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RINGKASAN 
 

Salah satu upaya yang relevan untuk menjawab pemasalahan tingginya laju 
pertumbuhan penduduk di Bandarlampung adalah peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. Upaya tersebut dapat merupakan program peningkatan kapasitas 
SDM masyarakatnya juga pengembangan lembaga keuangan di tingkat mereka 
sesuai dengan potensi yang ada. Universitas Lampung, Polinela kemudian 
melakukan kerjasama dengan Pemda Kota Bandarlampung, Kementrian 
Pendididkan Nasional melalui program IbW-Pemda untuk mengembangkan 
agroekowisata bagi masyarakat di sekitar Tahura Wan Abdul Rahman (WAR). 
Diharapkan upaya yang dilakukan secara kerjasama 4 lembaga ini dapat 
meminimilisasi dampak atas pemasalahan yang ada. 
 
Sebagaimana diketahui bahwa Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman (Tahura 
WAR) merupakan salah satu lokasi strategis di Kota Bandarlampung untuk 
dikembangkan sebagai daerah pengembangan agroekowisata. Jarak lokasi ini 
berkisar 30 menit dari Pusat Kota Bandarlampung dan mempunyai pemandangan 
yang indah ke arah Teluk Lampung, juga ke arah gunung betungnya. Keindahan 
yang ada di lokasi Tahura WAR dilengkapi dengan adanya beberapa air terjun. 
Selain itu ada berbagai jenis buah misal durian, manggis, nangka dan lain-lain 
yang merupakan Hasil Hutan Bukan Kayu sehingga diizinkan untuk bisa dipanen 
dan diperjualbelikan. Adanya program pengembangan lokasi ini sebagai Pusat 
Pengembangan Agroekowisata melalui pemberdayaan masyarakat yang hidup di 
sekitar Tahura WAR dapat dikatakan sekaligus sebagai aplikasi dari Perda Nomor 
10 Tahun 2011 dan Nomor 3 Tahun 2012. 
 
Program IbW yang dilaksankan ini secara spesifik meliputi pengembangan pusat 
agroekowisata berupa tersedianya homestay, ruang besar atau aula, gazebo,  
pusat penjualan buah atau HHBK lainnya. Pengembangan produk gula aren 
menjadi gula semut akan ditinjau ulang karena berdasarkan pelaksanaan program 
di tahun I diketahui bahwa margin atau keuntungan masyarakat dibawah 10%. 
Dimungkinkan akan dicari program sejenis untuk mendukung fasilitas yang telah 
dan akan dikembangkan di Sumber Agung.  
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PRAKATA 
 
 
Program pengembangan ekowisata yang diusung melalui program IbW dinyatakan  

dapat dilanjutkan ke tahun II. Dengan demikian program ini diharapkan akan dapat  

melengkapi pelaksanaan program-programnya  sebagaimana yang disebutkan  

dalam proposal lanjutan tahun II. Pada prinsipnya program ini adalah Pemberdaya 

an Petani di Sekitar Taman Hutan Raya “Wan Abdul Rahman” Bandarlampung. 

Pelaksanaan program IbW di Sumber Agung merupakan kerjasama antara  

Universitas Lampung, Politeknik Negeri Lampung dan Pemerintah Daerah Kota  

Bandarlampung.  

 

Sampai dengan tengah tahun kedua telah dicapai beberapa program walaupun 

perlu ada pengaturan waktu dan strategi pelaksanaan program karena disesuaikan  

dengan kondisi lapang. Terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari Dinas  

Pariwisata, Dinas Pertanian Kehutanan peternakan dan Perikanan, Dinas  

Perdagangan, Bappeda dan Pemda Kota Bandarlampung secara keseluruhan,UPT 

Tahura Dinas Kehutanan Provinsi serta dari LPPM Universitas Lampung. 

 

 

Bandarlampung, 3 November 2016 

Tim Pelaksana 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

Kota Bandarlampung mempunyai luas 19.722 hektar terdiri atas 13 kecamatan dan 

98 kelurahan serta pada tahun 2000 – 2010 mempunyai laju pertumbuhan 

penduduk sebesar 1.73 (BPS Propinsi Lampung, 2012). Dalam buku RPJM 

(Bappeda Kota Bandarlampung, 2013) disebutkan bahwa topografi kota yang 

terletak antara 0-50 m dpl ini beragam dari dataran rendah berupa daratan pantai 

sampai bukit atau pegunungan. Di sisi timur ada Gunung Dibalau dan di sisi barat 

ada Gunung Betung. 

 

Dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi maka kota ini cukup padat 

sehingga mempunyai pemasalahan sebagaimana yang dicantumkan dalam RPJM 

Bappeda Kota Bandarlampung yaitu terkait dengan tingginya sektor perkembangan 

informal karena masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk bisa masuk ke 

sektor formal. Berdasarkan kondisi tersebut maka perlu ada pemanfaatan peluang 

untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kelembagaan 

agar ada jaminan untuk keberkelanjutan secara jangka panjang. Hal ini harus 

benar-benar diimplementasikan, apalagi Kota Bandarlampung adalah ibukota 

Propinsi Lampung yang akan selalu berupaya untuk dapat memberikan pelayanan 

terbaik di bidang ekonomi, pemerintahan dan budaya sebagaimana yang 

disebutkan dalam RPJM. 

