
PERENCANAAN LANSKAP  

PENGEMBANGAN KAWASAN AGROFORESTRI  

PEKON SUKOHARJO-I KABUPATEN PRINGSEWU 

MENJADI OBJEK DESTINASI WISATA  

 

 

(Skripsi) 

 

 

 

 

Oleh  

RIZKIA MEUTIA PUTRI 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

FAKULTAS PERTANIAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2017 



Rizkia Meutia Putri 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 
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Kawasan agroforestri Pekon Sukoharjo-I Kabupaten Pringsewu merupakan 

kawasan hutan rakyat yang akan dikembangkan menjadi objek destinasi wisata 

dalam bentuk agrowisata.  Kawasan ini memiliki lahan seluas 43,7 hektar.  

Pengembangan kawasan ini memerlukan perencanaan yang baik, untuk 

menghasilkan lanskap yang mendukung kegiatan atraksi wisata.  Penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji potensi dan sumberdaya, serta merencanakan lanskap 

pengembangan kawasan agroforestri di Pekon Sukoharjo-I, Kecamatan Sukoharjo, 

Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung untuk menjadi objek destinasi wisata.  

Metode yang digunakan pada penelitian adalah metode Gold.  Potensi serta 

sumberdaya yang tersebar di tapak adalah telaga “Ngudi Rukun” sebagai atraksi 

utama, lahan budidaya yang luas, kontur yang beragam, dan wilayah konservasi.  

Zona yang didapatkan dari hasil analisis potensi biofisik lahan berdasakan satuan 

lereng adalah zona intensif, zona semi-intensif, dan zona konservasi.  Ruang 

kegiatan yang direncanakan pada kawasan agroforestri adalah area penerimaan 
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0,5 hektar, area pelayanan 2,5 hektar, area atraksi telaga 1,5 hektar, area atraksi 

budidaya 3,1 hektar, dan area konservasi 8,1 hektar.  Sirkulasi terdiri dari sirkulasi 

utama kawasan sepanjang 1,5 kilometer, sirkulasi atraksi telaga sepanjang 0,5 

kilometer, sirkulasi alternatif sepanjang 3,75 kilometer, dan sirkulasi khusus 

tracking sepanjang 1,75 kilometer dengan total keseluruhan sirkulasi sepanjang 

7,5 kilometer.  Tata hijau atau vegetasi yang digunakan pada tapak berupa 

kombinasi tanaman asli kawasan agroforestri dan tanaman lanskap, yang 

mendukung nilai fungsional dan estetis kawasan sebagai objek destinasi wisata. 

 

Kata kunci: agrowisata, kawasan agroforestri, perencanaan lanskap 
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I.  PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Lampung merupakan provinsi yang sangat luas dan mempunyai banyak potensi 

serta sumberdaya yang menarik.  Setiap wilayah kabupaten atau kota memiliki 

potensi dan sumberdaya alam yang bervariasi sesuai dengan keadaan iklim dan 

topografinya.  Perbedaan tersebut adalah potensi yang baik untuk 

mengembangkan suatu wilayah menjadi objek wisata yang khas.  Lampung juga 

memiliki banyak pilihan objek wisata karena keadaan topografi yang 

bergelombang serta kekayaan alam yang melimpah, diantaranya yaitu wisata 

pantai, wisata alam, kebun binatang, penangkaran, dan lainnya.  Keadaan tersebut 

membuktikan Lampung berpotensi untuk mengembangkan suatu daerah menjadi 

kawasan pariwisata di segala bidang, termasuk pertanian atau agrowisata.   

Agrowisata merupakan bagian dari kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha 

pertanian (agro) sebagai objek wisata yang utama.  Kabupaten Pringsewu adalah 

kabupaten yang memiliki potensi agrowisata yang dapat dikembangkan sebagai 

sebuah objek destinasi wisata.  Keadaan topografi yang beragam dan potensi 

pertanian yang besar pada daerah ini, juga merupakan potensi yang menunjang 

pengembangan daerah menjadi sebuah agrowisata.  Selain itu, Kabupaten 

Pringsewu juga mempunyai ciri khas sebagai kabupaten seribu bambu yang 
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tertuang pada nama daerahnya.  Salah satu lokasi yang berpotensi untuk 

dikembangkan menjadi agrowisata di Pringsewu adalah kawasan agroforestri 

seluas 43,7 hektar yang bertempat di Pekon Sukoharjo-I, Kecamatan Sukoharjo, 

Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.  Kawasan agroforestri tersebut 

merupakan kawasan kehutanan yang saat ini belum dikenal secara luas.  Beberapa 

potensi dan sumber daya yang dapat dikembangkan di kawasan ini adalah danau, 

bentangan sawah dan perkebunan, serta nuansa yang masih alami.   

Perencanaan yang baik akan menghasilkan suatu rancangan yang optimal dalam 

mendukung kegiatan dalam kawasan agrowisata tersebut.  Perencanaan lanskap 

memfokuskan pada pengkajian area lahan secara sistematis bagi berbagai 

kebutuhan saat ini dan di masa yang akan datang.  Menurut Hakim (2012), 

perencanaan lanskap yang baik akan menghasilkan penempatan fasilitas yang 

mendukung aktivitas dan memenuhi kebutuhan penggunanya.  Selain itu, 

kombinasi dari elemen di lapangan akan menghasilkan keseimbangan dalam 

penyusunan elemen alam dan elemen buatan pada suatu tapak.   

Proses perencanaan pada tapak dilakukan dengan langkah inventarisasi, analisis 

dan sintesis, serta konsep sehingga menghasilkan desain yang sesuai, untuk 

mendukung pengembangan potensi yang ada serta kombinasi elemen yang ada di 

tapak.  Perencanaan lanskap agrowisata ini diharapkan dapat memperkenalkan 

Kabupaten Pringsewu sebagai daerah yang memiliki kawasan agroforestri, dengan 

potensi wisata kawasan yang estetis sesuai dengan konsep agrowisata yang ideal.  

