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PERANCANGAN AGROWISATA DI ARGOMULYO KOTA SALATIGA

DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR ECOTOURISM

Abstrak

Agrowisata adalah wisata yang sasarannya yaitu pertanian, perkebunan atau perhutanan.
Pengelohan lahan perkebunan yang di jadikan suatu objek wisata yang menarik untuk
wisatawan supaya dapat berkunjung ke tempat wisata tersebut. Ecotourim adalah Suatu
responsible travel ke lingkungan alam yang mendukung konservasi dan meningkatkan
kesejahteraan penduduk setempat, konsep ecotoursm sangat berdampingan antara
pelestarian lingkungan atau energy dan pemanfaatan masyarakat sebagai salah satu
objek utama dari perancangan. Salatiga adalah kota kecil yang berada dikaki gunung
dan memiliki suhu udara yang sangat sejuk sehingga sangat cocok untuk di jadikan
suatu objek pertanian, serta Salatiga berada di antara 2 kota besar yaitu Solo dan
Semarang sehingga strategis untuk dijadikan suatu area wisata.

Kata Kunci : Agrowisata, Ecotoursm, Salatiga

Abstract

Agrowisata is tourism whose target is agriculture, plantation or forestry. Elimination of
plantation land is made an attractive tourist attraction for tourists to be able to visit these
tourist attractions. Ecotourim is a responsible travel to the natural environment that
supports conservation and enhances the welfare of the local population, the concept of
ecotoursm is very side by side between environmental preservation or energy and the
use of society as one of the main objects of design. Salatiga is a small city located in the
foot of the mountain and has very cool temperatures so it is very suitable to be made an
agricultural object, and Salatiga is located between 2 big cities namely Solo and
Semarang so that it is strategically used as a tourist area.

Keywords: Agrowisata, Ecotoursm, Salatiga

1. PENDAHULUAN

Perancangan agrowisata di Argomulyo Salatiga dengan pendekatan arsitektur

ecotoursim adalah perancangan suatu area atau lahan di Argomulyo Salatiga yang

dijadikan sebagai tempat wisata baru di kota Salatiga. Pendekatan yang di gunakan

dalam perancangan ini adalah ecotoursim dengan mengembangkan atau mempertahakan

alam dan memanfaatkan sumberdaya manusia di sekitarnya.

1.1 Latar Belakang

Kecamatan Argomulyo memiliki beberapa kelurahan yang dikelola oleh Argomulyo,

salah satunya yaitu Kumpulrejo. Kelurahan Kumpulrejo berada di Kecamatan

Argomulyo Kota Salatiga, lokasi ini dilewati oleh ring road / jalan lingkar yang

menghubungkan Kota Semarang, Salatiga, Boyolali, dan Solo. Loksai Argomulyo



2

berada di kaki Gunung Merbabu tepat di bagian selatan Kota Salatiga, memiliki

ketinggian lokasi sekitar 722-863 mdpl, kondisi geografis ini membuat suhu udara di

sekitar sana menjadi sejuk dan dingin suhu disana sekitar 15 -26 oC.

Daerah Argomulyo memiliki hasil kebun kopi, teh, dan cengkeh, sehingga

menjadikan lokasi ini menjadi sentra produksi dan kreatif dalam mengeloh hasil alam

terutama dalam mengolah produksi pangan.

Potensi kawasan di Argomulyo yaitu:

1.1.1 Letak geografis yang strategis yang berada di kaki Gunung Merbabu dan

memiliki ketinggian yang cukup untuk menikmati Kota Salatiga.

1.1.2 Suhu udara yang sejuk sehingga cocok dijadikan sebagai lahan pertanian

yang produktif.

1.1.3 Hasil kebun yang mencukupi dan dijadikan produksi sendiri atau di kelola

sebagai pariwisata.

1.1.4 Masih banyak potensi baik lahan serta bangunan yang dapat dioptimalkan.

Kepariwisataan di daerah Salatiga belum termaksimalkan karena pemerintah kota

Salatiga belum bisa memanfaatkan dengan optimal lahan dan kemampuan wisata di

Salatiga. Bayak nya tempat wisata yang berada disekitar Salatiga tepatnya di Kabupaten

Semarang membuat Salatiga menjadikan kota dengan minim tempat wisata. Jika di

tinjau dari kondisi alam dan kemampuan daerah Salatiga, sebenarnya Salatiga juga bisa

bersaing dalam segi kepariwisataannya karena kabupaten semarang dengan Salatiga

memiliki kesamaan dari segi geografisnya haya pengembangan potensi oleh pemerintah

kota Salatiga belum terlaksana.