 

Pemerintah Kota Bandarlampung mempunyai strategi pembangunan yang salah 

satu agenda pokok untuk tahun 2010-2015 adalah peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Program ini hendaknya dilakukan melalui penguatan ekonomi 

kerakyatan dan kelembagaan ekonomi di tingkat masyarakat, memperluas 

lapangan kerja dengan meningkatkan ketrampilan masyarakat dan memperluas 

akses pasar.  

 

Terkait dengan isu strategis yang disebutkan dalam RPJM tentang peningkatan 

sektor informal akibat masyarakat tidak mampu masuk ke sektor formal dan 

strategi pembangunan yang telah disusun berupa peningkatan kesejahteraan 
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masyarakat melalui kelembagaan ekonomi di tingkat masyarakat maka diperlukan 

adanya peningkatan kapasitas masyarakat yang disesuaikan dengan potensi yang 

ada di sekitarnya. Salah satu potensi Kota Bandarlampung adalah 

dikembangkannya potensi agroekowisata berbasis masyarakat di sekitar Gunung 

Betung yang merupakan wilayah Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman (Tahura 

WAR).  

 

Gunung Betung adalah salah satu wilayah sasaran pengembangan pembangunan 

sumberdaya alam pemda seperti yang disebut dalam Perda nomor 10 Tahun 2011. 

Pengembangan ini akan bermanfaat bagi peningkatan pendapatan masyarakat 

karena mereka akan mampu menyelenggarakan agroekowisata dengan baik 

sekaligus dapat mendukung upaya konservasi wilayah Tahura WAR yang juga 

merupakan sumber air bagi PDAM yang dikonsumsi oleh masyarakat Kota 

Bandarlampung. 

 

Agroekowisata dapat dijadikan alternatif upaya konservasi di Tahura WAR karena 

merupakan sistem pemanfaatan sumberdaya alam yang mampu menjamin 

kelestarian sumberdaya alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini 

dapat terjadi karena aspek ekowisatanya hanya akan memanfaatkan jasa-jasa 

lingkungan yang disediakan oleh sumberdaya alam dan menempatkan masyarakat 

sebagai pelaku penting.  

 

Pola ekowisata berbasis masyarakat mengakui hak masyarakat lokal dalam 

mengelola kegiatan wisata di kawasan yang mereka miliki secara adat ataupun 

sebagai pengelola. Menurut WWF-Indonesia (2009), ekowisata berbasis 

masyarakat dapat menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat, dan 

mengurangi kemiskinan, di mana penghasilan ekowisata adalah dari jasa-jasa 

wisata untuk turis: fee pemandu; ongkos transportasi; homestay; menjual kerajinan, 

dll. Ekowisata membawa dampak positif terhadap pelestarian lingkungan dan 

budaya asli setempat yang pada akhirnya diharapkan akan mampu menumbuhkan 

jati diri dan rasa bangga antar penduduk setempat yang tumbuh akibat 

peningkatan kegiatan ekowisata.  Dengan adanya pola ekowisata berbasis 

masyarakat bukan berarti bahwa masyarakat akan menjalankan usaha ekowisata 

sendiri. Tataran implementasi ekowisata perlu dipandang sebagai bagian dari 
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perencanaan pembangunan terpadu yang dilakukan di suatu daerah. Untuk itu, 

pelibatan para pihak terkait mulai dari level komunitas, masyarakat, pemerintah, 

dunia usaha dan organisasi non pemerintah diharapkan membangun suatu 

jaringan dan menjalankan suatu kemitraan yang baik sesuai peran dan keahlian 

masing-masing.   

 

 

 

Gambar 1. Peta situasi Tahura WAR terhadap daerah sekitar 

 
Salah satu kawasan yang dapat untuk pengembangan jasa lingkungan keindahan 

lanskap atau ekowisata adalah kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman 

di wilayah Register 19 Gunung Way Betung, Kota Bandarlampung (Wulandari et 

al., 2013). Lokasi hutan ini dapat dicapai karena mudah aksesnya dan hanya 

memerlukan waktu sekitar 30 menit dari Kota Bandarlampung. Potensi 

pengembangan ekowisata lainnya adalah terdapat beberapa air terjun selain view 

pemandangan yang indah ke arah Teluk Lampung.  

 

Di sisi lain, wilayah ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai wilayah agrowisata 

karena hutannya menghasilkan berbagai macam buah seperti durian, manggis, 

nangka dan sebagainya. Selain itu masyarakatnya juga membuat gula aren 

sehingga dapat menambah daya tarik untuk dikembangkan sebagai wilayah 

agroekowisata. 
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Kondisi ini didukung dengan keberadaan wilayah Hutan Pendidikan Universitas 

Lampung yang ada di lokasi ini juga. Adanya Hutan Pendidikan tentu akan sangat 

mendukung dalam pengembangan wilayah agroekowisata karena civitas 

academica Universitas Lampung akan dapat melakukan berbagai kegiatan 

pendidikan, penelitian dan pengabdiannya di wilayah tersebut dengan 

mengikutsertakan masyarakat yang ada di sekitarnya. Para pakar dari Universitas 

Lampung juga diharapkan sumbangsihnya dalam membantu mengurangi laju 

kerusakan yang ada di hutan Register 19 selain mengembangkan seluruh potensi 

yang ada.  

