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MOTTO 

 

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, 

sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 

(Terjemahan Qs. Al-Baqarah ayat 153)1 

 

                                                 
1 Departemen Agama RI. 2011. Al Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka. Banten: Kalim 
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RINGKASAN 

 

“Perkembangan Agrowisata Perkebunan Kopi Rayap Desa Kemuning Lor 

Kecamatan Arjasa Jember Tahun 2003-2019”; Lisa Andrianti; 160210302047; 

2020: xvii + 131 halaman; Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember. 

Latar belakang terkait pemilihan masalah dalam penelitian ini adalah karena 

pada agrowisata perkebunan kopi rayap ini terdapat peninggalan bersejarah yang 

dijadikan daya tarik wisata di tempat tersebut, terutama peninggalan masa 

pemerintahan kolonial Belanda yaitu Villa Koffie Rayap dengan struktur bangunannya 

yang masih asli khas Belanda. Selanjutnya pabrik pengolahan kopi klasik serta 

bangunan arsitekturnya kental pabrik khas Belanda. Selain itu terdapat sisa-sisa rumah 

petugas perkebunan peninggalan Belanda yang tidak berpenghuni. Sedangkan 

agrowisata lainnya lebih fokus pada daya tarik wisata seperti kolam renang, kaffe, 

gazebo, dan lainnya. Keunikan lainnya yang ada pada wisata ini yaitu adanya Mycro 

Hidro Power suatu mesin yang berasal dari aliran air sebagai mesin penggerak listrik 

yang berfungsi menghasilkan sumber daya listrik. MHP ini juga dijadikan sebagai 

wisata edukasi di rayap. Selain itu di dalam agrowisata kopi rayap terdapat Cupping 

Test yaitu sebuah meja yang digunakan untuk mencicipi, mengidentifikasi dan 

merasakan aroma kopi secara langsung oleh pengunjung.  

            Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu (1) bagaimana latar 

belakang berdirinya agrowisata perkebunan kopi rayap?; (2) bagaimana perkembangan  

agrowisata perkebunan kopi rayap tahun 2003-2019? Sedangkan tujuan penelitian ini 

adalah (1) untuk mengkaji latar belakang berdirinya agrowisata perkebunan kopi rayap; 

(2) untuk mengkaji perkembangan produk agrowisata perkebunan rayap tahun 2003-

2019. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian sejarah yang memuat 

langkah heuristik, kritik, intepretasi, serta historiografi dengan menggunakan teori 

komponen produk wisata oleh Isdarmanto. 

Kesimpulan yang didapatkan pada penelitian ini adalah pembangunan sektor 

agrowisata perkebunan kopi rayap dilatarbelakangi dengan tujuan untuk meningkatkan 

pendapatan perusahaan. Awal berdirinya agrowisata perkebunan ini adalah sekitar 

tahun 2004 dengan disewakannya Villa Rayap. Peresmian Perkebunan Kopi Rayap 

menjadi tempat wisata dicetuskan oleh Kepala Manager Bagian Kebun Renteng, 

Kebun Rayap dan Kebun Kedaton yang menjabat pada tahun 2000-2004. Kepala 

Manager ini bernama Bapak Soemarno. Motivasi awal untuk menjadikan Perkebunan 

Kopi Rayap sebagai tempat wisata karena melihat fungsi bahwa rumah kuno ini sangat 

disayangkan kalau hanya sebagai tempat tinggal saja, oleh karena itu lebih baik jika 

tempat ini bisa menghasilkan uang. Perkembangan agrowisata dibagi dalam tiga 

tahapan yaitu tahun 2003-2008, 2009-2014 dan 2015-2019. Tahun 2003 merupakan 

awal dibentuknya perkebunan kopi Rayap menjadi sebuah destinasi wisata dengan 
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daya tarik pertama yaitu Villa Rayap. Peresmian Perkebunan Kopi Rayap menjadi 

tempat wisata dicetuskan oleh Kepala Manager Bagian Kebun Renteng, Kebun Rayap 

dan Kebun Kedaton yang menjabat pada tahun 2000-2004 yaitu Bapak Soemarno. 

Tahun 2004 sistem informasi yang menunjang kegiatan kepariwisataan berbentuk 

promosi mulai dilakukan secara langsung ke sekolah-sekolah. Hal ini dikarenakan 

media belum begitu digencarkan menjadi alat promosi seperti yang bisa dilihat 

sekarang ini. Tahun 2007 pada agrowisata perkebunan kopi rayap belum terdapat 

penunjuk jalan mengenai adanya wisata ini yang memberikan kemudahan bagi 

pengunjung untuk menemukan tempat wisata ini. Penunjuk jalan mulai dipasang pada 

tahun 2008. Selain itu pada tahun 2008 dibuatlah daya tarik lainnya yaitu Wisata 

Edukasi yang merupakan daya tarik kedua setelah Villa Rayap. Pada tahun 2010 

dengan dibukanya wisata edukasi akhirnya agrowisata perkebunan kopi rayap telah 

banyak didatangi pengunjung yang rata-rata di bidang pendidikan. Pengunjung tersebut 

mulai dari SD, SMP, SMA bahkan juga di tingkat mahasiswa. Perkembangan 

selanjutnya pada tahun 2012 yaitu perkembangan daya tarik Wisma Robusta. Wisma 

Robusta dijadikan sebagai daya tarik wisata pada tahun 2012 sebagai tempat 

penginapan. Awalnya Wisma Robusta merupakan rumah karyawan. Pada tahun 2013 

wisata edukasi mulai digencarkan di objek wisata ini, yaitu dengan berkembangnya 

brosur yang digunakan sebagai promosi wisata. Yang sebelumnya masih belum 

menggunakan brosur sebagai media promosi akhirnya brosur itu mulai ada namun 

masih dijadikan satu dengan tempat wisata lainnya yang sama-sama dikelola ptpn 12 

yang disebut ‘’ N12’’. Penyajian informasi sekitar tahun 2014 hingga 2016 melalui 

facebook mulai ada dan melalui Whatsapp ternyata juga digunakan sebagai informasi 

untuk menerima orderan pengunjung. Awal pendirian Kaffe Kopi Rayap pada tahun 

2016 dilatarbelakangi dengan adanya pengunjung yang datang ke Villa Rayap untuk 

menginap. Dari situ pengunjung yang datang ke Villa rayap diberikan jamuan berupa 

hidangan makanan dan minuman. Pada tahun 2017 hingga tahun 2019 mulai 

dikembangkan lagi dari segi fasilitas wisata edukasi. Perkembangan pada tahun 2019 

Agrowisata perkebunan kopi Rayap memiliki makanan khas yang dijual yaitu singkong 

keju, minuman khas yang dijual yaitu kopi Robusta.  

 Saran yang diberikan terkait dengan kesimpulan yaitu (1) untuk mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Sejarah, hendaknya memperhatikan benda-benda 

peninggalan sejarah yang dapat dipelajari dan menunjang wawasan sejarah khususnya 

yang terdapat di kota Jember; (2) untuk masyarakat Desa Kemuning Lor agar dapat 

mengambil manfaat dengan adanya agrowisata perkebunan kopi rayap di sektor 

perekonomian; (3) bagi pihak PTPN 12 agar tetap dapat melestarikan benda-benda 

peninggalan bersejarah yang terdapat di Perkebunan Kopi Rayap agar nilai-nilai 

sejarah tetap dapat dipelajari oleh generasi mendatang; (4)  bagi pihak PTPN 12 agar 

sektor wisata bisa dikembangkan lagi agar jumlah pengunjung bisa meningkat 

sehingga bisa berdampak baik pada perusahaan dan masyarakat sekitar; (5) Sebagai 

upaya untuk meningkatkan layanan menarik bagi konsumen atau wisatawan maka 

peneliti direkomendasikan membuat brosur promosi agrowisata perkebunan kopi 

rayap. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan agrowisata karena 

mempunyai banyak sumberdaya diantaranya perkebunan dan komoditas pertanian. 

Pengelolaan yang tepat pada kearifan lokal maka agrowisata dapat meningkatkan 

ekonomi masyarakat yang berdampak pada meningkatnya pendapatan nasional. 

Agrowisata bukan hanya terbatas pada objek yang luas, agrowisata seperti pembuatan 

gula pasir, panen tebu, memetik strawberry juga dapat menjadi daya tarik wisata 

dengan memanfaatkan sarana promosi lokal (Astuti, 2014:56) 

 Munculnya agrowisata bermula dari adanya wisata ekologi. Wisata ekologi 

merupakan wisata yang perkembangannya lebih cepat di dunia dibandingkan wisata 

lainnya karena memperoleh sambutan yang serius. Wisata ekologi merupakan model 

pengembangan dari wisata dengan tujuan untuk melestarikan sumber daya alam serta 

untuk mendukung peningkatan ekonomi pada masyarakat lokal. Agrowisata di 

Indonesia diartikan sebagai suatu bentuk pariwisata dengan memanfaatkan suatu usaha 

agro menjadi objek wisata. Tujuan dari agrowisata yaitu memperluas pengalaman, 

pengetahuan, rekreasi serta hubungannya dengan usaha pada bidang perkebunan. 

Pengembangan agrowisata diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dengan 

memanfaatkan lahan yang menonjolkan budaya lokal (Rilla, 1999:35). 

 Objek agrowisata diharapkan mampu mencerminkan pola-pola pertanian 

secara modern atau tradisional agar dapat memberi daya tarik bagi wisatawan. Jenis 

kegiatan yang mampu menarik wisatawan dalam suatu pariwisata bisa diadakan di 

sekitar lokasi tersebut berdasarkan potensi yang ada. Jika dilihat saat ini objek 

agrowisata yang memiliki potensi justru belum banyak menarik wisatawan. Alasannya 

bisa disebabkan karena sarana dan prasarana yang terbatas, kurangnya promosi kepada 

masyarakat luas. Perlu adanya koordinasi antar pengelola dengan berbagai pihak 

karena sektor agrowisata bukanlah suatu kegiatan yang dapat berdiri sendiri, ruang 
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lingkupnya luas serta berkaitan dengan tugas dan wewenang dari instansi pengelola 

(Rilla, 1999:38). 

Sektor perkebunan memiliki kaitan yang sangat erat terhadap kehidupan sosial 

dan perekonomian masyarakat Indonesia sejak masa kolonial hingga saat ini. Sektor 

perkebunan membawa perubahan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. 

Perekonomian dari sektor perkebunan bahkan mampu berpengaruh terhadap 

pertumbuhan perekonomian negara induk / negara jajahan. Sejarah perkebunan di 

Indonesia tidak bisa dipisahkan dari kapitalisme, kolonialisme dan juga modernisasi. 

Sistem perkebunan itu dinamakan dengan sistem kolonial. Pemerintah kolonial 

memperkenalkan sistem baru yang sesuai dengan sistem negaranya (eropa) kepada 

perkebunan Indonesia. Sistem yang dikenalkan ini secara otomatis membawa 

pembaruan bagi perkebunan itu sendiri dan membawa dampak terhadap masyarakat 

jajahan. Hal ini berkaitan dengan modernisasi perkebunan (Oktasari & Trilaksana, 

2014:124). 

 Perkebunan di Indonesia pada masa kolonial terbagi menjadi 2 yaitu 

perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan besar membutuhkan pekerja 

yang lumayan banyak. Para pekerja biasanya tinggal dalam wilayah tersebut. 

Perkebunan besar dikelola secara terorganisir dan peremajaan yang teratur dibawah 

suatu pengelolaan tertutup (Oktasari & Trilaksana, 2014:125). 

Sejak dinasionalisasinya perusahaan milik Belanda tahun 1958 yang 

didasarkan pada UU No. 86 Tahun 1958 perkebunan di Indonesia akhirnya terlepas 

dari kolonialisme. UU mengenai nasionalisasi perusahaan milik Belanda telah 

disahkan tanggal 31 desember tahun 1958 dengan pertimbangan bahwasannya 

nasionalisasi ini bisa memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat Indonesia serta 

untuk memperkokoh pertahanan dan keamanan negara. Hal ini juga merupakan usaha 

untuk membebaskan Indonesia dari dominasi penguasaan ekonomi oleh asing 

(Perangin-angin, 2017:83).  

Perintisan perkebunan di Jember dibuka oleh George Birnie dengan Van 

Gennep serta Mr. C. Sandenberg matthiesen tanggal 21 Oktober 1859. Mereka 
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mendirikan usaha NV Landbouw Matscappij Oud Djember atau yang disingkat dengan 

Nv. LMOD. Usaha ini awal mulanya bergerak pada bidang tembakau bahkan saat itu 

Jember disebut sebagai sentra perkebunan tembakau yang terkenal di dunia 

Internasional. Usaha di bidang tembakau inilah yang menjadikan Jember kelak akan 

merambah di bidang karet, kakao, kopi dan lainnya. Akibat pendirian usaha itu banyak 

pengusaha-pengusaha Belanda serta pengusaha Eropa yang lainnya mendirikan usaha 

perkebunan dan menanamkan modalnya di Jember (Jupriono dkk, 2018:415).  

 Penelitian yang akan dibahas disini yaitu terkait dengan Agrowisata 

perkebunan milik PT Perkebunan Negara XII. Perkebunan kopi yang ada di desa 

Kemuning Lor merupakan bagian dari kebun renteng sehingga dinamakan afdeling 

rayap. PT Perkebunan Negara merupakan perusahaan perkebunan nusantara yang 

bergerak di bidang kopi, kakao dan karet. Desa kemuning lor merupakan sebuah desa 

yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani karena kodisi 

geografisnya yang mendukung. Desa ini memiliki beberapa daya tarik wisata 

diantaranya wisata rembangan, agrowisata buah naga, wisata sapi perah dan 

agrowisata perkebunan kopi. Agrowisata perkebunan kopi inilah yang akan dikaji oleh 

peneliti . 

 PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) merupakan perseroan terbatas yang 

sahamnya dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Berbagai bidang usaha yang 

dikembangkan oleh PTPN 12 maka penelitian ini berfokus pada usaha di bidang wisata 

Agro. PTPN XII Mengelola 33 unit perkebunan yang dibagi ke dalam tiga wilayah dan 

kebun Rayap termasuk ke dalam Afdeling dari kebun renteng yang berada di wilayah 

II. PTPN XII ini berdiri didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

No.17 Tahun 1996 serta dituangkan pada Akta Pendirian No. 45 tanggal 11 Maret 

1996 dan disahkan tanggal 8 Agustus 1996. Banyak lingkup bidang usaha yang telah 

dikembangkan oleh PTPN 12 diantaranya;  

A. Pengusahaan budidaya tanaman 

B. Produksi 

C. Perdagangan 
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D. Pengembangan usaha bidang perkebunan, meliputi: 

1. Usaha tanaman perkebunan 

2. Usaha aneka kayu 

3. Agribisnis 

4. Wisata agro 

5. Industri hilir lainnya 

E. Optimalisasi sumber daya 

Sumber daya yang dioptimalisasi yaitu: 

1. Perdagangan 

2. Trading house / Outlet shop, mall / pusat perbelanjaan serta perkantoran. 

3. Real estate yaitu pengembangan kawasan industry, pergudangan serta 

kompleks agro industry. 

4. Pariwisata 

5. Perhotelan, resort, fasilitas olahraga dan rekreasi serta rest area. 

6. Jasa profesional dll. 

7. Rumah sakit, pendidikan serta penelitian, prasarana telekomunikasi dan sumber 

daya energy, penyewaan, jasa konsulitasi di bidang perkebunan serta jasa 

pembangunan kebun (Laporan Tahunan PTPN 12, 2012:37-38). 

 Agrowisata perkebunan Kopi Rayap dikembangkan berdasarkan pada 

berkembangnya agrowisata Teh Wonosari yang merupakan salah satu bagian dari 

bidang garapan PTPN 12 pada ranah agrowisata yang berlokasikan di daerah Malang 

Jawa Timur. Hal tersebut dikarenakan peminat wisata di daerah Agrowisata Wonosari 

Malang semakin meningkat. Bahkan pelanggannya sampai dari luar negeri. 

Berkembangnya agrowisata Wonosari inilah menjadikan perkebunan lainnya, salah 

satunya perkebunan Kopi Rayap yang terdapat di Kabupaten Jember dilirik menjadi 

sektor agrowisata oleh PTPN 12 (Murtini, Wawancara 11 Mei 2019). 