Daerah Argomulyo diperuntukan sebagai agro wisata  menurut Peraturan Daerah

Rencana Tata Ruang Wilayah kota Salatiga pasal 16 point 2 huruf c yaitu: Sub pusat

pelayanan Kota, Argomulyo sebagai pengembangan kegiatan industri dan kegiatan

berbasis pertanian meliputi Agro wisata dan Agroindustri. Menurut Peraturan Daerah

Salatiga sudah mengatur dan menentukan Argomulyo sebagai area agro wisata namun

belum terealisasikan dilapangan. Melihat dari peraturan daerah dan kebutuhan akan

ruang atau tempat wisata di Salatiga, sehingga perlunya direncanakan untuk pembuatan

tempat wisata di Kota Salatiga.

Penerapan konsep ecotourism yang ada pada agro wisata ini sehingga mengajak

masyarakat sekitar Argomulyo untuk ikut membangun dan memajukan agro wisata ini,

dengan kerjasama kegiatan masyarakat di sekitar Kumpulrejo seperti berternak, bertani,
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dan berkebun akan di kembangkan pada agro wisata ini dengan mengajarkan dan

memperlihatkan ke wisatawan cara berternak dan berkebun yang ada di Argomulyo.

Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Salatiga belum berfungsi secara maksimal

di tinjau dari area RTH yang di sediakan oleh kota semakin berkurang dengan mulai

banyaknya pembangunan yang ada di Salatiga serta RTH yang ada belum berfungsi

secara maksimal di Salatiga .

Dari kurangnya maksimal RTH yang ada mendukung untuk dibuatnya suatu Ruang

Terbuka Hijau baru yang ada di Salatiga dengan pemanfaatan dan pemaksimalan area

yang ada.

Hasil alam yang ada di Argomulyo berupa teh, kopi dan cengkeh serta masyarakat

sekitar masih bayak yang berkebun, bertani, dan berternak. Pengolahan agro wisata

yang sesuai dengan daerah Argomulyo yaitu dengan konsep ecotourism dengan

kerjasama dengan masyarakat sekitar untuk memajukan wisata ini sertra mempertahan

kan hasil alam yang ada di daerah tersebut.

Fungsi agro wisata Argomulyo untuk mengenalkan kota Salatiga secara budaya dan

alamnya dengan lokasi agro wisata yang tinggi sehingga bisa melihat kota Salatiga dari

atas dan adanya tour wisata berupa berkebun dengan memanfaatkan kerjasama warga

sekitar Kumpulrejo. Disediakannya suatu pengenipan dan camping area untuk

memfasilitasi wisatawan yang hadir dan suatu area khusus untuk mengenal Salatiga dari

sejarah dan kekayaan alam dan budaya yang ada di Salatiga.

Daerah Argomulyo sangat cocok di jadikan sebagai tempat wisata karena lokasinya

yang strategis dan alam nya yang masih asri sehingga cocok sekali di jadikan suatu

tempat wisata yang terkelola. Pengembangan potensi wisata yang mengenalkan kota

Salatiga sangat penting karena sekarang sudah mulai banyak developer yang berencana

berinvestasi perumahan di Salatiga, jika dibiarkan terus menerus Salatiga akan semakin

bayak kehilangan lahan hijau dan potensi alamnya, karena bayaknya lahan yang

terbangun di Salatiga.

Potensi dan kondisi Salatiga untuk dirikannya suatu agro wisata sudah ada dari segi

geografis yang sesuai untuk dijadikan lahan pertanian, kondisi Salatiga yang masih

butuh RTH dengan fungsi yang maksimal, dan wadah untuk mengenalkan Salatiga

melalaui dari segi budaya dan karakteristik kotanya, namun sekarang belum adanya

tindakan dari pemerintah kota dan warga sekitar Argomulyo untuk melaksanakan atau

berinisiatif membuat suatu agro wisata di daerah Argomulyo.



