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ABSTRAK 

 

Nana     : Muh. Nurhidayat 

NIM      : 60800114008 

Judul Skripsi    : Identifikasi dan Strategi Pengembangan Kawasan 

Agrowisata Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa 

Pembimbing     : 1. Irsyadi Siradjuddin, S.P,. M.Si. 

       2. Iyan Awaluddin, ST., MT. 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk  (1) mengidentifikasi potensi Agrowisata di 

Kecamatan Tombolo pao untuk pengembangan pariwisata; (2) merumuskan 

strategi pengembangan Agrowisata dalam upaya peningkatan pendapatan daerah. 

Metode analisis yang digunakan untuk menentukan potensi wilayah untuk 

pengembangan Agrowisata adalah Objek Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA), 

sementara perumusan strategi pengembangan  kawasan agrowisata menggunakan 

metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunites, Threats) dan analisis 

AHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Tombolopao merupakan 

wilayah yang berada pada sektor basis dengan nilai tertinggi 69,23%, yaitu 

pengembangan pertanian  dan perkebunan yang berada di Kelurahan Kanreapia dan 

Strategi diketahui Kecamatan Tombolopao berdasarkan analisis SWOT dan AHP 

berada di kuadran 1 (Kuata-Berpeluang), sehingga perlu menerapkan strategi 

pengembangan Agrowisata di Kecamatan Tombolopao. 

 

Kata kunci: Agrowisata, Kecamatan Tombolopao, Identifikasi dan Strategi 

pengembangan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Secara umum konsep agrowisata mengandung pengertian suatu kegiatan 

perjalanan atau wisata yang dipadukan dengan aspek-aspek kegiatan pertanian. 

Pengertian ini mengacu pada unsur rekreatif yang memang sudah menjadi ciri 

kegiatan wisata, unsur pendidikan dalam kemasan paket wisatanya, serta unsur 

sosial ekonomi.  

Dalam pembangunan pertanian dan perdesaan. Dari segi substansinya 

kegiatan agrowisata lebih menitikberatkan pada upaya menampilkan kegiatan 

pertanian dan suasana perdesaan sebagai daya tarik utama wisatanya tanpa 

mengabaikan segi kenyamanan.  

Sutjipta (2001) mendefinisikan agrowisata adalah sebuah sistem kegiatan 

yang terpadu dan terkoordinasi untuk pengembangan pariwisata sekaligus pertanian 

dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan peningkatan kesejahtraan 

masyarakat petani. 

Agrowisata dapat dikelompokkan ke dalam wisata ekologi (eco-tourism), 

yaitu kegiatan perjalanan wisata dengan tidak merusak atau mencemari alam 

dengan tujuan untuk mengagumi dan menikmati keindahan alam, hewan atau 

tumbuhan liar di lingkungan alaminya serta sebagai sarana pendidikan (Deptan 

2005). 
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Sebagaimana firman Allah Swt. yang tertuang dalam QS. al-Qaf/50:7 yang 

berbunyi: 

ِۢج بَِهيٖج   ِ َزوأ
ۢنَبتأَنا فِيَها ِمن ُكل

َ
لأَقيأَنا فِيَها َرَوَِِٰسَ َوأ

َ
َنََٰها َوأ ۡرَض َمَددأ

َ  ٧َوٱۡلأ

Terjemahnya: 

“Dan bumi yang Kami hamparkan dan Kami pancangkan di atasnya 

gunung-gunung yang kokoh dan Kami tumbuhkan di atasnya tanaman-

tanaman yang indah. 

 

Berdasarkan  tafsiran Kemenetrian agama yaitu Allah Swt. menerangkan 

bahwa Dia telah menghamparkan bumi bagi kediaman manusia dan meletakkan 

beberapa gunung yang berfungsi sebagai pasak bumi agar bumi goyah bahkan 

kukuh dan stabil dan pada lereng-lerengnya ditumbuhkan berbagai tumbuh-

tumbuhan yang indah permai sangat mengagumkan karena pemandangannya yang 

cantik itu. 

Pengembangan agrowisata pada hakikatnya merupakan upaya terhadap 

pemanfaatan potensi atraksi wisata pertanian. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) 

bersama antara Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dan Menteri Pertanian 

No. KM.47/PW.DOW/MPPT-89 dan No. 204/KPTS/HK/050/4/1989 agrowisata 

sebagai bagian dari objek wisata, diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang 

memanfaatkan usaha agro sebagai objek wisata dengan tujuan untuk memperluas 

pengetahuan, pengalaman rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian. 

Agrowisata diberi batasan sebagai wisata yang memanfaatkan objek-objek 

pertanian. 
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Pandangan-pandangan tentang agrowisata sebagaimana disebutkan 

sebelumnya, pada dasarnya memberikan pengertian bahwa adanya keinginan untuk 

mengkaitkan antara sektor pertanian dan sektor pariwisata. Harapannya adalah agar 

sektor pertanian dapat semakin berkembang, karena mendapatkan nilai-tambah dari 

sentuhannya dengan sektor pariwisata. Secara singkat mungkin dapat disebutkan 

bahwa agrowisata adalah suatu kegiatan yang secara sadar ingin menempatkan 

sektor primer (pertanian) di kawasan sektor tersier (pariwisata), agar perkembangan 

sektor primer itu dapat lebih dipercepat, dan petani mendapatkan peningkatan 

pendapatan dari kegiatan pariwisata yang memanfaatkan sektor pertanian tersebut. 

Dengan demikian akan dapat lebih mempercepat peningkatan kesejahteraan 

masyarakat yang bekerja di sektor primer, atau sektor primer (pertanian) tidak 

semakin terpinggirkan dengan perkembangan kegiatan di sektor pariwisata. 

Kegiatan agrowisata dapat disebutkan sebagai kegiatan yang memihak pada rakyat 

miskin. 

Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah tujuan wisata (DTW) yang 

banyak dikunjungi oleh wisatawan baik wisatawan mancanegara terlebih lagi 

wisatawan lokal, ini terlihat dari data kunjungan wisatawan pada tahun 2013 

sebanyak 9.120 orang, walaupun pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 

7.024 orang. (Gowa: BPS, 2017).  

Penurunan kunjungan wisatawan ini sedikit banyak akan berimbas pada 

pemasukan devisa daerah di sektor pariwisata yang berkurang sehingga perlu 

menjadi perhatian bahwa pengembangan sektor pariwisata harus difokuskan pada 
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pengembangan potensi daya tarik wisata sebagai daerah kunjungan (destinasi) 

wisata. 

Jika di lihat dari keadaan dan letak geografis Kecamatan Tombolo Pao  

maka dapat di kembangkan sebagai objek wisata agro, Potensi objek wisata tersebut 

merupakan daerah wisata agro yang berupa pegunungan, perbukitan yang dimana 

mata pencaharian masyarakatnya berasal dari hasil pertanian dan perkebunan maka 

dari itu studi pengembangan  Kecamatan Tombolo Pao menuju Kawasan 

Agrowisata di Kabupaten Gowa, ini di maksudkan agar potensi hasil agro yaitu 

pertanian dan perkebunan yang terdapat di Kecamatan Tombolo Pao seperti buah-

buahan yang berupai buah strowberi, markisa,  alvokad  dll dan berbagai macam 

jenis sayur-sayuran dapat dilestarikan dan di kembangkan sebagai salah satu daya 

tari utama pariwisata agro sehingga Kecamatan Tombolo Pao memiliki potensi agro 

yang cukup baik untuk di kembangkan sebagai pariwisata agro selain itu 

Kecamatan Tombolo Pao dapat meningkatkan perekonomian bagi masyarakat 

setempat dengan dijadikannya Kawasan wisata agro sehingga dengan demikian 

Kecamayan Tombolo Pao dapat berkembang baik dari segi perdagangan maupun 

dari segi pariwisatanya, selain dari pada itu Kecamatan Tombolo Pao juga memiliki 

lokasi agrowisata di Kanreapia, Desa Mamampang yang perlu strategi 

pengembangan yang cukup sindifikan.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dianggap perlu dilakukan sebuah 

penelitian lebih lanjut untuk menemukan serta menginventarisir semua potensi 

obyek dan daya tarik wisata (ODTW) yang ada di Kecamatan Tombolo Pao 

sehingga dapat menjadi sebuah acuan dalam pengembangan kawasan agrowisata di 
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daerah Kecamatan Tombolo Pao pada khususunya dan di Kabupaten Gowa pada 

umumnya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka yang akan menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Apa potensi dan daya tarik Kecamatan Tombolo Pao yang dapat dikembangkan 

sebagai destinasi Agrowisata?  

2. Bagaimana konsep pengembangan Agrowisata di Kecamatan Tombolo Pao? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengidentifikasi potensi obyek dan daya tarik yang dimiliki Kecamatan 

Tombolo Pao sebagai destinasi wisata baru di Kabupaten Gowa 

b. Untuk menguraikan konsep yang dapat dilakukan dalam mengembangkan 

potensi dan daya tarik Kecamatan Tombolo Pao sebagai destinasi wisata 

baru di Kabupaten Gowa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 

masa yang akan datang. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Diharapkan dalam penulisan ini dapat memberikan informasi tentang 

potensi apa saja yang dimiliki oleh Kecamatan Tombolo Pao dan dapat 

dikembangkan sebagai Kawasan wisata Agrowisata di Kabupaten Gowa. 

b.  Selain daripada itu kegunaan yang diharapkan oleh penulisan ini dalam 

melakukan penelitian adalah memberikan ide  atau pertimbangan kepada 

pemerintah Kabupaten Gowa khususnya Kecamatan Tombolo Pao tentang 
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Strategi yang cocok untuk pengembang Kawasan Agrowisata sehingga 

menunjang pendapatan daerah di bidang pariwisata di Kabupaten Gowa.   

D. Ruang Lingkup Materi 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, 

maka ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada: 

1. Kawasan dan obyek yang memiliki potensi daya tarik wisata di Kecamatan 

Tombolo Pao. 

2. Menganalisis potensi-potensi wisata untuk di kembangkan sebagai kawasan 

agrowisata di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 

3. Merencanakan konsep pengembangan Kawasan Agrowisata di Kecamatan 

Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk dapat memahami dengan baik poin-poin penting dari laporan 

penelitian ini seara ringkas dan jelas, penulis membaginya menjadi lima bagian, 

secara keseluruhan memuat hal-hal sebagai berikut : 

BAB I      : PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan berisi tentang gambaran penelitian secara 

umum. Informasi yang diberikan dalam bab inin meliputi latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitia, manfaat penelitian, 

lingkup penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II     :TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi tinjauan pustaka yang digunakan dan menjadi 

dasar dalam melakukan penelitian. Tinjauan pustaka yang dibahas 
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mengenai teori-teori tentang agrowisata, kawasan wisata, 

kebijakan pemerintah terkait pengembangan pariwisata, kebij 

akan pengembangan kawasan wisata.  

BAB III    :METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini membahas mengenai lokasi dan waktu peneltian, 

jenis dan sumber data, teknik pengeloaan data,teknik analisis data 

serta konsep operasional untuk menjawab dari tujuan penelitian. 

BAB IV    :HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum wilayah 

Kecamatan Tombolo Pao mengenai identifikasi dan strategi 

Agrowisata yang di uraikan dalam analisis data dan 

interpretasinya.  

BAB V    :PENUTUP 

Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran membangun dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB   II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Agrowisata  

Menurut Wahab (1992) dalam Warpani dkk (2007), pariwisata adalah 

kegiatan kemanusiaan berupa hubungan antarorang baik dari negara yang sama 

atau antar negara atau hanya dari daerah geografis yang terbatas. Dalam undang-

undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa, 

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok 

orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan 

pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam 

jangka waktu sementara. 

Suatu obyek wisata dapat memiliki beberapa potensi yang dapat 

dikembangkan. Semakin besar dan banyak potensi yang ada dalam suatu obyek 

wisata maka akan semakin besar peluang untuk melakukan pengembangan. Potensi 

adalah daya, kekuatan, kemampuan dan kesanggupan baik yang berasal dari 

lingkungan alam yang dapat mendukung peri kehidupan manusia maupun suatu 

proses yang disebabkan oleh budi daya manusia yang mempunyai kemungkinan 

untuk dikembangkan. Potensi pariwisata yang dikembangkan menjadikan daya 

tarik sendiri bagi wisatawan, sumber daya potensial atau unsur-unsur lingkungan 

yang akan menjadi sumber daya actual maupun fasilitas buatan manusia. 

Berdasarkan tafsiran Kementrian agama setelah ditegaskan bahwa Allah 

adalah Mahahalus dan Maha luas pengetahuan-Nya, kini diuraikan kembali tentang 

Kuasa-Nya. Dialah Allah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah 
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dijelajahi untuk melakukan aneka aktifitas yang bermanfaat, maka jelajahilah 

di segala penjurunya, berkelanalah ke seluruh pelosoknya, dan makanlah sebagian 

dari rezeki-Nya yang disediakan untuk kamu, serta bersyukurlah dengan segala 

karunia-Nya itu. Dan karena pada akhirnya, hanya kepada-Nyalah kamu kembali 

setelah dibangkitkan. 

Agropolitan merupakan bentuk pembangunan yang memadukan 

pembangunan pertanian (sektor basis diperdesaan) dengan sektor industri yang 

selama ini secara terpusat dikembangkan di kota-kota tertentu saja (Mahi, 2014). 

Konsep pengembangan agropolitan pertama kali diperkenalkan 

McDouglass dan Friedmann (1974, dalam pasaribu, 1999) sebagai siasat untuk 

pengembangan perdesaan. 

Agrowisata sebagai salah satu alternatif pariwisata berkelanjutan 

merupakan bagian dari objek wisata yang memanfaatkan usaha pertanian sebagai 

wisata yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi dan 

usaha di bidang pertanian Adnyani et al (2015). Pengembangan agrowisata yang 

memanfaatkan lahan berdasarkan budaya lokal ini diharapkan dapat meningkatkan 

pendapatan petani serta untuk cadangan sumberdaya tanah, serta memelihara 

budaya lokal serta teknologi lokal (pengetahuan masyarakat adat) yang pada 

umumnya sesuai dengan kondisi alam lingkungan Dept. pertanian (2005). Dalam 

era otonomi daerah, Agrowisata dapat dikembangkan oleh masing-masing daerah, 

dengan menyajikan atraksi Agrowisata khas sesuai dengan budaya dan kondisi 

daerah. Aktivitas agrowisata mengajak wisatawan berjalan-jalan untuk menikmati 

dan mengapresiasi kegiatan pertanian dan kekhasan serta keindahan alam 
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binaannya sehingga daya apresiasi dan kesadaran untuk semakin mencintai budaya 

dan melestarikan alam semakin meningkat. Petani yang berada dalam kawasan 

wisata agro, dapat menjadi obyek atau bagian dari sistem pertanian yang ditawarkan 

pada aktivitas wisata tetapi juga dapat bertindak sebagai pemilik atau pengelola 

kawasan wisata ini. 

Agrowisata didefenisikan sebagai sebuah rangkaian kegiatan wisata dengan 

memanfaatkan potensi pertanian sebagai objek wisata, baik berupa panorama alam 

kawasan pertaniannya maupun keunikan dan keanekaragaman aktivitas produksi 

dan teknologi pertaniannya serta budaya masyarakat pertaniannya Palit et al (2017). 

Keberadaan objek wisata dalam suatu daerah terutama agrowisata tidak terlepas 

dari kunjungan wisatawan yang tertarik untuk mengunjungi kawasan tersebut. 

Wisatawan merupakan orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan wisata 

dan biasanya disebut sebagai pengguna jasa wisata. Ardiansari et al (2015). 

B. Ruang Lingkup dan Manfaat Agrowisata  

Ismaun (1990) mengungkapkan secara umum, lingkup dan potensi 

agrowisata yang dapat dikembangkan adalah: 1) wisata di daerah perkebunan, 2) 

wisata di daerah pertanian tanaman pangan, 3) wisata di daerah peternakan, dan 4) 

wisata di daerah perikanan.   Manfaat agrowisata antara lain: meningkatkan 

konservasi lingkungan, meningkatkan nilai estetika dan keindahan alam, 

memberikan nilai rekreasi, meningkatkan kegiatan ilmiah dan pengembangan ilmu 

pengetahuan, dan meningkatkan keuntungan ekonomi. Titawinata (1996). 
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C. Sarana dan Prasarana Penunjang Agrowisata   

Tirtawinata (1996) menjelaskan bahwa agrowisata sebagai obyek wisata 

selayaknya memberikan kemudahan bagi wisatawan dengan cara melengkapi 

kebutuhan prasarana dan sarananya. Fasilitas pelayanan didirikan di lokasi yang 

tepat dan strategis sehingga dapat berfungsi secara maksimal. Dalam hal 

penyediaan fasilitas, hendaknya dilakukan dua pendekatan. Pendekatan pertama 

dengan memanfaatkan semua obyek, baik prasarana, sarana, dan fasilitas 

lingkungan yang masih berfungsi baik dan melakukan perbaikan bila diperlukan. 

Langkah kedua yakni membangun prasarana, sarana, dan fasilitas yang masih 

dianggap kurang. Sarana dan fasilitas yang dibutuhkan ialah seperti berikut: a) 

jalan menuju lokasi, b) pintu gerbang, c) tempat parkir, d) pusat informasi, e) 

papan informasi, f) jalan dalam kawasan agrowisata, g) shelter, h) menara 

pandang, i) pesanggrahan/pondok wisata/guest house, j) sarana penelitian, k) 

toilet, l) tempat ibadah, m) tempat sampah. 

D. Strategi Pengembangan Kawasan Agrowisata 

Salah satu strategi pengembangan wilayah pedesaan adalah kawasan 

agropolitan (agropolitan district). Konsep atau gagasan tentang pengembangan 

kawasan agropolitan dikemukakan oleh Friedman dan Douglas (1976). Konsep 

tersebut meliputi pembentukan suatu unit spasial (tata ruang) yang lebih besar dari 

desa, yang selanjutnya disebut agropolitan disctrict. Kawasan ini menyuplai 

kebutuhan sarana produksi pertanian (misalnya bibit unggul , pupuk, traktor, dan 

sarana produksi pertanian lainnya), serta menyediakan lapangan pekerjaan non 
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pertanian (seperti kegiatan sarana transportasi, perdagangan, perkreditan 

pedesaan, dan lainnya). 

Pengembangan Agrowisata berbasis kawasan merupakan pengembangan 

kawasan yang tumbuh dan berkembang dengan memadukan berbagai kelebihan 

dan keuntungan agribisnis dengan kegiatan wisata secara berkelanjutan. 

keuntungan agribisnis dengan kegiatan wisata secara berkelanjutan. Hal ini 

memerlukan rencana pengembangan yang menyentuh hal-hal yang paling 

mendasar baik dari sisi penataan wilayah dan kawasan, pengelolaan sumber daya 

lokal (baik alam, penduduk, ekonomi, sosial maupun budaya). Pengembangan 

kawasan agrowisata dilakukan pada beberapa kawasan seperti kawasan sentra 

produksi pertanian. 

Strategi dan arah kebijakan pengembangan kawasan agrowisata dilakukan 

dengan beberapa tahapan berikut ini : 

1. Adanya pedoman pengelolaan ruang kawasan agrowisata sebagai 

bagian dari RTRWN, yang berupa strategi pola pengembangan 

kawasan agrowisata tersebut. 

2. Penetapan kawasan agrowisata dilakukan berdasarkan studi kelayakan 

yang secara mendasar mempertimbangkan kelayakan ekologis, 

kelayakan ekonomis, kelayakan teknis (agroklimat, kesesuaian lahan, 

dll), dan kelayakan sosial budaya. 

3. Pengembangan Kawasan Agrowisata harus melalui tahapan-tahapan 

yang jelas dan terarah. 
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Pengembangan kawasan agrowisata diharapkan mampu memelihara dan 

bahkan memperbaiki daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam 

secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Upaya-upaya pelestarian flora dan 

fauna yang mulai langka diharapkan dapat dilakukan dan memberikan nilai 

ekonomi bagi pelaku usaha agrowisata misalnya dengan mengembangkan 

kawasan budidaya tanaman obat atau tanaman pangan yang sudah mulai jarang 

dikonsumsi pada masyarakat modern. Hal ini dapat juga dilakukan pada bidang 

peternakan dan perikanan. 

Pengembangan agrowisata sesuai dengan kapabilitas, tipologi, dan fungsi 

ekologis lahan akan berpengaruh langsung terhadap kelestarian sumberdaya lahan 

dan pendapatan petani dan masyarakat sekitarnya. Kegiatan ini secara tidak 

langsung meningkatkan persepsi positif petani serta masyarakat di sekitarnya akan 

arti pentingnya pelestarian sumberdaya lahan pertanian.  

Arah pengembangan kawasan agrowisata harus mampu menyentuh 

komponen-komponen kawasan secara mendasar. Hal ini antara lain meliputi: 

1. Pemberdayaan masyarakat pelaku agrowisata 

2. Pengembangan pusat-pusat kegiatan wisata sebagai titik pertumbuhan. 

3. Pengembangan sarana dan prasarana yang menunjang. 

4. Adanya keterpaduan antar kawasan yang mendukung upaya 

peningkatan dan pelestarian daya dukung lingkungan serta sosial dan 

budaya setempat. 

5. Adanya keterpaduan kawasan agrowisata dengan rencana tata ruang 

wilayah daerah dan nasional. 
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Pengembangan kawasan agrowisata dapat dilakukan sesuai dengan potensi 

yang dapat dikembangkan di daerah. Hal ini perlu mempertimbangkan antara 

agroklimat, kesesuaian lahan, budaya agro yang sudah berkembang, potensi 

pengembangan dan kemungkinan-kemungkinan produk-produk turunan yang 

dapat dikembangkan di masa depan. Berkaitan dengan sektor agribisnis yang dapat 

dikembangkan, tipologinya dapat terdiri atas: usaha pertanian tanaman pangan dan 

hortikultura, usaha perkebunan, usaha peternakan, usaha perikanan darat, usaha 

perikanan laut, dan kawasan hutan wisata konservasi alam. 

Pengembangan kawasan agrowisata dimungkinkan untuk dilakukan secara 

lintas sektor. Kreativitas dan inovasi dalam pengembangan produk-produk wisata 

dan membidik celah pasar merupakan sesuatu yang sangat penting. Pengembangan 

kawasan agrowisata secara lintas sektoral ini harus direncanakan dan dikemas 

secara terpadu dengan memperhatikan aksesibilitas, kemudahan dan ketersedian 

berbagai fasilitas dan layanan. 

