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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN  

Seiring dengan perkembangan dunia bisnis di era globalisasi ini 

perusahaan khususnya di sektor pariwisata, mengalami peningkatan 

yang cukup pesat. Hal ini dikarenakan, pariwisata merupakan salah 

satu jenis industri jasa, yang memegang peranan yang cukup tinggi 

dalam memberikan kontribusi di bandingkan dengan usaha-usaha di 

sektor lain sehingga memicu perusahaan untuk membuka peluang di 

bidang pariwisata. 

Hal ini pula yang kemudian memunculkan berbagai jasa, sarana 

dan prasarana seperti usaha pengembangan kawasan pariwisata, 

perhotelan, biro perjalanan wisata, usaha cinderamata dengan peluang 

tersebut oleh pembisnis digunakan untuk memperluas aktifitas 

usahanya. Namun tidak dipungkiri bahwa dengan semakin banyaknya 

perusahaan di bidang jasa maka akan muncul persaingan yang sangat 

ketat. 

Agrowisata Sondokoro merupakan salah satu industri jasa yang 

bergerak di bidang pariwisata yang memiliki fasilitas seperti instalansi 

pabrik gula, kantor, rumah dinas, mushola, gedung pertemuan, taman 

kanak-kanak, cafeteria, lapangan teknis, remise, instalansi pengolahan 

limbah, gudang dan spoor teboe yang menggunakan loko uap dan 
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diesel serta menggunakan gerbong replika dari kremoon peninggalan 

Mangkoenagoro IV. Selain itu pula Agrowisata Sondokoro juga 

menawarkan berbagai obyek wisata meliputi spoor teboe yang 

melintasi persawahan dan kebun tebu di sekitar pabrik gula, wisata 

pendidikan merupakan wisata yang dapat memberikan pengetahuan 

mengenai proses pembuatan gula beserta instalansinya. 

Lahirnya Agrowisata Sondokoro memang tidak lepas dari 

semakin mundurnya industri produksi gula nasional. Oleh karena itu, 

pabrik gula Tasikmadu melakukan dengan cara mendirikan Agrowisata 

Sondokoro. Awal terdirinya Agrowisata Sondokoro berdasarkan 

potensi yang dimiliki oleh Pabrik Gula Tasikmadu. Pabrik Gula 

Tasikmadu memiliki lahan yang luas, pohon-pohon tua yang berusia 

ratusan tahun, benda-benda bernilai dan benda-benda sejarah yang 

berasal dari peninggalan KGPAA Mangkunagara IV. Aset peninggalan 

di zaman kolonial ini sangat potensial dan ini tidak akan disia-siakan 

oleh PG Tasikmadu. Proses pengembangan konsep agrowisata 

edutainment ini bertujuan agar generasi muda mengetahui sejarah PG 

Tasikmadu yang didirikan KGPAA Mangkunegara IV. 

Dengan adanya fasilitas yang ada dan koneksi yang terjalin 

dengan beberapa pihak, maka salah satu cara untuk memenangkan 

persaingan adalah menjalin kerjasama dalam hal pemasaran yang baik 

dengan berbagai pihak. Agrowisata Sondokoro selalu berusaha 
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meningkatkan jumlah pengunjung dengan relationship marketing yang 

baik melalui banyak pihak terutama biro perjalanan wisata (travel). 

Berdasarkan pada pemaparan diatas maka penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan judul : DESKRIPSI RELATIONSHIP 

MARKETING AGROWISATA SONDOKORO UNTUK 

MENINGKATKAN JUMLAH PENGUNJUNG. 

B. PERUMUSAN MASALAH  

Bagaimanakah gambaran Relationship marketing di Agrowisata 

Sondokoro Karanganyar untuk meningkatkan jumlah pengunjung ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Untuk mengetahui gambaran Relationship marketing di 

Agrowisata Sondokoro Karanganyar untuk meningkatkan jumlah 

pengunjung. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Perusahaan  

Sebagai masukan sekaligus bahan pertimbangan bagi Agrowisata 

Sondokoro pada umumnya dalam menentukan dan memutuskan 

kebijakan yang terkait dengan relationship marketing yang 

digunakan. 
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2. Bagi Akademik 

Sebagai masukan untuk pihak-pihak lain yang tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai masalah relationship marketing 

dan menambah wawasan sebagai bahan pertimbangan. 

3. Bagi Peneliti 

Tugas akhir ini juga sangat berguna bagi peneliti sendiri, yaitu 

untuk mempraktekkan teori-teori yang didapat dibangku kuliah. 

 

E. METODE PENELITIAN 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Obyek penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah :  

Nama   : Agrowisata Sondokoro 

Alamat  : Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar 

No. Telp  : 0271 7009334 

Website  : www.tasikmadoe-sondokoro.com

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

Sumber data primer yaitu data yang secara langsung dikumpulkan 

oleh peneliti melalui wawancara dan observasi, dan sumber data 

sekunder yaitu data mengenai gambaran umum perusahaan, 

struktur organisasi dan referensi. 
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3. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam mengumpulkan data yang akan diolah, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data :  

a. Metode Wawancara  

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan baik dengan pemimpin ataupun karyawan 

agrowisata sondokoro dengan mengadakan tanya jawab. 

b. Metode Observasi 

Teknik ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan 

pencatatan langsung ke perusahaan untuk mendapatkan data 

yang diperoleh. 

c. Metode Studi Pustaka 

Mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang berupa buku-

buku dan kepustakaan lain yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti agar mendapatkan gambaran dan pengertian 

secara teoritis. 

4. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa 

diskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan memaparkan masalah 

yang diteliti. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Jasa 

Menurut Kotler (1994) mendefinisikan jasa adalah setiap tindakan 

atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak 

lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 

kepemilikan apa pun. 

Karakteristik jasa dan klasifikasi jasa menurut Griffin (1996) adalah 

sebagai berikut : 

1. Intangibility 

Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium 

sebelum jasa itu dibeli. Nilai pentingnya bahwa jasa dialami 

konsumen dalam bentuk kenikmatan, kepuasan atau rasa aman. 

