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ABSTRACT 
PERSPEKTIF AGROWISATA SONDOKORO 

SEBAGAI SARANA EDUKASI 
 

Tri Purnamasari 
Nim F3206150 

 
Sondokoro Agrotour is one of tourist sport in Karanganyar. The 

marketing of Sondokoro Agrotour is a part of tour service marketing. More 
growing companies in the same field create competition. A company has 
to established an appropriate marketing strategy in the competition in 
order to achieve an appropriate marketing strategy in the competition in 
order to achieve the goal. The research’s aims are 1) to find out the 
company’s marketing strategy to gain visitors and make them as 
consumers 2) why does education tour is chosen as a means to make 
Sondokoro Agrotour having special Appeal. 

The research uses descriptive desaign method that is conducting a 
direct observation on the tourist object. The writer also checks the 
documents and conducts direct interview to the staff and employee. The 
data is analyzed using descriptive analysis which is done by reading and 
comperehending tables or data clarifying and drawing conclusion. 

Sondokoro Agrotour Chooses education tour as a means to deliver 
message to the society that Sondokoro can be not only a tourist object but 
also educational tour. It was done showing the process of sugar 
production started from the sugar cane plantation until they become white 
sugar. The unique of the show is that the visitor can see directly the 
process of sugar production inside the factory. If it’s not a milling time, the 
visitors are able to see the picture of sugar production process around the 
sugar factory by using train which become the icon of Sondokoro Agrotour, 
the railway used by the visitors is a way used to carry sugar cane. From 
the outside to the inside of factory long time ago. More over, the visitors 
can enjoy the old deutch building which were built around Mangkunegara 
IV period. 

From the research, it can be drawn a conclusion that Sondokoro 
Agrotour is not just a tourist object providing various games but also a 
place for educational tour about the history of sugar production. A 
professional tour guide supports the company’s aprovement. It also will 
make society to visit it more often. 
 
 

 
Keyword : Strategy marketing 
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ABSTRAKSI 
PERSPEKTIF AGROWISATA SONDOKORO 

SEBAGAI SARANA EDUKASI 
Tri Purnamasari 
NIM F3206150 

 Agrowisata Sondokoro merupakan salah satu obyek wisata yang 
terdapat di Karanganyar. Pemasaran obyek wisata Sondokoro termasuk 
bagian dari pemasaran jasa pariwisata. Semakin banyaknya perusahaan 
di bidang yang sama akan menimbulkan persaingan. Dengan persaingan 
yang terjadi suatu perusahaan harus bisa menetapkan strategi pemasaran 
paling tepat agar mampu bersaing dalam mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. Tujuan penelitian yang dilakukan di Agrowisata Sondokoro 
adalah untuk mengetahui strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan 
agar dapat menarik pengunjung selanjutya menjadikan pengunjung 
sebagai pelanggan, serta mengapa dipilih wisata edukasi sebagai sarana 
yang mampu menjadikan Agrowisata Sondokoro mempunyai daya tarik. 

Metode penelitian yang digunakan dengan desain deskriptif yaitu 
mengamati langsung keadaan di lokasi wisata dan terjun langsung ke 
lapangan. Penulis juga melakukan pemeriksaan dokumen serta 
wawancara langsung kepada staf dan karyawan. Teknik pembahasan 
yang digunakan yaitu dengan analisis deskriptif, analisis yang dilakukan 
dengan membaca, menyimak tabel ataupun data-data yang diperoleh 
kemudian melakukan penjabaran dan penafsiran kemudian dilakukan 
penarikan kesimpulan. 

Agrowisata Sondokoro memilih wisata edukasi sebagai sarana 
yang mampu membuat Agrowisata Sondokoro menjadi tempat wisata 
yang tidak hanya dipandang sebagai tempat wisata hiburan saja tetapi 
mampu membuat masyarakat mengerti unsur edukasi yang dilakukan 
yaitu dengan tayangan proses pembuatan gula, dimulai dari proses 
penanaman tebu sampai menjadi gula kristal putih dan keunikan yang 
dilakukan yaitu pengunjung dapat melihat langsung proses pembuatan 
gula yang berada didalam pabrik. Pada saat bukan musim giling 
pengunjung dapat melihat gambaran proses pembuatan gula di sekitar 
pabrik gula dengan  menaiki kereta yang merupakan ikon di Agrowisata 
Sondokoro. Pengunjung diajak melihat gambaran proses pembuatan gula 
dengan menaiki kereta yang melewati rel-rel yang dulu digunakan sebagai 
jalan untuk mengangkut tebu dari luar pabrik menuju kedalam pabrik. 
Bahkan pengunjung dapat melihat bangunan-bangunan tua peninggalan 
Belanda yang didirikan pada masa kejayaan Mangkunegara IV. 

Dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 
Agrowisata Sondokoro merupakan tempat wisata hiburan yang 
menyediakan berbagai macam sarana permainan dan juga wisata edukasi 
berupa sarana pendidikan tentang sejarah serta proses pembuatan tebu 
sampai menjadi gula kristal putih. Pemandu wisata yang profesional akan 
mendukung kemajuan perusahaan serta kedepannya Agrowisata 
Sondokoro mampu membuat wisata edukasi yang lebih diminati oleh 
masyarakat. 

Keyword : strategy marketing 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi ekonomi saat ini terjadi kekacauan dalam 

sistem perekonomian. Hal ini juga disertai dengan berkembang 

pesatnya teknologi yang berdampak pada semakin ketatnya 

persaingan. Persaingan ini terjadi karena terdapat banyaknya 

perusahaan yang berusaha menjadi pemimpin pasar dan terdapat 

banyak usaha sejenis yang pasti akan berdampak tidak baik bagi 

kelangsungan suatu perusahaan, sehingga setiap perusahaan harus 

waspada akan persaingan yang terjadi. Di Indonesia usaha-usaha 

yang bergerak pada sektor perdagangan berusaha menghasilkan 

produk-produk terbaik dan mengharuskan adanya suatu keunikan 

tersendiri yang menjadi keunggulan dibandingkan pesaing. Sedangkan 

pada sektor jasa diharapkan ada pelayanan yang memuaskan serta 

adanya sebuah pelayanan purna jual yang menyebabkan seorang 

konsumen berubah menjadi pelanggan yang bisa mengadakan 

kerjasama yang berkelanjutan atas produk yang dianggap 

memuaskan. 

Usaha jasa misalnya jasa perhotelan, jasa pariwisata, jasa 

perbankan, dll. kepariwisataan merupakan usaha yang pada umumnya 

sangat menjanjikan dalam meraih devisa negara. Hal seperti ini 

haruslah mendapatkan perhatian khusus sebagai peluang bisnis dalam 
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perekonomian Indonesia. Usaha pariwisata sangat berperan penting 

bagi masyarakat sebagai sarana hiburan serta penenangan diri dari 

rutinitas padat yang sangat melelahkan. Dengan adanya hal ini setiap 

orang membutuhkan hiburan. Hiburan dapat diperoleh dari berekreasi 

atau berwisata, oleh karena itu tempat wisata akan menjadi pilihan 

pertama yang dikunjungi oleh masyarakat. 

Kabupaten karanganyar adalah kota yang subur serta memiliki 

banyak tempat wisata yang menarik. Beberapa obyek pariwisata di 

Karanganyar yang dapat dikunjungi yaitu terdapat wisata alam, wisata 

budaya, sampai dengan wisata buatan. Salah satu keunggulan dari 

wisata alam yaitu para pengunjung dapat menikmati udara segar yang 

tidak bisa ditemukan di kota besar yang cenderung lebih berpolusi 

dibandingkan dengan suasana desa yang sejuk serta belum banyak 

terjadi polusi. 

