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PERANGKAT SURVEI 

EFEKTIVITAS AGROWISATA SAYUR ORGANIK KARANGREJO 

DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL 

Redy Patriatama - 22117056 

 
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota 

Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan 

Institut Teknologi Sumatera 

2021 

Saya Mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi 

Sumatera. Dalam hal ini saya sedang mengadakan penelitian Tugas Akhir. 

Kuesioner ini dibutuhkan dalam melengkapi data dalam penelitian saya yang 

membahas Efektivitas Agrowisata Sayur Organik Karangrejo dalam 

Pengembangan Ekonomi Lokal. Hasil kuesioner ini adalah untuk kepentingan 

penelitian semata. Atas Bantuan, kesediaan waktu, dan kerjasamanya saya 

ucapkan terima Kasih 

FORM KUISIONER 

Tanggal dan Waktu  : 

Nama Surveyor  : 

Nama Responden  :Bpk/Ibu 

Usia Responden  :  

Pekerjaan   : 

Alamat   :RT... 

 

Pertanyaan Pendahuluan 

1. Apakah anda mengetahui tentang keberadaan agrowisata sayur organik 

Karangrejo? 

a. Iya 

b. Tidak 

2. Apa yang anda ketahui tentang agrowisata sayur organik Karangrejo? 

(baik tentang pengelola, produk, maupun atraksi yang ada) 

Jawab................................. 

 

Sasaran I - Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat dari adanya Agrowisata 

Sayur Organik Karangrejo 

A. Pendapatan Masyarakat 

1. Berapakah rentang pendapatan rumah tangga anda sebelum adanya 

agrowisata (tahun 2018)? 

a. < Rp. 500.000 

b. Rp. 500.000 – Rp 1.000.000 

c. Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000 

d. > Rp. 2.242.540 

2. Berapakah rentang pendapatan rumah tangga anda setelah adanya 

agrowisata (tahun 2020)? 

a. < Rp. 500.000 
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b. Rp. 500.000 – Rp 1.000.000 

c. Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000 

d. > Rp. 2.242.540 

3. Darimanakah pertambahan pendapatan anda? 

a. Agrowisata 

b. Lainnya 

c. Keduanya 

4. Adakah pengaruh Agrowisata Sayur Organik Karangrejo terhadap 

pendapatran rumah tangga anda? 

a. Ada 

b. Tidak 

B. Kesempatan Kerja 

1. Apakah pekerjaan anda sebelum adanya agrowisata? 

a. Mengurus rumah tangga 

b. Petani 

c. Usaha rumahan 

d. Lainnya 

………………………. 

2. Apakah pekerjaan anda setelah adanya agrowisata? 

a. Pengurus Agrowisata 

b. Mengurus rumah tangga 

c. Petani 

d. Usaha rumahan 

e. Lainnya 

………………………. 

3. Adakah pekerjaan tambahan dari adanya agrowisata? 

a. Iya 

b. Tidak 

C. Distribusi Manfaat/Keuntungan 

1. Apakah anda merasa mendapatkan manfaat dari adanya agrowisata? 

a. Iya 

b. Tidak 

2. Apakah ada ajakan kemitraan dengan pengelola agrowisata (berdagang 

di areal agrowisata, menjadi pengelola agrowisata, dan lain 

sebagainya? 

a. Ada 

b. Tidak 

3. Jika ada, Apa ajakan kemitraan yang anda terima? 

Jawab: ................................ 

4. Adakah ajakan atau inisiasi anda dalam membuat usaha mikro kecil 

menengah? 

a. Ada 

b. Tidak 
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FORM WAWANCARA INSTANSI PEMERINTAH 

Tanggal dan Waktu  : 

Nama Surveyor  : 

Nama Narasumber  :Bpk/Ibu 

Usia    : 

Pekerjaan   : 

Alamat   : 

No. Hp   : 

 

Sasaran II Peran Kelembagaan dalam Pengembangan Ekonomi Lokal 

Agrowisata Sayur Organik Karangrejo 

A. Dukungan Modal Pemerintah 

1. Apakah ada program kredit usaha tani yang Ada di kelurahan 

Karangrejo khususnya bagi Agrowisata Sayur Organik Karangrejo dari 

Pemerintah? Jika ada, seperti apa skema dalam pemberian kredit usaha 

tani tersebut 

Jawab........................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

................................................................................................................. 