2. Unstorability 

Jasa tidak mengenal persediaan atau penyimpanan dari produk 

yang dihasilkan. Karakteristiknya, jasa ini tidak dapat dipisahkan 

mengingat jasa pada umumnya dihasilkan dan dikonsumsi secara 

bersamaan. 

3. Customization 
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Jasa didesain khusus untuk kebutuhan pelanggan, seperti pada 

jasa asuransi dan kesehatan. 

Jenis data berdasarkan tingkat kontak konsumen, yaitu : 

a. High-contact system 

Konsumen menerima langsung jasa, karena konsumen 

merupakan bagian dari sistem. Misalnya pada pendidikan, rumah 

sakit dan transportasi. 

b. Low - contact system 

Konsumen tidak perlu menjadi bagian dari sistem untuk 

menerima jasa. Misalnya jasa reparasi mobil dan jasa perbankan. 

Faktor-faktor yang menjadi kunci sukses jasa adalah : 

1) Memperbaharui jasa yang ditawarkan 

2) Melokalisasi system point of service 

3) Menyelenggarakan kontrak layanan sebagai hambatan larinya 

konsumen. 

4) Menggunakan kekuatan informasi 

5) Menentukan nilai strategis jasa pada konsumen 

 

B. Pengertian Pariwisata 

Beberapa definisi tentang pariwisata dari berbagai ahli : 

1. Pariwisata adalah salah satu industri baru yang mampu 

menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan 

lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta 
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menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Robert Mc. Intosh 

and Shashikant Gupta mengatakan bahwa “pariwisata merupakan 

gabungan gejala dan hubungan timbul dari interaksi wisatawan, 

bisnis, pemerintah, tuan rumah, serta masyarakat tuan rumah 

dalam proses menarik dan melayani wisatawan”. (wahab, 1996). E. 

Guyer-Flueller, dalam bukunya “Hanbunch das Scheweizerischen 

Volkawirtschaft” merumuskan pariwisata dalam arti modern adalah 

pariwisata merupakan gejala zaman sekarang yang didasarkan 

atas kebutuhan kesehatan pergantian hawa, penilaian yang sadar 

dan menumbuhkan pada keindahan alam, kesenangan dan 

kenikmatan alam semesta, dan khususnya disebabkan oleh 

bertambahnya pergaulan bangsa dan kelas dalam masyarakat 

manusia sebagai hasil perkembangan perniagaan, industri serta 

penyempurnaan alat-alat pengangkut. (Pendit: 1999). 

2.  Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk 

sementara waktu, yan diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat 

yang lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (business) atau 

mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk 

menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan berekreasi 

atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam (Yoeti: 

2001) 

3. Pariwisata adalah segala kegiatan dalam masyarakat yang 

berhubungan dengan wisatawan. Sedangkan semua kegiatan yang 



9

dilakukan utuk mendatangkan para wisatawan, seperti 

pembangunan hotel, pemugaran obyek budaya, pembuatan pusat 

rekreasi, penyelenggaraan peran pariwisata, penyediaan angkutan 

dan lain sebagainya, semua ini disebut kegiatan kepariwisataan. 

(Soekadijo:  1996) 

Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pariwisata 

adalah suatu perjalanan yang dilakukan sementara waktu, dari satu 

tempat ke tempat lain yang dilakukan sebagai suatu rekreasi untuk 

mendapatkan kepuasan. 

Menurut H. Aryanto Tjokronegoro dalam Yoeti (2001) jenis 

pariwisata yang diadakan di Indonesia antara lain: 

a. Pleasure tourism, yaitu pariwisata untuk menikmati suasana 

segar, mengendorkan ketegangan syaraf, menikmati keindahan 

alam, dan memuaskan keinginan tentang tempat-tempat baru 

dan berbeda dengan lingkungan sendiri. 

b. Recreational tourism, adalah pariwisata untuk memanfaatkan 

hari-hari libur untuk memulihkan kesehatan jasmani dan rohani, 

biasanya mereka tinggal ditempat-tempat yang dipandang dapat 

memenuhi tuntutan dan tujuannya. 

c. Sport tourism, adalah pariwisata untuk menonton big sport event 

maupun untuk berlatih atau untuk mempraktekkan sendiri 

kegiatan olahraga itu sendiri. 
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d. Bussines tourism, adalah pariwisata yang dilakukan oleh kaum 

pengusaha, disela-sela kegiatan bisnisnya, mereka juga sering 

berperilaku seperti wisatawan. 

e. Convention tourism, adalah pariwisata yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan suatu seminar atau konferensi nasional. 

f.   Culture tourism, adalah pariwisata yang berkaitan dengan 

kebudayaan seperti mempelajari adat istiadat, cara hidup 

masyarakat tertentu, mengunjungi monumen bersejarah dan 

peninggalan purbakala. 

Obyek wisata dalam UU No. 9 tahun 1990 tentang 

kepariwisataan menyebutkan obyek wisata adalah segala sesuatu 

yang menjadi sasaran wisata. Selanjutnya, obyek wisata menurut 

UU No. 9 tahun 1990 terdiri atas : 

1) Obyek wisata dalam daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang 

Maha Esa, yang terwujud keadaan alam serta flora dan fauna. 

2) Obyek wisata dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang 

berwujd museum peninggalan sejarah, seni budaya, wisata 

agro, wisata tirta, wisata petualangan, taman rekreasi dan 

tempat hiburan. 

Pengertian obyek wisata adalah bermacam-macam hal yang dapat 

dilihat, disaksikan, dilakukan dan dirasakan (Yoeti: 2001). 

Pengertian industri pariwisata menurut R. S Darmajati dalam 

Sihite (2000) adalah rangkuman dari berbagai macam usaha yang 
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bersama-sama menghasilkan produk atau jasa atau layanan yang 

nantinya baik secara langsung maupun tidak langsung akan 

dibutuhkan oleh wisatawan selama perjalanan. 

C.  Pengertian Travel Agent  

Travel agent atau biro perjalanan wisata adalah perusahaan yang 

menyelenggarakan kegiatan paket wisata dan agen perjalanan 

Widodo Utomo (2009). 