Kenyataan adanya sejumlah wisatawan yang mengunjungi suatu DTW, 

dan proses kesluruhan kegiatan pariwisata menciptakan berbagai kebutuhan akan 

layanan produk jasa oleh beragam usaha industri. Pada gilirannya secara 

keseluruhan akan membangun suatu perputaran roda perekonomian daerah, 

membuka lapangan pekerjaan dan usaha baru, mmendorong perkembangan dan 

pembangunan daerah yang bersangkutan. Kebutuhan akan layanan akomodasi, 

jasa boga, pemandu wisata, dan lain-lain adalah kebutuhan akan produk-produk 

industri hilir. Industri hilir inipun membentuk suatau jaringan yang cukup luas bagi 

produsen bahan baku, bahan penunjang serta jaringan pemasarannya. 
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Pemberdayaan masyarakat setempat hendaknya tidak diartikan secara 

sempit, yakni mengisi kesempatan kerja yang muncul disektor kepariwisataan, 

atau tenaga kerja setempat terlibat langsung dalam sektor kepariwisataan. 

Pemaknaan demikian, selain berpandangan sempit, juga dapat menyesatkan. 

Mengubah adat kebiasaan, alih profesi, loncatan budaya akan menghasilkan 

kinerja dibawah mutu baku. Misalnya, suatu tindakan yang kurang tepat apabila 

nelayan atau petani – demi hadirnya kegiatan pariwisata dan peran serta –  ‘tiba-

tiba’ harus beralih profesi menjadi ‘pelayan kamar (room boy)’ sebuah hotel 

berbintang. Peran serta semacam ini belum tentu cara yang baik. Tuntutan adat 

kebiasaan nelayan/petani sangat jauh berbeda dengan karyawan hotel. 

Pemberdayaan dan peran serta masyarakat setempat hendaknya di arahkan 

kepada peningkatan kinerja dibidangnya masing-masing tanpa harus beralih 

profesi. Kehadiran pariwisata bukan harus berarti memberi pekerjaan di bidang 

pariwisata kepada penduduk setempat melainkan harus diartikan sebagai 

peningkatan kinerja profesinya yang berarti meningkatkan kesejahtraan penduduk 

setempat. Nelayan/petani tidak berubah profesi namun menjadi bagian tak 

terpisahkan dari perkembangan kepariwisataan, misalnya menjadi pemasok utama 

kebutuhan bahan mentah hotel dan rumah makan (Warpani dkk 2007). 

Untuk menggambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini, secara 

singkat yang menujukan pengembangan pariwisata terhadap meningkatnya 

kunjungan wisatawan dapat dikontruksikan dalam hubungan kebijakan dengan 

kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (1994:610). 
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Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam 

peningkatan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan 

berusaha, mendorong pemerataan pembangunan nasional dan memberikan 

kontribusi dalam penerimaan devisa negara yang dihasilkan dari jumlah kunjungan 

wisatawan mancanegara seta berperan dalam pengentasan kemiskinan yang pada 

akhirnya akan meningkatkan kesejahtraan masyarakat. 

E. Tipologi Kawasan Agrowisata  

Manik et al. (2013) mengatakan bahwa kawasan sentra produksi pangan 

(agropolitan) merupakan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena 

berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, 

menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah 

sekitarnya. Kawasan ini terdiri dari kota pertanian dan desa-desa sentra produksi 

pertanian yang ada di sekitarnya dengan batasan yang tidak ditentukan oleh 

batasan administrative pemerintahan, tetapi lebih ditentukan dengan 

memperhatikan skala ekonomi kawasan yang ada. 

Kawasan agrowisata memiliki tipologi kawasan sesuai klasifikasi usaha 

pertanian dan agribisnisnya masing-masing pada tabel 1 berikut ini:  

 

Tabel 1 Tipologi Kawasan Agropolitan 

No 
Sub-sektor Usaha 

Pertanian 
Tipologi Kawasan 

Persyaratan 

Agroklimat 

1 Tanaman Pangan 

dan Hortikultura 

 

Dataran rendah dan dataran tinggi, 

dengan tekstur lahan yang datar, 

memiliki sarana pengairan (irigasi) 

atau sumber air yang memadai. 

Harus sesuai dengan 

jenis komoditi yang 

dikembangkan 

seperti ketinggian 

lahan, jenis tanah, 

tekstur lahan, iklim, 
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dan tingkat 

keasaman tanah 

2 Perkebunan Dataran tinggi, tekstur lahan 

berbukit, tanaman tahunan, 

memiliki keindahan alam, dekat 

dengan kawasan konservasi alam. 

Harus sesuai dengan 

jenis komoditi yang 

dikembangkan 

seperti ketinggian 

lahan, jenis tanah, 

testur lahan, iklim, 

dan tingkat 

keasaman tanah. 

No 
Sub-sektor Usaha 

Pertanian 
Tipologi Kawasan 

Persyaratan 

Agroklimat 

3 Peternakan Dekat kawasan pertanian, 

perkebunan dan kehutanan, 

dengan sistem sanitasi yang 

memadai. 

Lokasi tidak boleh 

berada 

dipermukiman & 

memperhatikan 

aspek adaptasi 

lingkungan. 

4 Hutan wisata 

konservasi alam 

(Kebun Raya) 

Kawasan hutan lindung dikawasan 

tanah milik negara, kawasan ini 

bia-sanya berbatasan langsung 

dengan kawasan lahan pertanian 

dan perkebunan dengan tanda batas 

wilayah yang jelas. 

Sesuai dengan 

karakteristik 

lingkungan alam 

wilayah konservasi 

hutan setempat. 

 Sumber : Malik et al (2013) 

F. Konsep Perencanaan Lanskap Kawasan Agrowisata 

Priyatna dalam Halida (2006) Lanskap agrowisata merupakan lanskap 

pertanian berupa lahan pertanian dan pengolahan hasil pertanian yang telah 

dimodifikasi oleh tangan-tangan manusia untuk kepentingan ekonomi dan rekreasi 

serta memanfaatkan pemandangan lanskap alaminya dengan meminimalkan 

perusakan lingkungan yang terjadi. Pemandangan lanskap alami tersebut dapat 

berupa kebun, taman koleksi, taman bunga, ladang, sawah, pekarangan, 

peternakan, danau, laut dan pegunungan.  

Agrowisata merupakan bagian dari objek wisata yang  memanfaatkan 

usaha pertanian (agro) sebagai objek wisata. Tujuannya adalah untuk memperluas 
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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 (indigenous knowledge) yang umumnya telah sesuai dengan kondisi 

lingkungan alaminya. 

Kawasan agrowisata yang sudah berkembang memiliki kriteria-kriteria, 

karakter dan ciri-ciri yang dapat dikenali. Kawasan agrowisata merupakan suatu 

kawasan yang memiliki kriteria sebagai berikut (BAPPENAS, 2004). 

1. Memiliki potensi atau basis kawasan di sektor agro baik pertanian, 

hortikultura, perikanan maupun peternakan : 

a. Sub sistem usaha pertanian primer (on farm) yang antara lain terdiri dari 

pertanian tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan, perikanan, 

peternakan dan kehutanan. 

b. Sub sistem industri pertanian yang antara lain terdiri industri pengolahan, 

kerajinan, pengemasan, dan pemasaran baik lokal maupun ekspor. 

c. Sub sistem pelayanan yang menunjang kesinambungan dan daya dukung 

kawasan baik terhadap industri dan layanan wisata maupun sektor agro, 

misalnya transportasi dan akomodasi, penelitian dan pengembangan, 

perbankan dan asuransi, fasilitas telekomunikasi dan infrastruktur. 

2. Adanya kegiatan masyarakat yang didominasi oleh kegiatan pertanian dan 

wisata dengan keterkaitan dan ketergantungan yang cukup tinggi. Kegiatan 

pertanian yang mendorong tumbuhnya industri pariwisata, dan sebaliknya 
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kegiatan pariwisata yang memacu berkembangnya sektor agro. 

3. Adanya interaksi yang intensif dan saling mendukung bagi kegiatan agro 

dengan kegiatan pariwisata dalam kesatuan kawasan. Berbagai kegiatan dan 

produk wisata dapat dikembangkan secara berkelanjutan. 

 

Beberapa manfaat agrowisata menurut Tirtawinata dan Fachruddin (1996) 

antara lain; 1) meningkatkan konservasi lingkungan, 2) meningkatkan nilai 

estetika dan keindahan alam, 3) memberikan nilai rekreasi, 4) meningkatkan 

kegiatan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan 5) meningkatkan 

keuntungan ekonomi. Upaya pengembangan agrowisata secara garis besar 

mencakup aspek pengembangan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, 

promosi, dukungan sarana dan kelembagaan. Menurut Nurisjah (2001:20-23), 

kawasan agrowisata dapat ditata dan dikembangkan dengan menggunakan lima 

konsep,antara lain : 

a. Mengakomodasi kepentingan dan keinginan serta kepuasan wisatawan, 

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan wilayah yang terkait 

dengan kegiatan agrowisata yang akan dikembangkan, 

c. Melestarikan budaya pertanian tradisional dan juga lingkungan 

alaminya, diarahkan untuk suatu kegiatan rekonstruksi dan 

penataan suatu kawasan 

d. Sebagai suatu aset budaya pertanian wilayah, 

e. Sebagai sarana introduksi dan pasar dari teknologi dan produk 

pertanian unggulan daerah. 
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Agrowisata dapat dikelompokkan ke dalam wisata ekologi (eco-tourism), 

yaitu kegiatan perjalanan wisata dengan tidak merusak atau mencemari alam 

dengan tujuan untuk mengagumi dan menikmati keindahan alam, hewan atau 

tumbuhan liar di lingkungan alaminya serta sebagai sarana pendidikan (Deptan, 

2005). Antara ecotourism dan agritourism berpegang pada prinsip yang sama. 

Dalam pengembangan agrowisata perlu memperhatikan beberapa prinsip yaitu: 

prinsip konservasi, prinsip partisipasi masyarakat, prinsip ekonomi, prinsip 

pendidikan dan prinsip wisata. 

a. Prinsip konservasi. Menumbuhkan kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen 

terhadap pelestarian alam serta pembangunan mengikuti kaidah ekologis. 

b. Prinsip partisipasi Masyarakat. Pada dasarnya, pengetahuan tentang alam, 

budaya, kawasan dan daya tarik wisata yang ada dimiliki oleh masyarakat 

setempat. Oleh karena itu pelibatan masyarakat secara partisipatif menjadi 

mutlak, mulai dari tingkat perencanaan hingga pada tingkat pengelolaan. 

c. Prinsip ekonomi. Agrowisata memberikan peluang untuk mendapatkan 

keuntungan bagi penyelenggara, pemerintah dan masyarakat setempat, melalui 

kegiatan-kegiatan yang non-ekstraktif dan non-konsumtif sehingga 

meningkatkan perekonomian daerah setempat. Penyelenggaraan yang 

memperhatikan kaidah-kaidah agrowisata, mewujudkan ekonomi 

berkelanjutan. 

d. Prinsip pendidikan. Kegiatan agrowisata memberikan nilai tambah kepada 

pengunjung dan masyarakat setempat dalam bentuk pengetahuan dan 

pengalaman. Nilai tambah ini mempengaruhi perubahan perilaku dari 
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pengunjung, masyarakat dan pengembang pariwisata agar sadar dan lebih 

menghargai alam, nilai-nilai peninggalan sejarah dan budaya. 

e. Prinsip wisata. Menciptakan rasa aman, nyaman dan memberikan kepuasan 

serta pengalaman bagi pengunjung. 

Salah satu potensi budidaya pertanian yang dapat dijadikan sebagai 

agrowisata yaitu perkebunan. Suatu kawasan perkebunan yang ideal untuk dapat 

dimanfaatkan sebagai objek dan daya tarik agrowisata adalah kawasan perkebunan 

yang kegiatannya merupakan kesatuan yang utuh mulai dari pembibitan sampai 

dengan pengolahan hasilnya. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa setiap 

kegiatan dan proses pengusahaan perkebunan dapat dijadikan daya tarik atau 

atraksi yang menarik bagi wisatawan mulai dari pembibitan, penanaman, 

pengolahan ataupun pengepakan hasil produksinya. Perkebunan sebagai daya tarik 

agrowisata terdiri dari perkebunan kelapa sawit, karet, teh kopi, kakao, tebu, dan 

lain-lain. Pada dasarnya luas suatu perkebunan ada batasnya, namun perkebunan 

yang dijadikan sebagai daya tarik agrowisata luasnya tidak dibatasi, dengan kata 

lain luasnya sesuai izin atau persyaratan agrowisata yang diberikan. Untuk 

menunjukkan kepada wisatawan suatu perkebunan yang baik dan benar, 

seyogyanya dalam daerah tujuan wisata dilengkapi dengan unit pengolahan, 

laboratorium, pengepakan hasil, sarana dan prasarana. 

Perencanaan lanskap merupakan salah satu bentuk produk utama dalam 

kegiatan arsitektur lanskap. Perencanaan lanskap merupakan suatu bentuk 

kegiatan penataan berbasis lahan, melalui kegiatan pemecahan masalah yang 

dijumpai serta merupakan proses pengambilan keputusan berjangka panjang guna 



22 
 

mendapatkan suatu model lanskap atau bentang alam yang fungsional, estetik dan 

lestari yang mendukung berbagai kebutuhan dan keinginan manusia dalam upaya 

meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraannya. Kegiatan merencana lanskap 

merupakan suatu proses pemikiran dari suatu ide, gagasan atau konsep kearah 

suatu bentuk lanskap atau bentang alam yang nyata. Nurisjah (2004). Pada 

awalnya, perencanaan lanskap dengan memperhatikan, menjelaskan dan 

menjawab kepentingan kebutuhan manusia serta mengakomodasikan berbagai 

kepentingan ini ke produk atau lahan yang direncanakan, seperti antara lain untuk 

merencanakan secara fisik berbagai bentuk pelayanan, fasilitas dan berbagai 

bentuk pemanfaatan sumberdaya tersedia lainnya.  

Perencanaan lanskap agrowisata bertujuan untuk mengoptimalkan potensi 

sumberdaya alam pertanian bagi suatu pengembangan agrowisata. Konsep dasar 

pengembangan kawasan ini adalah menciptakan kawasan agrowisata berwawasan 

pendidikan pada pertanian, sebagai upaya peningkatan pengetahuan di bidang 

pertanian yang dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Wisatawan yang ikut 

dalam mengenal komoditi dan turut secara aktif dalam proses pertanian maupun 

aktivitas pasif yang dikembangkan selain memberikan pengalaman menarik dan 

menyenangkan juga meningkatkan pengetahuan dan pengalaman bertani. Aktivitas 

agrowisata diharapkan dapat menimbulkan apresiasi serta kecintaan terhadap dunia 

pertanian dan pada akhirnya dapat menjadi alternatif tambahan pendapatan bagi 

masyarakatnya.  

Ruang Utama Agrowisata, merupakan ruang tempat berlangsungnya 

aktivitas agrowisata. Ruang ini adalah ruang yang memanfaatkan serta 
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mengembangkan potensi sumberdaya alam berupa komoditas pertanian dan 

pegunungan pada tapak sebagai objek yang dapat dinikmati, serta ruang atraksi 

agrowisata bagi wisatawan untuk turut serta dalam melakukan aktivitas pertanian. 

Ruang Pendukung Agrowisata, merupakan ruang yang berfungsi memberikan 

pelayanan kepada wisatawan atas kelengkapan, kemudahan dan kenyamanan 

terhadap aktivitas agrowisata, serta mendukung konsep agrowisata yang 

diharapkan. Dapat dilihat pada Gambar 1  konsep ruang kawasan agrowisata 

berikut: 

Gambar 1 Konsep Ruang Kawasan Agrowisata 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ruang Penyangga, sebagai ruang yang berfungsi untuk menyangga ruang 

konservasi kawasan terhadap aktivitas wisata serta untuk mempertahankan 

kelestarian lingkungan sekaligus mempertahankan fungsi kawasan sesungguhnya 

sebagai daerah resapan air. Di dalam ruang ini tetap dikembangkan aktivitas wisata 

namun hanya bersifat pasif non-intensif. 

Sedangkan dalam peletakan dan penataan zonasi yang berkaitan dengan 

pengembangan OTDW (Obyek Daya Tarik Wisata) agrowisata, penzonasian perlu 



24 
 

dilaksanakan dengan mengkombinasikan keindahan sumberdaya alam sebagai 

OTDW dengan sumberdaya pertanian sebagai ODTW agro. Untuk memperoleh 

kesan dan pengalaman wisawatan penataan zonasi sangatlah penting sebagaimana 

dikemukakan oleh Wallace (1995) dalam Gumelar S. Sastrayuda (2010) suatu 

sistem zonasi yang terencana dengan baik akan memberikan kualitas yang tinggi 

terhadap pengamalam pengunjung dan memberikan lebih banyak pilihan yang 

akan mempermudah pengelola untuk beradaptasi terhadap perubahan pasar. 

Pembagian zona pada agrowisata dapat dilihat pada gambar 2 berikut: 

Gambar 2 Pembagian Zona Pada Agrowisata 

 

 

 

 

a. Dalam zona inti dapat dikembangkan berbagai kegiatan atraksi yang saling 

berkaitan dengan potensi sumber daya pertanian sebagai daya tarik 

agrowisata. Area ini memiliki keunikan tersendiri. 

b. Zona penyangga lebih menitik beratkan atau mefokuskan kepada penyangga 
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yang dapat memperkuat kesan hijau, nyaman, dan memiliki nilai konservasi 

yang tinggi. 

c. Zona pelayanan merupakan zona semua kegiatan dan penyediaan fasilitas 

yang dibutuhkan seperti restauran atau tempat informasi. 

d. Zona pengembangan menitik beratkan pada kegiatan penelitian 

pegembangan/budidaya dari masing-masing komoditi. 

Menurut Tirtawinata dan Fachruddin (1996), prinsip yang harus dipegang 

dalam sebuah perencanaan agrowisata, yaitu: (1) sesuai dengan rencana 

pengembangan wilayah tempat agrowisata itu berada, (2) dibuat secara lengkap, 

tetapi sesederhana mungkin, (3) mempertimbangkan tata lingkungan dan kondisi 

sosial masyarakat disekitarnya, (4) selaras dengan sumberdaya alam, sumber 

tenaga kerja, sumber dana, dan teknik-teknik yang ada, (5) perlu evaluasi sesuai 

dengan perkembangan yang ada. 

Dalam mengidentifikasi suatu wilayah pertanian sebagai wilayah kegiatan 

agrowisata perlu pertimbangan yang matang. Pertimbangan tersebut meliputi 

kemudahan aksesibilitas, karakter alam, sentra produksi pertanian, dan adanya 

kegiatan agroindustri. Perpaduan antara kekayaan komoditas dengan bentuk 

keindahan alam dan budaya masyarakat merupakan kekayaan obyek wisata yang 

amat bernilai. Agar lebih banyak menarik wisatawan, objek wisata perlu 

dilengkapi dengan sarana dan prasarana pariwisata, seperti transportasi, promosi 

dan penerangan (Tirtawinata dan Fachruddin, 1996). 
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G. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan 

Dalam Komisi PBB, 1999 Pengembangan pariwisata berkelanjutan telah 

Didefinisikan sebagai pariwisata yang “memaksimalkan potensi pariwisata untuk 

memberantas kemiskinan dengan mengembangkan strategi yang tepat dalam kerja 

sama dengan semua kelompok utama, masyarakat adat dan masyarakat local”. 

Definisi berkelanjutan ini didasarkan pada WCED bahwa “pembangunan yang 

memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengompromikan kemampuan generasi 

mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri” Menurut Gunn 

(1994:119) menyatakan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya  

wilayah pesisir secara berkelanjutan berarti bagaimana mengelola segenap 

kegiatan pembangunan yang terdapat di suatu wilayah yang berhubungan dengan 

wilayah pesisir agar total dampaknya tidak melebihi kapasitas fungsionalnya. 

Pengembangan yang berkelamjutan (sustainable development) diberi batas 

sebagai pembangunan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan generasi 

sekarang tanpa mempertaruhkan. 

H. Pengelolaan Obyek Dan Daya Tarik Wisata (Ekologi Pariwisata) 

Untuk pembangunan semacam ini tidak perlu dicari kawasan yang subur, 

tetapi cukup jika memiliki daya tarik yang kuat sesuai dengan peruntukannya. 

Di bumi ini ada tiga golongan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan hidup manusia, yaitu yang dapat dimanfaatkan berulang kali secara 

berkesinambungan, ada yang sekali dimanfaatkan langsung habis, dan ada pula 

yang dapat dimanfaatkan secara abadi  tanpa di ubah sedikitpun. Sumber daya 

abadi semacam ini, yaitu obyek dan daya tarik wisata alam, budaya, atau minat 

khusus , asal tata laksana pengelolaannya mengacu pada asas pencagaran. 
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Sementara itu, sumber daya yang dapat dimanfaatkan berulang kali umumnya 

terdiri dari bentukan alam atau hasil rekayasa manusia yang dapat diperbarui, 

seperti daya tarik wisata pertanian, peternakan, atau sejenisnya (Darsoprajitno 

2002). 

Dampak ekonomi yang ditimbulkan dapat bersifat positif maupun negatif. 

Cohen (1984) mengemukakan bahwa dampak pariwisata terhadap kondisi sosial 

ekonomi masyarakat lokal dapat dikategorikan menjadi depan kelompok besar, 

yaitu: 

1. Dampak terhadap penerimaan devisa 

2. Dampak terhadap pendapatan masyarakat 

3. Dampak terhadap kesempatan kerja  

4. Dampak terhadap harga-harga 

5. Dampak terhadap distribusi manfaat/keuntungan 

6. Dampak terhadap kepemilikan dan control 

7. Dampak terhadap pembangunan pada umumnya, dan 

8. Dampak terhadap pendapatan pemerintah. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 

Waktu penelitian dilakukan selama 2 bulan yaitu bulan Maret sampai bulan April 

2021.  

B. Jenis dan Sumber data 

  Jenis data merupakan data-data apa saja yang dibutuhkan dalam peneltian 

ini sedangkan sumber data merupakan asal dari data tersebut diperoleh.  

1.  Jenis data 

 Data-data yang diperlukan dan dikaji dalam penelitian ini yaitu data 

kuantitatif. 

a. Data Kuantitatif yaitu data berupa angka atau numerik yang bisa diolah 

dengan menggunakan metode perhitungan yang sederhana yang meliputi 

data luas lokasi wilayah penelitian luas penggunaan lahan dan jumlah 

produkai pertanian, perkebunan dan peternakan. 

b. Data Kualitatif yaitu data yang tidak berupa angka tetapi berupa kondisi 

kualitatif objek dalam ruang lingkup penelitian baik dalam bentuk uraian 

kalimat atau pun penjelasan yang meliputi kondisi geografis wilayah, 

potensi wisata pada wilayah studi di bidang pariwisata. 

 Berdasarkan jenis data diatas, maka dapat diidentifikasi sumber data menjadi 

dua jenis  yaitu : 
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2.  Sumber Data 

a. Data Primer 

Data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara 

dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Data 

dapat direkam atau dicatat oleh peneliti. 

b.  Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari buku – buku pendukung, tesis-tesis, jurnal, 

tulisan ilmiah dan Informasi/Laporan dari instansi – instansi terkait sebagai 

sumber referensi yang relevan dengan penelitian. Data tersebut disajikan 

dalam bentuk tabel, diagram dan peta yang dapat menggambarkan dan 

menjelaskan tentang masalah prasarana dasar di lokasi studi. 

