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LAMPIRAN 
 

 

Data Wawancara Para Ahli 

 

1. Bapak Iswahyudi, S.Pd., S.E. , M.M. 

Menurut Bapak Iswahyudi selaku Manager Agrowisata 

Jollong, Kawasan Agrowisata Jollong berdiri di atas lahan PT 

Perkebunan Nusantara IX yang dimana Kawasan Agrowisata ini 

merupakan milik perusahaan yang berkantor  pusat di Jl. Mugas 

Dalam Atas, Semarang. Sedangkan Kawasan Agrowisata Jollong 

sendiri berada di Ds Sitiluhur Kecamatan Gembong Kabupaten 

Pati, Jawa Tengah. Luas area Kebun Jollong adalah 527 ha 

(hektar), yang terdiri dari Perkebunan Kopi seluas 22,74 ha 

(hektar), Kebun Jeruk Keprok dan Jeruk Pamelo seluas 44,63 ha 

(hektar), Kebun Buah Naga 11 ha (hektar), dan Kebun Pisang 70 

ha (hektar). 

Disamping mengembangkan tanaman produksi, Kebun 

Jollong juga mengembangkan agrowisata, yang notabene menjadi 

tempat wisata baru di Kabupaten Pati. Selama ini Agrowisata 

Jollong memulai kerjasama dengan pihak pemerintah melalui 

travel agent yang bertujuan untuk memperkenalkan Kawasan 

Agrowisata Jollong. Disamping itu juga pihak Agrowisata berusaha 

merangkul Bupati Pati dan Dinas terkait untuk mendukung 

pariwisata. Dengan adanya Agrowisata Jollong ini, ternyata 

berdampak positif pada lingkungan masyarakat sekitar, karena  

banyak masyarakat yang mulai mengembangkan usahanya  

seperti menjual produk hasil bumi, kedai kopi, warung makan, dll. 

Terdapat pula pedagang kaki lima yang mulai mencari nafkah di 

lingkungan Agrowisata Jollong, progress ini sangat bermanfaat 

bagi berbagai pihak.  

Ekonomi kerakyatan ini tentunnya tidak akan hanya 

mempengaruhi pendapatan Agrowisata Jollong, tapi juga 

pendapatan daerah Kabupaten Pati. Peran Kepala Desa setempat 
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juga sangat berpengaruh dalam menggerakkan anak-anak muda 

untuk berkarya membantu kegiatan yang ada di Kawasan 

Agrowisata Jollong. Selain kekayaan alam dan berbagai objek 

wisata yang ada di Kawasan Agrowisata Jollong, Jollong 

mempunyai daya tarik tersendiri yaitu Kopi Jollong, yang memiliki 

cita rasa unik yang khas. 

Agrowisata Jollong memiliki komitmen untuk selalu dapat 

memberikan energi dan dampak positif bagi wisatawan dan 

masyarakat sekitar, salah satunya dengan cara melestarikan alam 

agar tetap indah dan nyaman untuk disinggahi. Pelayanan dan 

mutu juga selalu ditingkatkan untuk kepuasan pelanggan atau 

pengunjung, karena harapan Kawasan Agrowisata Jollong untuk 

berkembang sangat besar. 

Menurut Bapak Iswahyudi, dengan menjaga hubungan 

baik dengan pihak-pihak terkait, merupakan upaya yang penting 

untuk dijaga, karena akan sangat membantu perkembangan 

Agrowisata. Potensi yang dimiliki Kawasan Agrowisata Jollong 

sangatlah besar, tidak bisa dipungkiri jika masih terdapat 

kekurangan dalam beberapa hal, karena Kawasan Agrowisata 

Jollong masih dalam tahap pengenalan kepada masyarakat. 

Upaya promosipun masih belum maksimal, perlu banyak inovasi 

yang sesuai dengan masyarakat, agar Agrowisata Jollong lebih 

dikenal tidak hanya masyarakat sekitar tapi masyarakat luas. 

2. Ibu Cicik Tri Muryani, S.E. 

Ibu Cicik merupakan staff marketing yang bertugas di 

bidang administrasi dan dibidang promosi. Beliau sudah bekerja di 

Agrowisata Jollong selama 4 tahun. Tugas seorang staff marketing 

tidak lepas dari memperkenalkan dan mempromosikan Kawasan 

Agrowisata Jollong ke masyarakat luas. Menurut sejarah singkat, 

Agrowisata Jollong sudah terbentuk dari tahun 2012, namun pada 

awalnya Kawasan Agrowisata Jollong belum terkelola dengan baik 

hingga tahun 2016, dengan system manajemen yang baru, 

Kawasan Agrowisata Jollong mulai dikembangkan dan mulai 

dipromosikan secara besar-besaran. 
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Dahulu Kawasan Agrowisata Jollong masih dipromosikan 

dari mulut ke mulut, karena SDM yang kurang maka inovasi belum 

berkembang. Media cetak brosur menjadi media utama yang pihak 

Agrowisata gunakan untuk promosi, brosur tersebut biasanya 

disebarkan pada waktu event-event dan menjalin kerjasama 

dengan biro perjalanan serta Dinas Pariwisata. Tetapi promosi 

sekarang lebih dimudahkan dengan internet dan social media, 

cukup dengan share foto, secara tidak langsung itu sebuah 

promosi.  

Untuk para pengunjung sendiri, sebagian besar berasal 

dari Kabupaten Pati dan sekitarnya, karena faktor kurangnya 

informasi dan upaya promosi sehingga Kawasan Agrowisata 

Jollong belum dikenal masyarakat luar Kabupaten Pati. Peran 

Pemerintah Daerah juga belum terlalu signifikan dalam hal 

mempromosikan ke luar wilayah Pati, tetapi selama ini Pemerintah 

Daerah sudah sangat membantu untuk perkembangan secara 

intern di wilayah Pati. 

Kawasan Agrowisata Jollong memiliki potensi besar di 

wilayah Kabupaten Pati, karena dibanding dengan tempat wisata 

lainnya di Kabupaten Pati, Kawasan Agrowisata Jollong 

merupakan paket lengkap wisata. Beberapa jenis wisata tersedia 

dalam satu kawasan, terdapat alam, rekreasi, peninggalan 

bersejarah dan edukasi. Untuk harapannya Kawasan Agrowisata 

Jollong dapat dikenal oleh masyarakat luas, seperti visi yang telah 

terbentuk, untuk menjadikan Kawasan Agrowisata Jollong menjadi 

destinasi pilihan di provinsi Jawa Tengah. Inovasi dalam hal 

promosi akan terus dilakukan, seperti harapan untuk membentuk 

sistem informasi dan media informasi yang baik, sehingga 

memudahkan wisatawan untuk mendapatkan informasi tentang 

Kawasan Agrowisata Jollong, serta sebagai upaya untuk promosi 

wisata ke mata dunia, karena peran media online menjadi 

jembatan untuk unjuk ke mata dunia. 
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Diagram L.1 Pertanyaan 1 

 

Diagram L.2 Pertanyaan 2 
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Diagram L.3 Pertanyaan 3 

 

Diagram L.4 Pertanyaan 4 
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Diagram L.5 Pertanyaan 5 

 

Diagram L.6 Pertanyaan 6 
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Diagram L.7 Pertanyaan 7 

 

Diagram L.8 Pertanyaan 8 
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Diagram L.9 Pertanyaan 9 

 