Kawasan ini dapat menjadi referensi baru bagi wisatawan sebagai objek destinasi 

wisata di Lampung. 
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1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

(1) Mengkaji potensi dan sumberdaya di kawasan agroforestri di Pekon 

Sukoharjo-I, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung untuk dikembangkan 

menjadi objek destinasi wisata.   

(2) Menghasilkan perencanaan lanskap pengembangan kawasan agroforestri di 

Pekon Sukoharjo-I Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung menjadi objek 

destinasi wisata.   

 

1.3  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi perencanaan lanskap 

kepada pihak Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan sebagai pedoman dalam 

pengembangan kawasan agroforestri di Pekon Sukoharjo-I, Kabupaten Pringsewu, 

Provinsi Lampung. 

 

1.4  Keluaran Penelitian 

Penelitian ini menghasilkan: 

(1) Desain perencanaan skala menengah yang menjadi acuan dalam perencanaan 

pengembangan kawasan agroforestri menjadi objek destinasi wisata. 

(2) Usulan hasil pemikiran desain perencanaan kepada pemerintah kabupaten 

Pringsewu, sebagai referensi dalam pelaksanaan pengembangan kawasan 

agroforestri menjadi objek destinasi wisata.  
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1.5  Landasan Teori 

Agroforestri merupakan sistem penggunaan lahan berkelanjutan dan mampu 

mengoptimalkan penggunaan lahan, yang dilakukan dengan pengombinasian 

pepohonan dengan tanaman pertanian dan/atau hewan (ternak) dengan 

menerapkan teknik pengelolaan yang praktis sesuai dengan budaya setempat 

(King dan Chandler, 1979).  Sistem agroforestri terdapat tiga dasar komponen 

yang dikelola oleh penggunaan lahan.  Ketiga komponen tersebut diantaranya 

yaitu pohon atau tanaman berkayu, tanaman pertanian, dan hewan (Nair, 1999). 

 

Konsep utama kawasan sebagai daerah pertanian agroforestri dengan melihat 

sumberdaya yang ada, maka jenis wisata yang sesuai dikembangkan adalah 

agrowisata.  Agrowisata merupakan sistem kegiatan yang terpadu dan 

terkoordinasi untuk pengembangan pariwisata sekaligus pertanian, dalam 

kaitannya dengan pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat petani (Sutjipta, 2001).   

Agrowisata juga bertujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi, 

dan hubungan usaha di bidang pertanian.  Pengembangan agrowisata juga 

menonjolkan budaya lokal dalam memanfaatkan lahan.  Proses pengembangan ini 

diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani sambil melestarikan 

sumberdaya lahan, serta memelihara budaya dan teknologi lokal (indigenous 

technology) yang umumnya telah sesuai dengan kondisi lingkungan alaminya.  

Hal tersebut dapat terwujud dengan baik melalui perpaduan beberapa disiplin 

ilmu, salah satunya adalah arsitektur lanskap (Deptan, 2016). 
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Arsitektur lanskap merupakan suatu ilmu dan seni perencanaan (planning) dan 

perancangan (design) serta pengaturan lahan, penyusunan elemen-elemen alam 

dan buatan melalui aplikasi ilmu pengetahuan dan budaya.  Hal tersebut dilakukan  

dengan memperhatikan keseimbangan kebutuhan pelayanan dan pemeliharaan 

sumberdaya, sehingga dapat dihasilkan suatu lingkungan yang efektif secara 

fungsional dan estetis (Hakim, 2000).  

Perencanaan kawasan wisata di bidang pertanian atau agrowisata adalah upaya 

untuk menata dan mengembangkan suatu areal, serta jalur pergerakan pendukung 

kegiatan wisata (Halida, 2006).  Kegiatan perencanaan lanskap ini merupakan 

suatu bentuk kegiatan yang berbasis lahan (lahan based planning) melalui 

kegiatan pemecahan masalah.  Pemecahan masalah yang dijumpai merupakan 

proses dalam pengambilan keputusan berjangka panjang guna memperoleh suatu 

model lanskap atau bentang alam yang fungsional, estetis, dan lestari yang 

mendukung berbagai kebutuhan dan keinginan manusia.  Secara ringkas 

disimpulkan bahwa kegiatan perencanaan lanskap adalah suatu proses pemikiran 

dari suatu ide, gagasan atau konsep ke arah suatu bentuk lanskap atau bentang 

alam yang nyata (Nurisjah, 2007). 

Proses perwujudan lanskap selanjutnya adalah perancangan yang memiliki 

tahapan kerja yang saling berhubungan.  Tahapan kerja yang pertama dalam 

perancangan tersebut berupa pengumpulan data yang dibutuhkan atau disebut juga 

dengan inventarisasi.  Selanjutnya dilakukan analisis dan sintesis terkait potensi 

atau kendala yang diperoleh dari hasil inventarisasi, diikuti oleh konsep dan 

desain, yang merupakan tahap pemecahan fisik secara arsitektur sesuai dengan 
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fungsi dan kegunaannya.  Tahap pemecahan fisik tersebut meliputi konsep ruang, 

konsep sirkulasi, konsep utilitas, dan konsep tata hijau (Gold, 1988).   

Perencanaan lanskap didasari oleh prinsip-prinsip desain yang merupakan dasar 

dari suatu rancangan atau ciptaan bentuk.  Komponen dan unsur-unsur bentuk 

tersebut memiliki sifat masing-masing yang mempunyai karakteristik tersendiri, 

sehingga untuk menyatukan komponen dan unsur tersebut didasarkan pada prinsip 

desain.  Prinsip dasar utama dalam desain adalah faktor “Keteraturan dan 

Kesatuan” atau “Unity and Consistency” karena keteraturan dapat memberikan 

keindahan dalam komposisi (Hakim dan Hardi, 2004).   

Konsep desain merupakan tahap akhir dari pemecahan masalah yang akan 

menjadi acuan bagi rancangan yang lebih detail.  Konsep tersebut didapatkan 

setelah melalui tahapan berupa inventarisasi, analisis, dan sintesis.  Dengan 

mengikuti seluruh proses dengan baik akan tercipta suatu karya yang sesuai 

dengan nilai fungsional dan nilai estetika sesuai yang diharapkan sehingga 

kepuasan pengguna terpenuhi (Gold, 1988). 