Adapun kegiatan-kegiatan usaha biro perjalanan wisata adalah : 

1. Menyusun dan menjual paket wisata luar negeri atas dasar 

permintaan. 

2. Menyelenggaraan atau menjual pelayaran wisata (cruise). 

3. Menyusun dan menjual paket wisata dalam negeri kepada umum 

atau atas dasar permintaan. 

4. Menyelengarakan pemanduan wisata. 

5. Menyediakan fasilitas untuk wisatawan. 

6. menjual tiket/karcis sarana angkutan, dan lain-lain. 

7. Mengadakan pemesanan sarana wisata. 

8. Mengurus dokumen-dokumen perjalanan sesuai dengan 

paraturan yang berlaku. 

 

D.  Pengertian Pemasaran 

Pemasaran menurut McDaniel (2001) adalah suatu proses 

perencanaan dan menjalankan konsep, harga, promosi, distribusi, 
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sejumlah barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang 

mampu memuaskan tujuan individu dan organisasi. 

Marketing adalah suatu tujuan yang bertujuan untuk 

memperlancararus barang atau jasa dari produsen ke konsumen 

secara efisien dengan maksud untuk menciptakan permintaan yang 

efektif Nitisemito (1981:13). 

Pemasaran didefinisikan oleh Terece (2003) adalah sekumpulan 

kegiatan dimana perusahaan dan organisasi lainnya mentransfer 

nilai-nilai (pertukaran) antara mereka dengan pelanggannya.  

Pengertian pemasaran menurut The American Marketing 

Association dalam Swastha (1996: 7) asosiasi  tersebut menyatakan 

bahwa pemasaran adalah suatu kegiatan usaha yang mengarahkan 

aliran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen atau 

pemakai. 

Sedangkan menurut Stanton dalam Swastha (1996: 10) 

pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang 

ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan 

dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan 

kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. 

Pengertian pemasaran juga dikemukakan oleh Kotler dkk (2001) 

menurut mereka pemasaran adalah suatu proses sosial dan 

manajerial yang membuat individu dan keluarga memperoleh apa 
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yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan 

pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. 

Pengertian pemsaran menurut Marwan (2001) yaitu usaha 

terpadu untuk mengembangkan rencana strategi yang diarahkan 

pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli guna 

mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba. 

 

E. Relationship Marketing 

Relationship marketing dirancang untuk meningkatkan 

kemungkinan terjadinya bisnis ulangan melalui pengembangan 

hubungan yang sifatnya formal- interpersonal dengan pelanggan. 

Berdasarkan jumlah pelanggan dan tingkat marjin laba, dan 

beberapa level relationship marketing, seperti tabel berikut ini : 

Tabel 2.1 

Level relationship marketing 

 Margin besar Margin sedang Margin kecil 

Jumlah pelanggan / 

distributor banyak 

 

Accountable 

 

Reactive 

 

Basic/reactive 

Jumlah pelanggan / 

distributor sedang 

 

Proactive 

 

Accountable 

 

Reactive 

Jumlah pelanggan / 

distributor sedikit 

 

Partnership 

 

Proactive 

 

Accountable 

Sumber : “Pemasaran Strategik” F Tjiptono 
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Kombinasi dari kedua aspek itu berimplikasi pada 5 macam 

tingkat investasi dalam jalinan relasi dengan pelanggan. 

1. Basic marketing : Wiraniaga hanya menjual produk 

2. Reactive marketing : Wiraniaga mnjual produk dan mendorong 

pelanggan untuk menghubunginya jika ada pertanyaan, masalah 

atau keluhan. 

3. Accountable marketing : Wiraniaga menghubungi pelanggan 

selang beberapa waktu setalah transakai penjualan untuk 

memastikan bahwa produk yang dibeli sesuai dengan harapan. 

Wiraniaga tersebut juga menanyakan kepada pelanggan 

mengenai berbagai saran penyempurnaan produk / layanan dan 

setiap masalah / kekecewaan yang dirasakan. Informasi seperti 

ini bermanfaat untuk membantu perusahaan memperbaiki kinerja 

secara berkesinambungan. 

4. Proactive marketing : Wiraniaga menghubungi pelanggan / 

distributor dari waktu ke waktu untuk memberikan saran 

mengenai pemakaian produk yang lebih baik atau 

menginformasikan produk baru. 

5. Partnership marketing : Perusahaan secara berkesinambungan 

bekerja bersama-sama dengan pelanggan untuk menemukan 

cara-cara baru untuk meningkatkan kinerja. 
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F. Pemasaran Jasa Dalam Konteks Relationship Marketing 

Menurut R. Lupioadi (2001) Pemasaran relational (relationship 

marketing) sangat relevan untuk dibahas dalam pemasaran jasa. 

Mengingat keterlibatan dan interaksi antara konsumen dan pemberi 

jasa begitu tinggi pada sebagian besar bisnis jasa. Sehingga 

pendekatan pemasaran yang hanya berorientasi transaksi dengan 

sasaran tingginya penjualan dalam jangka pendek menjadi kurang 

mendukung pada praktik bisnis jasa. Pemasaran relasional, 

menekankan rekruitmen dan pemeliharaan pelanggan melalui 

peningkatan hubungan perusahaan dengan pelanggannya. 

Dalam pemasaran relasional, penarikan pelanggan baru 

hanyalahsalah satu langkah awal dari proses pemasaran (Berry: 

1983). Selain itu, mempertahankan pelanggan jauh lebih murah bagi 

perusahaan, dari pada mencari pelanggan baru. Hal ini diperkuat 

oleh hasil penelitian, ternyata diperlukan biaya lima kali lipat untuk 

mendapatkan seorang pelanggan daripada memprtahankan seorang 

yang sudah menjadi pelanggan. Pengertian ini memberikan 

tambahan sudut pandang : Ada perubahan dalam cara pandang 

perusahaan dalam melihat hubungannya dengan konsumen. 

Penekanan-penekanan yang bergerak dari fokus pada transaksi 
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menjadi hubungan jangka panjang dengan pelanggan 

(mempertahankan dan membangun hubungan dengan pelanggan). 

