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Bab 1 
Pendahuluan 
 

1.1 Latar Belakang 

 Pengembangan pariwisata berbasis pertanian atau sektor agrowisata 

di Indonesia dapat dikatakan pengembangan suatu sektor yang menjanjikan. 

Saat ini banyak sekali usaha tani yang dipadukan dengan konsep wisata atau 

banyak dikenal dengan agrowisata. Agrowisata diciptakan umtuk 

meningkatkan nilai tambah suatu usaha tani dengan menyelipkan unsur wisata 

di dalamnya agar lebih memiliki esensi. Banyaknya agrowisata dewasa ini di 

Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha 

tani khususnya petani dalam memasarkan hasil taninya. 

Agrowisata banyak dikenal sebagai objek wisata dengan tujuan untuk 

memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi, dan hubungan usaha di 

bidang pertanian. Baik agrowisata yang berbasis budidaya, maupun ekowisata 

yang bertumpu pada upaya-upaya konservasi, keduanya berorientasi pada 

pelestarian sumberdaya alam serta masyarakat dan budaya lokal. 

Pengembangan kawasan agrowisata berarti mengembangkan suatu kawasan 

yang mengedepankan wisata sebagai salah satu pendorong pertumbuhan 

ekonomi. 

Kota Singkawang memiliki berbagai potensi objek pariwisata, yaitu 

wisata alam dan juga wisata budaya.  Dengan adanya berbagai objek wisata di 

Kota Singkawang ini, menjadikan Kota Singkawang menjadi tujuan wisata 

sebagian besar masyarakat dari kota dan kabupaten di Provinsi Kalimatan 

Barat, khususnya kota dan kabupaten yang berjarak tidak cukup jauh dari Kota 
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Singkawang. Seperti masyarakat dari Kabupaten Mempawah, Kabupaten 

Bengkayang, Kabupaten Sambas dan Kota Pontianak. 

Adanya wisatawan yang menjadikan Kota Singkawang berpeluang 

untuk mengembangkan sektor pariwisata lainnya, salah satunya adalah 

agrowisata. Kota Singkawang memiliki berbagai komoditas unggulan 

pertanian yang dapat dikembangkan menjadi agrowisata. 

Konsep investasi pariwisata dapat dikategorikan ke dalam dua hal, 

yaitu: Investasi yang bersifat langsung adalah melakukan penanaman modal 

atau pengeluaran secara ekonomi untuk memperoleh manfaat secara 

langsung berdasarkan kalkulasi ekonomi secara kongkrit dari sejumlah modal 

atau pengeluaran sebelumnya; dan Investasi yang bersifat tidak langsung 

adalah biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan mendapat manfaat dari 

adanya manfaat yang diterima oleh unsur lainnya, atau bisa dikatakan manfaat 

yang diterima tidak secara langsung dari kalkulasi biaya atau pengeluaran. 

Berdasarkan kondisi diatas, maka kegiatan investasi diperlukan pada 

sektor agrowisata. Untuk itu, pada tahun 2021 ini diadakan kegiatan kajian 

sumberdaya terkait investasi pada sektor agrowisata di Kota Singkawang. 

1.2 Referensi Hukum 

Beberapa peraturan dan perundang-undangan yang dapat dijadikan referensi 

hukum dalam pelaksanaan kegiatan ini, antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.  

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan dan 

Pembangunan Nasional. 

5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. 
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001 tentang Master Plan Percepatan 

dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. 

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang 

Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. 

8. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 

Singkawang Tahun 2018-2022. 

1.4 Maksud, Tujuan dan Sasaran 

Maksud dilaksanakannya kegiatan Kajian Sumberdaya Terkait Investasi 

Agrowisata adalah untuk menyusun dokumen hasil kajian potensi sumberdaya 

yang terkait dengan investasi pada sektor agrowisata di Kota Singkawang. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah: 

1. Mengidentifikasi potensi sumberdaya agrowisata yang terkait dengan 

investasi di daerah Kota Singkawang. 

2. Menganalisis potensi sumber daya yang terkait dengan investasi pada 

sektor agrowisata yang terdapat di daerah Kota Singkawang. 

3. Merumuskan rekomendasi hasil kajian mengenai potensi, prospek dan 

peluang investasi agrowisata yang dapat dikembangkan untuk 

investasi di daerah Kota Singkawang agar dapat menjadi bahan 

masukan bagi Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan dan 

regulasi yang sesuai dan terarah. 

Dan juga memahami bahwa Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini 

adalah:  

1. Teridentifikasinya potensi sumberdaya agrowisata yang terkait dengan 

investasi di daerah Kota Singkawang. 

2. Teranalisisnya potensi sumberdaya agrowisata yang terdapat di daerah 
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Kota Singkawang. 

3. Dirumuskannya rekomendasi hasil kajian mengenai potensi, prospek 

dan peluang investasi agrowisata yang dapat dikembangkan untuk 

investasi di daerah Kota Singkawang agar dapat menjadi bahan 

masukan bagi Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan dan 

regulasi yang sesuai dan terarah. 

1.5 Keluaran 

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah Tersedianya 

Dokumen Hasil Kajian Sumberdaya Terkait Investasi Agrowisata di Kota 

Singkawang ke dalam laporan-laporan hasil pekerjaan, baik dalam bentuk 

buku (Hardcopy) maupun media Compact Disc/DVD atau Flash Disc (Softcopy). 

1.7 Ruang Lingkup 

1.7.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Lokasi pekerjaan ini adalah di Desa Sakong, kelurahan Saga Tani, 

Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang. 

1.7.2 Ruang Lingkup Pekerjaan 

Secara umum lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan pada kegiatan 

Kajian Sumberdaya Terkait Investasi Agrowisata, meliputi: 

1. Langkah persiapan, yaitu interpretasi, koordinasi konsultan dengan 

pihak proyek, agar diperoleh persepsi yang sama tentang pekerjaan 

yang akan dilaksanakan. 

2. Penyusunan Laporan Pendahuluan. 

3. Pengumpulan data primer dan sekunder dan data-data pendukung 

lainnya yang terkait dari berbagai sumber. 

4. Identifikasi dan verifikasi data. 

5. Kompilasi dan analisis data dan informasi. 

6. Penyusunan Draf Laporan Akhir. 
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7. Asistensi, diskusi dan konsultasi dengan pihak terkait. 

8. Penyusunan Laporan Akhir Pekerjaan. 

 

1.8 Sistematika Pelaporan 

Laporan Pendahuluan Kajian Sumberdaya Terkait Investasi Agrowisata 

disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini akan diuraikan secara garis besar hal-hal pokok yang akan 

dibahas dalam kegiatan ini, yaitu meliputi latar belakang masalah, 

tujuan dan sasaran, manfaat, keluaran serta ruang lingkup yang 

meliputi ruang lingkup wilayah dan materi. 

Bab II Landasan Teori  

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang mendasari 

pelaksanaan kegiatan ini. 

Bab III Metodologi  

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pendekatan dan metodologi 

yang dapat membantu dalam proses pengerjaan laporan kegiatan ini.  

Bab IV Gambaran Umum  

Pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum kegiatan Identifikasi 

Batas Wilayah Kota Singkawang secara administrasi, kondisi fisik, 

kependudukan, kondisi perekonomian, kondisi pertanian dan kondisis 

wisata di Kota Singkawang.  

Bab V Analisis Potensi Sumberdaya Terkait Investasi 

Dalam bab ini analisis yang dilakukan terkait investasi agrowisata. 

Bab VI Penutup 

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil 

analisis. 
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Bab 2 

Landasan Teori  
 

2.1 Sumber Daya Investasi 

2.1.1 Sumber Daya Investasi Makro 

Secara makro sumber daya investasi dapat dikelompokkan menjadi sumber 

daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), dan sumber daya buatan 

(SDB), 

1) Sumber daya manusia (SDM) 

Sumber daya manusia adalah sumber daya yang paling penting (the 

most imfortant and strategic resources ) bagi pengembangan investasi. 

Manusia merupakan pencetus ide dan pemilik gagasan yang merupakan 

awal dari berbagai kegiatan. Dengan demikian, pengertian SDM disini, 

lebih diletakkan pada kualitas, binovasi, dan kerativitasnya. Karena 

pengembangan investasi dan ekonomi masa depan lebih banyak 

ditentukan oleh pengetahuan, knowledge, atau dikenal dengan jargon 

knowledge economics. Sumber daya manusia, meliputi ; pengusaha atau 

intrepreneur, atau sebagai tenaga manejerial, maupun sebagai pekerja 

diberbagai sektor investasi. 

 

Bila dikaitkan dengan knowledge economics diatas maka sumber daya 

manusia yang relevan dengan investasi, adlah sumber daya manusia 

yang berkualitas yang terkait dengan wawasan, kemampuan, keahlian, 

serta moral dan etika, yang berlaku dimasyarakat. 

 

2) Sumber Daya Alam (SDA) 

Sumber daya alam (SDA) adalah kekayaan alam yang merupakan 

anugerah yang maha kuasa kepada manusia. Sumber daya ala mini 
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menawarkan berbagai peluang kepada manusia untuk dimanfaatkan 

secara optimal, melalui kegitan investasi. Pengertian Sumber Daya Alam 

(SDA) disini , samgat luas, tidak hanya kekayaan alam berupa hasil 

pertanian, kehutanan, kelautan, pertambangan, dan seterusnya, namun 

juga termasuk posisi/ lokasi daerah yang strategis serta kekayaan budaya 

setempat,yang memiliki nilai strategis dan ekonomis, sehingga membuka 

peluang untuk dikelola melalui kegiatan investasi. 

 

3) Sumber Daya Buatan (SDB) 

Sumber daya buatan (SDB) adalah sumber daya yang merupakan hasil 

karya manusia berupa fasilitas dan sarana yang dibutuhkan untuk 

pengembangan investasi. Keberadaan sumber daya buatan ini dapat 

menjadi factor yang mempercepat atau akselator pengembangan 

investasi. Pengertian sumber daya buatan (SDB), dapat berupa fisik 

(tangible),maipun non fisik (intangible), yang memiliki nilai strategis dan 

ekonomis dalam mendorong pengembangan investasi. 

 

Sumber daya buatan yang berbentuk fisik dapat berupa sarana fisik, 

yang dibutuhkan untuk pengembangan investasi seperti jalan jembatan, 

telepon listrik,air, dan sebgainya, maupun investasi yang sudah ada 

(exist), yang dapat menjaddi modal pengembangan investasi lainnya, 

misalnya keberadaan waduk buatan, ketersediaan pembangkit tenaga 

listrik, dan sebagainnya. 

2.1.2 Sumber Daya Investasi Mikro 

 

Secara mikro perusahaan, sumber daya investasi pada intinya adalah daya 

saling usaha, atau competitiveness, komponen dari daya sainhg ini adalah 

sumber daya manusia, penguasaan aset fisik dan non fisik . 
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1) Sumber Daya Manusia (SDM) 

Seperti sudah disinggung diatas, bahwa sumber daya manusia adalah 

aset atau kekayaan yang paling strategis dan penting (the most 

imfortant and valuable assets of the company ) bagi pengembangan 

perusahaan. Manusia merupakan pencetus ide, pemilim gagasan, 

sekaligus sebagai pelaksana investasi . dengan demikian, pengertian 

SDM disini, lebih ditekankan pada entrepreneurship, atau 

kewirausahaaan, karena pengembangan investasi dan bisnis pada 

umumya, terjadi karena dorongan para entrepreneur. 