 Peneliti mengadakan perbandingan terhadap beberapa agrowisata yang 

terdapat di Jember diantaranya agrowisata teh Gunung Gambir, agrowisata Taman 

Botani, agrowisata Mumbul Garden dan agrowisata Pusat Penelitian Kopi dan Kakao 
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dapat disimpulkan bahwasannya keunikan yang ada pada agrowisata perkebunan kopi 

rayap adalah terletak pada peninggalan-peninggalan bersejarah yang terdapat di 

dalamnya yang membedakan dengan agrowisata lainnya. Peninggalan bersejarah 

terutama peninggalan masa pemerintahan kolonial Belanda yaitu Villa Koffie Rayap 

dengan struktur bangunannya yang masih asli khas Belanda. Selanjutnya pabrik 

pengolahan kopi klasik serta bangunan arsitekturnya kental pabrik khas Belanda. 

Selain itu terdapat sisa-sisa rumah petugas perkebunan peninggalan Belanda yang 

tidak berpenghuni. Sedangkan agrowisata lainnya lebih fokus pada daya tarik wisata 

seperti kolam renang, kaffe, gazebo, dan lainnya. Keunikan lainnya yang ada pada 

wisata ini yaitu adanya Mycro Hidro Power suatu mesin yang berasal dari aliran air 

sebagai mesin penggerak listrik yang berfungsi menghasilkan sumber daya listrik. 

MHP ini juga dijadikan sebagai wisata edukasi di rayap. Selain itu di dalam agrowisata 

kopi rayap terdapat Cupping Test yaitu sebuah meja yang digunakan untuk mencicipi, 

mengidentifikasi dan merasakan aroma kopi secara langsung oleh pengunjung.  

 Desa Kemuning Lor yang terletak di lereng pegunungan Hyang Argopuro pada 

abad ke 19. Pembangunan obyek wisata disini oleh orang-orang Eropa telah 

meninggalkan jejak salah satunya Villa Rayap yang dahulu bangunannya merupakan 

tempat tinggal petinggi perkebunan yang masih khas tanpa adanya perubahan dari segi 

bangunan (Jupriono dkk, 2018:385). 

Menurut hasil prosiding Seminar Nasional Pariwisata (2017:247) sudah 

banyak penelitian terkait dengan komoditas kopi pada sepuluh tahun terkhir. Namun 

penelitian tersebut masih melihat perkebunan / komoditas kopi dari sisi ilmu eksakta. 

Contohnya saja penelitian terkait pengolahan kopi sehingga memiliki daya saing yang 

tinggi, tata cara menanam kopi serta berbagai upaya dalam memberantas penyakit kopi 

dengan mengurangi hama sehingga tingkat produksinya yang tinggi. Sedangkan 

penelitian mengenai perkebunan kopi dari segi historis masih sedikit dilakukan apalagi 

jika dikaitkan dengan perkebunan kopi sebagai pariwisata.  

Sesuai RIP (Rencana Induk Penelitian) Universitas Jember tahun 2016-2020 

bahwasannya kopi dan kakao menjadi suatu bidang unggulan. Sehingga penelitian 
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terkait kopi dan juga pariwisata masih termasuk ke dalam bidang unggulan dari 

penelitian di Universitas Jember. Objek wisata perkebunan kopi sebagai suatu daya 

tarik wisata bisa meningkatkan jumlah pengunjung/wisatawan. Sehingga perkebunan 

kopi ini pada nantinya akan menambah pemasukan untuk devisa negara, PAD 

(Pendapatan Asli Daerah) serta meningkatkan pendapatan pada masyarakat (Proseding 

Seminar Nasional Pariwisata, 2017:247). 

 Terkait dengan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya maka peneliti 

tertarik untuk mengkaji perkebunan kopi sebagai obyek wisata dari sisi historis dengan 

judul “Perkembangan Agrowisata Perkebunan Kopi Rayap Desa Kemuning Lor 

Kecamatan Arjasa Jember Tahun 2003-2019”. 
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1.2 Penegasan Judul 

Pada penelitian ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul penelitian agar 

tidak menimbulkan kesalahpahaman serta agar bisa memahami judul ini. Penelitian ini 

berjudul “Perkembangan Agrowisata Perkebunan Kopi Rayap Desa Kemuning Lor 

Arjasa Jember Tahun 2003-2019”. Ada beberapa istilah dalam judul yang perlu 

ditegaskan. 

 Menurut Van Den Daele, “Perkembangan berarti perubahan secara kualitatif”. 

Dalam artian perkembangan adalah suatu proses integrasi dari banyak struktur dan 

fungsi yang kompleks (Daele, 1967:128). Menurut Kasiram,”Perkembangan 

mengandung makna adanya permunculan sifat-sifat yang baru, yang berbeda dari 

sebelumnya” (Kasiram, 1983:23). Menurut Monks, “Perkembangan merupakan suatu 

proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak dapat diulang kembali” (Monks, 

2001:1). Selain itu menurut Hurlock,”Perkembangan berarti serangkaian perubahan 

progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan serta pengalaman” 

(Hurlock, 1976:2). Perkembangan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu 

perkembangan berdasarkan komponen agrowisata perkebunan kopi rayap tahun 2003-

2019 dengan menggunakan teori yang dicetuskan oleh Isdarmanto yaitu teori 

komponen produk wisata. Pengaplikasian pada objek yaitu pertama; Perkembangan 

Daya Tarik (Attraction), yaitu suatu komponen produk wisata yang dapat 

menimbulkan motivasi serta menarik wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata. 

Perkembangan daya tarik wisata meliputi perkembangan villa rayap, kaffe rayap, 

wisma rayap dan wisata edukasi. Perkembangan komponen produk wisata yang kedua 

yaitu Fasilitas dan Jasa Pelayanan Wisata (Amenities). Artinya segala hal yang dapat 

memebuhi kebutuhan serta keinginan wisatawan selama berada pada objek wisata. Hal 

ini membahas mengenai perkembangan fasilitas dan jasa pelayanan yang terdapat di 

villa rayap, wisata edukasi, wisma robusta, kaffe rayap, serta fasilitas keamanan dan 

informasi wisata. Perkembangan komponen produk wisata yang ketiga yaitu 

Aksesbilitas (Accesibility). Aksesbilitas merupakan suatu kemudahan untuk mencapai 
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destinasi. Hal ini membahas mengenai perkembangan akses jalan raya, transportasi 

serta penunjuk jalan pada agrowisata perkebunan kopi rayap. Perekembangan 

komponen produk wisata yang terakhir yaitu Keramahtamahan (Hospitality). Hal ini 

terkait dengan segala hal yang berkaitan dengan orang-orang yang mengelola sebuah 

destinasi wisata yang bisa menyebabkan munculnya kesan, kenangan dan kepuasan 

wisatawan yang akhirnya bisa menciptakan citra positif bagi wisata tersebut. 

Agrowisata perkebunan kopi rayap disini adalah agrowisata perkebunan yang 

dikelola oleh Persero Terbatas Perkebunan Nusantara XII. Perkebunan kopi ini 

merupakan salah satu obyek wisata dari agrowisata kebun renteng afdeling rayap. 

PTPN (PT Perkebunan Nusantara) XII yang mempunyai 34 wilayah yang tersebar di 

daerah Jawa Timur dan tersebar di 11 kabupaten. Daerahnya mencakup mulai dari 

Ngawi sampai dengan banyuwangi. Luas area yang dikelolanya sebesar 80.928 Ha 

(Murtini, Wawancara 11 Mei 2019). PT Perkebunan Nusantara XII yang disebut PTPN 

XII ialah Badan Usaha Milik Negara yang statusnya merupakan Perseroan Terbatas. 

Semua sahamnya adalah milik Pemerintah Republik Indonesia. PTPN XII (Persero) 

hasil penggabungan dari tiga perusahaan perkebunan, yakni eks PT Perkebunan XXIII 

(Persero), PT Perkebunan XXVI (Persero) dan PT Perkebunan XXIX (Persero) PTPN 

XII ini berdiri didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 Tahun 

1996 serta dituangkan pada Akta Pendirian No. 45 tanggal 11 Maret 1996 dan disahkan 

tanggal 8 Agustus 1996. PTPN (PT Perkebunan Nusantara) XII yang mempunyai 34 

wilayah yang tersebar di daerah Jawa Timur dan tersebar di 11 kabupaten. Daerahnya 

mencakup mulai dari Ngawi sampai dengan banyuwangi (Soemarno, Wawancara 12 

Agustus 2020). Berbagai bidang usaha yang dikembangkan oleh PTPN 12 maka 

penelitian ini berfokus pada usaha di bidang wisata Agro. PTPN XII Mengelola 33 

unit perkebunan yang dibagi ke dalam tiga wilayah dan kebun Rayap termasuk ke 

dalam Afdeling dari kebun renteng yang berada di wilayah II. Jadi Agrowisata 

perkebunan kopi rayap ini merupakan saah satu bidang garapan PTPN 12 di bidang 

agrowisata. 
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Desa kemuning lor kecamatan arjasa jember merupakan masyarakat desa yang 

terkenal sebagai masyarakat agraris. Hal tersebut dikarenakan desa kemuning lor 

mempunyai potensi alam yang cocok sebagai pengembangan ekonomi di daerah 

tersebut. Perekonomian yang dimiliki berdasarkan potensi alam tersebut yaitu 

dominan di sektor pertanian. Sektor pertanian ini masih memiliki keunggulan dan 

berperan sangat penting bagi masyarakat Desa Kemuning Lor khususnya sebagai 

bahan baku produk olahan, penyedia bahan pangan, serta sebagai penyerapan tenaga 

kerja yang sangat signifikan. Sumber daya yang dimiliki Desa Kemuning Lor menjadi 

potensi perekonomian yang unggul dalam bidang pertanian (Murtini, Wawancara 21 

Juli 2020). Desa kemuning lor inilah yang menjadi daerah penelitian agrowisata 

perkebunan kopi rayap yang memanfaatkan alam perkebunan kopi dari desa itu 

sendiri. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dismpulkan bahwasannya yang dimaksud 

dengan Perkembangan Agrowisata Perkebunan Kopi Rayap Desa Kemuning Lor 

Kecamatan Arjasa Jember Tahun 2003-2019  yaitu mengkaji mengenai latar belakang 

berdirinya agrowisata perkebunan rayap dan perkembangan komponen agrowisata 

perkebunan kopi rayap tahun 2003-2019 dengan menggunakan teori yang dicetuskan 

oleh Isdarmanto yaitu teori komponen produk wisata. Pengaplikasian pada objek yaitu 

pertama; Daya Tarik (Attraction), yaitu suatu komponen produk wisata yang dapat 

menimbulkan motivasi serta menarik wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata. 

Perkembangan daya tarik wisata meliputi perkembangan villa rayap, kaffe rayap, 

wisma rayap dan wisata edukasi. Komponen produk wisata yang kedua yaitu Fasilitas 

dan Jasa Pelayanan Wisata (Amenities). Artinya segala hal yang dapat memebuhi 

kebutuhan serta keinginan wisatawan selama berada pada objek wisata. Hal ini 

membahas mengenai perkembangan fasilitas dan jasa pelayanan yang terdapat di villa 

rayap, wisata edukasi, wisma robusta, kaffe rayap, serta fasilitas keamanan dan 

informasi wisata. Komponen produk wisata yang ketiga yaitu Aksesbilitas 

(Accesibility). Aksesbilitas merupakan suatu kemudahan untuk mencapai destinasi. 

Hal ini membahas mengenai perkembangan akses jalan raya, transportasi serta 
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penunjuk jalan pada agrowisata perkebunan kopi rayap. Komponen produk wisata 

yang terakhir yaitu Keramahtamahan (Hospitality). Hal ini terkait dengan segala hal 

yang berkaitan dengan orang-orang yang mengelola sebuah destinasi wisata yang bisa 

menyebabkan munculnya kesan, kenangan dan kepuasan wisatawan yang akhirnya 

bisa menciptakan citra positif bagi wisata tersebut. 

Teori Komponen Produk Wisata ini digunakan untuk mengkaji penelitian 

karena penulis menganggap bahwa teori ini sangat relevan dengan tujuan penulisan. 

Sektor pariwisata yang ada memanfaatkan segalah hal yang berhubungan dengan 

perkebunan dan historisnya. Hal ini dapat terlihat dari adanya daya tarik wisata yang 

ada di dalamnya mulai dari villa khas peninggalan Belanda, adanya wisma sisa pekerja 

perkebunan di era Belanda yang dijadikan homestay, masih kentalnya arsitektur pabrik 

rayap khas Belanda yang tidak banyak mengalami perubahan, dibangunnya kaffe 

rayap dengan makanan dan minuman kopi khas rayap sebagai menu utamanya, serta 

adanya wisata edukasi perkebunan kopi.   

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang Lingkup Penelitian bertujuan untuk membatasi suatu permasalahan agar 

penelitian lebih memfokus pada apa yang akan dibahas, sehingga pembahasannya 

tidak melebar kemana-mana. Ruang Lingkup penelitian meliputi spasial, temporal dan 

materi. 

 Ruang lingkup spasial pada penelitian ini yaitu Desa Kemuning Lor 

Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Alasan peneliti memilih tempai ini sebagai 

objek penelitian adalah karena tempat ini menjadi lokasi objek wisata yang cukup 

terkenal di kabupaten jember, yaitu wisata puncak rembangan, dan wisata perkebunan 

buah naga akan tetapi agrowisata perkebunan kopi rayap sendiri belum dikenal secara 

luas oleh masyarakat. Selain itu kawasan ini merupakan kawasan dengan penduduk 

yang bermata pencaharian sebagi petani karena kondisi tanah yang subur, sehingga 

peneliti merasa ingin mengkaji lebih dalam terkait dengan sektor perkebunan yang 

terdapat di desa ini sebagi objek wisata. 
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 Ruang lingkup temporal dari penelitian ini yaitu tahun 2003 sampai dengan 

2019. Tahun 2003 diperkirakan sebagai awal berdirinya perkebunan kopi rayap 

sebagai agrowisata yang merujuk pada agrowisata teh Wonosari yang ada di Malang. 

Berdirinya agrowisata yang ada di Malang menyebabkan berdirinya agrowisata di 

perkebunan lainnya yang dikelola oleh PTPN XII termasuk berdirinya agrowisata 

perkebunan rayap pada tahun 2003. Sedangkan alasan pemilihan tahun 2019 sebagai 

batas akhir karena tersedianya sumber terkait dengan perkembangan pengunjung 

agrowisata sampai pada tahun 2019 dan perkembangannya masih eksis sampai tahun 

tersebut. 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dikaji oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1). Bagaimana latar belakang berdirinya agrowisata perkebunan kopi rayap? 

2). Bagaimana perkembangan agrowisata perkebunan kopi rayap tahun 2003-2019? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan fokus dan sarana peneliti dalam mengkaji 

permasalahan yang ada. Tujuan penelitian ini adalah: 

 1). Untuk mengkaji latar belakang berdirinya agrowisata perkebunan kopi rayap. 

 2). Untuk mengkaji perkembangan agrowisata perkebunan rayap tahun 2003-2019. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penulis terhadap penelitian ini 

diantaranya: 

1). Sebagai referensi bagi peneliti lainnya yang ingin mengkaji terkait dengan 

perkembangan agrowisata perkebunan kopi. 

2). Sebagai referensi bagi pemerintah maupun PTPN sendiri untuk melakukan 

pengembangan terhadap obyek wisata perkebunan kopi. 
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3).  Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran terkait 

agrowisata perkebunan kopi yang ada di Desa Kemuning Lor sebagai daya tarik 

wisata yang bisa dikunjungi dan dijadikan sebagai peluang perekonomian yang 

bisa dimanfaatkan. 

