 

dan berdasarkan agama adalah sebagai berikut : 

4.2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin  

Jumlah penduduk di lokasi penelitian ini sebanyak 2.420 jiwa yang berasal 

dari 549 Kartu Keluarga. Adapun jumlah penduduk yang dilihat berdasarkan jenis 

kelamin yang terdiri dari 1200 jiwa laki-laki dan 1183 jiwa perempuan. Gambaran 

tentang penduduk di desa Nantal menurut jenis kelaminnya dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini : 

Tabel 3. Distribusi Penduduk Berdasarkan Pendidikan  di Desa Nantal Kecamatan 

Kuwus Kabupaten Manggarai Barat 

No Jenis Kelamin Jumlah(Jiwa) Persentasi (%) 

1 Laki - Laki 1200 50,35 

2 Perempuan 1183 49,64 

Total 2383 99,99 

Sumber: Data Sekunder 2020 

 Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa jumlah laki – laki di 

Desa Nantal sebanyak 1200 orang dengan persentase 50,35% dan jumlah 

perempuan sebanyak 1138 orang dengan persentase  49,64%. 

4.2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan 

Penduduk Desa Nantal memiliki tingkat yang bermacam – macam, mulai 

dari SD, SMP, SMA, dan Sarjana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut : 
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Tabel 4. Distribusi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Nantal 

Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat 

No Pendidikan  Jumlah (Jiwa) Presentase (%) 

1 Belum Tamat SD 460 22,5 

2 SD 715 34,97 

3 SMP 250 12,22 

4 SMA 400 19,55 

5 ≥ D1 220 10,75 

Total 2045 99,99 

Sumber: Data Sekunder 2020 

Dari tabel diatas maka dapat dilihat jumlah penduduk yang belum tamat 

SD sebanyak 460 dengan persentase 22,5%, SD sebanyak  715 orang dengan 

persentasi  34,97%, SMP sebanyak 2250 orang dengan persentase 12,22%, SMA 

sebanyak 400 orang dengan persentase 19,55%, dan Sarjana sebanyak 220 orang 

dengan persentase 10,75%. Dapat disimpulkan bahwa penduduk di posisi SD 

lebih banyak yaitu berjumlah 715 orang sedangkan penduduk penduduk di tingkat 

sarjana paling sedikit yaitu berjumlah 220 orang. 

4.2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 

Penduduk di desa nantal memiliki usia yang berbeda – beda. Perbedaan usia 

ini dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 5. Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia di Desa Nantal 

Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat. 

NO Usia (Tahun) Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 

1 0 - 4 140 6,7 

2 5 - 9 210 10,03 

3 10 - 14 208 9,94 

4 15 - 19 290 13,87 

5 20 - 24 280 13,39 

6 25 - 29 188 8,99 

7 30 - 34 130 6,21 

8 35 - 39 145 6,93 

9 40 - 44 120 5,73 

10 45 - 49 101 4,82 

11 50 - 54 88 4,2 

12 55 - 59 86 4,11 

13 60 + 106 5,06 

Total 2092 99,98 

Sumber: Data Sekunder 2020 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat rata – rata usia penduduk di desa 

nantal Kecamatan kuwus di dominasi oleh penduduk berusia 15 – 19 Tahun 

berjumlah 290 orang dengan nilai persentase 13,87% sedangkan jumlah terendah 

adalah penduduk berusia 55 – 59 tahun yang  berjumlah 86 orang dengan nilai 

persentasi 4,11%. 

4.2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

Penduduk di desa Nantal umumnya bekerja sebagai petani, karena sektor 

utama daerahnya merupakan daerah pertanian. Namun seiring berjalannya waktu 

dan kemajuan teknologi yang semakin pesat maka beragam pula macam pekerjaan 

masyarakat yang ada di Desa Nantal dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 6. Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Desa Nantal 

Kecamatan Kuwus Kabupaten Mangarai Barat 

NO Pekerjaan Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 

1 Belum Bekerja 220 10,87 

2 IRT 180 8,9 

3 Pelajar 798 39,44 

4 Pensiunan 4 0,2 

5 PNS 32 1,59 

6 Buru 12 0,6 

7 Petani 597 29,51 

8 Sewasta 86 4,25 

9 Kariawan Honorer 32 1,59 

11 Guru 57 2,81 

12 Pengusaha 3 0,14 

13 TNI/POLRI 2 0,09 

Total 2023 99,99 

Sumber: Data Sekunder 2020 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa sebagian besar 

penduduk Desa Nantal bekerja sebagai petani yang berjumlah sebanyak 597 orang 

dengan persentase 29,51%, sedangkan paling sedikit adalah yang bekerja sebagai 

TNI/POLRI yang berjumlah sebanyak 2 orang dengan persentase 0,09%. 

4.3. Kondisi Pertanian 

Kondisi pertanian di desa Nnantal Kecamatan Kuwus dapat menjadi 

indikator bahwa, Desa nantal bisa mencukupi kebutuhan pokok penduduk.Lahan 

sawah fungsional yang ada di Desa Nantal seluas 230, 76 (Ha) yang terdiri dari 

sawah irigasi yang luasnya 1320 (Ha) yang ditanami padi dengan jangka panen 3 

kali setahun.Sedangkan Sawah tada hujan seluas 50 (Ha) yang ditanami padi 

dengan jangka panen sekali setahun. Adapun lahan dengan luas 70,78 (Ha) yang 

ditanami beberapa jenis tanaman seperti kopi, ubi kayu, jagung, dan sayur -

sayuran. Luas areal panen tanaman pangan tersebut menggabarkan potensi yang 
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dimiliki, serta kemampuan untuk menghasilkan makanan pokok yang ada di 

dalamnya. 

