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ABSTRAK 

Pengembangan ekonomi lokal (PEL) merupakan salah satu strategi pengembangan wilayah yang 
bertujuan untuk mendorong peningkatan ekonomi daerah. Dalam pelaksanaan PEL di suatu daerah, 
tenaga kerja dalam hal ini adalah SDM menjadi peran atau kunci utama. PEL berbasis pariwisata 
adalah satu sektor yang cukup berkembang di berbagai daerah di Indonesia, tidak terkecuali 
pariwisata yang menjadikan sektor pertanian sebagai objek wisatanya, atau bisa disebut agrowisata. 
Desa Sinar Harapan ditetapkan sebagai sektor pariwisata berbasis pertanian, namun menambahkan 
unsur widya, yaitu unsur edukasi dalam wisata pertaniannya, sehingga dikenal dengan agrowidya 
wisata. Kemudian masyarakat berpeluang memanfaatkan agrowidya wisata tersebut sebagai 
pendorong pengembangan ekonomi. Masyarakat Desa Sinar Harapan yang keterlibatan sebagai 
pelaku dalam pengembangan Agrowidya Wisata berjumlah terbatas. Untuk terus mempertahankan 
Desa Sinar Harapan sebagai destinasi agrowidya wisata, maka masyarakat Desa Sinar Harapan 
dituntut untuk memiliki kapasitas sebagai tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja 
agrowidya wisata. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan mengenai kesiapan masyarakat dalam 
kegiatan agrowidya wisata untuk memenuhi tenaga kerja agrowidya wisata guna meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat Desa Sinar Harapan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data kuantitatif yang didapatkan dari 
kuesioner. Dari hasil analisis diperoleh masyarakat Desa Sinar Harapan belum memiliki kesiapan 
sebagai tenaga kerja agrowidya wisata sebagai penggerakan ekonomi. Namun, masyarakat sudah 
mempunyai kemampuan pada kompetensi umum dan kemauan yang menjadi modal dasar dalam 
mengembangkan agrowidya wisata. Sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan 
tenaga kerja agrowidya wisata, melalui pelatihan dan sosialisasi tentang pengembangan agrowidya 
wisata kepada tenaga kerja. 

Kata Kunci: PEL, Kesiapan, SDM, Tenaga Kerja, Agrowidya Wisata. 

ABSTRACT 
Local economic development (LED), is one of the regional development strategies for encouraging 
regional economic improvement. The LED concept emphasizes the power to mobilize local 
(regional) resources, capacities and skills to be used for the achievement of quality and sustainable 
regional economic development. Tourism-based LED is a sector that is quite developed in various 
regions in Indonesia, including agricultural sector as a tourism object, or it can be called agro-
tourism. Sinar Harapan Village is designated as an agriculture-based tourism sector, but adds a 
widya element, namely an educational element in its agricultural tourism, so it is known as a agro-
tourism. Sinar Harapan Village communities who are involved as actors in the development of Agro 
Tourism are limited. As a result, the increase in community welfare is hampered, because the 
community has not fully utilized the agro-tourism sector as an economic driver. To continue 
maintaining Sinar Harapan Village as a agro-tourism destination, the people of Sinar Harapan 
Village are required to have the capacity as a workforce in accordance with the needs of agro-
tourism sector. Therefore, knowledge is needed about the readiness of the community in agro-
tourism activities to meet the agro-tourism needs to improve the welfare of the people of Sinar 
Harapan Village. The method used in this research is quantitative descriptive research method using 
quantitative data obtained from questionnaires. From the results of the analysis, it was found that 
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the people of Sinar Harapan Village did not have the readiness to work as an agro-tourism 
workforce as an economic driver. But, the community already has the ability to general competence 
and willingness which are the basic capital in developing agro-tourism. In conclusion, efforts are 
needed to optimize the agro-tourism workforce, through training and socialization about the 
development of agro-tourism to the workforce. 

 Keywords: LED, Readiness, Human Resources, Workforce, Agro-tourism. 

PENDAHULUAN 

Pengembangan ekonomi lokal (PEL) 
merupakan salah satu strategi 
pengembangan wilayah bertumpu pada 
sumber daya lokal (Blakely E. J., 2013). 
PEL (Local economic development) 
merupakan salah satu pendekatan dari 
konsep pengembangan wilayah dari 
tengah (Development from within), yang 
merupakan gabungan antara 
pengembangan wilayah dari atas 
(Development from above) dan 
pengembangan wilayah dari bawah 
(Development from below).  

Dalam penerapan PEL pada suatu 
daerah pasti memiliki peluang dan 
tantangan. Peluang yang didapat, ada 
pada penyerapan tenaga kerja lokal 
daerah tersebut. Sedangkan, tantangan 
yang dihadapi berupa perbaikan sarana 
dan prasarana, peningkatan pendidikan 
atau kualitas tenaga kerja. Tenaga kerja 
dalam hal ini adalah sumber daya 
manusia, yang menjadi peran atau kunci 
utama dalam pelaksanaan PEL di suatu 
daerah. Dengan potensi yang dimiliki 
daerah yaitu, berupa sumber daya alam 
yang melimpah dan sumber daya 
manusia yang berpeluang menyerap 
tenaga kerja, menjadikan setiap daerah 
mampu menciptakan peluang 
meningkatkan kesejahteraan dan 
ekonomi. Potensi pariwisata daerah 
merupakan salah satu usaha dalam 
meningkatkan pengembangan ekonomi 
lokal daerah pada saat ini (Rahman, 
2016). Pariwisata pertanian merupakan 
salah satu sektor yang cukup 
berkembang di berbagai daerah 

Indonesia, tidak terkecuali pariwisata 
yang menjadikan sektor pertanian 
sebagai objek wisatanya, atau bisa 
disebut agrowisata. Desa Sinar Harapan 
ditempatkan sebagai salah satu 
pariwisata edukasi pertanian atau 
agrowidya wisata di Kota 
Bandarlampung. Namun, kondisi 
perekonomian Desa Sinar Harapan 
sejak di tetapkan sebagai Kampung 
Agrowidya Wisata tidak berkembang 
dengan baik, dan cenderung tidak 
menunjukan peningkatan yang 
signifikan, serta tidak mengalami 
perubahan perkembangan sejak pertama 
kali dibentuk. Kemudian masyarakat 
Desa Sinar Harapan yang keterlibatan 
sebagai pelaku dalam pengembangan 
Agrowidya Wisata berjumlah terbatas. 
 
