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PERANCANGAN DESA WISATA BAMBU  

DENGAN PENDEKATAN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY  

DI DESA SALAM KECAMATAN KARANGPANDAN 
 
 

Abstrak 

 

Desa Salam merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Karangpandan yang 

memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan menjadi sebuah destinasi wisata. 

Menurut hasil diskusi yang sudah dilakukan, dari pihak pemerintah desa berencana akan 

merintis dan mengembangkan Desa Salam menjadi desa wisata yang memanfaatkan 

potensi lokal serta tidak lupa memperhatikan kondisi lingkungan. Namun hal tersebut 

hingga saat ini belum terwujud akibat terdapat beberapa kendala dalam proses 

pengembangan. Selain itu di Desa Salam juga terdapat kerajinan bambu yang berpotensi 

untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Isu tersebut menjadi dasar penyusunan 

laporan mengenai perencanaan dan pengembangan Desa Salam sebagai desa wisata 

bambu dengan pendekatan environtmentally friendly yang fokus terhadap pemanfaatan 

potensi lokal. Konsep desa wisata tersebut bermaksud untuk memberikan pengetahuan 

kepada wisatawan mengenai berbagai potensi lokal yang terdapat di Desa Salam 

terutama pada potensi bambu. Kondisi alam yang masih alami dan potensi lokal yang 

terdapat di Desa Salam menjadi daya tarik utama sebagai destinasi wisata. 

 

Kata Kunci: Desa Wisata, Desa Salam, Bambu, Environmentally Friendly. 

 

Abstract 

 

Salam Village is one of the villages located in Karangpandan that has a lot of potential 

that can be developed into a tourist destination. According to the results of the 

discussions that have been conducted, the village government plans to pioneer and 

develop Salam Village into a tourist village that utilizes local potential and does not 

forget to observe to environmental conditions. However, until now it has not 

materialized due to some obstacles in the development process. In addition, in Salam 

Village there are also bamboo handicrafts that have the potential to be developed into a 

tourist attraction. The issue became the basis for the preparation of a report on the 

planning and development of Salam Village as a bamboo tourism village with an 

environtmentally friendly approach that focuses on the utilization of local potential. The 

concept of the tourist village intends to give knowledge to tourists about the various 

local potentials contained in Salam Village, especially on the potential of bamboo. 

Natural conditions and local potential in Salam Village become the main attraction as a 

tourist destination. 

Keywords: Tourist Village, Salam Village, Bamboo, Environmentally Friendly. 

 

1. PENDAHULUAN 

Menurut pendataan Podes (Potensi Desa) tahun 2018 terdapat sebanyak 1.734 desa wisata dari 

total 83.931 desa di seluruh Indonesia. Pengembangan desa wisata dapat meningkatkan ekonomi desa 

dan juga meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola desa, hal tersebut dapat 

memberikan manfaat besar bagi masyarakat setempat. 

Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2018 telah menetapkan 40 desa sebagai desa 
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wisata. Dari upaya tersebut terbukti mampu meningkatkan kualitas ekonomi dan kreatifitas masyarakat 

desa. Hingga saat ini upaya penetapan desa wisata masih dilakukan oleh pemkab untuk memaksimalkan 

potensi yang dimiliki tiap desa agar mendapat perhatian dari masyarakat luar sehingga nantinya dapat 

mempercepat laju perekonomian kawasan. 

Pada Desa Salam terdapat potensi kebudayaan, kerajinan, dan kuliner. Dari potensi tersebut 

terdapat daya tarik wisata yang berpotensi untuk dikembangkan yaitu di bidang kerajinan bambu yang 

sampai saat ini belum dilakukan upaya pengembangan. Potensi kerajinan tersebut apabila 

dikembangkan dapat menghasilkan banyak inovasi. 

Saat ini hasil kerajinan bambu di Desa Salam berupa produksi tusuk sate dan pembuatan sangkar 

burung. Lokasi Desa Salam ini berdekatan dengan kawasan-kawasan wisata yang sebelumnya telah 

terbentuk di Karanganyar. Kondisi tersebut membuat Desa Salam menarik bagi para wisatawan untuk 

dikunjungi dengan menikmati berbagai objek wisata yang disediakan. 

