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GREEN FOREST RESORT DI SARANGAN DENGAN  
PENDEKATAN ECO EDU AGRICULTURE 

 
Abstrak 

Indonesia merupakan Negara yang mempunyai keindahan alam serta sumber daya 
yang melimpah, sehingga menjadikan Indonesia menjadi salah satu Negara yang 
memiliki banyak destinasi wisata, diantaranya wisata bahari, wisata alam, atau wisata 
pegunungan yang tersebar di seluruh wilayah indonesia. Pariwisata menjadi sektor 
yang sangat menjanjikan sebagai sumber pendapatan negara, banyak devisa yang 
didapat dari turis mancanegara, salah satu destinasi wisata di indonesia yaitu provinsi 
Jawa Timur. Provinsi ini terkenal dengan wisata alam, salah satunya adalah 
kabupaten Magetan ,khususnya daerah Sarangan yang berada tepat di lereng gunung 
lawu. Objek wisata di sarangan adalah telaga sarangan, kurangnya fasilitas 
pendukung menjadikan kurang optimalnya pengembangan wisata di sarangan. 
Perancangan Green forest resort dirasa menjadi salah satu upaya pengembangan 
wisata di sarangan. alasan resort dipilih karena sarangan hanya mempuyai satu objek 
wisata saja yaitu telaga sarangan, Green forest resort merupakan Resort yang 
berwawasan alam dan direncanakan dibangun di dekat hutan pinusdengan view 
gunung lawu dan juga hutan pinus. Perancangan green forest resort dengan konsep 
eco dan edu agriculture. Resort yang dapat memberikan pendidikan tentang pertanian 
kepada pengunjung. Diharapkan dengan perancangan ini pengunjung bisa ter edukasi 
untuk selalu menjaga alam Indonesia, tanpa merusak elemen-elemen di dalamnya. 
Dibangunnya resort ini sebagai bentuk pemanfaatan alam pegunungann sarangan. 
Selain sebagai aktivitas wisata, green forest resort juga diharapkan dapat menjadi 
sumber pendapatan masyarakat sekitar sarangan. 

Kata Kunci : Sarangan, resort, Eco Edu Agriculture 
 

Abstract 
Indonesia is a country that has natural beauty and abundant resources, making 
Indonesia one of the countries that have many tourist destinations, including marine 
tourism, nature tourism, or mountain tourism which is spread throughout Indonesia. 
Tourism is a very promising sector as a source of state revenue, a lot of foreign 
exchange is obtained from foreign tourists, one of the tourist destinations in 
Indonesia, namely the province of East Java. This province is famous for its natural 
attractions, one of which is the Magetan district, specifically the Sarangan area which 
is located right on the slopes of Mount Lawu. The tourism object in Sarangan is 
Sarangan Lake, the lack of supporting facilities makes it less than optimal for 
tourism development in Sarangan. The design of Green Forest Resort is considered 
to be one of the efforts to develop tourism in Sarangan. the reason the resort was 
chosen is because sarangan only has one tourist attraction, it is Sarangan Lake, Green 
Forest Resort is a nature-oriented resort and is planned to be built near the pine forest 
with a view of Mount Lawu and also the pine forest. Designing a green forest resort 
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with the concept of eco and edu agriculture. Resort that can provide education about 
agriculture to visitors. It is hoped that with this design visitors can be educated to 
always protect Indonesia's nature, without damaging the elements in it. The 
construction of this resort as a form of utilization of the Sarangan mountains. Aside 
from being a tourist activity, green forest resort is also expected to be a source of 
income for the community around Sarangan. 

Keywords: Sarangan, resort, Eco Edu Agriculture 

 
1. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara yang terkenal akan keindahan alamnya, selain memiliki 

sumber daya alam yang sangat besar dan beraneka ragam juga memiliki potensi 

wisata yang beragam,  antara lain wisata budaya, wisata bahari, dan pegunungan, 

yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Adanya perkembangan bidang 

pariwisata dan tingkat kebutuhan masyarakat akan hiburan serta rekreasi, maka 

setiap daerah yang memiliki potensi wisata akan dikembangkan dan dimanfaatkan 

secara optimal sebagai kawasan wisata yang menarik bagi para pengunjung.  