C. Metode Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti 

untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dengan metode pengumpulan data yang 

tepat, suatu penelitian akan dimungkinkan dapat mencapai masalah secara valid dan 

terpercaya yang akhirnya akan memungkinkan generalisasi yang obyektif.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Observasi 

 Observasi, merupakan bentuk pengumpulan data primer bahwa dengan 

melakukan observasi ini peneliti berharap akan memperoleh informasi dan data 

yang lebih akurat dan detil terhadap objek yang sedang diteliti. Sehingga hasil 
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penelitian selanjutnya akan menggambarkan fenomena yang utuh dan 

komprehensif sebagaiamana ciri suatu penelitian kualitatif. 

2. Wawancara 

 Wawancara, adalah suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau 

lebih saling berhadapan secara fisik, yang mana wawancara ini merupakan alat 

pengumpul informasi langsung. Metode wawancara ini digunakan untuk mencari 

data atau informasi kepada pihak yang terkait. Wawancara dalam penelitian ini 

ditujukan kepada informan, baik yang sudah ditentukan sebelum penelitian 

maupun yang belum ditentukan. Dalam konteks penelitian ini wawancara akan 

dilakukan melalui wawancara tidak terstruktur (unstructured interviewing) karena 

peneliti berharap informan dapat memberikan jawaban yang bebas tanpa 

diarahkan oleh peneliti.  Jawaban  informan  menjadi  bahan  mentah  yang  

selanjutnya  oleh  peneliti dapat disusun secara sistematis dan lengkap menjadi 

data yang layak digunakan dalam penelitian ini. 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi, teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk 

memberikan data lebih detail pada suatu penelitian. Teknik dokumentasi untuk 

mendapatkan data sekunder, melalui studi pustaka/literatur dilengkapi dengan 

data, peta, foto, dan gambar-gambar yang relevan dengan tujuan penelitian. 

D. Populasi dan Sampel 

Pengambilan informan dilakukan dengan pertimbangan pada kebutuhan data 

yang ingin diperoleh yang mengacu pada permasalahan yang digarap dalam 

penelitian ini. Informan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: (1) pihak 
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pemerintah; (2) masyarakat lokal (tokoh masyarakat dan petani local); (3) 

akademisi; (4) wisatawan (domestik dan mancanegara). Jumlah stakeholder yang 

akan dijadikan informan dalam penelitian adalah menggunakan pendekatan 

purposive sampling, adalah teknik penentuan sampel yang dilakukan secara sengaja 

menunjuk orang-orang yang dianggap mampu memberikan kebutuhan data yang 

diperlukan. Kriteria informan dalam penelitian ini adalah orang yang terlibat 

langsung dengan dunia pariwisata dalam jangka waktu yang cukup lama, memiliki 

pengetahuan mendalam terkait pariwisata pada umumnya dan pariwisata di 

Kecamatan Tombolo Pao pada khususnya. 

Tabel 2 Jumlah Responden 

Responden Jumlah Sampel 

Pihak pemerintah 20 

Masyarakat lokal (tokoh masyarakat dan petani 

local) 
38 

Akademisi 5 

Responden Jumlah Sampel 

Wisatawan (domestik dan mancanegara) 37 

Jumlah 100 

 

E. Variabel Penelitian  

1. Variabel Untuk Rumusan Masalah Yang Pertama  

Kriteria potensi ODTWA yang dapat dinilai adalah potensi pasar, 

aksesibilitas, daya tarik, kondisi iklim, kondisi sosial ekonomi, pelayanan 

masyarakat, prasarana dan sarana pendukung, keamanan, tersedianya air bersih 

dan hubungan antar objek wisata yang satu dan yang lainnya. Nilai masing-

masing unsur dipilih dari salah satu angka yang terdapat pada tabel kriteria 



32 
 

penilaian ODTWA sesuai dengan potensi dan kondisi masingmasing. (PHKA, 

2003). 

Tabel 3 Variabel Penelitian 

No. 
Variabel/Parameter 

Penilaian 
Indikator 

1. Penilaian Daya Tarik 

 Keunikan sumber daya alam 

 Banyaknya sumber daya alam yang 

menonjol 

 Kegiatan wisata alam yang dapat 

dilakukan 

 Kebersihan lokasi objek wisata 

 Keamanan wisata 

 Kenyamanan 

2. Aksesibilitas  

 Kondisi jalan 

 Jarak 

 Tipe jalan 

 Waktu tempuh dari pusat kota 

3. 
Sarana dan Prasarana 

Penunjang 

1. Prasarana 

 Jaringan telepon 

 Jaringan listrik 

 Jaringan air minum 

2. Sarana Penunjang 

 Rumah makan 

 Pusat perbelanjaan/pasar 

 Bank 

 Toko cinderamata 

 Transportasi  

 Sumber: Direktorat Jendral PHKA Tahun 2003 

2. Variabel Untuk Rumusan Masalah Yang Ke Dua  

Adapun rumusan masalah ke dua yaitu menyusun strategi pengembangan 

kawasan agrowisata dapat dinilai dengan variable yang di ambil dari responden 

yaitu: 

a. Pengelolaan obyek wisata.  

b. Perbaikan prasarana transportasi atau jalan.  

c. Pengadaan fasilitas pariwisata.  

d. Promosi.   
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F. Metode Analisis Data 

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang telah disusun oleh peneliti, 

maka metode analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:  

1. Dari rumusan masalah pertama tentang potensi yang dimiliki oleh 

Kecamatan Tombolo Pao yang dapat di kembangkan sebagai destinasi 

wisata untuk pengembangan Kawasan Agrowisata, dapat di pecahkan 

dengan analisis sebagai berikut:  

a. Objek Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA) 

Penelitian ini menggunakan metode skoring yang berpedoman pada 

pedoman penilaian Objek Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA) PHKA 

tahun 2003. Data yang dikumpulkan mengacu pada pedoman Penilaian 

Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA) PHKA 2003 meliputi 

data primer terdiri dari beberapa kriteria antara kriteria penilaian wisata 

alam, kriteria penilaian aksesibilitas, penilaian kondisi sosial ekonomi, 

kriteria penilaian akomodasi, kriteria penilaian sarana prasarana 

penunjang, dan kriteria penilaian ketersediaan air bersih, dalam 

pengambilan data untuk kriteria penilaian daya tarik wisata alam peneliti 

melakukan kegiatan wawancara terbuka dengan masyarakat sekitar, 

instansi terkait, pengunjung obyek wisata, dan tokoh masyarakat. 

Data yang dikumpulkan meliputi keunikan sumber daya alam, 

kepekaan sumber daya alam, variasi kegiatan wisata alam, banyaknya 

sumber daya alam yang menonjol, kebersihan lokasi, keamanan, dan 

kenyamanan, sedangkan untuk ke lima kriteria penilaian yang lainnya 

peneliti melakukan pengambilan datanya dengan mengamati/ menilai 



34 
 

langsung dilapangan dengan berpedoman pada ODTWA PHKA tahun 

2003. Data sekundernya didapatkan dari studi literatur yaitu berupa 

laporan-laporan, makalah, bukubuku yang berkaitan serta data informasi 

instansi pemerintah yang berupa data topografi, data sosial masyarakat, 

dan kedaaan umum lokasi penelitian. Setelah data primer dan sekunder 

terkumpul selanjutnya pengolahan data dan analasis data data dilakukan 

dengan metode skoring. Nilai bobot dari masing-masing kriteria penilaian 

tersebut berbeda-beda satu sama lain berdasarkan pedoman penilaian 

ODTWA PHKA tahun 2003, antara lain kriteria penilaian daya tarik 

wisata alam dengan nilai bobot 6, kriteria penilaian aksesibilitas dengan 

nilai bobot 5, kriteria penilaian kondisi lingkungan sosial ekonomi dengan 

nilai bobot 5, kriteria penilaian akomodasi dengan nilai bobot 3, kriteria 

penilaian sarana prsarana penunjang dengan nilai bobot 3, dan kriteria 

penilaian ketersediaan air bersih dengan nilai bobot 6. Perhitungan untuk 

masing-masing kriteria tersebut menggunakan tabulasi dimana angka-

angka diperoleh dari hasil penilaian responden dan peneliti yang nilai 

bobotnya berpedoman pada pedoman penilaian ODTWA PHKA tahun 

2003, dari tiap-tiap kriteria penilaian dikalikan dengan nilai bobot dari 

masing-masing kriteria penilaian dengan rumus: 

S = N x B  

Keterangan  

S = skor/nilai suatu kriteria 

N = Jumlah Nilai nilai unsur pada kriteria 
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B = bobot nilai 

Klasifikasi Unsur Pengembangan Berdasarkan Nilai Bobot Setiap 

penilaian (Classification of unsure based on the development of weight 

value of each assessment) 

No Nilai Total Penilaian Potensial Unsur 

1 ≥ 676 - 873 Potensial dikembangkan (A) 

2 ≥ 629 – 526  Cukup Potensial diKembangkan (B) 

3 281 – 479  Tidak potensial dikembangkan (C)  

 Sumber : Modifikasi Buku Biru (Sasaran Ukuran Pembinaan Pengembangan Objek   

Wisata Alam PHKA Tahun 2003 

 

2. Dari rumusan masalah kedua tentang perumusan strategi pengembangan 

Kawasan Agrotourisem di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, 

dapat di pecahkan dengan analisis sebagai berikut : 

a. SWOT  

SWOT (Strength, Weakness, Oportunity dan Treaths) yaitu salah satu 

metode analisis yang digunakan dalam mengkaji dan menentukan strategi 

pengembangan sektor kepariwisataan secara menyeluruh (The Total 

Tourism System), dimana penekanan bertumpu pada aspek kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman. Berikut ini penjelasan mengenai proses 

analisis SWOT: 

Pengertian-pengertian kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 

dalam analisis SWOT adalah sebagai berikut:  

 Kekuatan (Strength) adalah sumberdaya, keterampilan atau 

keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kekuatan dari pasar suatu 
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perusahaan. Kekuatan kawasan pariwisata adalah sumberdaya alam, 

pengelolaan dan keunggulan relatif industri pariwisata dari pasar dan 

pesaing sejenis. 

 Kelemahan (Weakness) adalah keterbatasan atau kekurangan dalam 

sumberdaya alam, keterampilan dan kemampuan yang secara serius 

menghalangi kinerja efektif suatu perusahaan. Kelemahan kawasan 

pariwisata adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumberdaya 

alam, keterampilan dan kemampuan pengelolaan industri pariwisata. 

 Peluang (Opportunity) adalah situasi atau kecenderungan utama yang 

menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Peluang kawasan 

pariwisata adalah situasi atau kecenderungan utama yang 

menguntungkan industri pariwisata dalam lingkungan suatu kawasan 

pariwisata.  

 Ancaman (Threats) adalah situasi atau kecenderungan utama yang 

tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Ancaman 

kawasan pariwisata adalah situasi atau kecenderungan utama yang 

tidak menguntungkan industri pariwisata dalam lingkungan suatu 

kawasan pariwisata. 

Dengan SWOT analisis pada produk lingkungannya tadi kita akan dapat 

memetakan dan memahami karakter produk / penawaran pariwisata untuk 

kemudian setelah secara regional dikenali variabel-variabel yang menyusun strategi 

pemasarannya sesuai dengan potensi dan karakter pasar yang ada ( Fandeli 2001). 
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G. Defenisi Operasional 

Untuk memenuhi data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka ditetapkan 

batasan-batasan operasionalnya yang akan digunakan sebagai indikator dari 

masing-masing variabel yang akan di teliti :  

a. Potensi merupakan sesuatu yang dapat dikembangkan, yang dimaksud 

dalam penelitian ini diantaranya potensi alam, kuliner dan sejarah di 

Kecamatan Tombolo Pao. 

b. Pengembangan adalah usaha untuk merubah suatu kondisi ke kondisi yang 

lain, pengembangan dimaksudkan agar dapat menarik datangnya 

wisatawan untuk berkunjung ke Kecamatan Tombolo Pao sebagai destinasi 

wisata baru di Kabupaten Gowa. 

c. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan 

silaturahmi, rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan 

daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementa. 

d. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

e. Destinasi adalah tempat/daerah yang menjadi tujuan perjalanan, yaitu 

daerah tujuan wisata di Kecamatan Tombolo Pao. 

f. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau 

lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, 
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fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang 

saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. 

g. Kawasan adalah satuan wilayah yang memiliki obyek dan daya tarik wisata 

baik berupa alam, budaya ataupun kuliner yang ada di Kecamatan Tombolo 

Pao. 

h. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, 

keindahan dan nilai yang berupa  keanekaragaman kekayaan alam, budaya, 

dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan 

wisatawan. Daya tarik yang dimaksud adalah yang dimiliki Kecamatan 

Tombolo Pao sehingga dapat menjadi sasaran atau tujuan kunjungan 

wisatawan. 

i. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait 

dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan 

kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. 

j. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata. 
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H. Kerangka Pikir Penelitian 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Tinjauan Umum Kecamatan Tombolo Pao 

1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian 

Kecamatan Tombolo Pao merupakan salah satu kecamatan yang terletak 

di wilayah administrasi Kabupaten Gowa dengan luas wilayah keseluruhan 

adalah 251,82 Km2 yang terbagi kedalam 1 kelurahan dan 9 desa. Ibukota 

Kecamatan Tombolo Pao adalah Tamaona dengan jarak sekitar 96 km dari 

Sungguminasa (Ibu kota Kabupaten). Jumlah  penduduk  Kecamatan  Tombolo 

Pao pada tahun 2019 sebesar  29.064 jiwa  yang terdiri dari laki-laki sebesar 

14.740 jiwa dan perempuan sebesar 14.324 jiwa dengan mayoritas mata 

pencarian penduduknya umumnya berprofesi sebagai petani utamanya  petani  

sayuran  dan  perkebunan,  sedangkan  sektor  non  pertanian terutama bergerak 

pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran. 

2. Letak Administratif 

Kecamatan Tombolo Pao mempunyai batas administratif sebagai berikut: 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone; 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai; 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tinggimoncong;  

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tinggimoncong dan 

Kabupaten Maros.  
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3. Aspek Fisik Dasar 

a) Topografi 

Kecamatan Tombolo Pao merupakan salah satu kecamatan yang terletak 

di dataran tinggi di Kabupaten Gowa atau berada di daerah pegunungan. 

Kecamatan Tombolo Pao terletak pada ketinggian antara 1.500-1.650 mdpl. 

Ditinjau dari segi kemiringan lereng Kecamatan Tombolo Pao sebagian besar 

berada pada kemiringan lereng 0–8 sampai >40 %, atau sebagian besar 

wilayahnya adalah pegunungan. 

b) Klimatologi  

Kecamatan Tombolo Pao merupakan daerah basah dengan intensitas 

curah hujan yang tinggi yaitu antara 2.000 – 3000 mm/tahun. Kondisi ini 

membuat wilayah ini mempunyai suhu rata-rata sekitar 16 – 25 ⁰cc. 

c) Hidrologi  

Sebagai daerah yang memiliki intensitas hujan yang tinggi, Tombolo Pao 

juga memiliki kondisi hidrologi yang baik sebagai daerah pertanian karena 

dilalui oleh beberapa sungai yang membelah wilayah Kecamatan Tombolo Pao 

seperti sungai Tanggara, sungai Batang, sungai Simbang dan sungai 

Erelembang dan terdapat banyak sumber air permukaan yang berpotensi 

sebagai sumber irigasi bagi pertanian penduduk. 
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d) Geologi  

Kecamatan Tombolo Pao merupakan wilayah dataran tinggi dengan 

berbagai macam jenis tanah dan jenis batuan penyusunnya. diantaranya dapat 

dilihat pada tabel 4 

Tabel 4 Jenis Tanah & Jenis Batuan Yang Terdapat di Kecamatan 

Tombolo Pao 

Geologi 

Jenis tanah Jenis batuan 

Andosol 

Latosol 

Regosol coklat kekelabuan 

Basal 

Lava 

Breksi 

Tufa 

 Konglomerat 

Pusat erupsi 

Erupsi parasit 

Breksi 

 Lahar 

           Sumber: BPS Kabupaten Gowa 

e)  Eksisting penggunaan lahan 

Penggunaan lahan di Kecamatan Tombolo Pao sebagian besar adalah 

kawasan hutan dengan fungsi  sebagai kawasan lindung, selain itu pula 

penggunaan lahan sebagai kawasan budidaya lebih didominasi oleh lahan 

pertanian/sawah dan perkebunan yang merupakan mata pencarian terbesar 

penduduk setempat serta permukiman dan ladang. 

Secara umum bentuk penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Tombolo 

Pao dapat dibedakan atas beberapa pemanfaatan lahan seperti lahan 

permukiman dan pekarangan,sawah,perkebunan/hutan campuran. 
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f) Jarak antara wilayah 

Sebagai kecamatan yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah 

berbukit, jarak tempuh merupakan hal yang sangat dipertimbangkan terlebih lagi 

masih ada beberapa titik jalan yang masih kurang layak/rusak untuk dilalui 

kendaraan bermotor. pada umumnya, jarak antara Ibu kota kecamatan 

(Tamaona) dengan Ibu kota kabupaten (Sungguminasa) cukup jauh yaitu ±96 km 

dan ditempuh dengan waktu ±2,5 jam. untuk jarak tiap desa dan ibu kota 

kabupaten dapat dilihat pada tabel 5 

Tabel 5 Jarak Antara Ibu Kota Kabupaten/Kecamatan Dengan  

Desa/Kelurahan di Kecamatan Tombolo Pao. 

Desa/kelurahan Ibu Kota 

Desa/Kelurahan 

Jarak ke Ibu 

Kota Kecamatan 

(km) 

Jarak ke Ibu Kota 

Kabupaten (km) 

Kanreapia 

Ballasuka 

Mamampang 

Tonasa 

Tamaona 

Erelembang 

P a o 

Tabbinjai 

Bolaromang 

Kanreapia  

Lembang Teko 

Mamampang 

 Benteng 

Tombolo 

 Erelembang 

Pao 

Cengkong 

Bolaromang 

12 

10 

5 

3 

0 

10 

2 

7 

14 

84 

106 

101 

93 

96 

106 

98 

113 

86 

             Sumber : Kecamatan Tombolo Pao Dalam Angka 2019 
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4. Aspek Demografi dan Sosial Budaya 

a. Keadaan Penduduk  

Jumlah  penduduk  Kecamatan  Tombolo Pao  tahun 2019 sebesar  

29.064 jiwa  yang terdiri dari laki-laki sebesar 14.740 jiwa dan perempuan 

sebesar 14.324 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebesar 7.703 KK.  

Secara umum memiliki kepadatan penduduk yang rendah atau sekitar 115 

jiwa/Km2. 

Tabel 6 Jumlah Penduduk Kecamatan Tombolo Pao Tahun 2015 

Sampai 2019 

No Tahun 
Jumlah 

Penduduk 

Pertambahan 

penduduk 

(jiwa) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

28.504  

28.850 

29.164 

28.945 

29.064 

- 

+ 346 

+314 

-219 

+119 

Rata-rata  pertambahan penduduk  908 

       Sumber : Kecamatan Tombolo Pao dalam Angka 2019  

 

Tabel 7 Jumlah Penduduk Kecamatan Tombolo Pao Menurut Jenis 

Kelamin Tiap Desa Tahun 2019 

Desa/kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah 

Kanreapia 

Ballasuka 

Mamampang 

Tonasa 

Tamaona 

Erelembang 

P a o 

Tabbinjai 

Bolaromang 

2325 

1643 

1225 

2420 

1771 

2052 

1181 

1643 

522 

2329 

1545 

1179 

2298 

1805 

1968 

1125 

1576 

499 

4654 

3188 

2404 

4718 

3576 

4020 

2306 

43177 

1021 

Jumlah 14740 14324 29064 

          Sumber : Database Kecamatan Tombolo Pao 2019 
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b. Keadaan sosial dan budaya masyarakat 

Masyarakat yang mendiami wilayah Kecamatan Tombolo Pao sebagian 

besar merupakan penduduk asli (suku Makassar), dan sebagiannya lagi 

masyarakat pendatang (suku bugis/konjo) yang berasal dari luar kecamatan 

atau bahkan dari luar Kabupaten Gowa. Ditinjau dari aspek sosial budaya 

atau adat istiadat masyarakat Tombolo Pao masih erat atau kental dengan 

adat Makassar terlebih pada pesta perkawinan yang masih menggunakan 

aturan dan ketentuan adat Makassar walaupun sedikit banyaknya 

modernisasi telah mempengaruhi masyarakat yang dapat kita lihat dari cara 

berpakaian sehari-hari utamanya pada pemuda, ini membuktikan bahwa 

masayarakat menerima atau terbuka terhadap hal-hal yang baru. Dalam 

menjalankan aktifitas sehari-hari, masyarakat setempat dikenal sebagai 

masyarakat pekerja keras serta semangat kegotong-royongan atau tingkat 

partisipasi masyarakat yang tinggi dan ramah. Secara umum, hampir 

sebagian besar masyarakat yang mendiami Tombolo Pao memiliki jalinan 

atau ikatan keluarga satu sama lainnya. 

5. Aspek Potensi Wilayah 

a. Status kepemilikan lahan  

Lahan yang terdapat di Kecamatan Tombolo Pao merupakan lahan 

dengan status hak milik yang bersertifikat. Terutama pada lahan yang 

berada disekitar obyek wisata yang diteliti sebagian merupakan daerah 

pertanian dengan status lahan bersertifikat. Smentara ini, ada beberapa 

obyek yang telah dikuasai hak kepemilikan lahannya oleh 
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swasta/perusahaan tertentu seperti Puncak Indah Mangngottong dan 

Bendungan Mapung. 

b. Jumlah dan jenis industi 

Sebagian besar hasil produksi pertanian langsung dipasarkan tanpa 

dikelola untuk meningkatkan kulaitas serta kuantitasnya. Hanya beberapa 

industri kecil/industri rumah tangga yang sekarang beroperasi untuk 

pengelolaan hasil pertanian seperti pengelolaan dodol markisa, keripik 

kentang, dll. sedangkan untuk jenis industri sedang berupa industri 

pengelolaan air minum. 

Tabel 8 Jenis Industri Yang Ada  di Kecamatan Tombolo Pao. 

No. Jenis industry Jenis Pengelolahan Lokasi 

1. Industri kecil/Rumah 

Tangga 
 Pengelolaan dodol 

markisa 

 Pengelolaan keripik 
kentang 

 Pembuatan kue kering 

 

Desa Kanreapia 

 

Desa Kanreapia 

Desa Pao  

2. Industri sedang Pengelolaan air minum 

kemasan 

 

Desa Kanreapia 

      Sumber : Hasil Survei 2021 

 

Sedangkan dari data Kecamatan Tombolo Pao dalam angka 2019, 

terdapat 239 unit industri pengelolaan yang tersebar di setiap 

desa/kelurahan. 
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Tabel 9 Jenis Pengelolaan Kegiatan Pertanian Tiap Desa di 

Kecamatan Tombolo Pao Tahun 2019. 