Dengan diketahuinya masyarakat Desa 
Sinar Harapan yang belum sepenuhnya 
berperan sebagai pelaku Agrowidya 
Wisata, dikhawatirkan penempatan 
Desa Sinar Harapan sebagai Kampung 
Agrowidya Wisata oleh Pemerintah 
Kota Bandarlampung tidak memberikan 
efek apapun kepada masyarakat disana. 
Untuk terus mempertahankan Desa 
Sinar Harapan sebagai destinasi 
agrowidya wisata, maka masyarakat 
Desa Sinar Harapan dituntut untuk 
memiliki kapasitas sebagai tenaga kerja 
yang sesuai dengan kebutuhan tenaga 
kerja agrowidya wisata. Oleh karena itu, 
diperlukan indentifikasi kesiapan 
masyarakat dilihat berdasarkan 
kualifikasi kebutuhan tenaga kerja yang 
sesuai dengan standar tenaga kerja 
agrowidya wisata yang terdapat di 
Indonesia, yaitu Standar Kompetensi 
Kerja Negara Indonesia (SKKNI) pada 
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Bidang Kepemanduan Agrowidya 
Wisata atau Wisata Agro. Serta 
kesesuaian kesediaan masyarakat untuk 
bekerja pada agrowidya wisata atau 
wisata agro dengan motivasi tenaga 
kerja agrowidya wisata atau wisata 
agro. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi kesiapan sumber daya 
manusia dalam memenuhi kebutuhan 
tenaga kerja agrowidya wisata. Untuk 
mencapai tujuan tersebut, penelitian ini 
memiliki beberapa sasaran sebagai 
berikut: 

1. Teridentifikasinya kemampuan 
berdasarkan kualifikasi 
masyarakat dalam memenuhi 
kebutuhan tenaga kerja 
agrowidya wisata. 

2. Teridentifikasinya kemauan 
masyarakat dalam memenuhi 
kebutuhan tenaga kerja 
agrowidya wisata.  

METODE PENELITIAN 

Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini meliputi 
survei primer dan sekunder. 
Pengumpulan data primer dilakukan 
melalui kuisioner. Penentuan responden 
pada kuesioner penelitian ini 
menggunakan non probability sampling 
dengan teknik purposive sampling 
untuk menentukan kriteria wilayah yang 
akan menjadi wilayah penelitian. 
Setelah kriteria tersusun dan sudah 
ditentukan akan menjadi sampel awal 
penelitian ini, maka selanjutnya 
dilakukan teknik proportionate 
stratified untuk menentukan jumlah 
responden. Untuk lebih detailnya 
berikut tahapan pemilihan sampel untuk 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 1 Skema Penentuan Responden Penelitian 

Penentuan sampel responden yang 
ditujukan kepada masyarakat di setiap 
RT ditentukan berdasarkan rumus Isaac 
dan Michael.  Berdasarkan data 
kelurahan tahun 2019, jumlah penduduk 
pada RT 08, 09, 10 sebanyak 392 Kartu 
Keluarga (KK). Pada table Isaac dan 
Michael jumlah populasi 392 KK, 
masuk kedalam rata-rata populasi 
berjumlah 400. Maka dengan adanya 
tabel Isaac dan Michael diatas, ketahui 
jumlah sampel masyarakat Desa Sinar 
Harapan yang akan digunakan sebagai 
sampel, dengan galat pendugaan yang 
ditetapkan sebesar 10%, maka jumlah 
sampel yang ditentukan dalam 
penelitian ini ialah sebesar 162 
responden dari total masyarakat di Desa 
Sinar Harapan (RT 08, 09, dan 10). 
 

Tabel 1 Tabel Isaac dan Michael 

 

 
Kuesioner ini dibagikan menggunakan 
proporsi sesuai dengan total populasi di 
setiap RT. Untuk lebih jelasnya 
mengenai proporsi jumlah sampel 
responden masyarakat di RT 08, 09 dan 
10 dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 2 Penentuan Sampel Berdasarkan Proporsi 

 

 

 

N 
S 

1% 5% 10% 

 400 250 186 162 

 

No 
Rukun Tangga 

(RT) 
Jumlah populasi 

(KK) 
Jumlah sampel 

ideal 
Proporsi 

1 RT 08 160 60 40,8% 

2 RT 09 120 55 30,6% 

3 RT 10 112 47 28,6% 

Total 392 162 100% 
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Dalam penelitian masyarakat dikatakan 
memiliki kesiapan apabila kemampuan 
dan kemauan telah terpenuhi, didasari 
ketika masyarakat memiliki 
kemampuan berdasarkan kualifikasi 
SKKNI bidang agrowidya wisata yaitu 
masyarakat harus memiliki 
memampuan pada kompetensi umum, 
kompetensi inti, dan kompetensi 
khusus, dan kemauan masyarakat 
berdasarkan motivasi kerja pada bidang 
agrowidya wisata yaitu memiliki 
kemauan untuk diberikan upah yang 
berlaku saat ini, memiliki kesediaan 
untuk bekerja di lingkungan pariwisata 
serta melayani wisatawan dari berbagai 
daerah dan latar belakang budaya & 
bahasa  yang beda-beda, memiliki 
kesediaan untuk bekerja menjadi tenaga 
kerja agrowidya wisata, memiliki waktu 
kerja yang disesuaikan dengan pihak 
terlibat, dan memiliki kesediaan untuk 
menerima bentuk apresiasi yang berlaku 
saat ini. 