4.4. Sejarah Singkat  Agrowisata Satarara 

 Agrowisata Satarara merupakan satu-satunya agrowisata di Desa Nantal 

yang mempunyai beberapa tempat wisata alami yang masih terjaga. Beberapa 

tempat wisata yang ada di Desa Nantal diantaranya adalah wisata air terjun, 

persawahan dan keindahan alam lain seperti pegunungan yang mengelilingi desa 

sehingga sangat amat indah menikmati matahari terbit dan terbenam. Agrowisata 

Satarara merupakan agrowisata milik Vinsensius Dedianto yang mempunyai luas 

kurang lebih 30 Ha. Lahan Agrowisata ini didirikan dengan semangat dan kerja 

keras sehingga dia mampu menambah satu lagi daftar menu destinasi yang bisa 

dikunjungi di Manggarai Barat.Satarara merupakan satu-satunya agriowisata yang 

ada di Kecamatan Kuwus dengan tanah yang bisa dijadikan tempat pertanian dan 

tempat wisata . 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Vinsensius Dedianto selaku pemilik 

Agrowisata Satarara, Sejarah berdirinya Agrowisata Satarara adalah awalnya 

Vinsensius Dedianto merupakan seorang kontraktor yang mengurus proyek irigasi 

maupun jalan. 

 “Awalnya saya kerja proyek pemerintah daerah, kerja jalan dan irigasi ,waktu 

2019 saya coba ikut tender lagi namun kalah., dari situ saya cukup lama 

menganggur, sekitar 4 bulan. Dari situ saya mulai pikir untuk bikin usaha, namun 

bingung mau bikin usaha apa., sampai satu ketika ada teman yang sama-sama 

kerja proyek dulu ajak saya ikut festifal kopi di Colol Manggarai Timur,. Akirnya 
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saya ikut ke festival itu, banyak sekali orang yang datang pada saat itu, ada yg 

dari luar manggarai juga. Selama berlangsungnya itu acara saya dengar ada 

kata2 dari salah satu motifator yang punya agrowisata kopi juga di Kalimantan 

dari situ saya pikir kalo saya bangun agrowisata ini pasti saya bisa bantu mereka 

untuk kerja di tempat yang saya bangun, apalagi saya punya lahan yang cukup 

luas, pemandangan bagus, bnyak juga daya tarik yang ada di desa Nantal ini, 

makanya sy mau buat yang beda dan bisa dikatakan baru di manggarai ini.selang 

seminggu dari waktu saya ikut festifal kopi itu, saya tidak mau buang-buang 

waktu lagi, akirnya saya mulai bangun, bukan hal gampang juga bikin 

agrowisata tapi saya tidak menyerah. 5 bulan jangka waktu saya bangun itu 

agrowisata, tapi saya optimis dengan hasilnya nanti, saya mulai tamba serius lagi 

untuk bangun ini agrowisata waktu mulai covid itu, karna semua orang tidak bisa 

buat apa-apa lagi. Tapi dari kerja keras tdk butuh waktu lama saya punya 

agrowisata ini di launching tanggal 9 Januari,bnyak yang hadir termasuk bupati 

juga hadir waktu itu. tidak lama berselang juga Pak Johny Plate datang 

berkunjung disini, banyak yang apresiasi dan dukung makanya saya semangat 

sampai sekarang. Iintinya kerja keras dan ada niat itu yang penting kalau mau 

buat usaha, jangan tinggal di tempat kalo sudah ada ide cemerlang”. 

Namun pada awal tahun 2019 dia tidak memenangkan satu pun paket 

pekerjaan yang membuat dia menganggur selama 4 bulan. Lalu pada Juli tahun 

2019 temannya mengajak  Vinsen untuk mengikuti festival kopi yang diadakan di 

Agrowisata Kopi Colol Kabupaten Manggarai Timur. Vinsensius merasa 

terinspirasi dan setelah pulang dari festival itu Vinsensius mulai berpikir untuk 
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membuat Agrowisatanya sendiri dengan pertimbangannya yakni banyak sekali 

kaum muda pengangguran di daerahnya yang bisa dia pekerjakan, aspek wisata 

yang mendukung di daerahnya, serta berbagai atraksi budaya yang mampu 

menarik para wisatawan lokal (Wawancara 20 Juli 2022).  

Terinspirasi dari Agrowisata Kopi Colol dan niatnya yang bulat, hanya 

berselang 1 minggu setelah kepulangannya dari Agrowisata Kopi Colol, 

Vinsensius mulai mengajak kaum muda di desanya untuk menggarap lahannya 

yang sudah lama tidak dirawat. Hanya membutuhkan waktu 5 bulan, Vinsensius 

sudah mampu mendirikan agrowisatanya. Agrowisata Satarara dilaunching pada 

tanggal 9 Januari 2020 yang dihadiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Manggarai dan Manggarai Barat, pemilik hotel-hotel yang ada di Manggarai Barat 

serta beberapa tamu penting lainnya yang sangat mengapresiasi kehadiran 

Agrowisata Satarara. Dirinya juga mengaku bahwa keseriusannya 

mengembangkan Agrowisata Satarara semakin besar akibat kepenatan yang 

dialaminya selama Work From Home (WFH). Seiring berjalannya waktu, tempat 

yang awalnya tidak pernah dirawat pun menjadi salah satu destinasi yang mampu 

memimakat para pengunjung wisata. Belum lama berdiri, kini usahanya mendapat 

banyak apresiasi dari berbagai pihak diantaranya Bupati Manggari Barat, Camat 

dari tiap kecamatan yang berkunjung dan  bapak Johny G Plate yang merupakan 

Menteri KOMINFO (Wawancara 20 Juli 2022). Hadirnya Agrowisata Satarara di 

Manggarai Barat sangat didukung oleh pihak pemerintah, masyarakat dan 

berbagai pihak yang turut bangga dengan adanya Agrowisata ini. 
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4.5. Visi dan Misi Agrowisata Satarara 

