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ABSTRAK 

 

Kаbupаtеn Bojonеgoro mеrupаkаn sаlаh sаtu Kаbupаtеn di Jаwа Timur 

yаng mеmiliki potеnsi wisаtа аlаm mаupun buаtаn, dimаnа potеnsi yаng dimiliki 

ini mеmbеrikаn dukungаn dаlаm pеningkаtаn sumbеr pеndаpаtаn dаеrаh. Dalam 

hal ini yang menjadi fokus penulis adalah Agrowisata Salak. Agrowisata Salak 

Wedi terletak di Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, 

Jawa Timur. Agrowisata ini terletak di beberapa desa di Kecamatan Kapas. Hal 

ini menunjukkan bahwa kehidupan desa memiliki karakter unik dan spesifik. 

Kehidupan desa senantiasa memberikan kesan yang berbeda dibanding kota. 

Agrowisata Salak ini awalnya hanyalah kebun salak biasa milik masyarakat 

hingga sekarang menjadi agrowisata bahkan Salak Wedi sudah menjadi salah satu 

icon buah yang ada di Bojonegoro dan Salak Wedi juga menjadi motif di salah 

satu batik Jonegoroan yaitu Surya Salak Kartika. Hal itu menunjukan bahwa Salak 

Wedi sangat berpotensi untuk menjadi agrowisata unggulan Kabupaten 

Bojonegoro. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui peran serta 

masyarakat Desa Tanjungharjo terhadap Agrowisata Salak Wedi di Desa 

Tanjungharjo. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang 

bersifat deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

wawancara, observasi dan penggunaan bahan dokumen. Penulis berusaha 

mendeskripsikan atau menggambarkan, melukiskan fenomena atau hubungan 

antara fenomena yang diteliti dengan sistem, faktual dan akurat. Untuk menjawab 

permasalahan tentang peran serta masyarakat penulis menyajikan dalam dua sub 

bab mengenai peran serta dan upaya yang ditempuh oleh masyarakat Desa 

Tanjungharjo.  

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa peran serta masyarakat Desa 

Tanjungharjo masih pasif dalam keikutsertaannya terhadap pengembangan 

Agrowisata Salak. Bentuk peran serta masyarakat Desa Tanjungharjo adalah 

peran serta secara sukarela, maka masyarakat merasa tidak ada beban yang harus 

dipertanggung jawabkan. Peran serta masyarakat Desa Tanjungharjo tersebut 

belum maksimal karena masyarakat masih acuh tak acuh dalam pengembangan 

Agrowisata Salak dan tidak semua masyarakat mau untuk berkontribusi 

sedangkan, dorongan dari pemerintah desa dan pokdarwis sudah dilakukan. Upaya 

yang telah dilakukan yakni sosialisasi dan pelatihan, nyatanya masih kurang 

karena masyarakat cenderung masih pasif.  
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