 

1.6  Kerangka Pemikiran 

Kawasan di Pekon Sukoharjo-I, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung 

memiliki nilai penting kawasan yaitu diantaranya terdapat kawasan agroforestri, 

kawasan konservasi dan produksi pertanian, serta adanya kelompok tani yang 

mengelola sebagian besar kawasan ini.  Kawasan ini juga didukung oleh potensi 

serta sumberdaya yang tersebar di tapak, diantaranya yaitu kontur yang beragam 

sehingga tapak terlihat berbukit, telaga yang merupakan kawasan inti, lahan 

perkebunan sebagai kegiatan produksi, bentangan sawah yang luas, serta wilayah 
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konservasi.  Potensi dan sumberdaya yang didukung oleh nilai penting kawasan 

merupakan perpaduan yang tepat bagi kawasan ini untuk dikembangkan menjadi 

sebuah agrowisata.  Namun, potensi agrowisata yang dapat dikembangkan pada 

kawasan belum diimbangi oleh keadaan tapak saat ini. 

Keadaan tapak saat ini yaitu belum memiliki konsep ruang, sirkulasi, dan tata 

hijau yang ideal.  Selain itu, potensi dan sumberdaya pada tapak belum 

dikembangkan dengan baik.  Kondisi ideal tapak yang merupakan kawasan 

agrowisata yaitu adanya penataan ruang, sirkulasi, dan tata hijau yang ideal; 

infrakstruktur yang mendukung; potensi dan sumberdaya menjadi objek destinasi 

wisata utama bagi kawasan; dan atraksi alam sebagai kegiatan wisata untuk 

pengunjung.  Kesenjangan yang ada pada keadaan tapak saat ini dan kondisi ideal 

tersebut diharapkan dapat diatasi dengan melakukan tindakan perencanaan 

lanskap pengembangan kawasan agroforestri.  Perencanaan lanskap ini merupakan 

tindakan pemanfaatan dan pemecahaan masalah pada kawasan agroforestri Pekon 

Sukoharjo-I, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung menjadi objek destinasi 

wisata.  Kerangka pemikiran pada penelitian ini disajikan pada Gambar 1.   
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Nilai penting agroforestri 

- Kawasan agroforestri 
- Kawasan produksi pertanian 

- Kawasan konservasi 

- Kelompok tani 

 
Potensi tapak 

- Kontur beragam 
- Bukit agroforestri 

- Telaga Ngudi Rukun 

- Lahan perkebunan 
- Bentangan sawah 

 
Potensi Agrowisata 

 
Eksisting  Kondisi ideal 

- Belum ada konsep ruang, sirkulasi, dan 

tata hijau yang ideal 
- Potensi dan sumberdaya belum 

dikembangkan dengan baik 

- Perlu dilakukan perencanaan lanskap 
yang ideal 

 

- Terdapat penataan ruang, sirkulasi, dan 
tata hijau yang ideal 

- Infrastruktur mendukung 

- Potensi alam menjadi objek destinasi 
wisata 

- Atraksi alam sebagai kegiatan wisata 

 

 
Perencanaan Lanskap Pengembangan  

Kawasan Agroforestri Pekon Sukoharjo-I 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Perencanaan Lanskap 

Lanskap merupakan suatu bentang alam dengan karakteristik tertentu yang dapat 

dinikmati oleh seluruh indera manusia.  Dalam suatu tapak, karakter lanskap harus 

menyatu dan direncanakan dengan baik secara harmonis dan alami untuk 

memperkuat karakter lanskap tersebut.  Perencanaan adalah suatu proses sintesis 

yang kreatif tanpa akhir dan dapat ditambah, juga merupakan proses yang rasional 

dan evolusi yang teratur.  Perencanaan merupakan urutan-urutan pekerjaan yang 

panjang dan terdiri dari bagian-bagian pekerjaan yang saling berhubungan dan 

berkaitan (Simonds, 1983).     

Semua bagian pekerjaan dalam perencanaan tersusun sedemikian rupa sehingga 

apabila terjadi perubahan pada suatu bagian, maka akan mempengaruhi bagian 

yang lain (Simonds, 1983).  Perencanaan tapak menurut Laurie (1986) dapat 

dinyatakan sebagai suatu kompromi antara penyesuaian pada tapak untuk 

mencocokan dengan program dan adaptasi pada program dikarenakan tapaknya.   

Perencanaan lanskap adalah salah satu bentuk produk utama dalam kegiatan 

arsitektur lanskap.  Perencanaan lanskap ini merupakan suatu bentuk kegiatan 

penataan yang berbasis lahan (land based planning) melalui kegiatan pemecahan 

masalah yang dijumpai dan merupakan proses untuk pengambilan keputusan 
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berjangka panjang guna mendapatkan suatu model lanskap atau bentang alam 

yang fungsional, estetis dan lestari yang mendukung berbagai kebutuhan dan 

keinginan manusia dalam upaya meningkatkan kenyamanan dan 

kesejahteraannya.  Secara ringkas dinyatakan bahwa kegiatan merencana suatu 

lanskap adalah suatu proses pemikiran dari suatu ide, gagasan atau konsep kearah 

suatu bentuk lanskap atau bentang alam nyata (Nurisjah, 2007).   

 

2.2  Pengertian Kawasan 

Kawasan adalah wilayah yang berbasis pada keberagaman fisik dan ekonomi, 

tetapi memiliki hubungan erat dan saling mendukung satu sama lain secara 

fungsional demi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan 

kesejahteraan rakyat.  Kawasan didefinisikan sebagai wilayah yang mempunyai 

fungsi tertentu, dengan kegiatan ekonomi, sektor dan produk unggulannya 

mempunyai potensi mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.  

Kawasan ini baik secara sendiri maupun secara bersama membentuk suatu 

kelompok.  Kelompok tersebut dapat berupa kelompok pertanian dan kelompok 

industri, bergantung pada kegiatan ekonomi yang dominan dalam kawasan itu 

(Bappenas, 2004).   