TINJAUAN LITERATUR 

A. Konsep Pengembangan Ekonomi 
Lokal 

Pengembanagn Ekonomi Lokal 
merupakan konsep memobilisasi 
sumber daya, kapasitas dan 
keterampilan yang terdapat dan dimiliki 
oleh lokal (daerah) untuk dimanfaatkan 
bagi tercapainya pembangunan 
ekonomi daerah yang berkualitas dan 
berkelanjutan (Direktorat Jenderal 
Cipta Karya, 2012). Menurut (Blakely 
E. J., 2013) terdapat tiga hal yang 
menjadi elemen penting dalam 
pengembangan ekonomi lokal, dimana 
konsep pengembangan ekonomi lokal 
itu sendiri adalah upaya untuk 
meningkatkan dan menjaga kualitas 
standar hidup manusia melalui proses 
pembangunan secara manusia dan fisik 
berdasarkan prinsip-prinsip keadilan 

dan keberlanjutan. Adapun ketiga 
elemen tersebut adalah :  

1. Pembangunan ekonomi menetapkan 
standar minimum dari kehidupan dan 
meningkat dari waktu ke waktu. 

2. Pembangunan ekonomi mengurangi 
ketidakadilan. 

3. Pembangunan ekonomi mendorong 
dan mempromsikan penggunaan 
sumberdaya secara berkelanjutan. 
 

B. Agrowisata 

Menurut (Dirjen Cipta Karya 
Kementerian PU, 2012) berdasarkan 
Surat Keputusan Bersama antara 
Menteri Pariwisata, Pos dan 
Telekomunikasi dengan Menteri 
Pertanian No. 
204/KPPS/HK050/4/1989, No : 
KM.47/PW.004/MPPP-89 tentang 
Koordinasi Pengembangan Wisata 
Agro, yang dimaksud dengan wisata 
agro adalah suatu bentuk kegiatan 
pariwisata yang memanfaatkan usaha 
agro sebagai objek wisata dengan tujuan 
memperluas pengetahuan, pengalaman, 
rekreasi dan hubungan usaha di bidang 
agro. Hal ini mencakup seluruh kegiatan 
pertanian mulai dari aspek produksi, 
industri, koleksi, konservasi, 
pengolahan sampai pada kegiatan 
masyarakat petani pada bidang tanaman 
pangan, hortikultura, perkebunan, 
peternakan, dan perikanan.  

C. Konsep Kesiapan Sumber Daya 
Manusia 

Kesiapan kerja adalah keseluruhan 
kondisi individu yang meliputi 
kematangan fisik, mental dan 
pengalaman serta adanya kemauan dan 
kemampuan untuk melaksanakan suatu 
pekerjaan atau kegiatan. Kesiapan kerja 
meliputi keinginan dan kemampuan 
untuk melakukan suatu pekerjaan dan 
mengusahakan suatu kegiatan tertentu, 
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dalam hal ini bergantung pada tingkat 
kematangan, pengalaman masa lalu, 
keadaan mental dan emosi seseorang. 
Sebelum melewati kematangan dan 
tingkah laku, kesiapan kerja tidak dapat 
dimiliki walaupun melalui latihan yang 
intensif dan bermutu (Ervina, 2014). 

D. Konsep Kemampuan Sumber Daya 
Manusia 

Menurut (Ervina, 2014), mengatakan 
bahwa kemampuan sumber daya 
manusia diukur berdasarkan 
kompetensi-kompetensi yang telah 
ditentukan. Hal ini dilakukan 
berdasarkan (Manopo, 2011) dalam 
(Sejati, 2018) bahwa kompetensi 
merupakan sekumpulan perilaku 
spesifik yang dapat diamati dan 
dibutuhkan oleh seseorang untuk sukses 
dalam melakukan peran dan mencapai 
target perusahaan. Melalui Keputusan 
Menteri Ketenagakerjaan, kompetensi 
dijelaskan sebagai suatu kemampuan 
individual/orang perorangan untuk 
mengerjakan suatu tugas/ pekerjaan 
yang dilandasi oleh ilmu pengetahuan, 
keterampilan dan sikap kerja, sesuai 
unjuk kerja yang dipersyaratkan. 
Sehingga berdasarkan penjelasan 
sebelumnya, dapat diketahui bahwa 
definisi kompetensi adalah kemampuan 
yang dibutuhkan seseorang untuk 
melakukan tugas/pekerjaannya dengan 
baik dan sesuai standar kerja yang 
dipersyaratkan. Sehingga penelitian ini 
mengacu pada Standar Kompetensi 
Kerja Negara Indonesia (SKKNI) yang 
telah dirumuskan sebagai acuan 
penyelenggaraan pendidikan, pelatihan 
profesi, uji kompetensi, dan sertifikasi 
profesi yang berlaku secara nasional. 
SKKNI merupakan suatu uraian 
kemampuan yang mencakup 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap 
kerja minimal yang harus dimiliki 
seseorang untuk menduduki jabatan 

tertentu yang berlaku secara nasional. 
Komponen kompetensi kerja menurut 
SKKNI terdiri dari tiga kompetensi, 
yaitu: 

1. Kelompok Kompetensi Umum 
(Common Core Unit). 

2. Kelompok Kompetensi Inti 
(Functional Competency Unit). 

3. Kelompok Kompetensi Khusus 
(Supporting Competency Unit).  
 

E. Konsep Kemampuan Sumber Daya 
Manusia 

Motivasi menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI), (2008:930) 
(Ayuningtyas, 2014) adalah dorongan 
yang timbul pada diri seseorang sadar 
atau tidak sadar untuk melakukan suatu 
tindakan dengan tujuan tertentu, atau 
usaha–usaha yang dapat menyebabkan 
seseorang atau sekelompok orang 
tertentu bergerak melakukan sesuatu 
karena ingin mencapai tujuan yang 
dikehendaki. Menurut (Ayuningtyas, 
2014) motivasi merupakan suatu 
dorongan baik yang berasal dari dalam 
maupun dari luar yang menyebabkan 
seseorang berbuat sesuatu. Motivasi 
sangatlah penting karena motivasi 
adalah hal yang menyebabkan, 
menyalurkan, dan mendukung perilaku 
manusia dalam melakukan 
pekerjaannya sehingga mencapai hasil 
yang baik. Berdasarkan berdasarkan 
sintesis dan literatur mengenai Konsep 
motivasi kerja didasari oleh teori 
(Kovach, 1987) dalam (Nasution, 
2016), kemudian dibandingkan dengan 
konsep motivasi kerja dari (Nasution, 
2016) dan (Sandria, 2018). Didapatkan 
konsep motivasi kerja yang telah 
disintesis dengan karakteristik wilayah 
dan karakteristik masyarakat pada 
wilayah studi. Adapun konsep motivasi 
kerja berdasarkan indikator, yaitu 
gaji/upah, lingkungan kerja, kepuasan 
terhadap pekerjaan, jam kerja, apresias. 
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GAMBARAN UMUM 