Adanya pengakuan bahwa kualitas, customer service, dan 

aktivitas pemasaran perlu dijalankan bersamaan. Pemasaran 

relasional memfokuskan pada pemaduan ketiga elemen tersebut dan 

memastikan terciptakan potensi kombinasi sinergis dan di antara 

elemen ini. 

Secara ringkas, Menurut Payne (1993) ada beberapa hal yang 

membedakan antara pemasaran transaksional (tradisional) dengan 

pemasaran relasional, dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 2.2 

Perbedaan pemasaran tradisional dan relasional 

Aspek Pemasaran 

tradisional 

Pemasaran relasional 

Fokus Fokus pada penjualan Fokus pada 

mempertahankan 

konsumen 

Orientasi Orientasi pada 

karakteristik produk 

Orientasi pada manfaat 

produk 

Skala waktu Skala waktu jangka 

pendek 

Skala waktu jangka 

panjang 

Komitmen kepada 

konsumen 

Komitmen terbatas Komitmen tinggi 
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Kontak Kontak dengan 

konsumen rendah 

Kontak dengan 

konsumen tinggi 

Kualitas Kualitas adalah urusan 

bagian operasi 

Kualitas adalah urusan 

semua 

Departemen/orang 

Sumber : “Pemasaran Jasa” R. Lupioadi (2001) 

 

G. Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 2.1 

 

Keterangan : 

 Dari kerangka pemikiran tersebut dapat dijelaskan bahwa adanya 

kerjasama yang baik antara pihak travel agent / pihak lain dan pihak 

Agrowisata Sondokoro dapat meningkatkan jumlah pengunjung di 

Agrowisata Sondokoro. Adanya timbal balik yang baik, dan hubungan 

Travel 
agent / 

pihak lain 

Relationship 
Marketing 

Agrowisata 
Sondokoro 

Peningkatan 
jumlah 

pengunjung 
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yang bersifat simbiosis mutualisme dapat memberikan efek yang baik 

pula bagi ke dua belah pihak. Ditunjang dengan wahana  dan 

berbagai fasilitas yang ada di Agrowisata Sondokoro. 

 



19

BAB III 

PEMBAHASAN 

 

A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

1. Sejarah dan perkembangan perusahaan 

Awal dibangunnya Agrowisata Sondokoro didukung adanya 

benda peninggalan-peninggalan sejarah pada zaman KGPAA 

Mangkunegara IV dan lahan yang cukup luas di Pabrik Gula 

Tasikmadu. Obyek wisata Agrowisata Sondokoro didirikan pada 

tanggal 18 Desember 2005 oleh Bapak  Administratur Hanung 

Trihutomo, ST, MM. Awal dibukanya Agrowisata Sondokoro dengan 

menyewakan spoor teboe kepada masyarakat dan dibukanya Griya 

Resto yang menyediakan menu berbagai jenis masakan ikan. 

Dahulu komplek Pabrik Gula Tasikmadu hanya sebagai taman 

berupa lahan kosong yang kurang terawat, yang rimbun dengan 

pepohonan yang berusia ratusan tahun. Kemudian pada awal 

tahun 2005 Pabrik Gula Tasikmadu mencoba melakukan 

diversifikasi perusahaan dengan merealisasikan Agrowisata 

Sondokoro tersebut yang unik, dengan nuansa tempo doeloe. 

Pabrik Gula Tasikmadu didirikan oleh KGPAA Mangkunegara 

IV, beliau raja dari kerajaan Mangkunegaran Surakarta. Pertama 

kali beliau mendirikan Pabrik Gula Colomadu yang terletak di Desa 
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Malangjiwan, Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar pada 

tahun 1861. sepuluh tahun kemudian, KGPAA Mangkunegara IV 

mendirikan Pabrik Gula Tasikmadu yang terletak di desa 

Sondokoro (nama awal tasikmadu dahulu). Sekarang bernama 

Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, 

Provinsi Jawa Tengah. 

Luas Agrowisata Sondokoro + 22 Ha. Letak Agrowisata 

Sondokoro termasuk terletak di kawasan pariwisata, diantaranya 

kawasan wisata Tawangmangu, Candi Cetho, Candi Sukuh, 

Parang ijo dan yang lain-lain. Objek wisata tersebut tidak memiliki 

benda-benda peninggalan sejarah yang terdapat pada Pabrik Gula. 

Sekarang Agrowisata Sondokoro memiliki banyak fasilitas, seperti  

sri widowati, motor listrik, spoor teboe, spoor gula, spoor sakarosa, 

flying fox, jembatan gantung, taman air, dunia kreasi, rock 

clumbing, air cerdas, wisata pabrik gula, pindusita, graha 

sondokoro, ruang meeting, lapangan tennis, live music,

peninggalan KGPAA Mangkunegaran IV, griya resto sondokoro, 

taman bermain anak, monumen giling, bursa tanaman hias, 

perpustakaan dan aneka souvenir. Dari semua wahana tersebut, 

yang paling ditonjolkan oleh Agrowisata Sondokoro adalah spoor.  

Sejarah Agrowisata Sondokoro berasal dari zaman sebelum 

didirikannya Pabrik Gula Tasikmadu. Menurut legenda, dahulu 

terdapat Padepokan Padas Plapar yang mempunyai beberapa 
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murid. Diantara murid-murid tersebut ada yang berilmu tinggi, yaitu 

Sondo yang sering disebut kyai Sondong dan Koro. Setelah lulus 

dan meninggalkan padepokan tersebut, mereka berdua kembali ke 

desa asalnya sendiri-sendiri.  

Kemudian ada seorang Tumenggung bernama Joko Lelono 

yang gemar berburu di hutan. Pada suatu ketika beliau sedang 

berburu kijang, dan bertemu dengan Kyai Sondo yang mempunyai 

gadis cantik bernama Sri Widowati, lalu Sang Tumenggung 

tersebut menyukainya dan berjanji akan membawa Sri Widowati ke 

Tumenggungannya pada hari Senin Legi. 

