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PENATAAN KAMPUNG BARISAN SEBAGAI KAWASAN EDU-ECO- 

AGRICULTURE DI MAGELANG 

 
 

Abstrak 

Pertanian memiliki peran penting dalam mendukung berkembangnya 

perekonomian suatu negara. Selain mendukung berkembangnya ekonomi, 

pertanian juga sebagai basis sektor ketahanan pangan. Namun pertanian dunia 

sedang mengalami keadaan yang kritis atau bisa dikatakan sekarat. Hal ini dapat 

terjadi karena lahan pertanian dikembangkan sebagai kawasan industri, dan 

supermarket. Faktor lain adalah tidak adanya generasi yang mau melanjutkan 

pertanian akibat pola pikir bekerja dikota akan lebih baik daripada bertani. Bahkan 

banyak lulusan sekolah pertanian yang tidak bertani, mereka memilih untuk 

berkerja di kantor daripada turun ke lapangan. Sebagai salah satu penanggulangan 

isu yang terjadi maka pendidikan pertanian dibutuhkan dengan dipadukan dengan 

agrowisata. Dalam pengembangan kawasan agrowisata ini berbasis kreatif, dimana 

antara wisatawan dengan pengelola dapat saling melakukan kegiatan aktif. 

Agrowisata memberdayakan masyarakan dengan harapan dapat mengembalikan 

semangat negara agraris bangsa Indonesia. Menghilangkan pola pikir bahwa 

bekerja di kota lebih menjajikan dengan kegiatan atraksi pendidikan, sehingga 

generasi petani akan tetap ada dan menambah kemakmuran, terutama pada sektor 

petani. 

Kata kunci : Pertanian, Pendidikan, Wisata Kreatif, Agrowisata 

 

 
Abstract 

Agriculture has an important role in supporting the development of a country. In 

addition to supporting its economic development, agriculture is also the basis of 

the food security sector. World agriculture is being repaired which is critical or 

can be completed dying. This can happen because agricultural land is developed 

as an industrial area, and a supermarket. Another factor is the absence of 

generations who will continue farming according to the mindset in the city that it 

will be better than farming. Speaking more about agriculture that is not farmed, 

they choose to work in the office rather than going down the field. As one of the 

overcoming issues that occur, agricultural education is needed in combination with 

agrotourism. In the development of agro-tourism areas it is creative based, where 

between tourists and managers can engage in active activities. Agro- tourism 

empowers the community in hopes of restoring the spirit of the Indonesian nation's 

agrarian state. Eliminating the mindset that working in cities is more promising 

with educational attraction activities, so that generations of farmers will remain 

and increase prosperity, especially in the farmers sector. 
 

Keywords :Agriculture, Education, Creative Tourism, Agrotourism



2 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Umum 

Indonesia merupakan negara agraris dengan sebagian besar penduduknya 

berpencaharian pada bidang pertanian. Pertanian memiliki peran penting dalam 

mendukung berkembangnya perekonomian suatu negara. Selain mendukung 

berkembangnya ekonomi, pertanian juga sebagai basis sektor ketahanan 

pangan. Kebutuhan manusia dapat terpenuhi dari kegiatan pertanian. Namun 

pertanian dunia sedang mengalami keadaan yang kritis atau bisa dikatakan 

sekarat. Hal ini dapat terjadi karena lahan pertanian dikembangkan sebagai 

kawasan industri, dan supermarket. Faktor lain adalah tidak adanya generasi 

yang mau melanjutkan pertanian akibat pola pikir bekerja dikota akan lebih baik 

daripada bertani. Bahkan banyak lulusan sekolah pertanian yang tidak bertani, 

mereka memilih untuk berkerja di kantor daripada turun ke lapangan. Begitupun 

yang terjadi pada Kampung Barisan, sehingga perlu adanya penanganan dengan 

menata dan mengembangakan Kampung Barisan menjadi Kawasan “Edu-Eco-

Agriculture” dengan basis kreatif. 