4).   Bagi penulis sendiri penelitian ini merupakan suatu pengaplikasian teori-teori dan    

pembelajaran yang telah didapatkan dari bangku perkuliahan. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sejarah Penelitian dan Penulisan 

 Tujuan dilakukannya tinjauan pustaka adalah untuk membuka wawasan 

mengenai permasalahan yang akan dikaji, menemukan teori yang dapat digunakan 

untuk memecahkan permasalahan, menempatkan posisi peneliti pada penelitian serta 

untuk menghindari terjadinya suatu plagiasi dengan cara memberi kutipan atau 

merujuk sumber-sumber yang diambil. Kajian penelitian ini bertemakan mengenai 

pariwisata sejarah perkebunan kopi rayap. Objek penelitian ini sudah banyak ditulis 

oleh peneliti sebelumnya akan tetapi masih dalam lingkup bidang sains, teknologi, 

pertanian dan yang berhubungan dengan pengetahuan alam. Oleh karena itu penulis 

berupaya untuk mengkaji penelitian dari sisi bidang ilmu sosial khususnya bidang 

kesejarahannya. 

 Untuk merekonstruksi kajian ini peneliti memberikan penjelasan mengenai 

penelitian terdahulu yang terdapat di daerah atau tempat lain karena belum terdapat 

penelitian yang sejenis mengenai perkembangan agrowisata perkebunan kopi rayap 

yang terdapat di desa kemuning lor ini sehingga penelitian ini bersifat baru. 

 Penelitian karya Ratna Kartika & Yohannes Hanan Pamungkas yang berjudul 

Perkembangan Agrowisata Perkebunan Teh Wonosari Tahun 1994-2010. Penelitian 

ini mengkaji mengenai latar belakang perkebunan Teh Wonosari dibuka, 

perkembangan perkebunan Teh Wonosari pada Tahun 1994-2010 serta dampak sosial 

ekonomi terhadap masyarakat sekitar. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode 

penelitian sejarah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwasannya perkebunan Teh 

Wonosari memiliki tujuan untuk meningkatkan laba serta peningkatan usaha 

pariwisata yang ada di Indonesia. Agrowisata memberikan dampak sosial ekonomi 

terhadap masyarakat dengan cara menyerap tenaga kerja yang terdapat di masyarakat, 

serta peran pedagang di sekitarnya terhadap pengunjung. Agrowisata ini mampu 
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menyumbangkan pendapatan asli daerah kabupaten Malang. Perbedaan penelitian ini 

terletak pada lingkup spasial penelitian serta fokus kajian yang digunakan. 

 Penelitian karya Indah Suhartini yang berjudul Perubahan Sosial Ekonomi 

Masyarakat Sekitar Perkebunan PTPN 12 Kalisat Kecamatan Sempol Kabupaten 

Bondowoso Tahun 1997-2007. Penelitian ini mengkaji mengenai sosial ekonomi 

masyarakat yang terdapat di daerah Kalisat Bondowoso. Metode penelitian yang 

digunakan yaitu metode penelitian sejarah. Hasil penelitian menyatakan bahwasannya 

perkebunan memberikan dampak sosial maupun dampak ekonomi bagi masyarakat 

sekitar perkebunan PTPN 12 Kalisat. Salah satunya yaitu buruh yang diambil sebagai 

pekerja pekerbunan berasal dari masyarakat sekitar perkebunan. Hal tersebut secara 

tidak langsung memberikan dampak ekonomi. Selain berdampak ekonomi juga 

berdampak pada kehidupan sosialnya yang diteliti diantara tahun 1997-2007. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada fokus kajian. 

Penelitian tersebut fokus kajiannya hanya pada sosial ekonomi saja, sedangkan 

penelitian ini tidak hanya mengkaji hal tersebut. 

 Penelitian karya Reza Hudiyanto yang berjudul Kopi dan Gula; Perkebunan di 

Kawasan Regentschap Malang, 1832-1942. Penelitian ini mendeskripsikan 

keterkaitan antara perkebunan dan pertumbuhan Malang pada pertengahan abad ke-19 

dan abad ke-20. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa perkebunan ini memiliki dampak 

ganda bagi kehidupan sosial ekonomi di kawasan tersebut. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa banyak sekali dampak positif yang diakibatkan dengan adanya 

perkebunan, namun aktivitas ini juga menciptakan degadrasi lingkungan yaitu 

berkurangnya jumlah hutan yang diakibatkan dari pelebaran kawasan perkebunan. 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dikaji yaitu  terletak pada 

lingkup spasial, lingkup temporal dan fokus kajian. 

 Penelitian karya Nurma Tisa Meladipa, Sumarjono & Kayan Swastika yang 

berjudul Kehidupan Sosial Ekonomi Buruh Perkebunan Kalitengah Tahun 1982-2010. 

Penelitian ini mengkaji mengenai latar belakang buruh bertahan di perkebunan 

Kalitengah, usaha pihak perkebunan mengelola sumber daya sosial ekonomi 
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perkebunan Kalitengah serta struktur sosial ekonomi buruh perkebunan Kalitengah. 

Metode yang digunakan yaitu metode penelitian sejarah dengan menggunakan teori 

fungsional struktural. Hasil penelitiannya yaitu struktur sosial-ekonomi buruh di 

perkebunan Kalitengah menunjukkan buruh berada pada struktur sosial paling bawah 

dalam hierarki masyarakat Perkebunan Kalitengah. Selain itu terdapat dua faktor yang 

mempengaruhi buruh tetap bertahan di Perkebunan Kalitengah. Faktor-faktor tersebut 

adalah faktor intern dan faktor ekstern. Latar belakang buruh tetap loyal bekerja di 

Perkebunan Kalitengah dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pihak perkebunan. 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dikaji yaitu terletak pada 

lingkup spasial, lingkup temporal dan fokus kajian. 

Penelitian karya Indah Ningtyas Oktasari & Agus Trilaksana yang berjudul 

Perkebunan Kopi Rakyat di Jawa Timur 1920-1942. Penelitian ini mengkaji terkait 

dengan latar belakang munculnya perkebunan kopi rakyat di Jawa Timur dengan 

menggunakan metode penelitian sejarah. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa 

latar belakang adanya perkebunan kopi rakyat di Jawa Timur dikarenakan banyaknya 

keuntungan yang telah diperoleh dengan adanya budidaya tanaman kopi rakyat. Hal 

ini dimudahkan dengan adanya keuntungan penggunaan lahan yang tidak terlalu luas 

sehingga tanaman kopi bisa dibudidayakan di pekarangan masyarakat. Tanaman 

budidaya kopi oleh rakyat ini mampu memberikan kontribusi perekonomian bagi 

rakyat maupun bagi nasional khususnya di daerah Jawa Timur. Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian tersebut yaitu penelitian tersebut berfokus pada latar belakang 

munculnya perkebunan Kopi Rakyat yang terdapat di Jawa Timur. 

2.2 Kerangka Pemikiran  

 Berdasarkan penelitian yang akan dikaji penulis menggunakan pendekatan 

sosisologi budaya. Sosiologi budaya ialah suatu disiplin sosiologi yang berfokus 

mempelajari aspek kultural serta budaya masyarakat sebagai objek kajiaanya. Budaya 

merupakan suatu istilah dengan definisi yang lumayan luas. Budaya memiliki unsur-

unsur yang mengekspresikan pola hidup serta kehidupan dari manusia. Sosiologi 
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budaya melihat bahwasannya budaya merupakan elemen yang penting membentuk 

interaksi serta relasi sosial masyarakat (Koentjaraningrat, 1990:227). Berdasarkan 

pendekatan tersebut maka penelitian mengkaji mengenai kehidupan sosial budaya 

yang muncul dan terdapat dalam agrowisata perkebunan kopi rayap serta untuk 

mengkaji dari aspek pariwisata sosial dan budaya 

Selain menggunakan pendekatan sosial budaya maka penulis tentunya harus 

menggunakan teori untuk menjelaskan data yang diperoleh. Penelitian ini dikaji 

dengan menggunakan teori komponen produk wisata yang dikembangkan oleh 

Isdarmanto. Fokus kajian pada penelitian ini yaitu mengkaji mengenai latar belakang 

berdirinya agrowisata perkebunan rayap. Pada penjelasan latar belakang ini terdapat 

dua faktor yaitu faktor umum dan faktor khusus penyebab berdirinya agrowisata 

perkebunan kopi rayap dan perkembangan komponen agrowisata perkebunan kopi 

rayap tahun 2003-2019 dengan menggunakan sistem yang dikembangkan oleh 

Isdarmanto. Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka pemikiran dari penelitian ini 

maka dapat dilihat dari gambar kerangka pemikiran serta kerangka teori berikut ini; 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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Gambar 2.1 Kerangka Teori 
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BAB 3. METODOLOGI 

Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analitik. Menurut Kartodirjo (1992:4), 

“Dalam deskriptif analitis data-data yang telah diperoleh dari berbagai sumber 

dianalisis untuk mencari pemecahan permasalahan baik itu sebab akibat, maupun 

memaparkan fakta- fakta dan peristiwa dengan mempersoalkan mengenai siapa, apa, 

bagaimana, dimana dan mengapa. Tujuannya yaitu memberikan kemudahan dan 

meminimalisir subjektifitas penulis dalam melakukan pengkajian serta interpretasi 

dalam proses merekonstruksi sejarah.” 

Metode dapat diartikan sebagai suatu prosedur atau cara yang dipakai untuk 

mendapatkan obyek. Metode merupakan suatu cara untuk mengerjakan atau berbuat 

mengenai sesuatu dalam sistem yang teratur dan terencana. Metode selalu memiliki 

kaitan hubungan dengan prosedur terhadap proses / teknis secara sistematis dalam 

melakukan penelitian disiplin apapun. Tujuannya adalah untuk mendaptakn informasi 

terkait dengan obyek penelitian (Pranoto, 2010:2). Metode penelitian menurut 

Kuntowijoyo (2005:90) dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Sejarah yang 

membagi tahapan-tahapan dalam penelitian sejarah menjadi lima tahapan diantaranya 

yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, dan tahapan 

terakhir yaitu historiografi. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian sejarah yang dibagi menjadi empat tahapan-tahapan dalam penelitian 

sejarah yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan tahapan terakhir yaitu historiografi 

(Gottschalk, 2015:23-24). 

Berikut aplikasi dari tahapan metode sejarah diantaranya tahapan pertama 

dalam penelitian yaitu heuristik atau pengumpulan sumber. Pengumpulan sumber pada 

penelitian ini berdasarkan penyajiannya diklasifikasikan menjadi tiga yaitu sumber 

dokumen yaitu sumber yang berbentuk tulisan, kedua yaitu sumber korporal berbentuk 

bangunan atau benda dan lainnya dan ketiga sumber lisan yaitu sumber yang berasal 

dari sejarah lisan. Sumber primer merupakan sumber yang mempunyai kaitan 

langsung dengan peristiwa yang akan direkonstruksi. Sumber primer berupa saksi 
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dengan mata kepala sendiri juga dari saksi panca indera liannya, bisa juga dari alat 

canggih seperti tape, foto dan recorder. Selain itu sumber primer berupa kesaksian 

langsung dari pelaku sejarah (sumber lisan), dokumen, arsip (sumber tertulis), benda 

bersejarah / arkeologi (sumber benda).  

Sumber primer berupa sumber lisan dilakukan melalui wawancara dengan 

membuat kisi-kisi wawancara terlebih dahulu dan daftar pertanyaan yang akan 

ditanyakan pada narasumber wawancara (Lampiran E, F). Sumber primer berupa 

sumber korporal / benda berupa bangunan yang masih asli khas Belanda, maupun 

benda benda peninggalan Belanda di dalamnya. Informasi mengenai keberadaan 

benda-benda peninggalan sejarah di dalamnya didapatkan dari Ibu Murtini dan Bapak 

Agus Widiyanto. Data mengenai jumlah pengunjung, jumlah pendapatan pariwisata 

didapatkan di kantor kebun rayap. Wawancara dilakukan dengan pengelola agrowisata 

perkebunan kopi rayap yaitu Bapak Soemarno yang meresmikan pembukaan Villa 

Kopi Rayap sebagai Wisata, Ibu Murtini selaku mandor pengolahan dan pengelola 

agrowisata perkebunan kopi rayap, Ibu Susiani selaku pengelola Kaffe Rayap dan 

Bapak Agus Widiyanto selaku pengelola agrowisata perkebunan rayap serta pekerja 

dari masyarakat yaitu Bapak Samir. Untuk memperoleh informasi mengenai 

keramahtamahan diperoleh dari masyarakat sekitar yaitu Ibu Yuli, Bapak Mulyadi dan 

Bapak Fathul Arif. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan 

informasi, pengetahuan, pandangan, serta hal yang berkaitan dengan perkebunan kopi. 

Terkait dengan menentukan informan yang akan diwawancarai, prosesnya yaitu ketika 

peneliti pada awalnya menentukan suatu individu yang akan diwawancarai dan peneliti 

menggali informasi dari individu tersebut, peneliti bisa meminta agar individu yang 

diwawancarainya itu menyebutkan orang lain yang dirasa mengetahui terkait objek 

wisata itu sehingga dapat dilakukan proses penggalian informasi secara lebih 

mendalam dan bisa mendapatkan informan yang tepat untuk diwawancarai sesuai 

dengan kebutuhan penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan instrument 

yang sesuai pedoman wawancara.  
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Peneliti juga melakukan studi dokumentasi, hal ini berupa proses pengambilan 

gambar yang nantinya gambar tersebut akan membantu dalam hal penegasan observasi 

yang telah dilakukan. Gambar-gambar ini juga digunakan sebagai bukti bahwa peneliti 

telah melakukan proses penelitian sesuai dengan prosedur sehingga hasil penelitian 

yang didapat bisa dipercaya. Dokumentasi yang dilakukan peneliti bertujuan 

mengumpulkan data terkait benda-benda peninggalan sejarah, aktivitas pariwisata, 

perkembangan brosur pariwisata, data jumlah pengunjung dan data jumlah pendapatan 

agrowisata perkebunan kopi rayap. 

Tahapan berikutnya yaitu verifikasi. Data yang sudah dikumpulkan oleh 

peneliti merupakan data yang masih mentah dan masih perlu diuji keotensitasannya 

dan keaslian sumbernya. Data yang sudah dikumpulkan bisa saja tidak berkaitan 

dengan penelitian, sehingga data itu perlu diseleksi dan juga disesuaikan dengan topik 

permasalahan yang dikaji untuk mempermudah dalam hal menganalisis data nantinya. 

Tahap verifikasi atau kritik sumber peneliti harus hati-hati dalam proses menyeleksi 

data / kritik sumber. Misal pada sumber lisan, karena sumber lisan melalui wawancara 

sangat rentan terhadap unsur subyektifitas dari narasumber.  Selain itu faktor umur 

juga penting untuk diperhatikan. Pada tahapan ini penulis kesulitan untuk menemukan 

sumber primer berupa buku sehingga penulis menggunakan identifikasi benda berupa 

dokumen, arsip, benda-benda peninggalan sejarah dalam agrowisata perkebunan kopi 

rayap, dan wawancara sebagai sumber primer. Hasil dari kritik ekstern wawancara 

yaitu narasumber yang diwawancarai merupakan saksi awal berdirinya agrowisata 

perkebunan kopi rayap itu sendiri. Secara intern peneliti melakukan kritik terhadap isi 

informasi yang disampaikan oleh narasumber terkait adanya kebenaran fakta, yaitu 

dengan cara mencari narasumber lain yang merupakan saksi mulai awal berdirinya 

agrowisata itu. Untuk melakukan kritik sumber ini yaitu dengan cara membandingkan 

informasi yang sudah diperoleh untuk melihat ketepatan isi informasi yang 

disampaikan. Setelah melakukan kritik sumber maka didapatkan sumber yang valid 

serta sesuai dengan masalah pada penelitian ini. 
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Hal yang harus dilakukan oleh penulis yaitu melakukan kroscek data dengan 

data lainnya. Kritik wawancara yang dilakukan dengan menggunakan metode 

wawancara menurut Soepeno (2012:442) yaitu; 

1. Standar Kredibilitas; supaya hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang 

tinggi maka harus memperpanjang keterlibatan peneliti di lapangan, melakukan suatu 

observasi secara terus-menerus, sungguh-sungguh, sehingga peneliti akan memahami 

fenomena yang ada, melakukan triangulasi baik yang mencakup metode, isi serta 

proses, melibatkan teman sejawat, melakukan kajian kasus negative, serta melacak 

kelengkapan dan kesesuaian hasil analisis. Jadi dalam penelitian ini dilakukan 

observasi secara berulang-ulang mengenai agrowisata perkebunan kopi rayap, selain 

observasi, peneliti juga meminta bantuan teman untuk menilai kelengkapan serta  

kesesuain hasil analisis. 