A. Transportasi Pariwisata di 
Kabupaten Pesawaran 

Desa Sinar Harapan merupakan salah 
satu Desa yang berada di Kelurahan 
Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, 
Kota Bandar Lampung. Desa Sinar 
harapan tepatnya terletak di memiliki 
tiga Rukun Tangga (RT), yaitu RT 08, 
RT 09, dan RT 10.   Adapun batas-batas 
wilayah Desa Sinar Harapan sebagai 
berikut: 
1. Sebelah Utara : Kabupaten 

Lampung Selatan 
2. Sebelah Timur : Kabupaten 

Lampung Selatan 
3. Sebelah Barat :  RT 07 
4. Sebelah Selatan : Kelurahan 

Labuhan Dalam   

 
Gambar 2 Peta Desa Sinar Harapan atau Agrowidya 

Wisata 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Analisis kesiapan dalam hal ini 
kemampuan dan kemauan pada 
masyarakat menggunakan analisis 
statistik deskriptif, yaitu analisis 
menggunakan data kuantitatif yang 
didapatkan dari kuesioner masyarakat di 
Desa Sinar Harapan tepatnya pada RT 
08, RT 09 dan RT 10. Untuk 
menentukan kemampuan masyarakat 
RT 08, RT 09 dan RT 10 dalam 
memenuhi kebutuhan tenaga kerja di 
agrowidya wisata, dinilai menggunakan 

kuesioner yang telah dikategorikan 
menjadi tinggi dan rendah, sesuai 
dengan pilihan jawaban pada kuesioner, 
berikut ilustrasinya: 

 
Gambar 3 Ilustrasi Analisis Kemampuan 

Masyarakat 

Setelah didapatkan kesimpulan 
mengenai seberapa tinggi masyarakat 
memenuhi setiap komponen 
kemampuan, langkah selanjutnya 
adalah menyesuaikan kemampuan yang 
dimiliki masyarakat, dengan 
menggunakan reduksi gradasi warna 
yang dikategorikan berdasarkan 
proporsi. Terdapat empat proporsi 
gradasi warna yang akan dijelaskan 
sebagai berikut: 
1. Proporsi 100% - 75% berarti 

masyarakat memenuhi komponen 
kemampuan dengan gradasi warna 
gelap. 

2. Proporsi 74% - 56% berarti sebagian 
besar masyarakat memenuhi 
komponen kemampuan dengan 
gradasi warna samar menuju gelap. 

3. Proporsi 55% - 1% berarti sebagian 
kesil masyarakat memenuhi 
komponen kemampuan dengan 
gradasi warna samar. 

4. Proporsi 0% berarti masyarakat 
belum memenuhi kemampuan 
dengan gradasi warna terang. 
 

Gambar 4 Ilustrasi Tabel Analisis Kemampuan 
Masyarakat 
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A. Kemampuan Sumber Daya Manusia 
Memenuhi Kebutuhan Tenaga Kerja 
Bidang Agrowidya Wisata 
 

1. Kemampuan SDM berdasarkan 
Kompetensi Umum 
Pada analisis kemampuan 
masyarakat berdasarkan kompetensi 
umum ini, dilakukan dengan melihat 
kesesuaian antara kompetensi umum 
yang dimiliki oleh masyarakat, 
dengan kualifikasi tenaga kerja yang 
dibutuhkan oleh Industri 
Kepemanduan Agrowidya Wisata, 
berdasarkan Standar Kompetensi 
Kerja Negara Indonesia (SKKNI). 
Adapun masyarakat yang menjadi 
responden terdapat di tiga RT pada 
Desa Sinar Harapan yaitu RT 08, 09 
dan 10. 
 

Tabel 3 Kemampuan Kompetensi Umum RT 08 

 
 

 

 
 

Tabel 4  Kemampuan Kompetensi Umum RT 09 

 
  

 

 

 
Tabel 5 Kemampuan Kompetensi Umum RT 10 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

 

 

Pada kompetensi umum ini, masyarakat 
dari ketiga RT sama-sama belum 
memenuhi kualifikasi dari mampu 
bekerja dalam satu tim, yang dari ketiga 
RT berada pada gradasi terang. Hal ini 
dikarenakan karakteristik wilayah yang 
menjadi tolak ukur dalam menganalisis 
tingkat kemampuan kompetensi umum 
masyarakat pada setiap RT. Dimana 
ketiga RT tersebut, memiliki 
karakteristik wilayah dan karakteristik 
masyarakat yang berbeda-beda, yang 
menjadikan setiap RT memenuhi 
kualifikasi kemampuan kompetensi 
umum yang bebeda-beda pula. Namun 
pada komponen mampu bekerja dalam 
satu tim, belum dimiliki masyarakat dari 
ketiga RT karena kebanyakan 
masyarakat memang belum bergabung 
kedalam managemen agrowidya wisata, 
mereka lebih kepada bekerja secara 
mandiri ketika terdapat wisatawan yang 
melintas di wilayah mereka. 

2. Kemampuan SDM berdasarkan 
Kompetensi Inti 
Pada analisis kemampuan 
masyarakat berdasarkan kompetensi 
inti ini, dilakukan dengan melihat 
kesesuaian antara kompetensi inti 
yang dimiliki oleh masyarakat, 
dengan kualifikasi tenaga kerja yang 
dibutuhkan oleh Industri 
Kepemanduan Agrowidya Wisata, 
berdasarkan Standar Kompetensi 
Kerja Negara Indonesia (SKKNI). 
Adapun masyarakat yang menjadi 
responden terdapat di tiga RT pada 
Desa Sinar Harapan yaitu RT 08, 09, 
dan 10. 
 