Sudah semestinya desa wisata menerapkan konsep yang terfokus terhadap potensi yang dimiliki 

desa dengan tetap menjaga karakteristik lingkungan alam yang ada. Konsep desain yang menekankan 

tentang lingkungan alam adalah konsep environmentally friendly. Penerapan konsep ini ditujukan untuk 

menjaga kelangsungan ekosistem, kelestarian alam, memanfaatkan penggunaan sumber daya alam yang 

terdapat di Desa Salam berupa material bambu yang memiliki sifat mudah untuk diperbarui, dapat 

didaur ulang, dan ramah lingkungan. 

2. METODE 

2.1 Observasi 

Kegiatan observasi dilakukan secara langsung di Desa Salam Karangpandan untuk mendapatkan 

data yang obyektif. 

2.2 Studi Literatur 

Proses pencarian dan pengumpulan data secara kualitatif yang dilakukan dengan cara 

memahami hal-hal terkait dengan penelitian lewat pemahaman isi buku, media cetak, web, 

media elektronik, dan lain sebagainya. 

2.3 Analisa Data 

Analisis data dilakukan berdasarkan hasil data yang sudah didapatkan melalui proses 

observasi lapangan dan studi literatur menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode 

tersebut berupa penjabaran kondisi eksisting dari Desa Salam yang meliputi aksesibilitas, 

kualitas dan kondisi fisik arsitektur bangunan, dan hasil anilisis lain yang dibutuhkan terkait 

dengan topik penelitian. 

2.4 Penerapan Konsep Desain 
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Mengakumulasikan dan mejelaskan hasil observasi, studi literatur, dan analisa data menjadi 

konsep desain yang akan diaplikasikan pada kondisi eksisting Desa Salam Kecamatan 

Karangpandan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisa dan Konsep Makro 

3.1.1 Potensi Kawasan di Desa Salam Kecamatan Karangpandan 

Daerah kawasan Gunung Lawu memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan dalam hal 

ekologi dan pemandangan alamnya. Hingga saat ini perkembangan pada bidang industri pariwisata 

makin berkembang pesat. Wilayah destinasi wisata yang sudah berkembang mayoritas tersebar di 

Kecamatan Tawangmangu dan Kecamatan Karangpandan. Kedua wilayah tersebut dikenal 

memiliki banyak potensi lokal dan keindahan alam serta memiliki suasana yang nyaman dan sejuk 

untuk dikunjungi.  

Desa Salam merupakan salah satu desa yang berada di bagian timur Kecamatan Karangpandan. 

Beberapa kawasan yang dapat dikembangkan meliputi: (1) Dusun Gedangan, (2) Dusun Salam, (3) 

Dusun Bulu, (4) Dusun Cempo. Berikut merupakan persebaran potensi-potensi yang dimiliki setiap 

dusun: 

 

Gambar 1. Pemetaan Potensi Wisata di Desa Salam (Sumber: Analisa Pribadi, 2021) 

3.2 Analisa dan Konsep Meso 

3.2.1 Elemen Perancangan Kawasan 

a. Land Use Segmen 1: 

 Information center 

 Ruang display informasi 

Segmen 2: 

 Rumah produksi pengrajin bambu 

 Balai edukasi dan pertunjukkan 

 Balai pertemuan dan pelatihan SDM 

Segmen 3: 

 Cottage 
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 Area menanam dan perawatan bambu 

Segmen 4: 

 Souvenir shop 

 Foodcourt 

 Shelter makanan olahan 

b. Building Form & Mass 

 

 

Menerapkan konsep arsitektur vernacular, yaitu 

gaya arsitektur dirancang berdasarkan 

kebutuhan lokal, ketersediaan bahan bangunan, 

dan mencerminkan tradisi lokal. Penerapan pada 

bangunan antara lain:  

• Pendekatan desain yang disesuaikan 

dengan iklim, yaitu menghadirkan 

banyak bukaan/ventilasi untuk merespon 

penghawaan dan pencahayaan alami.  