2. Standar Transferabilitas; yaitu standar yang dinilai oleh pembaca laporan. Hasil 

penelitian dianggap memiliki tingkat transferabilitas yang tinggi apabila pembaca 

laporan memiliki pemahaman yang jelas tentang fokus dan isi penelitian. Jadi pada 

tahap ini, peneliti melibatkan teman sejawat untuk mengecek apakah pembaca laporan 

memahami fokus dan isi penelitian mengenai agrowisata perkebunan kopi rayap, jika 

dirasa fokus da nisi penelitian belum jelas maka perlu dilakukan pengecekan kembali 

terhadap isi laporan.  

3. Standar Dependabilitas; yaitu adanya suatu pengecekan serta penilaian ketepatan 

penelitian dalam mengkonseptualisasikan data secara ajeg, konsistensi peneliti dalam 

keseluruhan proses penelitian menyebabkan penelitian ini dianggap memiliki 

dependabilitas yang tinggi. Jadi hal ini berkaitan dengan konsisten, dan cara 

mengkonseptualisasikan data oleh peneliti terkait dengan agrowisata perkebunan kopi 

rayap. 

4. Standar Konfirmabilitas; yaitu lebih terfokus pada pemeriksaan dan pengecekan 

kualitas hasil penelitian, apakah benar hasil penelitian didapat dari lapangan. Audit 

konfirmabilitas umumnya bersamaan dengan audit dependabilitas. 
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Selanjutnya tahap interpretasi yaitu menyatukan sumber dan data yang sudah 

terkumpul serta bisa dipercaya. Sumber inilah yang disebut sebagai fakta. Fakta akan 

disusun menjadi sebuah konstruksi sejarah utuh. Sehingga pada tahapan ini peran dari 

pendekatan dan teori yang digunakan sebagai alat untuk analisis. Peneliti mencari 

hubungan dan keterkaitan antar fakta yang sudah ditemukan mengenai agrowisata 

perkebunan kopi rayap untuk mengkaji latar belakang, serta perkembangan agrowisata 

perkebunan kopi rayap mulai dari tahun 2003 hingga 2019 secara kronologis, 

kausalitas, dengan teori, imajinasi dan interpretasi.  

Tahapan terakhir yaitu historiografi yaitu penyusunan serta penulisan kembali 

hasil dari interpretasi. Caranya yaitu dengan mengaitkan fakta yang sudah didapatkan 

delam sintesis sejarah. Sehingga karya ini menjadi karya deskriptif analitik yang sesuai 

dengan kaidah penulis sejarah secara ilmiah. Sehingga dalam menghasilkan suatu 

karya yang bersifat deskriptif analitik maka perlunya diterapkan konsep 5W+1H agar 

bisa digambarkan secara jelas proses dari sejarah. Penulisan sejarah harus sesuai 

dengan pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Jember.  

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas beberapa bab atau enam bab 

sebagai berikut; Bab 1 pendahuluan memaparkan mengenai latar belakang, penegasan 

judul, ruang lingkup, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 

II tinjauan pustaka memaparkan mengenai penjelasan teori-teori dari variabel 

penelitian, kajian terdahulu, serta kerangka teori yang digunakan. Bab III metode 

penelitian memaparkan mengenai prosedur penelitian dan kerangka penelitian. Bab IV 

latar belakang berdirinya agrowisata perkebunan kopi rayap memaparkan asal usul 

terbentuknya wisata. Bab V perkembangan agrowisata perkebunan kopi rayap dari 

tahun 2003-2019 memaparkan mengenai perkembangan dari agrowisata sesuai dengan 

patokan waktu. Bab VI berisi mengenai kesimpulan dan saran yaitu kesimpulan dari 

seluruh penelitian yang telah dilakukan serta saran peneliti bagi pembaca. 
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BAB 4. LATAR BELAKANG BERDIRINYA AGROWISATA PERKEBUNAN 

KOPI RAYAP 

Pada bagian bab 4 ini peneliti akan membahas mengenai rumusan masalah 

yang pertama dalam penelitian. Hal yang akan dibahas yaitu mengenai faktor umum 

dan faktor khusus latar belakang berdirinya agrowisata perkebunan kopi rayap.  

4.1 Faktor Umum  

1. Kebijakan Sektor Pariwisata Nasinonal  

Sesuai dengan pendapat Spillane bahwa terdapatnya faktor pendorong bagi 

pengembangan pariwisata yang terdapat di Indonesia dikarenakan berkurangnya 

peranan minyak bumi yang merupakan sumber devisa negara, merosotnya ekspor dari 

sektor non migas serta terdapatnya kecenderungan meningkatnya pariwisata secara 

konsisten, potensi seperti inilah dimiliki bangsa Indonesia khususnya untuk 

pengembangan sektor pariwisata (Spillane dalam Soebagyo, 2012:155). 

Kebijakan mengenai peningkatan sektor pariwisata nasional ini berdasarkan 

UU No. 9 mengenai Kepariwisataan pada tahun 1990 serta adanya kebijakan dari 

Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Indonesia yaitu Joop Ave. Hal ini terkait 

dengan Visit Indonesia Year yang mulai dilaksanakan pada tahun 1991. Pengaturan 

Undang-undang ini dan Visit Indonesia Year memiliki tujuan untuk meningkatkan turis 

mancanegara berkunjung ke Indonesia (Kartika & Pamungkas, 2014:62). Adanya 

peluang serta potensi yang ada, maka pengembangan pariwisata secara nasional perlu 

dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui 

pemberdayaan ekonomi rakyat. Pariwisata Indonesia akhirnya perlu pengembangan 

paket wisata baru seperti agrowisata. 

Pada tahun 1969 memang merupakan masa penuh dengan gejolak politik, 

namun pada saat itu pemerinta masih tetap memperhatikan sektor pariwisata. 

Menjelang periode repelita awal jumlah kunjungan oleh wisatawan asing mengalami 

penurunan akibat resesi ekonomi berkepanjangan. Namun tiba tiba Joop Ave selaku 
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direktoral jenderal pariwisata memacu perkembangan kepariwisataan nasional. Selain 

itu dengan adanya penurunan devisa negara dari ekspor minyak bumi yang merupakan 

penerimaan utama pada saat itu akhirnya Indonesia harus mencari alternative laiinya 

sebagai sumber devisa. Menangkap adanya peluang sektor pariwisata menjadi 

alternative devisa negara maka pemerintah mengeluarkan kebijakan bebas visa yang 

dikeluarkan melalui Keppres No. 15 Tahun 1983 mengenai kebijakan pengembangan 

kepariwisataan (Kodhyat, 1996;31). Melalui keputusan pemerintah inilah memberikan 

peluang bagi PTPN 12 juga mengembangkan sektor pariwisata pada beberapa daerah 

perkebunan yang dikelolanya salah satunya agrowisata perkebunan kopi rayap ini. 

2. Melihat Peningkatan Sektor Pariwisata Daerah Lain  

Agrowisata perkebunan Kopi Rayap dikembangkan berdasarkan pada 

berkembangnya agrowisata Teh Wonosari yang merupakan salah satu bagian dari 

bidang garapan PTPN 12 pada ranah agrowisata yang berlokasikan di daerah Malang 

Jawa Timur. Hal tersebut dikarenakan peminat wisata di daerah Agrowisata Wonosari 

Malang semakin meningkat. Bahkan pelanggannya sampai dari luar negeri. 

Berkembangnya agrowisata Wonosari inilah menjadikan perkebunan lainnya, salah 

satunya perkebunan Kopi Rayap yang terdapat di Kabupaten Jember dilirik menjadi 

sektor agrowisata oleh PTPN 12 (Murtini, Wawancara 11 Mei 2019). Berkembangnya 

perkebunan kopi rayap sebagai tempat wisata yang merujuk pada berkembangnya 

agrowisata Teh Wonosari yang terdapat di Malang tersebut, dikarenakan pada saat itu 

terjadi peningkatan yang luar biasa pada jumlah pengunjung dan tingkat pendapatan 

pada tempat tersebut. Jika dilihat kembali latar belakang dijadikannya perkebunan Teh 

Wonosari sebagai wisata dikarenakan terjadinya stagnantasi pemasukan dari produksi 

utama yaitu teh. Selain itu pengembangan menjadi tempat wisata juga didasari 

terjadinya penurunan dari sektor pertanian pada akhir dekade 1990 terhadap 

perekonomian nasional. Hal ini juga berdampak pada menurunnya ekspor teh di 

pasaran dunia (Kartika dan Pamungkas, 2014:62). 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


26 

 

 

 

4.2 Faktor Khusus  

1. Adanya Peluang Ekononi 

Pembangunan sektor agrowisata perkebunan kopi dilatarbelakangi dengan 

tujuan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Awal berdirinya agrowisata 

perkebunan ini adalah sekitar tahun 2004 dengan disewakannya Villa Rayap. Villa 

Rayap ini sendiri biasanya digunakan untuk tempat pertemuan, acara reuni, 

perkumpulan keluarga, kegiatan mahasiswa dan lainnya (Widianto, Wawancara 1 

Februari 2020). Oleh karena itu dijadikannya perkebunan kopi rayap sebagai sektor 

pariwisata pastinya juga tidak terlepas dari tujuan untuk meningkatkan pendapatan 

perusahaan khususnya bagi PTPN 12 dimana semua sahamnya merupakan milik 

negara. Secara otomatis laba perusahaan nantinya masuk dalam kas negara. 

Selain untuk meningkatkan laba perusahaan berdirinya agrowisata ini karena 

melihat fungsi bahwa rumah kuno ini sangat disayangkan kalau hanya sebagai tempat 

tinggal saja, alangkah lebih baiknya jika tempat ini bisa menghasilkan uang sekaligus 

untuk proses pembelajaran bagi Kepala Manager terkait dengan strategi mengelola 

aset yang ada, sehingga hal tersebut dapat menjadi sebuah pengalaman tersendiri 

ketika pensiun (Soemarno, Wawancara 12 Agustus 2020). Jadi adanya perubahan 

fungsi yang awalnya sebuah tempat perkebunan kopi yang mengelola kopi mulai dari 

penanaman, perawatan, pemanenan, pemrosesan biji kopi hingga menjadi produk 

akhir yang siap untuk dijual baik dalam negeri maupun luar negeri, mengalami 

perubahan fungsi yaitu sekaligus menjadi tempat wisata yang bisa dikunjungi oleh 

wisatawan. Perubahan ini didasari adanya suatu peluang untuk mengkomersialkan 

sesuatu yang bisa laku dan menghasilkan uang. Atas ide dan inisiatif dari Kepala 

Manager yang waktu itu mencetuskan perubahan fungsi ini, akhirnya terciptalah suatu 

sektor baru yang bisa menambah pendapatan perusahaan. Villa Rayap merupakan 

suatu modal awal sebagai daya tarik untuk menarik wisatawan atau pengunjung.  
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2. Memiliki Daya Tarik Peninggalan Bersejarah 

Keunikan yang ada pada agrowisata perkebunan kopi rayap adalah terletak 

pada peninggalan-peninggalan bersejarah yang terdapat di dalamnya yang 

membedakan dengan agrowisata lainnya. Peninggalan bersejarah terutama 

peninggalan masa pemerintahan kolonial Belanda yaitu Villa Koffie Rayap dengan 

struktur bangunannya yang masih asli khas Belanda. Selanjutnya pabrik pengolahan 

kopi klasik serta bangunan arsitekturnya kental pabrik khas Belanda. Selain itu 

terdapat sisa-sisa rumah petugas perkebunan peninggalan Belanda yang tidak 

berpenghuni serta terdapat wisma robusta yang merupakan bangunan bersejarah dan 

dijadikan penginapan. Sedangkan agrowisata lainnya yang terdapat di Jember lebih 

fokus pada daya tarik wisata seperti kolam renang, kaffe, gazebo, dan lainnya.  

3. Suasana Perkebunan Yang Mendukung 

             Pada awalnya perkebunan kopi Rayap merupakan perkebunan yang dikelola 

oleh Belanda ketika Belanda berkuasa di daerah Karesidenan Besuki yang sekarang 

berkembang menjadi kota Jember yang berdiri sendiri (Murtini, Wawancara 17 April 

2019).  Agrowisata perkebunan kopi rayap merupakan wisata yang memanfaatkan 

perkebunan sebagai salah satu daya tarik utama di Rayap. Suasana perkebunan yang 

masih alami, sejuk dan damai menjadi alasan ketertarikan pengunjung datang ke 

Rayap. Hawa dingin suasana perkebunan membuat wisatawan menjadikan salah satu 

objek wisata favorit mereka. Hawa dingin dan sejuk perkebunan sendiri memang 

berasal dari rimbunnya pepohonan yang terdapat di Rayap. Terlihat di sepanjang 

perjalanan menuju perkebunan di sisi kanan kiri jalan tumbuh pepohonan yang begitu 

rimbun dan tinggi. Faktor fisik lingkungan tentunya sangat mempengaruhi minat 

wisatawan selanjutnya. Faktor fisik itu berpengaruh langsung terhadap sikap 

pengunjung untuk menumbuhkan motivasi tertentu. Motivasi inilah yang membuat 

pengunjung melakukan motif melakukan perjalanan ke daerah wisata (Cheng dalam 

Isdarmanto, 2:2017).  
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BAB 6. PENUTUP 

6.1 Simpulan 

Latar belakang berdirinya agrowisata perkebunan kopi rayap terdiri dari dua 

faktor, yaitu faktor umum dan faktor khusus. Faktor umum yang melatarbelakangi 

pembangunan sektor agrowisata perkebunan kopi yaitu untuk meningkatkan 

pendapatan perusahaan. Awal berdirinya agrowisata perkebunan ini adalah sekitar 

tahun 2004 dengan disewakannya Villa Rayap. Dijadikannya perkebunan kopi rayap 

sebagai sektor pariwisata pastinya juga tidak terlepas dari tujuan untuk meningkatkan 

pendapatan perusahaan khususnya bagi PTPN 12 dimana semua sahamnya merupakan 

milik negara. Secara otomatis laba perusahaan nantinya masuk dalam kas negara. 

