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HUTAN WISATA 

Wine 
Agrobis 

Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarata mayoritas penduduk pedesaan 
melakukan kegiatan ekonomi dengan "bercocok tanam" dan pada umum hanya mengenal 
musim tanam padi dan palawija. 

Dari segi letak geografis, daerah Kabupaten Bantul yang berada dibagian selatan 
khususnya Kecamatan Sanden, dan terutama untuk Kelurahan Gadingsari banyak sekali 
ditemui lahan kosong dengan mayoritas kandungan tanah pasir yang belum digunakan 
sebagai lahan  pertanian. 

Mengingat area lahan ini begitu sangat luas dan masih layak tanam, menurut penulis 
masih bisa diolah sebagai perkebunan yang bisa menghasilkan komoditi pangan yang  
mempunyai nilai  jual dipasaran lokal maupun internasional. 

Hal inilah yang melatar belakangi gagasan ide penulisan dengan harapan dapat 
terwujudnya gagasan tersebut dan pada akhirnya jua bisa meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat kita khusunya kaum petani. yang masih banyak berpola pikir tanam hanya 
padi dan palawija saja. 

 

Jenis tanaman. 

Dengan melihat kondisi tanah, faktor alam, suhu dan cuaca didaerah ini, diteruskan 
dengan nilai komoditi tanaman. Dapat disimpulkan tanaman yang cocok adalah anggur. 
Alasannya karena daerah ini memiliki cukup sinar matahari, kondisi tanah berpasir dan 
memiliki banyak angin. Disamping itu tanaman anggur juga merupakan investasi tanam 
jangka panjang karena dengan satu kali tanam dapat berproduksi selama kurang lebih 10 
tahun kedepan. 

 

Pola penanaman 
Karena tujuan penanaman ini sebagai agrobisnis, maka pola tanam dibuat secara seragam 
dengan berkelompok kapling perkapling yang nantinya dapat mengacu pada terwujudnya 
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hutan wisata dekat pantai. Metode penanaman pada lahan yang sangat luas dan seragam 
ini juga akan memudahkan penanaman, perawatan dan pemasaran hasil produksi. 

 

Kendala 
Menurut pengalaman yang pernah saya lakukan, salah satu aplikasi cocok tanam 
memerlukan pengairan yang cukup dan kontinyu. Hal ini menjadi satu kendala yang 
berarti karena daerah ini belum ada saluran irigasi yang cukup memadai. Maka salah satu 
alternatife adalah menggunakan sumur pompa dengan bantuan daya angin yang 
melimpah (kincir angin) 

 

Produksi 
Tanaman anggur mulai berproduksi pada kisaran umur 1 sampai 1.5 tahun dari mulai 
tanam bibit. Jarak musim panen sekitar tiap 4-6 bulan. Dan berlangsung terus menerus 
selama 10 tahun. Setelah itu tanaman butuh regenerasi dengan cara stek atau penanaman 
ulang. 

Untuk luas lahan 1000m2 dengan asumsi perpohon menghasilkan 10kg permusim, 
jumlah 1000 bibit perkapling dan dengan harga Rp 5000./Kg Biaya perawatan dan pupuk 
permusim (4 bulan) dua kali pemupukan yang menghabiskan tidak lebih dari Rp 
5.000.000. dapat ditafsirkan jumlah hasil produksi yang akan diperoleh sekitar Rp. 
50.000.000 – Rp 5.000.000= Rp. 45.000.000 permusim dikurangi pajak pendapatan. 

Dengan melihat luas daerah yang mencapai 1000 hektar lebih ini, alangkah mubazir bila 
tidak dikelola. dan untuk mewujudkan ide gagasan ini sangat memerlukan kerjasama dan 
pendanaan yang tidak sedikit. Dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan, 
menghasilkan komoditi pangan sekaligus sebagai penghijauan bumi kita, maka perlu 
adanya investasi dari pihak terkait. 

Dan bagi pemegang modal, merupakan satu peluang potensi usaha penanaman 
modal untuk investasi jangka menengah dan jangka panjang sangat dinantikan 
didaerah ini. 

Sengaja tulisan ini dibuat sederhana sebagai wacana dan bahan renungan, syukur bisa 
menjadi realisasi dilapangan seperti yang penulis harapkan.  

Tanaman ini udah pernah saya uji coba dilapangan (lahan kosong dekat pantai) sekitar 
tahun 2000, dengan luas tanah 100m2 dan ditanam sekitar 100 batang bibit. waktu itu 
bibit diperoleh dari karyawan dinas pertanian/perkebunan kabupaten kulonprogo, 
kemudian saya tumbuh kembangkan dirumah sampai pohon benar2 bisa berbuah sekitar 
1-2th. (sampai saat ini pohon anggur yang dirumah juga masih berbuah) dari pengalaman 
tanam ini saya terapkan dilokasi lahan dan bisa tumbuh seperti layaknya selama 1-3 
bulan. karena faktor irigasi yang kurang memadai, dan kesibukan yang memposisikan 
saya, tanaman kurang terawat dan belum bisa menuai hasil buah. Menurut saya, satu 
kesalahan utama waktu itu adalah dari faktor irigasi (belum memakai aplikasi kincir 
angin untuk pengairan).  
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Untuk ide hutan wisata memang hanya ide murni pribadi saya, karena status kepemilikan 
tanah adalah milik pemerintah daerah atau mengacu pada sultan ground (tanah putih) 

Sebagai bukti fisik, berikut saya lampirkan hasil uji coba (study kasus) yang pernah saya 
lakukan pada tanaman anggur dan telah berumur sekitar 9th lebih, seperti terlihat difoto 
pohon masih bisa berproduksi. umur buah sekitar 1.5 bulan, foto diambil hari ini minggu 
16 agustus 2009 sekitar jam 14.00, lokasi dipekarangan rumah.  

 

 

Akhirnya dihaturkan salam persada bangun nusantara kita…….. 

Sorobayan, 15 agustus 2009 
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