 

 

 

 

Sumber : Kecamatan Tombolo Pao dalam angka 2019 

 

6. Kegiatan Produk dan Jasa 

a. Fasilitas perdagangan  

Beberapa fasilitas perdagangan yang ada di Kecamatan Tombolo Pao 

adalah seperti pasar, pertokoan dan  warung/rumah makan (perdagangan 

besar dan eceran) sebanyak 594 unit. 

Tabel 10 Jenis dan Jumlah Lapangan Usaha  di Kecamatan Tombolo Pao 

No. Desa/kelurahan 

 

Jumlah Industri Pengelolahan 

(unit) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Kanreapia  

Ballasuka 

Mamampang 

Tonasa  

Tamaona 

Erelembang 

Pao  

Tabbinjai 

Bolaromang 

42 

45 

31 

18 

10 

28 

23 

44 

- 

Jumlah 241 

No. Desa/kelurahan 

Pengelolaan kegiatan pertanian 

Pasar 
Perdagangan 

besar dan eceran 

Akomodasi 

dan makan 

minum 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Kanreapia 

Ballasuka 

Mamampang 

Tonasa 

Tamaona 

Erelembang 

1 

- 

- 

- 

1 

- 

142 

50 

55 

74 

118 

70 

21 

- 

- 

4 

3 

2 
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Sumber : Hasil Survey Lapangan 2021 

 

b. Fasilitas perbankan dan perkreditan 

Fasilitas perbankan di Kecamatan Tombolo Pao sampai saat ini belum 

tersedia, hanya koperasi yang terdapat di kecamatan ini oleh karena fasilitas 

perbankan yang sering di gunakan masyarakat Tombolo Pao adalah fasilitas 

dari bank BRI unit Malino yang terletak di ibu kota Kecamatan 

Tinggimoncong (Malino) yang letaknya ± 25 km dari ibu kota Kecamatan 

Tombolo Pao (Tamaona). 

Tabel 11 Jenis dan Jumlah Fasilitas Perbankan dan Perkreditan di 

Kecamatan Tombolo Pao 

No. Desa/kelurahan 

Fasilitas Perkreditan 

Bank KUD 
Koprasi 

non KUD 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Kanreapia  

Ballasuka 

Mamampang 

Tonasa  

Tamaona 

Erelembang 

Pao  

Tabbinjai 

Bolaromang 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

- 

1 

4 

3 

- 

1 

- 

- 

Jumlah - - 12 

Sumber : Hasil survey lapangan 2021 

 

 

7. 

8. 

9. 

Pao 

Tabbinjai 

Bolaromang 

- 

- 

- 

35 

50 

* 

3 

2 

* 

Jumlah 2 594 35 



50 
 

7. Prasarana dan Sarana  

a. Prasarana jaringan listrik 

Listrik merupakan salah satu kebutuhan vital rumah tangga, pada 

umumnya di Kecamatan Tombolo Pao setiap rumah tangga telah terlayani 

oleh sumber energi listrik untuk penerangan tetapi masih terdapat rumah 

tangga yang belum di aliri energi listrik utamanya yang berada pada daerah 

yang susah dijangkau atau berada di pegunungan. 

Tabel 12 Jumlah Rumah Tangga Yang Terlayani Listrik Tiap 

Desa/Kelurahan di Kecamatan Tombolo Pao. 

No. Desa/kelurahan 

Jumlah RT/KK 

yang terlayani listrik 

PLN Non PLN 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Kanreapia  

Ballasuka 

Mamampang 

Tonasa  

Tamaona 

Erelembang 

Pao  

Tabbinjai 

Bolaromang 

* 

440 

300 

506 

531 

113 

178 

289 

137 

* 

104 

182 

423 

123 

493 

507 

135 

82 

Jumlah 2494 2049 

           Sumber : Hasil Survey 2021 

b. Perasarana jaringan telpon 

Di kecamatan Tombolo Pao hingga saat ini belum terdapat jaringan 

telepon kabel/rumah, tetapi hampir semua desa/kelurahan telah mendapat 

jaringan telekomunikasi berupa jaringan telepon selular yaitu berupa 

jaringan GSM (Telkomsel). 
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Tabel 13 Kondisi Jaringan Telepon Yang Terdapat Ditiap Desa/Kelurahan 

di Kecamatan Tombolo Pao Tahun 2021 

No. Desa/kelurahan 
Terdapat Jangkauan 

Jaringan (Telkomsel) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Kanreapia  

Ballasuka 

Mamampang 

Tonasa  

Tamaona 

Erelembang 

Pao  

Tabbinjai 

Bolaromang 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

           Sumber : Hasil survey 2021 

 

c. Prasarana air bersih 

Sumber air bersih penduduk di setiap desa di Kecamatan Tombolo Pao 

bersumber dari mata air pegunungan, ini karena kondisi iklim dan topografi 

yang merupakan daerah dataran tinggi/pegunungan sehingga penduduk 

memanfaatkan mata air pegunungan dalam mendapatkan air bersih dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-harinya baik untuk minum, mencuci, dll. Sistem 

pengelolaan menggunakan sistem pompanisasi dan gravitasi yang kemudian 

dialirkan ke rumah-rumah penduduk. 

d. Trasportasi  

Untuk prasarana angkutan jalan, hirarki atau skala pelayanan jalan  yang 

terdapat di Kecamatan Tombolo Pao dibagi menjadi jalan Provinsi dan jalan 

Kabupaten. Kondisi jalan Provinsi beraspal dan baik dan jalan Kabupaten 
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sebagian beraspal dengan kondisi baik serta sebagian lagi masih berupa 

perkerasan/tanah.  

Sedangkan untuk moda trasportasi yang dipergunakan sebagai alat 

mobilisasi barang dan manusia di kecamatan ini menggunakan moda 

kendaraan bermotor/roda 4 dan kedaraan bermotor roda dua/sepeda motor. 

Untuk fasilitas terminal belum ada. 

Tabel 14 Kondisi Jalan Tiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Tombolo Pao 

 

 

 

 

 

Sumber : Kantor Kecamatan Tombolo Pao 2019 

 

 

8. Produksi Agropolitan 

Dalam suatu daerah mempunyai produksi agropolitan masing-masing, 

seperti pada Kecamatan Tombolo Pao yang mempunyai hasil ropolitan yang 

cukup meningkat di setiap tahunnya, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada 

tabel berikut: 

Kecamatan Kondisi Jalan (km) 

Aspal Perkerasan Tanah 

Kanreapia 13 11 - 

Ballasuka 50 12 17 

Mamampang 12 10 5 

Tonasa 15 9 11 

Tamaona 11 16 14 

Erelembang 10 15 18 

Pao 2 4 5 

Tabbinjai 8 4 9 

Bolaromang 4 4 5 
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Tabel 15 Jumlah produksi Agropolitan di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Pada Tahun 2016-2019  

Sumber : Data BPS Kecamatan Tombolo Pao 

PD = padi CL = COKLAT AB = AYAM BURAS 

PL = PADI LADANG  CGK = CENGKEH ARP = AYAM RAS PEDAGANG 

JG = JAGUNG KR = KENARI ITK = ITIK 

KT = KACANG TANAH PNL =PANILI  

UK = UBI KAYU SP = SAPI  

UJ = UBI JALAR KD = KUDA   

KR = KOPI ROBUSA  KB = KERBAU  

KA = KOPI ARABIKA KMB = KAMBING  

Kabupaten PD PL JG KT UK UJ KR  KA CL CGK KR PNL SP KD KB KMB AB ARP ITK TOTAL 

KELURAHAN KANREAPIA 2368 0 115 0 0 36 200 12 22 11 0 7 1468 44 4 52 1913 77 268 6597.0 

KELURAHAN TABBINJAI 2302 0 273 0 0 270 13 17 18 9 0 3 2131 26 3 44 1880 126 223 7338.0 

KELURAHAN TONASA 2339   0 158 0 0 47 23 15 23 7 0 2 2033 42 2 51 1628 175 247 6792.0 

KELURAHAN PAO 2560 0 186 0 0 60 74 19 19 8 0 0 1925 23 5 49 1473 134 301 6836.0 

KELURAHAN BOLAROMANG 2500 0 393 0 0 230 142 18 25 6 0 2 1991 67 6 107 2369 222 346 8424.0 

KELURAHAN BALLASUKA 2306 0 539 0 0 254 8 7 32 15 0 2 805 90 8 162 2824 367 424 7843.0 

KELURAHAN MAMPANG 2498 0 381 0 0 145 108 9 36 17 0 4 903 108 9 170 2858 318 469 8033.0 

KELURAHAN TAMAONA 2564 0 496 0 0 255 206 7 31 19 0 1 1011 92 10 163 3110 269 445 8679.0 

KELURAHANN 

ERELEMBANG 

2460 0 402 0 0 243 131 6 35 18 0 0 945 111 7 165 3265 310 391 8489.0 

TOTAL 21897 0 2943 0 0 1540 905 110 241 110 0 21 13212 603 54 963 21320 1998 3114 41582 
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9. Rona Kepariwisataan Kecamatan Tombolo Pao 

1. Potensi Wisata Alam  

a. Air Terjun Lange-langeang 

Air Terjun Lange-Langeang terletak di Kelurahan Tamaona Kecamatan 

Tombolo Pao yang berjarak ±96 km dari Kota Sungguminasa (ibu kota 

Kabupaten Gowa). Air terjun ini merupakan salah satu dari beberapa obyek 

wisata alam berupa air terjun yang ada di Kecamatan Tombolo Pao dan 

memiliki ketinggian ±40 meter dengan membentuk sebuah danau atau 

genengan kolam yang luas. Air Terjun Lange-Langeang merupakan aliran 

dari sungai tanggara yang membelah wilayah Kecamatan Tombolo Pao. Jarak 

lokasi air terjun dari pusat ibu kota kecamatan adalah ±1 km atau dapat 

ditempuh dalam 15 menit perjalanan. Untuk mencapai air terjun ini dapat 

ditempuh dengan kendaraan bermotor baik itu roda dua maupun roda empat 

dan berjalan kaki sekitar 150 meter. Secara umum, kondisi topografi atau 

kemiringan lereng kawasan sangat terjal sehingga memerlukan sedikit 

rekayasa dalam mengembangkannya sebagai kawasan wisata. Keindahan 

kawasan ini tidak hanya air terjunnya semata tetapi didukung dengan 

pemandangan alam pegunungan serta persawahan terasering. 
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Gambar 6 Air Terjun Lange-Langeang 

 

 

 

 

 

 

 

b. Air Terjun Bantimurung Gallang  

Lokasi atau letak Air Terjun Bantimurung Gallang berada di Desa Pao, 

atau berjarak ±2 km dari ibu kota Kecamatan Tombolo Pao (Kelurahan 

Tamaona). Keindahan air terjun ini tidak hanya pada air terjunnya semata 

yang memiliki tinggi ±100 meter atau lebih tinggi dari air terjun takapala di 

Malino tetapi memiliki pemandangan alam pegunungan yang indah dan udara 

yang sejuk dan dingin serta pemandangan perkebunan di sekitarnya. Untuk 

dapat mencapai lokasi ini dapat menggunakan kendaraan roda dua dan empat 

walaupun mesti dilanjutkan dengan berjalan kaki sekitar 200 meter karena 

kondisi jalan yang terjal dan berupa pengerasan/sirtu. 
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Gambar 7 Air Terjun Bantimurung Gallang 

 

 

 

 

 

 

c. Air Terjun Batang Masappi 

Air Terjun Batang Masappi terletak di Desa Kanreapia atau sekitar ±12 

km dari ibukota Kecamatan Tombolo Pao dan ±84 km dari ibu kota 

Kabupaten Gowa. Keunikan air terjun ini karena berada tepat dipinggir jalan 

yang menuju ke Kabupaten Sinjai dan dengan bentuk air terjun yang bersusun  

sehingga dari segi pencapaian ke lokasi sangat mudah dengan kendaraan 

apapun. Namun kekurangan air terjun ini karena ketersediaan serta daya 

dukung lahan yang kurang mendukung, tetapi dari air terjun ini dapat kita 

saksikan pemandangan pegunungan dan persawahan yang khas sebagai 

daerah dataran tinggi serta didukung oleh kesejukan udaranya yang dingin. 
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Gambar 8 Air Tejun Batang Masappi 

 

 

d. Permandian Salu’ Lohe 

Permandian Salu’ Lohe merupakan permandian umum yang sering 

digunakan masyarakat sekitar. Permandian ini sendiri dilengkapi dengan 

tujuah pancuran yang kesemuanya bersumber dari mata air alami khas 

pegunungan yang sangat jernih dan bebas dari pencemaran serta sebagai salah 

satu sumber air bersih bagi sebagian penduduk sekitarnya. Permandian ini 

berlokasi di pusat ibu kota Kecamatan Tombolo Pao (Kelurahan Tamaona) 

dan dapat ditempuh hanya dengan berjalan kaki sekitar ±150 meter dengan 

kondisi jalan setapak menuju kawasan masih berupa jalan tanah. Secara 

umum, kondisi kawasan sangat sejuk serta rindang karena berada diantara 

lebatnya pepohonan. 

e. Permandian Salu’ Bongki 

Tidak berbeda jauh dengan Permandian Salu’ Lohe, Permandian Salu’ 

Bongki juga terletak di pusat ibu kota Kecamatan Tombolo Pao (Kelurahan 
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Tamaona). Kondisi aksesibilitas menuju kawasan memliki kemiripan dengan 

permadian salu’ lohe yaitu ditempuh dengan berjalan kaki ±150 meter dan 

melalui jalan setapak dari tanah dengan kondisi yang agak curam. Permandian 

salu’ bongki hanya memiliki empat pancuran utama yang bersumber dari 

mata air pegunungan yang sangat jernih dan digunakan sebagai sumber air 

bersih penduduk sekitarnya. 

f. Permandian salu’ Pattung 

Permandian Salu’ Pattung juga terletak di pusat ibu kota Kecamatan 

Tombolo Pao (Kelurahan Tamaona) namun permandian ini hanya memiliki 

tiga pancuran utama yang juga dimanfaatkan sebagai sumber air bersih 

penduduk selain itu juga sebagai sumber air bagi kolam budidaya ikan di 

sekitarnya. Lokasi permandian ini dekat dengan permandian salu’ lohe yaitu 

sekitar 100 meter (250 meter dari jalan) dengan melalui jalan setapak dan 

pematang sawah melewati Permandian Salu’ Lohe. 

g. Permandian Bendungan Mapung 

Permandian Bendungan Mapung merupakan sebuah bendungan yang 

dibangun di atas pegunungan dengan membendung sebuah anak sungai yang 

dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air dan sering dikunjungi 

masyarakat sebagai tempat wisata. Bendungan ini berlokasi di Desa Tabbinjai 

tepatnya di dusun Mapung sekitar 5 km dari pusat desa atau sekitar 12 km 

dari ibu kota kecamatan (Kelurahan Tamaona). Kondisi kawasan yang berada 

diatas pegunungan sangat menyulitkan akses menuju kawasan karena kondisi 

jalan yang berupa jalan perkerasan yang sangat terjal serta kemudian harus  
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ditempuh dengan berjalan kaki menanjak sekitar 100 meter. Secara aspek 

ketersediaan lahan kurang medukung karena berada di ketinggian yang terjal. 

h. Puncak Indah Mangngottong 

Puncak Indah Mangngottong merupakan salah satu puncak tertinggi di 

Kecamatan Tombolo Pao yang telah tertata dengan baik sebagai taman yang 

terletak di Desa Tonasa yang berjarak sekitar ±3 km dari ibu kota Kecamatan 

Tombolo Pao dan ±93 km dari ibu kota Kabupaten Gowa. Tingkat 

aksesibilitas menuju kawasan ini sangat mudah karena kondisi jalan yang 

beraspal dan dapat dilalui oleh kendaraan bermotor apapun. Keberadaan 

kawasan ini merupakan milik swasta atau perorangan yang secara umum tidak 

dapat dikunjungi secara bebas. Di dalam kawasan ini terdapat pula beberapa 

spesies flora dan fauna langka yang dipelihara serta terdapat satu air terjun 

dan pemandangan alam yang indah karena berada di atas ketinggian. 

2. Potensi Wisata Agro (Agrowisata) 

a. Agrowisata Kanreapia 

Kawasan Agrowisata Kanreapia terletak di Desa Kanreapia yang 

berjarak sekitar 84 km dari Kota Sungguminasa (ibukota Kabupaten Gowa) 

dan ±12 km dari ibu kota Kecamatan Tombolo Pao (Kelurahan Tamaona), 

dengan kata lain bahwa jarak Desa Kanreapia dari Kota Sungguminasa lebih 

dekat jika dibandingkan jarak Kota Sungguminasa ke Kelurahan Tamaona 

sebagai ibu kota Kecamatan Tombolo Pao. Di kawasan ini kita dapat 

menikmati pemandangan pegunungan serta kesejukan udaranya yang dingin 

sambil mengamati kegiatan pertanian hortikultura (sayur-sayuran), kebun 
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buah strowberi dan buah markisa. Selain itu, pengunjung dapat melakukan 

wisata belanja sayur-mayur dengan harga yang murah. 

Gambar 9 Agrowisata Kanreapia 

 

 

 

 

 

 

b. Hutan dan Agrowisata Pinus Erelembang 

Hutan dan Agrowisata Pinus Erelembang merupakan kawasan yang 

berada di tengah hutan pinus yang dilalui oleh jalan menuju pusat Desa 

Erelembang. Kawasan hutan wisata pinus ini dapat ditempuh dengan 

kendaraan bermotor roda dua atau empat karena kondisi jalan yang baik dan 

beraspal sehingga memudahkan akses menuju kawasan tersebut, jarak 

kawasan dari ibu kota Kecamatan Tombolo Pao (Kelurahan Tamaona) sekitar 

8 km dan dapat ditempuh dalam waktu 20 menit. Selain itu, menuju kawasan 

ini akan disuguhi dengan pemandangan alam pegunungan yang eksotis dan 

persawahan terasering yang tidak serta didukung dengan udara yang sangat 

sejuk.  Keunikan lainnya selain dapat menikmati hutan pinus yang indah, 

pengunjung juga dapat melakukan wisata agro berupa perkebunan karet yang 

diambil dari batang pinus di kawasan tersebut. 
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Gambar 10 Hutan dan Agrowisata Pinus Erelembang 

 

 

 

 

 

3. Potensi Wisata Sejarah 

a. Benteng Tatepo’na Pao/Gowa 

Benteng Tatepo’na Pao sering juga disebut sebagai Benteng Tatepo’na 

Gowa (benteng yang tidak pernah runtuh atau patah) berlokasi di Desa Pao 

sekitar ± 2 km dari pusat ibu kota Kecamatan Tombolo Pao (Kelurahan 

Tamaona). Benteng ini merupakan salah satu peninggalan dari Kerajaan Pao 

yang masih tersisa. Tidak seperti benteng kebanyakan yang berupa susunan 

batu yang kokoh, benteng ini hanya berupa sebatang pohon bekas salah satu 

tiang dari rumah tempat Puang Ta’ Ri Pao tinggal (salah satu penguasa 

wilayah setingkat camat pada masa pemerintahan Kerajaan Gowa). Keunikan 

benteng ini adalah karena batang pohon yang dimaksudkan merupakan batang 

pohon buah Lombok/lada dengan diameter ±50 cm dan konon sangat tinggi 

sebagai penyokong rumah namun saat ini hanya ± 3,5 meter. Menurut 

legenda, rumah tempat Puang Ta’ Ri Pao itu tinggal sangat tinggi, karena 

sangat tingginya apabila kita menumpahkan seember air dari atas rumah 

tersebut ke tanah maka yang sampai ketanah hanya berupa embun. Benteng 
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ini terletak tidak jauh dari jalan raya sehingga sangat mudah menjangkau 

lokasi tersebut. 

b. Pekuburan Turisadaka & Turilenrang 

Pekuburan Turisadaka (perempuan) dan Tulilenrang (laki-laki) 

merupakan salah satu pekuburan tertua di Kecamatan Tombolo Pao dan di 

Kabupaten Gowa serta memiliki sejarah penting dalam masa Kerajaan Gowa. 

Beliau merupakan keturunan asli Tomboloapo yang berasal dari Balassuka. 

Beliau berdua merupakan orang tua dari beberapa penguasa wilayah 

(setingkat camat) pada masa Kerajaan Gowa yaitu Puang Ta’ Ri Balassuka, 

Puang Ta’ Ri Mamampang, Puang Ta’ Ri Lombok (Tombolo), Puang Ta’ Ri 

Tiroang (Parigi) dan Puang Ta’ Ri Galesong. Lokasi pekuburan ini terletak di 

Desa Tabbinjai sekitar 500 meter dari pusat desa (±7,5 km dari ibukota 

Kecamatan Tombolo Pao). Kondisi jalan menuju kawasan pekuburan 

merupakan perkerasan namun dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua 

maupun empat. 

c. Pekuburan Karaeng Mamampang dan Kuburan Tubarania 

Pekuburan Karaeng Mamampang dan Kuburan Tubarania berlokasi 

disamping kantor Desa Mamampang (±5 km dari ibu kota Kecamatan 

Tombolo Pao). Karaeng Mamapang merupakan orang yang pernah bertindak 

sebagai Puang Ta’ Ri Mamampang (setingkat Camat pada masa Kerajaan 

Gowa) dan memiliki 40 istri dimana 39 istrinya adalah manusia dan istri 

terakhir atau istri ke-40 adalah seekor kerbau betina bernama Hambangmen. 

Hal ini terjadi konon karena pada waktu itu Karaeng Mamampang pernah 
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bernazar bahwa istri ke-40 beliau akan di sembelih atau di korbankan 

sehingga dengan terpaksa beliau menikahi kerbau betina lalu kemudian 

disembelih. 

Sedangkan Kuburan Tubarania merupakan kuburan orang kepercayaan 

Karaeng Mamaapang yang sangat kuat, di makam tersebut banyak 

peninggalan-peninggalan sejarah berupa guci-guci antik dan mangkok antik 

yang sekarang banyak dijarah untuk dijadikan sebagai jimat/pelindung diri. 