 

Khusus untuk pengembangan agroekowisata dengan dukungan program IbW-

Pemda dilakukan di Desa Sumber Agung yang merupakan bagian dari wilayah 

Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. Luas wilayah Desa Sumber Agung 

lebih kurang 911 ha dengan pola penggunaan lahan meliputi lahan kebun/ladang 

44,67 %, untuk pemukiman 43,90 %, untuk bangunan umum (kantor desa, sekolah, 

dan masjid/mushola) seluas 1,92 %, dan untuk penggunaan lain (misalnya untuk 

jalan umum dan lapangan olah raga) seluas 9,49 ha (Tim Unila, 2007). 

Selanjutnya, dalam Profil Kelurahan Sumber Agung (2010) disebutkan bahwa 

masyarakat Desa Sumber Agung umumnya petani dan sekitar 90% mempunyai 

lahan garapan di Tahura WAR/Gunung Betung. Tanaman yang dibudidayakan 

masyarakat di lahan garapan antara lain kemiri, melinjo, coklat, alpokat, duku, 

durian, aren, nangka, kopi, dan bambu.  

 

Pengembangan agroekowisata berbasis masyarakat di sekitar Tahura WAR 

melalui program kerjasama antara Pemda Kota Bandarlampung, Kementrian 

Pendidikan Nasional (Kemendiknas) melalui program IbW-Pemda dan Universitas 

Lampung sesuai dengan tujuan pembangunan maupun visi misi ketiga lembaga 

tersebut. Kesesuaian dengan tujuan pembangunan yang direncanakan oleh 

Bappeda Kota Bandarlampung dan Universitas Lampung seperti yang telah 

disebutkan pada uraian sebelumnya. Terkait dengan kepentingan Kemendiknas, 

program pengembangan agroekowisata ini sesuai dengan salah satu latar 

belakang diadakannya program IbW-Pemda yaitu adanya potensi masyarakat dan 

sumberdaya alam lingkungannya yang belum termanfaatkan dengan baik dan arif.  
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Keluaran dari program pengembangan agroekowisata ini juga sesuai dengan tiga 

jenis luaran program IbW-Pemda yang diharapkan oleh Kemendiknas, yaitu: (1.) 

jasa berupa homestay dan Pusat Pengembangan Agroekowisata yang dikelola 

oleh kelompok masyarakat,  (2.) produk (adanya kemasan gula semut yang 

dicampur kopi lokal) atau produk lain disesuaikan dengan dinamika di lapangan 

dan hasil pelaksanaan program di tahun I, dan (3.) wilayah wisata yaitu berupa 

lokasi wisata dengan pemandangan indah dan merupakan pusat penjualan buah 

lokal bagi masyarakat yang jaraknya cukup dekat dari pusat kota Bandarlampung.  

 

Khusus untuk tahun pertama, keluaran dari program IbW-Pemda adalah: SK 

Pokdarwis yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pariwisata. Dari beberapa kali 

pertemuan dengan berbagai pihak terkait disepakati bahwa pengelolaan hutan 

berbasis masyarakat akan melalui Pokdarwis. Juga telah ada pertemuan dengan 

Group Gula Kelapa dan Gula Aren yang domisilinya di Sumber Agung. Dalam 

pertemuan telah didiskusikan berbagai alternatif program untuk mengembangkan 

produksi gula atau produk lainnya.  Berdasarkan hasil pelaksanaan di tahun I 

diketahui bahwa keuntungan yang diperoleh dibawah 10% sehingga tidak realistis 

untuk dilanjutkan. Pada awal tahun ke II telah dibahas secara internal oleh tim yang 

kemudian dibahas dengan anggota masyarakat bahwa akan dicari produk lain 

yang lebih menguntungkan dan mendukung fasilitas yang telah dan akan ada di 

Sumber Agung dalam rangka pengembangan program ekowisata berbasis 

masyarakat. 

 

Selain SK Pokdarwis, pada tahun pertama telah dibangun satu ruang besar atau 

aula dari kayu dan bambu serta dikembangkan 2 homestay yang siap menerima 

tamu untuk menginap. Karena di lapangan kondisinya sangat rawan terhadap 

rayap maka bangunan aula ini direnovasi dan dibangun dengan batu dan semen 

agar tahan lama. Aula ini dilengkapi dengan instalasi listrik sehingga sudah siap 

untuk dipakai. Selain itu telah ditambahkan adanya 3 bangunan gazebo, dan 

persiapan untuk 2 homestay lainnya. 
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BAB 2. TARGET LUARAN 

 
 

Tujuan kegiatan selama 3 tahun 

 

a. Pengembangan ekowisata melalui pengembangan program homestay 

b. Peningkatkan nilai ekonomi produk dan pendapatan masyarakat melalui 

pengembangan program agroekowisata di Tahura WAR. 