Pada suatu hari, Tumenggung Joyo Lelono berburu lagi ke 

hutan dan saat mengejar buruannya, beliau terhalang sungai. Pada 

saat itu dari kejauhan Tumenggung Joyo Lelono melihat seorang 

gadis yang dikiranya adalah Sri Widowati. Gadis itupun lari 

ketakutan dan menceritakannya pada ayahnya, yaitu Kyai Koro. 

Maka bertemulah Tumenggung Joyo Lelono dengan Kyai Koro. 

Lalu, Tumenggung Joyo Lelono mengatakan ingin meminang putri 

Kyai Koro tersebut. 

Ternyata, anak Kyai Sondo dan Kyai Koro tersebut telah 

bersahat lama dan saling bercerita tentang isi hatinya tentang 

Tumenggung Joyo Lelono. Kemudian timbul perselisihan sehingga 

kedua gadis itu mengatakan kepada ayahnya. Kyai Sondo dan Kyai 

Koro sangat marah mendengar cerita anaknya tersebut. Mereka 
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saling membela anaknya masing-masing, akhirnya terjadi 

perkelahian besar antara kedua Kyai tersebut selama empat puluh 

hari, empat puluh malam. Karena ilmu yang mereka miliki sama, 

maka keduanya tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. 

Karena pertempuran tersebut, maka dijadikan cikal bakal Desa 

“Sondonkoro” kemudian diubah oleh KGPAA Mangkunegara IV 

menjadi Desa “Tasikmadu” karena pabrik yang didirikan KGPAA 

Mangkunegara IV tersebut disana, beliau berharap hasil gula dari 

pabril tersebut akan berproduksi bagaikan danau gula. Yang dapat 

mencukupi kebutuhan karyawan yang bekerja disana. 

Dengan perlahan nama Sondokoro hilang dan lebih dikenal 

dengan nama Tasikmadu sampai sekarang ini. Maka untuk 

mengenang sejarah masa lalu itu pengelola Pabrik Gula Tasikmadu 

menggunakan nama “Sondokoro’ sebagai nama obyek wisata. 

Dengan harapan, masyarakat akan selalu ingat dan mengetahui 

asal mula Tasikmadu.  

Sekarang ini Agrowisata Sondokoro sudah berkembang tiga 

setengah tahun.  Jumlah pengunjungnya semakin bertambah dari 

tahun ke tahun. Pengunjung Agrowisata Sondokoro tidak hanya 

wisatawan domestik saja, tetapi wisatawan mancanegara banyak 

yang datang, seperti wisatawan Inggris, Jerman dan Belanda. 

Mereka ingin melihat benda-benda peninggalan sejarah yang 
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langka ditemukan di daerah lain itu. Terutama lokomoti-lokomotif 

yang langka itu. 

Agrowisata Sondokoro merupakan perusahaan BUMN, karena 

agro wisata tersebut salah satu diversifikasi dari Pabrik Gula 

Tasikmadu dibawah pimpinan manajemen PTP. Nusantara XI. 

Karena merupakan salah satu perusahaan BUMN, maka Menteri 

Negara pernah mengadakan kunjungan ke Agrowisata Sondokoro.  

Dengan adanya Agrowisata Sondokoro diharapkan dapat 

meningkatkan jumlah pendapatan Pemerintah Kabupaten 

Karanganyar.  

 

2. Visi, misi, tujuan dan Sasaran 

a. Visi 

Visi Agrowisata Sondokoro yaitu menjadikan Agrowisata 

unggulan sebagai bagian dari aktivitas bisnis yang mendukung 

profitisasi perusahaan. 

b. Misi 

1) Menggali potensi keunikan nuansa tempo dulu yang merupakan 

ciri khas Pabrik Gula yang dibangun pada abad 18. 

2) Wisata spoor teboe dengan loko uap kuno merupakan brand 

image dari Agrowisata sebagai daya dorong pengembangan 

kegiatan-kegiatan pendukung lainnya. 
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3) Menjadi sarana pendidikan bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan tentang industri gula berbasis bahan baku tebu di 

Indonesia dari generasi ke generasi. 

4) Memberikan manfaat multiplying effect terhadap kegiatan bisnis 

masyarakat lingkungan. 

 

c. Tujuan 

Tujuan didirikannya Agrowisata Sondokoro adalah : 

1) Pengembangan usaha atau diversifikasi sebagai antisipasi 

terhadap menurunya produk tebu dari petani. 

2) Pengenalan proses pengolahan gula dari bahjan dasar tebu sampai 

menjadi gula pasir siap saji. 

3) Pengenalan berbagai produk dari bahan dasar tebu. 

4) Pengenalan berbagai jenis mesin dan bahan kimia. 

5) Pemberian sarana atau fasilitas rekreasi bagi masyarakat sekitar 

pabrik (sebagian bekerja sebagai petani dan buruh pabrik) dengan 

pelayanan yang terjangkau. 

6) Pemanfaatan fasilitas lahan dan inventaris pabrik (lokomotif, spoor 

teboe) agar dapat dinikmati masyarakat luas. 

7) Mendukung program pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk 

menjadikan Karanganyar sebagai Kabupaten wisata yang berskala 

nasional dan internasional. 
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d. Sasaran  

Sasaran yang ingin dicapai pengelola obyek wisata  Agrowisata 

Sondokoro adalah masyarakat sekitar pabrik yang berlatar belakang 

usaha, pertanian, dan buruh pabrik. 
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Deskripsi Jabatan 

a. Manajer 

Manajer bertanggung jawab atas jalannya Agrowisata Sondokoro 

disemua bidang. Manajer mempunyai banyak wewenang untuk 

mengalihkan ide-ide kepada bawahannya demi kemajuan Agrowisata 

Sondokoro menjadi lebih berkembang. Manajer membawahi seluruh 

staf pelaksana seperti supervise Keuangan dan SDM, Supervise 

Marketing dan Humas, supervise Lapangan dan Supervise Riset dan 

Development. 

b. Supervise Keuangan 

Bertanggung jawab atas semua administrasi keuangan Agrowisata 

Sondokoro secara keseluruhan, dari semua pemasukan baik yang 

diperoleh dari tiket masuk pengunjung dan tiket semua wahana yang 

ada di Agrowisata Sondokoro dan biaya-biaya pengeluaran yang 

digunakan dalam pengoperasian Agrowisata Sondokoro untuk menjadi 

lebih berkembang. 

c. Supervise Marketing dan Humas  

Bertanggung jawab terhadap pengenalan, pengembangan dan 

pemasaran Agrowisata Sondokoro ke masyarakat luas. Pihak tersebut 

perlu berkomunikasi langsung dengan pengunjung, agar mengetahui 
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seberapa loyal pengunjung terhadap Agrowisata Sondokoro. Apabila 

ada kendala, pihak Agrowisata Sondokoro segera mengatasinya agar 

tidak menjadi penghambat perkembangannya dimasa depan. 