• Pembangunan dilakukan dengan cara 

sederhana (teknologi lokal) dan 

menggunakan material lokal. 

c. Signage & Street Furniture 

 

 

    
Gate menjadi identitas desa wisata bambu di 

Desa Salam. Gate tersebut diletakkan pada titik 

yang ditandai dengan warna ungu. Sedangkan, 

perletakan lampu jalan berada di sekitar jalan 

utama dan jalan desa. Kemudian terdapat 

signage berupa papan informasi seputar desa 

wisata dan peta wisata sebagai penunjuk arah 

bagi para wisatawan. 

d. Open Space 

 

 Pada setiap segmen terdapat taman 

sebagai ruang terbuka hijau bersifat 

publik yang dapat menjadi tempat 

bersantai dan area bermain anak-anak. 

 Shelter makanan olahan merupakan area 

terbuka hijau yang terdapat beberapa 

aktivitas, seperti wisata kuliner khas 

desa serta terdapat sitting group sebagai 

area untuk  bersantai. 
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 Area menanam bambu merupakan area 

terbuka hijau sebagai tempat edukasi 

bagi wisatawan yang berkunjung seperti 

proses penanaman bambu hingga proses 

perawatannya. 

 

e. Sirculation & Parking 

 

 

  

 

 

    
 

   

f. Pedestrian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jalur pedestrian dibuat di sepanjang jalan utama 

dan jalan desa atau akses jalan menuju destinasi 

wisata. Model pedestrian diberi ramp untuk 

memudahkan akses bagi para difabel serta 

menggunakan pergola dan vegetasi sebagai 

peneduh jalan. 

g. Activity Support 

 

 Terdapat food court dan souvenir shop 

sebagai aktivitas pendukung. Area tersebut 

merupakan area wisata kuliner, tempat 

untuk membeli oleh-oleh, dan cindera 

mata. 

 Shelter makanan olahan merupakan activity 

support yang disediakan untuk 

mengakomodir potensi masyarakat 

SEGMEN 1 SEGMEN 2 

SEGMEN 3 SEGMEN 4 
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setempat dengan menampilkan produk 

kearifan lokal seperti jajanan dan makanan 

tradisional. Shleter ini berfungsi untuk 

mempromosikan hasil potensi daerah dan 

memperkenalkan penganekaragaman 

pangan di Desa Salam. 

 

3.2.2 Konsep Non-Fisik (Konsep Environmentally Friendly) 

Konsep non-fisik yang diterapkan pada kawasan merupakan Environmentally friendly dan 

Eco friendly. Environmentally friendly architecture merupakan penyesuaian perencanaan 

bangunan dengan tetap menjaga dan ikut melestarikan lingkungan alam. Pendekatan 

environmentally friendly bertujuan agar hasil rancangan mampu menjaga, melestarikan dan 

beradaptasi dengan alam dan lingkungan sekitar. Maka dari itu, untuk menciptakan sebuah wadah 

aktifitas yang dirancang harus mempertimbangkan eksistensi, efisiensi, dan penyesuaian terhadap 

alam atau lingkungan serta arsitektur bangunan. Konsep ini diterapkan untuk menanggapi 

permasalahan kurangnya kesadaran masyarakat akan potensi desa yang dapat dikembangkan 

dengan tetap menjaga karakteristik lingkungan yang sudah ada. Konsep environmentally friendly 

yang diharapkan dapat mendesain desa wisata dengan mengembangkan potensi yang ada dan tetap 

menjaga kelestarian alam serta tidak merusak kondisi alam eksisting desa. 

Pengelolaan sumber daya alam di Desa Salam belum dilakukan secara maksimal. 

Pengelolaan masih dilakukan secara individual sesuai dengan status kepemilikan tanah serta 

kehendak dan kebutuhannya. Padahal akan lebih maksimal apabila pengelolaan dilakukan secara 

kolektif dengan bantuan dan pengarahan tenaga ahli serta kerjasama antar masyarakat, sehingga 

tidak terjadi eksploitasi sumber daya alam dan tidak terbuang sia-sia atau sejalan dengan tujuan 

dari konsep pendekatan environmentally friendly.  