1.2 Permasalahan 

a. Bagaimana menciptakan kawasan Edu-Eco-Agriculture sebagai sarana 

pendidikan pertanian yang berbasis kreatif? 

b. Bagaimana cara mengelola kawasan secara adil antara pengunjung dengan 

pengelola untuk menghasilkan suatu kawasan yang berbasis kreatif? 

2. METODE  

Metode Penelitian yang digunakan dalam laporan ini antara lain: 

2.1 Metode Studi Literatur 

Pencaraian lewat buku-buku pedoman, studi pustaka serta referensi lain 

sebagai acuan penyusunan laporan 

2.2 Metode Survey Lapangan 

Pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dilapangan dengan 

mengamati dan meneliti atau mengukur kondisi secara nyata. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Lokasi Site 

Kelurahan Candimulyo adalah salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan 

Candimulyo Kabupaten Magelang Privinsi Jawa Tengah. Kelurahan 

Candimulyo terdiri dari 4 dusun antara lain, Dusun Barisan, Dusun Karang, 

Dusun Ngleses, dan Dusun Dalangan. Kampung Barisan adalah Kampung yang 

dekat dengan pusat pemerintahan, yang terdiri dari 3 RT(Rukun Tangga) 

dengan luas ±44,80 Ha. Kampung Barisan berbatasan langsung dengan 

beberapa Dusun/Kampung. Sebelah Utara adalah Kampung Clepan, Sebelah 

Timur adalah Kampung Ngleses, sebelah Selatan adalah Kampung Klumprit, 

dan sebelah Barat adalah Kampung Suran. 

Sumber : https://www.google.com/maps, 2019 

3.2 Potensi Kampung Barisan 

Menurut Departemen Pertanian dan Departemen Arsitektur Lanskap IPB 

(2009), Dalam pengembangan agrowisata ada beberapa syarat yang harus 

terpenuhi, Kampung Barisan memiliki potensi yang memenuhi syarat-

syarat pengembangan agrowisata, yaitu : 

Gambar 1. Lokasi Site 

https://www.google.com/maps
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a. Memiliki lahan yang sesuai untuk pengembangan dan produksi komoditas 

pertanian tanaman palawija, perkebunan durian, peternakan sapi dan 

kambing, dan perikanan lele. 

b. Memiliki kesesuaian untuk wisata (aksesibilitas , infrastruktur, dan 

fasilitas yang dapat mendukung sebagai kawasan wisata). 

c. Memiliki potensi keindahan lanskap (Kampung Barisan memiliki 

pemandangan yang indah, pada sisi timur terdapat gunung Merapi, 

Merbabu, Telomoyo. Pada sisi Utara terdapat gunung Sumbing. Pada sisi 

barat hingga selatan terdapat Bukit Menoreh). 

d. Memiliki potensi kenyamanan yaitu suhu dan kelembaban udara yang 

sesuai bagi wisatawan. Kampung barisan memiliki suhu yang berkisar 

antara 20°C-23°C. 

e. Memiliki atraksi budaya dari masyarakat pertanian (Setiap tahun di 

Kampung Barisan diadakan festival durian sebagai wujud rasa syukur 

berlimpahnya panen durian). 

Tabel 1. Tabel Potensi Kampung Barisan 

No Kategori Gambar Keterangan 

1. Sejarah 
 

 
 

 Warna biru menunjukkan zona 

pertanian 

 Warna hijau menunjukkan zona 

perkebunan 

 Warna oranye menunjukkan 

zona 

permukiman 

 Kampung Barisan 

dulunya adalah 

hamparan kawasan 

pertanian dan 

perkebunan lahan 

basah. 

 Menjadi sebuah 

Kampung karena 

aksesibilitas yang 

mudah. Berada di 

pertemuan jalan yang 

digunakan untuk 

memasarkan hasil 
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 Warna hitam menunjukkan 

rumah 

 Warna hijau menunjukkan 

pekarangan 

pertanian. 