c. Berdirinya Pusat Pengembangan Agroekowisata di Desa Sumber Agung 

d. Meningkatkan metode pemasaran hasil hutan berupa buah-buahan atau 

HHBK lainnya sebagai program pengembangan agrowisata 

e. Mengaplikasikan teknologi pembuatan dan pengemasan gula semut  atau 

produk lain karena dari hasil pelaksanaan di tahun I diketahui bahwa 

pengembangan gula semut memberikan keuntungan dibawah 10%. 

f. Menguatkan sistem kelembagaan petani hutan dalam hal agribisnis melalui 

agroekowisata 

g. Membangun kerjasama antara pemerintah daerah Kota Bandarlampung 

dengan Universitas Lampung bersama masyarakat pelaku usaha untuk 

meningkatkan efektifitas pembangunan bidang kehutanan yang 

berkelanjutan di Kota Bandarlampung  

 

Sasaran Kegiatan dalam 3 tahun 

a. Terciptanya kelompok Agroekowisata yang tangguh dan tanggap dengan 

permintaan pasar  

b. Terwujudnya jejaring pasar agroekowisata yang luas dan sistem pemasaran 

dan promosi yang lebih baik serta terbukanya peluang kerja baru. 

c. Teraplikasikannya teknologi proses pembuatan gula semut atau produk 

lainnya secara ekonomis yang menghasilkan produk dengan kualitas yang 

lebih baik dan produktifitas yang lebih tinggi sehingga tercapainya nilai 

tambah produk yang dihasilkan. 
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Jenis luaran program yang akan dihasilkan dari kerjasama antara Universitas 

Lampung, Polinela dengan Pemda Kota Bandarlampung yang didukung oleh Dikti 

Depdiknas adalah: 

 

Tahun ke-1: 

1. Dihasilkan kesepakatan model pemberdayaan masyarakat di sekitar Tahura 

WAR di dalam pengembangan kawasan agroekowisata. 

2. Terselesaikannya perbaikan home stay, minimal dua unit. 

3. Dihasilkan contoh konkrit produk gula aren dan gula semut yang sudah 

dikemas dan diberikan label sederhana. 

4. Terbentuknya kluster gula kelapa. 

5. Dihasilkan satu artikel ilmiah untuk publikasi nasional. 

 

Tahun ke-2: 

1. Berkembangnya agroekowisata yang berpusat di Desa Sumber Agung. 

2. Pengembangan homestay yang layak di Desa Sumber Agung. 

3. Pengembangan awal paket atau jalur ekowisata lengkap dengan tarifnya. 

4. Dihasilkan gula semut atau produk lainnya yang mendukung program 

ekowisata di Sumber Agung 

 

Tahun ke-3: 

1. Berdirinya Pusat Pengembangan Agroekowisata Tahura WAR yang 

berbasis masyarakat berpusat di Desa Sumber Agung. 

2. Terbangunnya paket ekowisata dan  sistem promosi agrowisata berbasis 

teknologi informasi. 

3. Terbentuknya duta dan pemandu wisata yang melayani pengunjung. 

4. Terbangunnya jejaring wisata bersama: Way Kambas, TNBBS, Teluk 

Kilauan, Pantai Pasir Putih, dsb. 

 
 



13 
 

 
 
 

BAB 3. METODE PELAKSANAAN 
 

3.1.  Persiapan internal dalam Tim IbW 

 

3.2.  Sosialisasi dan Pemantapan Program Pengembangan Agroekowisata tahun I  

dan II. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyampaikan secara lebih luas 

rencana dan gagasan kegiatan kepada stakeholder yang terlibat, 

diantaranya: pemerintah desa, UPT Tahura, Kelompok masyarakat, tokoh 

masyarakat, Dinas Pertanian Kehutanan, Dinas Perdagangan. Kegiatan ini 

bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung yang sudah 

lebih dahulu establish membina dan melingkupi pelaku usaha di bidang 

wisata. Di dalam sosialisasi ada beberapa masukan terkait dengan 

pengembangan program atau penguatan kegiatan tanpa mengurangi ataupun 

merubah secara frontal tujuan program IbW ini.  

 

3.2.  Pada tahun I dilakukan identifikasi dan survei komprehensif  profil industri 

rumah tangga (IRT) potensial di wilayah Tahura WAR. Satu diantaranya 

adalah produk gula Aren, produk buah-buahan, dan rumah-rumah penduduk 

yang seusai untuk dikembangkan jadi homestay di wilayah Gunungbetung. 

Kegiatan ini diperlukan untuk memetakan dan menetapkan kelayakan dan 

potensi lokasi yang akan dijadikan mitra di dalam kegiatan ini. Selain data-

data yang terkait dengan profil petani, motivasi dan kesediaan petani untuk 

bermitra dengan pelaksana kegiatan melalui skenario yang ditetapkan juga 

dijajagi.  

 

3.3.  Pengembangan produk gula aren menjadi gula semut dicampur dengan kopi 

local pada tahun I. Kampung Sumber Agung merupakan salah satu kampung 

penghasil gula aren yang dekat dengan Kota Bandarlampung. 

Pengembangan produk gula aren menjadi gula semut dikemas dicampur 

dengan kopi local diharapkan akan mendukung pelaksanaan program 

agroekowisata. Para tamu diharapkan akan menikmati kopi ini sambil 
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menikmati aneka sajian yang berasal dari wilayah ini dan atau ketika 

menginap di homestay pada wilayah ini. 