Di Karanganyar memiliki sebuah pabrik gula yang didirikan 138 

tahun yang lalu, dan lebih tepatnya pada tahun 1871. Demi 

memanfaatkan areal didalam pabrik yang masih sangat luas 

didirikanlah obyek wisata Sondokoro PTP. Nusantara IX PG. 

Tasikmadu. Tempat ini beralamatkan didaerah Tasikmadu, dan lebih 

tepatnya di desa Ngijo. 

Saat ini pabrik gula tersebut masih beroperasi dan untuk 

mendoplang penghasilan didirikanlah Agrowisata Sondokoro yang 

merupakan tempat wisata bernuansa hiburan dan juga edukasi. Dari 

konsep hiburan, Agrowisata Sondokoro mempunyai banyak sekali 
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sarana dan juga fasilitas pendukung. Sedangkan konsep dari edukasi 

sendiri adalah agar para generasi muda mengetahui sejarah 

didirikannya Pabrik Gula Tasikmadu serta bagaimana proses 

pengolahan dari tebu menjadi gula kristal putih. 

Agrowisata Sondokoro Karanganyar merupakan wisata hiburan 

dan juga didalamnya dikemas dalam bentuk wisata edukasi. 

Agrowisata Sondokoro didirikan pada tahun 2005. Tempat wisata ini 

dulu hanya areal didalam pabrik gula yang berupa pepohonan yang 

sudah hidup beratus-ratus tahun yang lalu dan tempat yang sangat 

tertutup serta tidak sering dikunjungi oleh masyarakat. Areal ini hanya 

dipergunakan setiap tahun untuk pesta rakyat yang biasa disebut 

”cembengan” atau pasar malam. Acara ini dilakukan sebelum musim 

penggilingan tebu di pabrik gula. Ritual ini diselenggarakan untuk 

meminta keselamatan pada saat penggilingan tebu sampai dengan 

selesai. 

Agrowisata Sondokoro merupakan wisata agro yang didalamnya 

terdapat suatu proses penggilingan tebu yang tidak setiap orang bisa 

lihat di dalam pabrik gula. Proses pengilingan tebu ini dimanfaatkan 

oleh Sondokoro sebagai sarana edukasi bagi para siswa sekolah 

ataupun suatu komunitas tertentu agar mereka dapat mengerti 

bagaimana proses penanaman tebu sampai akhirnya tebu itu menjadi 

gula yang setiap hari dikonsumsi oleh masyarakat. 

Agrowisata Sondokoro merupakan satu-satunya wisata agro 

dan industri gula yang memberikan keunikan tersendiri karena masih 
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kental dengan peninggalan Mangkunegara IV. Dengan adanya hal ini 

Agrowisata Sondokoro mempunyai slogan “wisata historis bernuansa 

tempo doeloe”. Slogan ini mempunyai maksud agar masyarakat dapat 

menikmati suatu wisata sejarah yang berupa peninggalan 

Mangkunegara IV yang masih ada sampai saat ini serta suatu proses 

yang terjadi pada pembuatan gula di pabrik gula Tasikmadu yang 

sampai saat ini masih berdiri kokoh. 

Kecenderungan tempat wisata hanya ramai pengunjung dihari 

minggu dan hari libur saja, dengan hal ini Agrowisata Sondokoro 

menciptakan sebuah keunikan yaitu diadakan sarana edukasi dengan 

menunjuk sektor pendidikan sebagai tujuan utama. Hal ini 

diselenggarakan setiap hari dan difokuskan pada hari efektif sehingga 

tidak menutup kemungkinan bahwa hari biasa Agrowisata Sondokoro 

ramai dengan pengunjung. Cara ini diambil agar Agrowisata 

Sondokoro menjadi tempat wisata yang tidak hanya ramai pada saat 

hari libur saja tetapi pada saat hari efektifpun Agrowisata Sondokoro 

juga ramai dipadati oleh pengunjung. 

Perspektif Agrowisata Sondokoro sebagai sarana edukasi 

menjelaskan Agrowisata Sondokoro dipandang sebagai sarana dalam 

memberikan edukasi atau pendidikan khususnya bagi para murid 

sekolah, mahasiswa, serta suatu komunitas tertentu yang ingin melihat 

suatu proses pengolahan tebu. Dalam hal ini Agrowisata Sondokoro 

menggunakan sistem paket pendidikan dan juga paket keluarga. Dari 

paket pendidikan yaitu berupa sekolah, universitas, dan suatu 
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komunitas tertentu yang mengadakan wisata edukasi di Agrowisata 

Sondokoro, biasanya didampingi langsung oleh para guru atau 

pengawas dari instansi pendidikan tersebut. Sedangkan dari paket 

keluarga yaitu suatu keluarga yang ingin melihat proses dari 

pembuatan gula di Pabrik Gula Tasikmadu. 

Dengan adanya wisata edukasi diharapkan Agrowisata 

Sondokoro tidak akan kalah bersaing dengan tempat wisata lain dan 

menjadikan keunikan tersendiri bagi Agrowisata Sondokoro yang tidak 

mudah ditiru oleh tempat wisata lain. Serta untuk kedepannya bagi 

para guru dan pengunjung yang pernah datang ke Agrowisata 

Sondokoro akan kembali mengunjungi Agrowisata Sondokoro dengan 

menanamkan pengetahuan dimata publik bahwa Agrowisata 

Sondokoro bukan hanya tempat wisata keluarga yang memberikan 

sarana hiburan tetapi juga tempat wisata yang memberikan sarana 

edukasi. 

 

Berdasar uraian diatas maka penulis mencoba menjadikan 

permasalahan ini sebagai bahan penelitian untuk penulisan Tugas 

Akhir dengan judul : “ PERSPEKTIF AGROWISATA SONDOKORO 

SEBAGAI SARANA EDUKASI ”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latarbelakang masalah di atas, dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 
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1. Apa yang menjadi latarbelakang Agrowisata Sondokoro menjadikan 

tempat wisata sebagai sarana edukasi ? 

2. Apa keunikan dari Agrowisata Sondokoro dalam menawarkan 

bentuk  wisata edukasi ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian pada dasarnya mempunyai 

berbagai tujuan. Penelitian pada Agrowisata Sondokoro 

mempunyai tujuan sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui latarbelakang Agrowisata Sondokoro 

menjadikan wisata sebagai sarana edukasi. 

2. Untuk mengetahui keunikan yang dilakukan oleh Agrowisata 

Sondokoro dalam menawarkan Agrowisata Sondokoro sebagai 

bentuk wisata edukasi. 

 

D. Manfaat penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat 

memberikan manfaat antara lain sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Untuk mengetahui secara langsung bagaimana strategi yang 

dilakukan oleh Agrowisata Sondokoro untuk menarik minat para 

pengunjung agar mereka loyal terhadap produk jasa yang 

ditawarkan di Agrowisata Sondokoro, serta untuk mengetahui 
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mengapa dipilih wisata hiburan serta wisata edukasi sebagai sektor 

yang dipercaya mampu mengangkat nama Agrowisata Sondokoro. 

2. Bagi Perusahaan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, diharapkan 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan 

dalam menerapkan strategi pemasaran jasa pada Agrowisata 

Sondokoro agar lebih berkembang dengan baik. 

3. Bagi Universitas 

Dapat memberikan informasi kepada peneliti lain untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut tentang strategi pemasaran jasa. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Desain Penelitian 

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis mengunakan 

desain kasus yang membahas mengenai latarbelakang dipilih 

sarana edukasi di Agrowisata Sondokoro dimana data dan 

informasi yang digunakan penulis diperoleh dari Agrowisata 

Sondokoro. 

2. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini dilakukan di Agrowisata Sondokoro yang 

terletak di desa Ngijo, kecamatan Tasikmadu, kabupaten 

Karanganyar. Obyek ini digunakan pada saat melakukan kegiatan 

magang kerja yang dilakukan pada tanggal 16 Februari s/d 16 

Maret 2009. 
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3. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan menggunakan dua macam 

data yaitu : 

a) Data Primer 

Data yang diperoleh melalui observasi di Agrowisata 

Sondokoro dan wawancara langsung dengan para staf 

kantor dan karyawan di lapangan 

b) Data Sekunder 

Data yang diperoleh melalui arsip-arsip di bagian kantor 

berupa rekapan jumlah pengunjung dari tahun ke tahun, 

peserta yang melakukan wisata edukasi dan buku-buku yang 

berkaitan dengan bahan penelitian yang dilakukan penulis. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan : 

a. Pemeriksaan Dokumen Agrowisata Sondokoro. 

Pada teknik pengumpulan data ini penulis menganalisa  

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tema yang akan 

diteliti penulis. Informasi yang diperoleh melalui dokumen dapat 

berupa rencana-rencana kegiatan, kegiatan apa saja yang telah 

dilaksanankan, hasil yang telah diperoleh dari kegiatan, artikel-

artikel, memorandum, calender event, agenda, serta surat-surat.  

b. Wawancara Kepada pihak yang terkait 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data 

dengan mengajukan pertanyaan baik secara terstruktur maupun 
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tidak kepada para pengunjung untuk memperoleh data yang 

diinginkan. 

c. Melakukan observasi  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yaitu 

dilakukan dengan mengamati langsung di dalam areal 

Agrowisata Sondokoro mengenai hal-hal yang bersangkutan 

langsung dengan data-data yang diperlukan sehingga penulis 

dapat mengetahui secara langsung keadaan di lapangan. 

5. Teknik Pembahasan 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pembahasan 

deskriptif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara membaca, 

menyimak tabel ataupun data-data yang diperoleh kemudian 

melakukan penjabaran dan penafsiran lalu dilakukan penarikan 

kesimpulan. Data-data hasil pengamatan langsung dan database di 

Agrowisata Sondokoro kemudian dianalisa, sehingga menghasilkan 

gambaran yang jelas. Setelah diperoleh gambaran yang jelas 

tersebut kemudian dapat diambil kesimpulan tentang strategi yang 

dilakukan oleh Agrowisata Sondokoro. Disertai dengan data 

pendukung seperti gambar dan foto-foto dari obyek penelitian, 

beserta tabel dan lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Pemasaran 

Menurut Kotler dan Gary Amstrong (2001) Pemasaran adalah 

fungsi bisnis yang bisa mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan 

pelanggan (Customer), menentukan pasar sasaran yang paling dapat  

dilayani dengan baik oleh perusahaan, dan merancang produk, jasa 

dan program yang tepat untuk melayani pasar tersebut. Akan tetapi, 

pemasaran tidak sekedar sebuah fungsi bisnis yang terpisah dari yang 

lain, pemasaran merupakan falsafah yang menjadi pedoman seluruh 

perusahaan. Pemasaran didefinisikan sebagai suatu proses sosial dan 

manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa 

yang mereka butuhkan dan inginkan, lewat penciptaan dan pertukaran 

timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. 

Pemasaran adalah termasuk salah satu kegiatan dalam 

perekonomian dan membantu dalam penciptaan nilai ekonomi. 

Pemasaran merupakan sebuah faktor yang penting dalam suatu siklus 

yang bermula dan berakhir dengan kebutuhan konsumen, pemasar 

harus dapat menafsirkan kebutuhan-kebutuhan konsumen dengan 

mengkombinasikannya dengan data pasar seperti : lokasi konsumen, 

jumlah, kesukaan mereka (Basu Swastha, 1996) 
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Pengertian Pemasaran menurut Kotler (1998) adalah kegiatan 

manusia yang diarahkan pada usaha untuk memuaskan keinginan dan 

kebutuhan melalui proses pertukaran. 

Pemasaran Menurut Kotler (2001) Pemasaran sebagai suatu 

proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok 

memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan, lewat 

penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang 

lain. Kegiatan pemasaran agar dapat berjalan sesuai dengan 

tujuannya maka diperlukan adanya kegiatan manajemen atau 

manajerial. Agar berjalan dengan baik maka harus menggunakan 

sarana-sarana pemasaran Marketing Mix yaitu :  

a. Produk 

b. Harga 

c. Promosi 

d. Distribusi 

Menurut Kotler (2000), menejemen pemasaran adalah 

penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

program-program yang ditujukan untuk mengadakan pertukaran 

dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan 

organisasi. Hal ini sangat tergantung pada penawaran organisasi 

dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar tersebut serta 

menentukan harga, mengadakan komunikasi, dan distribusi yang 

efektif untuk memberitahu, mendorong, serta melayani pasar. 
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B. Pengertian Jasa dan karakteristik Jasa 

Menurut Lupiyoadi (2001) Jasa sering dipandang sebagai suatu 

fenomena yang rumit. Kata jasa itu sendiri mempunyai banyak arti, dari 

mulai pelayanan personal (personal service) sampai jasa sebagai 

suatu produk. Jadi pada dasarnya jasa merupakan semua aktivitas 

ekonomi yang hasilnya tidak merupakan produk dalam bentuk fisik 

atau kontruksi, yang biasanya dikonsumsi pada saat yang sama 

dengan waktu yang dihasilkan dan memberikan nilai tambah (seperti 

kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau kesehatan) atau pemecahan 

atas masalah yang dihadapi konsumen. 

Sedangkan Kotler (1998) mendefinisikan jasa  sebagai setiap 

kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak pada pihak 

lain dan pada dasarnya tidak berwujud, serta tidak menghasilkan 

kepemilikan sesuatu. Proses pruduksinya mungkin dan mungkin juga 

tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. 

Karakteristik jasa menurut Kotler dan Gary Amstrong (2001) : 

a. Intangibility atau tidak berwujud. 

Jasa tidak dapat dilihat, dicicipi, dirasakan, didengar, atau 

dicium sebelum dibeli. Untuk mengurangi ketidakpastian, pembeli 

mencari “tanda” dari kualitas jasa pelayanan. Mereka mengambil 

kesimpulan mengenai kualitas dari tempat, orang, harga, peralatan, 

dan komunikasi yang dapat dilihat mereka. 

b. Inseparability atau tidak terpisahkan. 
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Jasa tidak dapat dipisahkan dari penyedianya, apakah 

penyedianya orang atau mesin. Bila karyawan jasa menyediakan 

jasa, maka karyawan itu merupakan bagian dari jasa. Karena 

pelanggan turut hadir saat jasa itu diproduksi, interaksi penyedia 

jasa-pelanggan adalah sifat khusus dari pemasaran jasa. 

c. Variability atau bervariasi. 

Kualitas jasa tergantung pada siapa yang menyediakan jasa, 

waktu, tempat dan bagaimana cara mereka disediakan. 

d. Perishability atau mudah lenyap. 

Jasa tidak dapat disimpan untuk penjualan atau pemakaian 

yang akan datang. 

Pemasaran untuk perusahaan jasa membutuhkan dua 

pemasaran (Kotler, 2001) yaitu :   

1. Pemasaran Internal : Yaitu perusahaan jasa harus secara efektif 

melatih dan memotivasi karyawan yang berhubungan dengan 

pelanggan dan semua karyawan yang memberikan jasa pendukung 

agar bekerja sebagai sebuah tim untuk memberikan kepuasan 

kepada pelanggan. Agar perusahaan dapat memberikan kualitas 

pelayanan yang tinggi secara konsisten. 