4

Salatiga di lewati oleh jalan tol yang mengarah ke kota Semarang sehingga wisata

yang ada di Salatiga kurang maju karena orang lebih memilih lewat tol dari pada lewat

Salatiga, dengan menawarkan keindahan alam Salatiga diharapka bisa menarik

wisatawan untuk lebih bayak datang ke Salatiga dan meningkatkan perekonomian serta

kepariwisataan di Salatiga.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam pembahasan adalah deskriptif analisa yaitu dengan

mengumpulkan, menganalisa dan menyimpulkan data yang diperlukana dan berkaitan

dengan masalah. Pengumpulan data yang dilakukan meliputi data primerdan sekunder

dengan cara:

2.1 Data Primer

2.1.1 Wawancara dengan narasumber yang terkait untuk mendapatkan informasi

2.1.2 Observasi

2.1.3 Studi banding, yaitu mempelajari kasus lain yang sejenis sebagai masukan

dalam merancang.

2.2 Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakuakn dengan cara mempelajari literatur yang terkait

dengan perencanaan dan perancangan sebuah tempat wisata meliputi teori-teori, konsep,

standar peraturan dan hal yang berkaitan dengan arah pengembangan dari lokasi yang

akan digunakan.

2.3 Studi Banding

Merupakan kegiatan untuk meninjau dan melakukan evaluasi pada sebuah objek atau

tempat lain, terutama mengenai aspek kelebihan yang dimiliki orientasi untuk

pengembangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASSAN

3.1 Lokasi

Lokasi tapak berada di jalan Salatiga- Kopeng berada di depan  hotel de emirat dan

berada di area kawasan yayasan Salib Putih, lokasi berdekatan dengan ring road kota

Salatiga dan berbatasan dengan Kabupaten Semarang. Lokasi perencanaan berada di

kaki gunung merbabu dan memiliki suhu yang dingin dan sejuk, lokasi ini dapat
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menjadi sassaran untuk para wisatawan karena lokasinya yang nyaman untuk

menikmati alam dan aksesnya mudah di capai karena dekat dengan jalan lingkar

Salatiga. akses untuk ke pusat kota tidak begitu jauh karena Salatiga bukan kota yang

besar sehingga akses untuk mengenal kota Saltiga dan mendatangi tempat tempat yang

ada di Salatiga mudah untuk di capai.

Gambar 1 Peta Lokasi
Sumber : Data Pribadi , 2019

3.2 Analisa Konsep Pencapaian

3.2.1 Pintu utama (Main Entrence) diletakkan pada sebelah sisi selatan lokasi,

pertimbangan jalan tersebut merupakan jalan utama untuk menuju lokasi.

3.2.2 Pintu keluar dan pintu masuk di jadikan satu dengan pertimbangan haya

adanya satu jalan utama didekat lokasi.

3.2.3 Pintu masuk sekunder (Side Entrence) diletakkan pada jalan kampung,

sehingga tidak terlalu ramai dan jalan tersebut cukup tersembunyi dari jalan

utama.

3.2.4 Adamya dua pintu sekunder yang satu untuk pegawai dan yang satu untuk

masyarakat sekitar karena konsep yang di junjung berkaitan atau

berkerjasama dengan masyarakat dan perlunya pintu yang menghubungkan

antara pemungkiman dan agro wisata.
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Gambar 2 Analisa Konsep Pencapaian
Sumber : Data Penulis.2019

3.3 Analisa Konsep View dan Orientasi

3.3.1 View dari luar site kemungkinan berasal dari arah jalan ringroad dan jalan

Salatiga- Kopeng

3.3.2 View dari dalam site berpotensi ke arah Jalan utama karena posisi lahan yang

tinggi

3.3.3 Memanfaatkan kontur tanah yang tinggi supaya memperlihatkan bangunan

dan obyek wisata tersebut.

Gambar 3 Analisa View dan Orientasi
Sumber : Data Penulis.2019
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3.4 Analisa Iklim

3.4.1 Penggunaan shading sebagai pereduksi sinar matahari yang masuk ke dalam

bangunan

3.4.2 Penggunaan over hang pada bangunan dengan tujuan mengurangi tampias

air hujan, selokan berfungsi mengalirkan air hujan ke riol kota.

3.4.3 Penggunaan vegetasi sebagai upaya membelokkan arah angin dengan tujuan

mengurangi beban angin pada bangunan dan juga sebagai upaya

memberikan kenyamanan.

3.4.4 Menggunakan cross ventilation untuk mendistribusikan udara yang bersih ke

dalam ruangan.

