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BAB IV 

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

4.1 Profil Wisata Petik Jeruk Selorejo 

Wisata petik jeruk mandiri Desa Selorejo merupakan wisata pertanian yang 

didirikan atas kolaborasi Kelompok Tani Sumber Makmur dengan Dinas Pertanian 

dan Perkebunan Kabupaten Malang pada tahun 2002, namun tidak berjalan dengan 

maksimal lalu usaha ini ditutup. Tahun 2003 Bapak Ahmad Tirmidzi atau yang 

lebih sering dikenal sebagai Bapak Suwaji membuka kembali wisata petik jeruk 

mandiri ini secara pribadi dikarenakan banyak wisatawan yang ingin berkunjung ke 

wisata petik jeruk, karena usaha telah ditutup, beliau menawarkan wisatawan untuk 

berkunjung ke kebun beliau, melihat peluang inilah beliau mengabil alih wisata 

petik jeruk tersebut. 

Wisata petik jeruk mandiri Desa Selorejo menyediakan kegiatan wisata 

yakni petik jeruk, study tour, pelatihan, penelitian. Fasilitas yang ditawarkan oleh 

usaha ini adalah kebun jeruk, jasa tour guide, areal parkir, tempat pendaftaran 

sekaligus toko sembako, kamar mandi yang berada di tempat pendaftaran, dan 

booth penjualan jeruk segar. Wisatawan yang berkunjung ke wisata petik jeruk 

mandiri mencakup siswa SD sampai SMA, mahasiswa, keluarga, organisasi, dan 

kelompok informal seperti ikatan alumni, kelompok arisan dan lain-lain.   
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4.2 Struktur Organisasi Wisata Petik Jeruk Selorejo 

Anggota yang mengelola wisata petik jeruk mandiri terdiri dari :  

 

1Gambar 4.1 Struktur Organisasi Agrowisata Petik Jeruk Selorejo 

4.3 Ketenagakerjaan 

Bapak Ahmad Tirmidzi atau yang biasa di kenal sebagi Bapak Suwaji 

merupakan pemilik dan pemimpin usaha. Jabatan sekretaris dipegang oleh Ibu 

Nurus Sa’adah, sedangkan keuangan dipegang oleh Ibu Aminah. Posisi kepala 

bidang pembudidayaan diduduki oleh Bapak Antok, lalu Kepala Bagian Pariwisata 

diduduki oleh Bapak Bagus, dan Kepala Bagian Pasca Panen diduduki oleh Bapak 

Suntoro. 

Jumlah pekerja di wisata petik jeruk mandiri Desa Selorejo berjumlah 16 

orang dengan pekerja pria berjumlah 11 orang dan pekerja wanita berjumlah 5 

orang. Jumlah pekerja diwisata petik jeruk mandiri Desa Selorejo tidak paten 

berjumlah 16 orang, hal ini dikarenakan jika jumlah wisatawan yang datang banyak 

akan ada pekerja bantuan yang dikerahkan sedangkan jika sepi pekerja yang 

Pemimpin Perusahaan :

Suwaji
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Pembudidayaan :

Antok

2 Pekerja
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Kepariwisataan :
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dikerahkan khususnya untuk tour guide hanya berjumlah 2-3 orang. Jam kerja 

pekerja wisata petik jeruk mandiri Desa Selorejo dimulai pukul 07.00 – 17.00 WIB. 

Sistem penggajian atau pemberian upah kepada pekerja dihitung perhari dan 

diberikan setiap seminggu sekali. Upah yang diberikan untuk para pekerja sebesar 

Rp50.000 perharinya, dengan jatah konsumsi satu kali sehari untuk makan siang 

selama hari kerja.  

4.4 Jasa dari Wisata Petik Jeruk Selorejo  

a. Tour Guide atau Pemandu Wisata 

Sesuai namanya wisata petik jeruk di Desa Selorejo menawarkan 

pengalaman memetik sendiri buah jeruk di kebun secara langsung, wisata 

petik jeruk di Desa Selorejo memiliki jasa pemandu wisata untuk membantu 

dan menemani wisatawan selama berkunjung. 

2Gambar 4.2 Bapak Suwaji mendampingi wisatawan berekreasi di wisata petik 

jeruk 
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b. Study Tour 

Study Tour atau rekreasi sekolah ditujukan untuk mangajarkan dan 

mendekatkan siswa-siswa TK atau SD kepada alam, menumbuhkan rasa 

cinta lingkungan dan memberi wawasan tentang buah jeruk sambil 

berekreasi dengan gembira. 

3Gambar 4.3 Guru dan siswa-siswi SD yang sedang study tour di wisata petik jeruk 

 

c. Pelatihan 

Wisata petik jeruk di Desa Selorejo menawarkan jasa pelatihan bagi 

siapa saja yang berminat baik organisasi atau kelompok.  

d. Penelitian 

Wisata petik jeruk di Desa Selorejo juga membuka usahanya untuk 

dijadikan tempat penelitian oleh perseorangan, kelompok atau organisasi 

yang ingin meneliti seputar jeruk, tanah, atau wisata itu sendiri. Peneliti 

yang hendak melakukan penelitian akan dikenakan biaya sebesar 300 ribu. 
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4Gambar 4.4 Mahasiswa melakukan kegiatan turun lapang dengan membagikan 

kuisioner dan wawancara ke pengunjung 

4.5 Fasilitas dari Wisata Petik Jeruk Mandiri di Desa Selorejo 

Wisata Petik Jeruk Selorejo memiliki beberapa fasilitas antara lain : 

1. Kebun Jeruk 

Wisata petik jeruk menawarkan pengalaman memetik jeruk secara 

mandiri langsung dari kebunnya, wisata ini memiliki luar kebun kurang 

lebih 2 Ha. Pemandangan alam yang cukup menarik serta udara yang sejuk 

menambah daya tarik dari wisata petik jeruk di Desa Selorejo. Wisata ini 

menawarkan buah sepanjang tahunnya, karena para pengunjung akan 

diarahkan untuk mengambil buah diarea yang spesifik, dengan adanya 

sistem bergilir ini buah selalu tersedia bagi wisatawan. 

2. Tempat pendaftaran. 

Wisata petik jeruk memiliki tempat pendaftaran sendiri yang 

menyatu dengan toko sembako, di tempat pendaftaran ini ada sejumlah 

peraturan dan informasi seputar wisata petik jeruk mandiri di Desa Selorejo. 

Wisatawan dapat menimbang jeruk yang dipetik dikebun untuk dibawa 

pulang di tempat pendaftaran ini. 
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3. Kios jeruk segar 

Wisata petik jeruk menawarkan jeruk manis dengan harga yang 

lebih terjangkau, kios jeruk segar ini juga berlokasi sama dengan tempat 

pendaftaran. 

4. Kamar mandi 

Wisata petik jeruk menyediakan 1 kamar mandi yang berada di 

belakang tempat pendaftaran. 

5. Gazebo 

Wisata petik jeruk menyediakan gazebo berjumlah 2 unit di kebun jeruk dengan 

tujuan untuk menjadi tempat berteduh, beristirahat atau melihat pemandangan.
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