Perkembangan pariwisata di Indonesia akhir-akhir ini menunjukan 

peningkatan cukup baik. Pariwisata merupakan sektor yang sangat berpotensi untuk 

menunjang pendapatan daerah maupun pendapatan Negara. Pengembangan daerah 

pariwisata sangat diperlukan guna menunjang pendapatan negara serta memperbaiki 

perekonomian masyarakat di daerah pariwisata. 

Salah satu destinasi pariwisata di Indonesia adalah Provinsi Jawa Timur, 

dengan budaya yang kental dan objek wisata alam maupun buatan yang mampu 

menarik para wisatawan. Provinsi Jawa Timur memiliki banyak objek wisata,salah 

satunya adalah Sarangan yang berada di Kabupaten Magetan. 

Sarangan menawarkan wisata dengan keindahan alam lereng Gunung Lawu  

serta suhu dingin yang mampu menarik wisatawan dari kota lain. Sarangan berada di 

Kecamatan Plaosan. Kecamatan Plaosan memiliki 2 Objek wisata unggulan yaitu 

Telaga Sarangan dan Telaga wahyu. Kedua telaga ini berjarak hanya sekitar 4 km 

dengan waktu tempuh hanya 10 menit. Daerah antara kedua telaga ini menjadi sangat 

berpotensi untuk dijadikan objek wisata baru yang dapat menambah penghasilan 

daerah. 
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Kawasan yang akan dibangun resort mempunyai view dan kualitas udara 

yang bagus, dan juga belum banyak penginapan di sepanjang area ini. Lokasi site 

yang berada dekat dengan hutan pinus menjadikan alasan kenapa Resort ini 

dinamakan Green Forest Resort. Penyediaan Resort di area ini dirasa penting sebagai 

penambahan Fasilitas wisata sarangan . iklim di pegunungan juga harus diperhatikan 

dalam perancangan Green Forest Resort demi kenyamanan pengunjung. Resort 

sendiri adalah suatu tempat yang bertujuan untuk memfasilitasi pengunjung yang 

singgah di kawasan sarangan maupun yang akan berekreasi dan menikmati fasilitas 

di dalamnya , yang menyediakan fasilitas rekreasi dan relaksasi. 

 

2. METODE  

Analisis dengan mengurai dan mengkaji hasil data-data yang didapatkan, kemudian 

dibandingkan dengan studi literatur. Setelah itu diambil prinsip-prinsip, persyaratan 

bangunan, standar-standar dan simpulan. Menggabungkan data dan informasi yang 

telah diperoleh dari proses pengumpulan data yang kemudian dianalisis dengan 

mengulas dan mengkaji data tersebut kemudian diolah menjadi rumusan konsep 

perencanaan dan perancangan resort sesuai sasaran yang diharapkan.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Analisa dan Konsep (Makro) 

Resort  adalah suatu kawasan yang difungsikan sebagai lokasi akomodasi wisata  

bagi masyarakat atau pengunjung di kawasan wisata. Maka pemilihan site yang akan 

digunakan untuk kawasan wisata ini harus mempertimbangkan  peraturan pemerintah 

Kabupaten Magetan yang  mengizinkan kawasan dengan  aktifitas tersebut sehingga 

lahan yang digunakan sesuai dengan fungsi kawasan. Beberapa syarat yang dapat 

menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi resort, yaitu: 

3.2 Analisa dan Konsep (Mikro) 

3.2.1 Analisa dan Konsep Site 

1) Kondisi eksisting 

Lokasi site yang direncanakan akan berada di Jalan raya sarangan, Magetan, Jawa 

Timur dengan luas 37.173 m2 ,dengan batas-batas sebagai berikut : 
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a. Timur : telaga wahyu 

b. Barat : hutan pinus 

c. Utara : Hutan pinus 

d. Selatan : jalan raya sarangan 

2) View 

 Analisa view digunakan sebagai indikator untuk penentuan orientasi 

bangunan. Kebebasan dalam pandangan dari luar ataupun dari luar kedalam 

sehingga dapat menjadikan point of interest dalam bangunan 

3) Pencapaian  

 Tujuan dari  analisa pencapaian ini adalah untuk menentukan letak pintu 

masuk utama  (Main Entrance) dan untuk pintu kegiatan service  (Side Entrance). 