3.4.5 Mempertahankan bentuk kontur yang ada untuk mengatur angin

mendapatkan view yang bagus.

Gambar 4 Analisa Iklim
Sumber : Data Penulis.2019

3.5 Analisa Kontur

3.5.1 Karena lokasinya tinggi di buat bangunan yang menonjol dan dapat terlihat

dari berbagai macam jarak

3.5.2 Membuat daya tarik dari segi keistimewaan bangunan

3.5.3 Mempertahaankan kontur yang ada
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Gambar 5 Analisa Kontur
Sumber : Data Penulis.2019

3.6 Analisa Kegiatan

Gambar 6 Analisa Kegiatan Pengelola
Sumber : Data Penulis.2019

Gambar 7 Analisa kegiatan Warga/Petani
Sumber : Data Penulis.2019
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Gambar 8 analisa Kegiatan Pengunjung
Sumber : Data Penulis.2019

3.7 Besaran Ruang

Jumlah pengunjung perharinya 879 orang dengan jumlah pengelola 71 orang
Tabel 1 Besaran Ruang

Besaran Ruang Jumlah

Pengelola 1.940,74

Service and Maintance 825,76

Pengunjung

Penyambutan 8.467,04

Pameran 4.687,62

Dome 96.250,80

Mushola 1.923,22

Restouran 1.329,17

Villa 11.026,32

Fasilitas Umum 7.811,83

parkiran 3.974,92

TOTAL 138.237,42

Sumber : Data Penulis.2019

Berdasarkan RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota) Kota Salatiga tentang

peraturan bangunan, maka jumlah lantai dapat diketahui sebagai berikut:

KDB = 60%

Luas Site = 362.908,09 m2

Kebutuhan Ruang =138.237,42m2

KLB =  1,6
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= 138.237,42m2: 136.859,79m2= 1.01

= 1.01< 1,6 (OK)

Perhitungan KDB = 60% X 362.908,09 m2= 217.744,854 m2

Jumlah Lantai = 138.237,42m2: 217.744,854 m2= 0,634

lantai,  di bulatkkan  menjadi 1 lantai

3.8 Zoning

3.8.1 Pemisahan atara zona publik, semi publik, privat kedalam bentuk

penzoningan vertikal dan horizontal.

3.8.2 Zona bising digunakan untuk aktifitas yang membutuhkan ketenangan

minimal, sehingga zona ini berada dekat pada sumber kebisingan yang

disebabkan dari lalu lintas.

3.8.3 Zona tenang digunakan untuk aktifitas yang membutuhkan ketenangan

cukup baik.

3.8.4 Zona sangat tenang digunakan untuk aktifitas yang membutuhkan

ketenangan yang baik  sehingga berada jauh pada sumber bising.

Gambar 9 Zoning Perkebunan
Sumber : Data Penulis.2019

Zoning untuk tanaman yang di budidayakan  menyesuaikan kondisi di site asli

sehingga tanaman yang sudah tumbuh tidak perlu mengulangi pembibitan dari awal.

Lokasi site dikelilingi dengan tanaman karet dan penanaman tumbuhan berdasarkan

layer yang sudah di bentuk dari layer atas di tanami cengkeh layer dua di tanami kopi.
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Gambar 10 Pembagian Ruang
Sumber : Data Penulis.2019

3.9 Zoning Dome

3.8.5 Di kelompokan sesuai dengan jenisnya

3.8.6 Di urutkan dengan mengetahui kebutuhan perawatan tanaman

Tabel 2 Kebutuhan Tanaman

TUMBUHA

N

SUHU (oc)

Rata Rata Suhu

(oC)
KELEMBABA

N (%)