2. Apakah Pemerintah telah menyediakan jaringan kemitraan berupa 

kerjasama dalam investasi di Agrowisata Sayur Organik Karangrejo? 

Jika ada, dengan siapa kerjasama dilakukan dan seperti apa skemanya? 

Jawab........................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

................................................................................................................. 



 

 

 

B. Dukungan Pengembangan Produk 

1. Apakah telah ada usaha dari pemerintah dalam pengembangan mutu 

produk Agrowisata Sayur Organik Karangrejo sehingga produk yang 

dihasilkan mendapat pengakuan resmi? (seperti sertifikat mutu, 

sertifika halal, dan hak paten produk) 

Jawab........................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

................................................................................................................. 

2. Adakah arahan dari pemerintah dalam meningkatkan manajemen 

pengembangan produk yang ada dalam meningkatkan mutu produk 

Agrowisata Sayur Organik Karangrejo? 

Jawab........................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

................................................................................................................. 

C. Dukungan Pemasaran 

1. Adakah usaha Pemerintah dalam melakukan promosi seperti 

diadakannya pameran hasil produk Agrowisata Sayur Organik 

Karangrejo? Jika ada bagaimana pelaksanaannya? 

Jawab........................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

................................................................................................................. 

2. Adakah upaya dari pemerintah untuk mempromosikan produk 

Agrowisata Sayur Organik Karangrejo ke tamu pemerintahan atau 

tamu dari wilayah lain? 

Jawab........................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

................................................................................................................. 

3. Seberapa besar anda merekomendasikan produk Agrowisata Sayur 

Organik Karangrejo kepada pasar yang lebih luas? 

Jawab........................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................
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FORM WAWANCARA SWASTA 

Tanggal dan Waktu  : 

Nama Surveyor  : 

Nama Narasumber  :Bpk/Ibu 

Usia    : 

Pekerjaan   : 

Alamat   : 

No. Hp   : 

 

 

Sasaran II Peran Kelembagaan dalam Pengembangan Ekonomi Lokal 

Agrowisata Sayur Organik Karangrejo 

A. Dukungan Modal dari Swasta 

1. Adakah Dukungan modal dari swasta berupa investasi materil, alat, 

maupun konsultasi dan pendampingan berupa sosialisasi maupun 

pelatihan yang dilakukan terhadap pelaku usaha: 

Jawab........................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

................................................................................................................. 

B. Dukungan Promosi 

1. Adakah upaya dukungan promosi dari swasta dalam memperluas pasar 

dari Agrowisata Sayur Organik Karangrejo? Jika ada, bagaimana 

skema dari promosi tersebut? 

Jawab........................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................
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.................................................................................................................
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FORM WAWANCARA LEMBAGA MASYARAKAT 

Tanggal dan Waktu  : 

Nama Surveyor  : 

Nama Narasumber  :Bpk/Ibu 

Usia    : 

Pekerjaan   : 

Alamat   : 

No. Hp   : 

 

 

Sasaran II Peran Kelembagaan dalam Pengembangan Ekonomi Lokal 

Agrowisata Sayur Organik Karangrejo 

A. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan 

1. Apakah anda dan anggota selalu berpartisipasi dalam pengambilan 

keputusan yang akan diambil dalam pengembangan Agrowisata Sayur 

Organik Karangrejo? 

Jawab........................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

................................................................................................................. 

2. Apakah anda dan anggota memiliki inisiatif dalam mengemukakan 

pendapat yang akan diajukan dalam pengambilan keputusan? 

Jawab........................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

................................................................................................................. 
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3. Apakah anda dan anggota paham terhadap semua program yang akan 

dijalankan di Agrowisata Sayur Organik Karangrejo? Apa Saja 

program atau daya tarik wisata yang ada? Bagaimana perencanaan 

program tersebut 

Jawab........................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

................................................................................................................. 

B. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan 

1. Apakah ada bantuan materil yang diterima Agrowisata yang datang 

dari masyarakat atau pribadi anda sendiri? Jika ada, siapa saja yang 

memberikan sumbangsih materil tersebut? 

Jawab........................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

................................................................................................................. 

2. Apakah ada bantuan tenaga yang diterima Agrowisata yang datang dari 

masyarakat atau pribadi anda sendiri? Jika ada, siapa saja yang 

memberikan sumbangsih tenaga tersebut? 