 

2) Penguasaan kekayaan (assets) fisik atau tangible assets 

Pengertian penguasaan aser fisik atau tangible assets adalah 

penguasaan terhadap faktor-faktor produksi secara fisik, seperti tanah, 

bangunan, mesin, dan peralatan, yang berkaitan dengan kebutuhan 

factor produksi, tanpa adanya aset fisik ini, tentu sulit bagiperusahaan, 

untuk melakukan operasi dan peroduksi. 

 

Penguasaan dan akses yang kancar terhadap penemuan factor produksi 

secra fisik ini sangat mempengaruhi kelancaran, efisiensi, serta 

efektivitas operasi dan produksi. 

 

3) Penguasaan Aset Non fisik atau Intanngible Asets 

Pengertian penguasaan aset non fisik atau intangible assets, adalah 

penguasaan terhadap informasi teknologi, dan kemampuan inovasi serta 

kemampuan organisasi yang dimiliki perusahaan untuk menalankan 

usaha atau investasinya. Tanpa adanya aset nonfisik ini, tentu sulit bagi 

perusahaan untuk bersaing dalam usaha atau bisnisnya. Bila perusahaan 

tidak dapat bersaing, maka pengembangan investasi tentu tidak akan 

terwujud. 
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Sumber daya buatan yang berbentuk nonfisik,dapat berupa nilai –nilai 

dan kebiasaan yang berkembang dimasyarakat setempat , seperti 

kebiasaan berhemat, menabung, atau nilai-nilai budaya jujur, ramah 

tamah, suka pada hal-hal yang baru, suka merawat lingkungan, dapat 

juga menjadi factor yang mempengruhi perkembangan investasi 

diwilayah tersebut. 

2.2 Investasi 

Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan 

dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi 

suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa 

depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal. 

Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan produksi) dari 

modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang 

akan datang (barang produksi). 

Beberapa produk investasi dikenal sebagai efek atau surat berharga. Definisi 

efek adalah suatu instrumen bentuk kepemilikan yang dapat dipindah 

tangankan dalam bentuk surat berharga, saham/obligasi, bukti hutang 

(Promissory Notes), bunga atau partisipasi dalam suatu perjanjian kolektif 

(Reksa dana), Hak untuk membeli suatu saham (Rights), garansi untuk 

membeli saham pada masa mendatang atau instrumen yang dapat diperjual 

belikan. 

Ada beberapa pengertian investasi dari beberapa ahli, antara lain: 

a. Prof. Dr. H.M. Vandervalk 

Investasi merupakan bagian daripada atas benda dan jasa yang langsung 

ditujukan untuk penyediaan barang‐barang material dan immaterial yang 

berkemampuan untuk memberikan prestasi ekonomi pada masa 

mendatang. 

b. R.T. Qiell 
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Investasi merupakan penambahan mesin‐mesin, alat‐alat, gedung‐gedung 

dan sebagainya dalam jangka waktu tertentu. 

c. Harrod 

Investasi mengakibatkan terciptanya modal baru dan kenaikan 

pendapatan tidak mungkin dapat dipakai dalam waktu berikutnya apabila 

spending tidak diperbesar. 

a. Prof. Dr. Nowar 

Investasi adalah merupakan suatu alat untuk mempercepat pertambahan 

tingkat produksi Negara berkembang. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa investasi adalah modal atau dana yang 

diinvestasikan yang akan menambah produksi, menaikkan pendapatan 

nasional, perluasan lapangan kerja dan memperbanyak lapangan kehidupan 

masyarakat. 

Berikut beberapa bentuk Investasi yang sangat familiar di Indonesia, antara 

lain : 

• Investasi tanah diharapkan dengan bertambahnya populasi dan 

penggunaan tanah; harga tanah akan meningkat di masa depan. 

• Investasi pendidikan dengan bertambahnya pengetahuan dan keahlian, 

diharapkan pencarian kerja dan pendapatan lebih besar. 

• Investasi saham diharapkan perusahaan mendapatkan keuntungan dari 

hasil kerja atau penelitian. 

Untuk memperoleh keberhasilan di dalam Investasi, ada beberapa proses yang 

dapat dilakukan dalam berinvestasi, diantaranya : 

 Menentukan kebijakan Investasi 

 Analisa 

 Membentuk portofolio, menentukan tujuan dari Investasi yang ingin kita 

lakukan. 
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 Merevisi Portofolio 

 Mengevaluasi Kinerja Portofolio, maksudnya adalah menilai kinerja yang 

sudah kita lakukan, apakah sudah sesuai atau belum dengan rencana di 

awal tahun. 

Selain melakukan beberapa proses, adapaun strategi yang dapat dilakukan 

dalam investasi diantaranya : 

1. Strategi Konservatif 

Dalam strategi ini, investor hanya melakukan investasi sejenis saja. 

Contohnya melakukan deposito saja, atau obligasi saja. Strategi ini, 

merupaka strategi yang paling aman dan sederhana. 

2. Strategi Mooderat 

Investor melakukan dua jenis investasi. Contohnya, melakukan investasi 

deposito dan obligasi. Investasi ini memiliki resiko yang sedikit. 

3. Strategi Agresif 

Investor mengkombinasikan kedua strategi yaitu Strategi Konservatif dan 

Strategi Mooderat. Strategi ini memiliki resiko yang lebih tinggi 

dibandingkan kedua strategi lainnya. 

 

2.3 Jenis Investasi 

Investasi menurut sifatnya dibedakan menjadi autonomous investment dan 

induced investament. Jika nilai investasi berubah sebagai akibat daripada 

adanya penemuan‐penemuan baru disebut autonomous investment. 

Sedangkan induced investament adalah nilai investasi akan berubah sebagai 

akibat melengkapi produksi yang ada (Soediyono, 1981) 

Menurut jenisnya investasi dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu investasi 

financial dan investasi riil. Investasi riil merupakan investasi terhadap 

barang‐barang tahan lama (barang‐barang modal) yang akan dipergunakan 
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dalam proses produksi. 

Jadi investasi ini dibedakan menjadi tiga komponen: 

a. Investasi tetap perusahaan (bussines fixed investment) 

b. Investasi untuk perumahan (residential construction) 

c. Investasi perubahan bersih (net change investment) 

Sedangkan investasi financial merupakan investasi terhadap surat‐surat 

berharga, misalnya pembelian saham, obligasi, dan sebagainya 

(Mangkusoebrata dan Algifan. 1992) 

Ditinjau dari sumbernya, investasi berasal dari: 

1. Domestic Direct Investment ( Penanaman Modal Dalam Negeri ). Berupa 

tabungan (saving) dan pencetakan uang. 

Penanam modal dalam negeri (PMDN) adalah perseorangan warga negara 

Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah 

yang melakukan penanaman modal diwilayah negara Republik Indonesia yang 

dilaksanakan berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang 

Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang No. 12 Tahun 1970. 

Dokumen pendukung permohonan: 

o Bukti diri pemohon : 

a) Rekaman Akte Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, 

BUMN/ BUMD, CV, Fa; 

b) Rekaman Anggaran Dasar bagi Badan Usaha Koperasi; atau 

c) Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Perorangan. 

o Surat Kuasa dari yang berhak apabila penandatangan permohonan 

bukan dilakukan oleh pemohon sendiri. 

o Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon. 
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o Uraian Rencana Kegiatan : 

a) Uraian Proses Produksi yang dilengkapi dengan alir proses (Flow 

Chart), serta mencantumkan jenis bahan  baku/bahan penolong, bagi 

industri pengolahan; atau 

b) Uraian kegiatan usaha, bagi kegiatan di bidang jasa. 

o Persyaratan dan/atau ketentuan sektoral tertentu yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah, seperti yang tercantum antara lain dalam Buku Petunjuk 

Teknis Pelaksanaan Penanaman Modal. 

a) Khusus sektor pertambangan yang merupakan kegiatan ekstraksi, 

sektor energi, sektor perkebunan kelapa sawit dan sektor perikanan 

harus dapat rekomendasi dari instansi yang bersangkutan. 

b) Khusus untuk bidang usaha industri pengolahan hasil perkebunan 

kelapa sawit yang bahan bakunya tidak berasal dari kebun sendiri, 

harus dilengkapi dengan jaminan bahan baku dari pihak lain yang 

diketahui oleh Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota setempat. 

o Bagi bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan : 

a) Kesepakatan/perjanjian kerjasama tertulis mengenai kesepakatan 

bermitra dengan Usaha Kecil, yang antara lain memuat nama dan 

alamat masing-masing pihak, pola kemitraan yang akan digunakan, 

hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan bentuk pembinaan yang 

diberikan kepada usaha kecil. 

b) Akta Pendirian atau perubahannya atau risalah RUPS mengenai 

penyertaan Usaha Kecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan 

dalam bentuk penyertaan saham. 

o Surat Pernyataan di atas materai dari Usaha Kecil yang menerangkan 

bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria usaha kecil sesuai Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1995. 

Proses pengurusan: 

1. Pemeriksaan dan persiapan permohonan MODEL I / PMDN 
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2. Pengajuan dan monitor permohonan 

3. Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 

4. Akta Pendirian Perusahaan dari Notaris 

5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan 

6. NPWP – Nomor Pokok Wajib Pajak 

7. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

8. SPPKP – Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 

9. TDP – Tanda Daftar Perusahaan 

Perusahaan Penanaman Modal Negeri mendapatkan fasilitas dalam bentuk : 

 Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai 

tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam 

waktu tertentu. 

 Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, 

mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat 

diproduksi di dalam negeri. 

 Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan 

penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan 

persyaratan tertentu. 

 Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor 

barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang 

belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu. 

 Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat 

 Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha 

tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu. 

Kriteria Perusahaan Penanaman Modal Negeri yang mendapatkan fasilitas 

antara lain : 

o Menyerap banyak tenaga kerja 

o Termasuk skala prioritas tinggi 
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o Termasuk pembangunan infrastruktur 

o Melakukan alih teknologi 

o Melakukan industri pionir 

o Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau 

daerah lain yang dianggap perlu 

o Menjaga kelestarian lingkungan hidup 

o Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi 

o Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi 

o Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan 

yang diproduksi didalam negeri. 

 

2. Foreign Direct Investment ( Investasi Langsung Luar Negeri). Berasal dari 

pinjaman (kredit) penanaman modal asing (MPA) dan sumbangan (Malayu 

SP. Hasibuan, 1981) 

FDI (Foreign Direct Investment) atau investasi langsung luar negeri adalah 

salah satu ciri penting dari sistem ekonomi yang kian mengglobal. Ia bermula 

saat sebuah perusahaan dari satu negara menanamkan modalnya dalam 

jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Dengan cara ini 

perusahaan yang ada di negara asal (biasa disebut ‘home country‘) bisa 

mengendalikan perusahaan yang ada di negara tujuan investasi (biasa disebut 

‘host country‘) baik sebagian atau seluruhnya. Caranya dengan si penanam 

modal membeli perusahaan di luar negeri yang sudah ada atau menyediakan 

modal untuk membangun perusahaan baru di sana atau membeli sahamnya 

sekurangnya 10%. 

