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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi di suatu daerah yang kuat dan mempunyai prinsip 

berkelanjutan akan memunculkan sebuah kolaborasi yang efektif dari pemanfaatan 

sumberdaya yang ada. Dalam hal ini pemerintah berperan strategis dalam hal 

memberikan tempat dan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi 

penuh di dalam aktivitas perekonomian. Indonesia yang menganut asas 

desentralisasi seperti di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai 

Pemerintah Daerah, bahwa otonomi yang dianut adalah dengan cara memberikan 

kewenangan kepada daerah secara nyata, luas, dan bertanggungjawab secara 

proporsional. Sehingga setiap daerah harus mampu bersaing secara kompetitif 

dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk menggali dan mengembangkan 

potensi wilayah secara menyeluruh (Muzha, 2013). 

Dari beberapa wilayah di Jawa Timur salah satunya adalah Kota Blitar 

mempunyai destinasi pariwisata yang patut untuk diperhitungkan. Mengingat Kota 

Blitar sebagai salah satu tempat tujuan dari wisatawan yang ingin berkunjung ke 

Makam Bung Karno. Kota Blitar memiliki potensi wilayah untuk dikembangkan 

menjadi daerah pariwisata dengan pemanfaatan lahan pertanian. Menurut Badan 

Pusat Statistik (BPS) Kota Blitar masuk ke dalam kategori kota terkecil di Jawa 

Timur yaitu dengan luas 32,57km²  maka pemerintah daerah harus mampu 

meningkatkan potensi yang ada di dalamnya dengan tujuan untuk terciptanya 

kesejahteraan pada masyarakat, peningkatan pelayanan pemberdayaan masyarakat, 
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dan peningkatan peran serta masyarakat sebagai pemain kunci dalam kegiatan 

ekonomi (BPS Kota Blitar, 2017). 

Pengembangan pariwisata dengan pemanfaatan lahan pertanian dan 

perkebunan sebagai objek wisata atau lebih dikenal sebagai agrowisata dapat 

digunakan  sebagai media untuk menonjolkan budaya lokal dalam pemanfaatan 

lahan di pedesaan. Selain itu pengembangan agrowisata dapat memberikan 

kesempatan kerja baru karena usaha ini pada dasarnya menyerap tenaga kerja dari 

masyarakat lokal sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi di pedesaan. Dengan 

mengembangkan beberapa aspek termasuk semua jenis tumbuhan yang 

dibudidayakan akan memberikan motivasi dan daya tarik bagi wisatawan yang 

ingin berkunjung. Beberapa aspek yang dimaksud didalamnya yaitu seperti jenis 

tanaman yang menjadi ciri khas, cara yang diguankan dalam budidaya, pengelolaan 

produk menjadi bentuk lain, dan teknologi yang digunakan (Muzha, 2013). 

Sama halnya seperti kota lain yang berada di dekat Kota Blitar seperti 

Malang yang terkenal dengan buah apel dan Lumajang dengan buah pisangnya. 

Kota Blitar juga  memiliki potensi wilayah yang berbasis pertanian yaitu berupa 

perkebunan belimbing tepatnya di Kelurahan Karangsari. Dimana setiap warganya 

diwajibkan untuk menanam buah belimbing di lahan yang kosong. Tentu hal ini ada 

tujuannya yaitu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Dan karena 

keunikannya perkebunan ini diresmikan oleh pemerintah daerah dan dijadikan 

sebagai agrowisata karena dirasa memiliki kontribusi dalam perekonomian 

masyarakat sekitar. Saat ini jumlah pohon belimbing di Kelurahan Karangsari telah 

mencapai 30.000 pohon setelah berdirinya Agrowisata Belimbing Karangsari dan 
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menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Blitar. Jika ditotal dengan Agrowisata 

Belimbing yang luasnya 6 hektare maka luas keseluruhan kebun belimbing di 

Kelurahan Karangsari bisa mencapai 25 hektare (Ika Alfathan, 2016). 

Belimbing Karangsari yang dikembangkan oleh Kelompok Tani Margo 

Mulyo  yang terdiri dari 57 petani belimbing ini berbeda dengan buah Belimbing di 

daerah lain. Belimbing yang dihasilkan sudah disertifikasi oleh Menteri Pertanian 

menurut Surat Keputusan No.483/Kpts/LB 240/8/2004  buah belimbing yang 

dihasilkan merupakan Varietas Unggul. Keunggulan buah belimbing ini yaitu 

memiliki ukuran yang lebih besar dengan bobot 350-600 gram/buah, rasanya yang 

manis dengan kadar gula 3,68-9,27º Brix dan kadar vitamin C 6,75-9,36 mg/100gr. 