2. Pemasaran interaktif : berarti kualitas jasa dan  pelayanan sangat 

tergantung pada kualitas dari interaksi pembeli dan penjual selama 

jasa diberikan. Dalam pemasaran jasa sangat tergantung baik pada 

penyampaian jasa maupun kualitas penyampaian. 
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C. Pengertian Edukasi 

Terdapat banyak sekali definisi pendidikan dan ini jelas 

menunjukkan bahwa pendidikan dipandang sebagai hal yang sangat 

penting sehingga banyak pihak yang merasa perlu untuk memberikan 

definisi tentang pendidikan itu sendiri. Pendidikan menurut pengertian 

Yunani adalah pedagogik, yaitu ilmu menuntun anak. Orang Romawi 

melihat pendidikan sebagai educare, yaitu mengeluarkan dan 

menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu 

dilahirkan di dunia. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai 

Erziehung yang setara dengan educare, yaitu membangkitkan 

kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan atau potensi anak. 

Dalam bahasa Jawa, pendidikan berarti panggulawentah 

(pengolahan), mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan 

perasaan, pikiran, kemauan dan watak, mengubah kepribadian sang 

anak. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari 

kata dasar didik (mendidik), yaitu memelihara dan memberi latihan 

(ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. 

Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian yaitu proses 

pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang 

dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 

latihan, proses perbuatan, cara mendidik. Ki Hajar Dewantara 

mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi 

pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan 
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kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang 

selaras dengan alam dan masyarakatnya. 

 

D. Pengertian Pariwisata 

Pariwisata menurut Oka A. Yoeti (1980) adalah Suatu 

perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang 

diselenggarakan dari suatu tempat ketempat yang lain, dengan 

maksud bukan untuk berusaha (bussines) atau mencari nafkah 

ditempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati 

perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau untuk 

memenuhi keinginan yang beragam. 

Pariwisata adalah segala kegiatan dalam masyarakat yang 

berhubungan dengan wisatawan. Sedangkan semua kegiatan yang 

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) 

 

 

E. Pengertian Perspektif 

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, perspektif dapat merujuk 

pada : 
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a. Perspektif (visual), bagaimana benda terlihat di mata berdasarkan 

atribut spasial. 

b. Perspektif (grafis), representasi perspektif visual pada gambar. 

c. Perspektif (kognitif), sudut pandang manusia dalam memilih opini, 

kepercayaan, dan lain-lain. 

d. Perspektif (geometri), sifat segitiga dalam matematika 

Menurut WJS Poerwadarminta, perspektif mempunyai dua 

makna yaitu : 

a. Cara melukis suatu benda pada permukaan yang mendatar 

sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi 

(panjang, lebar, dan tinggi). 

b. Sudut pandang atau pandangan. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

1. Sejarah dan perkembangan perusahaan 

Agrowisata Sondokoro adalah realisasi dari sebuah 

pemikiran yang pada awalnya merupakan sebuah impian. Di areal 

Pabrik Gula Tasikmadu terdapat banyak sekali benda-benda 

peninggalan sejarah pada masa KPGAA Mangkunegara IV dan 

terdapat lahan yang cukup luas dan pepohonan yang sudah hidup 

beratus-ratus tahun yang lalu, serta sangat tertutup bagi 

masyarakat luar. Hal ini akan menjadi nilai lebih apabila benda-

benda dan lahan ini mampu menghasilkan sebuah keunikan, maka 

muncul sebuah pemikiran tentang wisata dan industri gula dengan 

nuansa tempo dulu. Dengan adanya hal ini Agrowisata Sondokoro 

mempunyai slogan “wisata historis bernuansa tempo doeloe”. 

Slogan ini mempunyai maksud agar masyarakat dapat menikmati 

suatu wisata sejarah yang berupa peninggalan Mangkunegara IV 

yang masih ada sampai saat ini serta suatu proses yang terjadi 

pada pembuatan gula di pabrik gula Tasikmadu yang sampai saat 

ini masih berdiri kokoh. 

Pabrik Gula Tasikmadu merupakan pabrik gula yang 

didirikan oleh KGPAA Mangkoenegoro IV, beliau adalah seorang 

raja dari kerajaan mangkunegaran Surakarta dan juga dikenal 
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sebagai ahli ekonomi. Pada tahun 1861 beliau mendirikan PG 

Colomadu yang terletak didesa malangJiwan, Kecamatan 

Colomadu, Kabupaten Karanganyar. PG Tasikmadu berdiri pada 

tahun 1871 yang terletak didesa sondokoro (dahulu) yang sekarang 

desa ngijo, Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Jawa 

Tengah. 

Agrowisata Sondokoro mempunyai banyak benda-benda 

bersejarah, diantaranya adalah loko uap, stoom walz uap yang 

sangat langka. Pada saat dibuka Agrowisata Sondokoro hanya 

menyewakan spoor teboe kepada masyarakat dan juga dibukanya 

Griya Resto yang menyediakan menu berbagai jenis masakan ikan. 

Keunikan dari Loko uap yaitu merupakan loko yang menggunakan 

kayu bakar pada bahan bakarnya. Sehingga hai ini merupakan hal 

yang unik sekali dan tempo dulu. 

Fasilitas yang ada di Agrowisata meliputi :  

a. Fasilitas bermain : 

1. Arena mandi bola  6. Jaring laba-laba 

2. Lapangan futshal mini 7. Rock climbing 

3. Taman pasir 8. Flying fox 

4. Jembatan gantung 9. Taman air 

5. Air cerdas 10. Motor listrik  

b. Macam-macam spoor yang bisa beroperasi di Agrowisata 

Sondokoro ada 4 macam. Spoor Teboe dan Spoor Gula 

beroperasi setiap hari. Spoor Sakarosa hanya beroperasi pada 
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hari minggu dan hari libur saja, sedangkan Spoor TM VI hanya 

beroperasi berdasarkan pesanan saja karena spoor ini 

merupakan spoor VIP yang biasa digunakan oleh pejabat dan 

wisatawan yang berkunjung ke Agrowisata Sondokoro. 

c. Agrowisata Sondokoro menyewakan tempat-tempat yang bisa 

digunakan untuk rapat ataupun acara pernikahan. Tempat yang 

disediakan adalah Griya Sondokoro, Griya Pindusita, dan ruang 

meeting. 

d. Agrowisata Sondokoro menyediakan tempat penginapan yang 

dapat digunakan untuk menginap.  Tempat ini disebut dengan 

Home stay. 

e. Agrowisata Sondokoro meyediakan panggung yang biasa 

digunakan untuk live musik. 

f. Sri Widowati merupakan arena kolam renang dan water boom 

untuk anak dan juga dewasa. Desain dibuat sangat menarik, 

disertai dengan air mancur yang sangat indah. 

g. Di arena Agro sehat terdapat bermacam-macam tanaman obat 

dilengkapi dengan nama serta khasiat dari masing-masing 

tanaman. Didalamnya terdapat area jalan refleksi yang sangat 

diperlukan untuk menjaga kesehatan. Dengan berjalan paling 

lama 15 menit, pengunjung dapat mengetahui gejala-gejala 

sakit yang mungkin diderita. 
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h. Agrowisata Sondokoro juga dilengkapi dengan taman-taman 

yang terawat dengan baik, taman bermain anak, monumen 

giling, perpustakaan, dan menjual aneka souvenir. 

i. Wisata kuliner juga menjadi satu wisata yang menarik di 

Agrowisata Sondokoro. Disini terdapat Griya Resto Sondokoro, 

Cafe Sri Widowati, Cafe De’Locos dan berbagai macam 

makanan yang bisa dinikmati di areal food court. 

j. Di Agrowisata Sondokoro merupakan areal yang terdapat suatu 

jaringan internet (hot spot) sehingga para pengunjung bebas 

untuk melakukan browsing secara gratis. 