Konon apabila kita memakai salah satu benda yang diambil dari kuburan 

tersebut maka orang tersebut akan menjadi semakin kuat 

4. Potensi Wisata Kuliner 

a. Ten-teng 

Ten-teng merupakan kue khas dari daerah Tombolo Pao yang terbuat 

dari bahan dasar kacang tanah dan gula merah/gula aren yang berbentuk 

lingkaran pipih. Kue khas ini sudah mudah ditemukan khususnya di Malino 

dan Tombolo karena telah menjadi oleh-oleh atau buah tangan yang dapat di 

bawa pulang ketika kita berkunjung ke kawasan wisata Malino Kecamatan 

Tinggimoncong Kabupaten Gowa.  

b. Cucuru’ Te’ne  

Cucuru’ Te’ne merupakan kue khas daerah Tombolo Pao yang terbuat 

dari tepung beras dan gula merah/gula aren berbentuk bulat panjang dengan 

bertabur kacang wijen. Kue Cucuru’ Te’ne ini dapat dijadikan buah tangan 

ketika berkunjung ke Kecamatan Tombolo Pao karena kue ini hanya 
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diproduksi di Tombolo Pao dari industri rumah tangga sehingga kue khas ini 

tidak ditemukan di daerah lain di Kabupaten Gowa. 

c. Depa Layya  

Kue khas Deppa Layya terbuat tepung beras ketan dengan gula 

merah/gula aren, bentuk kue ini tidak harus selalu sama tetapi dapat dibentuk 

sesuai selera pembuatnya. Deppa layya ini sekilas hampir sama dengan 

Cucuru’ Te’ne tetapi memiliki rasa yang berbeda karena terbuat dari tepung 

beras ketan. 

d. Roko’ Suli 

Roko’ Suli merupakan makanan khas berupa lauk pauk yang terbuat dari 

kelapa goreng dan rempah-rempah yang dibungkus dengan daun talas yang 

dikukus. Roko’ Suli ini dapat dinikmati bersama nasi putih dan merupakan 

makanan khas daerah Tombolo Pao. 

e. Patikala 

Patikala merupakan makanan khas daerah Tombolo Pao berupa sayuran 

yang terbuat dari batang patikala yang ditumis dengan kelapa parut goreng 

dan irisan lada/lombok.  

f. Sayur Pongko 

Sayur Pangko terbuat dari batang rotan yang masih muda yang dimasak 

dengan bumbu atau rempah-rempah dan santan serta kelapa parut goreng. 

Sayur Pongko ini sangat nikmat bila sajikan dengan nasi putih. 
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5. Sebaran Potensi Obyek Wisata 

Beberapa potensi obyek wisata yang ada di Kecamatan Tombolo Pao 

merupakan potensi yang sangat menarik untuk dikembangkan karena didukung 

dengan keindahan alam pegunungan yang khas serta udara yang sejuk dan 

nyaman.   Beberapa lokasi potensi obyek wisata yang ada di Kecamatan 

Tombolo Pao dapat dilihat di bawah ini : 

 Air terjun lange-langeang di kelurahan tamaona berjarak 1 Km dari ibu kota 

kecamatan. 

 Air terjun bantimurung gallang di desa pao berjarak 2 Km dari ibu kota 

kecamatan. 

 Air terjun batang masappi di desa kanreapia berjarak 12 Km dari ibu kota 

kecamatan.  

 Permandian salu’ Lohe di kelurahan tamaona berjarak 150 M dari ibu kota 

kecamatan. 

 Permandian salu’ Bongki di kelurahan tamaona berjarak 150 M dari ibu 

kota kecamatan. 

 Permandian salu’ pattung di kelurahan tamaona berjarak 250 M  dari ibu 

kota kecamatan. 

 Permandian bendungan Mapung di desa tabinjai berjarak 12 Km dari ibu 

kota kecamatan. 

 Puncak mangngottong Indah di desa  tonasa berjarak 3 Km dari ibu kota 

kecamatan. 
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Sebaran Potensi Obyek Wisata Agro di Kecamatan Tombolo Pao Kab. 

Gowa: 

 Agrowisata kanreapia di desa kanreapia berjarak 12 Km dari ibu kota 

kecamatan. 

 Hutan dan agrowisata pinus erelembang di desa erelembang berjarak 8 Km 

dari ibu kota kecamatan. 

Sebaran Potensi Obyek Wisata Sejarah di Kecamatan Tombolo Pao Kab. 

Gowa: 

 Benteng tatepo’na pao/gowa di desa pao berjarak 2 Km dari ibu kota 

kecamatan. 

 Pekuburan turisadaka & turilenrang di desa tabinjai berjarak 7,5 Km dari ibu 

kota kecamatan. 

 Pekuburan karaeng mamampang & kuburan tubarania di desa mamampang 

berjarak 5 Km dari ibu kota kecamatan. 

B. Penilaian Daya Tarik Objek Agrowisata Di Kecamatan Tombolo Pao  

Komponen yang dinilai dari kawasan agrowisata Tombolo Pao adalah daya 

tarik lokasi wisata tersebut, aksesibilitas untuk bisa mencapai lokasi, akomodasi 

yang ada di sekitar lokasi wisata dan juga sarana dan prasarana penunjang yang 

mendukung perkembangan lokasi wisata (radius 5 km dari lokasi). Penilaian 

terhadap komponen-komponen di kawasan agrowisata Tombolo Pao dapat dilihat 

pada Tabel 16 berikut: 
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Tabel 16 Hasil penilaian objek dan daya tarik kawasan agrowisata 

No Kriteria Bobot Nilai* 
Skor*

* 

Skor 

Max**

* 

Indeks 

%**** 
Ket 

1 Daya Tarik 6 155 930 1080 86,11 Layak 

2 Aksebilitas 5 105 525 600 87,5 Layak 

3 Akomodasi 3 20 60 180 33,3 Layak 

4 
Sarana dan 

Prasarana 
3 70 210 300 70 Layak 

 Tingkat 

Kelayakan 
    69,23  

  *Hasil penilaian terhadap objek dan daya tarik wisata  

  ** Perkalian antara bobot dengan nilai  

  *** Skor tertinggi untuk setiap kriteria  

  **** Indeks kelayakan: perbandingan skor dengan skor tertinggi dalam % 

 

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa di kawasan 

agrowisata Tombolo Pao layak dikembangkan sebagai salah satu objek daerah 

tujuan wisata dengan indeks kelayakan sebesar 69,23%. Untuk kriteria daya tarik 

kawasan ini sudah memiliki daya tarik yang bernilai tinggi sebesar 86,11%. Hal ini 

menunjukkan bahwa daya tarik kawasan agrowisata Tombolo Pao tersebut sangat 

berpotensi dan layak untuk dikembangkan karena begitu banyak keunikan daya 

Tarik yang cukup kuat untuk bisa menarik minat wisatawan. Daya Tarik tersebut 

dapat berupa sumber daya alam yang menonjol misalnya flora dan fauna, pertanian, 

perkebunan dan keindahan alam. Demikian  halnya dengan kriteria aksesibilitas 

yang memiliki nilai sebesar 87,5%. Untuk kriteria akomodasi kawasan agrowisata 

Tombolo Pao hanya mencapai nilai 33,3% yang berarti dari kriteria akomodasi 

kawasan agrowisata Tombolo Pao tidak layak untuk dikembangkan. Hal ini 

mengingat di kawasan agrowisata Tombolo Pao tidak ada terdapat fasilitas 

akomodasi untuk menginap apabila pengunjung ingin menginap. Untuk sarana dan 
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prasarana penunjang yang ada di sekitar kawasan juga menjadikan lokasi ini layak 

dijadikan objek wisata alam dengan tingkat kelayakan sebesar 70%. Prasarana yang 

terdapat di sekitar kawasan agrowisata Tombolo Pao adalah puskesmas dan 

jaringan telepon yang berada di desa Tombolo Pao. Untuk sarana penunjang yang 

ada yaitu rumah makan yang berada tidak jauh dari lokasi kawasan agrowisata 

Tombolo Pao, sekitar 200 m menuju Kanreapia. Di desa Tombolo Pao juga terdapat 

pusat perbelanjaan serta transportasi juga mendukung pengembangan lokasi wisata 

tersebut. 

Dari hasil penilaian yang sudah dilakukan terhadap kawasan agrowisata 

Tombolo Pao, dapat diketahui bahwa lokasi tersebut berpeluang untuk dijadikan 

sebagai salah satu daerah tujuan wisata alam karena memberi penawaran yang baik 

dari kriteria yang telah dinilai yaitu daya tarik, aksesibilitas, dan juga sarana dan 

prasarana penunjang kawasan wisata.  

1. Daya Tarik 

Adanya daya tarik yang ditawarkan suatu lokasi merupakan alasan 

utama pengunjung untuk datang ke lokasi tersebut untuk melakukan kegiatan 

wisata. Kawasan agrowisata Tombolo Pao memiliki begitu banyaknya 

keunikan daya tarik yang cukup kuat untuk bisa menarik minat wisatawan. 

Daya tarik tersebut dapat berupa sumber daya alam yang menonjol misalnya 

flora ataupun fauna, potensi pertanian yang ada seperti perkebunan strawberi, 

kebun teh, hutan pinus, air terjun, dan lain-lain, daya tarik berupa kebersihan, 

keamanan dan juga kenyamanan lokasi wisata karena ramahnya masyarakat 

sekitar. Setiap daya tarik tersebut memiliki nilai masing-masing dan nilai 
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tersebut menunjukkan seberapa kuat suatu daya tarik bisa menarik minat 

pengunjung dapat dilihat pada table 17 berikut: 

Tabel 17 Hasil penilaian terhadap komponen daya tarik Kawasan agrowisata 

Tombolo pao  

No Unsur/Sub Unsur Bobot Nilai 
Skor 

Total 

1 Keunikan SDA 6 15 90 

2 Banyaknya SDA yang menonjol 6 20 120 

3 
Kegiatan wisata alam yang dapat 

dinikmati 
6 30 180 

4 Kebersihan lokasi wisata 6 30 180 

5 Keamanan kawasan 6 30 180 

6 Kenyamanan 6 30 180 
 Skor Total  155 930 

         Sumber: Hasil kali antara bobot dengan nilai 

2. Aksesibilitas 

Perjalanan dari pusat Kota Makassar ke Kawasan agrowisata Tombolo 

Pao dapat ditempuh dalam waktu sekitar dua jam dengan menggunakan 

angkutan pribadi dan angkutan umum yang menuju ke Kecamatan Tombolo 

pao. Tipe jalan menuju kawasan adalah jalan aspal dengan lebar lebih dari tiga 

meter. Kondisi jalannya yang baik dengan jarak sekitar 45-55 km dari kota 

Makassar membuat akses ke kawasan ini tidak begitu sulit. Penilaian untuk 

aksesibilitas menuju Kawasan agrowisata Tombolo Pao dapat dilihat pada 

Tabel 18 berikut: 

 

 



72 
 

Tabel 18 Hasil penilaian terhadap aksesibilitas menuju Kawasan agrowisata 

Tombolo Pao 

No Unsur/Sub Unsur Bobot Nilai 
Skor 

Total 

1 Kondisi Jalan 5 30 150 

2 Jarak dari kota 5 15 75 

3 Tipe jalan 5 30 150 

4 Waktu tempuh dari kota 5 30 150 

  Skor Aksebilitas  105 525 

Sumber: Hasil kali antara bobot dengan nilai 

Ada dua diantara beberapa faktor yang membuat suatu kawasan menarik 

bagi pengunjung adalah letaknya yang lumayan jauh, perlu sedikit usaha 

menuju ke kawasan tersebut. Aksesibilitas menuju Kawasan agrowisata 

Tombolo Pao sudah bisa dikatakan sangat baik karena memiliki kondisi jalan 

yang baik, dengan tipe jalan aspal dengan lebar lebih dari tiga meter. Kondisi 

yang kurang mendukung untuk aksesibilitas ini adalah jarak lokasi tersebut dari 

pusat kota Makassar yang tergolong dalam kategori buruk dengan jarak lebih 

dari 15 kilometer. Namun, jarak tersebut sebenarnya tidak terlalu menghambat 

jika ingin melakukan kegiatan wisata ke lokasi tersebut karena adanya kondisi 

jalan yang baik membuat waktu tempuh dari pusat kota menuju lokasi tidak 

lebih dari 2 jam perjalanan. 

3. Akomodasi 

Akomodasi merupakan salah satu faktor yang membuat pengunjung 

tertarik untuk melakukan suatu kunjungan wisata. Ketersediaan akomodasi 

dalam lokasi wisata sangat membantu pengunjung ketika pengunjung ingin 

menginap di lokasi yang dikunjunginya. Namun apabila tidak terdapat 
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akomodasi dalam lokasi wisata, pengunjung dapat mencari akomodasi yang ada 

tidak jauh dari lokasi wisata. 

Kawasan agrowisata Tombolo Pao tidak menyediakan fasilitas 

akomodasi di dalam kawasan tersebut. Hal ini menjadi bahan pertimbangan 

bagi pihak pengelola untuk menambah fasilitas berupa akomodasi di dalam 

kawasan agar pengunjung yang nantinya datang ke lokasi dan ingin menginap 

tidak perlu mencari penginapan dengan jarak yang terlalu jauh. Penilaian untuk 

akomodasi di sekitar kawasan agrowisata Tombolo Pao dapat dilihat pada Tabel 

19 berikut: 

Tabel 19 Hasil penilaian akomodasi sekitar Kawasan agrowisata 

Tombolo Pao 

No Unsur/Sub Unsur Bobot Nilai 
Skor 

Total 

1 Jumlah Akomodasi 3 10 30 

2 Jumlah Kamar 3 10 930 
 Skor Akomodasi  20 190 

Sumber: Hasil kali antara bobot dengan nilai 

4. Sarana dan Prasarana Penunjang 

Selain sarana dan prasarana yang ada di dalam kawasan, sarana dan 

prasarana penunjang yang ada di sekitar kawasan juga dapat berpengaruh 

terhadap perkembangan suatu objek wisata. Dari pengamatan yang dilakukan, 

sarana dan prasarana penunjang yang ada di sekitar Kawasan agrowisata 

Tombolo Pao adalah puskesmas dan pusat pasar yang ada di kecamatan 

Tombolo Pao, kemudian adanya jaringan telepon, adanya rumah makan yang 

tersedia berada tidak jauh dari lokasi. Penilaian terhadap sarana dan prasarana 
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penunjang dalam perkembangan kawasan Kawasan agrowisata Tombolo Pao 

sebagai salah satu daerah tujuan wisata dapat dilihat pada Tabel 22 

Tabel 20 Hasil penilaian terhadap sarana dan prasarana penunjang 

No Unsur/Sub Unsur Bobot Nilai 
Skor 

Total 

1 Prasarana 3 30 90 

2 Sarana penunjang 3 40 120 

3 
Berpeluang untuk dikembangkan 

sebagai wisata keluarga 
3 

masyarakat 

kurangnya wisatawan 
minat 

 Skor Sarana dan Prasarana 

Penunjang 
 70 210 

Sumber: Hasil kali antara bobot dengan nilai
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C. Strategi Pengembangan Kawasan Agrowisata Di Kecamatan Tombolo Pao 

1. Analisis Faktor Internal 

Mengacu pada pendapat Cooper (1995) dalam Darsana (2011) tentang unsur-

unsur yang menetukan keberhasilan sebagai daerah tujuan wisata, maka beberapa 

parameter yang dipergunakan dalam analisis faktor internal adalah daya tarik wisata 

(attraction), aksesibilitas (accessibility), fasilitas/kenyamanan (amenities), jasa 

pendukung yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta (ancillary service). 

Masing-masing parameter terdiri dari beberapa indikator yang akan dianalisis untuk 

mengetahui kekuatan dan kelemahan lingkungan internal. Untuk dapat mengetahui 

kekuatan dan kelemahan Kawasan Kecamatan Tombolo Pao, maka dilakukan 

pembobotan dan penilaian (rating) terhadap masingmasing indikator. Langkah 

selanjutnya adalah mengalikan bobot dengan rating sehingga memperoleh nilai 

total. Nilai total ini menunjukkan bagaimana Kawasan Kecamatan Tombolo Pao 

bereaksi terhadap faktor-faktor strategis internalnya. 

a. Pembobotan Faktor Internal 

Analisis mengenai faktor internal dimulai dengan melakukan pembobotan 

dan pemeringkatan terhadap faktor-faktor kekuatan dan kelemahan daya tarik 

wisata di Kawasan Selatan Pulau Lombok. Pembobotan diisi oleh informan 

dengan jumlah 2 orang yang merupakan orang dengan kompetensi pada bidang 

pengembangan daerah tujuan wisata, yaitu dari pihak pemerintah (Dinas 

Kebudayaan dan Parariwisata Kabupaten Gowa) dan pihak akademisi setempat. 

Berdasarkan jawaban para informan, diperoleh jawaban yang sama terkait dengan 
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pemberian nomor urut bobot dari masing-masing indikator. Pembobotan 

responden terhadap masing-masing indikator lingkungan internal Kecamatan 

Tombolo Pao dapat dilihat pada table 21 berikut: 

Tabel 21 Pembobotan Faktor Internal Kecamatan Tombolo Pao sebagai 

pengembangan agrowisata. 

No Faktor Strategi Internal Bobot 

1 Daya Tarik/Attraksi (Attraction) 
 

 
Keindahan alam 0.068  
Keanekaragaman flora dan fauna   0.060 

 Kebersihan dan kelestarian lingkungan 0.059 

2 Aksesibilitas    
Sarana trasportasi 0.064 

 Berdekatan dengan kota Makassar 0.061 

 Infrastruktur jalan memadai 0.055 

 Hanya tersedia jalur darat 0.063 

3 Kenyaman   
Sarana pariwisata 0.067  
Prasarana wisata 0.066  
Ketersediaan hotel 0.065  
Pengelolaan daya tarik wisata 0.056 

4 Ancillary Services   
Pengelolaan daya tarik 0.062  
Kualitas pelayanan 0.058  
Tourist Information Center 0.069  
promosi 0.070 

 aturan 0.052 

Jumlah 1 

 

Informan berpendapat bahwa yang memperoleh bobot tertinggi pertama dan 

sangat penting adalah pada indicator promosi dengan bobot 0,070 dan indikator 

tourist information center memperoleh bobot tertinggi kedua dan sangat penting 

yaitu 0,069. Hal ini dianggap sangat penting mengingat bahwa daya tarik wisata 

yang ada di Kecamatan Tombolo Pao saat ini belum dikenal sehingga perlu 
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adanya promosi secara menyeluruh dan didukung indikator tourist information 

center sebagai penunjuk informasi kepada wisatawan tentang keberadaan daya 

tarik wisata di Kecamatan Tombolo Pao. 

Indikator keindahan alam dan sarana pariwisata memiliki urutan bobot yang 

ketiga dan keempat, masing-masing mendapatkan bobot 0,068 dan 0,067. 

Informan berpendapat bahwa indikator keindahan alam merupakan indikator 

terpenting karena indikator ini dapat mencerminkan keindahan alam Kecamtan 

Tombolo Pao yang nantinya akan menjadi daya tarik wisata. Keindahan alam di 

Kecamtan Tombolo Pao sudah terbukti dengan adanya kunjungan wisatawan baik 

lokal maupun mancanegara yang banyak mengunjungi Kawasan agrowisata  yang 

dikenal dengan keindahan alamnya (pemandangan, pandangan panorama, 

pemandangan peginungan) yang masih di alami. 

Indikator yang penting keempat yaitu tersedianya sarana dan prasarana 

pariwisata. Menurut informan bahwa tersedianya sarana pariwisata dapat 

memberikan kemudahan bagi para wisatawan yang ingin berkunjung dalam 

waktu relatif lama sehingga wisatawan akan merasa nyaman. Indikator kedekatan 

daya tarik wisata dengan pelabuhan memperoleh bobot paling rendah yaitu 0,055 

dan indikator ini dianggap cukup penting. Informan berpendapat bahwa indikator 

daya tarik wisata dekat dengan pelabuhan dapat memberi kemudahan bagi para 

pengunjung untuk mengakses dan menikmati daya tarik wisata secara langsung. 

Berikut uraian dari bobot masingmasing indikator faktor internal: 
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1) Daya Tarik (attraction) 

Daya tarik wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran 

wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Parameter daya tarik wisata terdiri 

dari indikator keindahan alam, keanekaragaman flora dan fauna, kebersihan 

dan kelestarian lingjungan. Indikator kedua yang juga mempunyai nilai sama 

yaitu keaneka ragaman flora dan fauna serta indikator kebersihan dan 

kelestarian lingkungan mempunyai bobot masing-masing 0,060 dan 0,059. 

Indikator keanekaragaman flora dan fauna Kecamatan Tombolo Pao juga 

dianggap penting sebab dapat menjadi pendukung daya tarik pengembanagan 

Agrowisata di Kecamatan Tombolo Pao juga terdapat beragam jenis flora dan 

fauna seperti adanya fauna laut yang tergolong langka. Indikator kebersihan 

dan kelestarian lingkungan di Kecamatan Tombolo Pao juga dianggap penting 

karena dengan terjaminnya kebersihan lingkungan akan memberikan rasa 

nyaman kepada wisatawan, sehingga ada kemungkinan wisatawan akan 

berkunjung kembali. 

2) Aksesibilitas (accessibility) 

Aksesibilitas adalah semua yang dapat memberi kemudahan bagi wisatawan 

untuk berkunjung ke Kecamatan Tombolo Pao. Indikator yang mempunyai 

bobot tinggi (ranking pertama) adalah ketersediaan sarana trasportasi dengan 

bobot 0,064. Sebagian besar responden berpendapat bahwa indikator ini 

merupakan indikator terpenting karena melihat keinginan para wisatawan yang 

mengujungi Kecamatan Tombolo Pao setiap tahunnya meningkat, maka 

diperlukan angkutan wisata yang memadai sehingga akses wisatawan tidak 
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terhambat, hal ini harus didukung juga dengan kualitas jalan raya yang 

merupakan indikator sangat penting berikutnya (0,063) karena indikator ini 

berpengaruh terhadap kelancaran dan kenyamanan pengunjung menuju 

kawasan daya tarik wisata tersebut. 

3) Fasilitas/Kenyaman (Amenities) 

Fasilitas yang dimaksud adalah segala fasilitas dan sarana pendukung yang 

memberikan kenyaman bagi wisatawan selama berkunjung dan beraktifitas di 

Kecamatan Tombolo Pao. Fasilitas yang tersedia pada suatu daya tarik dapat 

mempengaruhi kepuasan wisatawan, lama tinggal, besarnya pengeluaran dan 

kedatangan berulang (repeater guest). Beberapa fasilitas yang mempengaruhi 

kepuasan wisatawan berkunjung ke Kecamatan Tombolopa. Indikator sarana 

dan prasarana merupakan indikator penting dengan nilai masingmasing 0,066 

dan 0,067. kedua indikator ini sangat diperlukan oleh wisatawan yang 

berkunjung ke Kecamatan Tombolo Pao, serta indicator pengelolaan daya 

Tarik wisata memperoleh bobot paling rendah yaitu 0,056. 