Berikut ini adalah dasar pertimbangan dalam menentukan pola pencapaian lokasi 

site, yaitu: 

Main Entrance (ME) 

a.  Mudah dijangkau oleh kendaraan umum maupun pribadi dan mudah dikenali 

dari jalur utama. 

b.  Menghadap langsung ke jalur utama agar mendapatkan nilai  ekspose terbesar. 

c.  Menyesuaikan dengan arah pergerakan lalu lintas. d.  Jauh dari titik kemacetan. 

Side Entrance (SE)  

a.  Tidak mengganggu Main Entrance (ME). 

b.  Letak  Side Entrance  tidak diharuskan melalui jalur utama  karena hanya 

berfungsi sebagai sirkulasi  service  dan karyawan. 

4) Orientasi bangunan 

 Tujuan  dari analisa ini adalah untuk menentukan arah orientasi bangunan 

agar didapatkan nilai view yang optimal sehingga dapat menjadikan bangunan 

sebagai daya Tarik bagi para pengunjung dan pengguna  resort. Berikut ini adalah 

kriteria pertimbangan dalam menentukan orientasi bangunan pada site, yaitu: 

a.  Berorientasi pada daerah yang memiliki potensi view yang baik. 

b.  Arah datang pengguna, baik kendaraan maupun pejalan kaki  

menuju kearah jalan utama.  

c.  Mengacu pada letak ME dan SE. 
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d.  Kebebasan pandangan ke segala arah. 

Analisa : 

Berdasarkan letak site terhadap lingkungan sekitar, orientasi bangunan diarahkan 

ke barat dan utara untuk memperoleh view yang bagus 

Konsep: 

a. Orientasi bangunan mengahadap ke Barat dan utara untuk memperoleh view 

yang bagus. 

b. Orientasi bangunan menghindari arah yang langsung menghadap ke matahari 

5) Topografi 

Analisa : 

Site berupa dataran dengan luas 31,721 m2. Lokasi merupakan kawasan hutan 

pinus dengan kondisi lokasi di bagian barat menjorok ke atas dengan kemiringan 

20n derajat. 

6) Kebisingan 

Analisa : 

Pada site kebisingan cukup tenang karena berada di kawasan hutan,hanya pada 

site bagian timur yang cukup bising karena ada jalan raya dan pemukiman 

penduduk.area warna biru merupakan area bising. 

7) Angin 

Analisa : 

Lokasi perancangan merupakan kawasan hutan dimana iklim umumnya tidak 

terlalu dipengaruhi oleh kondisi musim. Angin darat melewati kawasan hutan 

merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam perancangan 

resort terutama resort yang berada di di dalam kawasan hutan. 

8) Zoning 

Analisa : 

Zoning pada resort adalah sebagai berikut : 

 Area privat yang merupakan area eksklusif dan digunakan untuk kegiatan 

pribadi baik dari pengelola maupun pengunjung dimana tidak semua pengunjung 

dapat masuk dengan bebas ke dalamnya, seperti kantor pengelola.  
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 Area publik merupakan area yang terbuka untuk umum baik untuk pengunjung, 

tamu maupun pengelola 

 Area semi publik merupakan area khusus antara publik dan area privat yang 

dapat diakses bersama apabila memiliki kepentingan bersama.seperti halnya 

metting. 

 Area servis berupa fasilitas MEE, gudang, R.pelayan dan lain-lain. 

9) Matahari 

Analisa : Bangunan berada di area bertanda biru dengan orientasi menghadap 

barat dan utara. sisi bangunan yang menghadap ke timur terkena sinar matahari 

langsung. 

3.2.2 Analisa dan Konsep Ruang 

1) Analisa pola kegiatan Pelaku 

Analisa ruang berdasarkan aktifitas pelaku bertujuan untuk mengetahui pola 

kegiatan yang dilakukan pelaku. 

a. Pengelola 

Pengelola merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Green 

forest resort dalam menjalankan resort. Pengelola resort memerlukan ruang 

khusus yang digunakan untuk mengelola dan merupakan pihak yang 

bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan penghuni maupun 

pengunjung Green forest resort. Pengelola resort: 

a) General manager 

b) Asistent Manager 

c) Manager pengelola 

d) Staf Manager Pengelola 

e) Manager Keuangan 

f) staf manager keuangan 

g) manager pemasaran 

h) staff pemasaran 

b. Pengunjung 

Pengunjung merupakan pihak-pihak yang melakukan kegiatan bersama 

maupun tidak dengan teman, keluarga, pasangan maupun rekan kerja yang 

berkunjung ke resort forest sendang coyo. Pengunjung hotel resort: 
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2) Besaran Ruang 