 Produk unggulan 

yang dihasilkan pada 

zaman dahulu adalah 

palawija dan buah 

duku. 

 Rumah yang pertama 

kali dibangun di 

Kampung Barisan. 

 Persebaran rumah 

masih berjauhan 

dengan pekarangan 

yang cukup luas. 

2. Lingkungan 

Buatan 

 

 
 

 Warna biru muda merupakan 

bangunan pendidikan. 

 Warna oranye merupakan 

home industry. 

 Warna hijau muda adalah 

mushola. 

 Warna hijau toska adalah 

Masjid. 

 Warna merah merupakan 

pertokoan. 

Bangunan pendidikan 

terdiri dari TK hingga 

SMP dan SMA Ma’arif. 

Pertokoan terdiri dari 

toko kelontong, 

bengkel, toko pakan 

ternak, dan toko besi. 

Home industri bergerak 

dibidang pangan, yaitu 

mengolah makanan dari 

hasil pertanian hingga 

peternakan. 

Sarana kesehatan 

berupa klinik dan 

puskemas. 

  Bank sampah dan 

rumah kompos 

berfungsi sebagai 
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   Warna Kuning merupakan 

koperasi. 

 Warna coklat merupakan bank 

sampah dan rumah kompos. 

 Warna merah muda merupakan 

sarana kesehatan. 

 Biru Tua adalah toko pertanian 

 Warna hitam adalah rumah 

peternak. 

pengolahan sampah. 

Bank sampah memilah 

sampah plastik dan 

beberapa dibuat produk. 

Sedangkan rumah 

kompos mengolah 

sampah organik. 

Peternakan yang ada di 

Kampung barisan 

adalah peternakan sapi, 

ayam, dan ikan lele. 

  

 

 Warna merah 

merupakan jalan raya 

dengan lebar ±5 m 

dengan material 

penutup aspal. 

 Warna biru merupakan 

jalan kampung yang 

menghubungkan antara 

kampung barisan 

dengan kampung 

suran. Lebar jalan ±3,5 

m dengan material 

penutup aspal. 

 Warna hijau 

merupakan jalan 

kampung dengan lebar 

jalan ±3 m dengan 

material penutup cor 

semen. 
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    Warna abu-abu 

merupakan jalan 

kampung dengan lebar 

±3 m dengan material 

penutup cor semen. 

3. Lingkungan 

Alam 

 

Lingkungan alami di 

Kampung Barisan adalah 

hamparan sawah dan 

perkebunan/tegalan. 

4. Home 

Industry 

 

 Warna hijau 

merupakan industri 

rumahan yang 

mengolah hasil 

pertanian. Industri ini 

brgerak dipidak 

kuliner. Produknya 

adalah masakan sayur, 

snek, dan beberapa 

olahan lainnya 

(catering). 

 Warna merah 

merupakan industri 

rumahan yang 

memanfaatkan sampah 

plastik dan dibuat 

produk seperti tas dll. 

 Warna oranye 

merupakan industri 

rumahan yang 
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   memproduksi gula 

jawa. 

 Warna biru merupakan 

industri rumahan yang 

mengolah hasil ternak, 

yaitu ternak lele. 

5 Seni-Sosial 

Budaya 

 

 

 

 Kegiatan yang rutin 

dilakukan setiap tahun 

adalah festival durian 

 Selain Festival durian 

juga diadakan kirab 

budaya untuk 

mengarak gunungan 

durian 

Sumber : Penulis, 2019 

3.3 Gagasan Perancangan 

Menata dan mengembangkan Kampung Barisan sebagai kawasan "Edu-Eco- 

Agriculture" dengan basis kreatif guna membentuk kawasan wisata pertanian 

yang edukatif dengan memanfaatkan potensi perkampungan dan memanfaatkan 

komunitas yang ada sebagai pengelola. Penataan dan pengembangan ini 

bertujuan untuk mengedukasi terutama pada sektor pertanian dan perkebunan 

sebagai salah satu langkah menjaga lingkungan serta penggerak perekonomian 

masyarakat desa. Wujud dari kampung wisata ini adalah kegiatan sehari-hari 

masyarakat dan budaya bertani. Identitas kawasan terbentuk dari kondisi sosial, 

ekonomi, fisik, dan aktivitas yang masih asli dan khas dari pedesaan. 