Jawab........................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

................................................................................................................. 

3. Apakah ada bantuan ide yang diterima Agrowisata yang datang dari 

masyarakat atau pribadi anda sendiri? Jika ada, siapa saja yang 

memberikan sumbangsih ide tersebut? 

Jawab........................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

................................................................................................................. 

4. Apakah ada pertukaran ilmu dari tiap anggota kelompok dalam 

pengembangan Agrowisata Sayur Organik Karangrejo? 

Jawab........................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

................................................................................................................. 

C. Pertisipasi Masyarakat dalam Menerima Manfaat 

1. Adakah Keuntungan pribadi dan kelompok yang didapatkan dari 

adanya Agrowisata Sayur Organik Karangrejo berupa materil maupun 

ilmu pengetahuan? 

Jawab........................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................
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..................................................................................................................

................................................................................................................. 

2. Berapakah rata rata jumlah pengunjung yang datang setiap harinya? 

Dihari apa biasanya pengunjung yang datang tinggi? 

Jawab........................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

................................................................................................................. 

3. Bagaimana skema pemasukan, pengeluaran dan keuntungan dari 

Agrowisata Sayur Organik Karangrejo? 

Jawab........................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

................................................................................................................. 

D. Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi 

1. Adakah keikutsertaan anggota dan masyarakat dalam pengawasan 

jalannya program yang ada di Agrowisata Sayur Organik Karangrejo? 

Jawab........................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

................................................................................................................. 
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Tanggal dan Waktu :Rabu, 14 Juli 2021 

Nama Narasumber :Bapak Dr. Agus Sutanto, M.Si 

Pekerjaan :Dosen (Ketua Tim PUMAKKAL Universitas 

Muhammadiyah Metro Metro) 

Alamat  :Yosodadi 

 

A. Dukungan Modal dari Swasta 

1. Adakah Dukungan modal dari swasta berupa investasi materil, alat, 

maupun konsultasi dan pendampingan berupa sosialisasi maupun 

pelatihan yang dilakukan terhadap pelaku usaha: 

Jawab: oke saya cerita pertama dulu ya baru samapai kesana gitu yaa. 

Itu memang bermula dari waktu itu saya dapat paten, saya punya dua 

paten yang didapatkan dari Disertasi sebenarnya dan paten saya itu 

dapat bakteri. Bakteri itu punya kemampuan untuk ngolah limbah 

sebenarnya dan kalau limbah saya beri bakteri itu, limbah itu kan asam 

ya kalau limbah nanans itu jadi netral, dan limbah yang awalnya hitam 

keruh bisa jadi jernih, itu saja Disertasinya. Nah setelah itu kan kita 

berfikir kalau limbahnya setelah di olah kita buang kan sayang begitu, 

nah bagaimana kalau limbahnya kita jadikan pupuk itu, sehingga 

bakteri yang ada di pupuk itu namanya Pumakkal. Pumakkal itu 

bahasa lampung artinya biang. Setelah itu dapat, sebenarmya kita itu 

mengerjakannya ada hibah memang, namanya PPUPIK. PPUPIK ini 

karya dosen untuk  dijual. Akhirnya kita memproduksi Pupuk. Nah 

untuk menjual pupuk itu tidak berjalan ternyata. Kalau kita buat jual 

saja kan orang gak percaya, untuk orang percaya harus ada contohnya 

begitu. Kemudian kita cara, mana yang memungkinkan kita 

aplikasikan pupuk itu, kemudian kita ketemu sama Mas Jon itu, beliau 

dulunya pakai pupuk kimia, kemudian kita ajak kerjasama “Mas Jon 

kita kerjasama yuk, Mas Jon yang kerja, saya yang ngasi pupuk”, 

awalnya seperti itu dan akhirnya disepakatai. Tahun pertama memang 

full kita biayai itu Mas, sewa tanah, ngolah tanah, fasilitas pagar 

keliling, fasilitas pertanian dari bibit dari alat- alat pokonya full lah 
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(Swa V1,1), mereka full tenaga saja (Swa-Mas V2,2).Setelah kita coba 