3.3 Analisa dan Konsep Mikro 

3.3.1 Analisa Kebutuhan Ruang 

Tabel 1. Tabel Kegiatan, Zonasi, dan Kebutuhan Bangunan dan Ruang 

KEGIATAN UTAMA 

Kegiatan Kebutuhan 

Bangunan dan 

Ruang 

Zonasi 

Mencari informasi Information Center Indoor 

Membuat kerajinan Balai Edukasi Semi indoor 

Melihat proses pembuatan kerajinan Rumah Produksi Indoor 

Workshop dan pelatihan SDM Balai Pelatihan Semi Indoor 

Pertunjukkan kesenian budaya dan 

tradisi 

Balai Pertunjukan Outdoor 
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KEGIATAN PENUNJANG 

Kegiatan Kebutuhan 

Bangunan dan 

Ruang 

Zonasi 

Pertemuan Rutin Balai Pertemuan Indoor 

Wisata kuliner Food Court Semi indoor 

Berbelanja Sauvenir Shop Indoor 

Menginap Home Stay Indoor 

KEGIATAN PEGELOLAAN 

Kegiatan Kebutuhan 

Bangunan dan 

Ruang 

Zonasi 

Pengelolaan kegiatan wisata Kantor pengelola 

wisata 

Indoor 

Pengelolaan kegiatan kerajinan 

bambu 

Kantor pengelola 

kerajinan bambu 

Indoor 

Pengelolaan kegiatan workshop dan 

pelatihan 

Kantor balai pelatihan Indoor 

Pengelolaan kegiatan proses produksi Rumah produksi Indoor 

KEGIATAN SERVIS 

Kegiatan Kebutuhan 

Bangunan dan 

Ruang 

Zonasi 

Membersihkan lingkungan Janitor Indoor 

Membersihkan dan perawatan 

bangunan 

Perawatan plumbing Saf Indoor 

Perawatan mekanikal dan elektrikal Ruang kontrol Indoor 

Pengawasan dan pengamanan 

kegiatan dan bangunan 

Pos Security Indoor 

Pengawasan dan pengamanan 

kawasan 

Pos ronda Indoor 

Sumber: Analisa Pribadi 

April 2021 

 

Tabel 2. Total Kebutuhan Ruang 

No. Kebutuhan Ruang Luas Unit Total Luas 

1. Information Center dan Kantor 

Pengelola 

316,85 m2 1 unit 316,85 m2 

2. Rumah Produksi Kerajinan 

Bambu 

239,01 m2 2 unit 478,02 m2 

3. Balai Edukasi dan Pertunjukkan 560 m2 1 unit 560 m2 

4. Balai Pertemuan dan Pelatihan 

SDM 

1499,22 m2 1 unit 1499,22 m2 
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5. Cottage 44,57 m2 6 unit 267,42 m2 

6. Souvenir Shop 128,41 m2 1 unit 128,41 m2 

7. Food Court 205,27 m2 1unit 205,27 m2 

Total keseluruhan 3455,19 m2 

Sumber: Hasil Analisa Pribadi 
April, 2021 

3.3.2 Analisa dan Konsep Site 

a. Analisa dan Konsep Pencapainan 

 

Analisa: 

Akses jalan utama menuju tapak ditandai dengan 

warna biru merupakan Jl. Raya Solo-Tawangmangu. 

Sedangkan, untuk jalur ditandai dengan warna hijau 

merupakan akses jalan desa memiliki intensitas yang 

cenderung sepi, dan mayoritas sudah beraspal. 

Konsep: 

Semua main entrance segmen diarahkan menghadap 

jalan utama untuk memudahkan jalur aksesibilitas 

kendaraan termasuk wisatawan yang ingin 

berkunjung. 

 

b. Analisa dan Konsep Kontur 

 

Analisa: 

Kontur tanah pada Desa Salam bergelombang dengan 

kemiringan yang tidak begitu ekstrem. Wilayah 

lokasi pengembangan desa wisata berada di antara 

ketiggian 690-723 mdpl dengan interval 3 meter. 

Konsep: 

Kontur tidak terlalu ekstrem sehingga memungkinkan 

untuk didirikan bangunan pada area tersebut. 

 

 

c. Analisa dan Konsep Matahari 

 

Analisa: 

Arah pergerakan matahari dari arah timur ke 

barat. 

Konsep: 

ventilasi udara yang menghadap timur/barat 

diberi sun shadding untuk meminimalisir panas 

sinar matahari namun, tetap memaksimalkan 

pencahayaan alami ke dalam ruangan. Material 

penutup bukaan menggunakan kaca riben atau 

kisi-kisi kayu yang tidak membawa serta panas 

namun, dapat meneruskan cahaya matahari 

dengan baik. 