Sedangkan faktor khusus yang melatarbelakangi berdirinya agrowisata perkebunan 

kopi rayap yaitu dengan peresmian Perkebunan Kopi Rayap menjadi tempat wisata 

dicetuskan oleh Kepala Manager Bagian Kebun Renteng, Kebun Rayap dan Kebun 

Kedaton yang menjabat pada tahun 2000-2004. Kepala Manager ini bernama Bapak 

Soemarno. Faktor khusus ini yaitu berkaitan dengan motivasi awal untuk menjadikan 

Perkebunan Kopi Rayap sebagai tempat wisata karena melihat fungsi bahwa rumah 

kuno ini sangat disayangkan kalau hanya sebagai tempat tinggal saja, oleh karena itu 

lebih baik jika tempat ini bisa menghasilkan uang serta sekaligus sebagai pengalaman 

dari Manager Soemarno ini mengelola aset yang ada sehingga ketika pensiun nantinya 

menjadi pengalaman yang berharga. Tanpa adanya ide dari Bapak Soemarno ini bisa 

jadi perkebunan kopi ini tidak menjadi sebuah tempat wisata hingga saat ini, sehingga 

alasan inilah yang menjadi faktor khusus berdirinya agrowisata perkebunan kopi 

rayap. Perkembangan agrowisata dibagi dalam tiga tahapan yaitu tahun 2003-2008, 

2000-2014 dan 2015-2019. Tahun 2003 merupakan awal dibentuknya perkebunan 

kopi Rayap menjadi sebuah destinasi wisata dengan daya tarik pertama yaitu Villa 

Rayap. Peresmian Perkebunan Kopi Rayap menjadi tempat wisata dicetuskan oleh 

Kepala Manager Bagian Kebun Renteng, Kebun Rayap dan Kebun Kedaton yang 

menjabat pada tahun 2000-2004 yaitu Bapak Soemarno. Tahun 2004 sistem informasi 
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yang menunjang kegiatan kepariwisataan berbentuk promosi mulai dilakukan secara 

langsung ke sekolah-sekolah. Hal ini dikarenakan media belum begitu digencarkan 

menjadi alat promosi seperti yang bisa dilihat sekarang ini. Tahun 2007 pada 

agrowisata perkebunan kopi rayap belum terdapat penunjuk jalan mengenai adanya 

wisata ini yang memberikan kemudahan bagi pengunjung untuk menemukan tempat 

wisata ini. Penunjuk jalan mulai dipasang pada tahun 2008. Selain itu pada tahun 2008 

dibuatlah daya tarik lainnya yaitu Wisata Edukasi yang merupakan daya tarik kedua 

setelah Villa Rayap. Pada tahun 2010 dengan dibukanya wisata edukasi akhirnya 

agrowisata perkebunan kopi rayap telah banyak didatangi pengunjung yang rata-rata 

di bidang pendidikan. Pengunjung tersebut mulai dari SD, SMP, SMA bahkan juga di 

tingkat mahasiswa. Perkembangan selanjutnya pada tahun 2012 yaitu perkembangan 

daya tarik Wisma Robusta. Wisma Robusta dijadikan sebagai daya tarik wisata pada 

tahun 2012 sebagai tempat penginapan. Awalnya Wisma Robusta merupakan rumah 

karyawan. Pada tahun 2013 wisata edukasi mulai digencarkan di objek wisata ini, yaitu 

dengan berkembangnya brosur yang digunakan sebagai promosi wisata. Yang 

sebelumnya masih belum menggunakan brosur sebagai media promosi akhirnya 

brosur itu mulai ada namun masih dijadikan satu dengan tempat wisata lainnya yang 

sama-sama dikelola ptpn 12 yang disebut ‘’ N12’’. Penyajian informasi sekitar tahun 

2014 hingga 2016 melalui facebook mulai ada dan melalui Whatsapp ternyata juga 

digunakan sebagai informasi untuk menerima orderan pengunjung. Media Whatsupp 

ternyata juga efektif sebagai sarana penghubung informasi kepada pengunjung. Pada 

tahun 2016 juga berkembangnya sektor wisata yaitu dengan membuka daya tarik 

berupa Kaffe rayap berdiri sekitar tahun 2016. Awal pendirian Kaffe Kopi Rayap pada 

tahun 2016 dilatarbelakangi dengan adanya pengunjung yang datang ke Villa Rayap 

untuk menginap. Dari situ pengunjung yang datang ke Villa rayap diberikan jamuan 

berupa hidangan makanan dan minuman. Pada tahun 2017 terdapat penambahan 

kulkas dan kursi tamu pada Villa Rayap. Perkembangan pada tahun 2017 juga mulai 

dibuka orderan untuk pengunjung berupa masakan daging. Masyarakat peternak 

kambing yang terdapat di sekitar wisata ini menerima orderan masakan daging 
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kambing untuk aqiqah, dan para pengunjung yang menginap di Villa Rayap biasanya 

memesan masakan daging kambing seperti sate gule untuk acara di Villa sendiri. Pada 

tahun 2017 hingga tahun 2019 mulai dikembangkan lagi dari segi fasilitas wisata 

edukasi. Wisata edukasi ini hanya bisa dilakukan jika pengunjung berjumlah minimal 

tiga puluh orang. Perkembangan pada tahun 2019 Agrowisata perkebunan kopi Rayap 

memiliki makanan khas yang dijual yaitu singkong keju, minuman khas yang dijual 

yaitu kopi Robusta. Beberapa ibu-ibu dari masyarakat sekitar membuat jajanan atau 

oleh-oleh untuk pengunjung yang dititipkan di bagian Kaffe Rayap misal jajanan 

kembang goyang, kuping gajah, kripik singkong dan lainnya. Sikap masyarakat 

terhadap wisatawan bisa dibilang baik. Karena pengunjung agrorayap ini tidak 

mengganggu warga sekitar, maka warga disini akan menganggap mereka semua 

seperti saudara. Kebanyakan pengunjung disini biasanya berkunjung karena mereka 

memiliki acara yang biasanya bertempat di Villa Rayap itu. Sejak berdirinya wisata, 

antara pengunjung dan warga sekitar tidak memiliki permasalahan apapun. 

Masyarakat juga merasa senang apabila pengunjung di agrorayap ini semakin banyak, 

karena hal itu bisa membantu perekonomian warga, khususnya mereka yang sedang 

berjualan di sekitar tempat wisata itu 

6.2 Saran 

1. Untuk mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah, hendaknya memperhatikan 

benda-benda peninggalan sejarah yang dapat dipelajari dan penunjang wawasan 

sejarah khususnya yang terdapat di kota Jember. 

2. Untuk masyarakat Desa Kemuning Lor agar dapat mengambil manfaat dengan 

adanya agrowisata perkebunan kopi rayap di sektor perekonomian. 

3. Bagi pihak PTPN 12 agar tetap dapat melestarikan benda-benda peninggalan 

bersejarah yang terdapat di Perkebunan Kopi Rayap agar nilai-nilai sejarah tetap dapat 

dipelajari oleh generasi mendatang. 

4, Bagi pihak PTPN 12 agar sektor wisata bisa dikembangkan lagi sehingga jumlah 

pengunjung bisa meningkat sehingga bisa berdampak baik pada masyarakat sekitar. 
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5. Sebagai upaya untuk meningkatkan layanan menarik bagi konsumen atau wisatawan 

maka direkomendasikan membuat brosur promosi agrowisata perkebunan kopi rayap 

(Lampiran J). 
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         Lampiran A. Matrik Penelitian 

Topik Judul Penelitian 
Jenis dan Sifat 

Penelitian 
Permasalahan Sumber Data Metode Penelitian 

1 2 3 4 5 6 

Sejarah 

Pariwisata 

Perkembangan 

Agrowisata 

Perkebunan Kopi 

Rayap Desa 

Kemuning Lor 

Kecamatan Arjasa 

Jember Tahun 2003-

2019 

1. Jenis Penelitian: 

Penelitian Sejarah 

2.  Sifat Penelitian: 

    2.1 Penelitian Lapang 

    2.2 Penelitian Pustaka  

 

1. Bagaimana latar 

belakang berdirinya 

agrowisata 

perkebunan kopi 

rayap? 

2. Bagaimana 

perkembangan 

komponen 

agrowisata 

perkebunan rayap 

tahun 2000-2019? 

1. Sumber Tulis: 

1.1 Buku 

1.2 Jurnal 

1.3 Dokumentasi 

 

Metode Penelitian 

Sejarah: 

1. Heuristik 

1.1 Wawancara 

1.2 Korporal 

1.3 Dokumentasi 

2. Kritik 

3. Interpretasi 

4. Historiografi 
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Lampiran B. Pedoman Penelusuran/ Pengumpulan Sumber Sejarah 

No Jenis dan Data Penelitian Satuan Wilayah Bentuk Data 
Teknik Pengumpulan 

Data 

1.  Bagaimana latar belakang berdirinya 

agrowisata perkebunan kopi rayap? 

Desa Kemuning Lor Lisan, Tertulis, Benda  Observasi  

 Dokumentasi  

 Wawancara 

2 Bagaimana perkembangan komponen 

agrowisata perkebunan rayap tahun 2003-

2019? 

 

Desa Kemuning Lor Lisan, Tertulis, Benda  Observasi  

 Dokumentasi  

 Wawancara 
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  Lampiran C. Daftar Informan 

 

No Nama Umur Pekerjaan 

1 Murtini 38 Mandor Pengolahan 

Dan Agrowisata 

Perkebunan Kopi 

Rayap 

2 Agus Widiyanto 46 Pengelola Agrowisata 

Perkebunan Kopi 

Rayap 

3 Soemarno 72 Manajer Kebun 

Tahun 2000-2004 

/Peresmi Villa Rayap 

4 Susiani 45 Pengelola Kaffe 

Rayap 

5 Samir 65 Pekerja Villa Rayap 

6 Yuli 41 Ibu Rumah Tangga/ 

Masyarakat Sekitar 

7 Mulyadi 41 Petani / Masyarakat 

Sekitar 

8 Fathul Arif 49 Mandor Kebun/ 

Masyarakat Sekitar 

9 Shaleh 45 Masyarakat Desa 

Kemuning Lor 

10 Santi 50 Penjual Jajanan Kaffe 

Rayap 

11 Murtingsih 49 Pengelola Warung 
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No Nama Umur Pekerjaan 

12 Tutik Widiarti 43 Penjual bunga  

13 Warman 52 Penjual Susu 

14 Tyas 30 Pegawai Kantor 

15 Tika 45 Ibu Rumah Tangga 

16 Elvira 21 Mahasiswa UNEJ 
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Lampiran D. Instrumen Kisi-kisi Wawancara 

No Komponen Indikator 
Nomor 

Item 

1. Latar Belakang 

Berdirinya 

Agrowisata 

1. Awal Mula Terbentuk 

2. Tujuan Dibentuk 

1,2 

2.  Daya Tarik 

Wisata 

(Attraction) 

1. Perkembangan Villa 

Rayap 

2. Perkembangan Wisata 

Edukasi 

3. Perkembangan Wisma 

Robusta 

4. Perkembangan Kaffe 

Rayap 

3,4 

 

5,6 

 

 

7,8 

 

 

9,10 

3. Fasilitas dan Jasa 

Pelayanan 

Wisata 

(Amenities) 

1. Perkembangan Fasilitas 

dan Jasa Pelayanan Villa 

Rayap 

2. Perkembangan Fasilitas 

dan Jasa Pelayanan Wisata 

Edukasi 

3. Perkembangan Fasilitas 

dan Jasa Pelayanan Wisma 

Robusta 

4. Perkembangan Fasilitas 

dan Jasa Pelayanan Kaffe 

Rayap 

5. Perkembangan Fasilitas 

Keamanan 

6. Perkembangan Fasilitas 

Informasi 

11,12 

 

 

 

13,14 

 

 

 

15,16 

 

 

17,18 

 

 

 

19 

 

 

20 
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No Komponen Indikator Nomor 

Item 

4. Aksesbilitas 

(Accesbility) 

 1. Perkembangan Akses 

Jalan Raya, sarana 

transporatsi dan penunjuk 

jalan 

21,22 

 

 

 

 

5. Keramahtamahan 

(Hospitality) 

 

1. Sikap Pengelola 

Terhadap Wisatawan 

2. Sikap Masyarakat 

Terhadap Wisatawan 

23 

 

 

24 
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Lampiran E. Instrumen Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimana awal mula terbentuknya agrowisata perkebunan kopi rayap? 

2. Apakah tujuan dibentuknya agrowisata perkebunan kopi rayap pada awal 

pembentukannya? 

3. Bagaimana perkembangan villa rayap sebagai daya tarik pada agrowisata 

perkebunan kopi rayap tahun 2000-2019? 

4. Apakah tujuan menjadikan villa rayap sebagai daya tarik agrowisata perkebunan 

kopi rayap tahun 2000-2019? 

5. Bagaimana perkembangan wisata edukasi sebagai daya tarik agrowisata 

perkebunan kopi rayap tahun 2000-2019? 

6. Apa yang melatarbelakangi dibentuknya wisata edukasi sebagai daya tarik 

agrowisata perkebunan kopi rayap tahun 2000-2019? 

7. Bagaimana perkembangan wisma robusta sebagai daya tarik agrowisata 

perkebunan kopi rayap tahun 2000-2019? 

8. Apakah tujuan menjadikan wisma robusta sebagai daya tarik agrowisata 

perkebunan kopi rayap tahun 2000-2019? 

9. Bagaimana perkembangan kaffe rayap sebagai daya tarik agrowisata perkebunan 

kopi rayap tahun 2000-2019? 

10. Apa saja menu yang disajikan di dalam kaffe rayap sebagai daya tarik agrowisata 

perkebunan kopi rayap tahun 2000-2019? 

11. Bagaimana perkembangan fasilitas dan jasa pelayanan pada villa rayap di 

agrowisata perkebunan kopi rayap tahun 2000-2019? 

12. Apa saja kelebihan dan kekurangan fasilitas dan jasa pelayanan pada villa rayap di 

agrowisata perkebunan kopi rayap tahun 2000-2019? 

13. Bagaimana perkembangan fasilitas dan jasa pelayanan pada wisata edukasi di 

agrowisata perkebunan kopi rayap tahun 2000-2019? 
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14. Apa saja kelebihan dan kekurangan fasilitas dan jasa pelayanan pada wisata 

edukasi di agrowisata perkebunan kopi rayap tahun 2000-2019? 

15. Bagaimana perkembangan fasilitas dan jasa pelayanan pada wisma robusta di 

agrowisata perkebunan kopi rayap tahun 2000-2019? 

16. Apa saja kelebihan dan kekurangan fasilitas dan jasa pelayanan pada wisma robusta 

di agrowisata perkebunan kopi rayap tahun 2000-2019? 

17. Bagaimana perkembangan dari fasilitas dan jasa pelayanan pada kaffe rayap di 

agrowisata perkebunan kopi rayap tahun 2000-2019? 

18. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari fasilitas dan jasa pelayanan pada kaffe 

rayap di agrowisata perkebunan kopi rayap tahun 2000-2019? 

19. Bagaimana perkembangan fasilitas keamanan pada agrowisata perkebunan kopi 

rayap tahun 2000-2019? 

20. Bagaimana perkembangan fasilitas informasi pada agrowisata perkebunan kopi 

rayap tahun 2000-2019? 

21. Bagaimana perkembangan akses jalan raya, sarana transportasi dan penunjuk jalan 

pada agrowisata perkebunan kopi rayap tahun 2000-2019? 

22. Apakah akses jalan raya, sarana transportasi serta penunjuk jalan sudah memadai? 

23. Bagaimana sikap pengelola terhadap wisatawan agrowisata perkebunan kopi 

rayap? 

24. Bagaimana sikap masyarakat terhadap wisatawan agrowisata perkebunan kopi 

rayap? 
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Lampiran F. Hasil Wawancara 

Narasumber 1 

Nama            : Agus Widianto 

Usia              : 46 tahun 

Pekerjaan      : Pengelola Agrowisata 

Hasil Wawancara: 

             Agrowisata perkebunan kopi Rayap merupakan sebuah perkebunan kopi yang 

dijadikan tempat wisata oleh PTPN 12. Dahulu Perkebunan Kopi Rayap dipimpin oleh 

seorang Sinder. Sinder merupakan penyebutan bagi Belanda sebagai pemimpin 

tertinggi di perkebunan. Hal yang menarik dari agrowisata ini yaitu adanya suasana 

perkebunan yang sangat sejuk. Lokasinya juga terletak di perkebunan kopi. Terdapat 

villa peninggalan Belanda yang didirikan sekitar tahun 1908. Hal yang menarik lainnya 

dari agrowisata ini yaitu adanya wisata edukasi pembibitan kopi dan pengolahan kopi 

dan juga bisa merasakan cita rasa kopi robusta di pabrik bekas peninggalan Belanda 

yang juga terdapat di rayap. Awal dari dibangunnya agrowisata perkebunan kopi 

adalah untuk menambah pendapatan perusahaan. Awal berdirinya agrowisata 

perkebunan ini adalah sekitar tahun 2004 dengan disewakannya villa rayap. Villa ini 

sendiri awalnya untuk tempat pertemuan, acara reuni, perkumpulan keluarga, kegiatan 

mahasiswa. Perubahan yang dilakukan pada villa ini yaitu dari segi pengecatan untuk 

tetap mempertahankan keaslian dan kekhasan dari villa tersebut. Terdapat 5 kamar di 

dalam villa rayap. Masing- masing kamar berisi sekitar 7 sampai 8 tempat tidur. 

Bagian- bagian dari agrowisata ini sendiri trdiri dari villa rayap, wisma robusta, kaffe 

rayap. Wisma robusta sendiri awalnya merupakan tempat untuk para pekerja 

perkebunan pada masa Belanda. Kaffe rayap berdiri sekitar tahun 2016.  

           Kebun kopi yang terdapat di rayap memiliki luas sekitar 450 Hektar. Villa rayap 

pada masa Belanda disebut sebagai besaran. Tempat tinggal tuan besar Belanda. 