Aktivitas pencaharian masyarakat dijadikan sebagai atraksi wisata edukasi, 

sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang berkunjung. Selain kegiatan 
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sehari-hari masyarakat, pengembangan kelompok usaha serta komunitas 

juga diperhatikan agar dapat menunjang kegiatan wisata sekaligus 

meningkatkan produk hasil yang dapat bersaing. 

3.4 Analisa dan Konsep Meso 

3.4.1 Analisa dan Konsep Pencapaian 

Pencapaian berperan dalam pengaturan aktifitas pada kawasan. Kelancaran 

aksesibilitas bergantung pada pengaturan dan perencanaan sirkulasi yang jelas 

juga nyaman. Pergerakan sirkulasi dibedakan menjadi dua yaitu Main Entrance 

dan Site Entrance. 

 Sumber : Penulis, 2019 

3.4.2 Analisa dan Konsep Zonasi 

Pembagian zona bertujuan untuk mempermudah dalam proses penataan 

kawasan. Kawasan akan dibagi dalam 3 zona yang berbeda dengan kegiatan 

yang beragam. Zonifikasi juga bertujuan agar kawasan dapat terkelola dengan 

adil, sehingga kegiatan yang dilakukan didalam kawasan dapat merata. 

Gambar 2. Konsep Pencapaian 



10 

 

 

 
 

 

Gambar 3. Konsep Zonasi  

Sumber : Penulis, 2019 

3.4.3 Analisa dan Konsep Sirkulasi 

Tujuan dari konsep Track wisata adalah untuk mengajak wisatawan menikmati 

atraksi yang bermacam-macam namun tetap mengandung unsur pendidikan 

pertanian. Berikut ini adalah track yang ditawarkan di Kampung Barisan 

sebagai kawasan Edu-Eco-Agriculture: 

 Sumber : Penulis, 2019 

Gambar 4. Konsep Track Wisata 
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1) Track Pendek : Parkir-> Information Centre -> Lab. Kultur -> Rumah 

Petani -> Souvenir -> Restoran -> Parkir -> Pulang 

2) Track Sedang : Parkir-> Information Centre -> Objek 1(Kebun Buah, 

Sawah, Kandang Sapi dan Resto) -> Rumah Petani -> Souvenir -> Parkir - 

> Pulang 

3) Track Panjang : : Parkir-> Information Centre -> Objek 1(Kebun Buah, 

Sawah, Kandang Sapi dan Resto) -> Rumah Petani -> Bank Sampah -> Lab. 

Kultur -> Souvenir -> Parkir -> Pulang 

3.4.4 Analisa dan Konsep View 

Kampung Barisan memiliki view yang indah. Sebelah timur terdapat view 

pegunungan, sebelah Barat laut juga terdapat view pegunungan. Kampung 

barisan masih asri dengan dikelilingi lingkungan alami. Sehingga konsep untuk 

view adalah memanfaatkan lingkungan alami sekitar sekaligus sebgai daya tarik 

wisata kawasan. 

Gambar 5. Konsep View 

Sumber : Penulis, 2019 

3.4.5 Analisa dan Konsep Vegetasi 

Konsep vegetasi memberikan kesan asri, sejuk dan nyaman. Vegetasi memeliki 

pengaruh terhadap lingkungan, selain itu vegetasi yang tertata dapat menambah 

keindahan dan juga daya tarik bagi pengunjung. Manfaat lain dari vegetasi 

adalah untuk mengkonserfasi air. Vegetasi juga memiliki fungsil sebagai 

pendukung arsitektural, yaitu sebagai peneduh, sebagai penghawaan 
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alami, sebagai pemecah angin, juga sebagai penambah keindahan. 