Visi merupakan serangkaian cita-cita, tujuan atau nilai sebuah organisasi 

yang akan dicapai dimasa depan. Agriwisata Satarara memiliki visi “Merubah 

Satarara melalui terobosan-terobosan agrowisata yang inovatif dengan konsep 

pertanian terpadu, terintegritas dan berkesinambungan” 

Dari visi tersebut dapat diterjemahkan  sebagai berikut: 

1. Terobosan-terobosan agrowisata yang inovatif merupakan segala aktivitas 

wisata yang bukan hanya memiliki tanggungjawab terhadap alam, 

masyarakat dan lingkungan namun jugamemiliki kemampuan untuk 

mengaplikasikan solusi kreatif agar dapat menjawab permasalahan dan 

kesempatan terutama untuk meningkatkan kualitas agrowisata satarara 

2. Terobosan agrowisata yang inovatif diperlukan untuk meningkatkan 

pendapatan, memperbaiki produktifitas, meningkatkan daya responsive 

konsumen, mencari dan membangun peluang pasar baru, mengganti barang 

dan jasa yang sudah ketinggalan zaman, mengurangi konsumsi energi, serta 

mengurangi dan menghilangkan dampak lingkungan. 

3. Terpadu adalah pertanian Agrowisata Satarara dapat dipadukan dengan 

sektor lainnya seperti pariwisata, ekonomi, sosial, dan budaya. 

4. Terintegritas adalah Agrowisata Satarara membuat sendiri pupuk, benih, 

bibit, penanggulangan hama, perawatan, serta pengolahan dan penanganan 

pasca panen menjadi satu kesatuan yang utuh. 
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5. Berkesinambungan adalah pertanian sebagai sumber pemasok utama 

makanan bagi umat manusia oleh sebab itu jangan sampai profesi petani 

tidak lagi diminati oleh masyarakat apalagi ditinggalkan. 

Untuk merealisasikan visi tersebut di atas, misi Agrowisata Satarara 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Membina dan memberdayakan petani Satarara sehingga menjadi petani 

yang professional dan berorientasi pada hasil bisnis melalui usaha-usaha 

pertanian yang berkelanjutan, sehingga dapat menggerakan ekonomi 

kerakyatan 

2. Menciptakan destinasi agrowisata terpadu yang edukatif dan inovatif yang 

mengintegrasikan konsep pertanian modern dengan pariwisata dan 

berorientasi konservasi serta agrowisata 

3. Mengembangkan potensi pertanian  perkebunan daerah Satarara  untuk 

menjadi salah satu daerah produsen sayur-mayur dan buah-buahan di 

Manggarai Barat yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan 

segmen pasar dengan layanan yang baik 

4. Berperan aktif dalam aktivitas pelatihan serta edukasi kepada masyarakat 

yang bertujuan untuk menambah pengetahuan di bidang pertanian. 

5. Berinovasi dengan melakukan pengambangan di bidang pertanian guna 

menciptakan varietas-varietas unggul demi menambah keanekaragaman 

hayati Satarara dan Manggarai Barat pada umumnya. 
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4.6. Struktur Organisasi Agrowisata Satarara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur Organisasi Agrowisata Satarara 
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V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.1. Unsur Penunjang Agrowisata Satarara 

Satarara merupakan Agrowisata yang terletak di Desa Nantal Kecamatan 

Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat yang merupakan satu-satunya Agrowisata 

yang terletak di kecamatan Kuwus dan Manggarai Barat. Agrowisata ini memiliki 

luas sebesar 30 Ha. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditinjau dari penilaian tiap 

kriteria, maka agrowisata satarara merupakan agrowisata yang sangat layak dan 

berpotensi untuk di kembangkan karena dari 10 aspek yang dinilai, rata-rata angka 

yang didapatkan adalah sesuai. Nilai kelayakan dan kesesuaian yang diperoleh 

dari hasil penelitian ini adalah yang tertinggi 3,65 dan yang terendah adalah 3,15 

sedangkan hasil yang yang menghampiri nilai tertinggi lebih dominan. 

Kelebihan yang dimiliki oleh Agrowisata sataara yang dilihat dari 10 

kriteria penilain sehingga dapat dikatakakan sebagai agrowisata yang layak adalah 

sebagai berikut : 

1. Ketersedian  Area Pertanian. 

Agrowisata Satarara menggunakan sistem pertanian terpadu yang  mempunyai 

pertanian sawah yang dikelola masyarakat sekitar daerah agrowisata dengan 

sistem tanam lodok yang menyerupai sarang laba-laba. Agrowisata satarara juga 

menternakkan ayam kampung untuk dikelola sebagai  masakan untuk para 

wisatawan yang berkunjung dan menginap. Agrowisata Satarara mempunyai 

peterbakan sapi lokal dan kolam pemancingan dengan jenis ikan yang 

dibudidayakan yaitu ikan lele, ikan mas, dan ikan nila.Ikan yang dipancing oleh 
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pengunjung agrowisata dijual seharga Rp50.000,- juga untuk dikonsumsi 

pengunjung. Agrowisata Satarara memiliki perkebunan yang ditanami beberapa 

jenis tanaman yaitu jagung, labu kuning, cabai, timun, sayur-sayuran dan ubi kayu 

dan ubi jalar. Hasil dari berbagai jenis pertanian dan perkebunan ini dapat dibeli 

oleh pengunjung yang datang. Hal ini sesuai dengan pernyatan Vinsensius 

Dedianto selaku pemilik Agrowisata, pada wawancara tanggal 20 juli 2022. 