Kawasan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau 

budidaya.  Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama 

melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan 

sumberdaya buatan.  Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan 

fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya 
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alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.  Dalam pengembangan suatu 

kawasan menjadi kawasan pariwisata (termasuk juga agrowisata) ada lima unsur 

yaitu attractions, facilities, infrastructure, transportation, dan hospitality 

(Spilline, 1994). 

Unsur atraksi atau attractions yang dimaksud dalam konteks pengembangan 

agrowisata adalah hamparan kebun/lahan pertanian, keindahan alam, keindahan 

taman, budaya petani, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas 

pertanian.  Unsur fasilitas atau facilities yang diperlukan yaitu penambahan sarana 

umum, telekomunikasi, hotel, dan restoran pada sentra-sentra pasar.  Unsur 

infrastruktur atau infrastructure yang dimaksud yaitu dalam bentuk sistem 

pengairan, jaringan komunikasi, fasilitas kesehatan, terminal pengangkutan, 

sumber listrik dan energi, sistem pembuangan kotoran atau pembuangan air, jalan 

raya dan sistem keamanan.  Unsur transportasi atau transportation yaitu berupa 

transportasi umum, terminal bus, sistem keamanan penumpang, sistem informasi 

perjalanan, tenaga kerja, kepastian tarif, dan peta kota/objek wisata.  Unsur  

hospitality yaitu keramah-tamahan masyarakat yang akan menjadi cerminan 

keberhasilan sebuah sistem pariwisata yang baik (Spilline, 1994).   

 

2.3  Agroforestri 

2.3.1  Pengertian Agroforestri 

Agroforestri merupakan sistem penggunaan lahan secara terpadu yang 

mengombinasikan pepohonan dengan tanaman pertanian dan/atau ternak (hewan) 

yang dilakukan baik secara bersama sama atau bergilir dengan tujuan untuk 
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menghasilkan dari penggunaan lahan yang optimal dan berkelanjutan (Hairiah, 

Sardjono, dan Sabarnurdin, 2003).  Agroforestri dapat diartikan sebagai sebuah 

bentuk nama kolektif (collective name) atau nama gabungan dari hasil sistem nilai 

masyarakat yang berkaitan dengan model-model penggunaan hutan secara lestari.  

Namun, dalam bahasa Indonesia agroforestri dikenal dengan sebutan wanatani 

yang artinya melakukan pembudidayaan tanaman kehutanan dengan tanaman 

pertanian pada suatu lahan (Andayani, 2005). 

 

2.3.2  Karakteristik Agroforestri  

Sistem agroforestri memiliki karakter yang berbeda dan unik dibandingkan sistem 

pertanian monokultur.  Adanya beberapa komponen berbeda yang saling  

berinteraksi dalam satu sistem (pohon, tanaman dan/atau ternak) membuat sistem 

ini memiliki karakteristik yang unik, dalam hal jenis produk, waktu untuk 

memperoleh produk dan orientasi penggunaan produk.  Jenis produk yang 

dihasilkan sistem agroforestri sangat beragam, yang bisa dibagi menjadi dua 

kelompok yaitu produk untuk komersial (misalnya bahan pangan, buah-buahan, 

hijauan makanan ternak, kayu bangunan, kayu bakar, daun, kulit, getah) dan 

pelayanan jasa lingkungan (Widianto, Hairiah, Suhardjito, dan Mustofa, 2003). 

Ciri penting agroforestri adalah sebagai berikut: (1) agroforestri biasanya tersusun 

dari dua jenis tanaman atau lebih (tanaman dan/atau hewan), dan salah satu di 

antaranya adalah tumbuhan berkayu; (2) siklus sistem agroforestri selalu lebih 

dari satu tahun; (3) ada interaksi (ekonomi dan ekologi) antara tanaman berkayu 

dengan tanaman tidak berkayu; (4) selalu memiliki dua macam produk atau lebih 

(multi product), misalnya pakan ternak, kayu bakar, buah-buahan, obat-obatan; 
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(5) minimal mempunyai satu fungsi pelayanan jasa (service function), misalnya 

pelindung angin, penaung, penyubur tanah, dan peneduh sehingga dijadikan pusat 

berkumpulnya keluarga/masyarakat; (6) untuk sistem pertanian masukan rendah 

di daerah tropis, agroforestri tergantung pada penggunaan dan manipulasi biomasa 

tanaman terutama dengan mengoptimalkan penggunaan sisa panen; (7) sistem 

agroforestri yang paling sederhanapun secara biologis (struktur dan fungsi) 

maupun ekonomis jauh lebih kompleks dibandingkan sistem budidaya monokultur 

(Lundgren dan Raintree, 1982). 

Agroforestri terdiri dari tiga komponen pokok yaitu kehutanan, pertanian dan 

peternakan.  Penggabungan tiga komponen yang termasuk dalam agroforestri 

adalah: (1) agrisilvikultur yaitu kombinasi antara komponen atau kegiatan 

kehutanan dengan komponen pertanian; (2) silvopastura yaitu kombinasi antara 

komponen atau kegiatan kehutanan dengan peternakan; (3) agrosilvopastura yaitu 

kombinasi antara komponen atau kegiatan pertanian dengan kehutanan dan 

peternakan.  Disamping ketiga kombinasi tersebut, terdapat sistem-sistem lainnya 

yang dapat dikategorikan sebagai agroforestri.  Beberapa contoh yang 

menggambarkan sistem lebih spesifik yaitu: (1) silvofishery yaitu kombinasi 

antara komponen atau kegiatan kehutanan dengan perikanan; (2) apiculture yaitu 

budidaya lebah atau serangga yang dilakukan dalam kegiatan atau komponen 

kehutanan (Hairiah dkk, 2003).   

Tujuan akhir program agroforestri adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat 

petani terutama yang di sekitar hutan, yaitu dengan memprioritaskan partisipasi 

aktif masyarakat dalam memperbaiki keadaan lingkungan yang rusak dan 

berlanjut dengan memeliharanya.  Program-program agroforestri diarahkan pada 
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peningkatan dan pelestarian produktivitas sumberdaya, yang akhirnya akan 

meningkatkan taraf hidup masyarakat (Hairiah dkk, 2003). 