 
 

Komponen 
Masyarakat Lokal (%) 
Tinggi Rendah 

1. Mampu melakukan komunikasi di Tempat Kerja  20 80 
2. Mampu melayani kebutuhan pengunjung 27 73 
3. Mampu bekerja dalam satu tim 50 50 
4. Memiliki sikap tenggang rasa dan menghormati 
berbagai latar belakang budaya wisatawan maupun 
mitra kerja 73 27 
5. Mampu mengikuti prosedur K3 sesuai dengan 
peraturan perusahaan/peraturan pemerintah 37 63 
6. Mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan 
situasi konflik dengan cepat 75 25 
7. Memiliki sikap keingintahuan, rasa kreatifitas dan 
inovasi yang tinggi guna meningkatkan pengetahuan 
budaya dan pariwisata 63 37 

 

Komponen 
Masyarakat Lokal (%) 
Tinggi Rendah 

1. Mampu melakukan komunikasi di Tempat Kerja  23 77 

2. Mampu melayani kebutuhan pengunjung 58 42 

3. Mampu bekerja dalam satu tim 32 68 
4. Memiliki sikap tenggang rasa dan menghormati 
berbagai latar belakang budaya wisatawan maupun 
mitra kerja 68 32 
5. Mampu mengikuti prosedur K3 sesuai dengan 
peraturan perusahaan/peraturan pemerintah 40 60 
6. Mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan situasi 
konflik dengan cepat 5 95 
7. Memiliki sikap keingintahuan, rasa kreatifitas dan 
inovasi yang tinggi guna meningkatkan pengetahuan 
budaya dan pariwisata 3 97 

 

Komponen 
Masyarakat Lokal (%) 
Tinggi Rendah 

1. Mampu melakukan komunikasi di Tempat Kerja  72 28 

2. Mampu melayani kebutuhan pengunjung 55 45 

3. Mampu bekerja dalam satu tim 11 89 

4. Memiliki sikap tenggang rasa dan menghormati 
berbagai latar belakang budaya wisatawan maupun mitra 
kerja 

30 70 

5. Mampu mengikuti prosedur K3 sesuai dengan 
peraturan perusahaan/peraturan pemerintah 68 32 

6. Mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan situasi 
konflik dengan cepat 83 17 

7. Memiliki sikap keingintahuan, rasa kreatifitas dan 
inovasi yang tinggi guna meningkatkan pengetahuan 
budaya dan pariwisata 

66 34 

 

  100% - 75% memenuhi kualifikasi komponen kemampuan umum SKKNI 
  74% - 56% memenuhi kualifikasi komponen kemampuan umum SKKNI 
  55% - 1% memenuhi kualifikasi komponen kemampuan umum SKKNI 
  0% tidak memenuhi kualifikasi komponen kemampuan umum SKKNI 
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Tabel 6 Kemampuan Kompetensi Inti RT 08 
 

 

 

 

 

Tabel 7 Kemampuan Kompetensi Inti RT 09 
 

 

 

 

 

Tabel 8 Kemampuan Kompetensi Inti RT 10 

 

 

 

 
 

Keterangan:  

 

 
Pada kompetensi inti ini, masyarakat 
dari ketiga RT sama-sama belum 
memenuhi kualifikasi dari seluruh 
komponen kemampuan pada 
kompetensi inti. Hal ini dikarenakan 
jenis pekerjaan masyarakat menjadi 
tolak ukur dalam menganalisis 
kemampuan kompetensi inti 
masyarakat pada setiap RT. Dimana 
ketiga RT tersebut, rata-rata 
masyarakatnya memiliki pekerjaan 
sebagai petani, buruh dan 
wiraswasta. Jika digabungkan 
dengan tolak ukur kompetensi umum 
yaitu karakteristik wilayah yang 
berbeda-beda, maka dapat 

disimpulkan bahwa masyarakat pada 
setiap RT lebih memilih fokus pada 
pekerjaan utamanya, dari pada 
bekerja sebagai pengelola, 
pengembang ataupun pemandu 
agrowidya wisata. Untuk pekerjaan 
masyarakat sebagai petani, mereka 
lebih banyak bertani sawah, 
masyarakat yang bekerja sebagai 
buruh kebanyakan menjadi buruh 
bangunan. Kemudian untuk 
pekerjaan masyarakat sebagai 
wiraswasta mereka memiliki 
pekerjaan utama sebagai pembuat 
batu bata, wiraswasta toko dan 
memiliki panglong kayu, seperti 
diperlihatkan pada dokumentasi 
dibawah ini: 
 

Gambar 5 Pekerjaan Masyarakat Desa Sinar 
Harapan 

3. Kemampuan SDM berdasarkan 
Kompetensi Khusus 
Pada analisis kemampuan SDM 
dalam hal ini masyarakat 
berdasarkan kompetensi khusus ini, 
dilakukan dengan melihat kesesuaian 
antara kompetensi khusus yang 
dimiliki oleh masyarakat, dengan 
kualifikasi tenaga kerja yang 
dibutuhkan oleh Industri 
Kepemanduan Agrowidya Wisata 
berdasarkan Standar Kompetensi 
Kerja Negara Indonesia (SKKNI). 
Adapun masyarakat yang menjadi 
responden terdapat di tiga RT pada 
Desa Sinar Harapan yaitu RT 08, 09 
dan 10. 
 

