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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data-data penelitian yang peneliti lakukan tentang 

“Strategi Pengembangan Agrobisnis Kampung Toga Lestari Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Masyarakat”, peneliti memperoleh data yang sudah 

dicermati dan dianalisis maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut. 

1. Pengelolaan Agrobisnis Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat 

a. Pengelolaan yang Dilakukan Pemerintah Daerah 

Agrobisnis Kampung Toga Lestari merupakan salah satu 

tempat wisata yang dikelola oleh Pokdarwis. Hal ini tidak menutup 

kemungkinan untuk Pemerintah Derah untuk ikut andil walaupun tidak 

sepenuhnya, melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Trenggalek, dinas melakukan pengelolaan pada Industri wisata 

Kampung Toga Lestari dengan menggunakan bentuk pengelolaan 

berbasis  masyarakat. Dinas Pariwisata memberikan sosialisasi kepada 

wisata-wisata yang dikelola oleh Pokdarwis dan melakukan 

penyuluhan langsung ke berbagai wisata yang dikelola Pokdarwis, 

selain itu Dinas Pariwisata juga memberikan perlindungan kepada 

wisata yang dikelola oleh Pokdawis dengan memberikan surat  
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keterangan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata. 

b. Pengelolaan yang Dilakukan Pokdarwis 

Pokdarwis melakukan pengelolaan pada Agrobisnis 

Kampung Toga Lestari dengan cara merangkul kalangan bawah untuk 

ikut serta dalam kegiatan ekonomi. Membuka lapangan pekerjaan serta 

tidak menutup kemungkinan mengajak masyarakat untuk ikut 

mengelola wisata sehingga rasa saling memiliki akan ikut muncul. 

Pokdarwis juga mengajak para kawulo muda untuk ikut mengelola 

wisata dengan menuangkan ide kreatifnya dalam penataan serta 

perawatan wisata itu sendiri. selain itu Pokdarwis juga meningkatkan 

kualitas dan kuantitas produk wisata berupa khas wisata Kampung 

Toga Lestari mulai dari benih sekaligus industri jamu. Selain 

dilaksanakan kegiatan sosialisali kepada masyarakat, pengelola juga 

melakukan pengelolaan dengan memberikan pengarahan ketika saat 

penanam Toga mengalami kendala seperti terkena penyakit hama dan 

lain-lain. 

2. Strategi Pengembangan Agrobisnis Kampung Toga Lestari Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Mayarakat 

Di era yang serba kekinian ini lebih familiarnya zaman Milenial 

pengembangan Agrobisnis Kampung Toga Lestari yang dikelola oleh 

Pokdarwis tidak hanya melulu dikelola oleh Pokdarwis. Pokdarwis sendiri 

mengajak masyarakat untuk ikut mengelola serta mengajak para pemuda 
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untuk ikut menuangkan idenya dalam pengembangan wisata tersebut. 

Disisi pengembangan untuk atraksi wisata Agrobisnis Kampung Toga 

Lestari, pengelola juga telah mengembangkan Agrobisnis Kampung Toga 

Lestari dengan memberdayakan masyarakat melalui sosialisasi pada 

masyarakat untuk mananam tanaman Toga. Pengembangan Agrobisnis 

Kampung Toga Lestari tidak hanya untuk meningkatkan pengunjung 

tetapi lebih mengembangkan usaha-usaha yang ada disekitar wisata 

sehingga masyarakat merasakan dampak adanya wisata. Hal ini ditandai 

dengan partisipasi masyarakat yang mau ikut sosialisasi dan mau belajar 

menanam tanaman Toga sampai berhasil dan mampu menjual hasilnya 

sehingga menjadi nilai tambah bagi pendapatan masyarakat yang awalnya 

hanya menunggu hasil panen disawah. 

3. Dampak Agrobisnis Kampung Toga Lestari Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Masyarakat 

Seperti yang terlihat pada Agrobisnis Kampung Toga Lestari 

sudah dilakukan pemberdayaan masyarakat, banyak masyarakat sudah 

mulai menerapkan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh pengelola 

untuk menanam tanaman Toga, yaitu menjadi petani Toga di rumah 

masing-masing. Banyak masyarakat yang telah mempraktekkan dan 

mampu menjual hasilnya ke luar daerah. Kegiatan-kegiatan ini dapat 

menambah pendapatan masyarakat dan menekannya tingkat 

pengangguran. 
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B. SARAN 

Berdasarkan data temuan peneliti dilapangan setelah dianalisis, 

dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada pihak manapun. Perlu kita 

sadari bahwa Agrobisnis Kampung Toga Lestari merupakan wisata edukasi 

dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal, dan memiliki manfaat yang 

sangat luar biasa bagi perekonomian masyarakat. Yang mana masyarakat ikut 

diberdayakan dan ikut maju beriringan dengan kemajuan Agrobisnis 

Kampung Toga Lestari ini. Supaya tidak terlihat bahwa Agrobisnis 

berdampak pada ekonomi saja, namun harus mementingkan dengan esense 

yang akan disuguhkan ke pengunjung dan sebagai wisata edukasi agar 

penyampaian maksud dari edukasi yang akan didapat oleh pengunjung 

mengena, berikut adalah point-point yang harus menjadi perhatian bersama 

agar industri Agrobisnis Kampung Toga Lestari lebih baik lagi. 

1. Pemerintah melalui dinas terkait memberikan dukungan moril ataupun 

fisik demi pembangunan wisata desa, yang akan memunculkan usaha-

usaha baru dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat 

sekitar. Karena meskipun bentuk pengelolaannya menggunaan bentuk 

pengelolaan berbasis masyarakat. Namun perhatian pemerintah untuk 

memberikan dukungan dalam pembangungan bisa ditingkatkan kembali. 

2. Pokdarwis dan partisipasi masyarakat dalam mengelola industri wisata 

Kampung Toga Lestari sangat penting perannya bagi kelangsungan 

industri wisata, untuk itu perlu adanya kerjasama demi meningkatkan 

wisata serta produk yang dihasilkannya. 
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3. Secara kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan dari industri wisata 

Kampung Toga Lestari sangat baik, namun secara kualitas atraksi wisata 

Kampung Toga Lestari masih butuh pengembangan lagi serta 

perawatannya juga perlu diperhatikan, perlu menkontruksi ulang agar 

lebih rapi, nyaman dan aman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