Biasanya, FDI terkait dengan investasi aset-aset produktif, misalnya pembelian 

atau konstruksi sebuah pabrik, pembelian tanah, peralatan atau bangunan; 

atau konstruksi peralatan atau bangunan yang baru yang dilakukan oleh 

perusahaan asing. Penanaman kembali modal (reinvestment) dari pendapatan 

perusahaan dan penyediaan pinjaman jangka pendek dan panjang antara 
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perusahaan induk dan perusahaan anak atau afiliasinya juga dikategorikan 

sebagai investasi langsung. Kini mulai muncul corak-corak baru dalam FDI 

seperti pemberian lisensi atas penggunaan teknologi tinggi. 

Sebagian besar FDI ini merupakan kepemilikan penuh atau hampir penuh dari 

sebuah perusahaan. Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang dimiliki 

bersama (joint ventures) dan aliansi strategis dengan perusahaan-perusahaan 

lokal. Joint ventures yang melibatkan tiga pihak atau lebih biasanya disebut 

sindikasi (atau ‘syndicates‘) dan biasanya dibentuk untuk proyek tertentu 

seperti konstruksi skala luas atau proyek pekerjaan umum yang melibatkan 

dan membutuhkan berbagai jenis keahlian dan sumberdaya. Istilah FDI 

biasanya tidak mencakup investasi asing di bursa saham. 

Investasi asing langsung layak dilaksanakan dalam situasi berikut : 

 Perusahaan yang sudah berhasil mengekspor ke Negara asing, 

bermaksud menghemat biaya transportasi. Maka ia mendirikan anak 

perusahaan di Negara itu untuk memproduksi serta menjual produk di 

sana. 

 Perusahaan yang sudah mengekspor produknya mendapatkan informasi 

bahwa pemerintah asing akan menerapkan hambatan perdagangan. 

 Negara asing membutuhkan teknologi maju dan menawarkan insentif 

(seperti penggunaan tanah gratis). Negara asing mengharapkan 

perusahaan akan memperkerjakan penduduk setempat. 

UU Penanaman Modal Asing (UU No. 1/1967) dikeluarkan untuk menarik 

investasi asing guna membangun ekonomi nasional. Di Indonesia adalah 

wewenang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memberikan 

persetujuan dan ijin atas investasi langsung luar negeri. Dalam dekade terakhir 

ini pemodal asing enggan menanamkan modalnya di Indonesia karena tidak 

stabilnya kondisi ekonomi dan politik. Perusahaan-perusahaan multinasional 

yang ingin menyedot sumber daya alam menguasai pasar (baik yang sudah 



 

Kajian Sumberdaya Terkait Investasi Agrowisata 
  

21 

ada dan menguntungkan maupun yang baru muncul) dan menekan biaya 

produksi dengan mempekerjakan buruh murah di negara berkembang, 

biasanya adalah para penanam modal asing ini. 

Salah satu aspek penting dari FDI adalah bahwa pemodal bisa mengontrol 

atau setidaknya punya pengaruh penting manajemen dan produksi dari 

perusahaan di luar negeri. Biasanya juga FDI adalah komitmen jangka-panjang. 

Itu sebabnya ia dianggap lebih bernilai bagi sebuah negara dibandingkan 

investasi jenis lain yang bisa ditarik begitu saja ketika ada muncul tanda adanya 

persoalan. 

FDI kini memainkan peran penting dalam proses internasionalisasi bisnis. 

Perubahan yang sangat besar telah terjadi baik dari segi ukuran, cakupan, dan 

metode FDI dalam dekade terakhir. Perubahan-perubahan ini terjadi karena 

perkembangan teknologi, pengurangan pembatasan bagi investasi asing dan 

akuisisi di banyak negara, serta deregulasi dan privatisasi di berbagai industri. 

Berkembangnya sistem teknologi informasi serta komunikasi global yang 

makin murah memungkinkan manajemen investasi asing dilakukan dengan 

jauh lebih mudah. 

Tujuan FDI (Foreign Direct Investment) 

Tujuan setiap FDI tidaklah sama, perusahaan investor tergerak oleh berbagai 

ragam alasan untuk berinvestasi di luar negeri. Mereka memiliki proses 

pengambilan keputusan dan prioritas yang berbeda – beda saat memilih 

sebuah lokasi investasi. Terdapat empat tujuan utama FDI (Foreign Direct 

Investment) yaitu: 

o Pencari sumber daya, 

o Pencari pasar, 

o Pencari efesiensi dan 

o Pencari asset strategi 
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FDI dapat memberikan beragam manfaat ekonomi dan lainnya untuk lokasi 

tuan rumah, manfaat ini termasuk meningkatkan lapangan kerja, peningkatan 

pendapatan, dampak menguntungkan untuk investasi lokal, alih teknologi, 

membaiknya keterampilan buruh, meningkatnya ekspor, meningkatkan 

kebersaingan internasional dari perusahaan –perusahaan lokal dan 

meningkatnya persaingan domestik. 

Pengaruh terbesar FDI ini ada di negara-negara berkembang. Patut dicatat 

pula bahwa dana Bantuan Pembangunan Luar Negeri atau ODA (Overseas 

Development Assistance) dulunya adalah sumber utama dana pembangunan 

di banyak negara berkembang. Pembiayaan swasta (privat), melalui FDI, telah 

menjadi sumber terbesar dari dana ‘pembangunan’. Peningkatan luarbiasa FDI 

ini adalah akibat dari pertumbuhan pesat perusahaan-perusahaan 

transnasional dalam ekonomi global. 

Pemerintah sangat memberi perhatiaan pada FDI karena aliran investasi 

masuk dan keluar dari negara mereka bisa mempunyai akibat yang signifikan. 

Para ekonom menganggap FDI sebagai salah satu pendorong pertumbuhan 

ekonomi karena memberi kontribusi pada ukuran-ukuran ekonomi nasional 

seperti Produk Domestik Bruto (PDB/GDP), Gross Fixed Capital Formation 

(GFCF, total investasi dalam ekonomi negara tuan rumah) dan saldo 

pembayaran. Mereka juga berpendapat bahwa FDI mendorong pembangunan 

karena-bagi negara tuan rumah atau perusahaan lokal yang menerima 

investasi itu-FDI menjadi sumber tumbuhnya teknologi, proses, produk sistem 

organisasi, dan ketrampilan manajemen yang baru. Lebih lanjut, FDI juga 

membuka pasar dan jalur pemasaran yang baru bagi perusahaan, fasilitas 

produksi yang lebih murah dan akses pada teknologi, produk, ketrampilan, 

dan pendanaan yang baru. 

Selain dapat menambah penghasilan seseorang, investasi juga membawa 

risiko keuangan jika investasi tersebut gagal. Kegagalan investasi disebabkan 
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oleh banyak hal, diantaranya adalah faktor keamanan (baik dari bencana alam 

atau diakibatkan faktor manusia), atau ketertiban hukum. 

Dalam konteks pembangunan di Indonesia penyelenggaran aktivitas 

pembangunan di biayai dari investasi pemerintah dan investasi swasta. 

Komoditas unggulan diartikan sebagai komoditas yang memiliki keunggulan 

komparatif (comparative advantage) artinya komoditas yang dihasilkan 

dengan biaya persatuan rendah (murah) dengan demikian memiliki daya saing 

yang tinggi dalam pasar penjualan yang luas (domestic dan ekspor). 

 

2.4 Agrowisata 

Agrowisata merupakan bagian dari objek wisata yang memanfaatkan 

usaha pertanian (agro) sebagai objek wisata. Tujuannya adalah untuk 

memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi, dan hubungan usaha 

dibidang pertanian. Melalui pengembangan agrowisata yang menonjolkan 

budaya lokal dalam memanfaatkan lahan, diharapkan bisa meningkatkan 

pendapatan petani sambil melestarikan sumber daya lahan, serta memelihara 

budaya maupun teknologi lokal (indigenous knowledge) yang umumnya telah 

sesuai dengan kondisi lingkungan alaminya (http://database.deptan.go.id). 

Agritourism, farm tourism or agricultural tourism is the process of attracting 

visitors and travelers to agricultural areas, generally for educational and 

recreational purposes (Lamb, 2008:12; Veeck, 2006:8). Kawasan agrowisata 

yang sudah berkembang memiliki kriteria-kriteria, karakter dan ciri-ciri yang 

dapat dikenali. Kawasan agrowisata merupakan suatu kawasan yang memiliki 

kriteria sebagai berikut (BAPPENAS, 2004). 

1. Memiliki potensi atau basis kawasan di sektor agro baik pertanian, 

hortikultura, perikanan maupun peternakan,  

a. Sub sistem usaha pertanian primer (on farm) yang antara lain 

terdiri dari pertanian tanaman pangan dan holtikultura, 
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perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan. 

b. Sub sistem industri pertanian yang antara lain terdiri industri 

pengolahan, kerajinan, pengemasan, dan pemasaran baik lokal 

maupun ekspor. 

c. Sub sistem pelayanan yang menunjang kesinambungan dan 

daya dukung kawasan baik terhadap industri dan layanan wisata 

maupun sektor agro, misalnya transportasi dan akomodasi, 

penelitian dan pengembangan, perbankan dan asuransi, fasilitas 

telekomunikasi dan infrastruktur.  

2. Adanya kegiatan masyarakat yang didominasi oleh kegiatan pertanian 

dan wisata dengan keterkaitan dan ketergantungan yang cukup 

tinggi. Kegiatan pertanian yang mendorong tumbuhnya industri 

pariwisata, dan sebaliknya kegiatan pariwisata yang memacu 

berkembangnya sektor agro. 

3. Adanya interaksi yang intensif dan saling mendukung bagi kegiatan 

agro dengan kegiatan pariwisata dalam kesatuan kawasan. Berbagai 

kegiatan dan produk wisata dapat dikembangkan secara 

berkelanjutan. Beberapa manfaat agrowisata menurut Tirtawinata 

dan Fachruddin (1996) antara lain;  

a. meningkatkan konservasi lingkungan, 

b. meningkatkan nilai estetika dan keindahan alam 

c.  memberikan nilai rekreasi, 

d. meningkatkan kegiatan ilmiah dan pengembangan ilmu 

pengetahuan, dan  

e. meningkatkan keuntungan ekonomi. 

2.5 Pengembangan Agrowisata 

Upaya pengembangan agrowisata secara garis besar mencakup aspek 

pengembangan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, promosi, dukungan 

sarana dan kelembagaan. Menurut Nurisjah (2001:20-23), kawasan agrowisata 
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dapat ditata dan dikembangkan dengan menggunakan lima konsep, antara 

lain : 

a. Mengakomodasi kepentingan dan keinginan serta kepuasan 

wisatawan, 

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan wilayah yang terkait 

dengan kegiatan agrowisata yang akan dikembangkan, 

c. Melestarikan budaya pertanian tradisional dan juga lingkungan 

alaminya, diarahkan untuk suatu kegiatan rekonstruksi dan penataan 

suatu kawasan 

d. Sebagai suatu aset budaya pertanian wilayah, 

e. Sebagai sarana introduksi dan pasar dari teknologi dan produk 

pertanian unggulan daerah. 