4) Ancillery Services 

Ancillary services yang dimaksud adalah jasa pendukung yang disediakan 

oleh pemerintah maupun swasta termasuk di dalamnya kualitas pelayanan 

yang diberikan. Indikator yang dinilai adalah pengelola daya tarik, kualitas 

pelayanan, promosi, Tourist Information Center (TIC) dan aturan. Kualitas 

pelayanan dan pengelola daya tarik wisata juga merupakan indikator yang 

cukup penting dengan memperoleh bobot masing-masing yaitu 0,070; 0,069; 

dan dikuti indikator aturan memperoleh bobot 0,057. Sebagian responden 
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berpendapat bahwa kualitas pelayanan dapat memberikan rasa aman dan 

nyaman bagi para wisatawan, hal ini nantinya sebagai awal keputusan dari 

wisatawan untuk melakukan kunjungan kembali serta adannya aturan 

diharapkan dapat memberikan iklim pariwisata yang baik 

b. Penilaian (Rating) Faktor Internal 

Penilaian terhadap faktor internal Kecamatan Tombolo Pao dilakukan oleh 

8 orang responden dengan menjawab pilihan dari empat alternatif nilai, yaitu: 

sangat baik (nilai 4), baik (nilai 3), kurang baik (nilai 2), dan sangat tidak baik 

(nilai 1). Masingmasing responden memberikan penilaian yang bervariasi, 

sehingga perhitungan nilai didasarkan pada nilai rata-rata dari nilai keseluruhan 

yang diperoleh. Besarnya nilai rata-rata masing-masing indikator menunjukkan 

kekuatan dan kelemahan Kecamatan Tombolo Pao. Faktor kekuatan berada pada 

rentang 2,51 sampai 4,00 dan faktor kelemahan berada pada rentang 1,00 sampai 

2,50. Sebagian besar responden berpendapat bahwa indikator yang memperoleh 

nilai sangat baik pertama adalah keindahan alam dengan nilai 3,500. Menurut 

para responden memeliki kekuatan yaitu keindahan alam Kecamatan Tombolo 

Pao seperti pegunungan dan pemandangan perkebunan dan daya Tarik wisata, 

sudah dikunjungi oleh wisatawan. Penilain terhadap masing-masing indikator 

lingkungan internal kekuatan Kecamatan adalah sebagai berikut: 

Tabel 22 IFAS faktor kekuatan Kecamatan Tombolo Pao 

No Faktor Strategi Internal Bobot Rating Skor 

1. Daya Tarik/Attraksi (Attraction)     
Keindahan Akam  0.068 3.500 0.238  
Keanekaragaman flora dan fauna 0.060 2.875 0.173 

 Kebersihan dan kelestarian lingkunngan 0.059 2.750 0.162 
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No Faktor Strategi Internal Bobot Rating Skor 

2.  Aksesibilitas     

 Kedekatan dengan Kota Makassar 0.055 2.750 0.151 

 Infrastruktur jalan yang memadai 0.065 2.625 0.165 

 Infrastruktur jalan yang memadai 0.064 3.000 0.192 

2. Kenyamana    

 Nilai local masyarakat Makassar 0.066 2.675 0.173 

3. Ancillary Service    

 Aturan Adat Kecamatan Tombolo Pao 0.057 3.125 0.178 

Jumlah 0.0462  1.433 

 

1) Daya Tarik 

Penilaian responden terhadap daya tari Kecamatan Tombolo Pao 

menunjukkan bahwa ketiga indikator daya tarik merupakan kekuatan dengan 

perolehan nilai sangat baik dan baik. Indikator keanekaragaman flora dan 

fauna dengan nilai baik dengan nilai 2,875 yang dianggap merupakan 

kekuatan dalam pengembangan agrowisata di Kecamatan Tombolo Pao.  

2) Aksesibilitas  

Parameter aksesibilitas memiliki beberapa indikator yang dinilai sangat 

baik dan baik. Indikator yang mempunyai nilai sangat baik pertama yaitu 

ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai memperoleh nilai 3,000 dan 

kedekatan dengan kota makassar nilai 2,750 serta kualitas jalan menuju daya 

tarik dengan nilai 2,625 dimana kedua indikator ini memperoleh nilai baik 

Indikator sangat baik adalah ketersediaan angkutan wisata. 

3) Kenyamana  

Penilaian responden terhadap parameter fasilitas / kenyamanan pariwisata 

menunjukkan bahwa indikator-indikator yang terdapat pada parameter 
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fasilitas atau kenyamanan yang termasuk kekuatan adalah indikator nilai 

local masyarakat, dengan perolehan nilai sebesar 2,625. 

4) Ancillary Servive 

Indikator yang menjadi kekuatan dalam pengembangan daya tarik wisata 

yaitu aturan dengan besar nilai 3,125, sebagian besar responden berpendapat 

bahwa aturan yang sangat baik akan memberikan jaminan terhadap 

pengembangan pariwisata yang dalam hal ini pengembangannya 

memperhatikan sosial budaya. 

Indikator yang merupakan kelemahan dalam pengembangan pariwisata 

adalah tourist information centre dengan nilai 1,875. Sebagian besar 

responden berpendapat bahwa indikator tourist information center yang 

belum tersedia karena belum bersinerginya pihak masyarakat, dan pihak 

pemerintah dalam perencanaan pengembangan pariwisata Kecamatan 

Tombolo Pao penilain terhadap masing-masing indikator lingkungan internal 

kelemahan dapat dilihat pada table 23 berikut: 

Tabel 23 IFAS faktor kelemahan kawasan Kecamatan Tombolo Pao 

No Faktor Strategi Insternal Bobot Rating Skor 

1. Hanya tersedia jalur darat 0.061 2.250 0.137 

2 
Kurangnya sarana penunjang 

pariwisata  
0.067 2.125 0.142 

3 
Kurangnya prasarana penunjang 

pariwisata 
0.065 2.375 0.154 

4 
Kawasan pariwisata belum tertata 

dengan baik 
0.056 2.250 0.126 

5 
Belum ada pengelolaaan daya Tarik 

0.062 2.125 0.132 

6 
Kurangnya hotel yang sesuai 

dengan standar 0.058 2.125 0.123 

7 Kurangnya promosi kawasan wisata 0.070 2.375 0.166 
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No Faktor Strategi Insternal Bobot Rating Skor 

8 
Belum tersedianya tourisem 

information center (TIC) 
0.069 1.875 0.129 

Jumlah 0.508  1.111 

 

2. Pembobotan Faktor Eksternal 

Berdasarkan pendapat informan dari pihak pemerintah dan pihak 

akademis yang memiliki kompetensi pada bidang pengembangan wisata, 

diketahui bahwa pembobotan terhadap lingkungan eksternal kawasan wisata 

yang memperoleh bobot tertinggi adalah pada indikator informasi teknologi. 

Kemajuan teknologi bidang informasi memperoleh bobot 0,090 dimana dari 

informasi wisatawan dapat mengetahui tentang keadaan Kecamayan 

Tombolokpao. Informasi sangat penting bagi wisatawan seperti informasi 

keberadaan daya tarik wisata. Kemajuan informasi seperti internet dan jaringan 

telepon dapat mempermudah wisatawan untuk mengakses terlebih dahulu 

sebelum melakukan kunjungan ke daerah tujuan wisata dan indikator ini dinilai 

sangat penting dalam pemgembangan pariwisata. Pembobotan responden 

terhadap masing-masing indikator lingkungan eksternal kawasan wisata dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 24 Pembobotan factor eksternal Kecamatan Tombolo Pao 

No Faktor Strategi Eksternal Bobot 

1 Ekonomi 
 

 
Kondisi ekonomi kabupaten 0.084  
Kondisi ekonomi lokal 0.081 

2 Sosial Budaya 
 

 
Peranserta masyarakat dalam melestarikan budaya 0.088 

3 Lingkungan 
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Indikator keamanan Kecamatan Tombolo Pao merupakan indikator 

sangat penting kedua dengan bobot 0,089. Indikator ini dinilai penting 

mengingat kondisi keamanan Kecamatan Tombolo Pao merupakan salah satu 

alasan wisatawan dalam melakukan kunjungan wisata. Indikator global 

warming memperoleh bobot paling rendah yaitu 0,065 dan sebab informan 

berpendapat bahwa indikator ini kurang dianggap penting namun dengan 

adanya isu pemanasan global diharapkan pemerintah dan masyarakat menjaga 

serta memperhatikan lingkungannya agar tetap lestari sehingga dapat 

diwariskan terhadap generasi mendatang. Hal yang perlu diwaspadai adalah 

perilaku investor yang tidak ramah lingkungan dan cenderung memanfaatkan 

sumber daya alam yang berlebihan untuk memperoleh keuntungan sehingga 

dapat merusak lingkungan. 

 

No Faktor Strategi Eksternal Bobot  
Global Worming 0.065  
Kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian 

lingkungan  

0.086 

4 Politik dan Pemerintahan 
 

 
Kebijakan pemerintahan dalam pengembangan 

pariwisata 

0.085 

 
Kondisi politik kabupaten  0.08  
Kondisi Politik lokal 0.082  
Keamana Kecamatan Tombolo Pao 0.089 

5 Kemajuan Teknologi 
 

 
Perkembangan telekomunikasi dan informasi 

Imformasi 

0.09 

 
Tingginya kemajuan teknologi sehingga dinamika 

masyarakat local terpengaruh 

0.087 

6 Daya Saing 
 

 
Daya saing dengan daya tarik  wisata sejenis 0.083 

Jumlah 1 
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 Ekonomi 

Hasil pembobotan indikator ekonomi menunjukan bahwa kondisi 

ekonomi kabupaten memiliki pengaruh penting pertama dengan bobot 

0,084 dan kondisi ekonomi lokal memiliki pengaruh penting kedua dengan 

bobot 0,081. Meskipun indikator ekonomi kabupaten juga memeliki 

pengaruh yang penting terhadap jumlah kunjungan wisatawan asing, 

namunn kondisi ekonomi lokal yang positif, tingkat kunjungan wisatawan 

domestik juga mampu memberikan dampak yang baik khususnya dalam 

bidang ekonomi terhadap daya tarik wisata yang dikunjungi. 

 Sosial Budaya 

Pembobotan parameter sosial budaya peran serta masyarakat dalam 

melestarikan budaya merupakan indikator penting dengan bobot 0,088. 

Indikator peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya menjadi 

indikator penting pertama dikarenakan sebagus dan semenarik apapun 

kebudayaan dari suatu daerah namun jika tidak dilestarikan dan dijaga 

dengan baik maka segala keunikan dan kekhasan dari kebudayaan itu 

sendiri perlahan-lahan akan pudar/hilang. 

 Lingkungan 

Parameter lingkungan terdiri dari beberapa indikator antara lain global 

warming dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator kesadaran masyarakat dalam 

menjaga kelestarian lingkungan memperoleh bobot tertinggi yaitu 0,086 

dan dinilai penting. Responden berpendapat bahwa salah satu yang menjadi 
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daya tarik wisatawan dalam melakukan kunjunggan ke Kecamatan 

Tombolo Pao adalah lingkungan alam yang masih alami, tenang dan 

nyaman. 

 Politik dan Pemerintah 

Hasil pembobotan parameter politik dan pemerintah menunjukkan 

bahwa indikator yang dinilai sebagai hal penting kedua yaitu kebijakan 

pemerintah dalam pengembangan pariwisata dengan bobot 0,085. 

Responden berpendapat bahwa pengembangan pariwisata di Kecamatan 

Tombolo Pao dalam hal penentuan kebijakan harus betul-betul diperhatikan 

dan dinilai dari berbagai sudut pandang yang sesuai dengan keadaan di 

Kecamatan Tombolo Pao. Indikator kondisi politik nasional memperoleh 

bobot yaitu 0,082 dan kondisi politik global dengan bobot 0,080 serta 

sebagai hal penting ketiga. Responden berpendapat bahwa semakin 

kondusifnya politik nasional dan politik global mendorong orang untuk 

berpergian karena para wisatawan membutuhkan rasa aman dan nyaman 

dalam perjalanan menuju daerah tujuan wisata. 

 Kemajuan Teknologi 

Indikator ketersediaan transportasi dengan bobot 0,087 akan banyak 

mempengaruhi orang untuk melakukan perjalanan wisata sehingga 

indikator ini dinilai penting dalam pengembangan daya tarik wisata. 

Ketersediaan tarnsportasi dinilai penting karena transportasi bukan saja 

sebagai faktor yang memberikan kenyamanan, juga faktor kecepatan yang 



93 
 

dapat menghemat waktu bagi wisatawan tanpa melupakan faktor 

keselamatan penumpang. 

 Daya Saing 

Pengembangan daya tarik wisata khusunya di Kecamatan Tombolo Pao 

perlu memiliki daya saing lebih dengan daya tarik wisata sejenis, mengingat 

beberapa kabupaten yang ada di Povinsi Sulawesi Selatanm secara umunya 

juga memiliki potensi dalam pengembangan daya tarik wisata. Pembobotan 

indikator daya saing dengan daya tarik wisata sejenis dinilai penting dengan 

bobot 0,083. 

3. Penilaian ( Rating ) Faktor Eksternal 

Penilaian terhadap eksternal, seperti halnya penilaian faktor internal, 

dilakukan oleh responden yang sama dengan menjawab pilihan dari empat 

alternatif nilai untuk masing-masing indikator yaitu sangat baik (nilai 4), baik 

(nilai 3), kurang baik (nilai 2) dan tidak baik (nilai 1). Berdasarkan rata-rata dari 

nilai yang diperoleh masing-masing indikator menghasilkan peluang dan 

ancaman terhadap pengembangan daya tarik wisata di Kecamatan Tombolo 

Pao. Faktor peluang berada pada rentang 2,51 sampai 4,00 dan faktor ancaman 

berada pada rentang 1,00 sampai 2,50.  

Tabel 25 EFAS faktor peluang Kecamatan Tombolo Pao 

No Faktor Strategi Eksternal Bobot Rating Skor 

1 Ekonomi 
   

 
Kondisi ekonomi kabupaten  0.084 2.625 0.221  
Kondisi ekonomi lokal 0.081 2.75 0.223 

2 Sosial Budaya 
   

 
Peranserta masyarakat dalam 

melestarikan budaya 

0.088 3.00 0.264 
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No Faktor Strategi Eksternal Bobot Rating Skor 

3 Politik dan Pemerintahan 
   

 
Kebijakan pemerintahan dalam 

pengembangan pariwisata 

0.085 2.625 0.223 

 
Kondisi politik kabupaten 0.08 2.875 0.230  
Kondisi Politik lokal 0.082 2.750 0.226  
Keamana Kecamatan Tombolo Pao 0.089 3.500 0.213 

4 Kemajuan Teknologi 
   

 
Trasportasi 0.087 2.675 0.228 

6 Daya Saing 
   

 
Daya saing dengan daya tarik  wisata 

sejenis 

0.083 2.875 0.239 

Jumlah 0.759 
 

2.164 

 

Dari 100 responden sebagain besar berpendapat bahwa penilain terhadap 

lingkungan eksternal Kecamatan Tombolo Pao yang memperoleh nilai tertinggi 

adalah keamanan Kecamatan Tombolo Pao, indikator ini merupakan peluang 

dengan nilai tertinggi yaitu 3,500. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi 

keamanan Kecamatan Tombolo Pao secara umum hingga saat ini masih baik 

dan terkendali karena didukung kerja sama yang baik antara Polisi dan 

masyarakat setempat. Di samping itu juga peranan aturan adat makassar 

memiliki andil yang besar dalam keamanan daerah tujuan wisata. Wisatawan 

dalam melakukan kunjungan ke daerah tujuan wisata memerlukan rasa aman 

dan nyaman sehingga dapat memperpanjang masa tinggal dan adanya 

kunjungan berulang 

 Ekonomi 

Penilaian terhadap parameter ekonomi menunjukkan bahwa indikator 

kondisi ekonomi nasional memperoleh besar nilai 2,750. Responden 

berpendapat bahwa stabilnya perekonomian nasional dan global secara 

tidak langsung mendorong wisatawan melakukan perjalanan wisata ke 
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berbagai daerah tujuan wisata. Hal ini didukung oleh perolehan/ 

pertumbuhan pendapatan, sehingga sangat positif bagi daerah tujuan wisata 

Kecamatan Tombolo Pao. 

 Sosial Budaya 

Penilaian responden terhadap parameter sosial budaya menunjukkan 

bahwa indikator peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya 

mendapatkan bobot sebesar 3,000. Trend pariwisata akhir-akhir ini 

menunjukkan adanya pergeseran minat wisatawan dari wisata konvensional 

ke wisata alternatif dan salah satunya adalah wisata pendidikan (edukasi) 

dan wisata spiritual. Berkembangnya wisata edukasi dan wisata spiritual 

sejalan dengan meningkatnya keinginan orang untuk mencari informasi 

langsung yang berasal dari sumbernya, serta ingin melihat secara langsung 

baik itu proses budidaya untuk wisata edukasi maupun melihat tempat 

bersejarah untuk wisata spiritual. 

 Politik dan Pemerintahan 

Penilaian terhadap parameter politik dan pemerintah menunjukkan 

bahwa indikator kondisi politik kabupaten memperoleh nilai 2,875, 

indikator kondisi politik nasional dengan nilai 2,750 dan indikator kebijakan 

pemerintah dalam pengembangan pariwisata memperoleh nilai 2,625. 

Ketiga indikator ini sebagai peluang dalam pengembangan daya tarik wisata 

di Kecamtan Tombolo Pao. Indikator kondisi politik global dan kondisi 

politik nasional sama-sama memeliki peluang hal ini disebabkan oleh 

kondisi politik yang kondusif. Hal ini dibuktikan dengan suksesnya 
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pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah secara langsung pada 

daerah ini yang berjalan dengan lancar. Tentu saja peristiwa ini 

mendapatkan insentif berupa kepercayaan dari kabupaten luar dan disertai 

semakin membaiknya situasi dan kondisi keamanan di Kecamatan Tombolo 

Pao. 

 Kemajuan Teknologi 

Indikator tingginya kemajuan teknologi mempengaruhi budaya lokal 

daya tarik wisata memperoleh nilai 2,625 hal ini terbukti dengan tersedianya 

angkutan tranportasi daerah yang memadai serta akses ke Kecamatan 

Tombolo Pao, hal ini menurut para responden merupakan peluang 

pengembangan daya tarik wisata di kawasan ini. 

 Daya Saing 

Penilaian terhadap parameter daya saing menunjukkan bahwa 

satusatunya indikator yang ada yaitu persaingan dengan daya tarik wisata 

sejenis merupakan peluang dengan nilai 2,875. Ini disebabkan karena 

Kecamatan Tombolo Pao memiliki daya tarik wisata yang khas dan unik 

yang tidak ditemukan di daerah lainnya. Hal inilah yang menjadi daya tarik 

bagi wisatawan yang memiliki rasa penasaran untuk mengunjungi daerah 

ini dan merasakan keunikan dari daya tarik tersebut. Selanjutnya terdapat 

indikator global warming yang merupakan ancaman pertama dengan nilai 

1,375. Adanya global warming menyebabkan mencairnya es di kutub utara 

dan selatan, meningkatkan level permukaan laut, perubahan iklim/ cuaca 

yang semakin ekstrim, habisnya gletser sumber air bersih dunia, dan 
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terjadinya peningkatan gelombang panas yang signifikan. Penilaian 

responden terhadap masing-masing indikator lingkungan eksternal 

ancaman Kecamatan Tombolo Pao adalah pada tabeel 26 sebagai berikut:  

Tabel 26 EFAS faktor ancaman Kecamatan Tombolo Pao 

No Faktor Strategi Eksternal Bobot Rating Skor 

1 Lingkungan 
   

 
Global Worming 0.065 1.375 0.089  
Kesadaran masyarakat dalam menjaga 

kelestarian lingkungan  

0.086 2.375 0.204 

2 Kemajuan Teknologi 
   

 
Imformasi 0.090 2.000 0.180 

Jumlah 0.241 
 

0.474 

 

 Lingkungan 

Hasil penilaian parameter lingkungan menunjukkan bahwa semua 

indikator merupakan ancaman. Parameter kesadaran masyarakat dalam 

menjaga kelestarian lingkungan merupakan ancaman pertama dengan nilai 

2,375. Hal tersebut disebabkan tekanan hidup yang cukup berat dimana 

kebanyakan masyarakat yang memiliki penghasilan perekonomian yang 

sangat minim sehingga mereka berpendapat untuk menjaga kelestarian 

lingkungan diserahkan kepada pihak pemerintah. 2. 

Kemajuan Teknologi Indikator teknologi informasi memperoleh nilai 

2,000 hal ini disebabkan masih minimnya kemajuan teknologi informasi di 

Kematan Tombolo Pao, sehingga informasi yang didapat sangat lambat 

seperti jaringan telepon dan tempat internet yang belum memadai. Indikator 

ini menurut para reponden merupakan ancaman terhadap pengembangan 

daya tarik wisata Agrowisata Kecamatan Tombolo Pao. 
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Analisis terhadap faktor eksternal dapat dilihat pada lampiran 2 . 

Analisis selanjutnya adalah memasukan bobot masing-masing indikator 

dari tiap-tiap parameter pada lingkungan eksternal sesuai dengan 

pembobotan dan penilaian responden. Berdasarkan tabel tersebut 

menunjukkan bahwa jumlah skor yang diperoleh dari hasil penjumlahan 

antara skor penilaian faktor eksternal peluang dan ancaman yaitu 1,691 

(2,164 – 0,474). Hasil ini menunjukkan bahwa Kecamatan Tombolo Pao 

mempunyai peluang dalam pengembangannya sebagai daya tarik wisata 

mengingat skor berada pada rentang nilai dengan kategori berpeluang. 

Pengembangan daya tarik wisata di Kecamatan Tombolo Pao tidak terlepas 

dari adanya potensi fisik dan non fisik yang dimiliki oleh kawasan ini. 

Potensipotensi yang ada di Kecamatan Tombolo Pao berupa daya tarik 

wisata alam.  

4. Strategi Pengembangan DTW Kecamatan Tombolo Pao 

Dalam membuat strategi pengembangan daerah tujuan wisata 

Agropolitan Kecamatan Tombolo Pao, diawali dengan menguraikan faktor-

faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal dianalisis dengan 

menggunakan matriks IFAS dan faktor-faktor eksternal dianalisis dengan 

menggunakan matriks EFAS. Dari penggabungan hasil kedua matriks (IFAS 

dan EFAS) diperolehlah strategi yang bersifat umum (grand strategy). 

Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan matriks SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, and Threats) untuk merumuskan strategi 

alternatifnya. Matriks SWOT menghasilkan empat sel kemungkinan strategi 
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khusus pengembangan yang sesuai dengan potensi serta kondisi internal dan 

eksternal yang dimiliki daya tarik Kecamatan Tombolo Pao. Dari setiap strategi 

khusus yang dihasilkan dapat dijabarkan atau diturunkan berbagai macam 

pengembangan daya tarik Agropowisata Kecamatan Tombolo Pao. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor internal dan eksternal 

Kecamatan Tombolo Pao maka diperoleh total skor faktor internal Kecamatan 

Tombolo Pao 0,322 dan total skor faktor eksternal Kecamatan Tombolo Pao 

1,691. Selanjutnya total skor yang diperoleh dimasukkan ke dalam Matrik 

Internal Eksternal (IE) berupa diagram empat sel sehingga dapat ditentukan 

strategi umum (Grand Strategy) pengembangan daya Tarik Agrowisata 

Kecamatan Tombolo Pao. Matrik Internal Eksternal (IE) menunjukkan bahwa 

pertemuan antara nilai lingkungan internal dan lingkungan eksternal berada 

pada kuadran 1 yakni strategi pertumbuhan. Strategi yang dapat diterapkan pada 

kuadran 1 adalah strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk wisata. 