Pemasaran dilakukan dengan bekerja sama dengan media cetak dan 

elektronik. Sistem penyebaran informasi Agrowisata Sondokoro sudah 

meluas, mulai dari daerah sekitar sampai ke luar pulau. 

d. Supervise Riset dan Development 

Bertanggung jawab atas situasi dan jalannya wahana Agrowisata 

Sondokoro secara keseluruhan. Perbaikan serta pengembangan fisik 

baik taman, gedung, wahana dan fasilitas-fasilitas yang ada di 

Agrowisata Sondokoro.  

 

Personalia 

a. Tenaga Kerja  

Jumlah tenaga kerja Agrowisata Sondokoro sebanyak 36 karyawan 

terdiri dari 32 karyawan pria dan 4 karyawan wanita yang berpendidikan 

SLTA/D3/Sarjana, pekerjaan sesuai dengan jabatan dan tugas masing-

masing. Semua karyawan dibekali ketrampilan dan kemampuan yang 

cukup untuk melayani pengunjung termasuk keramahtamahan dan 

kesopanan ke pengunjung. Karyawan harus cepat tanggap dengan 

keinginan dan keluhan pengunjung. Dengan memberikan pelayanan yang 

baik ke pengunjung, ini diharapkan pengunjung merasa dihargai dan 

tertarik untuk berwisata kembali ke Agrowisata Sondokoro.  
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Dibawah ini adalah klasifikasi daftar karyawan yang ada di  Agrowisata 

Sondokoro :  

 

Tabel 3.1 Daftar Karyawan Agrowisata Sondokoro 
Daftar Karyawan 

Agro Wisata Sondokoro 

No N a m a Unit Kerja 

1 Ir Megantoro Manager 
2 Agung Puji K Pintu Utara 
3 Apriani Motor Listrik 
4 Suroto Spoor Gula 
5 Joko Suwarto J.Gantung/F.Fox/T.Air 
6 Sinung Nugroho Marketing 
7 Rumi Wahyuningsih Sri Widowati 
8 Suradi J.Gantung/F.Fox/T.Air 
9 Adhie Masagi Adimintrasi 

10 Hery Pamungkas N Spoor Gula 
11 Mustakim Motor Listrik 
12 Khabibu Rahman J.Gantung/F.Fox/T.Air 
13 Yiyin Endah Sari Spoor Teboe 
14 Muhdi Spoor Gula 
15 Irwan Murdiono Pintu Barat 
16 Radjimin Motor Listrik 
17 Sadiyo Sri Widowati 
18 Yulianto J.Gantung/F.Fox/T.Air 
19 Kaspari J.Gantung/F.Fox/T.Air 
20 Mariman J.Gantung/F.Fox/T.Air 
21 Sumadi Spoor Gula 
22 Sunaryo Koor. Lap 
23 Alit Warasto Pemel. Listrik 
24 Joko Sutrisno J.Gantung/F.Fox/T.Air 
25 Terri J.Gantung/F.Fox/T.Air 
26 Irawan J.Gantung/F.Fox/T.Air 
27 Mulyono Rumah Tangga 
28 Suwarno Sri Widowati 
29 Sukino Sri Widowati 
30 Suyadi Air Cerdas 
31 Agus Widodo Sri Widowati 
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32 Feryadi Sri Widowati 
33 Budianto Air Cerdas 
34 Suratman A Agro Sehat 
35 Suratman B Pemel. Hewan 
36 Samiyono Sri Widowati 

Sumber : Agrowisata Sondokoro 
b. Hari dan Jam Kerja 

Jam kerja karyawan Agrowisata Sondokoro mulai pukul 08.00 

sampai pukul 16.00 dan waktu istirahatnya selama satu jam secara 

bergantian antar karyawan. Karyawan Agrowisata Sondokoro dalam 

sebulan bekerja selama 26 hari. Seminggu sekali libur satu hari, tetapi 

pengambilan libur tidak boleh pada hari sabtu, minggu dan hari-hari 

besar. Hal ini disebabkan pada hari libur dan hari-hari besar 

Agrowisata Sondokoro sangat ramai dengan pengunjung baik yang 

paket maupun personal sehingga diperlukan pelayanan yang maksimal 

terhadap pengunjung. Pada hari-hari libur, pengunjung yang datang 

kebanyakan dari daerah luar kota.  

 

c. Kompensasi dan Gaji Karyawan 

Karyawan Agrowisata Sondokoro menerima gaji setiap awal bulan, 

sesuai dengan jabatannya masing-masing. Gaji karyawan tergantung 

dari pemasukan yang diperoleh Agrowisata Sondokoro. Apabila 

pemasukannya banyak, gaji karyawan juga banyak, tetapi jika 

pemasukan yang diperoleh Agrowisata Sondokoro sedikit, maka gaji 

yang diperoleh juga sedikit. Bagi karyawan yang bekerja lembur akan 

mendapat tambahan gaji tersendiri. 



31

B. LAPORAN MAGANG 

Pada minggu pertama pelatihan kerja di Agrowisata Sondokoro, 

mahasiswa mendapat penjelasan tentang sejarah dan awal berdirinya 

Agrowisata Sondokoro. Kemudian mahasiswa diperkenalkan dengan 

seluruh karyawan dan wahana-wahana yang ada di Agrowisata 

Sondokoro tersebut. Mulai dari nama karyawan, jabatan, tugas 

masing-masing karyawan dan sistem kerjanya di setiap wahana. 