 
3.4.  Pembangunan homestay 

Merenovasi rumah-rumah di Kampung Sumber Agung yang dinilai layak 

untuk dikembangkan sebagai homestay. Renovasi disini bukan berarti 

memperbaiki kondisi rumah secara total namun merupakan renovasi pada 

bagian-bagian rumah yang akan emndukung program ekowisata, yaitu 

renovasi kamar mandi, 1 buah kamar tidur, dapur, dan kamr tamu serta 

kamar makan. Pada tahun pertama dimulai dengan renovasi 2 (dua) buah 

rumah dan pada akhir program diakhir tahun ketiga akan ada 5 rumah yang 

bias untuk homestay dan siap menerima wisatawan. 

 

3.5. Pembangunan Pusat Pengembangan Agroekowisata.  

Pusat ini dikembangkan dengan tujuan akan menjadi Pusat Promosi dan 

Penjualan semua produk Hasil Hutan Bukan Kayu termasuk jasa lingkungan 

yang dihasilkan atau terdapat di Kampung Sumber Agung dan sekitarnya. 

Selain itu pusat pengembangan ini merupakan suatu kantor yang mempunyai 

data lengkap tentang kondisi, potensi dan berbagai aktivitas yang ada di 

Tahura WAR.  

 

3.6.  Pembangunan Gazebo 

Gazebo yang akan dibangun sampai dengan akhir ketiga adalah sebanyak 5 

buah. Gazebo-gazebo ini dibangun dengan tujuan sebagai tempat duduk 

wisatawan sambil menikmati keindahan alam dan mencicipi semua produksi 

Tahura. Gazebo terbuat dari kayu dan bambu dan beratapkan ijuk atau 

bahan lain yang ramah lingkungan. 

 

3.7.  Pembangunan Pusat Penjualan Buah 

Pusat-pusat buah dibangun untuk realokasi penjualan aneka buah yang 

dihasilkan dari Tahura, misal durian, manggis dan lain-lain. Pusat penjualan 

buah akan dibangun tidak jauh dari Pusat Pengembangan Agroekowisata 

dan gazebo sehingga para wisatawan dapat menikmati aneka buah sekaligus 

minum kopi yang dihasilkan oleh masyarakat.  
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3.8.  Pengembangan paket atau rute ekowisata tracks. Bersama kelompok 

masyarakat disusun beberapa rute ekowisata tracks yang melalui berbagai 

keindahan alam yang ada dan atau melalui lokasi-lokasi yang spesifik. 

 

3.9. Pendampingan Pengembangan Agroekowisata melalui Penguatan 

Kelembagaan Masyarakat. Saat ini telah ada kelompok Gapoktan dan juga 

KPPH (Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan). Dengan dikembangkannya 

program agroekowisata maka diperlukan adanya peningkatan kapaistas dan 

keahlian masyarakat dalam hal ini. Setelah ditingkatkan melalui suatu 

pelatihanan maka tetap perlu ada pendampingan agar materi yang telah 

dilatihkan dapat diaplikasikan secara tetap dan diharapkan program ini akan 

berkelanjutan. Pendampingan juga akan dilaksanakan melalui keikutsertaan 

2 (dua) orang masyarakat secara langsung membantu dalam 

penyelenggaraan program.  
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BAB 4. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

 

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Unila memiliki pengalaman yang 

cukup banyak dalam membangun kemitraan dalam kerangka kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat. Berbagai skema program, seperti misalnya: hibah kompetisi 

dari Dikti (Rapid, Hi-Link, IbM, IbK, IbPE, IbKK, IbW, RUK, dan KKN Tematik), 

kerjasama kegiatan dengan Pemda, LIPI, Departemen Pertanian, dan swasta 

pernah dilakukan. Dalam lima tahun terakhir (2008-2012), LPM Unila menunjukkan 

kinerja yang cukup mumpuni. Total jumlah kegiatan PkM dan dananya 

menunjukkan tren peningkatan (Tabel 2).  

 

Tabel 2. Jumlah dana pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh LPM 
Unila Tahun 2008-2012 

No 
Sumber 

Dana 

Jumlah Judul Jumlah Dana (Juta Rupiah) 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

1 PNBP 95 110 179 266 149 285 385 721,6 1065,5 507,5 

2 DIKTI 6 16 10 6 20 190 360,4 651,5 379,5 1491,4 

3 Mandiri NA 111 263 264 93 NA NA NA NA NA 

4 APBN NA NA NA NA NA NA NA NA NA 350 

5 Kerjasama 7 22 115 110 355 946 2954,2 1249,3 5370,5 6649,4 

Total 108 259 567 646 617 1421,5 3699,6 2622,4 6815,5 8998,3 

Keterangan : NA = data tidak tersedia  
Sumber : Unila, 2012 
 

Sementara itu, dalam rencana kegiatan IbW-Pemda ini didukung oleh tim 

pelaksana dengan kepakaran yang sesuai dengan masalah yang sedang 

ditangani.  Hampir seluruh anggota tim telah memiliki banyak pengalaman sesuai 

dengan kepakarannya dan juga berpengalaman melaksanakan program-program 

pengabdian kepada masyarakat (CV terlampir).  Dalam pelaksanaan program akan 

mengikutsertakan 2 orang tenaga pendamping yang berasal dari masyarakat 

sebagai strategi persiapan “phasing out.” Kedua orang tersebut tidak termasuk 

dalam anggota Tim. Tujuan adanya tenaga pendamping dari masyarakat adalah 

untuk keterjaminan atas keberlanjutan program. Ketika program ini berakhir maka 

diharapkan sudah ada anggota masyarakat yang mampu meneruskan pengelolaan 
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Pusat Pengembangan Agroekowisata secara baik dan tepat. Anggota tim dengan 

kepakarannya disajikan dalam Tabel 3 berikut.  