Agrowisata dapat dikelompokkan ke dalam wisata ekologi (eco-tourism), 

yaitu kegiatan perjalanan wisata dengan tidak merusak atau mencemari alam 

dengan tujuan untuk mengagumi dan menikmati keindahan alam, hewan 

atautumbuhan liar di lingkungan alaminya serta sebagai sarana pendidikan 

(Deptan, 2005). Antara ecotourism dan agritourism berpegang pada prinsip 

yang sama. Dalam pengembangan agrowisata perlu memperhatikan beberapa 

prinsip yaitu prinsip konservasi, prinsip partisipasi masyarakat, prinsip 

ekonomi, prinsip pendidikan dan prinsip wisata (Suhandi, 2001:95-98).  

 Prinsip konservasi. Menumbuhkan kepedulian, tanggung jawab, dan 

komitmen terhadap pelestarian alam serta pembangunan mengikuti 

kaidah ekologis. 

 Prinsip partisipasi Masyarakat. Pada dasarnya, pengetahuan tentang 

alam, budaya, kawasan dan daya tarik wisata yang ada dimiliki oleh 

masyarakat setempat. Oleh karena itu pelibatan masyarakat secara 

partisipatif menjadi mutlak, mulai dari tingkat perencanaan hingga 

pada tingkat pengelolaan. 
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 Prinsip ekonomi. Agrowisata memberikan peluang untuk mendapatkan 

keuntungan bagi penyelenggara, pemerintah dan masyarakat 

setempat, melalui kegiatan-kegiatan yang non-ekstraktif dan non-

konsumtif sehingga meningkatkan perekonomian daerah setempat. 

Penyelenggaraan yang memperhatikan kaidah-kaidah agrowisata, 

mewujudkan ekonomi berkelanjutan. 

 Prinsip pendidikan. Kegiatan agrowisata memberikan nilai tambah 

kepada pengunjung dan masyarakat setempat dalam bentuk 

pengetahuan dan pengalaman. Nilai tambah ini mempengaruhi 

perubahan perilaku dari pengunjung, masyarakat dan pengembang 

pariwisata agar sadar dan lebih menghargai alam, nilai-nilai 

peninggalan sejarah dan budaya. 

 Prinsip wisata. Menciptakan rasa aman, nyaman dan memberikan 

kepuasan serta pengalaman bagi pengunjung. 

Salah satu potensi budidaya pertanian yang dapat dijadikan sebagai 

agrowisata yaitu perkebunan. Suatu kawasan perkebunan yang ideal untuk 

dapat dimanfaatkan sebagai objek dan daya tarik agrowisata adalah kawasan 

perkebunan yang kegiatannya merupakan kesatuan yang utuh mulai dari 

pembibitan sampai dengan pengolahan hasilnya. Hal ini didasarkan atas 

pertimbangan bahwa setiap kegiatan dan proses pengusahaan perkebunan 

dapat dijadikan daya tarik atau atraksi yang menarik bagi wisatawan mulai dari 

pembibitan, penanaman, pengolahan ataupun pengepakan hasil produksinya. 

Perkebunan sebagai daya tarik agrowisata terdiri dari perkebunan kelapa 

sawit, karet, teh kopi, kakao, tebu, dan lain-lain. Pada dasarnya luas suatu 

perkebunan ada batasnya, namun perkebunan yang dijadikan sebagai daya 

tarik agrowisata luasnya tidak dibatasi, dengan kata lain luasnya sesuai izin 

atau persyaratan agrowisata yang diberikan. Untuk menunjukkan kepada 

wisatawan suatu perkebunan yang baik dan benar, seyogyanya dalam daerah 

tujuan wisata dilengkapi dengan unit pengolahan, laboratorium, pengepakan 
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hasil, sarana dan prasarana. 

2.6 Atraksi Agrowisata 

Pengembangan agrowisata dapat diarahkan dalam bentuk ruangan 

tertutup (seperti museum), ruangan terbuka (taman atau lansekap), atau 

kombinasi antara keduanya. Tampilan agrowisata ruangan tertutup dapat 

berupa koleksi alat-alat pertanian yang khas dan bernilai sejarah atau naskah 

dan visualisasi sejarah penggunaan lahan maupun proses pengolahan hasil 

pertanian. Agrowisata ruangan terbuka dapat berupa penataan lahan yang 

khas dan sesuai dengan kapabilitas dan tipologi lahan untuk mendukung suatu 

sistem usahatani yang efektif dan berkelanjutan. Komponen utama 

pengembangan agrowisata ruangan terbuka dapat berupa flora dan fauna 

yang dibudidayakan maupun liar, teknologi budidaya dan pascapanen 

komoditas pertanian yang khas dan bernilai sejarah, atraksi budaya pertanian 

setempat, dan pemandangan alam berlatar belakang pertanian dengan 

kenyamanan yang dapat dirasakan. Agrowisata ruangan terbuka dapat 

dilakukan dalam dua versi/pola, yaitu alami dan buatan. 

a.  Agrowisata Ruang Terbuka Alami Objek agrowisata ruangan terbuka 

alami ini berada pada areal di mana kegiatan tersebut dilakukan 

langsung oleh masyarakat petani setempat sesuai dengan kehidupan 

keseharian mereka. Masyarakat melakukan kegiatannya sesuai dengan 

apa yang biasa mereka lakukan tanpa ada pengaturan dari pihak lain. 

Untuk memberikan tambahan kenikmatan kepada wisatawan, atraksi-

atraksi spesifik yang dilakukan oleh masyarakat dapat lebih ditonjolkan, 

namun tetap menjaga nilai estetika alaminya. Sementara fasilitas 

pendukung untuk pengamanan wisatawan tetap disediakan sejauh 

tidak bertentangan dengan kultur dan estetika asli yang ada, seperti 

sarana transportasi, tempat berteduh, sanitasi, dan keamanan dari 

binatang buas. Contoh agrowisata terbuka alami adalah kawasan Suku 
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Baduy di Pandeglang dan Suku Naga di Tasikmalaya, Jawa Barat; Suku 

Tengger di Jawa Timur; Bali dengan teknologi subaknya; dan Papua 

dengan berbagai pola atraksi pengelolaan lahan untuk budi daya umbi-

umbian. 

b.  Agrowisata Ruang Terbuka Buatan Kawasan agrowisata ruang terbuka 

buatan ini dapat didesain pada kawasan-kawasan yang spesifik, namun 

belum dikuasai atau disentuh oleh masyarakat adat. Tata ruang 

peruntukan lahan diatur sesuai dengan daya dukungnya dan komoditas 

pertanian yang dikembangkan memiliki nilai jual untuk wisatawan. 

Demikian pula teknologi yang diterapkan diambil dari budaya 

masyarakat lokal yang ada, diramu sedemikian rupa sehingga dapat 

menghasilkan produk atraksi agrowisata yang menarik. Fasilitas 

pendukung untuk akomodasi wisatawan dapat disediakan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat modern, namun tidak mengganggu 

keseimbangan ekosistem yang ada. Kegiatan wisata ini dapat dikelola 

oleh suatu badan usaha, sedang pelaksana atraksi parsialnya tetap 

dilakukan oleh petani lokal yang memiliki teknologi yang diterapkan. 

Teknologi budidaya pertanian tradisional sebagai perwujudan 

keserasian hasil seleksi alam yang berlangsung dalam kurun waktu yang 

panjang dapat menjadi paket atraksi wisata yang potensial untuk 

dipasarkan. Sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan 

pendapatan petani yang memiliki lahan sempit serta adanya gejala 

penggunaan lahan yang melebihi daya dukungnya, maka adanya 

alternatif pemanfaatan lahan yang berorientasi kepada kepentingan 

wisata sangat baik untuk dilakukan. 

Potensi objek wisata dapat dibedakan menjadi objek wisata alami dan 

buatan manusia. Objek wisata alami dapat berupa kondisi iklim (udara bersih 

dan sejuk, suhu dan sinar matahari yang nyaman, kesunyian), pemandangan 

alam (panorama pegunungan yang indah, air terjun, danau dan sungai yang 
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khas), dan sumber air kesehatan (air mineral, air panas). Objek wisata buatan 

manusia dapat berupa falitas atau prasarana, peninggalan sejarah dan 

budidaya, pola hidup masyarakat dan taman-taman untuk rekreasi atau olah 

raga. Untuk membantu meningkatkan masyarakat petani yang berada di 

pedesaan, prioritas pengembangan agrowisata hendaknya lebih diarahkan 

pada pengembangan agrowisata ruang terbuka (Subowo, dikutip dari Warta 

Penelitian dan Pengembangan Pertanian Vol.24 No.1 2002). 
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Bab 3 

Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan 
 

Pendekatan dan Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan ini 

adalah : 

1) Survey 

Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam pekerjaan ini 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

- Survey Institusional/Instansional, yang ditujukan untuk mendapatkan 

data sekunder yang dimiliki oleh institusi/ lembaga, instansi-instansi 

terkait, baik pemerintah maupun swasta. 

Adapun data-data yang dibutuhkan adalah: 

 Kebijakan-kebijakan terkait pengembangan agrowisata di Kota 

Singkawang 

 Potensi lokasi dan komoditi agrowisata di Kota Singkawang.  

- Observasi Lapangan, yang berupa pengamatan atau peninjauan 

langsung terhadap obyek kajian. 

- Teknik Wawancara dan atau Kuesioner, umumnya teknik ini dilakukan 

apabila data dan atau informasi sebagai bahan masukan tidak terdapat 

dalam data sekunder. 

2) Pengolahan Data 

Mempersiapkan data mentah (row data) menjadi data yang siap dianalisis 

dan menentukan metode pengolahan data untuk mencapai tujuan dan 

sasaran kegiatan kajian ini. 

3) Analisis Data 

a) Evaluasi Kelayakan Teknis 
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Evaluasi kelayakan teknis bertujuan untuk: 

- Menganalisis kelayakan teknis dan non teknis-ekonomis 

alternatif yang direkomendasikan oleh kajian pasar serta untuk 

memantapkan profil teknis dari proyek (produk, skala kapasitas 

dan lokasi). 

- Memilih kebutuhan yang diasumsikan paling sesuai untuk 

digunakan sebagai dasar penentuan: 

1). Kebutuhan barang modal (mesin-mesin peralatan, 

bangunan, dsb). 

2). Kebutuhan bahan mentah/bahan baku. 

3). Kebutuhan utilitas (air, listrik, bahan bakar, dsb). 

4). Kebutuhan tenaga kerja. 