(Gambar 3). 

 
    (a)   (b)     (c)     (d) 

Gamabar 3. Objek dan atraksi berbasis pertanian di Agrowisata Satarara (a) sawah 

berbentuk lodok (b) peternakan ayam (c) kolam pemancingan (d) hasil 

perkebunan 

 

2. Objek dan Atraksi Alami 

Agrowisata Satarara merupakan agrowisata yang letaknya dikelilingi oleh 

pegunungan, sehingga memberikan pemandangan yang indah. Pengunjung sering 

menikmati indahnya matahari terbit di pagi hari dan menikmati terbenamnya 

matahari disore hari, udara yang sejuk dan lingkungan yang asri memberikan 

kenyamanan bagi para pengunjung.Ditambah lagi Agrowisata satarara juga sangat 

dekat dengan air terjun yang bernama cunca lolos sehingga menjadi daya tarik 

bagi para pecinta wisata untuk datang berkunjung ke agrowisata. Hal ini sesuai 

pernyatan yang disampaikan oleh Arfan Lagur selaku Director Farm, pada 

wawancara tanggal 20  juli 2022 (Gambar 4). 
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(a)                                                                        (b) 

Gambar 4. Objek dan atraksi alami (a) Pemandangan matahari terbenam (b) Air 

terjun cunca lolos 

 

3. Objek dan Atraksi Budaya/Sosial. 

Agrowisata Satarara mempunyai tempat bersantai yang masih tradisional 

dimana pendopo-pendopo dibuat menggunakan jerami, bambu dan potongan kayu 

besar. Agrowisata Satarara juga mempunyai keunikan dalam aspek atraksi budaya 

karena selalu membuat acara adat pada saat mulai melakukan pertanian dan pada 

saat panen. Ketika ada kegiatan atau kunjungan yang dilakukan oleh dinas-dinas 

atau orang-orang penting, maka akan disambut dengan tari-tarian tradisional,. 

menu yang tersedia merupakan makanan tradisional yang bahan bakunya dari 

agrowisata. Hal ini sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Vinsensius 

Dedianto selaku pemilik Agrowisata, pada wawancara tanggal 20 juli 2022 

(Gambar 5). 

      
(a)                                                   (b) 

Gambar 5.objek dan atrakasi budaya (a) Tarian adat (b) Menu tradisional 
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4. Objek dan Atraksi Sejarah 

 

`Masih dalam kawasan Agrowisata, terdapat 1 rumah adat yang  yang 

merupakan warisan leluhur kampung Satarara masih diperhatikan dan dijaga. 

Rumah adat ini mempunyai model sama dengan semua rumah adat yang ada di 

manggarai barat. Inipun menjadi salah satu daya magnet bagi pengunjung untuk 

datang berkunjung ke Agrowisata Satarara. Hal ini sesuai dengan pernyatan Tedi 

Romas selaku masyarakat sekitar daerah Agrowisata, pada wawancara tanggal 21 

juli 2022 (Gambar 6). 

 
(a) 

Gambar 6. Objek dan atraksi sejarah (a) Rumah adat dan penari budaya 

 

5. Akses 

Untuk mencapai Agrowisata Satarara sangatlah muda, ketersediaan kendaraan 

umum yang bnyak menjadi alasan pengunjung untuk datang berkunjung, serta 

ketersedian jalan dengan kondisi yang baik dan letak Agrowisata yang tidak jauh 

dari jalanan umum. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mario Ardeni selaku 

pengunjung, pada wawancara tanggal 21 juli 2022 (Gambar 7). 

 
(a) 

Gambar 7. Akses (a) Jalan masuk menuju Agrowisata dari jalanan umum daerah 
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6. Sumber Daya Rekreasi 

Agrowisata Satarara sangat bagus dijadikan tempat rekreasi, karena  

mempunyai kolam permancingan, mempunyai spot foto yang  dengan 

pemandangan taman dan alam yang bagus, mempunyai penginapan yang nyaman 

dan bagi pengunjung bebas untuk karaoke karena ada tempat yang disediakan di 

rest area. Hal ini sesuai dengan pernyataan Siti Nurlaila selaku Kepala Sekolah 

SMK Pertanian Pagal, pada wawancara tanggal 22 juli 2022 (Gambar 8). 

            
(a)                                       (b)                                (c) 

Gambar 8. Sumber daya rekreasi (a) Rest area (b) Spot foto (c) Tempat bersantai 

 

7. Letak Dari Jalan Utama 

Agrowisata Satarara berada di Desa Nantal yang mempunyai 3 akses untuk 

sampai kesana, bisa melalui jalan dari arah golo welu, Lembor dan macang pacar, 

masing-masing ada yang berjarak kurang dri 1 km, dan ada yang berjarak lebih 

dari 1 km. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ende Kurniawan selaku sopir bus 

Agrowisata, pada wawancara tanggal 22 juli 2022 (Gambar 9). 

 
(a) 

Gambar 9. Letak dari jalanan Utama (a) Jalan penghubung menuju agrowisata 
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8. Sarana Agrowisata 

Agrowisata Satarara mempunyai penginapan bagi pengunjung yang datang. 