Komponen 
Masyarakat Lokal (%) 
Tinggi Rendah 

1. Mampu mencari, mengumpulan dan memutakhirkan 
informasi tentang pertanian dan wisata agro  22 78 

2. Mampu mempersiapkan kegiatan wisata agro dan 
berkolaborasi dengan stakeholder dan masyarakat lokal 3 97 

3. Mampu mempersiapkan informasi untuk 
disampaikan kepada wisatawan 7 93 

4. Mampu menyajikan informasi dan aktivitas 
interpretasi kepada wisatawan 12 88 

5. Memiliki kemampuan berinteraksi yang baik dengan 
wisatawan 0 100 

6. Mampu menerapkan pengetahuan wisata agro dalam 
kegiatan pemanduan.  2 98 

7. Memiliki kemampuan untuk meminimalisir dan 
mengontrol resiko, dampak negatif serta perubahan 
dari wisatawan, lingkungan dan gejala alam 

14 86 

 

Komponen 
Masyarakat Lokal (%) 
Tinggi Rendah 

1. Mampu mencari, mengumpulan dan memutakhirkan 
informasi tentang pertanian dan wisata agro  40 60 

2. Mampu mempersiapkan kegiatan wisata agro dan 
berkolaborasi dengan stakeholder dan masyarakat lokal 5 95 

3. Mampu mempersiapkan informasi untuk disampaikan 
kepada wisatawan 14 86 

4. Mampu menyajikan informasi dan aktivitas interpretasi 
kepada wisatawan 18 82 

5. Memiliki kemampuan berinteraksi yang baik dengan 
wisatawan 11 89 

6. Mampu menerapkan pengetahuan wisata agro dalam 
kegiatan pemanduan.  16 84 

7. Memiliki kemampuan untuk meminimalisir dan 
mengontrol resiko, dampak negatif serta perubahan dari 
wisatawan, lingkungan dan gejala alam 

9 91 

 

Komponen 
Masyarakat Lokal (%) 
Tinggi Rendah 

1. Mampu mencari, mengumpulan dan memutakhirkan 
informasi tentang pertanian dan wisata agro  55 45 

2. Mampu mempersiapkan kegiatan wisata agro dan 
berkolaborasi dengan stakeholder dan masyarakat lokal 19 81 

3. Mampu mempersiapkan informasi untuk 
disampaikan kepada wisatawan 45 55 

4. Mampu menyajikan informasi dan aktivitas 
interpretasi kepada wisatawan 53 47 

5. Memiliki kemampuan berinteraksi yang baik dengan 
wisatawan 55 45 

6. Mampu menerapkan pengetahuan wisata agro dalam 
kegiatan pemanduan.  43 57 

7. Memiliki kemampuan untuk meminimalisir dan 
mengontrol resiko, dampak negatif serta perubahan 
dari wisatawan, lingkungan dan gejala alam 

47 53 

 

  100% - 75% memenuhi kualifikasi komponen kemampuan umum SKKNI 
  74% - 56% memenuhi kualifikasi komponen kemampuan umum SKKNI 
  55% - 1% memenuhi kualifikasi komponen kemampuan umum SKKNI 
  0% tidak memenuhi kualifikasi komponen kemampuan umum SKKNI 
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Tabel 1 Kemampuan Kompetensi Khusus RT 08 

 
 

 

 

 
 

Tabel 10 Kemampuan Kompetensi Khusus RT 09 
 

 

 

 

 
Tabel 11 Kemampuan Kompetensi Khusus RT 10 

 

 

 

 

 

Pada kompetensi khusus ini, 
masyarakat dari ketiga RT sama-
sama belum memenuhi kualifikasi 
dari seluruh komponen kemampuan 
pada kompetensi khusus. Hal ini 
dikarenakan tingkat kelulusan akhir 
menjadi tolak ukur dalam 
menganalisis tingkat kemampuan 
kompetensi khusus. Masyarakat pada 
setiap RT memiliki tren yang sama 
pada tingkat kelulusan akhir. Jika 
digabungkan dengan tolak ukur 
kompetensi umum yaitu karakteristik 
wilayah yang berbeda-beda, dan 
kompetensi inti yaitu jenis pekerjaan 
masyarakat. Maka dapat disimpulkan 
bahwa masyarakat pada setiap RT 

rata-rata belum memenuhi Standar 
Kompetensi Kerja Negara Indonesia 
(SKKNI). Walaupun terdapat 
pelatihan-pelatihan tentang 
mengelola, mengembangkan dan 
pelatihan menjadi pemandu 
agrowidya wisata, namun pelatihan-
pelatihan tersebut tidak merata 
kesemua masyarakat Desa Sinar 
Harapan. 

B. Kemauan Sumber Daya Manusia 
Dalam Memenuhi Kebutuhan 
Tenaga Kerja Bidang Agrowidya 
Wisata 
 
Komponen kemauan masyarakat, 
menjadi hal penting dalam kesediaan 
masyarakat bekerja pada bidang 
agrowidya wisata. Apabila 
masyarakat memiliki kemampuan 
dalam bidang agrowidya wisata, 
namun tidak memiliki kemauan 
untuk bekerja pada bidang 
agrowidya wisata, maka kebutuhan 
akan tenaga kerja agrowidya wisata 
tidak akan tercukupi, atau bahkan 
belum memenuhi dalam bidang 
kemampuan dan kemauan itu sendiri. 
Analisis kemauan masyarakat untuk 
memenuhi kebutuhan kepemanduan 
agrowidya wisata merupakan 
identifikasi kesesuaian dari 
kesediaan masyarakat dengan 
motivasi kerja yang diberikan oleh 
agrowidya wisata. Adapun 
responden pada analisis ini adalah 
masyarakat Desa Sinar Harapan pada 
RT 08, 09 dan 10. Berikut ini uraian 
mengenai kemauan masyarakat Desa 
Sinar Harapan dalam memenuhi 
kebutuhan tenaga kerja bidang 
agrowidya wisata. 
 
 
 
 
 
 

Komponen 
Masyarakat Lokal 

(%) 
Tinggi Rendah 

1. Mampu menjawab dan melakukan panggilan telepon 3 97 

2. Mampu memproses Dokumen Kantor  0 100 
3. Mampu membuka, menutup,mendapatkan, dan 
menyesuaikan data ataupun file pada komputer 3 97 

4. Mampu menyimpanm keluar dan mematikan program 2 98 
5. Mampu berkomunikasi secara langsung ataupun melalui 
telepon dengan pelanggan atau kolega mengenai hal-hal 
ang berkaitan dengan dasar dan sehari-hari di tempat kerja 
serta kegiatan pelayanan pelanggan 

5 95 

6. Mampu mengenali dan membaca tanda-tanda umum, 
dokumen kerja sederhana, teks intruksional, diagram yang 
digunakan pada industri agro wisata  

3 97 

7. Mampu menulis serta melengkapi dokumen, formulir, 
dan instruksi dasar sehari-hari ditempat kerja 2 98 

 