5). Pemantapan pemilihan lokasi, dan lain sebagainya. 

b) Evaluasi Kelayakan Finansial 

Evaluasi kelayakan finansial dilakukan dengan memperhitungkan: 

a. Perkiraan biaya investasi (modal tetap dan modal kerja), 

termasuk struktur permodalan secara tentatif. 

b. Perkiraan biaya produksi dan harga pokok produk berdasarkan 

data teknis dari kajian teknis dan data pasar (tentatif). 

c.  Perkiraan pendapatan/ penjualan dan laba/rugi. 

d.  Analisa profitabilitas finansial (ROI, IRR, NPV, payback period, 

BEP). 

c) Analisis potensi, isu-isu permasalahan, dan faktor-faktor penghambat 

penyelenggaraan investasi di Kota Singkawang. Untuk mempertajam 

analisis, dalam kajian ini dilakukan FGD (Focus Group Discussion) yang 

melibatkan peserta dari berbagai stakeholder.  

d) Proyeksi dan rekomendasi sebagai upaya strategis dalam mendukung 

meningkatnya nilai investasi di Kota Singkawang dengan 

memanfaatkan berbagai peluang dan potensinya. 
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Bab 4 

Gambaran Umum 
 

4.1 Kondisi Fisik Wilayah 

4.1.1 Keadaan Geografis 

Kota Singkawang adalah salah satu kota yang ada Provinsi Kalimantan 

Barat terletak diantara 0044’55,85” sd 01001’21,51” Lintang Utara dan 

108051’47,6” sd 109010’19” Bujur Timur. Secara administratif, batas wilayah 

Kota Singkawang adalah: 

 Utara : Kab. Sambas 

 Selatan : Kab. Bengkayang 

 Barat : Laut Natuna 

 Timur : Kab. Bengkayang 

Luas Kota Singkawang adalah 50,40 km2 atau sekitar 0,34 persen dari 

luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat. Daerah Pemerintahan Kota 

Singkawang pada tahun 2017 terdiri dari 5 Kecamatan, dan 26 Kelurahan. 

Kecamatan terluas adalah Kecamatan Singkawang Selatan dengan luas 224,48 

km2 atau 44,54 persen sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan 

Singkawang Barat dengan luas sebesar 15,04 km2 atau 2,98persen dari luas 

wilayah Kota Singkawang. 

Kota Singkawang merupakan Daerah Tingkat II yang memiliki wilayah 

terluas ketujuh (4,724%) dari Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, 

setelah Kabupaten Ketapang, Kapuas Hulu, dan Sintang, Sanggau, Melawi, 

dan Landak. Berdasarkan luas wilayah, Singkawang Selatan melupakan 

kecamatan yang paling luas di Kota Singkawang yaitu 222,48 km2 atau 44,54 

persen dari total luas wilayah. Disusul oleh Kecamatan Singkawang Timur yaitu 
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166,26 km2 atau 32,99 persen dari luas wilayah. Kecamatan dengan luas 

wilayah terkecil di Kota Singkawang adalah Kecamatan Singkawang Barat 

dengan luasnya 15,04 km2 atau 2,98 persen dari total luas seluruh kecamatan. 

Disusul oleh Kecamatan Singkawang Tengah dengan luas 31,57 km2 atau 6,26 

persen dari total luas wilayah.Dari sisi pembagian wilayah administrasi, Kota 

Singkawang terdiri dari 5 kecamatan dan 26 kelurahan yang dapat dilihat dari 

tabel di bawah ini.  

Tabel 4. 1  Pembagian Wilayah Kota Singkawang 

No Kecamatan Luas Wilayah 
(km2) 

Kelurahan Persentase 

1 Singkawang 
Selatan 

224,48 4 44,54 

2 Singkawang Timur 166,26 5 32,99 

3 Singkawang Utara 66,65 7 13,22 

4 Singkawang Barat 15,04 4 2,98 

5 Singkawang 
Tengah 

31,57 6 6,26 

Total Luas Wilayah 6.985,24 26 100 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Singkawang, 2020 

4.1.2 Topografi 

Kota Singkawang merupakan kota pantai sekaligus perbukitan. Ini adalah 

perpaduan topografi yang sangat unik. Gunung Besar yang ada di bagian 

selatan kota langsung menyentuh bibir pantai Laut Natuna. Gugusan 

pegunungan di wilayah Singkawang Selatan yang membentang dari Gunung 

Poteng disebelah timur hingga Gunung Besar di barat. Beberapa bukit jauh 

menyentuh ke dalam bagian kota yaitu Gunung Sari (305 m) dan Gunung 

Roban (212 m). Selain di kawasan pegunungan dan perbukitan di bagian 

selatan tersebut, sebenarnya topografi Kota Singkawang umumnya datar 

yaitu dengan kemiringan antara 0 – 8 %. 

Kawasan dengan kemiringan 0 – 8  % ini terhampar di bagian utara dan barat 
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kota di wilayah Kecamatan Singkawang utara dan Singkawang Barat serta 

sebagian besar Singkawang Tengah. Kawasan dengan kemiringan rendah ini 

umumnya terletak pada ketinggian antara 0-12 meter di atas permukaan laut. 

Wilayah Kecamatan Singkawang Timur sampai ke sebagian kecil wilayah 

Singkawang Tengah bagian timur merupakan kawasan dengan kemiringan 8 – 

15 %, dimana sebagian besar berada pada kemiringan antara 8 – 10 % saja. 

Ketinggian di kawasan ini bergradasi meninggi ke arah timur berkisar antara 12 

hingga 45 meter dpl. Kawasan yang cukup bergelombang di bagian timur 

merupakan daerah aliran Sungai Selakau, yang relatif padat dengan puluhan 

aliran anak sungainya. Di samping itu, kawasan dengan kemiringan 8 – 15 % 

juga tersebar secara sporadis di wilayah Singkawang Selatan, tersebar 

diantara puncak-puncak gunung yang dimanfaatkan penduduk setempat 

sebagai pusat-pusat perkampungan. 

Kawasan pegunungan di Kecamatan Singkawang Selatan dan Singkawang 

Timur bagian selatan umumnya memiliki kemiringan antara 15 hingga di atas 25 

persen. Ada sekitar 21 puncak gunung di kawasan ini dengan ketinggian yang 

sangat bervariasi. Puncak tertinggi berada pada puncak Gunung Pasi dengan 

ketinggian 770 meter di atas permukaan laut. Di sebelah selatan Gunung Pasi 

topografi mulai melandai kembali sampai ke Sagatani kemiringan mencapai 

sekitar 4 % terus ke selatan hingga Danau Sarantangan. 

 

Tabel 4. 2 Kelas Lereng di Kota Singkawang 

Kelas Lereng Luas Wilayah 
(Ha) 

< 2% 37.236 
2% - 15% 9.602 

15% - 40% 2.750 
> 40% 812 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Singkawang, 2020 
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Adapun elevasi (ketinggian dari permukaan laut) dirinci berdasarkan 

kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 4. 3  Elevasi Kota Singkawang Ditinjau Setiap Kecamatan 

No Kecamatan Ibu Kota Kecamatan Tinggi 

1 Singkawang Selatan Sedau < 500 m 

2 Singkawang Timur Nyarumkop > 700 m 

3 Singkawang Utara Sungai Bulan < 500 m 

4 Singkawang Barat Pasiran < 500 m 

5 Singkawang Tengah Roban < 500 m 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Singkawang, 2020 

 

4.1.3 Jenis Tanah 

Jenis tanah yang ditemui di Kota Singkawang  yaitu jenis tanah aluvial, 

latasol, organosol, podsolik dan PMK. 

Tabel 4. 4 Jenis Tanah di Kota Singkawang 
No Kecamatan Ibu Kota 

Kecamatan 
Luas Area 

(Ha) 
Jenis Tanah 

Organosol Alluvial Podsol Latosol PMK 

1 Singkawang 
Selatan 

Sedau 22.448 1.052 11.784 2.880 2.988 3.744 

2 Singkawang 
Timur 

Nyarumkop 16.626 2.200 3.926 10.500 0 0 

3 Singkawang 
Utara 

Sungai Bulan 6.665 500 6.165 0 0 0 

4 Singkawang 
Barat 

Pasiran 1.504 0 904 600 0 0 

5 Singkawang 
Tengah 

Roban 3.157 0 2.559 296 0 302 

  Total 50.400 3.752 25.338 14.276 2.988 4.046 

  Persentase 100,0% 7,4% 50,3% 28,3% 5,9% 8,0% 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Singkawang, 2020 

 

4.1.4 Klimatologi 

Curah hujan disuatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, 

keadaan orografi dan perputaran/ pertemuan arus udara. Oleh karena itu 
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jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. 

Ratarata curah hujan di Kota Singkawang pada tahun 2019 berkisar antara 

25,00 s/d 455,00 milimeter. Rata-rata curah hujan bulanan tertinggi terjadi 

pada bulan Oktober mencapai 455,00 milimeter, sedangkan rata-rata curah 

hujan terendah terjadi pada bulan Agustus, yaitu hanya 25,00 milimeter. 

Pada tahun 2019, jumlah hari hujan di Kota Singkawang berkisar antara 

2 s/d 18 hari hujan. Jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober 

mencapai 18 hari hujan dan jumlah hari hujan terendah terjadi pada bulan 

Agustus yang hanya 2 hari hujan. 

4.1.5 Jenis Wilayah 

Jenis wilayah di Kota Singkawang terbagi atas wilayah datar dan wilayah 

berbukit atau gunung. Dominasi jenis wilayahnya adalah datar. Namun, di 

Singkawang Timur wilayah berbukit dan gunung lebih luas daripada wilayah 

datar. Hal ini juga berkaitan dengan kedekatan wilayah Singkawang Timur 

yang berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang. Adapun wilayah 

Singkawang Utara adalah satu-satunya yang tidak memiliki wilayah bukit atau 

gunung. 

Tabel 4. 5 Jenis Wilayah di Kota Singkawang 

No Kecamatan Ibu Kota 
Kecamatan 

Luas Area 
(Ha) 

Wilayah 
Datar (Ha) 

Wilayah 
Bukit dan 

Gunung (Ha) 
1 Singkawang 

Selatan 
Sedau 22.448 15.348 7.100 

2 Singkawang 
Timur 

Nyarumkop 16.626 6.126 10.500 

3 Singkawang 
Utara 

Sungai Bulan 6.665 6.665 0 

4 Singkawang 
Barat 

Pasiran 1.504 904 600 

5 Singkawang 
Tengah 

Roban 3.157 2.861 296 

  Total 50.400 31.904 18.496 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Singkawang, 2020 
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4.2 Kependudukan 

Berdasarkan Hasil Proyeksi penduduk 2019, penduduk Kota Singkawang 

berjumlah sekitar 222,91 ribu jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 442 

jiwa per kilometer persegi. Karena itu, persoalan mendesak bagi daerah 

adalah minimnya sumber daya manusia untuk mengelola pembangunan di 

daerah yang potensinya amat besar..  

Penyebaran penduduk di Kota Singkawang tidak merata antar kecamatan 

yang satu dengan kecamatan lainnya. Kecamatan Singkawang Barat 

merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi 

yaitu 3.721 jiwa/km2. Sebaliknya, Singkawang Timur dengan luas sekitar 

32,99 persen dari total wilayah Kota Singkawang hanya dihuni 138 

jiwa/km2. 