SINAR

MATAHAR

I (%)Malam Siang Pagi Siang

bunga

anggrek 13 - 18 18 - 21 15,5 19,5 60 - 80 50 - 60

mawar 15 - 18 18 - 26 16,5 22 70 - 80 50 - 60

aster 15 - 18 18-21 16,5 19,5 70 - 80 50 - 60

lily 15 - 19 20 - 25 17 22,5 70 - 80 >50

dahlia 14 - 23 24 - 27 18,5 25,5 60 - 65 >50

puring 18 - 20 22-28 19 25 30 - 60 60-80
sayur

sawi 15 - 18 18 - 25 16,5 21,5 70 - 90 50 - 60

kubis 15 - 18 18 -25 16,5 21,5 80 - 90 50 - 60

wortel 18 - 21 22 - 25 19,5 23,5 70 - 80 60 - 70

selada 14 - 19 21 - 25 16,5 23 70 - 80 50 -70

cabai 18 - 23 24 - 30 20,5 27 70 - 80 60 -80

brokoli 13 - 18 19 - 24 15,5 21,5 80 - 90 60 - 70

Sumber : Data Penulis.2019

Dari data di atas dapat di tentukan urutan atau pola penanaman tanaman dengan

menyesuaikan temperatur, kelembaban tanah dan kebutuhan sinar matahari.
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Gambar 11 Zoning Flower Dome
Sumber : Data Penulis.2019

Gambar 12 Zoning Vegetable Dome
Sumber : Data Penulis.2019

Tabel 3 Urutan Tanaman Sesuai Perawatan
Suhu Pagi anggrek mawar aster lily dahlia puring

Siang anggrek aster mawar lily puring dahlia

Kelembaban mawar aster lily anggrek dahlia puring

Sinar Matahari lily dahlia anggrek mawar aster puring

Suhu Pagi brokoli sawi kubis selada wortel cabai

Siang sawi kubis brokoli selada wortel cabai

Kelembaban wortel selada cabai sawi kubis brokoli

Sinar Matahari sawi kubis selada wortel brokoli cabai

Sumber : Data Penulis.2019

Pengaturan kelembaban dan suhu di atur dengan menggunakan springkel yang

menyemburkan embun dan menggunakan lampu sebagai penambah panas serta adanya

penghawan buatan dari AC yang di keluarkan dari bawah/ lantai sebagai pengatur suhu

ruangan. Dari hasil akhir penzoningan tanaman di dapatkan urutan dari tanaman

tanamn, karena setelah di hasilkan zoning masih menemui kekurangan dari perawatan

tumbuhan seperti berikut:
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Gambar 13 Hasil Penzoningan
Sumber : Data Penulis.2019

3.10 Analisa bentuk Massa

Memiliki tujuan sebagai bentuk dasar yang digunakan dalam acuan pengembangan

fasad atau ekterior bangunan.

3.10.1 Dasar – Dasar Pertimbangan Bentuk Massa (perdana, 2016)

a. Menyesuaikan kondisi lingkungan.

b. Dapat mewadahi aktifitas.

c. Fungsional serta mengandung unsur estetis.

d. Terbuka untuk umum.

Konsep arsitektur merupakan satu hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan

bagaimana bentuk yang sesuai pada sebuah bangunan sekaligus menerapkan fungsi

yang sesuai untuk kenyamanan orang-orang yang berada didalam bangunan. Dalam

pertimbangan analisa dan konsep arsitektur adalah sebagai berikut:

3.10.2 Ide Bentuk dan Massa Bangunan

Gambar 14 Sumber Bentuk Siteplan
Sumber : Data Penulis.2019
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Konsep massa bangunan agro wisata berasal dari bentuk daun cengkeh karena

lokasi agro wisata ini terkenal dengan penghasil cengkeh terbesar di Salatiga sehingga

bentuk yang di ambilpun juga dari gubahan bentuk daun cengkeh. Hasil bentuk massa

ini akan di fungsikan sebagai bentuk block plan, pendestrian di perkebunan, hingga ke

bentuk bangunan (dome). Bentuk yang dihasilkan membentuk cangkang dan struktur

atap yang digunakan yaitu struktur shell/ space frem.

Gambar 15 Hasil Gubahan Siteplan
Sumber : Data Penulis.2019

Bentuk pola massa mengikuti bentuk daun cengkeh yang tertata, dari ranting

yang di fungsikan sebagai jalan utama memasuki gerbang kawasan hingga daun daun

yang berfungsi sebagai bangunan banguan, hingga rute jalan pedestrian yang mengikuti

bentuk daun.

Gambar 16 Bentuk massa perbangunan
Sumber : Data Penulis.2019
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Bentuk bangunan sebagian mengadopsi dari bentuk daun cengkeh dan sebagian

bangunan berbentuk joglo. Konsep joglo di ambil supaya mendapatkan kesan tradisonal

dan asri, konsep bangunan ini di gunakan pada villa, dan gedung penyambutan. Konsep

dome di pakai pada gedung display, dome flower dan dome vegetable, karena isi nya

terkait dengan tanaman maka bentuk nya di sesuaikan dengan bentuk daun cengkeh.