fasilitasi pupuk dan amcam macam, kemudian di tahun pertama 

berkembang tapikan yang namanya organik itukan sesuatu yang 

menantang ya Mas, pasti pertama tu rugi, susah, macem macem lah 

banyak, dalam hal budidaya seperti itu. Belum lagi mengelola 

kelompok, kan rame ya ada dua puluhan orang yang ada disitu. Waktu 

pertama ya kompak sekali, bareng kerja, kemudian pada saat ada 

hasilnya mereka kan kemudian manajemen nya lemah gitu ya (Swa-

Mas V4,1). Setelah tahun pertama, sewa tanahnya kan saya bebankan 

kepada mereka gitu ya, dua puluh juta waktu itu, agar mereka 

termotivasi hasil dari nanem itu bisa di kumpulkan untuk nyewa 

nanam di tahun berikutnya lagi, tahun pertama produksinya oke lah 

mereka bisa merasakan bedanya dengan pertanian yang kimia itu, 

mereka nanam dengan organik, mulai bisa buat pupuk, merawat secara 

organik, semuanya dialami (Swa-Mas V3,1). Dari tahun pertama itu 

yang awalnya kita mau jualan pupuk, dana itu ngalirnya semua ke 

sana, ke pembangunan agrowisata itu, untuk nyewa tanah, untuk buat 

kolam, macem macem lah, buat gubuknya, buat pagernya, biaya 

oprasional dan lain lain, tapi tetap ga masalah lah itu termasuk dalam 

pengorbanan kita, akhirnya kita full mendanai sewaktu tahun pertama 

itu (Swa V1,1). Kemudian tahun kedua saya bilang Mas Sarjono untuk 

di garis depan, saya yang di belakannya, biar dia juga punya leadership 

gitu jadi di tahun kedua saya bebankan untuk sewa tanah ke kelompok 

gitu agar tahun berikutnya mereka tidak ketergantungan dengan kami 

gitu. “Mas Jono ini sudah tahun kedua, tanah tetap saya pinjami, nanti 

Mas Jono yang kembalikan, untuk pupuk dari saya semua, promosi 

dan bantu jual biar kami bantu juga” saya bilang ke Mas Jono (Swa 

V2,1). Kemudian tahun kedua itu kelompok itu makin sendiri, tanah 

itu dibahi menjadi empat atau lima, mereka mengolah sendiri sendiri 

gitu, agro nya jadi gapunya apa apa, mereka ngolah sendiri, jual sendiri 

gitu. Kalau bicara masalah lika-liku kelompok, saya juga melihat Mas, 

BRI itu beberapa kali masuk ke situ, dan sifatnya bantuan. Kalau 
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bantuan itu dianggapnya duit datang begitu saja terus mereka bagi bagi 