 

Tabel 4. 6 Jumlah Penduduk Kota Singkawang Menurut Jenis Kelamin dan 
Kecamatan, 2019 

No Kecamatan Penduduk Rasio 

Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 Singkawang 
Selatan 

25.953 23.680 49.633 110 

2 Singkawang 
Timur 

12.142 10.879 23.021 112 

3 Singkawang 
Utara 

13.193 13.083 26.276 101 

4 Singkawang 
Barat 

28.212 27.746 55.958 102 

5 Singkawang 
Tengah 

34.247 33.775 68.022 101 

2019 113.747 109.163 222.910 104 

2018 111.782 107.279 219.061 104 

      2017 109.902 105.394 215.296 104 

2016 107.975 103.533 211.508 104 

2015 106.125 101.476 207.601 105 

 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Singkawang, 2020 

Kajian Pola Pengembangan Agribisnis 

Kabupaten Sanggau 
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Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Singkawang Tengah 

sebanyak 68.022 jiwa dan Kecamatan Singkawang Barat sebanyak 55.958 jiwa. 

Adapun karena dua kecamatan ini merupakan pusat dari Kota Singkawang 

yaitu tempat pemusatan penduduk. Mayoritas penduduk yang berada di Kota 

Singkawang  adalah laki-laki. 

Tabel 4. 7 Kepadatan Penduduk Kota Singkawang Tahun 2019 

No Kecamatan Luas 
Wilayah 
(Km2) 

Penduduk 
(Jiwa) 

Kepadatan 
(Jiwa/Km2) 

1 Singkawang 
Selatan 

224,48 49.633 221 

2 Singkawang 
Timur 

166,26 23.021 138 

3 Singkawang 
Utara 

66,65 26.276 394 

4 Singkawang 
Barat 

15,04 55.958 3721 

5 Singkawang 
Tengah 

31,57 68.022 2155 

Jumlah 504,00 222.910 442 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Singkawang, 2020 

Penyebaran penduduk Kota Singkawang tidak mera ta antara 

kecamatan satu dengan lainnya. Dengan kepadatan penduduk 442 jiwa per 

km, kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terpadat adalah 

Kecamatan Singkawang Barat, yaitu 3.721 jiwa per km2 dan Kecamatan 

Singkawang Tengah yaitu 2.155 jiwa per km2. Sedangkan kecamatan yang 

jarang penduduknya adalah Kecamatan Singkawang Timur, yang dengan 

kepadatan 138 jiwa per km2. 

Dilihat dari penyebaran penduduk di Kota Singkawang, Kecamatan 

Singkawang Barat urutan pertama dari segi kepadatan penduduk namun 

kedua terbanyak dengan jumlah penduduk 55.958 jiwa. Hal ini 

mengindikasikan Kecamatan Singkawang Barat memiliki luas yang kecil 

namun penduduk yang banyak.  

Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian menunjukkan 
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aktivitas atau profesi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sosial 

dan ekonominya. Masyarakat umumnya bermata pencaharian sebagai 

buruh/karyawan dan wirausaha. Sebagian besar pemukiman penduduk 

berjajar berada dipesisir laut dan jalan. Mata pencaharian penduduk selain 

sebagai nelayan, petani lahan basah juga mengusahakan lahan kering, 

peternak, pedagang, dan jasa. Selain itu sebagai wilayah perkotaan, 

penduduk juga bekerja sebagai pegawai negeri maupun pegawai swasta. 

4.3 Kondisi Perekonomian  

A. Perdagangan 

Perdagangan sebagai salah satu sektor yang memegang peranan 

cukup penting dalam perekonomian Kota Singkawang sehingga perlu 

terus dikembangkan seiring dengan kemajuan pembangunan guna 

lebih meningkatkan pendapatan daerah, perluasan lapangan kerja dan 

pemerataan kesempatan berusaha. Apalagi sektor 

perdaganganmerupakan tumpuan yang memberikan kontribusi 

terbesar ketiga setelah sektor jasa-jasa terhadap perekonomian 

daerah. 

Pada tahun 2017, jumlah perusahaan perdagangan yang memiliki surat 

izin usaha di Kota Singkawang sebanyak 6.597 perusahaan atau naik 

sekitar 6,47 persen dibanding tahun sebelumnya, yang terdiri dari 1,49 

persen usahaperdagangan besar; 13,87 persen usaha perdagangan 

menengah dan 84,64 persen usaha perdagangan kecil. Sementara itu, 

penyebaran tanda daftar perusahaan di Kota Singkawang sebanyak 475 

surat, dimana 46,32 persen berada di Kecamatan Singkawang Barat. 

B. Industri Pengolahan 

Pada tahun 2017, jumlah perusahaan industri besar sedang yang ada di 

Kota Singkawang mencapai 50 unit usaha dengan tenaga kerja 

sebanyak 903 orang dimana angka ini sama bila disbanding dengan 

tahun sebelumnya. 
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C. Listrik dan Air Minum 

Berdasarkan laporan Perusahaan Listrik Negara Wilayah Kalimantan 

Barat Area Singkawang pada tahun 2017, total daya terpasang 

sebanyak 8.482 KW dengan total daya tersambung sebanyak 

108.540.250 VA. Listrik yang dijual oleh PLN pada tahun 2017 sebesar 

175.651.787 KWh dengan jumlah pelanggan sebanyak 58.910 

pelanggan. Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi 

pendudukbaik untuk memasak/minummaupun mencuci/mandi. Bagi 

daerah Kota Singkawang, khususnya di daerah pedalaman secara 

tradisional penggunaan air bersih masih bersumber dari sungai/danau 

dan air hujan. Akan tetapi di sebagian kecamatan air bersih dikelola 

sebagai komoditas industri oleh PDAM. 

4.4 Kondisi Pertanian 

Lahan Sawah di Kota Singkawang pada tahun 2019 adalah 2,07 ribu hektar, 

dengan 1,17 ribu hektar atau sekitar 43,44 persen berada di Kecamatan 

Singkawang Utara; 0,67 ribu hektar (24,84 persen) berada di Kecamatan 

Singkawang Selatan dan 0,49 ribu hektar (18,26 persen) berada di Kecamatan 

Singkawang Timur. Sedangkan Kecamatan Singkawang Barat yang merupakan 

ibukota Kota Singkawang hanya memberikan kontribusi sekitar 5,21 persen 

dari seluruh total luas lahan sawah. 

Tabel 4. 8 Luas Lahan Menurut Penggunaan di Kota Singkawang (ha), 2019 
Kecamatan Lahan 

Sawah 
Lahan Pertanian 

Bukan Sawah 
Lahan Bukan 

Pertanian 
Jumlah 

Sigkawang 
Selatan 

672 16.945 4.831 22.448 

Singkawang 
Timur 

494 8.972 7.160 16.626 

Singkawang 
Utara 

1.175 4.024 1.466 6.665 

Singkawang 
Barat 

138 111 1.255 1.504 
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Kecamatan Lahan 
Sawah 

Lahan Pertanian 
Bukan Sawah 

Lahan Bukan 
Pertanian 

Jumlah 

Singkawang 
Tengah 

223 639 2.295 3.157 

2019 2.702 30.691 17.007 50.400 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Singkawang, 2020 

4.5 Kondisi Perkebunan 

Pada tahun 2019 luas tanaman perkebunan di Kota Singkawang secara 

keseluruhan tidak mengalami banyak perubahan, yaitu 18,66 ribu hektar. 

Sementara itu, produksi tanaman perkebunan turun sekitar 1,33 persen, yaitu 

dari 14,12 ribu ton menjadi 13,93 ribu ton dibanding tahun sebelumnya. 

Luas tanaman perkebunan karet pada tahun 2019 sebesar 10,25 ribu 

hektar dengan produksinya sebesar 5,62 ribu ton. Luas tanaman perkebunan 

kelapa dalam sebesar 2,73 ribu hektar dengan produksi sebesar 1,58 ribu ton. 

Luas Tanaman Kelapa sawit turun sekitar 3,07 persen dengan produksi 

meningkat sekitar 3,08 persen dibanding tahun 2018. Luas tanaman lada 

sebesar 32 hektar dengan produksi sebesar 17 ton. Luas tanaman kopi sebesar 

29 hektar dengan produksi sebesar 6 ton. Luas tanaman kakao sebesar 0,80 

ribu hektar dengan produksi sebesar 0,19 ribu Ton. 

Tabel 4. 9 Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut 
Jenis Tanaman di Kota Singkawang (ha), 2017-2019 

Jenis Tanaman 2017 2018 2019 

Bawang Daun 4 34 31 

Bayam 6 72 50 

Buncis 7 41 32 

Cabai Besar 8 91 74 

Ketimun 95 91 74 

Semangka 141 100 27 

Terung 72 56 45 

Kota Singkawang 333 420 276 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Singkawang, 2020 
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Tabel 4. 10 Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis 
Tanaman di Kota Singkawang (Kg), 2019 

Jenis 

Tanaman 

Kecamatan Jumlah 

Sigkawang 

Selatan 

Singkawang 

Timur 

Singkawang 

Utara 

Singkawang 

Barat 

Singkawang 

Tengah 

Jahe - - 360 - 80 440 

Lengkuas - - - - 50 50 

Kencur - - 110 - 60 170 

Kunyit - - 142 - 100 242 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Singkawang, 2020 

 

Tabel 4. 11 Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman 
(Ton), 2019 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Singkawang, 2020 

 

 

 

 

Jenis 

Tanaman 

Kecamatan Jumlah 

Sigkawang 

Selatan 

Singkawang 

Timur 

Singkawang 

Utara 

Singkawang 

Barat 

Singkawang 

Tengah 

Mangga 329,10 70,00 17,20 8,80 33,50 458,60 

Durian 836,90 317,00 68,50 - - 1.224,00 

Jeruk 20,30 6,60 3,30 - 21,50 51,40 

Pisang 577,90 299,50 8.075,00 8,30 24,00 8.984,70 

Pepaya 12,90 179,00 20,20 - 11,00 224,10 

Alpukat - - - - - 211,60 

Duku - - - - - 151,40 

Jambu Biji - - - - - 66,90 

Jeruk Siam - - - - - 3.137,20 

Nenas - - - - - 6.238,10 

Nangka - - - - - 335,20 

Rambutan - - - - - 2.917,80 
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Tabel 4. 12 Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di 
Kota Singkawang (ton), 2019 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Singkawang, 2020 

 

 

 

Jenis 

Tanaman 

Kecamatan Jumlah 

Sigkawang 

Selatan 

Singkawang 

Timur 

Singkawang 

Utara 

Singkawang 

Barat 

Singkawang 

Tengah 

Kelapa 

Sawit 

3,60 1,03 0,10 - 0,05 4,78 

Kelapa 0,35 0,03 1,20 - - 1,58 

Karet 0,62 4,89 0,12 - - 5,63 

Kakao 0,11 0,06 0,01 - 0,01 0,19 



 

Kajian Sumberdaya Terkait Investasi Agrowisata 
  

44 

Bab 5 
Analisis Potensi Sumberdaya  

Terkait Investasi 
 

Kondisi geografis Kota Singkawang sebagai daerah daratan dengan 

konstruk berbukit dan perairan mendorong terciptanya kegiatan industri yang 

berbasis sumberdaya alam atau Natural Resources Exploration company dan 

industri pendukung jasa lainnya. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor 

industri pengolahan dalam PDRB Kota Singkawang tahun 2017 berdasarkan 

harga berlaku yang mencapai 1.092,98 milyar Rupiah atau 12,12 persen 

merupakan peringkat ketiga dari total PDRB, kontribusi terbesar kedua dari 

sektor konstruksi dengan nilai 1.266,13 milyar atau sebesar 14,04 persen dari 

PDRB dan kontribusi terbesar dari sektor perdagangan dengan nilai 1.785,56 

milyar rupiah dengan persentase kontribusi 19,8 persen.   