Analisa ruang dibutuhkan untuk menentukan besaran ruang dalam 

bangunan. Dalam menentukan besaran ruang diperlukan standard sebagai sumber 

pertimbangan. Standar yang digunakan dalam perencanaan ini adalah: 

1) NE : Neufert Ernest, Architect Data  

2) SB  : Studi Banding 

3.2.3 Analisa dan Konsep massa 

1) Proses analisa 

Menurut (Novianto,2016) analisa bentuk bangunan mempunyai dasar perencanaan 

dalam menemukan suatu bentuk bangunan agar sesuai dengan fungsi bangunan 

tersebut, dasar perancangan tersebut antara lain:  

a) Penyesuaian bentuk bangunan terhadap lingkungan sekitarsite, baik bentuk 

eksterior bangunan maupun interior bangunan. 

b) Bentuk bangunan mengikuti ekspresi atau  karakter  dari fungsi bangunan 

tersebut. 

c) Bentuk bangunan dan konsep lansekap atau ruang terbuka hijau mengikuti 

bentuk dari site agar mudah dalam mengolah site. 

Dasar pertimbangan 

a)  Penyesuaian dengan karakter yang di inginkan. 

b)  Kemudahan pada layout ruang 

c)  Tingkat kenyamanan. 

d)  Kesesuaian dengan fungsi bangunan. 

e)  Kesesuaian dengan pengguna. 

2)  Konsep perancangan 

Bentuk dasar massa yang dipilih ialah bentuk geometris yaitu bentuk dasar yang 

meliputi dari bentuk persegi, lingkaran dan dengan berbagai karakter pada setiap 

bentuknya. Dan untuk konsep tata masa yang akan digunakan adalah system 

massa majemuk atau lebih dari satu, karena dapat mengoptimalkan site yang 

cukup luas. 
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3.2.4 Analisa dan Konsep tampilan arsitektur (eksterior dan interior) 

Dasar pertimbangan :  

 Penampilan bangunan menunjukkan karakteristik daerah sekitar 

 Fleksibilitas  

Konsep tampilan bangunan penginapan dan kantor lebih terlihat natural 

dan ramah lingkungan dengan banyak nya ventilasi udara dan cahaya untuk 

menghemat energi serta menggunakan bahan kayu bekas untuk sebagian detail 

arsitektur pada bangunan. 

1) Analisa tampak arsitektur  

Pada tampak penginapan dan kantor terdapat beberap faktor yang perlu 

diperhatikan,di antaranya : 

 Pesona dan suasana di kawasan penginapan 

 Kegiatan di kerjakan pengunjung dan pengelola 

 Sasaran yang ditargetkan 

2) Konsep penampilan  

Biasanya sebuah bangunan selalu memiliki ide dan konsep yang masukkan ke 

dalam desainnya, termasuk green forest resort, diantaranya: 

 Massa memiliki ide dan bentuk sesuai dengan konsep yang direncanakan. 

 Identitas dan karakteristik dapat ditonjolkan melalui bentuk bangunan. 

a. Gerbang  

Gerbang menjadi salah satu penunjuk identitas dan karakteristik mengenai ide 

bangunan, dengan bentuk gerbang yang menyerupai dedaunan.sehingga 

menyatu dengan keadaan di daerah Sarangan yang merupakan daerah hutan. 

 

Gambar 1. contoh gerbang 
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Sumber : https://jakartaresidentialonline.wordpress.com/2011/12/06/8-keunggulan-
cluster-magnolia/ 

 
b. Desain Resort  

Ide pendekatan adalah eko arsitektur, ditekankan pada penggunaan 

material resort yang ramah lingkungan. Pembangunan resort juga seminimal 

mungkin tanpa merusak alam sesuai dengan pemberian nama “green forest 

resort” site terbagi menjadi dua bagian yaitu kawasan hutan yang berisi pohon 

pinus dan bagian perkebunan penduduk. Kawasan perkebunan digunakan 

untuk zona publik seperti parkiran. Kawasan hutan digunakan untuk bangunan 

cottage 

1) Bangunan resort 

 

                Gambar 2. Contoh tampilan resort 
          Sumber : www.instagram.co/p/B1tq0nmn5m3/?ighsid=5kwiwjp7c2e4 