Sejarah Agrowisata Sondokoro berasal dari zaman sebelum 

didirikannya Pabrik Gula Tasikmadu. Menurut legenda, dahulu 

terdapat Padepokan Padas Plapar yang mempunyai beberapa 

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. 
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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 

bersahabat 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 

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 

“Sondokoro” kemudian diubah oleh KGPAA Mangkunegara IV 

menjadi Desa “Tasikmadu” karena pabrik yang didirikan KGPAA 

Mangkunegara IV tersebut disana, beliau berharap hasil gula dari 

pabrik tersebut akan berproduksi bagaikan danau gula. 

Dengan perlahan nama Sondokoro hilang dan lebih dikenal 

dengan nama Tasikmadu sampai sekarang ini. Maka untuk 
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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.  

 

2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

a. Visi Agrowisata Sondokoro Karanganyar 

Menjadikan Agrowisata unggulan sebagai bagian dari aktifitas 

bisnis yang mendukung profitisasi perusahaan.  

b. Misi Agrowisata Sondokoro Karanganyar 

1. Menggali potensi keunikan nuansa tempo doeloe 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. 

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 Agrowisata Sondokoro  

1. Pengembangan usaha atau diversifikasi sebagai antisipasi 

terhadap menurunnya produk tebu dari petani. 
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2. Pengenalan proses pengolahan gula dari bahan dasar tebu 

sampai menjadi gula pasir siap saji. 

3. Pengenalan berbagai produk dari bahan dasar gula. 

4. Pengenalan berbagai jenis mesin, dan bahan kimia. 

5. Pemberian sarana atau fasilitas rekreasi bagi masyarakat 

sekitar pabrik (yang sebagian bekerja sebagai petani dan 

buruh pabrik) dengan pelayanan yang terjangkau. 

6. Pemanfaatan fasilitas lahan dan inventaris pabrik (lokomotif, 

spoor tebu) agar dapat dinikmati oleh masyarakat luas. 

7. Mendukung program pemerintah Kabupaten Karanganyar 

untuk menjadikan Kabupaten Karanganyar sebagai 

Kabupaten wisata yang berskala nasional maupun 

internasional. 

d. Sasaran 

Sasaran yang ingin dicapai pengelola obyek wisata 

Sondokoro adalah masyarakat di sekitar pabrik yang 

berlatarbelakang usaha pertanian, dan buruh pabrik. 

 

3. Struktur Organisasi 

Berikut adalah struktur organisasi di Agrowisata Sondokoro 

pada tahun 2009. 
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Manager  
Ir. Megantoro 

Supervisi Keuangan & SDM 
 

Adhie Masagi 

Supervisi Marketing & Humas 
 

Sinung 

Supervisi Sriwidowati 
Samiyono 

Supervisi R & D 
 

Suyatto 

Tiketing Food & Baverage Rumah Tangga HRD Marketing Network 

Supervisi Lapangan 
Sunaryo 

Sosialisasi 
Lingkungan 

Customer Servise 

Analisa Pelanggan 

Promosi 

Asisten Sup. Wahana 
 

Joko Suwarto 

Pintu  
Agung 

Entertainment & 
Musik 

Asisten Sup. Spoor 
 
 

Suroto 

Spoor 

Dresin 

Kolam Renang 

Agro Sehat 

Gedung Serbaguna 

Souvenir 

Pindusita 
 

Julianto/ Kaspari 

Graha Sondokoro 

Asisten Supervisi Fisik/ 
Pemeliharaan 

 
Sumadi 

Listrik 
Alit Warasto 

Pertamanan & 
Gazebo 

Perawatan/ Wahana 
 

Mariman 

Sumber : Agrowisata Sondokoro 

Gambar III.1 Struktur Organisasi Agrowisata Sondokoro 2009 
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4. Deskripsi Jabatan 

a. Manajer 

Manajer bertanggungjawab terhadap jalannya operasional 

baik bidang SDM, operasi lapangan, manajemen, kerjasama 

dengan pihak ketiga, maupun jenis wisata. 

b. Supervisi Marketing dan Humas 

Bagian marketing bertugas dalam penyebaran, pengenalan 

dan memasarkan obyek wisata Sondokoro, serta 

bertanggungjawab dengan pihak ketiga. Dalam hal ini supervise 

marketing sangat berperan terutama sebagai Public Relation. 

Kemampuan dalam berkomunikasi menjadi hal terpenting yang 

harus dikuasai oleh marketing. Dengan kemampuan komunikasi 

yang baik dengan pelanggan maka akan menjadi salah satu 

nilai lebih bagi pelanggan dalam memberikan penilaian pada 

Agrowisata Sondokoro. 

c. Supervisi Keuangan dan SDM 

Bagian administrasi bertanggungjawab terhadap semua 

administrasi keuangan baik pemasukan maupun semua biaya 

yang dikeluarkan. 

d. Supervisi Lapangan 

Bagian ini bertugas mengurus persiapan dan jalannya 

pertunjukan hiburan seperti live music, band, dll. Serta 

bertanggungjawab terhadap situasi dan jalannya wahana 
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secara keseluruhan dalam melayani dan menerima pengunjung. 

Bentuk tanggung jawab: 

1. Kondisi dan kesiapan setiap wahana 

2. Prasarana masing-masing wahana 

3. Keselamatan 

4. Kenyamanan dan kebersihan 

5. Kesiapan tenaga pelaksana masing-masing wahana 

e. Supervisi Sri Widowati 

Bagian pertamanan dan kolam renang bertugas dalam 

perawatan kolam renang dan penataan taman dari segi 

kebersihan maupun keindahan. 

f. Supervisi Riset dan Development 

Bertanggung jawab atas situasi dan jalannya wahana 

Agrowisata Sondokoro secara keseluruhan. Perbaikan serta 

pengembangan fisik baik taman, gedung, wahana, serta fasilitas 

yang ada di Agrowisata Sondokoro.  
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5. personalia 

a. Tenaga kerja 

Jumlah semua karyawan di Agrowisata Sondokoro adalah 

36 orang, yang terdiri dari 32 laki-laki dan 4 perempuan. semua 

karyawan yang ada di Agrowisata Sondokoro dibekali dengan 

kemampuan dan ketrampilan yang cukup agar dapat melayani 

pengunjung dengan baik. Kesopanan dan keramahan dari para 

karyawan merupakan cermin dari suatu perusahaan yang 

mampu menghargai para pengunjung. Memberikan pelayanan 

prima juga merupakan hal yang harus diberikan kepada para 

pengunjung karena dengan pelayanan yang baik akan membuat 

para pengunjung senang dan betah berada di Agrowisata 

Sondokoro. 

Berikut adalah daftar karyawan di Agrowisata Sondokoro 

beserta jabatan serta unit kerja dari masing-masing karyawan. 

Semua karyawan tidak hanya bertanggungjawab pada satu 

tempat saja tetapi di semua areal Agrowisata Sondokoro. Pada 

saat salah satu karyawan libur atau ijin maka karyawan lain 

yang akan menggantikan tugasnya. 
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Tabel III.1 Daftar Karyawan Agrowisata Sondokoro 

Daftar Karyawan 

Agrowisata 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 
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 
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b. Hari dan jam kerja 

Agrowisata Sondokoro dibuka pukul 08.00 dan selesai pukul 

16.00 setiap hari kecuali pada hari minggu. Pada hari minggu 

Agrowisata Sondokoro dibuka lebih awal. Waktu istirahat 

selama satu jam dan dilakukan secara bergantian. Karyawan 

mendapatkan hari libur 1 hari setiap seminggu dan hari libur ini 

dilaksanakan pada saat hari efektif. Pada hari sabtu dan minggu 

semua karyawan diharuskan masuk karena pada akhir pekan 

banyak dipadati oleh pengunjung. 

c. Kompensasi dan Gaji Karyawan 

Semua karyawan di Agrowisata Sondokoro mendapat gaji 

pada awal bulan dan sesuai dengan tugas serta jabatannya. 