Strategi penetrasi pasar adalah strategi memperluas pasar (market share) suatu 

produk atau jasa melalui usahausaha pemasaran yang lebih besar (Umar 2005). 

Dalam hal ini Pemerintah Daerah harus membangun infrastruktur dan 

memanfaatkan agen-agen perjalanan wisata untuk bekerjasama dalam 

pengemabangan Agrowisata di Kecamatan Tombolo Pao untuk menciptakan 

destinasi-destinasi wisata yang baru. Potensi-potensi yang dimiliki Kecamatan 

Tombolo Pao dapat dijadikan sebagai destinasi wisata baru, dimana Pemerintah 

Daerah harus membangun infrastruktur yang belum tersedia dan merevitalisasi 

sarana prasarana yang sudah ada. Untuk agen perjalanan wisata dapat 



100 
 

melakukan ekspansi pasar ke daerah-daerah lainnya baik dalam negeri ataupun 

luar negeri untuk mempromosikan destinasi-destinasi wisata yang baru 

diciptakan secara masif. 

Gambar 11 Analisis SWOT Agrowisata Kecamatan Tombolo Pao 

 

 

Strategi ini penting dilakukan mengingat selama ini wisatawan yang 

berkunjung ke Kawasan Agrowisata Kecamatan Tombolo Pao sebagian besar 

adalah wisatawan lokal dan mancanegara sehingga perlu dilakukan strategi 

promosi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan juga 

mancanegara. Strategi pengembangan produk Kawana Agropolitan merupakan 

strategi yang bertujuan agar perusahaan dapat meningkatkan penjualan dengan 

cara meningkatkan atau memodifikasi produk-produk atau jasa-jasa yang telah 

ada sekarang. Jadi tujuan strategi ini adalah untuk memperbaiki dan 
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mengembangkan produk-produk yang sudah ada (Umar 2005). Produk adalah 

segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk menarik perhatian, 

perolehan, pemakaian dan konsumsi dan yang mungkin memuaskan kebutuhan 

dan keinginan konsumen. 

Konsep produk tidak terbatas pada objek fisik saja namun juga non fisik 

(jasa), dan sebagai tambahan juga terdapat produk yang meliputi orang, tempat, 

organisasi, dan aktifitas. Berdasarkan kedua pengertian tersebut di atas, maka 

strategi pengembangan produk terkait dengan pengembangan daya tarik wisata 

Agrowisata di Kecamatan Tombolo Pao adalah strategi dalam upaya 

meningkatkan potensi yang dimiliki yaitu wisata alam, yang ada di Kecamatan 

Tombolo Pao baik fisik maupun non fisik dimana di dalamnya mencakup daya 

tarik, aksesibilitas, fasilitas dan layanan pendukung lainnya. 

5. Strategi Umum Pengembangan DTW Kecamatan Tombolo Pao 

Berdasarkan faktor internal dan eksternal pengembangan Kecamatan 

Tombolo Pao, maka melalui matrik SWOT akan ditemukan beberapa strategi 

pengembangan yang dapat mendukung kelayakan daya tarik wisata di 

Kecamatan Tombolo Pao, seperti disajiakan pada tabel. Hasil analisis SWOT 

yang disajikan, disusun beberapa alternatif pengembangan daya tarik wisata 

Agrowisata di Kecamatan Tombolo Pao sebagai strategi khusus, yang 

merupakan opsiopsi pengembangan dari Grand Strategy. Beberapa alternatif 

pengembangan yang disusun yaitu strategi pengembangan daya tarik wisata, 

strategi pengembangan promosi, strategi pengembangan pariwisata yang 
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berkelanjutan dan strategi pengembangan kelembagaan dan Sumber Daya 

Manusia (SDM). 

Tabel 27 Matriks SWOT Kawasan Agrowisata Kecamatan Tombolo Pao 

 Strengths/Kekuatan 

(S) 

1. Keindahan alam 

2. Keanekaragaman 

flora dan fauna 

3. Kebersihan dan 

kelestarian 

lingkunngan 

4. Kedekatan dengan 

Kota Makassar 

5. Infrastruktur jalan 

yang memadai 

6. Ketersediaan sarana 

trasportasi 

7. Nilai lokal 

masyarakat 

Makassar 

8. Aturan Adat 

Kecamatan 

Tombolo Pao 

Weaknesses/Kelemaha

n (W) 

 

1. Hanya tersedia jalur 

darat 

2. Kurangnya sarana 

penunjang pariwisata 

3. Kurangnya  

prasarana  

4. Kawasan wisata 

belum tertata secara 

baik 

5. Belum adanya 

pengelolaan daya 

tarik wisata  

6. Kurangnya hotel yg 

sesuai dengan 

standar 

7. Kurangnya promosi 

kawasan wisata 

8. Belum tersedianya 

Tourist Information 

Center (TIC) 

Opportunities/Peluang 

(O) 

1. Kondisi ekonomi 

kabupaten 

2. Kondisi ekonomi local  

3. Peranserta dalam 

melestarikan budaya 

4. Kebijakan pemerintah 

dalam pengembangan 

pariwisata 

5. Kondisi politik 

kabupaten 

6. Kondisi politik lokal 

7. Kondisi keamana 

8. Perkembangan 

telekomunikasi dan 

informasi 

9. Daya Tarik dan daya 

saing wisata sejenis 

Strategi (SO) 

Strategi yang 

menggunakan kekuatan 

dan memanfaatkan 

peluang 

 

Strategi Pengembangan 

Daya Tarik wisata 

Strategi (WO) 

Strategi yang 

meminimalkan 

kelemahan untuk 

memanfaatkan peluang 

 

Strategi pengembangan 

promosi daya tarik 

wisata 

FaFaktor Internal 

Faktor 

Eksternal 
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Threats/Ancaman (T) 

1. Global Warming 

2. Kurangnya kesadaran 

masyarakat dalam 

melestarikan lingkungan 

3. Tingginya kemajuan 

teknologi informasi 

sehingga dinamika 

budaya lokal 

 

Strategi (ST) 

Strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk mengatasi 

ancaman 

 

Strategi 

pengembangan 

pariwisata 

berkelanjutan 

Strategi (WT) 

Strategi yang 

meminimalkan 

kelemahan dan 

menghindari ancaman 

 

Strategi pengembangan 

kelembagaan dan SDM 

 

 Strategi SO (Strength Opportunity) merupakan strategi yang 

menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, menghasilkan 

strategi pengembangan daya tarik Kecamatan Tombolo Pao. 

 Strategi ST (Strength Threat) merupakan strategi yang menggunakan 

kekuatan untuk mengatasi berbagai ancaman, menghasilkan strategi 

pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.  

 Strategi WO (Weakness Opportunity) merupakan strategi yang 

meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang, 

menghasilkan strategi pengembangan promosi. 

 Strategi WT (Weakness Threat) merupakan strategi yang 

meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman menghasilkan 

strategi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).  

6. Strategi Khusus Pengembangan DTW Kawasan Agrowisata Kecamatan 

Tombolo Pao 

Strategi khusus dapat dijabarkan hasil rumusan dari setiap strategi yang 

dapat dilihat pada Tabel 28 berikut: 
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Tabel 28 Pengembangan DTW kawasan Agrowisata di Kecamatan Tombolo 

Pao 

SO 

(Peluang Kekuatan) 

Strategi 

pengembangan daya 

tarik wisata kawasan 

Agrowisata di 

Kecamatan Tombolo 

Pao 

1. Penataan kawasan 

pariwisata dan  

inventarisasi daya 

tarik wisata 

2. Pengembangan 

sarana dan prasarana 

3. Peningkatan 

keamanan dan 

kenyamanan berwisata 

ST 

(Ancaman Kekuatan) 

 

Strategi 

pengembangan 

pariwisata 

berkelanjutan 

1. Peningkatan kualitas 

lingkungan 

2. Peningkatan kualitas 

kehidupan sosial 

budaya masyarakat 

local 

3. Peningkatan 

perekonomian 

masyaraka 

WO 

(Peluang Kelemahan) 

Strategi 

pengembangan 

promosi 

1. Promosi  

2. Pengadaan Tourist 

Information Center 

WT 

(Ancaman 

Kelemahan) 

Strategi 

pengembangan SDM 

1. Peningkatan sumber 

daya manusia  

2. Pembentukan 

kelembagaan 

pengelola daya tarik 

wisata 

 

Strategi dapat dikatakan masih dalam bentuk langkah-langkah umum 

yang sangat mengambang dan arahnya belum jelas. Oleh karena itu, sesuai 

dengan hirarki perencanaan, maka perumusan strategi khusus perlu dilakukan 

diikuti oleh suatu rencana konkrit, yang kelak jika tersedia anggaran dapat 

direalisasikan menjadi aksi atau proyek. 

7. Pengembangan dari Strategi SO (Strength Opportunity) 

Dari strategi SO (strategi pengembangan daya tarik wisata) dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 
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a) Penataan kawasan dan inventarisasi daya tarik wisata 

Pengembangan produk wisata perlu memperhatikan aspek kekhasan, 

keunikan, keaslian dan juga kualitasnya sehingga memicu motivasi dan 

ketertarikan wisatawan untuk membeli produk wisata yang dikembangkan 

tersebut. Pengembangan produk wisata di Kawasan Agrowisata di 

Kecamatan Tombolo Pao ini harus juga melihat pada permintaan wisatawan 

sebagai konsumen. Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor internal dan 

eksternal, analisis SWOT, dan memperhatikan jawaban wisatawan terhadap 

kuisioner yang diberikan, maka pengembangan strategi yang dihasilkan 

adalah: 

 Mengelompokkan potensi-potensi daya tarik wisata Kawasan 

Agrowisata di Kecamatan Tombolo Pao. Pengelompokkan potensi 

wisata dan Potensi agropolitan akan memudahkan wisatawan untuk 

menentukan pilihan aktivititas wisata yang diinginkan. Dari segi 

pengelolaan pun pengelompokkan produk wisata berdasarkan jenisnya 

memudahkan pengelola untuk mengelola dan mengontrol aktivitas 

wisata. Potensi-potensi daya tarik wisata di Kawasan Agrowisata di 

Kecamatan Tombolo Pao dapat dikelompokkan menjadi dua produk 

wisata, yaitu produk wisata alam. Produk wisata alam yang tersedia di 

Kecamatan Tombolo Pao ini adalah keindahan pegunungan 

Pemandangan bawah laut dapat dinikmati dengan melakukan aktivitas 
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diving dan snorkeling. Kawasan Agrowisata di Kecamatan Tombolo 

Pao mempunyai potensi perkebunan dan pemandangan perkebunan 

yang dapat di jadikan kawasan wisata alam dan tempat belajar bagi 

anak-anak.  

 Membuat aktivitas wisata baru yang dapat dijadikan sebagai upaya 

pelestarian alam (seperti aktivitas menanam pohon di hutan sambil 

camping atau tracking dan menanam terumbu karang sambil diving) dan 

pelestarian budaya (seperti membuat festival seni dan budaya). 

 Penetapan daya tarik wisata yang ada di Kecamatan Tombolo Pao oleh 

Pemerintah Kabupaten Gowa dan penataan lokasi wisata berdasarkan 

produk wisata. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengelola dalam 

melakukan pengawasan terhadap aktivitas wisata di lokasi tersebut. 

 Membuat produk wisata unggulan, yaitu produk wisata pertanian dan 

wisata alam menjadi ikon daya tarik wisata di Kawasan Agrowisata di 

Kecamatan Tombolo Pao. 

b) Pengembangan Sarana dan Prasarana 

Pengembangan sarana dan prasarana wisata di Kecamatan Tombolo Pao 

bertujuan untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk 

menunjang kegiatan berwisata di daerah ini, antara lain:  

 Pembuatan (pengadaan) fasilitas pengelolaan wisata, seperti: pusat 

informasi wisata, pos-pos jaga untuk meningkatkan keamanan dan 

kenyaman, pengadaan sarana pemantauan dan komunikasi. 
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 Pembuatan bangunan peristirahatan (stop over) pada beberapa titik pada 

jalur tracking. Bangunan peristirahatan (stop over) yang dibangun harus 

mencirikan arsitektur local 

 Pembangunan akomodasi (homestay) dan tempat makan. Pembangunan 

akomodasi disatukan dengan rumah penduduk dan menghindari 

pembangunan di daerah-daerah konservasi. Pemerintah daerah dalam hal 

ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa dapat pula 

membangun sebuah tempat makan yang kepemilikannya oleh 

pemerintah namun pengelolaannya (melalui pendampingan pemerintah) 

diserahkan kepada masyarakat lokal. 

 Pengembangan jalan darat. Pengembangan jalan darat sangat diperlukan 

untuk mengatasi keterbatasan jangkauan ke berbagai daya tarik wisata di 

Kecamatan Tombolo Pao ini mengingat sarana jalan yang ada hanya 

diaspal biasa (lapisan penetrasi) dan diharapkan kedepannya agar jalan 

tersebut diperlebar dan di Hot Mix dan pengembangan jalan darat 

disesuaikan dengan geografi daerah dan tidak merusak keberadaan 

tempat-tempat yang dianggap bersejarah. 

 Penyediaan tempat sampah ramah lingkungan. Tempat sampah yang 

dimaksudkan adalah tempat sampah semi permanen yang ditempatkan 

diberbagai tempat yang strategis dan dapat diangkat (dipindahkan) untuk 

dikumpulkan pada satu TPS (tempat pembuangan sampah) sementara. 

Sampah yang telah dikumpulkan dipilah mana yang dapat digunakan 

kembali, didaur-ulang sendiri, dan yang tidak dapat didaurulang sendiri. 
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Pemisahan sampah ini bertujuan agar sampah yang tidak dapat didaur 

ulang untuk dijual kepada penadah besi tua atau pembeli plastik bekas. 

Sedangkan sampah organik yang dapat didaur-ulang, diolah kembali oleh 

penduduk setempat menjadi kompos. Hal ini penting untuk menjaga 

keberlanjutan dari faktor-faktor alam setempat seperti air dan tanah di 

kawasan ini. 

 Pembangunan fasilitas MCK umum di tempat-tempat strategis. Fasilitas 

MCK umum yang dibangun harus jauh dari sumber mata air dan sumur 

penduduk lokal. Dibuatkan pula tempat penampungan limbah dan air 

cucian atau mandi, agar limbah tersebut tidak terserap tanah. Hal ini 

berkaitan dengan kualitas air tanah yang akan tercemar apabila limbah 

tersebut terserap tanah. 

c) Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Berwisata 

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman 

kepada wisatawan atau pengunjung yang datang ke Kawasan Agrowisata di 

Kecamatan Tombolo Pao. Penjabaran strateginya adalah sebagai berikut: 

 Bekerjasama dengan pihak Kepolisian dalam menjaga keamanan. 

 Mengaktifkan kembali Siskamling (sistem keamanan lingkungan) yang 

dimotori oleh penduduk setempat.  

 Membuat papan yang berisi susunan tata tertib berwisata (mana yang 

boleh dan tidak boleh dilakukan). Hal ini penting untuk menghindari 

kemungkinan pertikaian antara penduduk lokal (host) dengan wisatawan 

(guest). Pertikaian atau penolakan terhadap wisatawan biasanya berawal 



109 
 

dari perilaku wisatawan yang bertentangan dengan etika yang berlaku di 

komunitas lokal. Pembuatan papan yang berisi susunan tata tertib 

berwisata bertujuan meminimalkan perilaku negatif dari wisatawan yang 

akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat lokal. 

8. Pengembangan dari Strategi ST (Strength Threat) 

Dari strategi ST, maka strategi yang dapat dilakukan adalah strategi 

pengembangan pariwisata berkelanjutan. Konsep pengembangan berkelanjutan 

adalah proses pengembangan kepariwisataan yang tidak mengesampingkan 

sumber daya yang dimiliki untuk pengembangan di masa yang akan datang. 

Untuk itu pengembangan fasilitas penunjang pariwisata dilakukan dengan 

memperhatikan tiga aspek penting yaitu keberlanjutan ekonomi, lingkungan 

dan budaya sebagai sumber daya penting dalam pengembangan kepariwisataan. 

Pengembangan yang dapat dilakukan antara lain: 

a) Peningkatan Kualitas Lingkungan 

Lingkungan merupakan faktor yang sangat vital dalam pengembangan 

pariwisata. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan karena pariwisata akan 

memerlukan waktu yang sangat lama untuk dikembalikan seperti 

sediakalanya. Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam 

mencegah timbulnya kerusakan atau memelihara kelestarian lingkungan 

dengan adanya pariwisata yaitu: 

 Melakukan pengawasan pembuangan sampah di Kawasan Agrowisata 

di Kecamatan Tombolo Pao. Wisatawan yang berkunjung di Kecamatan 

Tombolo Pao tidak hanya memberikan keuntungan bagi daerah ini 
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tetapi dapat juga memberikan dampak negatif yaitu dengan membuang 

sampah tidak pada tempatnya. Oleh sebab itu, upaya yang penting 

dilakukan adalah pengawasan yang ketat akan sampah yang ada di 

kawasan ini. Berbagai upaya telah dalam penanganan sampah 

khususnya di Kawasan Agrowisata di Kecamatan Tombolo Pao baik itu 

dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta, namun hal yang tidak 

kalah penting yaitu membangun budaya masyarakat yang ramah 

lingkungan yang dapat dilakukan melalui tindakan pengawasan, 

pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup baik dari unsur 

pemerintah maupun masyarakat. Hal-hal yang dapat dilakukan antara 

lain perlunya tindakan pemerintah untuk mensosialisasikan Undang-

undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) kepada 

masyarakat dan industri, termasuk larangan dan sangsi bagi siapa saja 

yang jelas-jelas melakukan perusakan lingkungan. Adanya tindakan 

tegas dari pemerintah terhadap industri yang membuang limbahnya ke 

laut tanpa proses pengelolaan yang memadai. Mengadakan berbagai 

penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya membangun dan 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya ramah 

lingkungan. Penyuluhan perlu dilakukan secara terus-menerus secara 

langsung maupun tidak langsung melalui media masa baik cetak 

maupun elektronik. Membangun sistem daur ulang sampah organik dan 

non organik sehingga dapat mengurangi pencemaran. 
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 Pemeliharaan dan reboisasi. Secara umum pemeliharaan diharapkan 

dilakukan secara berkelanjutan dan efektif artinya menyediakan sarana 

penunjang untuk menjaga kebersihan lingkungan seperti tempat sampah 

organik dan non organik. Kerja bakti atau gotong royong dapat 

dilakukan oleh masyarakat atau stakeholder lainnya merupakan sebuah 

bentuk tanggung jawab masyarakat pada alam. Hal ini dapat digunakan 

sebagai salah satu ajang edukasi pada daya tarik yang ada. Reboisasi 

yang dimaksudkan adalah memberikan peremajaan dan penanaman 

kembali pada lahan atau pohon yang telah mengalami kerusakan. 

b) Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat 

Kehidupan sosial dan budaya masyarakat di Kecamatan Tombolo Pao 

harus dapat semakin ditingkatkan. Dalam hal ini strategi yang dapat 

dilaksanakan untuk mencapai hal tersebut adalah sebagai berikut: 

 Peningkatan budaya lokal menjadi salah satu daya tarik. Keberlanjutan 

dan keberlangsungan budaya menjadi sebuah keharusan untuk tetap 

pula menjaga keberlanjutan pariwisata. Budaya yang dimaksudkan 

adalah selain tradisi dan adat adalah sikap dan tingkah laku masyarakat 

Kecamatan Tombolo Pao yang sangat ramah dalam menerima 

kunjungan dari wisatawan manapun. 

c) Peningkatan Perekonomian Masyarakat 

Peran serta masyarakat dapat dengan adanya manfaat yang diperoleh dari 

pengembangan daya tarik wisata baik secara langsung maupun tidak langsung 

melalui terbukanya kesempatan kerja dan usaha jasa wisata yang pada 
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akhirnya akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Manfaat yang 

dirasakan masyarakat terhadap pengembangan kepariwisataan akan 

menggugah keterlibatan masyarakat sehingga mereka mau ikut berperan di 

dalamnya, baik secara aktif maupun pasif. Pengembangan daya tarik wisata 

diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian 

masyarakat setempat. Pemerintah dan pengelola daya tarik wisata Agrowisata 

di Kecamatan Tombolo Pao harus dapat memberikan peluang bagi masyarakat 

untuk mengembangkan berbagai usaha guna meningkatkan perekonomian 

masyarakat serta mendukung pengembangan daya tarik wisata di kawasan ini. 

Beberapa hal kiranya dapat dilakukan antara lain: 

 Pemerintah membantu memberikan kemudahan untuk mendapatkan 

pinjaman modal usaha kepada masyarakat yang ingin membuka usaha. 

Hal ini agar secara tidak langsung dapat merangsang minat masyarakat 

untuk berwirausaha khususnya kepada masyarakat yang tidak memiliki 

pekerjaan tetap. 

 Pemerintah dan para pelaku pariwisata bekerja sama untuk memberikan 

pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai usaha apa saja 

yang bisa dilakukan untuk menangkap peluang yang ada, yaitu bisa 

dengan membuka usaha art shop, rumah-rumah makan yang lebih 

profesional baik itu tempat. 

 Memberikan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat agar mereka 

dapat menjadi pemandu/guide bagi wisatawan yang datang dan berbagai 
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peluang lainnya yang perlu digali secara terus-menerus namun tetap 

memperhatikan aspek keberlanjutan sumber daya. 