 
Tabel 3.  Daftar Tim, Kepakaran, dan Tugasnya di dalam IbW-Pemda 

No 
Nama Anggota 

Tim 
Kepakaran Tugas dalam IbW 

1 Dr. Christine 
Wulandari 

Manajemen 
Sumberdaya Hutan 

Koordinator  

2 Dr. Pitojo Budiono Penyuluhan 
Pembangunan 

Aspek Sosial 

3 Rusita, S.Hut., MP Ekowisata Aspek Ekowisata 
4 Drs. Afif Bintoro, 

M.P 
Budidaya Kehutanan Aspek budidaya kehutanan 

5 Ir. Surapto, M.P Teknologi Pertanian Aspek teknologi pertanian 
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BAB 5. HASIL YANG DICAPAI 

 

5.1.  Persiapan internal dalam Tim IbW dan juga dengan berbagai mitra termasuk  

 Pokdarwis Gunung Betung 

 

 

 

5.2.  Sosialisasi dan Pemantapan Program Pengembangan Agroekowisata tahun I  

dan II. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyampaikan secara lebih luas 

rencana dan gagasan kegiatan kepada stakeholder yang terlibat, 

diantaranya: pemerintah desa, UPT Tahura, Kelompok masyarakat, tokoh 

masyarakat, Dinas Pertanian Kehutanan, Dinas Perdagangan. Kegiatan ini 

bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung yang sudah 

lebih dahulu establish membina dan melingkupi pelaku usaha di bidang 

wisata. Di dalam sosialisasi ada beberapa masukan terkait dengan 

pengembangan program atau penguatan kegiatan tanpa mengurangi ataupun 

merubah secara frontal tujuan program IbW ini.  

 

5.3.  Pada tahun I dilakukan identifikasi dan survei komprehensif  profil industri 

rumah tangga (IRT) potensial di wilayah Tahura WAR. Satu diantaranya 

adalah produk gula Aren, produk buah-buahan, dan rumah-rumah penduduk 

yang seusai untuk dikembangkan jadi homestay di wilayah Gunungbetung. 

Kegiatan ini diperlukan untuk memetakan dan menetapkan kelayakan dan 

potensi lokasi yang akan dijadikan mitra di dalam kegiatan ini. Selain data-

data yang terkait dengan profil petani, motivasi dan kesediaan petani untuk 

bermitra dengan pelaksana kegiatan melalui skenario yang ditetapkan juga 
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dijajagi. Data-data yang terkumpul kemudian tersimpan di kelompok 

Pokdarwis dan tersedia di pusat pengembangan ekowisata yang 

dikembangkan mereka. 

 

5.4.  Pada tahun I dilakukan pengembangan produk gula aren menjadi gula semut 

dicampur dengan kopi lokal. Kampung Sumber Agung merupakan salah satu 

kampung penghasil gula aren yang dekat dengan Kota Bandarlampung. 

Pengembangan produk gula aren menjadi gula semut dikemas dicampur 

dengan kopi local diharapkan akan mendukung pelaksanaan program 

agroekowisata. Para tamu diharapkan akan menikmati kopi ini sambil 

menikmati aneka sajian yang berasal dari wilayah ini dan atau ketika 

menginap di homestay pada wilayah ini. 

  

 Berdasarkan pelaksanaan di tahun I diketahui bahwa keuntungan yang 

diperoleh masyarakat dibawah 10%. Artinya, program ini tidak realistis untuk 

dilanjutkan dan perlu ada alternative program lain yang menghasilakn produk 

spesifik dari wilayah ini. Ada alternatif pengembangan berbagai produk 

dengan bahan dasar jamur karena sudah ada beberapa masyarakat Sumber 

Agung yang mengembangkannya dan jumlah produksinya cukup banyak dan 

laku di pasaran. 

      

5.5.  Pembangunan homestay 

Merenovasi rumah-rumah di Kampung Sumber Agung yang dinilai layak 

untuk dikembangkan sebagai homestay. Renovasi disini bukan berarti 

memperbaiki kondisi rumah secara total namun merupakan renovasi pada 

bagian-bagian rumah yang akan emndukung program ekowisata, yaitu 

renovasi kamar mandi, 1 buah kamar tidur, dapur, dan kamr tamu serta 

kamar makan. Pada tahun pertama dimulai dengan renovasi 2 (dua) buah 

rumah dan pada akhir program diakhir tahun ketiga akan ada 5 rumah yang 

bias untuk homestay dan siap menerima wisatawan. 