 

2.3.3  Pengelompokan Agroforestri 

Agroforestri dapat dikelompokkan menjadi dua sistem, yaitu sistem agroforestri 

sederhana dan sistem agroforestri kompleks.  Sistem agroforestri sederhana adalah 

suatu sistem pertanian dimana pepohonan ditanam secara tumpang-sari dengan 

satu atau lebih jenis tanaman semusim.  Pepohonan bisa ditanam sebagai pagar 

mengelilingi petak lahan tanaman pangan, secara acak dalam petak lahan, atau 

dengan pola lain misalnya berbaris dalam larikan sehingga membentuk 

lorong/pagar.  Sistem agroforestri kompleks, adalah suatu sistem pertanian 

menetap yang melibatkan banyak jenis tanaman pohon (berbasis pohon) baik 

sengaja ditanam maupun yang tumbuh secara alami pada sebidang lahan dan 

dikelola petani mengikuti pola tanam dan ekosistem menyerupai hutan.  Di dalam 

sistem ini, selain terdapat beraneka jenis pohon, juga tanaman perdu, tanaman 

memanjat (liana), tanaman musiman dan rerumputan dalam jumlah banyak.  Ciri 

utama dari sistem agroforestri kompleks ini adalah kenampakan fisik dan 

dinamika di dalamnya yang mirip dengan ekosistem hutan alam baik hutan primer 

maupun hutan sekunder.  Oleh karena itu, sistem ini dapat pula disebut sebagai 

agroforestri (De Foresta dan Michon,1997).   

Agroforestri dikelompokkan menjadi dua sistem, yaitu sistem agroforestri 

sederhana dan sistem agroforestri kompleks.  Perbedaan kedua sistem tersebut 

yaitu: (1) sistem agroforestri sederhana, yaitu perpaduan satu jenis tanaman 

tahunan dengan satu atau beberapa jenis tanaman semusim.  Jenis pohon yang 
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ditanam pada lahan tersebut merupakan tanaman-tanaman yang bernilai ekonomi 

tinggi seperti karet (Havea braziliansis), kelapa (Cocus nucefera), cengkeh 

(Syzygium aromaticum), dan jati (Tectona grandis).  Tanaman yang ditanam 

merupakan tanaman yang bernilai ekonomi rendah seperti dadap (Eruthina sp.), 

lamtoro (Leucaena leucocephala), kaliandra (Calliandra haematocephalla).  

Tanaman semusim yang biasa ditanam yaitu padi, jagung, palawija, sayur mayur, 

atau jenis tanaman lain seperti pisang (Musa paradisiaca), kopi (Coffea arabica), 

dan kakao (Theobroma cacao); (2) sistem agroforestri kompleks, yaitu suatu 

sistem pertanian menetap yang berisi banyak jenis tanaman (berbasis pohon) yang 

ditanam dan dirawat oleh penduduk setempat dengan pola tanam dan ekosistem 

seperti kawasan hutan.  Sistem ini mencakup sejumlah besar komponen 

pepohonan, perdu, tanaman semusim dan/atau rumput.  Penampakan fisik dan 

dinamika didalamnya mirip dengan ekosistem hutan alam baik primer maupun 

sekunder (Anggraeni, 2002). 

 

2.4  Agrowisata 

2.4.1  Pengertian Agrowisata  

Agrowisata atau agrotourism dapat diartikan juga sebagai pengembangan industri 

wisata alam yang bertumpu pada pembudidayaan kekayaan alam.  Industri ini 

mengandalkan kemampuan budidaya pertanian, peternakan, perikanan, dan 

kehutanan.  Dengan demikian, agrowisata tidak hanya mencakup sektor pertanian, 

tapi juga bagian dari objek wisata yang memanfaatkan usaha pertanian sebagai 

objek wisata (Tirtawinata, Reza, dan Fachrudin, 2009).   
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Wisata agro atau wisata pertanian ini adalah rangkaian aktivitas perjalanan wisata 

yang memanfaatkan lokasi atau kawasan dan sektor pertanian, mulai dari awal 

sampai dengan produk pertanian dalam berbagai sistem, skala, dan bentuk dengan 

tujuan untuk memperluas pengetahuan, pemahaman, pengalaman, dan rekreasi di 

bidang pertanian ini (Nurisyah, 2001).   

Agrowisata sebagai sistem kegiatan yang terpadu dan terkoordinasi untuk 

pengembangan pariwisata sekaligus pertanian, dalam kaitannya dengan 

pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat petani (Sutjipta, 

2001).  Agrowisata mengandung pengertian suatu kegiatan perjalanan atau wisata 

yang dipadukan dengan aspek-aspek kegiatan pertanian.  Jika dilihat dari segi 

substansinya, kegiatan agrowisata lebih menitikberatkan pada upaya menampilkan 

kegiatan pertanian, menonjolkan budaya lokal, meningkatkan pendapatan petani, 

melestarikan sumberdaya lahan, serta memelihara budaya dan teknologi lokal 

yang sesuai dengan kondisi lingkungan alaminya tanpa mengabaikan segi 

kenyamanan (Nurisjah, 2007).   

Agrowisata merupakan sebuah bentuk khusus pariwisata di lokasi usaha tani 

rumah tangga yang dapat berdampak ganda terhadap aspek sosial-ekonomi dan 

permukaan areal (landscape) pedesaan (Brscic, 2010).  Secara formal, agrowisata 

adalah sebuah aktivitas, usaha atau bisnis yang mengkombinasikan elemen dan 

ciri-ciri utama pertanian dan pariwisata dan menyediakan sebuah pengalaman 

kepada pengunjung yang mendorong aktivitas ekonomi dan berdampak pada 

usahatani dan pendapatan masyarakat (Wolfe dan Bullen, 2009).   
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Agrowisata dapat dibedakan dengan desa wisata dan ekowisata.  Desa wisata 

tidak dirancang untuk menghasilkan tambahan pendapatan bagi petani, melainkan  

menjadi  spekulasi  bisnis  dari  perusahaan perjalanan  wisata.  Pengunjung akan 

mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar sewa homestay dan berbagai 

atraksi/paket wisata yang dikonsumsi.  Selanjutnya, ekowisata adalah perjalanan 

wisata yang ditawarkan oleh perusahaan tur dan perjalanan wisata itu bertanggung 

jawab menjaga lingkungan alami dan melestarikan kesejahteraan masyarakat 

lokal, sedangkan dalam agrowisata petanilah yang menawarkan tur pada 

usahataninya dan menyediakan produk agroturistik, pendidikan, dan pengalaman 

menyenangkan kepada masyarakat perkotaan.  Jadi, agrowisata telah dijadikan 

sebuah bisnis yang memiliki dampak ekonomi langsung pada usaha tani dan 

masyarakat sekitarnya (Budiasa, 2011).     