9. Pengembangan dari Strategi WO (Weakness Opportunity) 

Tujuan dari strategi pemasaran adalah untuk memasarkan produk-produk 

wisata yang terdapat di Kawasan Agrowisata di Kecamatan Tombolo Pao 

Strategi yang dihasilkan adalah: 

a. Promosi 

Promosi dilakukan dengan melihat tipe wisatawan dan minat wisatawan 

yang akan menjadi terget pasar. Hal ini didasarkan atas jenis pariwisata yang 

tersedia di Kecamatan Tombolo Pao. Promosi dilakukan dengan upaya-

upaya yaitu promosi kepada biro-biro perjalanan wisata dan promosi melalui 

hotel-hotel serta promosi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata. Promosi yang dilakukan pihak pemerintah 

dapat berupa pencetakan brosur, booklet dan sejenisnya serta membuat 

calender of event yang tepat dan lengkap. Memperkenalkan dan 

mempromosikan produk wisata yang ada di Kecamatan Tombolo Pao 

melalui event-event penting seperti Festival serta aktif mengikuti pameran 

pariwisata dan melakukan promosi melalui media elektronik seperti internet, 

televisi, dan stasiun radio yang dapat dijangkau di seluruh Indonesia, seperti 

RRI nasional, dan radio swasta radio swasta serta menyiapkan bahan-bahan 

promosi, seperti iklan, brosur, booklet. 
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b. Penyediaan Tourist Information Center (TIC) 

Penyediaan Tourist Information Center (TIC) sebagai salah satu solusi 

untuk membantu wisatawan dalam mencari segala informasi kepariwisataan 

khususnya kepariwisataan Kawasan Agrowisata di Kecamatan Tombolo 

Pao. Selain memberikan pelayanan informasi kepada wisatawan dan 

masyarakat, keberadaan dari TIC ini juga membantu para pengusaha 

kepariwisataan dalam mempromosikan produk mereka dengan menaruh 

brosur-brosur yang akan didistribusikan kepada wisatawan yang akan 

berkunjung ke TIC. 

10. Pengembangan dari Strategi WT (Weakness Threat) 

Dari strategi WT, strategi yang dirumuskan yaitu Pengembangan 

Kelembagaan dan Peningkatan SDM di Bidang Pariwisata. Tujuan dari strategi 

pengembangan kelembagaan adalah untuk membentuk lembaga pengelola 

pariwisata Agrowisata di Kecamatan Tombolo Pao. Strategi peningkatan SDM 

di bidang pariwisata bertujuan untuk meningkatkan SDM masyarakat lokal di 

bidang pariwisata dan menciptakan kondisi sadar wisata. Hal ini penting karena 

keberlanjutan daya tarik wisata ditentukan oleh peran serta masyarakat lokal 

dalam menjaga dan mengelola daya tarik wisata di tempat mereka. Dengan 

demikian strategi yang dihasilkan meliputi: 

a. Pembentukan kelembagaan pengelola Agrowisata di Kecamatan 

Tombolo Pao. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang 

memfasilitasi kebutuhan pengembangan pariwisata di kawasan ini. 

Pemerintah juga berperan sebagai regulator yang membantu masyarakat 
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untuk membuat regulasi berkaitan dengan pengembangan dan 

pengelolaan daya tarik wisata di kawasan ini.  

b. Kelembagaan pariwisata yang telah dibentuk bekerja sama dengan pihak 

terkait yang berkompeten untuk membuat beberapa peraturan mengenai 

pengelolaan daya tarik wisata di Kecamatan Tombolo Pao seperti : 

 Peraturan yang berisi kode etik bagi wisatawan, pengelola dan pelaku 

usaha yang sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya dan tradisi 

setempat.  

 Pengaturan tentang pemberian insentif yang diperoleh untuk 

keperluan konservasi dan pemerataan pendapatan bagi seluruh 

masyarakat, misalnya dana yang diperoleh baik dari dana retribusi 

dan sumbangan lainnya harus dibagikan pada masyarakat dan 

pembuatan terminal untuk akomodasi ke Kawasan Agrowisata yang 

ada di Kecamatan Tombolo Pao. 

c. Pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM pariwisata 

masyarakat di kawasan ini melalui pembinaan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta, dan lembaga swadaya 

masyarakat. Pelatihan dan pendidikan yang dapat diberikan adalah: 

 Pendidikan dan pelatihan bahasa asing, seperti bahasa Jepang dan 

Inggris. 

 Pendidikan dan pelatihan pemandu wisata umum dan pemandu 

wisata.  
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 Pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan dan manajemen 

pariwisata 

 Pendidikan dan pelatihan pembuatan souvenir dan cinderamata.  

 Pendidikan dan pelatihan kuliner. 

d. Melakukan penyuluhan kepariwisataan (sadar wisata) agar penduduk 

masyarakat Kecamatan Tombolo Pao mengerti dan dapat menerima 

pengembangan pariwisata.  

e. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan 

pelatihan pariwisata untuk mengembangkan SDM penduduk lokal di 

bidang pariwisata.  

f. Bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi lokal untuk melakukan 

penelitian-penelitian terkait dengan pelestarian (konservasi alam) di 

kawasan ini, seperti penelitian dan pengembangan terumbu karang.  

D. Konsep Kawasan Agrowisata 

1. Meningkatkan konservasi lingkungan 

pengembangan dan pengelolaan agrowisata yang obyeknya 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 dan peletakan kemampuan daya dukung lingkungan dapat 

memberikan dorongan bagi setiap orang untuk senantiasa memperhitungkan 

masa depan dan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). 
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Daerah agrowisata diharapkan dapat berguna bagi lingkungan. Berdasarkan 

kawasan agro wisata yang memiliki areal yang sangat luas dan ditanami dengan 

berbagai jenis pohon, tanaman holtikultura akan mempengaruhi cuaca bahkan 

iklim di sekitarnya. Dengan banyaknya pohon, selain dapat menyerap 

kebisingan, juga dapat memberikan kesegaran dan kenyamanan, 

pengembangan agrowisata di satu daerah, atau Negara akan mendorong 

popularitas Negara tersebut, yang dihasilkan dari berbagai komoditi pertanian 

seperti Thailand, banyak hasil pertanian holtikultura, di Negara tersebut telah 

membawa harum Negara tersebut, seperti durian montong, jambu, paprika, 

ketimun, jeruk dan lain-lain, demikian pula dengan Negara New Zealand 

banyak hasil pertaniannya telah membawa harum, seperti apple, buah kiwi, 

pear, anggur, dan lain-lain. 

Apa yang dihasilkan oleh Negara-negara tersebut, membuktikan bahwa 

produk wisata, tidak harus selalu berbentuk obyek alam, akan tetapi inovasi 

terhadap berbagai hasil pertanian dapat menjadi pendukung bagi peningkatan 

kunjungan wisatawan. 

2. Meningkatkan nilai estetika dan keindahan alam 

Lingkungan alam yang indah, panorama yang memberikan kenyamanan, 

dan tertata rapi, akan memberikan nuansa alami yang membuat terpesona orang 

yang melihatnya. Alam ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa dipadukan dengan 

kemampuan manusia untuk mengelolanya, menimbulkan nilai estetika yang 

secara visual dapat diperoleh dari flora, fauna, warna dan arsitektur bangunan 

yang tersusun dalam satu tata ruang yang serasi dengan alam. Setiap 
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pengembangan agrowisata tentu memiliki nilai keserasian sendiri dan manfaat, 

pertimbangan secara mendalam terhadap komponen pendukung seperti 

bangunan yang dibuat dari beton, hendaknya dapat dijadikan pertimbangan 

untuk dapat dihindari keberadaannya. Bangunan yang didesain sedemikian 

rupa, yang dapat menyatu dengan alam, itulah yang diharapkan keberadaannya, 

oleh karena itu dalam pengembangan agrowisata dibutuhkan perencanaan tata 

letak, arsitektur bangunan, lanskap yang tepat.   

3. Memberikan nilai rekreasi 

Wisata tidak dapat dipisahkan keberadaannya sebagai sarana rekreasi, 

kegiatan rekreasi di tengah-tengah pertanian yang luas akan memberikan 

kenikmatan tersendiri. Sebagai tempat rekreasi, pengelola agrowisata dapat 

mengembangkan fasilitas lainnya yang dapat menunjang kebutuhan para 

wisatawan seperti, restaurant, bila memungkinkan akomodasi, panggung 

hiburan, dan yang paling penting adalah tempat penjualan hasil pertanian 

seperti sayur-sayuran,buah-buahan, bunga, makanan dan lain-lain. Dengan 

menyediakan fasilitas penunjang, maka keberadaan agrowisata akan senantiasa 

berorientasi kepada pelayanan terbaik bagi pengunjung, di samping itu sebagai 

perpaduan kegiatan rekreasi dengan pemanfaatan hasil pertanian, maka dapat 

dikembangkan nilai ekonomis agrowisata dengan cara menjual hasil pertanian 

hortikultura kepada pengunjung dengan berbagai cara. Salah satunya adalah 

mempersilahkan pengunjung untuk memetik buah atau jenis lainnya sendiri, 

yang kemudian hasil petikannya ditimbang dan pengunjung dapat membelinya, 



119 
 

cara memetik buah atau jenis lainnya memiliki nilai rekreatif yang tinggi dan 

sekaligus memiliki nilai pendidikan bagi para pengunjung. 

4. Meningkatkan kegiatan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan 

Pengembangan agro wisata, tidak saja bertujuan untuk mengembangkan 

nilai rekreatif, akan tetapi lebih jauh mendorong seseorang atau kelompok 

menambah ilmu pengetahuan yang bernilai ilmiah kekayaan flora dan fauna 

dengan berbagai jenisnya, mengundang rasa ingin tahu para pelajar. Keilmuan 

dalam menambah ilmu pengetahuan agrowisata dengan berbagai bentuknya 

dapat dijadikan sumber informasi kekayaan alam dan ekosistem di dalamnya.  

Peningkatan sarana agrowisata tidak hanya yang bersifat memenuhi kebutuhan 

pengunjung akan tetapi sebagai sarana pendidikan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan.  Pengelola agrowisata, perlu menyediakan fasilitas penelitian baik 

yang berbentuk kebun-kebun percobaan, yang bersifat laboratorium alam, 

maupun laboratorium yang bersifat tempat penelitian khusus dari berbagai jenis 

hortikultura lain-lain. 

5. Mengembangkan ekonomi masyarakat  

  Agrowisata yang dibina secara baik dengan memperhatikan dan 

mendasarkan kepada kemampuan masyarakat, akan memberikan dampak bagi 

peningkatan ekonomi masyarakat, dalam bentuk pendapatan masyarakat, 

kesempatan kerja, kesempatan berusaha. Beberapa keuntungan ekonomi 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  
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a. Peningkatan pendapatan masyarakat  

Yang dihasilkan melalui berbagai kegiatan penjualan dari hasil cocok 

tanam, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain baik yang dijual 

secara langsung kepada pengunjung maupun hasil yang dijual untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat umum, di pasarpasar tradisional. 

Khususnya pendapatan langsung yang dihasilkan dari pembelian 

langsung oleh wisatawan di lokasi agro, memberikan dampak yang cukup 

luas terhadap kelangsungan dan keberadaan agrowisata. Sebagai contoh 

agrowisata strawberry yang dipetik sendiriyang berada dikawasan wisata 

malino, telah mampu meningkatkan pendapatan petani strawberry. 

Pengunjung atau wisatawan dalam memetik strawberry, kadang-kadang 

tidak terasa mendapatkan jumlah yang cukup banyak sehingga harus 

membayar cukup besar. Jumlah wisatawan yang datang ke lokasi 

agrowisata strawberry cukup banyak, terutama pada saat-saat liburan, dan 

hampir seluruh wisatawan yang datang ke lokasi melakukan kegiatan 

memetik strawberry.  

b. Membuka kesempatan berusaha 

Keanekaragaman jenis agro wisata telah mengembangkan lahan yang 

diperuntukkan bagi kegiatan bercocok tanam masyarakat. Berbagai jenis 

komoditi bagi wisatawan disediakan masyarakat pada lahan-lahan yang 

memiliki latar belakang ke-indahan, kesejukan, kenyamanan sehingga para 

pengunjung dapat melakukan rekreasi di lokasi-lokasi yang dipersiapkan 

untuk agrowisata. Dengan berkembangnya jumlah wisatawan atau 
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pengunjung ke lokasi agrowisata akan memberikan pengaruh efek ganda 

dalam mengembangkan usaha masyarakat baik dalam bentuk hasil 

komoditi pertanian, maupun makanan olahan yang dihasilkan oleh hasil 

pertanian, maupun peternakan, seperti ten-teng, cucuru’ te’ne, depa layya, 

roko’ suli, sayur pongko dan lain-lain. Efek ganda dengan tumbuh 

kembangnya agrowisata memungkinkan dapat mendorong kesempatan 

berusaha masyarakat yang pada gilirannya dapat mendongkrak faktor 

kemiskinan yang pada saat ini menjadi permasalahan bagi bangsa 

Indonesia. 

c. Mengembangkan lama tinggal dan belanja wisatawan 

Salah satu keberhasilan pengembangan kepariwisataan adalah 

bagaimana para pelaku kepariwisataan dapat meningkatkan lama tinggal 

wisatawan dan belanja wisatawan. Lama tinggal wisatawan dapat 

meningkat, bilamana di satu daerah tujuan wisata dapat ditingkatkan 

berbagai atraksi baik kesenian, kegiatan wisata yang menarik lainnya. 

Dengan tersedianya berbagai daya tarik wisata yang diminati wisatawan 

akan mendorong wisatawan untuk menyusun program perjalanannya lebih 

lama disatu daerah wisata akan sangat berpengaruh kepada jumlah uang 

yang dibelanjakan wisatawan terhadap beberapa unsur-unsur usaha 

pariwisata seperti makan, minum, menginap, transportasi dan cinderamata. 

Khusus cinderamata yang dibeli wisatawan salah satunya yang diharapkan 

adalah cinderamata dari hasil komoditi pertanian dan sejenisnya baik yang 

berada di lokasi kawasan agrowisata, maupun yang secara terpisah dijual 
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masyarakat di luar lokasi agrowisata. Dengan demikian berbagai kegiatan 

atraksi wisata yang dapat menjadi daya tarik wisata, perlu terus 

dikembangkan, sebagai bagian penting untuk tercapainya pertumbuhan 

ekonomi pariwisata yang dihasilkan oleh peningkatan kunjungan 

wisatawan, lama tinggal wisatawan, dan belanja wisatawan dan sebagai 

bagian penting pula untuk meningkatkan pendapatan para petani. 

d. Daya dukung promosi  

Banyak Negara menjadi terkenal oleh karena hasil komoditi pertanian 

yang menyebar luas ke berbagai Negara dan dikonsumsi oleh masyarakat, 

seperti Thailand, New Zealand, Francis, dan lain-lain. Negaranegara 

tersebut terkenal disebabkan salah satunya melalui keanekaragaman hasil 

komoditi pertanian. Thailand dikenal menghasilkan durian, burung 

perkutut Bangkok, telah membawa promosi Negara tersebut untuk 

mendatangkan wisatawan. New Zealand dengan buah kiwinya, 

menjadikan Negara tersebut dikenal sebagai Negara buah kiwi dan burung 

kiwinya dilindungi. Indonesia sebagai Negara agraris, telah banyak 

diperkenalkan melalui berbagai komoditi pertanian, peternakan, perikanan 

dan lain-lain, seperti berbagai jenis bunga anggrek, umbi cilembu, dan lain-

lain. Dengan berkembangnya agro wisata di satu daerah paling tidak daerah 

tersebut akan terdorong menjadi terkenal dan menjadi perhatian wisatawan 

untuk berkunjung ke Negara tersebut. Dampak yang cukup menarik adalah 

adanya keterkaitan antara agrowisata dengan promosi pariwisata. 
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e. Meningkatkan produksi dan kualitas 

Peningkatan hasil produksi pertanian merupakan acuan dasar bagi 

tumbuh berkembangnya sektor pertanian dan sejenisnya. Pengelolaan 

agrowisata dengan baik, setidaknya akan berpengaruh terhadap 

peningkatan produksi masing-masing komoditas yang diusahakan. Di 

samping itu kualitas dari komoditas yang diusahakan yang dihasilkan oleh 

pengelola agrowisata, sangat selektif dan menjadi perhatian pengelola. 

Segala sesuatu yang disajikan harus memiliki kualitas, mengingat para 

wisatawan yang membeli hasil pertanian dan sejenisnya akan 

mengkonsumsi dan membeli langsung, dengan demikian hanya hasil 

pertanian yang berkualitas yang dapat menjadi daya tarik untuk dibeli dan 

dikonsumsi. 

E. Penataan Kawasan wisata islami 

Berbicara tentang wisata menurut pandangan islam, maka harus ada 

pembagian berikut ini, pertama: pengertian wisata dalam Islam. Islam dating untuk 

merubah banyak pemahaman keliru yang dibawa oleh akal manusia yang pendek,  

kemudian menggantikan dengan nilai-nilai dan akhlak yang mulia. 

Wisata dalam pemahaman sebagian umat terdahulu dikaitkan dengan upaya 

menyiksa diri dan mengharuskan untuk berjalan dimuka bumi,  serta membuat 

badan letih sebagai hukuman baginya atau zuhud dalam dunianya. Islam datang 

untuk menghapus pemahaman  negatif yang berlawanan (dengan) makna wisata. 
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Sebagaimana firman Allah Swt. yang tertuang dalam QS. al-Mulk/67:15 

yang berbunyi: 

ۡرَض َذلُو
َ ِي َجَعَل لَُكُم ٱۡلأ ِزأقِهِۦۖ  ُهَو ٱَّلذ ْ ِمن رل ْ ِِف َمَناكِبَِها َوُُكُوا ُشوا ٗلا فَٱمأ

   ١٥ِإَوََلأهِ ٱلنُُّشوُر  
 

Terjemahnya: 

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di 

segala penjurunya dan makanlah sebagai dari rezeki-Nya. Dan hanya 

kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” 

 

Berdasarkan tafsir Kementrian agama yaitu setelah ditegaskan bahwa Allah 

Swt. adalah Maha halus dan Maha luas pengetahuan-Nya, kini diuraikan kembali 

tentang Kuasa-Nya. Dialah Allah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah 

dijelajahi untuk melakukan aneka aktifitas yang bermanfaat, maka jelajahilah 

di segala penjurunya, berkelanalah ke seluruh pelosoknya, dan makanlah sebagian 

dari rezeki-Nya yang disediakan untuk kamu, serta bersyukurlah dengan segala 

karunia-Nya itu. Dan karena pada akhirnya, hanya kepada-Nyalah kamu kembali 

setelah dibangkitkan. 

Dan berdasarkan Hadits Nabi saw. riwayat Ahmad yang artinya “ Dari Abi 

Hurairah, bahwasanya Nabi saw. Bersabda: Bepergianlah kalian niscaya kalian 

menjadi sehat dan niscaya kalian akan tercukupi. 

Jadi pariwisata adalah suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh 

seseorang diluar rumah secara berkali-kali untuk mencari kesenangan atau 

bersantai yang semua ini mengacu pada prinsip islami yang mengutamakan 
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bergerak dari pada diam. Allah memerintahkan umat-Nya untuk merenungi dan 

mempergunakan akalnya pada alam semesta ini sebagai ciptaan Allah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

1. Dari hasil perhitungan analisis ODTWA dapat disimpulkan bahwa 

kawasan agrowisata Tombolo Pao layak dikembangkan sebagai salah 

satu objek  daerah tujuan wisata dengan indeks kelayakan sebesar 

69,23%. Untuk kriteria daya tarik kawasan ini sudah memiliki daya tarik 

yang bernilai tingg sebesar 86,11% . Hal ini menunjukkan bahwa daya 

tarik kawasan agrowisata Tombolo Pao tersebut sangat berpotensi dan 

layak untuk dikembangkan. 

2. Hasil analisis matriks IFAS menunjukkan bahwa kondisi internal daya 

tarik wisata di Kecamatan Tombolo Pao berada pada posisi kuat yaitu 

dengan skor 0,322, sedangkan EFAS menunjukkan posisi lingkungan 

eksternal daya tarik wisata di Kecamatan Tombolo Pao berada pada 

posisi berpeluang dengan skor 1,691. 

Posisi DTW di Kecamatan Tombolo Pao berdasarkan analisis SWOT 

berada pada kuadran satu (Kuat-Berpeluang), sehingga perlu 

menerapkan strategi pertumbuhan (stable growth strategy). Strategi 

pengembangan daya Tarik agrowisata di Kecamatan Tombolo Pao 

terdiri atas strategi umum dan strategi khusus. Strategi umum meliputi 

strategi penetrasi pasar (mempromosikan secara masiv) dan 

pengembangan produk wisata (membuka daerah tujuan wisata yang 

baru). Adapun strategi khusus meliputi penataan kawasan pariwisata 
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dan inventarisasi daya tarik wisata, pengembangan sarana dan 

prasarana, serta peningkatan keamanan dan kenyamanan berwisata. 

Untuk dari itu pengembangan kawasan agrowisata di Kecamatan 

Tombolo Pao. 

B. SARAN 

Dari hasil pembahasan dan simpulan, maka disarankan beberapa hal 

berikut: 

1. Untuk pihak Pemerintah Kabupaten Gowa, perlu melakukan 

pengembangan sarana dan prasarana pariwisata di Kecamatan Tombolo 

Pao. Perlunya penetapan daya tarik wisata di Kecamatan Tombolo Pao 

dan mengembangkan produk wisata tersebut. Pengembangan Kawasan 

Agrowisata  yang dilakukan pemerintah sebaiknya dimulai dengan 

perencanaan yang matang dan melalui kajian penelitian serta harus 

memperhatikan keberlanjutan ekologis, sosial budaya dan ekonomi 

masyarakat di Kecamatan Tombolo Pao. Pemerintah Kabupaten Gowa 

perlu mempromosikan dan memperkenalkan potensi daya tarik wisata 

yang ada di Kecamatan Tombolo Pao serta potensi produksi 

Agropolitannya kepada pasar wisatawan mancanegara. Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan berbagai pihak untuk 

membuat event-event seni dan budaya yang diselenggarakan secara 

berkala dan terus-menerus, tujuannya adalah agar masyarakat 

Kecamatan Tombolo Pao tetap melestarikan seni dan budaya mereka. 

Pemerintah memberikan peluang lebih besar lagi bagi masyarakat local 
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untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata di tempat 

mereka, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 

maupun penerimaan manfaat dan keuntungan. Pengadaan Tourist 

Information Center (TIC) di Kecamatan Tombolo Pao 

2. Untuk masyarakat setempat, perlu menjaga dan memelihara sumber 

daya alam dan budaya yang merupakan potensi atau modal utama yang 

dapat menarik kedatangan wisatawan. Masyarakat bekerjasama dengan 

pemerintah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di Kecamatan 

Tombolo Pao serta tetap melestarikan aturan-aturan adat yang berkaitan 

dengan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam, 

mempertahankan kebudayaan dan arsitektur lokal sebagai jati diri dan 

daya tarik wisata tersendiri. Mengusulkan kepada pihak legislatif 

(DPRD) Kabupaten Gowa untuk membuat peraturan daerah tentang 

penetapan, pengembangan Kawasasan agrowisata di Kecamatan 

Tombolo Pao. 

3. Untuk pihak akademisi dan penelitian lanjutan, penelitian ini masih 

terbatas pada parameter produk wisata, maka disarankan untuk peneliti 

berikutnya untuk meneliti atau menambah parameter lainnya, seperti 

parameter pemasaran, parameter pengelolaan, parameter penataan tata 

lahan dan parameter sumber daya manusia. Penelitian yang dilakukan 

dengan menggunakan parameter tersebut akan melengkapi penelitian ini 

dan membuat pengembangan Kawasan agrowisata di Kecamatan 

Tombolo Pao. 
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