Banyak juga pengunjung yang datang dari luar negara. Wisata edukasi berdiri pada 

tahun 2008. Tahun 2004 Promosi dilakukan melalui brosur, mendatangi instansi-

instansi sekolah untuk pengenalan agrowisata. Pengunjung dari tahun ke tahun 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

81 

 

mengalami peningkatan. Penambahan fasilitas kamar di berupa penambahan tempat 

tidur. Pengunjung yang datang ke villa rayap juga disediakan welcome tree yaitu 1 

termos kopi dan the untuk 35 orang. Tarif yang disediakan yaitu 1.500 kapasitasnya 

untuk 35 orang. Pengembangan dari agrowisata masih direncanakan. Pada tahun 2010 

dengan dibukanya wisata edukasi akhirnya agrowisata perkebunan kopi rayap telah 

banyak didatangi pengunjung yang rata-rata di bidang pendidikan. Pengunjung tersebut 

mulai dari SD, SMP, SMA bahkan juga di tingkat mahasiswa. Motif yang dilakukan 

pun beda beda baik itu untuk penelitian maupun karena memang ingin melakukan 

wisata edukasi ini. Pada tahun 2016-2019 terdapat penambahan tempat tidur dan juga 

pengunjung yang datang ke villa bisa memesan makanan baik itu prasmanan atau nasi 

bungkusan. Jumlah pekerja yang terdapat di agro terdapat 3, di kafe 2. Di kaffe 

menjual. Struktur pengurus agrowisata manager kebun, kepala tata usaha, koordinator 

kesehatan dan agro. Strategi meningkatkan pengunjung dengan penyebaran brosur-

brosur, ke instansi TK, SD, SMP sampai ke universitas, melalui sosmed baik web dan 

juga instagram.  

 

                                                                                                                    Informan, 

                                                                                                    

                                                                                                                      Agus 
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Narasumber 2 

Nama             : Murtini 

Usia               : 38 Tahun 

Pekerjaan      : Mandor Pengolahan dan Agrowisata 

Hasil Wawancara: 

            Awal mula dijadikannya perkebunan Kopi Rayap menjadi objek wisata yaitu 

banyaknya pengunjung yang tertarik pada suasana asri dari perkebunan itu sendiri. 

Villa rayap yang mulanya adalah rumah dinas oleh Wakil Manager Kebun. Karena 

terdapat perpindahan rumah dinas oleh Wakil Manager Kebun ke daerah Kedaton, 

akhirnya rumah tersebut kosong. Rumah dinas yang sekarang menjadi Villa Rayap 

pada mulanya dijadikan sebagai rumah dinas dijadikan rumah kedatangan tamu khusus 

pihak kebun. Ternyata dengan perkembangannya tamu kebun yang awalnya menginap 

di rumah dinas tersebut memiliki banyak kolega yang bisa diajak untuk menginap. 

Akhirnya rumah dinas tersebut dibuka sebagai rumah dinas yang disewakan menjadi 

penginapan Villa Rayap.  

            Villa Rayap yang dulunya merupakan milik pimpinan kebun yang dikepalai 

orang Belanda. Beberapa barang yang masih merupakan peninggalan Belanda yang 

ada di rayap diantaranya yaitu lemari kuno di villa rayap, di kantor administrasi rayap 

terdapat lemari buku, meja kerja kuno pemimpin kebun dulu yang masih tersisa, kursi 

rotan di teras samping villa. Villa Rayap awal mulanya dirintis dan dikembangkan oleh 

bapak Sumarno selaku Manager Kebun pada waktu itu. Fasilitas yang terdapat pada 

wisata Kopi Rayap diantaranya tempat tidur, perabot dalam seperti lemari tv, kulkas, 

kursi tamu. Tahun 2010 aksesbilitas dari agrowisata perkebunan kopi rayap bisa dilihat 

dari jalan yang sudah beraspal dengan kondisi yang lumayan bagus jika dilihat dari 

akses masuk wilayah ini. Tahun 2012 terdapat penambahan fasilitas kursi teras. Tahun 

2012 mulai dipasang lagi penunjuk jalan yang baru .Berjalannya waktu fasilitas di villa 

rayap semakin ditambah terutama kulkas dan kursi tamu pada tahun 2017. Untuk 

arsitektur bangunan tidak terjadi perubahan sama sekali agar nuansa kuno dan asli 
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peninggalan Belanda masih tampak. Untuk taman sendiri awal memang sudah ada, 

namun seiring berjalannya waktu tanamannya terus ditambah.  

            Tahun 2007 pada agrowisata perkebunan kopi rayap belum terdapat penunjuk 

jalan mengenai adanya wisata ini yang memberikan kemudahan bagi pengunjung untuk 

menemukan tempat wisata ini. Penunjuk jalan mulai dipasang pada tahun 2008. Selain 

itu pada tahun 2008 dibuatlah daya tarik lainnya yaitu Wisata Edukasi yang merupakan 

daya tarik kedua setelah Villa Rayap Pada tahun antara 2013-2014 terdapat 

penambahan gazebo di bagian depan villa rayap. Kaffe berdiri tahun 2017. Pada tahun 

2017 hingga tahun 2019 mulai dikembangkan lagi dari segi fasilitas wisata edukasi. 

Wisata edukasi ini hanya bisa dilakukan jika pengunjung berjumlah minimal tiga puluh 

orang. Wisma robusta awalnya rumah karyawan yang dijadikan penginapan pada tahun 

2012. Pada saat Belanda masih berkuasa Wisma Robusta masih berupa bilik bambu 

dan direnovasi menjadi bangunan tembok antara tahun 1980 an.  

             Pabrik Rayap sendiri juga merupakan sisa bangunan Belanda yang masih 

belum banyak mengalami perubahan. Bangunan yang masih asli lainnya diantaranya 

Ruang sortasi atau pengeringan dan ruang tempat masuknya biji kopi era Belanda. Hal 

yang masih benar-benar unik sisa peninggalan Belanda yaitu lantai bagian dalam Villa 

Rayap yang sama sekali tidak diganti dan masih asli. Karena ada beberapa sisa 

peninggalan Belanda yang perlu dilestarikan oleh karena itu ada rencana memasukkan 

benda-benda tersebut ke dalam museum khusus. Ciri-ciri benda tersebut bisa dilihat 

jika itu benda kuno adalah terutama dari kayu yang dipakai. Kayu yang dipakai yaitu 

kayu jati asli. Modelnya berseni, terdapat sejenis ukiran-ukiran baik pada kaca ataupun 

pada kayu. Terdapat motifnya dan unik. Pada Villa Rayap terdapat meja oval yang 

masih asli terbuat dari kayu jati dan awet kurang lebih sekitar seratus tahunan masih 

utuh.  

             Tanaman kopi yang ditanam sebelum tahun 1930 an juga masih dibudidayakan 

di bagian rayap di perkebunan bagian paling jauh. Hal tersebut memang bukan kopi 

budidaya utama karena kopi tersebut telah dikembangkan menjadi kopi baru yang 

sekarang menjadi kopi utama yang diproduksi. Hal yang paling berkesan adalah kopi 
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yang dibudidayakan sebelum tahun 1930 an masih bagus untuk dibudidayakan dengan 

kontur tanah yang sekarang, dari sini bisa dilihat bahwasannya memang kopi tersebut 

mampu bertahan walaupun terdapat kopi jenis baru yang sudah dikembangkan. Wisata 

perkebunan kopi Rayap dijadikan sebagai salah satu kampung tangguh yang mewakili 

daerah Arjasa karena sudah terdapat tenaga medis sehingga tidak kebingungan mencari 

tenaga medis. Selain itu masyarakatnya hanya dalam lingkup kecil. Pada bagian depan 

terdapat pos penjaga untuk menyaring keluar masuknya pengunjung ke desa ini agar 

bebas covid 19.  

           Wisata edukasi budidaya tanaman dan pengolahan kopi juga masih ada. Untuk 

area wisata edukasi diarahkan ke lingkungan khusus yaitu pembibitan yang terdapat di 

atas kaffe rayap. Edukasinya yaitu mulai dari pembibitan sampai tanaman yang siap 

untuk ditanam. Jika ingin melihat tanaman kebun terdapat lokasi bagian tanaman. 

Untuk kunjungan wisata diarahkan edukasi pembibitan dan diarahkan ke area khusus 

bagian tanaman. Jadi pengunjung tidak harus langsung mengunjungi perkebunannya 

langsung akan tetapi terdapat area khusus untuk melihatan tanaman kopi, karena di 

pinggir-pinggir jalan menuju wisata juga sudah terdapat banyak tanaman kopi. Kalau 

pengunjung bertepatan pada masa pemrosesan kopi maka pengunjung bisa diajak 

langsung ke area tersebut. Selain itu pengunjung juga dapat mencicipi kopi secara 

langsung di area meja bundar laboratorium. Ruang laboratorium ini biasanya 

digunakan untuk area membuat kopi, uji cup test kopi, berkaitan dengan penelitian 

kopi.  

            Wisata edukasi mulai dikembangkan lagi di tahun 2017. Pada awal-awal 

perkembangannya sekitar tahun 2010 sudah ada dan sudah didatangi pengunjung yang 

rata-rata di bidang pendidikan. Wisata edukasi ini hanya bisa dilakukan jika 

pengunjung berjumlah minimal tiga puluh orang. Sistem keamanan yang dijalankan di 

awal-awal berdirinya wisata perkebunan kopi rayap sangatlah ketat. Setiap pengunjung 

yang tidak memiliki tujuan yang jelas, oleh tim pengawalan tidak langsung diterima. 

Pengunjung yang datang harus memiliki surat izin yang jelas. Kalau untuk sekarang 

untuk prosedural datang ke tempat kunjungan sudah cukup mudah karena siapa saja 
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bebas mengunjungi sebuah tempat wisata. Untuk pihak kemananan yang dipekerjakan 

juga dikurangi untuk saat ini. Alasannya karena prioritas utama tetap pada komoditas, 

untuk agrowisata bagian kemanan sebagai pengawalan yang paling utama pada pos 

bagian depan. Untuk bagian keamanan sebagai penerima tamu terdapat di bagian Kaffe 

dan Villa Rayap.  

            Perkembangan pada tahun 2017 dibukalah orderan untuk pengunjung berupa 

masakan daging. Pekerja yang bekerja pada bagian wisata rata-rata merangkap sebagai 

pekerja pada bagian komoditas kopi sebagai komoditas utama. Pekerja khusus yang 

menangani bagian agrowisata dan komoditas kopi secara terpisah belum terdapat 

kaderisasi untuk hal tersebut. Jumlah pekerja bagian keamanan akan ditambah jika 

terdapat pengunjung yang menginap di Villa rayap. Pekerja bagian kemanan diambil 

dari masyarakat sekitar. Untuk pekerja yang ditempatkan di bagian Kaffe Rayap dan 

Villa Rayap ada juga yang diambil dari masyarakat sekitar. Sistem informasi yang 

menunjang kegiatan kepariwisataan berbentuk promosi berupa brosur cetak yang 

disebarkan secara langsung ke sekolah-sekolah. Selain itu juga informasi-informasi 

mengenai agrowisata kopi rayap ini disajikan dalam web.  

             Pada awal berdirinya agrowisata kopi rayap memasukkan wahana outbound di 

dalamnya, akan tetapi seiring berjalannnya waktu karena belum dilengkapi asuransi 

jadi belum berani untuk membuka kembali daya tarik ini. Untuk penyajian informasi 

lewat facebook juga sudah ada dan lewat Whatsapp ternyata juga digunakan sebagai 

informasi untuk menerima orderan pengunjung. Media Whatsupp ternyata juga efektif 

sebagai sarana penghubung informasi kepada pengunjung. Awal promosi yang 

dilakukan bersamaan dengan berdirinya agrowisata Kopi Rayap dilakukan secara 

‘’Getok Tular’’ yaitu cara menyampaikan kesan yang bagus mengenai objek wisata 

yang dikunjungi antar pengunjung satu dengan yang lainnya, sehingga lama kelamaan 

tempat tersebut dikenal dan menarik untuk dikunjungi.  

              Sekitar tahun 2010 prosedural untuk datang ke tempat kunjungan sudah cukup 

mudah karena siapa saja bebas mengunjungi sebuah tempat wisata. Untuk pihak 

keamanan yang dipekerjakan juga dikurangi untuk saat ini. Pada tahun 2013 brosur 
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yang ada jadi satu dengan tempat wisata lainnya yang sama-sama dikelola ptpn 12 yang 

disebut ‘’ N12’’. Penyajian informasi sekitar tahun 2014 melalui facebook mulai ada 

dan melalui Whatsapp. Sekitar tahun 2015 hingga 2016 Penyajian informasi melalui 

facebook belum ada perkembangan yang bagaiamana. Kekurangan yang terdapat pada 

fasilitas bisa dilihat jalan yang terdapat pada lingkup agrowisata, lingkungan, fasilitas 

yang terdapat pada penginapan yang harusnya sudah modern. Hal tersebut dikarenakan 

komoditas utama yang dikembangkan adalah tanaman kopi, sedangkan sektor 

agrowisata hanya sebagai penunjang. Sehingga pengembangannya kurang totalitas di 

bagian agrowisatanya. Antara perkebunan kopi dan agrowisata memiliki hubungan 

yang sangat erat. Perkebunan kopi menjadi ikon wisata, karena terdapat tanaman kopi 

sebagai daya tarik pengunjung. Jika komoditas utama hanya dijadikan penunjang maka 

tidak sepenuhnya agrowisata bisa menjamin tetap berjalan. Sebaliknya jika komoditas 

utama tetap pada tanaman kopi maka setidaknya agrowisata masih bisa berjalan 

walaupun tidak secara totalitas.  

            Hasil dari agrowisata perkebunan kopi rayap belum bisa melebihi penghasilan 

dari komoditas utama yaitu kopi. Jika dibandingkan dengan agrowisata wonosari yang 

terdapat di Malang, agrowisata tersebut bisa memberikan pendapatan yang maksimal 

karena semua sektor yang terdapat di dalamnya yaitu hotel, penginapan, dan lain-lain 

berjalan dengan sangat baik. Sehingga yang dahulunya tanaman teh menghasilkan 

pendapatan yang besar sudah tergantikan dengan pendapatan di sektor bagian 

agrowisatanya. Tanaman kopi yang terdapat di Wonosari akhirnya hanya sebagai 

penunjang dari agrowisata. Di perkebunan rayap sendiri, masyarakat masih bergantung 

pada tanaman pokok yaitu kopi, karena banyak yang bekerja sebagai buruh kopi yang 

memelihara tanaman kopi. 

            Pekerja dari masyarakat sekitar yang bekerja di perkebunan kopi sekitar tiga 

ratus ribu pekerja. Sehingga perkebunan sangat membantu sebagai mata pencaharian 

masyarakat sekitar. Selain itu karena masyarakat banyak yang berternak akhirnya 

mereka setiap harinya seulang kerja bisa mengambil rumput untuk ternak dari 

perkebunan. Sumber mata air dari perkebunan juga digunakan dan disalurkan untuk 
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masyarakat sekitar. Sikap masyarakat terhadap pengunjung yaitu mereka bersikap 

ramah dan mendukung dengan wisata yang ada. Terbukti dengan tidak adanya keluhan 

terhadap wisatawan yang datang.  Masyarakat yang memiliki sapi perah secara pribadi 

juga bisa menjual susu kepada wisatawan yang datang. Karena rembangan terkenal 

dengan susu murni, biasanya pengunjung yang datang bisa memesan langsung ke 

bagian agrowisata rayap yang bisa dihubungi. Di rembangan sendiri terdapat wisata 

peternakan sapi perah yang dimiliki oleh dinas peternakan yang berada di samping 

agrowisata perkebunan kopi Rayap ini, akan tetapi masyarakat sekitar terutama 

peternak sapi perah juga banyak yang memiliki sapi perah secara pribadi sehingga bisa 

menjual produk susu kepada pengunjung yang memesan. Selain susu, masyarakat 

sekitar biasanya berjualan buah durian saat musim durian, pengunjung biasanya 

memesan langsung buah dari masyarakat sekitar.  

            Masyarakat peternak kambing juga menerima orderan masakan daging 

kambing untuk aqiqah, dan para pengunjung yang menginap di Villa Rayap biasanya 

memesan masakan daging kambing seperti sate gule untuk acara di Villa sendiri. 