Konsep agrowisata dibedakan menjadi agrowisata tradisional dan agrowisata 

modern.  Agrowisata tradisional hanya menawarkan paket liburan dengan tinggal 

sementara kepada pengunjung untuk menikmati sumberdaya  alami usahatani dan 

petani hanya mendapatkan sejumlah kecil tambahan pendapatan.  Selanjutnya, 

dalam agrowisata modern,  petani  tampak  lebih berinisiatif melakukan investasi 

untuk dapat menawarkan lebih banyak produk agroturistik dengan harapan dapat 

memberikan sumbangan nyata terhadap pendapatan usahataninya (Sznajder, 

Pzezborska, dan Scrimgeour, 2009).   

2.4.2 Karakteristik Agrowisata 

Karakteristik industri agrowisata dibagi menjadi empat bidang, yaitu tanaman 

pangan, hortikultura, tanaman industri, perikanan, dan peternakan.  Agrowisata 
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tanaman pangan dan hortikultura adalah suatu obyek agrowisata yang 

menampilan kegiatan usaha tani yang khas atas tanaman pangan semusim, 

tanaman sayur-mayur, tanaman buah-buahan, dan tanaman hias, termasuk 

menikmati indahnya hamparan persawahan bertingkat.  Agrowisata tanaman 

industri adalah suatu obyek agrowisata yang menampilkan kekhasan kegiatan 

usaha tani tanaman keras, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi 

(Guntoro, 2007).     

Wisatawan dapat menikmati bentuk pohon, bentuk buah, kegiatan budidaya yang 

masih tradisional di kawasan ini, kegiatan pemanenan sampai menikmati hasil 

perkebunan langsung dari kebun.  Kemudian, agrowisata perikanan yaitu suatu 

obyek agrowisata yang menampilkan kegiatan budidaya, penangkapan, rekreasi 

memancing, dan atau pengolahan komoditas perikanan.  Agrowisata peternakan 

adalah suatu obyek agrowisata yang menampilkan kegiatan usaha tani lokal yang 

unik yang meliputi ternak besar dan ternak kecil (Guntoro, 2007).   

Karakteristik agrowisata yaitu meningkatkan konservasi lingkungan, 

meningkatkan nilai estetika dan keindahan alam, memberikan nilai rekreasi, 

meningkatkan kegiatan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta 

memberikan keuntungan ekonomi (Tirtawinata dkk, 2009).   

 

2.4.3  Pengelompokan dan Prinsip Agrowisata  

Agrowisata pada prinsipnya merupakan kegiatan industri yang mengharapkan 

kedatangan konsumen secara langsung di tempat wisata yang diselenggarakan.  

Aset yang penting untuk menarik kunjungan wisatawan adalah keaslian, 

keunikan, kenyamanan, dan keindahan alam.  Oleh sebab itu, faktor kualitas  
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lingkungan menjadi modal penting yang harus disediakan, terutama pada wilayah- 

wilayah yang dimanfaatkan untuk dijelajahi para wisatawan.  Masyarakat 

menyadari pentingnya nilai kualitas lingkungan tersebut, sehingga perlu diajak 

untuk selalu menjaga keaslian, kenyamanan, dan kelestarian lingkungannya 

(Subowo, 2002).   

Ekoturisme dan agroturisme pada dasarnya memiliki prinsip yang sama.  Prinsip-

prinsip tersebut adalah menekankan serendah-rendahnya dampak negatif terhadap 

alam dan kebudayaan yang dapat merusak daerah tujuan wisata, memberikan 

pembelajaran kepada wisatawan mengenai pentingnya suatu pelestarian, 

menekankan pentingnya bisnis yang bertanggung jawab yang bekerja sama 

dengan unsur pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan penduduk 

lokal dan memberikan manfaat pada usaha pelestarian, mengarahkan keuntungan 

ekonomi secara langsung untuk tujuan pelestarian, manajemen sumberdaya alam 

dan kawasan yang dilindungi, memberi penekanan pada kebutuhan zona 

pariwisata regional dan penataan serta pengelolaan tanam-tanaman untuk tujuan 

wisata di kawasan-kawasan yang ditetapkan untuk tujuan wisata tersebut, serta 

memberikan penekanan pada kegunaan studi-studi berbasis lingkungan dan sosial, 

dan program-program jangka panjang, untuk mengevaluasi dan menekan 

serendah-rendahnya dampak pariwisata terhadap lingkungan (Wood, 2000). 

Prinsip lainnya yaitu mendorong usaha peningkatan manfaat ekonomi untuk 

negara, pebisnis, dan masyarakat lokal, terutama penduduk yang tinggal di 

wilayah sekitar kawasan yang dilindungi, berusaha untuk meyakinkan bahwa 

perkembangan pariwisata tidak melampui batas-batas sosial dan lingkungan yang 

dapat diterima seperti yang ditetapkan para peneliti yang telah bekerja sama 
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dengan penduduk  lokal, dan mempercayakan pemanfaatan sumber energi, 

melindungi tumbuhan dan binatang liar, dan menyesuaikannya dengan lingkungan 

alam dan budaya (Wood, 2000). 

