
BAB II

TINJAUAN UMUM

2.1. Tinjauan Kawasan Wisata Sarangan

2.1.1. Pokok Potensi

1. Sarangan Sebagai Daerah Perkebunan

Sarangan sebagai daerah dengan aktifitas

terbesar berupa pertanian dan perkebunan.

Kondisi ini dapat dilihat dari sebagian besar

penduduknya bekerja dibidang pertanian dan

perkebunan serta sebagian besar daerahnya

digunakan untuk lahan pertanian.

Luas penggunaan lahan di Sarangan adalah

sebagai berikut •.

- Pekarangan / perumahan
- Tegal
- Hutan

- Telaga
- Lain-lain

28,50 Ha
204,60 Ha
59,60 Ha
28 Ha

1,20 Ha

Hasil-hasil pertanian dan perkebunan daerah

Sarangan antara lain meliputi; padi, jagung,

palawija, ubi-ubian, kedelai, kacang hijau,

kacang tanah, sayur-sayuran, buah-buahan,

kopi, cengkeh, tebu dan kelapa.

1. Rencana Uaua Tata Ruang Kota, Kab. Magetan.
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2.4.3. Agrowisata Di Magetan

1. Jenis Dan Kegiatan.

Agrowisata yang terdapat di Magetan adalah :

a. Agrowisata Kopi.

Agrowisata Kopi ini terdapat di daerah

Poncol, Kecamatan Plaosan, tepatnya sebelah

selatan Sarangan. Agrowisata ini hanya

berupa perkebunan Kopi, kegiatan yang ber

langsung yaitu pembudidayaan tanaman kopi

sedangkan sarana dan prasarana tidak mema-

dai. Pengunjung hanya menikmati ke-

indahan alam perkebunan kopi.

b. Agrowisata Anggrek / Tanaman bunga.

Agrowisata ini terletak didaerah Mojosemi,

dekat dengan telaga pasir Sarangan. Kondisi

yang ada hanya berupa kebun anggrek yang

tidak terpelihara dengan baik, kegiatan

hanya berupa pemeliharaan bunga serta

penjualan bibit tanaman anggrek. Kebun yang

sangat kecil itu mengakibatkan tidak adanya

daya tarik bagi pengunjung untuk menikmati

keindahan bunga anggrek tersebut.

c. Agrowisata Tebu.

Agrowisata ini terletak pada suatu komplek

pabrik gula Poerwodadi. Kegiatan yang
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terjadi berupa penelitian tanaman tebu baik

kualitas maupun budidayanya. Pengunjung

diajak untuk melihat proses pembuatan gula

dan perkebunan tebu dengan menggunakan lori

/ lokomotif peninggalan Belanda. Pengunjung

yang datang sebagian besar wisatawan asing.

2. Kondisi Dan Prospek

Kondisi agrowisata yang ada di Magetan

masih sangat sederhana hanya merupakan per

kebunan yang belum dilengkapi dengan sarana

dan prasarana yang menunjang kegiatan

agrowisata itu sendiri. Sehingga agrowisata

ini belum mendapat perhatian bagi wisatawan

yang berkunjung ke Magetan.

Sebagian besar penduduk Magetan berusaha

dibidang pertanian dengan didukung lahan

yang subur dan kondisi iklim yang baik merupa

kan prospek yang cerah bagi Magetan untuk

mengembangkan daerahnya sebagai daerah tujuan

wisata dengan memperkenalkan hasil pertanian-

nya sebagai suatu atraksi wisata yang

menarik.