Mahasiswa juga mendapat pengarahan tentang tugas yang harus 

dilakukan. 

Pada minggu kedua, mahasiswa memulai pelatihan kerja untuk 

membantu karyawan di masing-masing wahana, seperti melayani 

pengunjung dalam pembelian tiket, memberi informasi kepada 

pengunjung, dan melayani keluhan-keluhan pengunjung. Mahasiswa 

mengikuti cara kerja karyawan yang ada di Agrowisata Sondokoro. 

Pada minggu ketiga, tugas yang diberikan pihak Agrowisata 

Sondokoro ke mahasiswa masih sama seperti dengan minggu kedua. 

Pada minggu keempat, mahasiswa didampingi oleh pemandu untuk 

berlatih memandu pengunjung berkeliling area Agrowisata Sondokoro, 

baik yang pengunjung biasa maupun yang paketan. Setelah dirasa 

cukup, mahasiswa mulai dilepas dan harus memandu pengunjung 
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sendiri. Mahasiswa memberikan penjelasan atau menjawab 

pertanyaan-pertanyaan dari pengunjung. Selain kegiatan tersebut, 

mahasiswa juga mencari data-data yang dibutuhkan dalam 

penyelesaian tugas akhir. 

 

C. PEMBAHASAN MASALAH 

Dari beberapa Pabrik Gula yang masih beroperasi adalah Pabrik 

Gula Tasikmadu (Karanganyar), Pabrik Gula Jatibarang (Brebes), 

Pabrik Gula Pangkah (Tegal), Pabrik Gula Sumberharjo (Pemalang), 

Pabrik Gula Sragi (Pekalongan), Pabrik Gula Mojo (Sragen), Pabrik 

Gula Gondang Baru (Klaten), dan Pabrik Gula Tersana Baru (Brebes). 

Pabrik Gula yang mengembangkan Agrowisata hanya beberapa saja, 

yaitu Pabrik Gula Gondang Baru, Pabrik Gula Tasikmadu, dan Pabrik 

Gula Pangkah. Pabrik Gula yang pertama kali mengembangkan 

Agrowisata adalah Pabrik Gula Tasikmadu yang diberi nama 

Agrowisata Sondokoro. 

Pabrik Gula Tasikmadu keadaan historisnya mendukung untuk 

mendirikan Agrowisata Sondokoro, yaitu dengan adanya benda-benda 

peninggalan sejarah. Benda purbakala itu merupakan aset yang 

sangat potensial, yang harus dilestarikan agar tidak punah dan tetap 

diketahui masyarakat. 

Relationship merupakan stategi yang harus dilakukan oleh setiap 

perusahaan  untuk memperkenalkan produknya, memberi informasi 
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yang jelas mengenai kegunaan produk dan cara untuk 

menggunakannya sehingga konsumen benar-benar mengetahui seluk 

beluk produk dan membelinya. Relationship juga dapat berfungsi untuk 

sekedar mengingatkan konsumen tentang keberadaan produk di 

pasaran. Selain itu, relationship juga dapat berfungsi untuk 

mengembalikan nama baik atau klarifikasi apabila produk mengalami 

masalah menyangkut konsumen. 

Untuk produk dalam bentuk jasa, relationship dilakukan agar pihak 

terkait mengetahui fasilitas yang diberikan perusahaan, sistem 

pelayanan kepada pengunjung dan kepuasan yang akan diperolehnya. 

Oleh karena itu, perusahaan harus dapat meyakinkan agen bahwa 

produk yang disuguhkan dapat menarik perhatian, sehingga 

pengunjung akan berkeinginan untuk mencobanya. 

Agrowisata Sondokoro merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang jasa khususnya pariwisata. Produk yang disuguhkan yaitu 

beberapa peninggalan dari KGPAA Mangkunegara IV, wisata pabrik 

gula, dan beberapa wahana atau permainan outbond menarik lainnya. 

Target utamanya adalah anak-anak sekolah karena adanya 

peninggalan yang bernilai sejarah dan budaya tinggi serta terdapat 

Pabrik gula yang dapat dijadikan pengetahuan bagi anak-anak 

mengenai proses pembuatan gula.  

Dalam relationship marketing, Agrowisata Sondokoro menjalin 

hubungan kerjasama dengan beberapa pihak yaitu : 
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1. Agen 

Agrowisata Sondokoro melakukan kerjasama dengan beberapa 

Travel agen, yaitu : 

a. mata tour (yogyakarta), 

b. pelangi tour ( madiun), 

c. matrix tour ( Surabaya), 

d. duta tour (magelang ), 

e. Indo wisata ( semarang), 

f. viantika tour (madiun), 

g. ceria tour (purwodadi), 

h. hery tour (sragen). 

 

2. Pendidikan formal 

Agrowisata Sondokoro melakukan kerjasama dengan instansi 

pendidikan formal yaitu beberapa SD, SMP, SMA, dan perguruan 

tinggi dari berbagai daerah. 

 

3 Pendidikan informal 

Agrowisata Sondokoro melakukan kerjasama dengan pendidikan 

informal seperti playgroup ( playgroup mutiara Indonesia, playgroup 

pertiwi, happy bear presschool), TPA ( TPA Muhamadiyah, TPA 
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Miftahul Jannah, TPA Darrusalam),dan kelompok belajar ( Mutiara 

Insani, Progresif, dan Pioneer). 

4. Kelompok sosial masyarakat 

Agrowisata Sondokoro melakukan kerjasama dengan kelompok 

sosial masyarakat seperti karang taruna, dan perkumpulan yaitu : 

Karang Taruna SAR, PG Pioneer,  PKK Fajar Indah, GKJ Wolo, PG 

Kreatif. 