Agrowisata perkebunan kopi Rayap memiliki makanan khas yang dijual yaitu singkong 

keju, minuman khas yang dijual yaitu kopi Robusta. Beberapa ibu-ibu dari masyarakat 

sekita membuat jajanan atau oleh-oleh untuk pengunjung yang dititipkan di bagian 

Kaffe Rayap misal jajanan kembang goyang, kuping gajah, kripik singkong dan 

lainnya. Yang paling banyak menjual kripik singkong karena sampingan kerja petani 

banyak yang menanam tanaman singkong. Sikap dari pekerja rayap ketika ada 

pengunjung yang datang membiarkan naluri berjalan apa adanya. Jadi pengunjung 

masuk seakan merasakan alam di pedesaan yang asri, sejuk dan damai.  

            Masyarakat desa sekitar cenderung terbuka dan ramah terhadap wisatawan. 

Karena kebanyakan pengunjung adalah pelajar jadi masyarakat seperti menganggap 

mereka anak –anak sendiri, sehingga mudah membaur. Misalnya saja berkemah, 

mereka bisa shalat di masjid masyarakat, interaksi secara langsung dengan masyarakat 

sekitar. Komunitas atau perkumpulan yang terdapat karena berdirinya agrowisata 

perkebunan rayap yaitu IKBI (Ikatan Keluarga Besar Istri. Jadi istri-istri karyawan ptpn 
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12. Kegiatan yang dilakukan yaitu ada pertemuan rutin khususnya untuk para istri 

diantaranya terdapat arahan untuk ketrampilan, arahan kesehatan, arahan untuk 

kesejahteraan keluarga. Kegiatannya juga bermacama-macam mulai dari senam, 

kegiatan lingkungan, arisan. Kalau pada waktu dahulu seorang istri wajib menemani 

suami bekerja di kebun sebagai perawat suami mulai dari kesehatan jasmani dan rohani 

juga dengan lingkungan. Mereka diajarkan bercocok tanam, menanam sayuran, 

menanam obat. Seorang istri diajarkan untuk mengelola lingkungan, meminimalkan 

belanja. Akhirnya budaya tersebut terbawa sampai akhir masa tugas kerja.  

           Budaya yang muncul yaitu adanya yel-yel khusus untuk para pekerja yang 

disingkat ‘’SINPRO’’ yaitu sinergi, integritas, profesional. Motifnya untuk 

membangkitkan semangat pekerja. Selain itu budaya mencicipi kopi untuk 

pengunjung. Setiap pengunjung yang datang juga diberikan minum kopi secara gratis 

yang disebut dengan ‘’Free Welcome Drink’’. Terdapat upacara yang terdapat di dalam 

perkebunan yang disebut ‘Manten Kopi’’ untuk memperingati setiap akan melakukan 

panen kopi atau ‘’Bukak Giling’’. Jadi budaya tersebut dengan cara membawa kopi di 

sebuah wadah seperti keranjang jamu atau istilahnya ‘’Digendong’’ sambil berjalan 

dan sambil menyentuh kopi dengan disholawati atau didoakan dengan harapan kopinya 

melimpah. Hal ini juga disebut dengan pembukaan perdana panen kopi. 

 

                                                                                                                    Informan,                                                                                                           

                                                                                                             

                                                                                                                      Murtini 
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Narasumber 2 

Nama             : Murtini 

Usia               : 38 Tahun 

Pekerjaan      : Mandor Pengolahan dan Agrowisata 

Hasil Wawancara: 

          Agrowisata perkebunan Kopi Rayap dikembangkan berdasarkan pada 

berkembangnya agrowisata Teh Wonosari yang merupakan salah satu bagian dari 

bidang garapan PTPN 12 pada ranah agrowisata yang berlokasikan di daerah Malang 

Jawa Timur. Hal tersebut dikarenakan peminat wisata di daerah Agrowisata Wonosari 

Malang semakin meningkat. Bahkan pelanggannya sampai dari luar negeri. 

Berkembangnya agrowisata Wonosari inilah menjadikan perkebunan lainnya, salah 

satunya perkebunan Kopi Rayap yang terdapat di Kabupaten Jember dilirik menjadi 

sektor agrowisata oleh PTPN 12.  Desa kemuning lor merupakan masyarakat desa yang 

terkenal sebagai masyarakat agraris. Desa kemuning lor mempunyai potensi alam yang 

cocok sebagai pengembangan ekonomi di daerah tersebut. Perekonomian yang dimiliki 

dominan di sektor pertanian. Sektor pertanian ini masih berperan sangat penting bagi 

masyarakat Desa Kemuning Lor khususnya sebagai bahan baku produk olahan, 

penyedia bahan pangan, serta sebagai penyerapan tenaga kerja yang sangat signifikan. 

Sumber daya yang dimiliki Desa Kemuning Lor menjadi potensi perekonomian yang 

unggul dalam bidang pertanian. 

           PTPN (PT Perkebunan Nusantara) XII mempunyai 34 wilayah yang tersebar di 

daerah Jawa Timur dan tersebar di 11 kabupaten. Daerahnya mencakup mulai dari 

Ngawi sampai dengan banyuwangi. Luas area yang dikelolanya sebesar 80.928 Ha. 

Untuk mengetahui sejarah lengkapnya perkebunan di Jember bisa dilihat langsung di 

media internet mengenai NV.LMOD, dari situ dapat diketahui sejarah perkebunan 

Jember pada saat Belanda berkuasa. Di perkebunan Rayap sendiri sejarahnya tidak 

terdokumentasikan karena sumber sejarah atau pelaku sejarah kebanyakan sudah 

meninggal, jadi untuk mendokumentasikan sejarahnya secara pasti sangat sulit.    
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                                                                                                                     Informan, 

                                                                                                           

                                                                                                                      Murtini 
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Narasumber 3 

Nama            : Susiani 

Usia              : 45 Tahun 

Pekerjaan      : Pengelola Kaffe Rayap 

Hasil Wawancara: 

           Awal pendirian Kaffe Kopi Rayap dilatarbelakangi dengan adanya pengunjung 

yang datang ke Villa Rayap untuk menginap. Dari situ pengunjung yang datang ke 

Villa rayap diberikan jamuan berupa hidangan makanan dan minuman. Dalam 

perkembangannya semakin lama pengunjung yang datang untuk menginap di Villa 

Rayap semakin banyak sehingga dibuatkanlah tempat khusus asecara terpisah agar 

pengunjung yang datang ke wisata perkebunan kopi Rayap dapat menikmati hidangan 

yang telah disediakan berupa pembangunan Kaffe Rayap dengan arsitektur bangunan 

yang cukup unik. Makanan khas yang dijual sebenarnya juga mengadopsi makanan 

yang terdapat di Jember seperti wedang cor. Pada mulanya untuk penyajian hidangan 

berada di dalam Villa rayap dalam suatu ruangan tersendiri yang sekarang ruangan 

tersebut dipakai juga untuk ruang penginapan.  

                                                                                                                    Informan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                              

                                                                                                                     Susiani 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

92 

 

Narasumber 4 

Nama             : Soemarno 

Usia               : 72 Tahun 

Pekerjaan      : Manager Kebun Tahun 2000-2014 

Hasil Wawancara: 

            Perkebunan Rayap dahulunya merupakan sebuah kebun yang berdiri sendiri. 

Sebelum tahun 1968 masuk dalam jajaran kebun PPN (Perusahaan Perkebunan 

Negara) Antan (Aneka Tanaman ) 12 atau disingkat PPN Antan 12. Rumah pimpinan 

yang ditinggali berganti nama menjadi Mess. Tahun 1968 PPN Antan 12 bergabung 

dengan PPN Karet 15 menjadi PTP (Perseroan Terbatas Perkebunan) 23. PPN Karet 

15 dahulu memiliki kantor direksi yang bertempat di Jalan Gajah Mada Depan Lippo 

Plaza. PTP 23 memiliki kantor direksi yang bertempat di Jalan Rajawali Surabaya. 

Pada tahun 1994 PTP 23 bergabung dengan PTP 24, PTP 25, PTP 26, PTP 29 menjadi 

PTP Group Jawa Timur dengan kantor direksi bertempat di Jalan Merak 1 Surabaya. 

Pada Tahun 1996 organisasi Group Jawa Timur tersebut berubah lagi PTP Nusantara 

12. PTPN 1 sampai PTPN 14 bergabung lagi menjadi PTPN Houlding dengan kantor 

direksi bertempat di Medan.  

             Pada Tahun 1996 Perkebunan Rayap yang semula berdiri sendiri akhirnya 

menjadi kebun bagian dari Kebun Renteng meliputi Kebun Renteng, Kebun Kedaton 

dan Kebun Rayap dengan kebun induk berada di Kebun Renteng. Karena perkebunan 

Rayap merupakan Kebun Bagian maka Manager Kebun berada di Kebun Renteng. 

Pada Zaman dahulu perkebunan rayap dikelola oleh Xinder Kepala yang sekarang 

berubah menjadi Wakil Manager. Sinder kepala merupakan penyebutan sebelum 

Tahun 2000. Dahulunya yang bernamakan Administratur sekarang berubah menjadi 

mananger sedangkan Sinder Kepala menjadi Wakil Manager, yang penyebutannya 

Sinder sekarang menjadi Asisten Tanaman.  

             Sinder Pabrik penyebutannya menjadi Asisten teknologi dan Pengolahan. 

Kepala Kantor berubah nama menjadi Asisten Keuangan. Perkebunan Rayap dalam 

perkembangannya tidak dikoordinir lagi oleh Sinder Kepala karena Sinder Kepala 
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berubah menjadi satu yang berdomisili di Kedaton. Sehingga di Perkebunan Rayap 

hanya ada seorang Sinder saja yaitu Sinder Kebun (Bagian Kebun) dan Sinder Pabrik 

(Bagian Pabrik). Dahulunya Kebun bagian Slawu yang terdapat di samping Kebun 

Rayap merupakan kebun yang berdiri sendiri, namun dalam perkembangannya kebun 

tersebut sudah tidak ada dan wilayahnya menyatu dengan Perkebunan Rayap. Kebun 

tersebut dikelola oleh Asisten Tanaman Bagian Kebun Rayap dengan Astekpol Pabrik.   

            Awal mula yang menjadikan Villa Rayap menjadi wisata adalah saya sendiri. 

Status yang awalnya merupakan sebuah rumah pimpinan (Administratur) menjadi 

rumah sinder kepala dan akhirnya menjadi tempat Sinder atau Asisten tanaman. Ketika 

Sinder sudah dimutasi ke tempat lain, saya melihat rumah ini besar, lalu akhirnya saya 

perbaiki juga untuk tempat penempatan Sinder baru, lalu saya berpikir ini bisa menjadi 

sessuatu yang dikomersialkan. Awalnya tempat tersebut bukan untuk penginapan 

umum seperti penginapan Rembangan tapi sebagai penginapan keluarga yang 

bernuansa agrowisata atau rombongan kecil keluarga yang bermalam disitu. Renovasi 

awal yaitu dengan melengkapi peralatan rumah tangga seperti lemari es, mesin cuci, 

piring, alat makan secara lengkap. Sehingga pengunjung yang datang kesana tinggal 

membawa bahan-bahan yang bisa diperlukan untuk memasak sendiri. Misalnya saja 

rombongan dari Surabaya datang bermalam, bebas memasak sendiri karena peralatan 

sudah tersedia.  

              Awal pengunjung tahu bahwa di Rayap terdapat tempat penginapan yaitu 

berawal dari rekan-rekan direksi atau dari jaringan direksi itu sendiri yang diajak secara 

langsung ke tempat tersebut. Direksi tersebut membawa rombongan dan teman-

temannya bermalam di situ. Motivasi saya menjadikan tempat ini sebagai wisata karena 

daripada rumah ini hanya begini saja, alangkah lebih baiknya jika tempat ini bisa 

menghasilkan uang sekaligus untuk proses pembelajaran bagi saya sendiri bagaimana 

mengelola aset yang ada, sehingga hal tersebut menjadi pengalaman saya ketika 

pensiun. Awal menjadikan Villa itu sebagai wisata saya hanya berkonsultasi dengan 

Inspektur dan tidak sampai ke Direksi, karena kalau ke Direksi harus membuat 

proposal terlebih dahulu, dan survey. Karena menurut saya ini hanya sebuah ide 
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sederhana. Karena tempat ini dekat dengan rembangan yang merupakan wisata umum 

maka tempat ini saya coba bidik segmen pasar yang lain yaitu segmen keluarga tanpa 

ada persaingan dengan Rembangan.  

             Tahun Awal berdiri Villa Rayap sebagai penginapan berbasis keluarga yaitu 

awal tahun 2003. Renovasi awal yang saya lakukan yaitu menambah serta 

memperbaiki kamar mandi, furniture seperti kursi ditambah, lukisan-lukisan. Karena 

memang saya ingin tempat ini bernuansa seperti keluarga, pengunjung yang datang 

serasa di rumah sendiri. Dari segi bangunan memang disengaja tidak dirubah agar 

nuansa khas Belanda masih tetap ada dan memiliki ciri khas tersendiri serta memiliki 

nilai sejarah. Benda-benda peninggalan sejarah yang masih ada yaitu inventaris dipan, 

meja kursi. Jadi bangunan Villa Rayap merupakan modal awal berdirinya wisata. 

Keamanan yang diterapkan disana lumayan baik karena terdapat tenaga keamanan 

yaitu mereka yang bekerja di kantor Afdeling merangkap sebagai keamanan dan bagian 

keamanan yang terdapat di bagian depan pintu masuk.  

               Pekerja yang diambil dari masyarakat diantaranya yang bertugas di Mess 

lumayan lama serta beberapa yang bertugas menyediakan konsumsi pengunjung dan 

keperluan pengunjung. Tahun 1969 saya bekerja di PTPN yang dulunya bernama PP 

(Pusat Perkebunan) Dwikora Kebun Eks Inggris. Tahun 1972 PTP 29. Tahun 1994 

menjadi satu Grup Jawa Timur. Pada tahun 1996 menjadi PTPN 12. Nama Villa Rayap 

awalnya bukan Villa melainkan Mess. Berganti nama menjadi Villa karena memang 

dikomersialkan. Sistem pencatatan pengunjung di Villa sudah termonitor secara 

langsung dan dihubungkan ke Kebun Renteng. Sistem penyetoran pengunjung ke 

Kebun Induk berada di bawah pengawasan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan 

Pembangunan) atau SPI (Satuan Pengawasan Intern) yang secara periodik melakukan 

Audit ke kebun-kebun atau melakukan pemeriksaan pendapatan.  

           Awal rombongan atau pengunjung yang datang terlihat sangat menikmati 

keadaan disana misalnya saja mandi di sungai yang terdapat di samping Villa bersama 

rombongan, yang kelompok Vegetarian menikmati masak memasak disana seperti 

rumah sendiri. Pola pengelolaan awalnya memang dibuat sebagai rumah penginapan 
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bernuansa kekeluargaan. Tempat yang awalnya memang dibuat dalam bentuk 

rombongan kecil, namun lama kelamaan banyak rombongan besar yang datang 

misalnya saja untuk rapat-rapat pelajar dari SMA, Unej, untuk pertemuan-pertemuan 

akhirnya kapasitas ruangan kamar mandi, air memang terbatas. Pengunjung yang 

datang sehari bisa lebih dari 40 orang. Memang awal orientasinya bukan untuk hal 

tersebut sehingga fasilitas yang disediakan pun belum memadai dan petugas pun 

sempat kesulitan. 

             Ruangan kamar mandi berjumlah dua dan belum terdapat mushola. Ruangan 

kamar tidur berjumlah tiga. Karean inisiator semua ini saya sendiri sehingga saya harus 

bisa memotori dan rekan-rekan lain pemikirannya tidak sampai ke arah situ. Saya 

pribadi berpikir setelah pensiun kira-kira apa bekal saya, dan saya harus banyak 

mencari pengalaman, misalnya dengan menanam papaya di sebelah karet tanpa harus 

disuruh dengan direksi dan hal tersebut berhasil dengan mencari pasar sendiri, hasil 

tanaman tetap mengalir ke perusahaan sehingga dari situ saya mendapatkan Reward. 