Gambar 17 Hasil Perancangan
Sumber : Data Penulis.2019

3.11 Hasil Desain

Hasil dari perancangan yaitu suatu desain perencanaan kawasan yang menjawab dari

rumusan masalah yang telah di buat “Bagaimana perancangan agrowisata di Argomulyo

dengan fasilitas yang mampu menarik wisatawan, memaksimalkan penataan lahan serta

lanskap dengan pendekatan ecotourism, menjadi wisata rekreatif, edukatif dan

produktif, dan untuk meningkatkan kemandirian kawasan itu sendiri?”  dari rumusan

masalah tersebut di jabarkan menjadi beberapaa point seperti berikut:

3.11.1 Bagaimana Merancang Agrowisata

- Menyesuaikan kondisi alam yang ada di sekitar lokasi

- Memanfaatkan dan mempertahankan lokasi yang sekiranya berpotensi

- Memanfaatkan warga dengan memberdayakan nya untuk ikut terjun langsung

mengurus Agrowisata  ini

Gambar 18 Hasil Perancangan
Sumber : Data Penulis.2019
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3.11.2 Menarik wisatawan

- Daya tarik bangunan yang ada pada Agrowisata ini yaitu terdapat 2 Dome yaitu

dome flower dan dome vegetable

- Bentuk bangnan dan nuansa alam yang masih bagus dan asri

- View yang indah menghadap ke araah kota Salatiga

Gambar 19 Dome
Sumber : Data Penulis.2019 

3.11.3 Pemanfaatan Lanscape

- Area perkebunan yang masih dipertahankan sesuai dengan kondisi aslinya

- Pemanfaatan lanscape di gunakaan sebagaai area pertunjukan atau pengenalan

kebudayaan yang ada di salatiga

Gambar 20 Area Pertunjukan
Sumber : Data Penulis.2019

3.11.4 Wisata Rekreatif

- Agrowisata ini sangat rekreatif karena cocok untuk menenangkan dan

mendekatkan diri ke alam dengan fasilitas pendukung yang ada.

- Mempertahankan keindahan dan suasana alam
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Gambar 21Area Villa
Sumber : Data Penulis.2019

3.11.5 Wisata Edukasi

- Pembelajaran yang di pelajari di gedung display dan bisa diaplikasikan langsung

di dome atau di perkebunan

- Pengamatan langsung ke kebun karena area perkebunan masih di pertahankan

Gambar 22 Interior Dome Display
Sumber : Data Penulis.2019

3.11.6 Wisata Produktif

- Hasil kebun atau tanamn yang di produksi warga di jual langsung ke wisatawan

- Dibuat oleh warga, dikelola oleh warga dan dinikmati oleh warga

Gambar 23 Area Pertokoan
Sumber : Data Penulis.2019
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3.11.7 Ecotourism

- Masyarakat ikut terjun langsung dalam pemeliharaan tanaman dan pengolahan

hasil kebun

- Pemanfaatan energy untuk keperluan tempat pariwisata

- Penyedian tempat berkebun dan pemeliharaan serta memproduksi bahan.

Gambar 24 Sistem Pengolahan limbah dan Pemanfaatanb Energy
Sumber : Data Penulis.2019

4 PENUTUP

Salatiga kota yang berada dikaki gunung Merbabu dan memiliki kondisi alam yang

masih bagus dan asri, kondisi yang ada dilapangan kota Salatiga tidak memiliki wisata

alam yang terkelola. Sangat disayangkan karena potensi alam yang besar yang ada di

Salatiga tidak dimanfaatkan.

Hasil perancangan berupa perencanaan pembuatan wisata baru berupa wisata

pertanian atau agrowisata yang ada di Salatiga dan dijadiakan wisata unggulan, dengan

pendekatan arsitektur ecotourism. Kerjasama antara masyarakat sekitar lokassi sangat

diperlukan dalam perencanaan agrowisata ini, kareana masaysarakat berperan sebagai

obyek atau yang ditampilkan dalam agrowisata tersebut, contohnya memperlihatkan

proses bertani, memanan hingga mengolah hasil kebun yang sering dilakukn oleh

masyarakat sekitar lokasi perancangan. Pemanfaatan sumberdaya alam yang ada di

sekitaran lokasi  dioptimalkan dalam proses ecotourism.
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