5. Organisasi Kepariwisataan  

Agrowisata Sondokoro mengikuti dan juga bekerjasama dengan 

organisasi kepariwisataan, seperti PTPN IX yang membawahi 

beberapa agrowisata yaitu Agrowisata Sondokoro (Karanganyar), 

KAKOBA (Semarang), Gondang Winangun (Klaten),  Kebun teh 

Kaligua, Agrowisata Sragi (Pekalongan), Agrowisata Rendeng 

(Kudus). Dan AWAI (Asosiasi Agrowisata Indonesia), IKAGI ( Ikatan 

Ahli Gula Indonesia), PPWJ (Paguyuban Pelaku Wisata Jateng), 

FOSIPA ( Forum Silaturahmi Insan Pariwisata) 

6. Instansi Pemerintah  

Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah seperti DPU 

(DPU Solo), DISPORA (Karanganyar, Wonogiri, Surakarta, Sragen, 

Sukoharjo, Boyolali), dan Dinas Pariwisata propinsi Jateng. 

7. Perusahaan Swasta  
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Selain itu Agrowisata Sondokoro juga bekerjasama dengan 

beberapa perusahaan swasta, seperti Coca cola Distributor Solo, 

CV. Graha Multi Grafik, Indocally Plast, dan Dunia Sandang Text. 

 Agrowisata Sondokoro melakukan relationship marketing 

dengan cara mempresentasikan Agrowisata Sondokoro, kepada 

pihak-pihak yang potensial untuk menjadi sasaran,presentasi 

tersebut meliputi benda-benda peninggalan sejarah KGPAA 

Mangkunegara IV, wahana-wahana dan berbagai fasilitas yang ada 

di Agrowisata Sondokoro. Dengan melakukan hubungan kerjasama 

tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan jumlah 

pengunjung Agrowisata Sondokoro. 
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Tabel 3.3 Rekapitulasi Pengunjung Agrowisata Sondokoro Tahun 2009 

REKAPITULASI PENGUNJUNG 
AGROWISATA SONDOKORO 

Tahun 2009 
 

No Wahana / Paket Jan Feb Total 
1 SW ( Sri Widowati ) 13,222 2,529 15,751
2 ML ( Motor Listrik ) 2,809 757 3,566
3 ST ( Spoor Teboe ) 4,895 707 5,602
4 SG ( Spoor Gula ) 7,238 1,813 9,051
5 SS ( Spoor Sakarosa ) 4,952 1,358 6,310
6 FF ( Flying Fox ) 1,839 698 2,537
7 JG ( Jembatan Gantung ) 6,743 1,367 8,110
8 TA ( Taman Air ) 3,291 757 4,048
9 DK ( Dunia Kreasi ) 1,601 319 1,920

10 PD ( Panjat Tebing ) 134 20 154
11 AS ( Agro Sehat ) 788 283 1,071
12 AC ( Air Cerdas ) 1,505 341 1,846
13 PU ( Pintu Utara ) 14,766 2,868 17,634
14 PB ( Pintu Barat ) 24,756 5,385 30,141
15 PS ( Pintu Selatan ) - - -
16 Fee - - -
17 Paket 2,018 1,669 3,687
18 Lain - lain - - -

J U M L A H 90,557 20,871 111,428
Sumber : Agrowisata Sondokoro 
 

Dari tabel terlihat pada bulan Januari dan bulan juni terdapat 

peningkatan jumlah pengunjung yang sangat pesat dikarenakan pada ke 

dua bulan tersebut merupakan libur tahun baru dan libur sekolah, maka 
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terjadi peningkatan jumlah pengunjung di bandingkan dari bulan-bulan 

lainnya. Bulan Januari jumlah pengunjung lebih besar dibandingkan bulan 

februari dikarenakan bulan januari merupakan libur tahun baru. Sehingga 

jumlah pengunjun meningkat. Peningkatan tersebut terjadi tidak terlepas 

dari peran kerjasama yang dilakukan Agrowisata Sondokoro terhadap 

berbagai pihak. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Gambaran relationship marketing di Agrowisata Sondokoro untuk 

meningkatkan jumlah pengunjung. 

Dari uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

Agrowisata Sondokoro membangun relationship marketing melalui 

travel agen. Agrowisata Sondokoro membangun relationship marketing 

dengan cara mempromosikannya secara langsung melalui presentasi 

kepada pihak-pihak yang dituju meliputi agen, instansi pendidikan 

formal dan informal, kelompok sosial masyarakat, organisasi 

kepariwisataan, instansi pemerintah, perusahaan swasta.  

Dengan relationship marketing yang dilakukan oleh Agrowisata 

Sondokoro sangat efisien untuk meningkatkan jumlah pengunjung. 

Dan peningkatan jumlah pengunjung terbanyak terjadi pada musim 

liburan sekolah dan hari libur nasional. 
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B. SARAN 

Dari keseluruhan yang telah dibahas dalam relationship 

marketing yang ada di Agrowisata Sondokoro, relationship 

marketing dapat meningkatkan jumlah pengunjung. Namun begitu 

harusnya Agrowisata Sondokoro dapat lebih meningkatkan 

relationship marketing yang ada. Penulis mempunyai saran yang 

ada sebagai berikut : 

Meningkatkan dan memperluas jaringan dan koneksi untuk 

mendukung relationship marketing yang lebih baik. 

Agrowisata Sondokoro harus lebih progresif dan apresiatif 

dalam menyikapi perilaku masyarakat yang terus berkembang 

dalam memperoleh informasi, misalnya pembangunan jaringan 

melalui dunia maya, dengan membuat blog-blog ataupun website,

karena sampai saat ini website Agrowisata Sondokoro belum dapat 

memberikan informasi apapun. 

Diharapkan dengan memperluas jaringan dalam berbagai segi 

dapat lebih meningkatkan jumlah pengunjung. 
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LAMPIRAN 

GAMBAR WAHANA 

 

DUNIA KREASI, ROCK CLIMBING 

FLYINGFOX, TAMAN AIR, JEMBATAN GANTUNG 
 

MOTOR LISTRIK 
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SPOOR GULA 
 

SPOOR TEBOE 
 

SPOOR SAKAROSA 
 

AIR CERDAS 
 

AGRO SEHAT 
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SRI WIDOWATI 
 

GRIYA RESTO SONDOKORO 
 

HOME STAY 
 



47

PINDUSITA 
 

GRAHA SONDOKORO 
 

MUSEUM GILING 
 

KREMOON&BENDI 
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LIVE MUSIC 
 