Pada awal berdirinya tempatwisata saya tidak begitu banyak menghadapi kendala 

terkait dana yang digunakan untuk mengelola karena kondisi keuangan perusahaan 

masih bagus sehingga saya bisa turun langsung dan memonitor perkembangannya. 

Sehingga jika terdapat sedikit masalah bisa saya tangani langsung bersama istri yang 

mendampingi. Dari situ saya banyak belajar mengenai keterampilan misalnya 

menanam kopi, kakao dan keterampilan lainnya sebagai bekal saya pensiun nantinya.  

 

                        Informan, 

                                                                                                         

                                                                                                                   Soemarno 
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Narasumber 5        

Nama             : Samir 

Usia               : 65 Tahun 

Pekerjaan      : Pekerja Villa Rayap 

Hasil Wawancara: 

        Saya merupakan pekerja dari masyarakat yang bekerja untuk membersihkan 

dan menerima pengunjung di Villa Rayap. Villa Rayap ini dahulunya merupakan 

tempat tinggal dari seorang Sinder Kepala. Saya bekerja disini sejak tahun 1983. Saya 

bekerja di Villa Rayap sebagai pekerjaan sampingan saja. Setelah pulang dari Rayap, 

sore harinya saya mencari rumput untuk ternak di sekitar perkebunan kopi. Selain itu 

saya memiliki lahan sendiri yang saya rawat dan tanami pohon kopi setelah pulang 

dari bekerja di Villa Rayap. Dilihat dari segi bangunan Villa Rayap tidak terdapat 

perubahan sama sekali sejak saya awal bekerja disini.  

         Kolam ikan yang terdapat di depan Villa mulai ada tahun 1990-an. Sebelum 

terdapat kolam ikan tersebut pintu utama dan jalan menuju Villa Rayap ini terhubung 

lurus dengan tempat yang sekarang dibuat kolam ikan ini. Mushola yang terdapat di 

samping Villa merupakan sebuah kantor dari Sinder kepala. Setelah agrowisata ada, 

akhirnya kantor tersebut diisi bagian sebagai mushola. Pendirian gazebo dekat kolam 

ikan dibuat sekitar 7 tahunan yang lalu dan setelah itu dibuatlah Kaffe Kopi Rayap. 

Penghasilan harian awal saya bekerja disini yaitu sebsar Rp. 225 dan penghasilan saat 

ini sekitar Rp. 40.000 - 43.000 per hari.  

          Informan, 

      

             Samir 
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Narasumber 6       

Nama             : Yuli 

Usia               : 41 

Pekerjaan      : Ibu Rumah Tangga / Masyarakat Sekitar 

Hasil Wawancara: 

 Sikap masyarakat terhadap wisatawan ya Alhamdulillah baik-baik saja. 

Karena selagi pengunjung agrorayap ini tidak mengganggu warga sekitar, maka 

warga disini akan menganggap mereka semua seperti saudara. Kebanyakan yang saya 

tahu bahwa pengunjung disini biasanya berkunjung karena mereka memiliki acara 

yang biasanya bertempat di Villa Rayap itu. Sejak dahulu saya menjadi warga disini 

saya merasa antara pengunjung dan warga sekitar tidak memiliki permasalahan 

apapun. Apalagi pengunjung yang biasanya berupa siswa sekolah, mereka juga sering 

shalat di masjid umum dekat agrorayap, dan warga juga bisa menerima dengan baik, 

asalkan tidak mengganggu fasilitas-fasilitas yang terdapat di masjid. Masyarakat juga 

merasa senang apabila pengunjung di agrorayap ini semakin banyak, karena hal itu 

bisa membantu perekonomian warga, khususnya mereka yang sedang berjualan di 

sekitar tempat wisata itu. Masyarakat disini ada beberapa yang berjualan oleh-oleh 

dan dititipkan di Kaffe Rayap. Ada juga yang berjualan bunga. Jadi menurut saya 

memang tempat wisata itu sedikit banyak berpengaruh ke masyarakat sekitar. 

 

                                                                                                                   Informan, 

                                                                                                        

                                                                                                                       Yuli 
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Narasumber 7     

Nama             : Mulyadi 

Usia               : 41 

Pekerjaan      : Petani / Masyarakat Sekitar 

Hasil Wawancara: 

 Sikapnya warga dengan pengunjung yang datang ya baik saja. Mungkin 

pengunjung yang datang bisa bersilaturahmi dengan warga, warga bisa menambah 

teman baru, dan juga bisa menambah rezeki juga. Warga yang berjualan rokok, punya 

toko dan lain sebagainya itu berpengaruh ya walaupun tidak banyak. Sejak saya tinggal 

disini hampir tidak ada masalah dengan pengunjung yang datang, karena pengelola 

agrorayap sendiri juga sangat ramah seperti Pak Agus, Bu Murtini. Jadi jarang ada 

masalah. Bahkan warga disini juga banyak yang bekerja di pabrik otomatis kan lebih 

banyak manfaatnya, walaupun mereka bekerja sebagai pekerja kasar setidaknya kalau 

gak ada pabrik itu ya warga gak kerja, karena kerja disini susah, banyak yang gak ada 

lahan. Interaksi yang terjadi antara warga dan pengunjung sebenarnya jarang, karean 

biasanya dari mahasiswa sendiri bikin acara kegiatan, jadi ya ngapain juga mereka 

berinteraksi sama warga, dan ketika pengunjung datang , masyarakat sendiri banyak 

yang kerja. 

        Informan, 

 

                                                                                                     

                                                                                                        

                                                                                                                      Mulyadi 
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Narasumber 8       

Nama             : Fathul Arif 

Usia               : 49 

Pekerjaan      : Mandor Kebun / Masyarakat Sekitar 

Hasil Wawancara: 

Sikap masyarakat terhadap wisatawan merasa senang saja terhadap kedatangan 

mereka. Saya berharap sekali bahwa agrowisata ini mengalami perkembangan yang 

pesat karena memang sedikit banyak tempat ini membantu menunjang perekonomian 

baik dari kebun sendiri maupun masyarakat sekitar. Selama ini yang berjalan secara 

maksimal hanya penginapan Villa Rayap saja, karena memang tempat ini terbilang 

masih merintis untuk menjadi sebuah tempat wisata yang diharapkan dapat 

berkembang menjadi lebih besar lagi. Hal yang perlu dikembangkan yaitu dari segi 

fasilitasnya, lingkungannya atau mungkin akan ditambah wahana permainan air. 

Daerah sungai sekitar tempat wisata juga akan dibersihkan. Selama ini antara 

masyarakat dan pengunjung juga bisa dibilang tidak pernah terdapat konflik sama 

sekali. Karena memang kegiatan pengunjung wisata juga tidak mengganggu kegiatan 

masyarakat sekitar. Alasan wisatawan sendiri datang ke tempat ini karena faktor 

lingkungan, suasananya sejuk, edukasi kebun serta terdapat pabrik kopi peninggalan 

Belanda satu-satunya di Jember. selama ini juga sedikit banyak tempat ini bisa menjadi 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar atau masyarakat kebun. Warga juga sudah 

aktif melakukan penjualan barang berupa bunga bagi wisatawan yang berkunjung. 

            Informan, 

 

                                                                                                                     Fathul Arif              
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Narasumber 9      

Nama             : Shaleh 

Usia               : 45 

Pekerjaan      : Masyarakat Desa Kemuning Lor 

Hasil Wawancara: 

Mengenai kendaraan atau transporatsi pngangkut secara khusus bisa dibilang 

belum tersedia karena ada beberapa kendala mungkin dari pemerintah swtempat terkait 

dengan penyediaan transportasi khusus di daerah ini. Pengunjung yang datang ke 

tempat wisata secara umum menggunakan kendaraan pribadi. Untuk wisatawan yang 

berasal dari luar kota biasanya membawa mobil baik itu sendiri maupun bersama 

dengan rombongan keluarga. Ada juga wisatawan yang membawa kendaraan sepeda 

motor. Biasanya bagi mereka seperti anak muda maupun pelajar dan berboncengan. 

Hal ini juga berlaku dari dulu hingga tahun 2020an memang belum tersedia tranportasi 

secara khusus sehingga memang mereka diharuskan untuk membawa kendaraan 

pribadi apabila ingin melakukan kunjungan wisata ke daesa kemuning lor ini. 

 

       Informan, 

 

                                                                                                                   Shaleh           
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Narasumber 10      

Nama            : Santi 

Usia               : 50 

Pekerjaan      : Penjual Jajanan Kaffe Rayap 

Hasil Wawancara: 

 Saya di Kaffe rayap menjual. Beberapa jajanan atau olahan seperti kembang 

goyang, keripik singkong, terus ada kuping gajah juga dan beberapa kue kering. 

Sebenarnya saya tidak setiap hari juga memasok makanan itu. Saya memasok apabila 

merasa ada pesanan dari pihak kaffe rayap. Saya mulai memasok atau berjualan pada 

tahun 2017. Pada saat awal awal berdirinya Kaffe Rayap. Menurut saya manfaat yang 

saya peroleh dari berdirinya agrowisata ini karena penghasilan dari penjualan itu bisa 

saya gunakan untuk membeli uang jajan untuk cucu saya. Biasanya saya memasok di 

Villa Rayap sekitar seminggu sekali. Sedikit banyak saya dapat keuntungan walaupun 

tidak banyak. 

      Informan, 

 

                                                                                                                   Santi        
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Narasumber 11   

Nama             : Murtingsih 

Usia               : 49 

Pekerjaan      : Pengelola Warung 

Hasil Wawancara: 

 Mengenai manfaat agrowisata ini pada tahun 2003 hingga 2008 bagi 

masyarakat belum terlihat. Karena memang tempat ini merupakan tempat yang baru 

dikembangkan. Masyarakat hanya memanfaatkan tempat pada sektor perkebunannya, 

baik itu sebagai buruh pemetik kopi maupun pekerja di rayap. Warung warung di 

pinggir jalan seperti punya saya ini baru ada sekitar tahun 2010. 

      Informan, 

 

                                                                                                                Murtingsih         
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Narasumber 12 

Nama             : Tutik Widiarti 

Usia               : 43 tahun 

Pekerjaan      : Penjual Bunga 

Hasil Wawancara: 

 Saya berjualan bunga mulai tahun 2018, bunga yang biasanya ada di pot. 

Sebenarnya yang saya ketahui mengenai adanya agrowisata ini setelah ada beberapa 

pengunjung seperti anak anak sekolah yang datang. Sebelumnya yang saya tahu tempat 

ini merupakan perkebunan kopi. Saya sendiri pada tahun itu saya rasa masih ada 

beberapa masyarakat yang mendirikan warung warung saja. Baru terlihat ada beberapa 

warga yang mulai berjualan itu mulai tahun 2017/2018 an setelah dibangunnya kaffe 

rayap. Tidak banyak yang memanfaatkan tempat wisata ini karena memang 

pengunjung tidak begitu bnayak. Bukan seperti wisata yang ada di rembangan. Ada 

cuman beberapa yang berjualan seperti daging kambing untuk pengunjung, susu, buah 

durian kalau pada musimnya. 

      Informan, 

 

                                                                                                                Tutik Widiarti       
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Narasumber 13 

Nama             : Warman 

Usia               : 52 tahun 

Pekerjaan      : Penjual Susu 

Hasil Wawancara: 

 Saya mulai berjualan susu ini pada tahun 2018 sekitar 2 tahun yang lalu. Selain 

di rayap saya berjulan di rembangan, tapi karena pandemic ini saya berhenti berjulan 

karena tempat wisata ditutup. Tidak banyak yang saya jual. Saya hanya menjual satu 

ember. Satu ember itu berisi 10/15 kantong susu. Satu kantong susu saya jual lima ribu 

rupiah. Keuntungan yang saya dapatkan sekitar lima puluh ribu jika habis terjual. Jika 

tidak habis biasanya keuntungannya setengah saja. Untungnya saya punya sapi perah 

sendiri untuk menghasilkan susu. 

      Informan, 

 

                                                                                                                Warman  
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Narasumber 14 

Nama             : Tyas 

Usia               : 30 tahun 

Pekerjaan      : Pegawai kantor 

Hasil Wawancara: 

 Sikap masyarakat terhadap wisatawan yang datang baik baik saja. Kebetulan 

saya kesana pada tahun 2005 an bersama rombongan keluarga. Saya mengetahui 

agrowisata ini dari teman ayah saya yang saat itu juga pernah berkunjung ke tempat 

tersebut. Saya rasa tidak ada masalah dari warga sekitar terhadap pengunjung. Mereka 

kebanyakan menyapa apabila bertemu dengan pengunjung, walaupun sekedar senyum. 

Saya rasa ramah ramah saja mereka. 

 Informan, 

                                                                                              

                                                                                                               Tyas  
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Narasumber 15 

Nama             : Tika 

Usia               : 45 tahun 

Pekerjaan      : Ibu Rumah Tangga  

Hasil Wawancara: 

 Sikap masyarakat atau warga sekitar baik saya rasa. Mereka sepertinya sangat 

welcome dengan pengunjung. Ya suka menyapa, pernah ketika saya bertanya sesuatu 

mereka jawab dengan keramahan. Malah suka ditanya kelihatannya. Saya datang 

kesana tahun 2012 waktu itu bersama keluarga di Villa tua itu. 

 

 Informan, 

                                                                                                       

                                                                                                               Tika  
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Narasumber 16 

Nama             : Elvira 

Usia               : 21 tahun 

Pekerjaan      :  Mahasiswa UNEJ 

Hasil Wawancara: 

 Sikap masyarakat dengan pengunjung sangat baik. Sangat ramah sekali. 

Mereka terbuka dengan pengunjung yang datang disana. Mungkin karena warga desa 

biasanya memang baik dan ramah jika bertemu dengan orang baru. Tidak ada 

permasalahan apapun selama disana antara pengunjung dan warga sekitar. Selagi 

pengunjung masih sesuai dengan aturan yang ada maka warga disana pasti akan 

bersikap baik. 

 

      Informan, 

 

                                                                                                                   Elvira 
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Lampiran G. Peta Wilayah 

Peta 1. Peta Wisata Kabupaten Jember 

 

(Sumber:https://www.google.co.id/search?q=peta+kabupaten+jember(diakses tanggal 

28 September 2020)) 

Peta 2. Peta Desa Kemuning Lor 

 

(Sumber:https://www.google.co.id=peta+desa+kemuning+lor+online_(diakses 

tanggal 28 September 2020)) 
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 Lampiran H. Dokumentasi Penelitian 

 Gambar 1. Narasumber Ibu Murtini Selaku Mandor Pengolahan dan 

Agrowisata 

 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Gambar 2. Ikon Wisata Agro Rayap 

 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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          Gambar 3. Petugas Keamanan Bagian Depan 

 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Gambar 4. Pintu Masuk Villa Rayap 

 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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Gambar 5. Kaffe Rayap 

 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

Gambar 6. Tampak Dalam Kaffe Rayap 

 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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Gambar 7. Kolam Renang Peninggalan Belanda Depan Villa Rayap 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

 

Gambar 8. Pabrik Rayap Bangunan Peninggalan Belanda 

(Sumber:Dokumen Pribadi) 
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Gambar 9. Kursi Peninggalan Belanda

(Sumber:Dokumen Pribadi) 

Gambar 10. Narasumber Pencetus Berdirinya Villa Rayap

(Sumber:Dokumen Pribadi) 
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Gambar 11. Lemari Peninggalan Belanda  

 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

Gambar 19. Lemari Peninggalan Belanda 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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Lampiran I. Dokumen Penelitian 

Gambar 1. Tampak Depan Pengembangan Brosur Promosi 

 

(Sumber: Desain Pribadi) 
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Gambar 2. Tampak Belakang Pengembangan Brosur Promosi 

 

                                               (Sumber: Desain Pribadi) 

LOKASI WISATA 
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Gambar 3. Brosur Promosi Wisata 

        (Sumber: Dokumen Agus Widianto) 
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Gambar 4. Brosur Promosi Wisata 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar 3. Surat Izin Penelitian Dari PTPN 13 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar 4. Surat Izin Penelitian Dari Universitas Jember 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar 5. Arsip Jumlah Pendapatan Wisata 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar 6. Arsip Jumlah Wisatawan Perkebunan Kopi Rayap 

 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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