 

Sampai dengan akhir tahun I telah dikembangkan 2 rumah yang akan dipakai 

sebagai homestay. Untuk program tahun 2016 akan ditambah 2 rumah 

homestay lagi. 
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5.6. Pembangunan Pusat Pengembangan Agroekowisata.  

Pusat ini dikembangkan dengan tujuan akan menjadi Pusat Promosi dan 

Penjualan semua produk Hasil Hutan Bukan Kayu termasuk jasa lingkungan 

yang dihasilkan atau terdapat di Kampung Sumber Agung dan sekitarnya. 

Selain itu pusat pengembangan ini merupakan suatu kantor yang mempunyai 

data lengkap tentang kondisi, potensi dan berbagai aktivitas yang ada di 

Tahura WAR.  

 

Pada tahun I telah dibangun sebuah aula atau pusat pengembangan yang 

berupa rumah panggung dan dibangun dengan bahan-bahan yang ramah 

lingkungan misal dari kayu dan bambu. Di lapangan ternyata bangunan yang 

tidak diawetkan secara baik akan mudah terkena rayap, demikian pula 

bangunan ini sehingga pada awal tahun II dilakukan penyesuaian program 

dan budget karena harus merenovasi bangunan ini. Renovasi dilakukan 

dengan kembali dibangunnya aula ini dengan batu dan semen agar awet dan 

tetap bisa digunakan meskipun program IbW sudah berakhir di lokasi ini. 

 

 

 

 

5.7.  Pembangunan Gazebo 

Gazebo yang akan dibangun sampai dengan akhir ketiga adalah sebanyak 5 

buah. Gazebo-gazebo ini dibangun dengan tujuan sebagai tempat duduk 

wisatawan sambil menikmati keindahan alam dan mencicipi semua produksi 

Tahura. Gazebo terbuat dari kayu dan bambu dan beratapkan ijuk atau 

bahan lain yang ramah lingkungan. 
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Sampai dengan bulan Oktober 2016 bersama kelompok masyarakat telah 

dibangun 3 buah gazebo dengan view gunung betung dan teluk lampung. 

 

 

 

 

5.8.  Pembangunan Pusat Penjualan Buah 

Pusat-pusat buah dibangun untuk realokasi penjualan aneka buah yang 

dihasilkan dari Tahura, misal durian, manggis dan lain-lain. Pusat penjualan 

buah akan dibangun tidak jauh dari Pusat Pengembangan Agroekowisata 

dan gazebo sehingga para wisatawan dapat menikmati aneka buah sekaligus 

minum kopi yang dihasilkan oleh masyarakat.  

 

Hingga bulan Oktober 2016, bersama kelompok masyarakat telah 

dikembangkan 1 bangunan untuk penjualan buah atau HHBK lainnya. 

 

5.9.  Pengembangan paket atau rute ekowisata tracks. Bersama kelompok 

masyarakat disusun beberapa rute ekowisata tracks yang melalui berbagai 

keindahan alam yang ada dan atau melalui lokasi-lokasi yang spesifik. 

 

 Sampai dengan bulan Oktober 2016 masih dalam tahap perencanaan. 

 

5.10. Pendampingan Pengembangan Agroekowisata melalui Penguatan 

Kelembagaan Masyarakat. Saat ini telah ada kelompok Gapoktan dan juga 

KPPH (Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan). Dengan dikembangkannya 
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program agroekowisata maka diperlukan adanya peningkatan kapaistas dan 

keahlian masyarakat dalam hal ini. Setelah ditingkatkan melalui suatu 

pelatihanan maka tetap perlu ada pendampingan agar materi yang telah 

dilatihkan dapat diaplikasikan secara tetap dan diharapkan program ini akan 

berkelanjutan. Pendampingan juga akan dilaksanakan melalui keikutsertaan 

2 (dua) orang masyarakat secara langsung membantu dalam 

penyelenggaraan program.  

  

 Berdasarkan kesepakatan yang ada maka Payung Program Pemberdayaan 

Masyarakat adalan melalui Pokdarwis. Selain itu, tidak hanya 2 orang saja 

anggota masyarakat yang akan mendampingi program ini di lapang namun 

akan dilakukan oleh semua pengurus Pokdarwis. 

  

 Pendampingan kelembagaan akan terus dilakukan terutama untuk 

memperkuat kelembagaan Pokdarwis dalam rangka mengembangkan 

program ekowisatanya. 
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BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

3.1.  Pembahasan program secara internal dalam Tim IbW 

 

3.2.  Pemantapan Program Pengembangan Agroekowisata 

Akan dilaksanakan pemantapan program pengembangan agroekowisata 

bersama para stakeholder yang terlibat, diantaranya: pemerintah desa, UPT 

Tahura, Kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, Dinas Pertanian 

Kehutanan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Pariwisata. Kegiatan ini 

dilaksanakan secara bermitra terutama dengan Dinas Pariwisata Kota Bandar 

Lampung yang mempuntai tupoksi untuk mengembangkan program 

ekowisata di Bandrlampung.  