saja (Swa V1,1). Saya Cuma menuntut uang sewa tanah saja biar 

mereka punya tanggung jawab. Dulu sudah kita atur itu, pembukuan 

nya sudah kita siapkan, tahun kedua dikumpulkan ini, nanti dapat 

hasilnya sekian, bahkan pembukuannya sudah kita bawa anak akutansi 

yang mengajari di situ (Swa V1,1). Tapi ya begitu malah jalan sendiri 

sendiri sampai Mas Jono nya juga pusing sendiri, bahkan dulu kan 

pendampingnya itu salah satu mahasiswa kita, sampai mundur 

pendamping nya itu (Swa V1,1). Tapi kita tetep berusaha untuk 

komunikasi terus dengan teman teman, yang penting disana Mas 

Srjono nya tidak menyerah saja, kalau Mas Jono nya nyerah kayanya 

susah juga gitu. Padahal dulu anggota itu kan petani juga, mereka 

nyewa di tempat lain, kan artinya mereka sudah diuntungkan, tahun 

pertama sudah disewakan tanah, tahun berikutnya dibagi gitu sewanya 

kan jadi ringan sebenarnya.  Itungannya kan kalau dalam setahun 

mereka bisa nanam 12 sampai 15 kali, dan dalam gasampai 5 kali 

panen lunas itu tanahnya (Swa V1,1). Yaa harapan saya masih ada 

yang mau berjuang gitu, makanya saya pasang Mas Sarjono itu, 

meskipun Mas Sarjono hanya dimusuhi banyak teman disana itu, dari 

awal pertama kali masuk udah di tuduh itu dapat uang sekian,dia sudah 

dapat sekian, muncul yang kaya gitu itu. Padahal kan kita masuk itu 

hanya membantu pupuk itu dan itu saja sudah melenceng dari kegiatan 

kami. Kalau dari kami itu maunya ya kita simbiosis begitu, kami dapat 

promosi nya, dari pupuk kami yang di contohkan di sana, dan Mas 

Jono juga dapat ilmunya serta beralih dari pupuk kimia ke pupuk 

orginik (Swa V1,1). Kalau untuk Pelatihan itu ada beberapa kegiatan, 

mulai dari yang peertama itu pelatihan untuk buat kompos nya, nanam 

nya, penjualannya juga, bahkan ada beberapa lembaga yang juga 

masuk ke situ, seperti kemarin dari tulang bawang itu dia ada pelatihan 

mengenai kelinci, ikan, dan budidayanya. Sebenarnya terbuka juga 

yaa, siapa yang mau ngasih pelatihan ya akan kita fasilitasi begitu 

(Swa V1,1). Bahkan pemerintah juga kan punya penyuluh pertanian 
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maka sudah pasti berpartisipasi di situ, Mas Jon juga pernah di undang 

ke provinsi kalau ga salah di Dinas Pertanian (Swa-Pem V2,1). Mas 

Jono juga beberapa kali mengedukasi orang, dan di minta oleh Dinas 

Pertanian untuk ceramah di beberapa tempah itu. Dampak nya sudah 

sangat terlihat bagi Mas Jono, sudah punya nama di komunitas 

pertanian (Swa-Mas V3,1). Dulu diawal itu kita ada 3 kali untuk 

koordinasi kelompok, bahkan ga Cuma dari anggota kelompok saja, 

ada orang orang petani lain bahkan pak lurah juga ikut dulu itu karena 

merasa akan ada sesuatu disitu (Swa-Mas V1,1). Setelah berjalan, ada 

pertemuan rutin juga untuk memantau. Bagian keuangan laporannya 

seperti apa, kalau mau nanam lagi juga kita adakan pertemuan yang di 

hadiri sama bapak bapak bahkan ibu ibunya juga gitu (Swa V1,1). 

Tahun pertama dan kedua masih berjalan, kemudian tahun ketiga pada 

buyar dan di ambil alih sama Mas Jono. Kalau dulu mereka aktif 

dalam skill-skill tertentu, apalagi kalau sudah masuk masalah cara 

budidaya, mereka kan punya kemampuan sebelumnya, dan mereka 

ingin membuktikan itu (Swa-Mas V1,1). Kalau sudah membahas 

lanjutannya seperti menejemen keuangan, nah merek sudah kurang, 

hanya memperhatikan saja, dan ga tertarik lah, nah ini yang 

sebenarnya jadi masalah (Swa-Mas V4,1). Sedangkan dari kita kan 

maunya mereka bukan hanya menanam nya, tapi bahgaimana cara 

mengolahnya, mendifersifikasi produknya, kemudian kita kembangkan 

agrowisatanya supaya menarik lebih banyak orang (Swa V1,1), 

B. Dukungan Promosi 

1. Adakah upaya dukungan promosi dari swasta dalam memperluas 

pasar dari Agrowisata Sayur Organik Karangrejo? Jika ada, 

bagaimana skema dari promosi tersebut? 

Jawab: Setelah itu, kemudian ternyata kan orang orang mulai melirik 

ya, orang sekolah pada mau datang, tamu dari mana mana juga mau 

datang, edukasinya disitu pengembangannya, jadi bukan hanya sekedar 

menanam dan kita untuk edukasi sekolah, dari dinas dan lainnya, 

mahasiswa juga terlibat disitu, sampai sekarang ada seratus lebih itu 
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yang skripsi, tesis, atau penelitiannya di situ. Nah jadi dulu produknya 