Sistem penggajian di Agrowisata Sondokoro tergantung pada 

penghasilan yang didapat. Apabila penghasilan cukup besar 

maka gaji karyawan juga besar, dan apabila penghasilan sedikit 

maka para karyawan juga memperoleh gaji yang cenderung 

lebih sedikit. 

  

6. Biaya dan Tarif Masuk 

a. Harga tiket masuk Agrowisata Sondokoro Rp 3.000,00 

b. Harga tiket masuk wahana: 

Data berikut merupakan tabel harga tiket masing-masing 

wahana serta harga pemesanan bagi  masing-masing gedung 

pertemuan. 
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Tabel III.2 Harga Tiket Masuk Wahana  

w SRI WIDOWATI 
   AREA 

-Kolam Renang & 
  Water Boom 

Rp 5.000,00 w WISATA PABRIK 
    GULA 

Rp  8.000,00 

w MOTOR LISTRIK Rp 3.000,00 w GRAHA 
   SONDOKORO 

Rp  200.000,00/jam 

w SPOOR TEBOE Rp  6.000,00 w RUANG MEETING Rp 150.000,00/jam 
w SPOOR GULA Rp  4.000,00 w LAPANGAN TENNIS Rp  100.000,00/jam 
w SPOOR SAKAROSA Rp  6.000,00 w LIVE MUSIC  
w FLYING FOX Rp  5.000,00 w PENINGGALAN 

   KGPAA MN IV 
 

w JEMBATAN 
    GANTUNG 

Rp  3.000,00 w GRIYA RESTO 
   SONDOKORO 

 

w TAMAN AIR Rp  3.000,00 w TAMAN BERMAIN 
   ANAK 

 

w DUNIA KREASI Rp  3.000,00 w MONUMEN GILING  
w PANJAT DINDING Rp  5.000,00 w BURSA TANAMAN 

   HIAS 
 

w AIR CERDAS Rp  3.000,00 w PERPUSTAKAAN  
w AGRO SEHAT Rp  3.000,00 w ANEKA SOUVENIR  

Sumber : Agrowisata Sondokoro 

 

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. 
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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 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 

Di Kabupaten Karanganyar banyak daerah yang masih segar 

dan tidak banyak polusi udara. Dengan adanya hal ini maka sangat 

potensial apabila dikembangkan sebagai daerah wisata. Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar juga harus berusaha mengembangkan agar 

tempat yang potensial ini bisa berkembang dengan baik. 

Di Karanganyar terdapat pabrik gula yang masih berdiri kokoh 

yaitu peninggalan Mangkunegara IV. Dari beberapa Pabrik Gula yang 
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masih beroperasi di Indonesia 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 

mampu mengembangkan Agrowisata hanya beberapa saja, yaitu 

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

Pangkah. Pabrik Gula Tasikmadu merupakan Pabrik Gula yang 

pertama kali mengembangkan Agrowisata yang diberi nama 

Agrowisata Sondokoro. 

Pabrik Gula Tasikmadu mempunyai banyak peninggalan 

sejarah seperti mesin-mesin giling yang sudah terbuat ratusan tahun 

yang lalu. Benda-benda ini menjadi aset utama bagi Agrowisata 

Sondokoro. Benda yang menyimpan sejarah ini haruslah dipelihara 

dan dirawat dengan baik, sehingga diharapkan dengan melihat benda-

benda bersejarah ini masyarakat bisa mengetahui sejarah dan mampu 

menghargai sebuah nilai seni tanpa harus merusak ataupun berusaha 

untuk mencuri. 

Agrowisata Sondokoro Tasikmadu adalah tempat wisata yang 

yang mempunyi konsep hiburan dan edukasi. Wisata hiburan yang 

ditawarkan di Agrowisata Sondokoro adalah arena taman air, jembatan 

gantung, rumah pohon, flying fox, water boom, aneka spoor, dunia 

kreasi mulai dari mandi bola, taman pasir, jaring laba-laba, lapangan 

futshal mini sampai dengan arena panjat dinding. Sehingga Agrowisata 
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Sondokoro merupakan arena bermain yang sangat menyenangkan. 

Sedangkan dari konsep edukasi Agrowisata Sondokoro mempunyai 

tayangan tentang proses pembuatan gula. Strategi yang digunakan 

adalah dengan membuat sistem paket pendidikan. Dalam paket ini 

para siswa, mahasiswa, ataupun suatu komunitas tertentu akan 

mendapat sebuah tayangan tentang proses pembuatan gula kristal 

putih. Pada musim giling para pengunjung dapat melihat proses 

didalam pabrik serta dipandu oleh pemandu wisata sehingga para 

pengunjung mendapat pengarahan tentang proses yang terjadi dan 

para pengunjung dapat bertanya langsung apabila ada yang ingin 

ditanyakan seputar proses pembuatan gula. Sedangkan pada saat 

tidak giling paket pendidikan dialihkan dengan melihat gambaran 

proses pembuatan gula dengan naik spoor berkeliling area pabrik 

tanpa melihat langsung proses yang terjadi. Ini merupakan keunikan 

yang tidak bisa didapat ditempat wisata lainnya. Saat melintas didalam 

area pabrik para pengunjung dapat melihat bahwa semua bangunan 

yang berada di pabrik adalah bentuk bangunan Belanda dan berupa 

besi-besi tua yang sudah ada sejak dulu. 

Agrowisata Sondokoro menyiapkan empat paket, yaitu paket 

wisata spoor, paket pendidikan, paket permainan dan paket keluarga.  

1. PAKET SPOOR 

a. Paket Spoor I 

Paket £70 orang = Rp 420.000,00 

Paket >70 orang @ Rp 6.000,00 
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Fasilitas : Spoor Teboe 

b. Paket Spoor II 

Paket £70 orang = Rp 280.000,00 

Paket >70 orang @ Rp 4.000,00 

Fasilitas : Spoor Gula 

2. PAKET PENDIDIKAN 

a. Paket Pendidikan I 

Paket £50 orang = Rp 300.000,00 

Paket >50 orang @ Rp 6.000,00 

Fasilitas :  Tayangan Pembuatan Gula,  

 Wisata Pabrik Gula (St. Gilingan) 

b. Paket pendidikan II 

Paket £50 orang = Rp 400.000,00 

Paket >50 orang @ Rp 8.000,00 

Fasilitas :  Tayangan Pembuatan Gula, 

 Wisata Pabrik Gula (St. Pengolahan) 

3. PAKET PERMAINAN 

a. Paket Permainan I 

Paket = Rp 6.000,00/orang 

Fasilitas :  Wahana Dunia Kreasi, 

 Jembatan Gantung 

b. Paket Permainan II 

Paket = Rp 12.000,00/orang 

Fasilitas :  Wahana Dunia Kreasi, 
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 Jembatan Gantung, 

 Renang 

 

4. PAKET KELUARGA 

Paket £10 orang =  Rp 100.000,00 

Paket >10 orang @ Rp 10.000,00 

Fasilitas : Wisata Pabrik Gula (St. Pengolahan) 

 

Untuk paket pertama yaitu paket spoor. Pada paket ini para 

pengunjung diajak berwisata dengan menggunakan spoor. Paket 

wisata spoor Agrowisata Sondokoro terbagi menjadi dua paket, yaitu 

Paket Spoor I dan Paket Spoor II. Pada paket Spoor I yaitu para 

pengunjung menggunakan Spoor Teboe. Spoor ini mempunyai 

kapasitas 70 orang, apabila yang naik kebanyakan adalah anak kecil 

maka dapat mengangkut lebih dari 70 orang. Spoor teboe merupakan 

spoor yang dijalankan dengan tenaga uap, yaitu menggunakan kayu 

bakar. Untuk paket Spoor II yaitu menggunakan Spoor Gula. Kapasitas 

penumpang sama dengan Spoor Teboe. Perbedaan dari Spoor Gula 

yaitu bahan bakarnya menggunakan tenaga diesel. 

