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ABSTRAK 

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kawasan yang sebenarnya 

memiliki potensi wisata yang beragam. Salah satu potensi wisatanya yaitu UPT. 

Pengembangan Agribisnis  Tanaman Pangan dan Holtikultura yang bernama 

Puspa Lebo binaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. 

Puspa  Lebo mensinergikan ilmu pertanian dan pariwisata karena hasil pertanian 

yang dikelola oleh Puspa Lebo seperti budidaya buah melon langkawi dapat 

menjadi daya tarik kegiatan pariwisata. Pengunjung yang datang ke Puspa Lebo di 

dominasi oleh kalangan pelajar dan mahasiswa untuk mengetahui cara budidaya 

tanaman, untuk penelitian hingga studi banding. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut tentang edutourism 

Puspa Lebo sebagai alternatif objek wisata di Kabupaten Sidoarjo. Metodologi 

penelitian yang digunakan yaitu metodologi penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif yang menyajikan gambaran mengenai komponen yang 

terdapat pada Agrowisata Puspa Lebo yang dapat menjadikan daya tarik wisata 

serta kharakteristik pengunjung yang berkunjung ke Puspa Lebo. Dalam 

pengumpulan datanya, teknik yang digunakan adalah observasi, pedoman 

wawancara dan pemanfaatan bahan dokumentasi. 

 

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Agrowisata Puspa Lebo 

mempunyai komponen-komponen supply internal dan eksternal. Komponen yang 

tersedia seperti adanya atraksi wisata, amenitas, transportasi, akomodasi serta 

infrastruktur. Serta adanya aktivitas yang bisa dilakukan pengunjung ketika 

berkunjung seperti mencoba melakukan penanaman tanaman secara langsung, 

menyaksikan proses budidaya tanaman maupun buah hasil UPT.PATPH, dapat 

mencoba buah hasil pertanian Puspa Lebo, memperoleh materi tentang pertanian 

serta menelusuri setiap ruang dan lahan yang ada di Puspa Lebo hingga 

memutuskan untuk membeli buah atau tanaman hasil dari Puspa Lebo sebagai 

buah tangan untuk dibawa ke rumah. Semuanya itu merupakan daya tarik 

edutourism Puspa Lebo untuk menjadi alternatif objek wisata di Kabupaten 

Sidoarjo. Namun kondisi Puspa Lebo dalam pengelolaannya kurang berinovasi 

dalam menata fasilitas dan sarana yang telah tersedia sehingga dapat menjadi 

kendala yang harus diselesaikan oleh Puspa Lebo  serta perlu adanya kerjasama 

antara kedinasan seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan agar dapat 

menjadikan Puspa Lebo sebagai wisata alternatif di Kabupaten Sidoarjo. 

 

Kata kunci : komponen  eduwisata, karakteristik pengunjung eduwisata 
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