Setiap pohon rata-rata menghasilkan minimal sebanyak 20 kilogram dan bisa 

sampai lebih dari 50 kilogram buah tiap satu kali panen. Setiap tahun pohon 

belimbing bisa menghasilkan buah empat kali dengan umur tanaman bisa lebih dari 

4 tahun (Kristanto, 2014). 

Tanaman belimbing yang ditanam di Agrowisata Belimbing Karangsari 

Kota Blitar ini mampu menghasilkan kurang lebih 15 ton belimping tiap masa 

panen. Dengan potensi wisata pertanian ini, belimbing yang ada di Kota Blitar 

menjadi lebih dikenal oleh masyarakat luas. Sehingga menjadikan Kota Blitar 

sebagai daerah pemasok utama buah belimbing untuk daerah lain di Pulau Jawa. 

Bahkan kota-kota besar seperti Surabaya, Solo, Semarang, sampai Jakarta, 

Yogyakarta dan Bandung (Riady, 2017). 

Dengan menggunakan prinsip berkelanjutan masyarakat terdorong untuk  

mengelola produk menjadi bentuk lain dengan melakukan inovasi. Hal ini juga  
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didorong oleh melimpahnya produksi belimbing di Kelurahan Karangsari. 

Misalnya saja, buah belimbing yang terlalu matang akan dibuat olahan makanan 

khas Kota Blitar yaitu opak gambir. Selain opak gambir masyarakat juga mengolah 

belimbing menjadi berbagai olahan lain seperti keripik belimbing, manisan kering 

belimbing, dodol belimbing dan minuman sari belimbing. Belimbing afkir daripada 

dibuang secara percuma ternyata dapat diubah menjadi produk lain yang bernilai 

ekonomis dan tentunya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri. 

Untuk memperkenalkan produk olahan ini masyarakat melakukan proses 

pengolahan  di dalam Agrowisata Belimbing Karangsari. Dengan begitu 

pengunjung bisa langsung melihat semua proses di dalamnya (Lestari, 2016).  

Pengembangan sektor pariwisata disebut sebagai sektor andalan pada 

perekonomian nasional  yang dalam operasionalnya yakni bertumpu pada potensi 

alam, potensi budaya, dan juga kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini 

berarti bahwa permintaan dari wisatawan akan produk wisata yang terkait dengan 

alam dan kehidupan serta budaya masyarakat di wilayah tersebut terus 

dikembangkan. Disini masyarakat yang merupakan seorang petani mulai 

dikenalkan dan diberi wawasan tentang dunia pariwisata. Proses ini akan 

memunculkan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Artinya, setelah 

adanya pembangunan wilayah berupa wisata pertanian atau agrowisata diharapkan 

mampu meningkatkan potensi alam dan kehidupan ekonomi masyarakat yang lebih 

baik dari sebelumnya  (Prasiasa, 2011).  
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana dampak pengembangan wilayah Agrowisata Belimbing Karangsari 

Kota Blitar terhadap perekonomian masyarakat? 

2. Apakah terjadi peningkatan pendapatan pada petani belimbing setelah 

berdirinya Agrowisata Belimbing Karangsari Kota Blitar? 

C. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang dibuat dalam penelitian ini yaitu bahwa penelitian 

ini hanya membahas tentang: Dampak perekonomian masyarakat di wilayah 

Agrowisata Belimbing Karangsari Kota Blitar yang menyangkut peningkatan 

pendapatan petani belimbing. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendiskripsikan dampak dari pengembangan wilayah Agrowisata 

Belimbing Karangsari Kota Blitar terhadap perekonomian masyarakat. 

2. Untuk menganalisis peningkatan pendapatan petani belimbing setelah 

berdirinya Agrowisata Belimbing Karangsari Kota Blitar. 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kumpulan koleksi pustaka dan 

menjadi dasar acuan yang digunakan dalam penelitian selanjutnya oleh kalangan 

akademis lainnya. 

2. Manfaat praktisi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa digunakan oleh Pemerintah Kota Blitar 

sebagai dasar pertimbangan dalam pengembangan wilayah Agrowisata Belimbing 
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Karangsari Kota Blitar untuk menentukan strategi dan langkah kebijakan apa yang 

akan dilakukan guna meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. 