Kawasan agrowisata merupakan suatu kawasan yang memiliki potensi atau basis 

kawasan di sektor agro baik pertanian, hortikultura, perikanan maupun 

peternakan, misalnya subsistem usaha pertanian primer (on farm) yang antara lain 

terdiri dari pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan, 

peternakan dan kehutanan.  Lalu, subsistem industri pertanian yang antara lain 

terdiri industri pengolahan, kerajinan, pengemasan, dan pemasaran baik lokal 

maupun ekspor, dan subsistem pelayanan yang menunjang kesinambungan dan 

daya dukung kawasan baik terhadap industri dan layanan wisata maupun sektor 

agro, misalnya transportasi dan akomodasi, penelitian dan pengembangan, 

perbankan dan asuransi, fasilitas telekomunikasi, dan infrastruktur (Bappenas, 

2004).    

Kriteria selanjutnya yaitu adanya kegiatan masyarakat yang didominasi oleh 

kegiatan pertanian dan wisata dengan keterkaitan dan kebergantungan yang cukup 

tinggi, antara lain kegiatan pertanian yang mendorong tumbuhnya industri 

pariwisata, dan sebaliknya kegiatan pariwisata yang memacu berkembangnya 

sektor pertanian, serta adanya interaksi yang intensif dan saling mendukung bagi 

kegiatan agro dengan kegiatan pariwisata dalam kesatuan kawasan, antara lain 

berbagai kegiatan dan produk wisata yang dikembangkan secara berkelanjutan 

(Bappenas, 2004).   
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2.4.4  Manfaat Agrowisata 

Manfaat yang dapat diperoleh dari agrowisata adalah melestarikan sumberdaya 

alam, melestarikan teknologi lokal, dan meningkatkan  pendapatan 

petani/masyarakat sekitar lokasi wisata (Subowo, 2002).  Keuntungan dari 

pengembangan agrotourism bagi petani lokal yaitu: (1)  agrotourism dapat  

memunculkan peluang bagi petani lokal untuk meningkatkan pendapatan, 

meningkatkan taraf hidup, dan kelangsungan operasi mereka;  (2)  menjadi sarana 

yang baik untuk mendidik orang banyak/masyarakat tentang pentingnya 

pertanian, kontribusinya untuk perekoniman secara luas, dan meningkatkan mutu 

hidup;  (3)  mengurangi arus urbanisasi ke perkotaan karena masyarakat telah 

mampu mendapatkan pendapatan yang layak dari usahanya di desa (agritourism);  

(4)  agrotourism dapat menjadi media promosi untuk produk lokal, membantu 

perkembangan regional dalam memasarkan usaha, menciptakan nilai tambah, 

direct-marking merangsang kegiatan ekonomi, dan memberikan manfaat kepada 

masyarakat di daerah dimana agrotourism dikembangkan (Lobo dan Goldman, 

1999).   

Manfaat agrowisata bagi pengunjung adalah menjalin hubungan kekeluargaan 

dengan petani atau masyarakat lokal, meningkatkan kesehatan dan kesegaran 

tubuh, beristirahat dan menghilangkan kejenuhan, mendapatkan petualangan yang 

mengagumkan, mendapatkan makanan yang benar-benar alami (organic food), 

mendapatkan suasana yang benar-benar berbeda, dan biaya wisata yang murah 

karena agrowisata relatif lebih murah daripada wisata yang lainnya (Rilla, 1999).   
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III.   METODE 

3.1  Tempat dan Waktu 

Penelitian ini bertempat di kawasan agroforestri di Jalan Kertasari, Pekon 

Sukoharjo-I, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.  

Secara geografis, tapak terletak pada posisi -5
o
31’61 sampai dengan -5

o
31’51’’ 

Lintang Selatan dan 104
o
96’18’’ sampai dengan 104

o
96’98’’ Bujur Timur.  

Kawasan agroforestri memiliki luas lahan 43,7 hektar.  Peta lokasi penelitian 

disajikan pada Gambar 2.  Waktu penelitian dilaksanakan pada Januari– April 

2017.    

3.2 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, perlengkapan gambar, 

meteran, kamera, dan aplikasi desain pendukung.  Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah peta, masyarakat dan kondisi lahan.   

3.3 Metode  

Perancangan lanskap kawasan agroforestri di Pekon Sukoharjo-I, Kabupaten 

Pringsewu, Provinsi Lampung menggunakan metode Gold.  Metode tersebut 

terdiri dari beberapa tahapan untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu.  

Tahapan dalam perancangan lanskap tersebut antara lain adalah inventarisasi,  
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Gambar 2.  Peta lokasi penelitian 

 

 

analisis dan sintesis, konsep, dan desain. Tahapan perancangan dengan 

menggunakan metode tersebut disajikan pada Gambar 3.  Hasil akhir dari 

perancangan lanskap tersebut berupa desain rancangan.  Tahapan Perencanaan 

Lanskap Pengembangan Kawasan Agroforestri menjadi Objek Destinasi Wisata 

Kabupaten Pringsewu disajikan pada Gambar 4. 

 

 

 

    

Gambar 3.  Tahapan perancangan lanskap 

Inventarisasi 

Analisis dan sintesis 

Konsep 

Desain 
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3.3.1 Inventarisasi  

Tahap inventarisasi merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi dengan 

tujuan tertentu.  Data yang didapatkan dari hasil inventarisasi berupa data primer 

dan sekunder.  Data primer diperoleh dengan cara pengukuran, pengamatan 

langsung, dan wawancara ke kelompok tani serta warga sekitar yang berada di 

kawasan agroforestri Pekon Sukoharjo-I, Kabupaten Pringsewu, Provinsi 

Lampung.  Data sekunder berupa studi pustaka merujuk pada “Grand Design 

Kabupaten Pringsewu” dan administrasi Pemerintah Kabupaten Pringsewu.  Jenis 

data yang diperoleh dari kegiatan inventarisasi merupakan landasan dasar dalam 

merancang suatu desain.  Jenis, bentuk, sumber data, dan cara pengambilan data 

disajikan dalam Tabel 1. 