itu kita jual ke beberapa tempat, kan kita punya payungi, Hari Jumat 

kita jualan di kampus, komunitas Cina itu kan sudah ngerti organik ya 

Mas dan memang respek sama itu (Swa V2,1). Sebenarnya kalau efek 

dari agrowisata itu sendiri kami juga sudah banyak manfaatnya 

pemerintah juga mungkin sudah merasakan manfaatnya walaupun 

kadang pemerintah mereka merasa diuntungkan meskipun hanya 

nebeng saja, setidaknya mereka memerankan posisinya (Swa-Pem) dan 

saya lebih fokus kepada Mas Jono dan teman teman tadi karena Mas 

Jono udah janji mau melanjutkan usaha itu. Kemudian dari kami, 

yaudah kami bantu untuk pupuk dan juga kalau misalkan ada tamu 

tamu selalu kesitu, sebelumnya ada penjelasan dari kita lalu dibawa 

kesana, ya disana biasanya Mas Jono edukasi tentang agrowisata 

kemudian makan siangnya juga disana, disana kan kita buatkan Mecel 

OK (Swa V2,1) itu jadi setiap orang yang datang itu kan dipatok dua 

puluh lima ribu kalau tidak salah, itu hitungannya tiket masuk, dapet 

makan, minum, pulangnya dibawakan sayuran gitu. Sudah bagus dulu 

kita promosikan dengan berbagai fasilitas (Swa V2,1). Sebenarnya 

sekarang ada kabar yang menggembirakan, sudah kita sertifikatkan  

sayur sayuran itu. Jadi sayuran yang ada disana sudah kita sertifikatkan 

organik yang Prima 3 itu kita minta bantuan dari Dinas Pertanian 

(Swa-Pem V2,1), kita pernah sengaja datangkan kesana pada saat ada 

event kita, dulu ada event gowes kalau tidak salah, orang pertanian kita 

panggil kemudian kita minta sertifikasi (Swa V2,1), Alhamdulillah di 

Metro baru itu kalau tidak salah yang sudah disertifikasi sama Dinas, 

kalau ada sertifikat kan kita bisa taruh di label kita sehingga bisa 

masuk ke supermarket supermarket gitu, jadi kita bisa meningkatkan 

harga jualnya, pokoknya kita support terus. Sebenarnya kalau untuk 

pengembangan organik ini kan bukan hanya menjual sayuran tetapi 

juga pemasaran, nah ini juga jadi masalah. Nanam nya udah bisa, udah 

bagus, tapi kan pasar organik ini perlu edukasi dulu. Sebenarnya sudah 

banyak, bahkan komunitas Cina tadi itu kan sudah sangat paham gitu. 
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Kalau untuk di kampus dari sana kita beli dua ribu itu untuk per 

ikatnya nanti kita jual dua ribu lima ratu, hanya saja kita tidak bisa 

ambil banyak, mungkin hanya lima puluh smapai seratus ikat, karena 

kan konsumen di kampus juga tidak terlalu banyak, begitu kita setiap 

Hari Jumat (Swa 2,1). Sebenarnya peluang peluang itu juga sudah kita 

coba lakukan, tapi kalau untuk yang terlalu menekuni seperti itu juga 

belum ada. Jadi kemarin Kita sama Mas Jono juga ada inisiatif karena 

kan kalau sayur dijual mentah kan riskan ya, karena gampang bususk 

gitu, tapi kalau jus kan bisa lebih tahan, yang kedua mungkin eskrim 

karena anak anak kan jarang yang suka sayuran kan, jadi dengan 

eskrim mungkin anak jadi suka makan sayur.  Kemudian Mas Jono 

juga kan menanam bunga, jadi kalau ada bunga langka itu harusnya 

bibitnya bisa di jual, begitu juga kompos, disana kan alatnya ada, 

kemudian bahannya juga banyak jadi sebenarnya bisa saja dibuat, 

kemudian juga ikan, ikan ini jadi potensi yang besar juga mas, karena 

kan disana ada kolamnya jadi selain jual sayuran juga bisa jual ikan, 

dan itu terkontrol semua nya Mas, jadi sebelum kita olah kita cek 

semua kimia nya (Swa-Pem V2,1). Kembali lagi kalau untuk promosi, 

misalkan kita ada tamu dari kampus, mau dari lembaga apapun itu ya 

akan kita ajak kesana,karena kita punya icon disana, bahkan kalau 

orang dari luar lampung kesini juga kita ajak kesana, pokoknya 

kampanye nya kita galakkan lah supaya Karangrejo bisa naik terus, 

bahkan Pak Johan dan walikota yang baru juga udah beberapa kali ke 

sana dan merespon keberadaan agrowisata itu (Swa V2,1). Karena kita 

punya icon itu kita juga pinginnya jalur jalur yang ke arah sana di kasi 

petunjuk arah, karena kan lokasinya agak masuk, jadi bisa dengan 

mudah untuk di cari. Kemudian media masa juga kami gunakan untuk 

mempromosikan, kita juga ada web nanya PUMAKKAL (Swa V2,1), 

kalau disitu ada semua itu. Kita pro aktif juga sama pemerintah ya, jadi 

kalau mereka punya tamu, harus diajak ke sana (Swa V2,1) (Pem 

V3,2), kebetulan  istri camat itu kan mahasiswa sini juga jadi saya 

bilang kalau mereka punya tamu harus dibawa kesana. Kemudian kita 
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juga membangun jaringan jaringan untuk kesekolah ya Mas, dan 