 

d. Analisa dan Konsep Kebisingan 
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Analisa: 

Pusat kebisingan hanya bersumber pada akses jalan 

utama.  

Konsep: 

Orientasi bangunan yang menghadap akses jalan 

utama diberi obyek peredam kebisingan berupa 

pohon dan perletakan bangunan diberikan jarak agar 

kebisingan dapat diminimalisir. Pada area site 

ditanami tanaman peredam kebisingan yang mudah 

ditemukan disekitar site seperti pohon pinus, bambu, 

dan rumput. 

 

e. Analisa dan Konsep View 

 

Analisa: 

Pada bagian yang diberi tanda hijau merupakan 

potensi view yang bagus di dalamnya. Area tersebut 

merupakan area pertanian warga yang hingga saat ini 

masih produktif dan memiliki pemandangan yang 

bagus.  

Konsep: 

Untuk dapat menikmati view, bukaan pada bangunan 

diarahkan pada view yang baik atau area yang 

ditandai dengan warna hijau. 

 

f. Analisa dan Konsep Iklim Setempat 

 

Analisa: 

Karangpandan memiliki suhu yang relatif rendah 

karena berada di wilayah dataran tinggi. Dengan 

demikian, daerah tersebut memiliki kebutuhan air 

yang cukup dan memiliki beragam jenis vegetasi. 

Konsep: 

Material bangunan perlu kriteria khusus seperti 

material yang tahan terhadap karat seperti bambu 

sebagai sistem struktur, alumunium sebagai kusen, 

dan kisi-kisi kayu untuk penutup bukaan. 

 

3.3.3 Analisa dan Konsep Utilitas 

a. Utilitas Air Bersih 

 
Gambar 2. Skema Utilitas Air Bersih (Sumber: Analisa Pribadi, 2021) 

Suplai air bersih desa langsung berasal dari sumber mata air dan sungai. 

Pengumpulan air bersih ditampung menggunakan bak penampungan air yang 

didistribusikan dengan pipa-pipa yang ditanam di dalam tanah dan kemudian dialirkan 

menuju rumah-rumah warga. 
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b. Utilitas Air Kotor 

 
Gambar 3. Skema Utilitas Air Kotor (Sumber: Analisa Pribadi, 2021) 

Pada utilitas air kotor diterapkan sistem utilitas yang ramah lingkungan khususnya 

pada limbah yang berasal dari washtafel dilakukan pengolahan kembali. Teknologi 

pengolahan limbah yang diterapkan adalah Anaerobic Baffled Reaktor (ABR) + 

Biofilter. 

3.3.4 Analisa dan Konsep Struktur 

Struktur bangunan yang digunakan mayoritas menggunakan bambu, berikut merupakan 

gambaran mengenai sistem struktur bambu yang diaplikasikan di bangunan yang akan dirancang: 

1) Sistem struktur pondasi 

Kolom bangunan dibuat dengan struktur pondasi setempat dan dengan finishing batu alam 

atau semen. 

    

Gambar 4. Sistem Struktur Pondasi (Sumber: Analisa Pribadi, 2021) 

2) Sistem struktur dinding 

Pada bangunan yang bersifat indoor penggunaan lapisan dinding menggunakan material 

bambu, sedangkan untuk bangunan yang bersifat semi-outdoor tidak memerlukan penutup 

dinding. 

 
Gambar 5. Bangunan Semi Outdoor tanpa Lapisan Dinding (Sumber: Analisa Pribadi, 

2021) 
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3) Sistem struktur atap 

Sistem struktur atap terdiri sebagai berikut: 

   

Gambar 6. Detail Struktur Atap Ruang Display Informasi (Sumber: Analisa Pribadi, 

2021)   

3.3.5 Konsep Pendekatan Environmentally Friendly pada Bangunan 

Tabel 3. Penerapan Konsep Pendekatan Environmentally Friendly 

Prinsip 

Desain 
Penerapan 

Efisiensi Air 

a) Pada utilitas air kotor ini diterapkan sistem utilitas yang ramah 

lingkungan khususnya pada limbah yang berasal dari washtafel. 

b) Pengolahan air hujan dilakukan dengan mengumpulkan air hujan di 

dalam bak penampungan. Dari penampungan tersebut dilakukan 

filtrasi sederhana kemudian hasilnya didistribusikan ke seluruh 

masyarakat. Pengolahan air hujan ini dapat digunakan sebagai 

pasokan kebutuhan air bersih selain berasal dari mata air dan 

sungai selama musim kemarau. 