Air yang bersih merupakan salah satu faktor yang sangat diperhatikan demi 

kenyamanan pengunjung. Selain air bersih dan penginapan, fasilitas lain yang 

disediakan adalah tempat pembibitan, pengolahan pupuk organik. Fasilitas utama 

yang tersedia adalah toilet dan tempat istrahat bagi pengunjung. Hal ini sesusai 

dengan pernyataan dari Arfan Lagur selaku derector farm, pada wawancara 

tanggal 20 juli 2022 (Gambar 10). 

                    
  (a)                        (b) 

Gambar 10. Sarana Agrowisata (a) toilet (b) Penginapan 

 

9. Pengelolaan Agrowisata 

Agrowisata Satarara diketuai oleh Vinsensius Dedianto dan mempekerjakan 

masyarakat yang ada di desanya, karena masih banyak masyarakatnya yang 

menganggur. Agrowisata ini mampu memberikan  ilmu dan pengetahuan, apalagi 

sebagian besar masyarakat Desa Nantal bermata pencaharian sebagai petani . Hal 

ini sesuai dengan pernyataan dari Vinsensius Dedianto selaku pemilik 

Agrowisata,pada wawancara  tanggal 20 juli 2022 
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10. Program dan Aktifitas Agrowisata 

Agrowisata Satarara mempunyai program  memberikan pelatihan bagi 

masyarakat dan dan para pelajar tentang hubungan usaha dibidang pertanian yang 

meliputi tannaman pangan, peternakan dan perikanan yang dimana akan 

memberikan ilmu dan pengetahuan bagi yang mengikuti program tersebut. 

Agrowisata juga membuka kesempatan magang, namun selama kebanyakan yang 

melakukan magang hanya siswa dan siswi dari sekolah kejuruan. Bagi mahasiswa 

yang ingin melakukan penelitian juga deberikan kesempatan karna pihak 

agrowisata satarara memahami masih banyak kekurangan yang bisa dikoreksi. Hal 

ini sesuai dengan Pernyataan dari Arfan Lagur selaku Director Farm, pada 

wawancara tanggal 20 juli 2022 (Gambar 11). 

              
(a)                                                             (b) 

Gambar 11. Program dan aktifitas Agrowisata (a) Siswa magang SMK Pertanian 

Pagal (b) Kegiatan Satarara Learning Farm bagi pengunjung di Agrowisata 

Satarara 

 

 Dari 10 kriteria kelayakan dan kesesuaian agrowisata yang dilihat menurut 

Smith (1989) ini maka peniliti berasumsi bahwa Agrowisata Satarara adalah salah 

satu Agrowisata yang ada di Manggarai Barat dengan kategori layak dan 

berpotensi untuk dikembangkangkan dengan perpaduan pertanian maupun 

keindahan wisata alam dan budayanya 
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1.2. Analisis Kelayakan dan Kesesuaian Agrowisata Satarara 

Penilaian Kelayakan dan Kesesuain dilakukan dengan mengevaluasi kondisi 

aktual Agrowisata dengan menggunakan 10 kriteria yang telah dibuat. Menurut 

Rizky 2016 dalam jurnalnya menyatakan bahwa identifikasi kekuatan dan 

kelemahan internal yang ada pada agrowisata akan menjadi poin penentu dalam 

menentukan strategi pengembangan apa yang paling tepat. Berdasarkan hasil 

penilaian dari tiap responden  maka didapatlah nilai KKA atau nilai kelayakan dan 

kesesuaian dengan nilai tertinggi 3,65 dan nilai terendah 3,15. (tabel) 

Tabel 7. Hasil Uji Kelayakan dan Kesesuaian. 

No 

Kriteria Kelayakan 

Agrowisata Bobot  

 Nilai 

Responden ⅀KKA Skala 

1 

Objek dan Atraksi 

Berbasis Pertanian  20% 4 0.8 Sangat Berpotensi 

2 

Objek maupun Atraksi 

Alami  10% 3.8 0.38 Sangat berpotensi  

3 

Objek dan Atraksi 

Budaya / Sosial  5% 3 0.15 Berpotensi 

4 

Objek dan Atraksi 

Sejarah  5% 2 0.1  Cukup Berpotensi 

5 Akses 10% 3.5 0.35  Berpotensi 

6 Sumber Daya Rekreasi  10% 3.5 0.35  Berpotensi 

7 Letak dari Jalan Utama  10% 3 0.3  Berpotensi 

8 Sarana Agrowisata  10% 3.8 0.38 Sangat Berpotensi  

9 

Pengelolaan 

Agrowisata  10% 3.2 0.32 Berpotensi  

10 

Program dan Aktivitas 

Agrowisata  10% 3.2 0.32 Berpotensi  

  Rata-rata 100% 33 3.45 Berpotensi 

Sumber: Data sekunder 2022  

Nilai KKA selanjutnya dibagi ke dalam 3 kelas klasifikasi dengan 

menghitung nilai KKA tertinggi dikurangi nilai KKA terendah lalu dibagi dengan 

jumlah kelas kalsifikasi.Dari hasil perhitungan tersebut maka didapatlah nilai 

kelas klasifikasinya yaitu sangat berpotensi dengan nilai 3,49-3,65, berpotensi 
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dengan nilai 3,32-3,48, dan kurang berpotensi dengan nilai 3,15-3,31. Nilai 

tertinggi yang diperoleh adalah 3,65 dan nilai terendah adalah 3,15. Fariasi nilai 

yang didadapatkan lebih dominan menghampiri nilai tertinggi, rata-rata nilai nilai 

maka Agrowista Satarara dikatakan Sangat berpotensi. 