Namun sektor yang mengalami peningkatan dalam kontribusinya 

terhadap PDRB Kota Singkawang dengan stabil adalah sektor akomodasi dan 

makan minum. Sektor ini merupakan salah satu industri yang muncul dari 

kondisi geografis kota Singkawang yang memiliki kondisi alam yang indah 

dengan pantai yang berpasir putih dan landai serta daerah perbukitan yang 

memiliki view yang bagus. Serta adanya even – even budaya yang menarik 

untuk di lihat oleh masyarakat lokal Kalimantan Barat, nasional maupun 

mancanegara.  

Perkembangan pariwisata di suatu tempat, tidak terjadi secara tiba-

tiba, melainkan melalui suatu proses. Proses itu dapat terjadi secara cepat 

atau lambat, tergantung dari berbagai faktor eksternal (dinamika pasar, situasi 

politik, ekonomi makro) dan faktor eksternal di tempat yang bersangkutan, 

kreatifitas dalam mengolah aset yang dimiliki, dukungan pemerintah dan 
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masyarakat (Gunawan, 1999).  

Pembangunan kepariwisataan memerlukan perencanaan dan 

perancangan yang baik. Kebutuhan akan perencanaan yang baik tidak hanya 

dirasakan oleh pemerintah yang memegang fungsi pengarah dan pengendali, 

tetapi juga oleh swasta, yang merasakan makin tajamnya kompetisi, dan 

menyadari bahwa keberhasilan bisnis ini juga tak terlepas dari situasi 

lingkungan yang lebih luas dengan dukungan dari berbagai sektor. 

Idealnya, pariwisata dapat meningkatkan kualitas masyarakat dan 

mensejahterakan masyarakat, mendukung kelestarian lingkungan, 

mengembangkan perekonomian, dengan dampak negatif yang minimal. 

Obyek wisata yang paling lama berkembang adalah obyek wisata yang 

menonjolkan keindahan alam, seni dan budaya.  

Mengingat keindahan alam menjadi daya tarik yang kuat bagi 

wisatawan, potensi ini menarik untuk digarap. Indonesia sebagai negara 

agraris memiliki lahan pertanian yang sangat luas. Rangkaian kegiatan 

pertanian dari budidaya sampai pasca panen dapat dijadikan daya tarik 

tersendiri bagi kegiatan pariwisata. Dengan menggabungkan kegiatan 

agronomi dengan pariwisata banyak perkebunan-perkebunan besar di 

Indonesia dikembangkan menjadi obyek wisata agro.  

Bagi daerah yang memiliki tanah subur, panorama indah, seperti Kota 

Singkawang pengembangkan agrowisata akan mempunyai manfaat ganda 

apabila dibandingkan hanya mengembangkan pariwisata dengan obyek dan 

daya tarik keindahan alam, seni dan budaya.  

Manfaat lain yang dapat dipetik dari mengembangkan agrowisata, 

yaitu disamping dapat menjual jasa dari obyek dan daya tarik keindahan alam, 

sekaligus akan menuai hasil dari penjualan budidaya tanaman agro, sehingga 

disamping akan memperoleh pendapatan dari sektor jasa sekaligus akan 
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memperoleh pendapatan dari penjualan komoditas pertanian. 

Kota Singkawang pada bagian tertentu wilayahnya memiliki kawasan 

pertanian khususnya di kecamatan Singkawang Selatan, berdasarkan data 

yang terhimpun khususnya dikecamatan Singkawang ditanami oleh berbagai 

jenis tanaman pertanian dan perkebungan.  

5.1   Potensi Industri Pendukung Agrowisata 

Kawasan yang akan ditetapkan sebagai rencana kawasan untuk 

pariwisata Agro, terletak di wilayah kelurahan Sagatani Kecamatan 

Singkawang Selatan. Di kelurahan Sagatani terdapat kawasan Tanaman Hutan 

Rakyat, yang awalnya merupakan kawasan Hutan Pinus yang dikelola oleh 

Instansi teknis Kehutanan dan Perkebunan. 

Kawasan ini tidak jauh dari kantor kelurahan Sagatani yang berjarak ± 2 

kilometer dan dekat dengan kawasan pemukiman dan lahan perkebunan milik 

masyarakat. Di dalam kawasan ini terdapat beberapa jenis Tanaman Keras baik 

jenis tanaman hutan maupun tanaman rakyat seperti Pohon karet, terdapat 

juga ada bebarapa bangunan pondok permanen yang di bangun oleh instansi 

pengelola saat itu. 

Bangunan pondok ini lebih mirip bangunan dengan fungsi seperti 

bangunan untuk istirahat atau rest village. Bentuk bangunan dibuat permanen 

dengan lantai cor semen dengan kondisi bangunan masih sangat baik. Ada 3 

(tiga) unit bangunan yang berdiri dan dimanfaatkan sebagai tempat  untuk 

berkemah. 

Kawasan ini dapat dilalui dengan jarak tempuh dari pusat kota 

Singkawang dengan durasi ± 25 – 35 menit. Hal tersebut dapat terjadi karena 

dukungan kondisi jalan yang masih belum baik dengan panjang ± 5 Km. 
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5.2  Analisa Penunjang Agrowisata 

Pengembangan konsep kawasan agrowisata, dimulai dengan 

pemetaan zona kawasan yang terdiri dari Zona Agrowisata dan Zona Non-

Agrowisata. Hasil dari analisis pengembangan zona akan dilakukan pembagian 

ruang (landscape) kawasan Agrowisata tersebut. Pertimbangan faktor 

pendukung utama kawasan Agrowisata adalah : 

1. Potensi Agri cultural dalam kawasan Agrowisata. 

Potensi budaya pertanian (Agri cultural) di kawasan tersebut masih 

sangat minim, masyarakat disekitar kawasan tersebut adalah petani 

kebun. Dengan satu kelompok tani sebagai pengelola kawasan 

tersebut. Budaya pertanian masyarakat yang di wujudkan dengan 

kegiatan pertanian merupakan produk utama dari agrowisata. 

2. Potensi Lokasi Kawasan Agrowisata 

Kawasan ini secara geografis terdiri dari daerah kawasan berbukit 

dengan jenis tanaman keras atau tanaman perkebunan. Daerah atau 

kawasan landai yang tidak begitu luas, sebagai keadaan yang perlu 

ditata ulang dengan perencanaan landscape yang dibutuhkan sebagai 

kawasan Agrowisata. 

3. Fasilitas penunjang kawasan Agrowisata 

Kawasan penunjang kegiatan wisata agro di kawasan ini juga perlu 

penataan yang terencana karena kondisi geografis nya yang tidak 

memberikan ruang terhadap ketersedian fasilitas penunjang, seperti 

kawasan untuk parkir dan rest area pengunjung. 

4. Akses ke kawasan Agrowisata 

Saat ini kondisi jalan menuju kearah lokasi masih belum baik, dan jalan 

didalam kawasan juga perlu penataan yang baik. 
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5.3 Pengembangan Kawasan Agrowisata 

Perencanaan pengembangan Agrowisata, ada beberapa aspek yang perlu 

dikaji, yaitu : 

a. Aspek Agriculture 

Pada aspek ini, apakah kawasan tersebut memiliki kehidupan 

masyarakatnya berfokus pada kegiatan pertanian. 

b. Kawasan Agrowisata 

Kawasannya terbagi pada kawasan agrowisata aktif dan agrowisata 

pasif. 

c. Kawasan atraksi 

Yaitu kawasan atau zona interaksi antara pengunjung dengan 

masyarakat 

d. Kawasan Penunjang Agrowisata 

Pada kawasan ini adalah tempat dimana wisatawan dapat menikmati 

kehidupan pedesaan. (pesanggrahan, saung atau lokasi perkemahan) 

e. Kawasan lokasi penerimaan Agrowisata 

Kawasan dimana wisatawan masuk dan diarahkan pada tujuan wisata. 

f. Kawasan perkampungan masyarakat 

Yaitu kawasan atau zona tempat tinggal masyarakat 

5.4 Perkiraan Modal Investasi Agrowisata 

Perkiraan Investasi terdiri dari kegiatan : 

Penataan (perencanaan dan pembangunan) Kawasan agrowisata sebesar Rp. 

1.250.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Ini 

merupakan Total kebutuhan investasi tetap di perkirakan. 

Yang termasuk dalam biaya variabel dalam operasional pelayanan kawasan 

agrowisata meliputi biaya Pemberdayaan masyarakat, biaya utilitas (air dan 

Listrik), dan gaji tenaga kerja langsung. Adapun nilai biaya operasional dan 

manajemen dibutuhkan dana sebesar Rp. 1.090.000.000,- (Dua milyar Lima 
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Belas Juta rupiah)/tahun. Rinciannya adalah sebagai berikut : 

 Gaji Tenaga Kerja langsung : 

Rp. 2.500.000 x 5 org x 12 bln = 150.000.000,- 

 Biaya Utilitas pertahun : Rp. 50.000.000,- 

 Biaya manajemen : Rp. 100.000.000,- 

 Total 300.000.000,- 

 

Tabel 5. 1 Rekapitulasi Kebutuhan Investasi Tetap  
Pembangunan Kawasan Agrowisata 

Sumber data : Data olahan, 2021 

 

Perkiraan Pendapatan Usaha Agrowisata  

Nilai pendapatan di kategorikan berdasarkan output yang dihasilkan oleh 

Usaha agrowisata yaitu : 

 Sewa parkir dalam satu tahun Rp. 91.250.000 

 Kontribusi bumi perkemahan pertahun Rp. 180.000.000 

(Rp. 50.000 x 10 org x 360 hr) 

URAIAN JUMLAH 
HARGA 

SATUAN 
JUMLAH 

Lahan 96 hektar - - 

pekerjaan sipil 

penataan dan 

pembangunan 

25 hektar 50.000.000 1.250.000.000 

TOTAL 1.250.000.000 
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 Kontribusi atraksi dan restoran pertahun = Rp. 150.000.000 

 Total Penerimaan Pertahun : Rp. 421.250.000 
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5.5 Profitability Financial 

Kelayakan investasi secara teknis dapat menggunakan beberapa 

metode investasi. Hal ini dilakukan untuk mengukur profitabilitas yang 

bisa diraih oleh investor sebelum menanamkan dananya pada sektor 

atau jenis usaha yang ditawarkan. Adapun metode analisa profitabilitas 

yang dipergunakan adalah : 

1. IRR (Internal Rate of Return) 

Secara matematik rumus IRR dapat dituliskan sebagai berikut : 

          n 
       ∑         At       = 0 
         t=0           t 
                   (1+r) 

 

Dimana “ r “ adalah tingkat bunga yang akan menjadikan PV dari 

proceeds sama dengan PV dari capital Outlays, At adalah cash flows 

untuk periode t, dan “ n “ adalah periode yang terakhir dari cash 

flows yang diharapkan. Metode IRR diartikan sebagai tingkat bunga 

yang akan menjadikan nilai sekarang dari proceeds yang diharapkan 

akan diterima sama dengan jumlah nilai sekarang dari pengeluaran 

modal. 