Pengoptimalan tanaman pertanian dan perkebunan juga dilakukan sebagai 

objek pendidikan pertanian dan agrowisata. 

 

Gambar 6. Konsep Vegetasi 

Sumber : Penulis, 2019 

3.4.6 Analisa dan Konsep Wisata Kreatif 

Pariwisata kreatif atau berbasis kreatif adalah pariwisata yang bertujuan untuk 

pengembangan diri, mengakomodasikan usaha menengah dan kecil, 

menghargai lingkungan serta melakukan interaksi dengan masyarakat atau 

komunitas yang ada disuatu tempat. Pada pariwisata kreatif, wisatawan juga 

menjadi pelaku kreatif. Wisatawan kreatif adalah wisatawan yang menjadi 

bagian dari setiap aktivitas yang dilakukan komunitas atau masyarakat tidak 

hanya sebatas melihat dan menikmati (Priyatmono, 2013, hal. 70). 

Pada Kampung Barisan terdapat komunitas GAPOKTAN (gabungan 

kelompok tani) sebagai komunitas yang bergerak dibidang pertanian. Bank 

sampah Trubus dan Rumah Kompos yang anggotanya terdiri dari ibu rumah 

tangga dan remaja merupakan komunitas yang bergerak dibidang lingkungan. 

Selain dua komunitas tersebut terdapat juga PKK dengan beberapa kegiatan 

mengolah hasil pertanian. 

3.4.7 Analisa dan Konsep Kegiatan dan Kebutuhan Ruang 

Tujuan dari konsep kegiatan dan kebutuhan ruang adalah untuk menentukan 

kebutuhan bangunan serta mengetahui kegiatan yang akan diwadahi. 
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Tabel 2. Tabel Konsep Kegiatan dan Kebutuhan Ruang 

No.. ZONIFIKASI KEGIATAN BANGUNAN 

1 Zona 

Penerimaan 

Mendapatkan Informasi Ruang Informasi 

2 Parkir Motor Parkir Motor 

3 Parkir Bus Parkir Bus 

4 Parkis Mobil Parkir Mobil 

5 Beribadah Mushola 

6 Zona Edukasi Berkumpul Balai/Pendopo 

7 Mandi, Buang air besar/ 

buang air kecil 

Kamar Mandi 

8 Pengembangan Bibit Lab. Kultur Jaringan 

9 Produksi Pupuk Lab. Pupuk 

10 Zona 

Agriculture 

Belajar Membuat Produk Pelatihan UKM 

11 Melihat Barang Bersejarah 

Pertanian 

Museum 

12 Menanam, Merawat, 

Memanen Tomat 

Lahan Pertanian 

Tomat 

13 Menanam, Merawat, 

Memanen jagung 

Lahan Pertanian 

Jagung 

14 Menanam, Merawat, 

Memanen Durian 

Lahan Perkebunan 

Durian 

15 Menanam, Merawat, 

Memanen Padi 

Lahan Pertanian Padi 

16 Memilihara, Merawat 

Ternak 

Kandang 

17 Menyimpan, Menata 

Jerami 

Rumah Jerami 

18 Zona 

Penunjang 

Mengolah Sampah Rumah Kompos 

19 Mengolah Sampah 

Menjadi Produk 

Bank Sampah 

20 Menjual oleh-oleh Toko Souvenir 
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21  Mandi, Buang air besar/ 

buang air kecil 

Kamar Mandi 

22 Makan, Memasak Warung/restauran 

23 Beristirahat, Menginap Homestay 

Sumber : Penulis, 2019 

3.5 Analisa dan Konsep Mikro 

3.5.1 Analisa dan Konsep Pengembangan Fasilitas 

Pengembangan fasilitas disesuaikan dengan kebutuhan pada masing masing 

zona. Berikut ini adalah fasilitas yang akan dikembangkan: 