 =
    −     

 
=      

 

Kurang berpotensi : 3,15-3,31 

Berpontensi  : 3,32-3,48 

Sangat berpotensi : 3,49-3.65 

 Agrowisata merupakan kegiatan yang memadukan wisata dengan 

pertanian juga edukasi yang berkaitan dengan bidang pertanian. Agrowisata 

memberi kesempatan bagi para petani agar mampu meningkatkan kualitas 

hidupnya melalui sumber daya pertanian, dan juga memberi gambaran secara 

nyata kepada para wisatawan tentang apa itu pertanian dan kehidupan bertani 

(Utama dan Junaedi, 2019). Agrowisata memadukan sektor pertanian dan sektor 

pariwisata, dengan demikian sektor pertanian tidak semakin terpinggirkan lagi 

dengan perkembangan kegiatan yang ada di sektor pariwisata (Fazlur, 2011). Ni 

Wayan Wahyu Astuti (2013), bahwa agrowisata dipandang sebagai suatu konsep 

dan merupakan produk baru bagi pariwisata yang dapat dijadikan sebagai 

pariwisata alternatif dan sebagai langkah alternatif pengganti dalam menetralisir 

dampak dari kegiatan kepariwisataan. Kegiatan yang terus berkembang dalam 

keberlanjutan pertanian salah satunya dengan adanya agrowisata sebagai tempat 

belajar mengenai pertanian bersamaan dengan rekreasi dimana agrowisata 
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menggunakan pertanian sebagai objek wisata dan sebagai tempat belajar 

mengenai pertanian itu sendiri. Agar kegiatan agrowisata dapat terus berkembang 

dan berjalan terus maka perlu adanya partisipasi dari masyarakat dan pemerintah. 

Dewa 2015 dalam jurnalnya menyatakan faktor kualitas lingkungan menjadi 

modal penting yangharus disediakan, terutama pada wilayah yang dimanfaatkan 

untuk dijelajahi para wisatawan. Tidak lupa pentingnya sarana dan prasarana yang 

belum tersedia perlu dilengkapi agar dapat memenuhi kriteria sebagai suatu lokasi 

wisata (Luh Ni 2019). Selain itu, Made I (2019) dalam jurnalnya menyatkan 

masyarakat membutuhkan bantuan dari pihak lain seperti pihak pemerintah, 

akademisi dan swasta sehingga agrowista dapat lebih terealisasi. Pernyataan-

pernyataan tersebut yang memperkuat bahwa Agrowisata Satarara sebagai 

agrowisata yang sangat berpotensi dan layak untuk dikembangkan karena sesuai 

dengan penyataan-pernyataan di atas. 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Agrowisata Satarara maka 

peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Agrowisata merupakan bagian dari wisata alam yang memanfaatkan usaha 

pertanian sebagai daya tarik wisata dan juga memadukan pertanian baik itu 

sistem pertanian terpadu maupun hanya pertaniannya saja.Berdasarkan 10 

kriteria, peneliti mampu memperoleh faktor-faktor apa saja yang menjadi 

suatu kriteria kelayakan dan kesesuaian  berdirinya suatu agrowisata dan 

mampu menganalisis data tersebut sebagaimana mestinya hingga 

mendapatkan nilai tertinggi dan terendah dan mampu membuat kelas 

klasifikasi yang dibagi menjadi 3 yaitu kurang berpotensi, berpotensi dan 

sangat berpotensi.  

2. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti,maka didapatlah 

nilai KKA tertinggi yaitu 3,65 dan nilai KKA terendah yaitu 3,15, 

sedangkan rata-rata nilai yang di dapatkan menghampiri nilai tertinggi. Nilai 

tertinggi selanjutnya di analisis kembali menggunakan Skala likert untuk 

mengertahui rentang kelas atau perbandingan antara kelas klasifikasi dan 

mendapatkan hasil  0,16. Rata-rata nilai hasil analisis mendapatkan nilai di 

kelas klasifikasi berpotensi yaitu 3,45 dengan rentan nilai 3,32-3,48 maka 

agrowisata layak dan sesuai serta berpotensi untuk dikembangkan.  
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6.2. Saran 

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan maka peneliti menyarankan: 

1. Bagi Pihak Agrowisata. 

Pihak Agrowisata Satar harus selalu membangun dan mengembangkan 

Agrowisata agar lebih menarik. Diusahakan untuk menambah karyawan agar 

mempermudah dalam mengatur seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan. 

2. Bagi Wisatawan 

Disarankan bagi pengunjung agrowisata satarara agar berekreasi sambil 

mencari pengetahuan agar mampu menambah wawasan dibidang sistem pertanian 

terpadu, mengingat Agrowisata ini sangat bagus untuk dijadikan wadah dan 

contoh pembelajaran 

3. Bagi Masyarakat Sekitar Agrowisata 

Disarankan agar seluruh warga masyarakat desa nantal agar mendukung setiap 

kegiatan yang dilakukan agrowisata karna hasilnya akan mengahrumkan nama 

Desa Nantal. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya agar lebih mempersiapkan diri dalam menyusun 

tugas akhir agar tulisan yang dibuat sesuai dan menarik untuk dibaca. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Kuesioner Penelitian 

Dengan hormat. saya selaku peneliti meminta kesediaan bapak/ibu untuk 

menjadi responden pada penelitian yang berjudul “ANALISIS POTENSI DAN 

KESESUAIAN UNSUR PENUNJANG AGROWISATA SATARARA DI 

DESA NANTAL KECAMATAN KUWUS KABUPATEN MANGGARAI 

BARAT" untuk melengkapi data yang saya butuhkan dalam menyusun tugas 

akhir.Akhir kata, atas kesediaan bapak/ibu saya ucapkan banyak terima kasih. 