Paket yang kedua adalah paket pendidikan. Pada paket 

paendidikan terdapat dua paket, yaitu paket pendidikan I dan paket 

pendidikan II. Pada paket pendidikan para pengunjung akan 

dikumpulkan di satu tempat yaitu di Graha Sondokoro. Disini para 

pengunjung mendapat fasilitas berupa tayangan proses pembuatan 
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tebu menjadi gula kristal putih. Setelah tayangan selesai para 

pengunjung diajak melihat proses pembuatan gula kristal putih dan 

didampingi oleh pemandu wisata. Pada paket pendidikan I para 

pengunjung dapat melihat proses sampai ke stasiun gilingan saja. 

Sedangkan untuk paket pendidikan II para pengunjung dapat melihat 

sampai stasiun pengolahan, gudang, dan sampai pengepakan gula 

jadi. Paket pendidikan ini adalah paket yang paling diminati oleh para 

siswa, mahasiswa sampai dengan suatu komunitas tertentu. 

Paket yang ketiga yaitu paket permainan, paket permainan 

terdapat dua paket yaitu paket peramainan I dan paket permainan II. 

Paket permainan I dengan fasilitas Wahana Dunia Kreasi dan 

Jembatan Gantung. Sedangkan paket permainan II dengan fasilitas 

Wahana Dunia Kreasi, Jembatan Gantung dan arena renang yaitu di 

area renang Sri Widowati. 

Untuk paket yang terakhir adalah paket keluarga, pada paket ini 

minimal yaitu 10 orang dengan biaya Rp 100.000,00. Fasilitas yang 

diperoleh yaitu wisata pabrik gula dan para pengunjung dapat melihat 

proses sampai ke stasiun pengolahan, gudang,  dan sampai 

pengepakan gula jadi. 

Tabel berikut adalah rekapitulasi pengunjung di Agrowisata 

pada bulan Januari dan bulan Februari tahun 2009. Dari tabel tersebut 

jumlah paket pada bulan Februari berkurang dibandingkan dengan 

bulan Januari disebabkan pada bulan Februari 2009 hanya ada 28 hari 

dan cenderung lebih sepi dibandingkan bulan Januari. Bulan Januari 
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mencapai 31 hari dan pada bulan Januari 2009 merupakan Tahun 

Baru sehingga menjadi liburan bagi semua kalangan mulai dari anak 

sekolah, mahasiswa, sampai dengan karyawan perusahaan. Di Bulan 

Januari juga terdapat liburan para hari Imlek. 

Tabel III.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 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

52 

Gambar III.2 Perbandingan Pengunjung Tahun 2007-2008 

Agrowisata Sondokoro PG Tasikmadu 

Perbandingan Pengunjung Tahun 2007-2008 

Sumber : Agrowisata Sondokoro 
 

 Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa pengunjung di 

Agrowisata Sondokoro meningkat pada tahun 2007 ke tahun 2008. Pada 

tahun 2008 terdapat beberapa wahana baru sehingga Agrowisata 

Sondokoro tetap mengembangkan jenis wahana baru yang berkelanjutan. 

 

Tabel III.4 Segmentasi Daerah Pengunjung Tahun 2008 pada paket 

Agrowisata Sondokoro PG Tasikmadu 

Segmentasi Daerah Pengunjung Tahun 2008 pada (paket) 

No Kota/Kabupaten Jumlah Prosentase 

1  Boyolali 57 7,0 
2  Karanganyar 155 19,1 
3  Klaten 31 3,8 
4  Sragen 89 11,0 
5  Sukoharjo 112 13,8 
6  Surakarta 244 30,1 
7  Wonogiri 18 2,2 
8  Madiun/Ngawi/Magetan 79 9,8 
9  DIY/Magelang/Purworejo/Kebumen 12 1,5 

10  Semarang/Salatiga/Pati 13 1,6 
  Jumlah 810   

Sumber : Agrowisata Sondokoro 
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Gambar III.3 Segmentasi Daerah Pengunjung Tahun 2008 pada paket 

Agrowisata Sondokoro PG Tasikmadu 

Segmentasi Daerah Pengunjung Tahun 2008 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Agrowisata Sondokoro 

 Dari tabel dan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa pengunjung 

paketan yang datang ke Agrowisata Sondokoro kebanyakan dari daerah 

surakarta dan sekitarnya. Jarak tempuh dari surakarta sampai ke 

Agrowisata Sondokoro tidak begitu jauh bila dibandingkan dengan jarak 

tempuh dari Surakarta ke tempat wisata yang lain. 
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Tabel III.5 Segmentasi Pengunjung dari Institusi Pendidikan (paket) 

Tahun 2008 

Agrowisata Sondokoro PG Tasikmadu 

Segmentasi Pengunjung Dari Institusi Pendidikan (Paket) 

Sumber : Agrowisata Sondokoro 

Gambar III.4 Segmentasi Pengunjung dari Institusi Pendidikan (paket) 

Tahun 2008 

Agrowisata Sondokoro 

Segmentasi Pengunjung dari Institusi Pendidikan (paket) Tahun 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Agrowisata Sondokoro 

Dari tabel dan gambar diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

pada segmentasi pengunjung dari institusi pendidikan untuk paket pada 

No Institusi Jumlah Prosentase 
1 PG/PAUD/KB/BA/TK 411 56,2 
2 SD/SLB 171 23,4 
3 SMP 9 1,2 
4 SMA/K 8 1,1 
5 Perguruan Tinggi 6 0,8 

6 
TPA/TPQ/Sekolah 
Minggu 126 17,2 

  Jumlah 731   
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tahun 2008 mayoritas dari PG (Play Group)/PAUD/KB/TK. Masa kanak-

kanak adalah masa paling tepat untuk menanamkan pendidikan berupa 

praktek langsung yang dikemas dengan unsur hiburan tetapi mendidik. 

Dibawah ini merupakan sekolah, institusi, atau ormas yang 

mengadakan paket wisata edukasi pada bulan Januari-Juni 2008. Data 

berikut diambil dari Agrowisata Sondokoro. 

 

TABEL III.6 TABEL INSTITUSI PENDIDIKAN PADA PAKET WISATA EDUKASI 
BULAN APRIL 2008 

    
Alamat 

No Sekolah/Institusi/Ormas 
Kal/Kec  Kab/Kota 

1 SDN Karangbangun 4, Tengklik Matesih Karanganyar 
2 SDN Gaum 1, Gaum Rt 4/2 Tasikmadu Karanganyar 
3 SDN Tunggulrejo 1, Temulus Jumantono Karanganyar 
4 SMPN Tawangmangu 2, Bandardawung Tawangmangu Karanganyar 
5 BMT Safinah, Jl Pramuka 60   Klaten 
6 TK Pertiwi 1 Sumberejo, Bendogantungan Klaten Selatan Klaten 
7 TK ABA Ngalas, Glodogan Klaten Selatan Klaten 
8 TK Al Basmalah,  Plumpungrejo Madiun 
9 TKIT Nur Mujahidin, Jl AURI 1   Madiun 

10 SMK Wijaya, Jl Tidar 36   Magelang 
11 KB/TKIT Al Huda, Seneng Banyurojo Rt 3/2 Meroyudan Magelang 
12 SDN Teguhan, Jl Merapi 12   Sragen 
13 SDN Somorodukuh 1, Balai Rakyat Plupuh Sragen 
14 SDN Begalon 2   Surakarta 
15 TK Aisyiyah Kadipiro 2, Sruni Rt 1/20 Kadipiro Surakarta 
16 SDN Kauman 27 Serengan Surakarta 
17 SDN Bratan 1, Tegalputren Pajang Laweyan Surakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Sumber : Agrowisata Sondokoro) 
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TABEL III.7 TABEL INSTITUSI PENDIDIKAN PADA PAKET WISATA EDUKASI 
BULAN MEI 2008 