Gambar 7. Zonasi Kampung Barisan 

Sumber : Penulis, 2019 
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Tabel 3. Fasilitas yang Dikembangkan 

Zona Bangunan Yang sudah ada Bangunan Yang 

belum ada 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zona A 

 

 

Rumah Petani dengan 

kandang didepan rumah 

 

 

 

 

 

 

 Pusat 
Informasi 

 Warung/ 
Restoran 

Zona B  

 

 
Bank Sampah 

 

 

Rumah Petani 

 Kandang 
Ternak 



16 

 

 

 
 

Zona C 

 

Rumah Petani sebagai 

homestay 

 Workshop 

Sumber : Penulis, 2019 

3.6 Analisa dan Konsep Bangunan 

3.6.1 Arsitektur Ekologi 

Dalam perencanaan penataan Kampung Barisan menggunakan konsep 

arsitektur ekologi. Konsep ini menekankan pada penggunaan material yang ada 

di lingkungan sehingga dapat menimalisir penggunaan energi dan material. 

Proses pembangunan dan penataan dibantu langsung oleh masyarakat dengan 

tujuan mengharmoniskan antara budaya dan alam. Konsep ini juga bertujuan 

untuk menjaga lingkungan alami yang ada disekitar. 

Tabel 4. Konsep Arsitektur Ekologi 

Gambar .Keterangan 

 

 
Penggunaan material lokal yang 

ada dilingkungan sekitar yang 

sederhana, dan tidak merusak 

lingkungan sekitar 

 

 

Desain interior yang sesuai 

dengan nuansa pedesaan yang 

sederhana namun nyaman. 
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Restauran yang berkonsep selaras 

dengan alam sekitar. 

 

 
 

Pembangunan kandang yang 

selaras dengan lingkungan 

pedesaan. 

 

 

 
Perencanaan ruang terbuka yang 

selaras dengan lingkungan alam 

sekitar. 

Sumber : Penulis, 2019 

3.6.2 Analisa dan Konsep Struktur dan Konstruksi 

Struktur dan jenis atap yang akan digunakan adalah atap kampung. Atap 

kampung memiliki struktur yang paling sederhana. Jenis atap ini sering dipakai 

pada rumah-ruma dipedesaan. Material yang digunakan adalah material kayu 

yang ada dilingkungan sekitar. Penggunaan material ini selain mudah dicari 

juga menambah kesan alami rumah atau fasilitas yang akan dikembangkan. 
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Gambar 8. Struktur Atap Rumah Kampung 

Sumber : Penulis, 2019 

Sistem struktur yang akan diterapkan pada pengembangan fasilitas Kampung 

Barisan yaitu sistem struktur rangka rumah kampung Jawa dimana dalam ruang 

tertentu terdiri dari kolom-kolom yang berjajar sesuai kemampuan kolom dan 

balok yang digunakan. Pada struktur ini digunakan umpak sebagai pengganti 

pondasi. Material yang digunakan adalah material yang ada dilingkungan 

sekitar dan alami, seperti kayu dan batu. 

 

 

Gambar 9. Struktur Rangka dan Pondasi Umpak 

Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=9NWzOsRdCeY, 2019 

3.6.3 Analisa dan Konsep Utilitas 

a. Konsep Sistem Air Bersih 

Sumber air bersih berasal dari mata air dan PDAM. Pendistribusian 

menggunakan sistem down feed distribution eksternal pipes. 

https://www.youtube.com/watch?v=9NWzOsRdCeY
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Gambar 10. Skema Distribusi Air Bersih 

Sumber : Penulis, 2019 

b. Konsep Air Kotor dan Konsep Ekologi 

Beberapa kegiatan yang termasuk dalam kegiatan atraksi namun sangat penting 

karena mendukung keberlanjutan lingkungan. Berikut ini adalah kegiatan di 

Kampung Barisan yang berkaitan dengan ekologi : 

1) Pengolahan kotoran ternak sebagai pupuk dan sumber energi alternatif. 