1. Kuesioner penelitian untuk pihak pengelola agrowisata Satarara. 

A. Identitas Responden. 

Nama   : 

Umur   : 

Jenis Kelamin  : 

Asal   :  

Alamat   : 

B. Penentuan Bobot. 

Dalam rangka penentuan bobot untuk masing masing parameter evaluasi 

kelayakan dan kesesuaian, dimohon bapak/ibu memberi lingkaran pada masing-

masing kriteria kesesuaian dengan kriteria pemberian nilai sebagai berikut: 

Kriteria Angka dalam evaluasi kesesuaian ini adalah 

Nilai Rating 4 adalah sangat kuat 

Nilai Rating 3 adalah Kuat 

Nilai rating  2 adalah cukup Kuat 
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Nilai rating 1 Adalah lemah 

Pemberian angka harus sesuai dengan keadaan yang terjadi maupun yang 

terdapat di agrowisata satarara demi mendapatkan angka yang benar sesuai 

NO 
Kriteria 

Bobot 

(%) 

nilai 
Jumlah 

4 3 2 1 

1 

Ketersediaan keindahan area 

pertanian, perkebunan, kolam ikan, 

dan peternakan 
20  

          

2 

Tersedia pemandangan alam yang 

indah, tanaman langka, dan udara 

yang bersih serta suhu yang nyaman 
 10 

          

3 

Objek dan Atraksi Budaya lokal 

(tarian, musik, kostum, acara adat)   5 

          

4 

Terdapat peninggalan sejarah (rumah 

adat,patung, dll)  5 

          

5 

Akses/Kemudahan mencapaian 

lokasi, ketersediaan jalan yang baik    10 

          

6 
Sumber daya rekreasi dan tempat 

perbelanjaan, tempat piknik, dan 

taman 

 10 

          

7 Kedekatan dengan jalur jalan utama 

wilayah  

 10 

          

8 Sarana Wisata (Sarana kesehatan, air 

bersih, toilet,penginapan) 

10  

          

9 Pihak pengelola Agrowisata dan 

kelembagaan Agrowisata 

10  

          

10 

Tersedia  paket kunjungan, 

pelatihan,dan membuka kesempatan 

magang  
10  
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C. Pertanyaan Terbuka 

A. Luas areal agrowisata? 

B. Jenis Tanaman yang dibudidayakan? 

C. Apa yang menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi  agrowisata 

satarara? 

D. Fasilitas pendukung apa saja yang terdapat di agrowisata satarara? 

E. Dengan adanya pengelola di agrowisata satarara, apa saja yang dilakukan 

untuk menjaga kenyaman wisatawan yang berkunjung? 

F. Berapa jumlah rata rata wisatawan yang berkunjung dalam perhari, 

perminggu hingga perbulan? 

G. Keindahan alam apa saja yang menjadi objek dan atraksi alami? 

H. Apakah ada atraksi budaya yang dilakukan sebelum atau sesudah melakukan 

kegiatan,yang menjadi daya magnet bagi wisatawan? 

I. Apakah tersedia Tempat piknik,kuliner,pemancingan dan tempat berfoto? 

J. Berapakah  jarak dengan jalur jalan utamawilayah? 

K. Pengelolaan dan Kelembagaan Agrowisata? 

L. Ada kunjungan, pelatihan, dan membuka kesempatan magang? 
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2. Kuesioner Penelitian untuk Pengunjung 

A. Identitas Responden 

Nama   : 

Umur   : 

Jenis Kelamin  : 

Asal   :  

Alamat   : 

NO 
Kriteria 

Bobot 

(%) 

nilai 
Jumlah 

4 3 2 1 

1 

Ketersediaan keindahan area 

pertanian, perkebunan, kolam 

ikan, dan peternakan 

20  

          

2 

Tersedia pemandangan alam yang 

indah, tanaman langka, dan udara 

yang bersih serta suhu yang 

nyaman 

 10 

          

3 

Objek dan Atraksi Budaya lokal 

(tarian, musik, kostum, acara 

adat)  

 5 

          

4 
Terdapat peninggalan sejarah 

(rumah adat,patung, dll) 
 5 

          

5 

Akses/Kemudahan mencapaian 

lokasi, ketersediaan jalan yang 

baik   

 10 

          

6 

Sumber daya rekreasi dan tempat 

perbelanjaan, tempat piknik, dan 

taman 

 10 

          

7 Kedekatan dengan jalur jalan 

utama wilayah  
 10 

          

8 Sarana Wisata (Sarana kesehatan, 

air bersih,  
10  

          

9 Pihak pengelola Agrowisata dan 

kelembagaan Agrowisata 
10  

          

10 

Tersedia  paket kunjungan, 

pelatihan,dan membuka 

kesempatan magang  
10  
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B. Pertanyaan Terbuka 

1. Bagaimana pendapat anda mengenai agrowisata Satarara? 

2. Berapa kali anda datang berkunjung ke Arowisata Satarara? 

3. Apa yang membuat anda tertarik berkunjung ke Agrowisata Satarara? 

4. Bagaimana menurut anda tentang sarana dan prasarana,infrastruktur dan 

pelayanan yang ada di Agrowisata Satarara 

5. Bagaimana Kemudahan mencapai lokasi, ketersediaan jalan dan kendaraan? 

6. Apakah  tersedia Sarana kesehatan,air bersih,fasilitas dan penginapan?. 

7. Apakah tersedia areal pertanian,seperti sawah,perkebunan, peternakan dan 

kolam ikan? 