 

                                                     Gambar 3. Contoh area kolam renang 
           Sumber : www.instagram.co/p/B1tq0nmn5m3/?ighsid=5kwiwjp7c2e4 
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          Gambar 4. rea publik 
        Sumber : www.instagram.co/p/B1tq0nmn5m3/?ighsid=5kwiwjp7c2e4 

Bangunan resort didominasi dengan warna coklat dan hijau, warna ini 

sesuai dengan keadaan alam sekitar site. Pemisahan antara zona publik, zona 

semi publik dan zona privat dengan cara leveling ketinggian tanah serta 

sirkulasi yang berbeda pada tiap zona.  

Penempatan bangunan memanfaatkan vegetasi di area hutan sebagai 

shading. Memaksimalkan view hutan pinus serta view dari gunung lawu di 

area cottage untuk kepuasan pengunjung resort. Meminimalkan penggunaan 

material kayu sebaagai bentuk kepedulian terhadap alam.  

2) Konsep resort  

Konsep bangunan cottage yang menggunakan pendekatan eco di tekankan 

pada eco bangunan yang dimana cottage yang dibangun menggunakan 

struktur dan material yang ramah lingkungan sehingga menampilkan bentuk 

bangunan ekologi  
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Gambar 1 Rencana Fasad Bangunan cottage 

Sumber : data penulis 2019 

a. Penggunaan material alam kayu, batu alam untuk menyusun elemen 

dinding dan kolom 

b. Memperbanyak ventilasi untuk mengurangi penggunaan energi listrik 

3.2.5 Analisa dan Konsep Struktur dan utilitas 

1) Sistem Sanitasi 

a. Sistem Jaringan Air Bersih  

Faktor faktor : 

 Jumlah kebutuhan air 

 Keadaan tanah 

 Sumber air yang dipakai  

 Sumber air dari mata air gunung lawu dan air hujan yang ditampung yang 

kemudian diolah kembali. 

Konsep :  

Sumber air memanfaatkan dari sumber air bersih dari gunung lawu dan di 

salurkan menggunakan mesin pompa khusus dari PDAM yang ditampung ke 

dalam penampungan air resort, baru kemudian didistribusikan sesuai 

penggunan. 
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                                                                       Gambar 6. Skema sumber air 

(Sumber : data penulis 2019) 

b. Sistem Jaringan Air Kotor  

Faktor-faktor : 

 Buangan yang digunakan 

 Dampak air terhadap lingkungan hutan pinus 

 Kemudahan sistem pembuangan air kotor  

Saluran pembuangan air kotor dibagi menjadi 3: 

 Air kotor hujan sebagian ditampung dan sebagian dialirkan lewat irigasi 

untuk persawahan. 

 Air kotor yang lemak  dari dapur sisa makanan dan cucian masuk ke 

peresapan. 

 Air kotor dari kamar mandi, toilet masuk kedalam septic tank dan 

peresapan.  

Konsep : 

Air kotor yang berdampak buruk seperti minyak ditampung bak pemisah 

minyak dan masuk peresapan sedangkan air hujan sebagian di tampung 

untuk diolah apabila lebih disalurkan melalui irigasi untuk digunakan di 

persawahan.limbah dari kamar mandi dan toilet seperti tinja masuk menuju 

septic tank dan peresapan. 

2) Listrik 

Listrik yang dipakai berasal dari: 

a. Sumber utama listrik melalui pusat listrik negara. 

b. Apabila terjadi pemadaman listrik maka digunakan alat genset sebagai energi 

cadangan listrik. 

MATA 
AIR 
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Gambar 7. mesin genset 

 (Sumber : https://www.google.com/search?q=gambar+genset) 

c. Selain genset resort juga dilengkapi dengan panel surya untuk menghemat 

penggunaan energi listrik ketika siang hari 

 
                            Gambar 8 panel surya 

(Sumber : https://www.google.com/search?safe=strict&rlz) 

Konsep : 

Apabila terjadi pemadaman listrik genset akan secara otomatis menyala 

karena adanya sistem automatic switch yang menyalakan genset, serta 

lokasi peletakan genset dijauhkan dari cottage agar tidak menambah 

kebisingan di sekitar cottage. 