Tabel 1.  Jenis, bentuk, sumber, dan cara pengambilan data 

No Jenis Data 
Bentuk 

Data 

 

Sumber Data 

 

Cara 

Pengambilan 

Data 

 

1 

 

Letak geografis 

 Batas 

 Luasan dan bentuk 

 

Primer,  

Sekunder  

 

Monografi, 

Lapangan  

 

Survey lapangan, 

Studi pustaka 

2 Aksesibilitas 

 Jalan umum 

 Kendaraan umum 

Primer, 

Sekunder  

 

 

 

Lapang  Survey lapang  

3 Iklim 

 Curah hujan  

 Suhu rata-rata 

 Kelembaban udara 

 

Sekunder  Badan Meteorologi 

dan Geofisika 

(BMG) 

Studi pustaka 

4 Topografi dan Jenis 

Tanah 

 Ketinggian  

 Jenis tanah 

 

 

Primer, 

Sekunder  

Lapang, Google 

Earth 

Survey lapang, 

Studi pustaka 



25 

 

Tabel 1.  Lanjutan. 

No Jenis Data 
Bentuk 

Data 

 

Sumber Data 

 

Cara 

Pengambilan 

Data 

5 Zonasi kelerengan Primer Lapang Survey lapang 

 

6 

 

Hidrologi 

 Sumber air 

 Sirkulasi air 

 

Primer, 

Sekunder 

 

Balai Pengolahan 

Daerah Aliran 

Sungai (BPDAS),  

 

 

Survey lapang, 

Studi pustaka 

7 Vegetasi 

 Jenis vegetasi 

 Struktur vegetasi 

 Jumlah vegetasi 

 Sebaran vegetasi 

Primer  Lapang Survey lapang 

8 Potensi pemandangan Primer  Lapang Survey lapang 

 

9 Kebijakan 

 Peraturan 

Pemerintah 

 Batasan kegiatan 

perencanaan 

 Manajemen 

pengelolaan 

 

Sekunder Kementerian 

Kehutanan, 

Pemerintah Daerah 

Pringsewu  

Studi pustaka 

10 Sosial  

 Penduduk 

 Mata pencaharian 

 Aktivitas 

 Kelompok tani 

Primer  Lapang Survey lapang 

 

3.3.2 Analisis dan Sintesis 

Analisis yaitu kegiatan mendalami kondisi awal yang ada di tapak, berupa potensi 

dan kendala yang dapat menghambat proses perencanaan.  Pada tahap ini, 

pertimbangan kondisi serta karakter tapak menjadi acuan dalam pemecahan 

masalah yang ada di tapak sesuai dengan kebutuhan.  Permasalahan yang ada di 

daerah tapak kawasan agroforestri dianalisis agar dapat ditemukan solusinya, 

sedangkan potensi yang ada dapat dikembangkan sesuai dengan fungsi serta 
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pemanfaatannya sehingga menjadikan kawasan agroforestri menjadi objek 

destinasi wisata yang sesuai dengan rencana lanskap agrowisata.   

 

Tahap sintesis merupakan proses lanjutan dari tahap analisis yang dikembangkan 

sebagai masukan untuk memperoleh rekomendasi perencanaan tapak yang sesuai, 

dengan tujuan dari perencanaan lanskap pengembangan kawasan agroforestri.  

Proses yang dilakukan yaitu dengan cara mempertimbangkan dengan baik tentang 

alternatif solusi apa saja yang dapat direkomendasikan dari permasalahan dan 

potensi yang ada di kawasan agroforestri.   

Gambar 4.  Bagan alir kegiatan penelitian 
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3.3.3  Konsep  

Konsep perencanaan merupakan gagasan yang dikembangkan dari kegiatan 

inventarisasi, analisis, dan sintesis dari kondisi yang ada di lapangan.  Konsep 

yang akan didesain dalam perencanaan lanskap pengembangan kawasan 

agroforestri di Pekon Sukoharjo-I, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung yaitu 

konsep ruang, sirkulasi, dan tata hijau. 

 

3.3.4  Desain 

Tahap desain merupakan pengembangan dari semua konsep yang telah dibuat 

dengan ketepatan penempatan material yang dibuat agar tercipta desain yang 

fungsional dan estetis.   
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V.  SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

(1) Zona kegiatan yang direncanakan pada kawasan agroforestri adalah area 

penerimaan 0,5 hektar, area pelayanan 2,5 hektar, atraksi telaga 1,5 hektar, 

area atraksi budidaya 31,1 hektar, dan area konservasi 8,1 hektar, dari total 

keseluruhan luas kawasan 43,7 hektar. 

(2) Sirkulasi pada kawasan dibuat dengan pola organik untuk menimbulkan kesan 

alami, yang menghubungkan antarruang dengan memanfaatkan topografi yang 

bergelombang.  Konsep sirkulasi memberikan sequence pada tapak dengan 

sirkulasi terdiri dari sirkulasi utama kawasan sepanjang 1,5 kilometer, 

sirkulasi atraksi telaga sepanjang 0,5 kilometer, sirkulasi alternatif sepanjang 

3,75 kilometer, dan sirkulasi khusus tracking sepanjang 1,75 kilometer dari 

total keseluruhan sirkulasi sepanjang 7,5 kilometer. 

(3) Tata hijau atau vegetasi yang digunakan berupa kombinasi tanaman asli 

kawasan agroforestri dan tanaman lanskap, yang mendukung nilai fungsional 

dan estetis kawasan sebagai objek destinasi wisata.  Tanaman yang dipilih 

antara lain adalah tanaman bungur atau ketangi (Lagerstromia speciosa), 

tanaman akasia (Acacia auriculiformis), dan tanaman mahoni (Swietenia 

mahagoni). 
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(4) Manajemen pengelolaan kawasan agrowisata akan dilakukan oleh kelompok 

tani Ngudi Rukun, dengan rekomendasi struktur organisasi yang sesuai 

dengan kebutuhan kawasan. 

 

5.2 Saran 

Saran dari penelitian ini adalah perlu dilakukan perancangan lanskap lebih rinci 

dengan detail engineering design (DED).  Pada hasil penelitian ini, baru pada 

tahap pertimbangan dasar kebutuhan tapak dengan konsep ruang, sirkulasi, dan 

tata hijau yang ideal. 
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