jaringan ke gurunya (Swa V2,1). Kita juga membuat paket kunjungan 

kalau untuk lembaga atau pemerintah, jadi pertama kita sambut secara 

formal di Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Metro, kemudian kita 

ajak ke tempat pupuk nya, dan kemudian kita ajak untuk ke 

Agrowisata Karangrejo, kemudian karena kita join sama yang jual 

bibit di Pekalongan, jadi kita ajak untuk mereka belanja bibit di sana. 

Jadi ada satu paket kunjungan yang dikelolah oleh bagian promosi dari 

UM. Selain itu juga kita ada kerja sama oleh Lampung timur, jadi di 

sekitar Way Kambas itu ada lembaga swadaya masyarakat, kalau ada 

kegiatan disana dan waktunya memungkinkan, akan diajak ke sini 

juga, begitu (Swa V2,1). Kalau untuk sekolah, paketnya cukup kesana 

saja, karena waktu mereka tidak bisa terlalu lama ya, apalagi anak TK, 

jadi mereka kesana untuk belajar berkebun dan nanem sayuran. Kalau 

sudah remaja dan orang dewasa memang sudah dipaketkan dengan 

Mecel OK tadi (Swa V2,1). Jadi itu upaya dari kampus untuk membuat 

Agrowisata Karangrejo itu tetap eksis. 
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Tanggal dan Waktu :Jumat, 26 Maret 2021 

Nama Narasumber :Bapak Sarjono 

Pekerjaan :Petani (Ketua Kelompok Tani Hijau Daun 

Alamat :Karangrejo 

 

A. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan 

1. Apakah anda dan anggota selalu berpartisipasi dalam pengambilan 

keputusan yang akan diambil dalam pengembangan Agrowisata Sayur 

Organik Karangrejo? 

Jawab: Waktu di awal dulu memang kita kalo mau ngambil keputusan 

pasti bareng bareng mas. Kita kan kerjasama nya sama UM, mereka 

yang punya rencana untuk buat Agrowisata ini terus dijelaskan ke 

kami. Waktu itu rame Mas yang datang, bukan cuma dari kelompok 

hijau daun saja, tapi yang berminat dan mau pindah ke organik 

memang cuma kami saja Mas.  

(Mas V1,1) 

2. Apakah anda dan anggota memiliki inisiatif dalam mengemukakan 

pendapat yang akan diajukan dalam pengambilan keputusan? 

Jawab: Wah kalau dulu semua nya semangat mas, semua ditanyakan. 

Mulai dari nanam nya beda atau engga, teknik nyiramnya, terus ada 

kekurangan atau engga kalo kita pindah ke organik. Pokoknya pada 

semangat Mas 

(Mas V1,2) 

3. Apakah anda dan anggota paham terhadap semua program yang akan 

dijalankan di Agrowisata Sayur Organik Karangrejo? Apa Saja 

program atau daya tarik wisata yang ada? Bagaimana perencanaan 

program tersebut 

Jawab: ya tadi itu mas, awalnya kan yang punya rencana itu tim nya 

Pak Agus, dosen UM. Nah setelah ketemu pertama kali itu, saya di 

kasi amanat buat ngurus Agrowisatanya Mas, untuk modal semua dari 

Pak Agus (Mas-Swa V1,1). Awalnya dulu Cuma mau jadi percontohan 

sayur organik untuk petani lain terus kita liat peluang, sekalian saja 
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dijadikan Agrowisata. Sasaran nya udah pasti orang orang yang mau 

penelitian sama belajar soal sayur organik itu lo mas, anak anak TK, 

terus mahasiswa juga banyak.  

`(Mas V1,3) 

B. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan 

1. Apakah ada bantuan materil yang diterima Agrowisata yang datang 

dari masyarakat atau pribadi anda sendiri? Jika ada, siapa saja yang 

memberikan sumbangsih materil tersebut? 