2) Pemanfaatan air dari mata air dan air hujan yang sesuai kebutuhan dan 

pengolahan limbah air yang digunakan sebagai penyiram tanaman. 

3) Pengolahan Sampah organik dan anorganik di bank sampah dan rumah 

kompos. 

 

 

Gambar 11. Skema Pembuangan Limbah Rumah Tangga 

Sumber : Penulis, 2019 

3.6.4 Analisa dan Konsep Atraksi 

Beberapa kegiatan yang akan di wadahi pada Kampung Barisan adalah 

sebagai berikut : 

a. Agrowisata Tanaman Pangan 

1) Belajar menanam dan cara merawat tanaman pangan. 

2) Belajar dan ikut mengolah sawah. 

3) Belajar dan ikut dalam memanen hasil sawah. 
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4) Menonton atraksi budaya yang terkait (tarian, syukuran, acara tahunan). 

5) Membeli dan menikmati berbagai produk dari bahan baku beras/ketan. 

6) Membeli oleh-oleh/souvenir kerajinan dari limbah jerami, anyaman sandal 

jerami, boneka jerami, rumah jerami, lukisan dari bahan gerabah dll. 

b. Agrowisata Kebun Buah 

1) Mempelajari pembibitan buah di lab. kultur, membedakan bibit dari biji, 

setek, okulasi, dan kultur jaringan. 

2) Jalan-jalan berkeliling kebun, berfoto, piknik di dalam kebun buah sambil 

melihat penanaman, pemeliharaan pohon, dan pemanenan buah. 

3) Memetik buah secara langsung di kebun, dan menikmatinya langsung di 

bawah pohon. Pengunjung dibekali gunting buah, kantong plastik sampah, 

dan tikar. 

4) Belajar cara mengolah dan membeli produk segar atau olahan untuk 

dimakan ditempat atau dibawa sebagai oleh-oleh. 

5) Menonton atraksi budaya yang terkait (Festival Durian). 

c. Agrowisata Peternakan 

1) Atraksi memberi makan ternak, bermain dengan ternak, dan memandikan 

ternak. 

2) Memepelajari manfaat kotoran ternak sebagai energi alternatif penghasil 

listrik. juga sebagai pupuk. 

d. Agrowisata Pekarangan 

1) Belajar mengolah dan memproses hasil panen (proses mengolah padi) 

secara tradisonal. 

3.6.5 Analisa dan Konsep Proteksi Kebakaran 

Pada perencanaan perancangan kawasan ini menggunakan proteksi kebakaran. 

Alat proteksi kebakaran ini digunakan sebagai penanggulangan bahaya 

kebakaran. Beberapa jenis alat proteksi kebakaran yang digunakan adalah: 
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Tabel 5. Proteksi Kebakaran 

Gambar Keterangan 

Penggunaan alat pemadam 

kebakaran ringan pada tiap 

bangunan. 

Penggunaan hydrant halaman 

sebagai alat proteksi kebakaran 

lingkungan ataupun bangunan. 

Sumber : Penulis, 2019 

4. PENUTUP

Kesimpulan dari Penataan Kampung Barisan sebaga kawasan Edu-Eco- 

Agriculture di Magelang adalah memberdayakan kampung sebagai kawasan 

pendidikan pertanian sebagai upaya untuk membangkitkan semangat negara 

agraris. Meningkatkan minat generasi muda dalam sektor pertanian sebagai 

generasi penerus pertanian yang mendukung ketahanan pangan negara. 

Meningkatkan perekonomian masyarakat lokal dengan mempromosikan 

kegiatan pertanian juga produk pertanian, sehingga masyarakat dapat mandiri 

dalam mengembangkan perekonomian dan wilayahnya. Selain itu juga 

membantu pemerintah Kabupaten Magelang dalam pengembangan pariwisata. 
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