 

3.3.  Pengembangan produk jamur sebagai pengganti produk gula aren menjadi 

gula semut.  Pengembangan produk olahan jamur diharapkan akan 

mendukung pelaksanaan program agroekowisata di Sumber Agung.  

 

3.4.  Pembangunan homestay 

Pada tahun II merenovasi lagi 2 rumah yang sudah disepakati akan 

dikembangkan sebagai homestay di Kampung Sumber Agung. Renovasi 

disini bukan berarti memperbaiki kondisi rumah secara total namun 

merupakan renovasi pada bagian-bagian rumah yang akan emndukung 

program ekowisata, yaitu renovasi kamar mandi, 1 buah kamar tidur, dapur, 

dan kamr tamu serta kamar makan. Untuk tahun ke 3 kemungkinan akan 

dilakukan di kampung lainnya. 

 

3.5. Pembangunan Pusat Pengembangan Agroekowisata.  

Pusat ini akan terus dilengkapi fasilitasnya misal wifi.  Tujuan adanya pusat 

pengembangan agroekowisata adalah menjadi Pusat Promosi dan Penjualan 

semua produk Hasil Hutan Bukan Kayu termasuk jasa lingkungan yang 

dihasilkan atau terdapat di Kampung Sumber Agung dan sekitarnya. Selain 

itu pusat pengembangan ini merupakan suatu kantor yang mempunyai data 
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lengkap tentang kondisi, potensi dan berbagai aktivitas yang ada di Tahura 

WAR. Ruang besar yang ada juga bisa dipakai sebagai ruang pertemuan 

yang bisa dipinjamkan kepada public 

 

3.6.  Pembangunan Gazebo 

Gazebo yang akan dibangun sampai dengan akhir ketiga adalah sebanyak 5 

buah. Gazebo-gazebo ini dibangun dengan tujuan sebagai tempat duduk 

wisatawan sambil menikmati keindahan alam dan mencicipi semua produksi 

Tahura termasuk kopi gula semut. Ukuran masing-masing gazebo adalah 2 m 

x 2 m dan bahannya terbuat dari kayu atau bamboo dan beratapkan ijuk atau 

bahan lain yang ramah lingkungan.  

 

3.7.  Pembangunan Pusat Penjualan Buah dan HHBK lainnya 

Pusat penjualan buah atau HHBK lainnya juga akan terus dilengkapi. 

Pengembangan untuk realokasi penjualan aneka buah yang dihasilkan dari 

Tahura, misal durian, manggis dan lain-lain. Pusat penjualan buah dibangun 

di sekitar Pusat Pengembangan Agroekowisata dan gazebo sehingga para 

wisatawan dapat menikmati aneka buah sekaligus minum kopi atau hidangan 

spesifik dari jamur atau lainnya yang dihasilkan oleh masyarakat.  

 

3.8.  Pengembangan rute ekowisata tracks. Bersama kelompok masyarakat 

disusun beberapa rute ekowisata tracks yang melalui berbagai keindahan 

alam yang ada dan atau melalui lokasi-lokasi yang spesifik. Program ini akan 

dilaksanakan pada awal tahun ke -3. 

 

3.9. Pendampingan Pengembangan Agroekowisata melalui Penguatan 

Kelembagaan Masyarakat. Saat ini telah ada kelompok Gapoktan dan juga 

KPPH (Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan). Dengan dikembangkannya 

program agroekowisata maka diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan 

keahlian masyarakat dalam hal ini. Setelah ditingkatkan melalui suatu 

pelatihan maka tetap perlu ada pendampingan agar materi yang telah 

dilatihkan dapat diaplikasikan secara tetap dan diharapkan program ini akan 

berkelanjutan.  
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 Berdasarkan kesepakatan yang ada maka Payung Program Pemberdayaan 

Masyarakat adalan melalui Pokdarwis. Dengan demikian semua program 

peningkatan kapasitas akan melalui Pokdarwis, termasuk pelatihan-pelatihan 

dan pendampingan yang akan dilaksanakan mulai tengah tahun ke-1 hingga 

akhir tahun ke-3.  
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BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan 4 program yang direncanakan akan dilaksanakan pada 

tahun kedua, sampai dengan pertengahan Juli 2016 sudah dilaksanakan 

3 kegiatan dan 1 kegiatan lainnya yang sudah mulai berproses.  

2. Keberlanjutan dukungan pelaksanaan program dari pihak terkait 

terutama dari Dinas Pariwisata, dan Dinas Pertanian Kehutanan Kota 

Bandarlampung sangat positif. 

3. Terjadi beberapa perubahan kebijakan pemerintah Kota Bandarlampung 

dalam pemanfaatan anggaran pengabdian kepada masyarakat termasuk 

IbW. Dengan demikian perlu perubahan yang dibahas dengan lembaga-

lembaga pemerintah yang relevan. 

 

B. Saran  

 

Terjadinya perubahan  peraturan pemerintah Kota Bandarlampung terkait dengan 

pemanfaatan dana pengabdian kepada masyarakat yang akan disharing dengan 

program IbW maka   perlu diadakan pembahasan yang intensif dengan lembaga-

lembaga lain yang relevan untuk memperoleh perubahan rencana pemanfaatan 

dana yang realistis.  Selain itu mendapatkan dukungan dana dari  lembaga lainnya.
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