 

2. NPV 

Dalam metode ini pertama yang perlu diketahui adalah nilai 

sekarang atau “Present Value” nya dari proceeds yang diharapkan 

atas dasar discount rate tertentu. Kemudian jumlah “present value” 

(PV) dari keseluruhan proceeds selama usianya dikurangi dengan PV 

dari jumlah investasinya. Apabila jumlah PV dari keseluruhan 

proceeds yang diharapkan lebih besar dari PV investasinya maka 

usul investasinya dapat diterima. Present Value dapat dihitung 
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dengan cara : 

          V 
     Present Value = 
        (1+ i) ⁿ 

 
       n       At 
           NPV  = ∑     
      t=0   (1+ k)t  

 

dimana “k” adalah “rate of return”  yang digunakan, At  adalah 

cash flows pada periode t, dan “n”  adalah periode yang terakhir di 

mana cash flows diharapkan. 

3. BEP (Break Even Point) 

Perhitungan Break Even Point dengan menggunakan metode 

matematik  dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu : 

1).  Atas Dasar Unit 

Perhitungannya dapat menggunakan rumus : 

                                FC 
         BEP (Q) = 
        P – V  

 

Dimana : 

P = harga jual per unit 

V = biaya variabel per unit 

FC = Biaya tetap 

Q = jumlah unit/kuantitas produk yang dihasilkan 

 

2).  Atas Dasar Penjualan Dalam Rupiah 

             FC 
            BEP (dalam rupiah)    = 

             VC 
                 1 –    
               S 
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Dalam perencanaan keuntungan, analisis BEP merupakan 

“Profit Planning approach” yang mendasarkan pada 

hubungan antara Biaya (cost) dan penghasilan penjualan 

(revenue). 

 

2. Payback Period 

Metode Payback period menggambarkan panjangnya waktu yang 

diperlukan agar dana yang tertanam pada suatu investasi dapat 

diperoleh kembali seutuhnya. Metode ini merupakan pembagian 

jumlah investasi dengan aliran kas (Cash flow) atau proceeds. 

 

                                 Jumlah investasi  
          Pay Back Period    =          x 1 tahun 

             Jumlah proceeds tahunan 
 

Metode ini lebih menekankan kecepatan pengembalian dana 

dibandingkan sebagai pengukur profitabilitas. 

 

Analisa keuangan Usaha Agrowisata 

Investasi pada Usaha Agrowisata ini termasuk kelompok investasi 

menengah. Untuk menilai kelayakan finansialnya perlu suatu kajian 

yang didukung oleh data – data seperti harga jual, Biaya produksi dan 

jumlah produksi yang dihasilkan, maka akan dapat dihitung langsung 

kelayakan investasinya sebagai berikut : 
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Kunjungan pertahun per tahun   : 10.000 orang 

pertahun 

Asumsi Penjualan Pertahun sebesar 80%  : 8.000 

Biaya Produksi/tahun     : Rp. 300.000.000,- 

Harga masuk dan atraksi    : Rp. 50.000,- 

Perkiraan pendapatn     =  Rp. 421.250.000 

Proceed/tahun     =  121.250.000 

Nilai investasi Rp. 1.250.000.000,- 

 

1).  IRR 

Tingkat bunga 5 % (Tabel Present Value of Annuity Rp. 1,-) 

PV dari proceeds = 15,0939 x Rp. 121.250.000,- =Rp.        1.830.135.375 

PV dari outlays     = Rp.       1.250.000.000 

   NPV    =Rp          580.135.375 

Tingkat bunga 6% 

PV dari proceeds = 12,7833 x  Rp. 121.250.000,-    =Rp.      1.549.975.125 

PV dari outlays      =Rp       1. 250.000.000 

 NPV                  =Rp         299.975.125 
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Rp.      580.135.375 

   IRR =            x 1%  = 0,02% 

Rp        280.160.250 

 

Maka IRR (Internal Rate of Return) = 5% + (0,02%) = 5,02%. 

Investasi dapat diterima apabila rate of return atau cost of 

capitalnya lebih kecil dari IRR. 

 

2).  NPV 

Discount Rate 5% 

PV dari proceeds = 15,0939 x Rp. 121.250.000,- = Rp.       1.830.135.375 

   PV dari outlays     = Rp.       1.250.000.000 

   NPV    =Rp         580.135.375 

Investasi diterima jika NPV positif. 

 

 

 

 
Selisih tingkat 

bunga 
Selisih PV 

Selisih PV of Proceeds 
Dengan 

Capital outlays 

5 % 

6% 

Rp.      580.135.375 

Rp.      299.975.125 

Rp.      1.830.135.375 

  Rp.      1. 250.000.000 

selisih 1% Rp.     280.160.250 Rp.         580.135.375 
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3).  Pay Back Period 

                      1.250.000.000,- 

        Pay Back Period =        x 1 tahun 

              121.250.000,- 
     

= 10,3 tahun 
 

Investasi dapat diterima apabila Pay Back Period investasi lebih pendek 

dari Pay Back period maksimum. 

 

 

Tabel 5. 2Hasil Perhitungan Profitability Financial  
Pembangunan Kawasan Agrowisata 

NO Analisis Investasi Agrowisata 

1. Nilai Investasi Rp. 1.250.000.000,- 

2. Perkiraan Pendapatan Rp.    421.250.000,- 

3. IRR 5,02 % 

4. NPV (positif) Rp  580.135.375,- 

5. Payback Period 10,3 tahun 

Sumber data : Data olahan, 2021 
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Bab 6 
Kesimpulan dan Rekomendasi 
 

6.1 Kesimpulan 

1. Bahwa Kota Singkawang memiliki potensi sumber daya sebagai 

destinasi tujuan wisata karena memiliki kondisi geografis dan 

kebudayaan yang beraneka ragam yang di dasarkan budaya etnis yang 

beragam pula yang tinggal di Kota Singkawang. 

2. Bahwa kebutuhan industri penunjang kemajuan industri pariwisata juga 

merupakan hal yang penting untuk di kembangkan sebagai multi player 

effect baik secara ekonomi maupun sosial bagi pemerintah daerah dan 

masyarakat yang daeahnya menjadi daerah tujuan wisata. Berdasarkan 

data yang terkumpulkan bahwa ada 721.967 kunjungan wisatawan pada 

tahun 2018. Hal ini bisa menjadi potensi yang besar bagi Kota 

Singkawang. 

3. Bahwa berdasarkan tujuan wisata dengan konsep Agrowisata maka 

Kota singkawang belum terdapat tujuan kawasan agrowisata. Secara 

khusus tujuan wisata dengan fasilitas bumi perkemahan di dalam 

kawasan agrowisata. 

4. Kawasan Hutan Tanaman Rakyat yang terletak di Kelurahan Sagatani, 
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memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai kawasan 

Agrowisata. 

5. Penetapan Kawasan yang luasnya ± 96 ha ini dilakukan sebagai langkah 

awal perencanaan menyeluruh pembangunan kawasan Hutan Tanaman 

Rakyat sebagai kawasan Agrowisata. 

6. Pemerintah Kota Singkawang juga dapat membangun wisata alam 

lainnya bersama masyarakat di sekitar kawasan tersebut dengan model 

pemberdayaan masyarakat. Kawasan ini memiliki potensi geografis 

yang dapat dikembangkan sebagai wisata alam dan Agrowisata. 

7. Bahwa berdasarkan pertimbangan perkiraan pendapatan pertahun 

usaha Agrowisata yang sebesar Rp. 421.250.000,- (Empat ratus Dua 

puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) dengan perkiraan 

modal operasional pertahun adalah Rp. 300.000.000.- (Tiga Ratus Juta 

rupiah) maka perkiraan proceed (selisih perkiraan pendapatan di 

kurangi perkiraan total biaya operasi) pertahun adalah sebesar Rp. 

121.250.000,- (Seratus Dua puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu 

rupiah) .  

8. Pembangunan dan pengembangan kawasan Agrowisata yang memadai 

dengan luas lahan 25 ha dengan nilai investasi sebesar 1.250.000.000 

(Satu milyar Dua ratus  Lima Puluh juta rupiah) dihitung IRR nya 5,02 

persen artinya nilai uang yang ditanamkan nilainya lebih Kecil dari cost 

of capitalnya (Bunga Bank atau tingkat inflasi) pada saat sekarang. Pay 
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back period atau jangka waktu pengembalian investasi selama 10,3 

tahun dan NPV nya (positif) sebesar Rp  580.135.375,- . (tabel 5.2) 

6.2 Rekomendasi 

1. Pemerintah Daerah sebaiknya melakukan Comparative Study (studi 

banding) pada daerah tujuan wisata baik yang berada di dalam negeri 

maupun diluar negeri sebagai benchmark, baik yang daerah yang 

memiliki karakteristik kewilayahan yang mirip maupun tidak, sehingga 

dapat memberikan gambaran tentang industri pariwisata dan industri 

pendukungnya yang dapat di kembangkan di Kota Singkawang. 

2. Sebaiknya pemerintah kota mengkaji kembali penataan tataruang 

kawasan pedesaan yang dapat diberdayakan dan difokuskan sebagai 

kawasan sentra agriculture sebagai modal utama potensi penetapan 

kawasan Agrowisata. 

3. Sebaiknya pemerintah daerah melakukan sinergitas atau singkronisasi 

kewenangan dan tupoksi antar instansi yang melakukan pembinaan 

pada sektor industri Pariwisata seperti Dinas Pertanian dan Peternakan, 

Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja, dan Badan Perencanaan 

Daerah serta Dinas Pariwisata sebagai leading sector pengembangan 

kawasan Agrowisata. 

4. Perlu sosialiasi terhadap kegiatan inovatif yang dapat dilakukan oleh 

masyarakat khususnya masyarakat Peduli Wisata yang dapat 

memberikan nilai tambah ekonomi bagi mereka yang bersumber dari 
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kehadiran wisatawan. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh Pemerintah 

daerah dengan melakukan kerjasama dengan kelompok-kelompok 

Sadar Wisata dan Industri Kerajinan serta kelompok tani. 

5. Pemerintah Kota Singkawang di harapkan segera menetapkan kawasan 

Hutan Tanaman Rakyat di Kelurahan Sagatani ini sebagai kawasan 

Agrowisata atau wisata alam lainnya sehingga dapat segera di buat 

perencanaan kawasan wisatanya. 

 

 

 

 