8. Bersama siapa anda datang berkunjung; apakah sendiri,bersama keluarga atau 

bersama komunitas? 

9. Apakah jarak dari jalan utama menuju ke agrowisata jauh? 

10. Apakah anda mendapatkan kenyamanan udara yang segar seperti cuaaca yang 

sejuk atau kurangnya polusi sehingga anda merasakan kenyamanan dalam 

menghirup udara? 

3. Kuisioner penelitian untuk Masyarakat dan Pemerintah  setempat 

A.  Identitas Responden 

Nama  : 

Umur  : 

Jenis Kelamin : 

Asal  : 

Alamat  : 



 

62 
 

NO 
Kriteria 

Bobot 

(%) 

nilai 
Jumlah 

4 3 2 1 

1 

Ketersediaan keindahan area 

pertanian, perkebunan, kolam 

ikan, dan peternakan 

20  

          

2 

Tersedia pemandangan alam yang 

indah, tanaman langka, dan udara 

yang bersih serta suhu yang 

nyaman 

 10 

          

3 

Objek dan Atraksi Budaya lokal 

(tarian, musik, kostum, acara 

adat)  

 5 

          

4 
Terdapat peninggalan sejarah 

(rumah adat,patung, dll) 
 5 

          

5 

Akses/Kemudahan mencapaian 

lokasi, ketersediaan jalan yang 

baik   

 10 

          

6 

Sumber daya rekreasi dan tempat 

perbelanjaan, tempat piknik, dan 

taman 

 10 

          

7 Kedekatan dengan jalur jalan 

utama wilayah  
 10 

          

8 Sarana Wisata (Sarana kesehatan, 

air bersih,  
10  

          

9 Pihak pengelola Agrowisata dan 

kelembagaan Agrowisata 
10  

          

10 

Tersedia  paket kunjungan, 

pelatihan,dan membuka 

kesempatan magang  
10  

          

 

B. Pertanyaan Terbuka 

1. Bagaimana pendapat anda terhadap adanya Agrowisata Satarara? 

2. Apa dampak yang anda rasakan selama adanya Agrowisata Satarara? 

3. Sejauh mana Keterlibatan masyarakat dalam pemgelolaan Agrowisata satarara? 

4. Apakah anda selaku warga sekitar agrowisata mendukung keberadaan 

agrowisata? 
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5. Apa saja yang anda ketahui terkait agrowisata satarara  ini menyangkut aspek 

pertanian, peternakan dan perikanan yang dimiliki? 

 

Lampiran2. Identitas Informan Kunci yang mengetahuai terkait Agrowisata 

Satarara yaitu  Nama, Jenis Kelamin, Asal, Alamat, Usia, dan Pekerjaan. 

Nama 

jenis 

kelamin 

(L/P) Asal Alamat Usia (Tahun) 

Vinsensius Dedianto L Kuwus Satarara 45  

Siti Nurlaila P Cibal Pagal 44 

Arfan Lagur L Ruteng Cancar 44 

ende kurniawan L Tenda Kumba 27 

Mario Ardeni L Labuan Bajo Wae Bo 26  

Tedi Romas L Borong Colol 26 

 

Lampiran 3.Penilaian Responden Terhadap 10 Kriteria Kelayakan dan Kesesuaian 

Agrowisata Satarara, diambil dari 6 Informan Kunci yang benar benar mengetahui 

Agrowisata Satarara. 

Responden 
Kelayakan dan Kesesuaian Agrowisata Jumlah 

20% 10% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% ∑KKA 

1 4 4 3 2 4 3 4 4 3 4 3,65 

2 4 4 3 2 3 4 3 4 4 3 3,55 

3 4 3 3 2 4 3 2 4 3 2 3,15 

4 4 4 3 2 4 4 3 4 2 3 3,45 

5 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3,35 

6 4 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3,55 

 

Lampiran 4. Kelas klasifikasi yang dibagi menjadi 3 kelas dengan selisih nilai 

antar kelas 0,16 dihitung menggunakan skala likert 

Klasifikasi 

Rentang Antar 

Kelas Jumlah 

Kurang Berpotensi 3,15-3,31 1 

Berpotensi 3,32-3,48 2 

Sangat Berpootensi 3,49-3,65 3 
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Lampiran 6. Foto Wawancara Bersama Informan Kunci 

  

 Kegiatan wawancara  kepada 

Arfan Lagur sebagai Director 

Farm Agrowisata Satarara Desa 

Kuwus 

  

 Kegiatan Wawancara Kepada Siti 

Nurlaila Selaku Kepala Sekolah 

SMK Pertanian Pagal yang 

Memilih  Agrowisata Satarara 

sebagai Lokasi Magang Siswanya. 

 
 

  

 Kegiatan Wawancara Kepada 

Mario Ardeni Selaku Pengunjung 

yang Sering Datang ke Agrowisata 

Satarara Untuk Piknik dan Belajar 

Mengenai Sistem Pertanian yang 

Dilakukan di Agrowisata Satarara 

 
 

  

 Kegiatan Wawancara Kepada 

Tedi Romas Selaku Masyarakat 

yang Tinggal Dekat Dengan 

Lokasi Agrowisata dan Membuka 

Usaha Toko Tidak Jauh Dari 

Agrowisata 
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Parkiran yang tersedia di 

Agrowisata Satarara 

  

  

Kebun Organik Agrowisata 

Satarara 
 

  

  

 

Kunjungan dari bapak mentri 

Johny G. Plate, SE. 

 

  

  

 Hidangan Tradisional hasil dari 

Pertanian yang ada di Agrowisata 

Satarara 
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