Jawab: Gak ada mas, gaada yang ngasi sumbangan kalo dari 

masyarakat. Karena dulu pas awal di bangun modal nya dari Pak Agus, 

jadi beliau Cuma minta kami untuk nyiapin tenaga buat ngurus 

Agrowisata ini. 

(Mas V2,1) 

2. Apakah ada bantuan tenaga yang diterima Agrowisata yang datang dari 

masyarakat atau pribadi anda sendiri? Jika ada, siapa saja yang 

memberikan sumbangsih tenaga tersebut? 

Jawab: Nah kalau tenaga iya mas, kita gotong royong. Buat pagar, buat 

saung, buat itu loh mas yang buat neduhin jalan, terus nyusun 

tanamannya mau dimana, terus ngebajak sama ngerawat. Pokonya kalo 

urusan tenaga full dari kami 

(Mas V2,2) 

3. Apakah ada bantuan ide yang diterima Agrowisata yang datang dari 

masyarakat atau pribadi anda sendiri? Jika ada, siapa saja yang 

memberikan sumbangsih ide tersebut? 

Jawab: Biasanya kalo ide ide gitu jarang Mas, ada tapi ga sering. 

Biasanya ide nya tu dari tim nya Pak Agus, sebenernya kalo saya tu 

punya juga mas cita cita apa yang mau di tambahin disana, tapi kan 

masi covid ya jadi belom kerealisasi Mas. 

(Mas V2,3) 

4. Apakah ada pertukaran ilmu dari tiap anggota kelompok dalam 

pengembangan Agrowisata Sayur Organik Karangrejo? 
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Jawab: gaada Mas, kan dulu kita sama sama belum tau apa itu organik, 

jadi ya kita ikutin gimana yang di contohin sama tim nya Pak Agus aja. 

Kalau ada yang bingung bari di tanyakan. Paling gitu sih Mas 

(Mas V2,4) 

C. Pertisipasi Masyarakat dalam Menerima Manfaat 

1. Adakah Keuntungan pribadi dan kelompok yang didapatkan dari 

adanya Agrowisata Sayur Organik Karangrejo berupa materil maupun 

ilmu pengetahuan? 

Jawab: kalo ilmu banyak mas, namanya juga kita baru tau kan soal 

organik ini jadi pasti banyak ilmu yang didapatkan. Bahkan kadang 

saya juga di panggil sama dinas pertanian untuk jadi percontohan. Jadi 

kaya ngisi seminar gitu Mas. Kalo untuk materil, untuk agrowisata 

yang baru di rintis udah lumayan sih Mas, rata rata 500 ribu bisa dapet 

Mas, apalagi sebelum covid ini Mas. 

(Mas V3,1) 

2. Berapakah rata rata jumlah pengunjung yang datang setiap harinya? 

Dihari apa biasanya pengunjung yang datang tinggi? 

Jawab: sebenernya ga tentu sih Mas kalau pengunjung. Kalau 

perorangan itu ya 15-20 pengunjung paling sehari. Tapi kalau udah ada 

acara dari sekolah, atau ada tamu nya UM, atau ada tamunya dinas 

dinas biasanya lebih ramai lagi Mas, bisa 50 sampai 100an orang Mas 

(Mas V3,2) 

3. Bagaimana skema pemasukan, pengeluaran dan keuntungan dari 

Agrowisata Sayur Organik Karangrejo? 

Jawab: kalo masalah keuangan itu dibukukan sama bendahara, Bu tumi 

namanya. Ya kita liat dulu mas, dalam sehari itu dapatnya berapa dari 

agrowisatanya. Terus ada uang kas nya juga jadi di potong. Baru nanti 

sisanya di bagi sama anggota Mas. Untuk uang kas itu dipake buat 

perawatan, sama modal untuk jaga jaga siapa tau ada keperluan. 

(Mas V3,3) 

D. Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi 
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1. Adakah keikutsertaan anggota dan masyarakat dalam pengawasan 

jalannya program yang ada di Agrowisata Sayur Organik Karangrejo? 

Jawab: Ya bagus mas, kita bareng bareng buat liat perkembangan dari 

agrowisatanya, kalo misalkan ada yang kurang ya kita diskusi gimana 

caranya biar Agrowisata kita kita jadi lebih bagus gitu Mas 

(Mas V4,1) 