c) Penerapan sistem biopori sebagai upaya sistem utilitas ramah 

lingkungan yang digunakan untuk meresapkan air hujan secara 

lebih efektif pada area tertentu yang rawan dengan genangan air 

dan untuk mengurangi jumlah sampah organik yang terbuang sia-

sia. Secara teknis memasukkan sampah-sampah organik de dalam 

biopori akan menjadikan sampah tersebut menjadi pupuk kompos 

dengan sendirinya. 

Pengelolaan 

limbah 

a) Pengolahan sampah-sampah organik seperti sampah makanan, 

berbagai macam tanaman, dan limbah dari hewan diolah kembali 

dan dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk lahan pertanian dan 

perkebunan desa. 

b) Penarapan di dalam bangunan seperti pada pusat kuliner 

diupayakan dalam penggunaan peralatan makan menggunakan 
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peralatan yang ramah lingkungan dan mudah untuk di daur ulang 

seperti, sedotan dari bambu, sendok dan garpu dari kayu, 

penggunaan styrofoam maupun kertas minyak diganti 

menggunakan daun pisang. Upaya tersebut dilakukan untuk 

meminimalisir limbah plastik. 

Material 

Bangunan 

Penggunaan material bambu merupakan salah satu wujud penerapan 

konsep environmentally friendly karena produksi jejak karbon lebih 

rendah (low carbon footprint) dibandingkan dengan menggunakan 

material batu bata. Bambu juga mudah untuk didaur ulang dan 

materialnya dapat diperbaharui (renewable resources). 

 

3.3.6 Analisa Konsep dan Tampilan Arsitektur 

a. Konsep Eksterior 

1) Information Center dan Kantor Pengelola 

 

Information Center dan Kantor 

Pengelola menerapkan konsep 

environmentally friendly dengan 

menggunakan material lokal yaitu 

berupa bambu. 

2) Balai Edukasi dan Pertunjukan 

 

 

Balai Edukasi terletak mengelilingi 

Ruang Pertunjukan, sedangkan ruang 

pertunjukan berada di tengah dan 

memanfaatkan bentuk kontur alami 

untuk digunakan sebagai amphiteater 

sebagai ruang komunal. 

3) Balai Pertemuan dan Pelatihan SDM 

 

Konsep bangunan terinspirasi oleh 

bentuk bangunan yang berada di Bali 

dengan sifat ruang yang semi-indoor. 

4) Souvenir Shop Konsep souvenir shop terdiri dari dua 

bangunan yang terpisah yang 

dihubungkan dengan taman. 
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b. Konsep Interior 

    

Gambar 7. Interior Balai Pertemuan dan Pelatihan SDM (Sumber: Analisa Pribadi, 

2021) 

Konsep Interior untuk bangunan semi-outdoor memunculkan tampilan struktur 

bambu yang apa adanya atau tidak menggunakan dinding dan plafond. Pada bangunan 

semi-outdoor juga tidak menggunakan plafon atau tetap memperlihatkan struktur atap 

agar terkesan menyatu dengan alam. Lantai di finishing dengan lantai kayu sebagai 

upaya memanfaatkan material lokal. 

    

Gambar 8. Interior Souvenir Shop dan Information Center (Sumber: Analisa Pribadi, 

2021) 

Konsep interior untuk bangunan yang bersifat indoor menerapkan tampilan 

material bambu dan kayu bertujuan untuk memberikan keseimbangan pada bangunan, 

tetap menampilkan material kearifan lokal, dan bersifat ramah lingkungan. 

4. PENUTUP 

Perancangan Desa Wisata Bambu di Desa Salam ini merupakan sebuah usaha menyediakan 

tempat untuk mewadahi kegiatan masyarakat desa pelaku UMKM yang bergerak di bidang kerajinan 

terutama kerajinan bambu yang dikemas menjadi sebuah destinasi wisata dimana dalam penerapannya 

menggunakan konsep environmentally friendly. Pendekatan environmentally friendly bertujuan agar 
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hasil rancangan mampu menjaga, melestarikan dan beradaptasi dengan alam dan lingkungan sekitar. 
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