 
                                                   Gambar 9. mesin automatic switch 
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Sumber: (https://electrical-engineering-portal.com/automatic-transfer-system-explained-
in-details-part-1) 
 

3) Sistem Struktur 

Sistem struktur bangunan bagian bawah menggunakan struktur pondasi footplan 

untuk bangunan utama dan dan pondasi batu kali untuk cottage karena bangunan 

cottage hanya berlantai satu, penggunaan pondasi untuk meneruskan beban dari 

struktur tengah dan atas ke bawah. 

Konsep perencanaan struktur terbagi menjadi tiga point yaitu : 

a. Struktur bawah 

Sub struktur yang digunakan adalah pondasi footplat dan batu, jadi untuk 

bangunan satu lantai cukup pondasi batu kali. Terdapat beberapa hal yang perlu 

diperhatikan : 

Konsep  

 Pemasangan pondasi harus secara tepat agar tidak terjadi kelongsoran.  

 Pondasi Harus terhindar dari kelongsoran. 

 Pondasi harus terhindar dari penurunan tanah. 

 
                                        Gambar 10. Pondasi Batu Kali 

             (Sumber :https://images.app.goo.gl/zbg1) 

b. Midle struktur / struktur tengah 

Middle struktur yang akan digunakan pada perancangan resort adalah : 

Konsep 

 Kolom dan balok menggunakan sambungan kayu (untuk cottage), kaca 

(untuk bangunan office) dan beton untuk bangunan lainnya.  

 Dinding cottage menggunakan kayu, dinding front office menggunakan kaca 

dan batu bata untuk bangunan lainnya.  
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 Lantai kayu untuk cottage, lantai keramik untuk bagian office dan masjid.  

 

 
                                                                         Gambar 11. struktur rumah 

 (Sumber : https://www.google.com/search?q=struktur+rumah+tradisional) 

c. Upper struktur  

Konsep : 

 Struktur atap yang biasanya menggunakan material kayu diganti 

menggunakan bahan baja untuk mengurangi pemakaian bahan sebagai 

kepedulian kepada alam.  

 Bahan dinding dan tembok menggunakan bahan yang ramah lingkungan 

dapat menyerap panas serta tidak menimbulkan polusi terhadap 

lingkungan,seperti batu bata dan kayu dan bambu bekas yang diolah 

kembali. 

 

4. PENUTUP  

Pemilihan konsep ECO sebagai bentuk kepedulian terhadap alam ,khususnya hutan 

oinus yang berada di Sarangan , Jawa timur. Penerapan konsep dalam bentuk desain 

bangunan maupun general environtment yang ada dalam perencanaan Green forest 

resort. Pembangunan Resort tanpa merusak alam yang ada serta dapat bermanfaat 

bagi masyarakat sekitar dapat menambah pendapatan daerah. 
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Konsep bangunan yang menyerupai daun sebagai bentuk refleksi dari  site 

yang di dominasi oleh hutan, untuk selanjutnya bangunan di desain seminimal 

mungkin menguras energi alam ataupun energi buatan. Penggunaan panel surya serta 

mengurangi penggunaan ac. Diharapkan dengan pendekatan eco, Green forest resort 

dapat memenuhi kebutuhan wisatawan sebagai tempat menginap, rekreasi, dan juga 

belajar, tanpa merusak kedaan alam yang ada di kawasan sarangan. 

Edu agriculture dalam perancangan Green forest resort tidak digolongkan 

menurut usia. Pendidikan pertanian khususnya tentang pembibitan strawberry serta 

pembuatan kerajinan dari bunga pinus. Resort yang dapat mengedukasi pengunjung 

,itulah yang menjadi sasaran perancangan green forest resort. Track pada kebun 

strawberry sebagai bentuk langkah- langkah dalam pengolahan strawberry dan juga 

adanya workshop tentang tanaman strawberry serta pembuatan kerajinan dari bunga 

pinus. 

Sarangan ,merupakan kawasan yang beriklim dingin sehingga cocok untuk 

budidaya strawberry dan juga pinus, diharapkan pengunjung dapat lebih menghargai 

alam ,tanpa merusak. Strawberry merupakan komoditas buah andalan di sarangan, 

banyak kawasan perkebunan strawberry di sarangan. Dihadirkannya kebun 

strawberry di area resort diharapkan dapat menarik pengunjung kawasan sarangan 

untuk singgah ke Green forest resort. 
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