 
 

Alamat 
No Sekolah/Institusi/Ormas 

Kal/Kec  Kab/Kota 
1 KB Aisyiyah Ampel, Tegalsari Kaligentong Ampel Boyolali 
2 Gugus Melati Matesih, Krapyak Matesih Karanganyar 
3 TK Assalaam, Jl Mangga 4/5 Wonorejo Gondangrejo Karanganyar 
4 PT Indonesia Power, Jl Ronggowarsito   Semarang 
5 TK Islam Kupang Kidul Ambarawa Semarang 
6 TK Aisyiyah, Tuwak Rt 1/2 Gonilan Kartasura Sukoharjo 
7 PPA IO-945 Carpus Christi, Jetis, Gadingan Mojolaban Sukoharjo 
8 TK Aisyiyah Singopuran, Rt 4/4 Kartasura Sukoharjo 
9 TK Kristen Ngoresan 2 Jebres Surakarta 

10 SD Kalam Kudus, Jl Pasar Legi Banjarsari Surakarta 
11 SD Kanisius Keprabon I,  Banjarsari Surakarta 
12 SD Cemara Dua, Jl Monginsidi 66 Banjarsari Surakarta 
13 TK Aisyiyah 34, Karangturi Rt 1/7 Laweyan Surakarta 
14 TK Trisula, Sumber Tapen Rt 4/3 Sumber Surakarta 
15 TK Islam Bakti 16, Sekip Rt 2/23 Kadipiro Surakarta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Sumber : Agrowisata Sondokoro) 
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TABEL III.7 TABEL INSTITUSI PENDIDIKAN PADA PAKET WISATA EDUKASI 

 
BULAN JUNI 2008 

 
Alamat 

No Sekolah/Institusi/Ormas 
Kal/Kec  Kab/Kota 

1 BA Aisyiyah, Rejosari, Lorog Tawangsari Sukoharjo 

2 Kelg Fitri, Jl Cipaku Permai 8   Bandung 

3 Kelg Joko Supriyanto, Jl Sentra Dago 5   Bandung 

4 Kelg Nanang Budi, Gedong Kuning 139   DIY 

5 Kelg Rima Kesuma, Jl Cemara I/F 65 Jatimulya Bekasi 

6 Kelg Sapto Adji, Puri Bintaro PB 14/16 Bintaro Jaya Jakarta 

7 MAN 1 Ska, Jl Sumpah Pemuda 25   Surakarta 

8 MI Negri  Banyuanyar Surakarta 

9 MI Wakah, Ngrambe Ngrambe Ngawi 

10 MTsN Surakarta, Jl MT Haryono 24D   Surakarta 

11 PAUD Dahlia, Kedungprahu Padas Ngawi 

12 PAUD IT Qurrataa'yun Tawangsari Sukoharjo 

13 SD Al Fatah   Surakarta 

14 SD Gebangsari 1-2, Genuk Genuk Semarang 

15 SD Gebangsari 3 & Karangroto 4   Semarang 

16 SD Gondang 4, Gondang Baru Gondang  Sragen 

17 SD Kalangan, Jagalan Rt 10/15 Jagalan Surakarta 

18 SD Keputran 9, Jl Patehan Kidul 8   Yogyakarta 

19 SD Masjid Syuhada, Jl I Dewa Nyoman Oka 11A   Yogyakarta 

20 SD Muh Program Khusus, Tegal Sari, Urut Sewu Ampel Boyolali 

21 SDI Al Azhar 28 Solo Baru Grogol Sukoharjo 

22 SDIT Assalamah, Baturetno   Wonogiri 

23 SDN Gambirsari, Gambirejo Rt 8/13 Kadipiro Surakarta 

24 SDN Karengan, Jl RE Martadinata 291   Surakarta 

25 SDN Kedung Lumbu, Jl Untung Suropati 64 Pasar Kliwon Surakarta 

26 SDN Minomartani 6, Jl Kakap 11 Sleman DIY 

27 SDN Munggung 2, Gumunggung Rt 3/2 Gilingan Surakarta 

28 SDN Pajunan 2, Jl Raya Pati Kayen Kayen Pati 

29 SDN Pandean 1, Bugel, Pandean Grogol Sukoharjo 

30 SMAN 47Jakarta   Jakarta 

31 SMAN Jumapolo, Jl Jurug 1 Jumapolo Karanganyar 

32 STKIP Purnama, Jl Tirtayasa V Kebyran Br   Jakarta 

33 TK Aisyiyah BA 3 Gemolong Gemolong Sragen 

34 TK Bunga Tanjung, Kalangan Gemolong Sragen 

35 TK Demakan II, Goresan  Mojolaban Sukoharjo 

36 TK Desa Singopuran 2 Kartasura Sukoharjo 

37 TK Mawar, Nganti Gemolong Sragen 

38 TK Pertiwi 2 Brajan Prambanan Klaten 

39 TK Pertiwi Joho Prambanan Klaten 

40 TKIT Permata Hati, Kuwiran, Makam Haji Kartasura Sukoharjo 
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41 TPQ Al Muhsinun, Kacangan Andong Boyolali 

42 TPQ At Taubah, Pondok Baru Permai A3 Gentan Sukoharjo 

43 TPQ Ichwanussalim, Pucangsawit Rt 1/13   Surakarta 

44 UGM, Jl Grafika 2    DIY 

45 UNS, Jl Ir Sutami 36   Surakarta 

(Sumber : Agrowisata Sondokoro) 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap data-data yang 

diperoleh dari Agrowisata Sondokoro Tasikmadu, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. keadaan alam dan peninggalan sejarah yang berada di areal Pabrik 

Gula Tasikmadu merupakan aset awal yang mendukung berdirinya 

Agrowisata  Sondokoro. Pabrik Gula Tasikmadu masih berdiri 

kokoh sampai saat ini dan masih dapat berproduksi dengan baik 

meskipun mesin yang digunakan merupakan mesin tua 

peninggalan Mangkunegara IV. Agrowisata Sondokoro merupakan 

areal yang terdapat di dalam lokasi Pabrik Gula. Agrowisata 

Sondokoro merupakan wisata hiburan dan pendidikan. 

2. Agrowisata Sondokoro merupakan wisata hiburan yang 

menyediakan berbagai macam sarana permainan. Agrowisata 

Sondokoro juga merupakan wisata edukasi yang berupa sarana 

pendidikan tentang sejarah serta suatu proses pembuatan tebu 

sampai menjadi gula kristal putih. Hal ini merupakan wisata 

pendidikan yang belum ada ditempat lain sehingga para 

pengunjung belum bisa menikmati Agrowisata Sondokoro apabila 

belum mengadakan wisata pendidikan dengan berkeliling Pabrik 
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Gula Tasikmadu dan melihat proses pengolahan tebu sampai 

menjadi gula kristal putih. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis akan memberikan 

saran yang mungkin berguna bagi Agrowisata Sondokoro. 

1. Pengadaan pemandu wisata yang profesional yang lebih mampu 

berinteraksi dengan para pengunjung sehingga para pengunjung 

akan lebih merasa diperhatikan dan mendapat pengetahun yang 

cukup tentang Agrowisata Sondokoro. 

2. Membuat suatu perlombaan atau uji kreatifitas bagi para siswa 

sekolah terutama siswa Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan 

SMP. Pada masa sekolah anak-anak cenderung lebih kreatif dan 

suka berfikir kritis sehingga mereka menyukai tantangan. 
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