Komponen 
Masyarakat Lokal 

(%) 
Tinggi Rendah 

1. Mampu menjawab dan melakukan panggilan telepon 4 96 

2. Mampu memproses Dokumen Kantor  4 96 
3. Mampu membuka, menutup,mendapatkan, dan 
menyesuaikan data ataupun file pada komputer 2 98 

4. Mampu menyimpanm keluar dan mematikan program 0 100 
5. Mampu berkomunikasi secara langsung ataupun melalui 
telepon dengan pelanggan atau kolega mengenai hal-hal ang 
berkaitan dengan dasar dan sehari-hari di tempat kerja serta 
kegiatan pelayanan pelanggan 

7 93 

6. Mampu mengenali dan membaca tanda-tanda umum, 
dokumen kerja sederhana, teks intruksional, diagram yang 
digunakan pada industri agro wisata  

4 96 

7. Mampu menulis serta melengkapi dokumen, formulir, dan 
instruksi dasar sehari-hari ditempat kerja 0 100 

 

Komponen 
Masyarakat Lokal 

(%) 
Tinggi Rendah 

1. Mampu menjawab dan melakukan panggilan telepon 26 74 

2. Mampu memproses Dokumen Kantor  13 87 
3. Mampu membuka, menutup,mendapatkan, dan 
menyesuaikan data ataupun file pada komputer 11 89 

4. Mampu menyimpanm keluar dan mematikan program 15 85 
5. Mampu berkomunikasi secara langsung ataupun melalui 
telepon dengan pelanggan atau kolega mengenai hal-hal ang 
berkaitan dengan dasar dan sehari-hari di tempat kerja serta 
kegiatan pelayanan pelanggan 

34 66 

6. Mampu mengenali dan membaca tanda-tanda umum, 
dokumen kerja sederhana, teks intruksional, diagram yang 
digunakan pada industri agro wisata  

9 91 

7. Mampu menulis serta melengkapi dokumen, formulir, 
dan instruksi dasar sehari-hari ditempat kerja 13 87 
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1. Kemauan SDM pada RT 08 
Tabel 2 Kemauan SDM pada RT 08 

 

 

 

 

 

Secara umum masyarakat RT 08 
sudah memenuhi komponen 
kemauan yang lumayan baik. 
Namun, masyarakat RT 08 belum 
bisa dikatakan memenuhi komponen 
kemauan untuk bekerja pada bidang 
kepemanduan agrowidya wisata, 
dikarenakan belum memenuhi 
seluruh komponen kemauan tersebut. 
Hal tersebut tidak mengurangi 
tingkat kemauan masyarakat RT 08 
untuk bekerja sebagai pemandu 
agrowidya wisata. Kemudian 
masyarakat RT 08 didominasi oleh 
masyarakat pendatang, yang 
mempunyai pekerjaan utama yang 
lebih menjanjikan dari pada bekerja 
sebagai pemandu agrowidya wisata, 
sehingga menjadikan pekerjaan 
sebagai pemandu agrowidya wisata 
dikesampingkan. Namun dengan 
kemauan yang lumayan besar dari 
masyarakat RT 08 untuk bekerja 
pada bidang agrowidya wisata, akan 
menjadikan lingkungan kerja yang 
menyenangkan dan optimal pada 
bidang agrowidya wisata. 
 

2. Kemauan SDM pada RT 09 
Tabel 13 Kemauan SDM pada RT 09 

 

 

 

 

Secara umum masyarakat RT 09 
sudah memenuhi komponen 
kemauan yang baik. Namun, 
masyarakat RT 09 belum bisa 
dikatakan memenuhi komponen 
kemauan untuk bekerja pada bidang 
kepemanduan agrowidya wisata, 
dikarenakan belum memenuhi 
seluruh komponen kemauan tersebut. 
Walaupun hanya terdapat tiga 
komponen yang berada pada gradasi 
gelap, yaitu (1) memiliki kemauan 
untuk diberikan upah yang berlaku 
saat ini, (2) memiliki kesediaan 
untuk bekerja di lingkungan 
pariwisata serta melayani wisatawan 
dari berbagai daerah dan latar 
belakang budaya dan Bahasa yang 
berbeda-beda, dan (3) memiliki 
kesediaan untuk bekerja menjadi 
tenaga kerja bidang agrowidya 
wisata. Tidak mengurangi tingkat 
kemauan masyarakat RT 09 untuk 
bekerja sebagai pemandu agrowidya 
wisata. Kemudian kemauan yang 
lumayan besar pada masyarakat RT 
09 akan memberikan kemudahan, 
serta lingkungan kerja yang 
menyenangkan dan optimal dalam 
bekerja pada bidang agrowidya 
wisata. 
 

3. Kemauan SDM pada RT 10 
Tabel 3 Kemauan SDM pada RT 10 

 

 

 

 

 
Secara umum masyarakat RT 10 
sudah memenuhi komponen 
kemauan yang lumayan baik. 
Namun, masyarakat RT 10 belum 

Komponen 
Masyarakat Lokal (%) 

Mau Tidak Mau 
1. Memiliki kemauan untuk diberikan upah yang 
berlaku saat ini. 60 40 

2. Memiliki kesediaan untuk bekerja di lingkungan 
pariwisata serta melayani wisatawan dari berbagai 
daerah dan latar belakang budaya & bahasa yang 
berbeda-beda. 

58 42 

3. Memiliki kesediaan untuk bekerja menjadi tenaga 
kerja bidang kepemanduan wisata agro. 58 42 

4. Mampu bekerja 8 jam/hari ( 5 hari kerja dan 2 
hari libur)  42 58 

5. Memiliki kesediaan untuk menerima bentuk 
apresiasi yang berlaku saat ini. 32 68 

6. Memiliki kesediaan untuk mendukung 
pengembangan kawasan pariwisata melalui 
penyerapan tenaga kerja. 

47 53 

 

Komponen 
Masyarakat Lokal (%) 

Mau Tidak Mau 
1. Memiliki kemauan untuk diberikan upah yang 
berlaku saat ini. 75 25 

2. Memiliki kesediaan untuk bekerja di 
lingkungan pariwisata serta melayani wisatawan 
dari berbagai daerah dan latar belakang budaya & 
bahasa yang berbeda-beda. 

75 37 

3. Memiliki kesediaan untuk bekerja menjadi 
tenaga kerja bidang kepemanduan wisata agro. 75 40 

4. Mampu bekerja 8 jam/hari ( 5 hari kerja dan 2 
hari libur)  39 61 

5. Memiliki kesediaan untuk menerima bentuk 
apresiasi yang berlaku saat ini. 26 61 

6. Memiliki kesediaan untuk mendukung 
pengembangan kawasan pariwisata melalui 
penyerapan tenaga kerja. 

54 46 

 

Komponen 
Masyarakat Lokal (%) 

Mau Tidak Mau 
1. Memiliki kemauan untuk diberikan upah yang 
berlaku saat ini. 53 47 

2. Memiliki kesediaan untuk bekerja di lingkungan 
pariwisata serta melayani wisatawan dari berbagai 
daerah dan latar belakang budaya & bahasa yang 
berbeda-beda. 

62 38 

3. Memiliki kesediaan untuk bekerja menjadi tenaga 
kerja bidang kepemanduan wisata agro. 57 43 

4. Mampu bekerja 8 jam/hari ( 5 hari kerja dan 2 hari 
libur)  55 45 

5. Memiliki kesediaan untuk menerima bentuk 
apresiasi yang berlaku saat ini. 45 55 

6. Memiliki kesediaan untuk mendukung 
pengembangan kawasan pariwisata melalui 
penyerapan tenaga kerja. 

60 40 
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bisa dikatakan memenuhi komponen 
kemauan untuk bekerja pada bidang 
kepemanduan agrowidya wisata, 
dikarenakan belum memenuhi 
seluruh komponen kemauan tersebut. 
Kemauan yang besar pada 
masyarakat RT 10 akan memberikan 
kemudahan, lingkungan kerja yang 
nyaman serta melaksanakan 
pekerjaan secara optimal pada 
bidang agrowidya wisata.  Hal ini 
dikarenakan terpenuhinya komponen 
kemauan dari masyarakat RT 10, 
sehingga memungkinkan terjadi 
penyerapan tenaga kerja bidang 
agrowidya wisata yang besar pada 
masyarkat RT 10. 

Masyarakat Desa Sinar Harapan dari 
ketiga RT memiliki kesediaan yang 
sama dengan motivasi kerja pada 
bidang agrowidya wisata. Perbedaan 
dari ketiga RT pada Desa Agrowidya 
Wisata tersebut tidak terlalu besar. 
Jadi, secara keseluruhan masyarakat 
pada setiap RT memiliki kemauan 
untuk bekerja pada agrowidya wisata 
dan masyarakat mau untuk 
memenuhi kualifikasi tenaga kerja 
bidang kepemanduan. Pada akhirnya 
akan menyebabkan terjadinya 
penyerapan tenaga kerja pada 
agrowidya wisata. Dapat 
disimpulkan bahwa masyarakat dari 
setiap RT pada Desa Sinar Harapan 
memiliki kemauan untuk bekerja 
pada bidang kepemanduan Agrwidya 
Wisata. 

KESIMPULAN 

Hasil analisis pada penelitian ini 
menyimpulkan bahwa masyarakat Desa 
Sinar Harapan sudah memiliki kesiapan 
sebagai tenaga kerja bidang agrowidya 
wisata, namun terbatas pada beberapa 
komponen saja yang dikuasai dengan 
penuh. Kesiapan ini dilihat dari SDM 
dalam hal ini masyarakat, yang akan 

dikatakan memiliki kesiapan apabila 
kemampuan SDM berdasarkan 
kualifikasi SKKNI bidang 
kepemanduan agrowidya wisata dan 
kemauan SDM berdasarkan motivasi 
kerja pada bidang kepemanduan 
agrowidya wisata telah terpenuhi, 
sehingga penyerapan tenaga kerja 
agrowidya wisata akan meningkat.  

REKOMENDASI 
 
1. Pemerintah 

a Program sosialisasi kepada 
masyarakat ataupun masyarakat 
pendatang, yang dilakukan 
dengan tujuan untuk memberitahu 
bahwa betapa pentingnya 
mengikuti pelatihan keahlian 
bidang agrowidya wisata. Agar 
dapat mendorong masyarakat 
ataupun masyarakat pendatang 
untuk meningkatkan keahlian 
yang ada dalam diri masyarakat 
Desa Sinar Harapan. 

b Program pelatihan keahlian dan 
keterampilan agrowidya wisata 
yang diikuti oleh masyarakat 
ataupun masyarakat pendatang. 
Adapun pelatihan yang dilakukan 
harus sesuai dengan Standar 
Kompetensi Kerja Negara 
Indonesia (SKKNI) bidang 
agrowidya wisata, untuk 
meningkatkan keahlian dan 
keterampilan yang dimiliki oleh 
masyarakat ataupun masyarakat 
pendatang. 

c Program sertifikasi keahlian dan 
ketrampilan agrowidya wisata 
yang diikuti oleh masyarakat 
ataupun masyarakat pendatang. 
Adapun program ini harus sesuai 
dengan Standar Kompetensi Kerja 
Negara Indonesia (SKKNI) 
bidang agrowidya wisata, untuk 
meningkatkan kualitas keahlian 
dan keterampilan yang dimiliki 
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oleh masyarakat ataupun 
masyarakat pendatang. 
 

2. Masyarakat 
a Perlu adanya kesadaran 

masyarakat untuk mengurangi 
anggapan negatif terhadap 
pekerjaan sebagai pemandu 
agrowidya wisata. 

b Masyarakat harus memahami 
kenapa Desa Sinar Harapan 
ditempatkan sebagai Kampung 
Agrowidya Wisata, agar 
masyarakat lebih menghargai dan 
mengapresiasi program tersebut 
guna menyerap tenaga kerja dan 
meningkatkan perekonomian 
mereka. 

c Perlu adanya menambah 
pengetahuan masyarakat agar 
mudah bersosialisasi dengan 
wisatawan dan membuka mata 
masyarakat agar lebih 
mengapresiasi semua kegiatan 
agrowidya wisata.  
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