
 

PENDAHULUAN 
Pariwisata merupakan salah satu sektor penting di Indonesia. Pariwisata  

memberikan dampak positif bagi masyarakat luas seperti penambahan pemasukan 
devisa bagi negara, memperluas lapangan pekerjaan, dan  menciptakan usaha baru bagi 
masyarakat. Menurut Pradana (2019) dalam buku Sosiologi Pariwisata menyebutkan 
bahwa kemajuan pariwisata mampu mengikutsertakan pertumbuhan lapangan kerja 
baru dan mengurangi angka pengangguran. Pariwisata juga bisa membuka pintu 
investasi modal dalam pengembangannnya. Pajak yang didapatkan dari pariwisata juga 
bisa berkontribusi dalam pembenahan dan pembangunan. Diambil dari ceicdata.com 
(2019), devisa negara mengalami kenaikan pada tahun 2009-2019. Pariwisata yang 
awalnya menyumbang devisa sebesar 6 juta USD pada tahun 2009 bergerak naik hingga 
menyentuh angka 18 juta USD pada tahun 2019. Perencanaan pengembangan 
pariwisata merupakan sebuah opsi yang bagus dalam menaikan perekonomian sebuah 
daerah. 

Perencanaan pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan sebuah daerah dan 
permintaan pasar dapat mengangkat perekonomian daerah tersebut. Dengan melihat 
potensi-potensi yang ada, sebuah daerah bisa menentukan ke arah mana perencanaan 
yang ingin mereka lakukan. Sering kali potensi-potensi yang dimiliki suatu daerah tidak 
dimanfaatkan dengan baik dan hanya dibiarkan begitu saja. Dengan adanya 
perencanaan pariwisata, potensi-potensi yang sering tidak digunakan bisa dimanfaatkan 
sebagai daya tarik wisata dan dapat dikembangkan menjadi sebuah destinasi pariwisata 
yang dapat membuat lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat sekitar. 

Salatiga merupakan daerah yang sering dilewati oleh para masyarakat antar kota 
di Jawa Tengah. Salatiga dilewati tol trans Jawa dan juga dilewati jalanan utama ring 
road yang mengitari Salatiga. Dengan adanya akses yang mudah ini membantu 
masyarakat luas dalam perekonomian sehari-harinya. Masyarakat terkadang 
memanfaatkan kemudahan akses ini untuk kepentingan perekonomian mereka, dimana 
masyarakat membuat berbagai tempat beristirahat untuk orang-orang yang melewati 
ring road tersebut.  

Di Salatiga terdapat sebuah daerah yang bernama Kecandran yang terletak 
persis di daerah ring road Salatiga. Daerah ini memiliki beberapa potensi yang bisa 
dikembangkan lebih lagi untuk kepentingan pariwisata. Salah satu contoh dari potensi 
tersebut adalah hamparan sawah yang luas dan juga pemandangan gunung Telomoyo 
yang indah dan suasana pedesaan yang sejuk. Kelurahan Kecandran sendiri sudah 
memiliki pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dengan tema pasar tradisional 
yang menjadi daya tarik utama dan juga tempat makan sekaligus spot foto di tengah 
sawah. Tetapi penulis melihat ada beberapa potensi yang masih bisa dikembangkan 
lebih lagi.  

Berdasarkan potensi-potensi yang ada dan masih bisa dikembangkan tersebut, 
penulis pun tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai perencanaan produk 
destinasi wisata di Desa Kecandran. Menurut penulis, daerah Kecandran memiliki 



 

potensi yang sangat bagus dan bisa dimanfaatkan sebagai sebuah produk pariwisata 
yang baik dan bisa mendukung serta membantu perekonomian masyarakat Desa 
Kecandran. 
RUMUSAN MASALAH 
 Belum adanya perencanaan pariwisata bertema sawah di Desa Kecandran 
menjadi dasar pembuatan perencanaan ini. Daerah Kecandran yang memiliki wilayah 
sawah dan pemandangan yang indah membuat penulis ingin merencanakan sebuah 
destinasi pariwisata yang bisa menarik wisatawan. 
TUJUAN & MANFAAT 

1. Membuat desain perencanaan yang aplikatif yang bisa mendorong pemanfaatan 
potensi-potensi dan daya tarik di Desa Kecandran 

2. Diharapkan perencanaan ini dapat meningkatkan kedatangan wisatawan di Desa 
Kecandran. 

3. Dapat menjadi daya tarik wisata unggulan di Desa Kecandran. 
BATASAN MASALAH 

1. Pemanfaatan lahan yang ada untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata di 
Desa Kecandran 

LANDASAN TEORI 
Site Plan 
 Site plan adalah merancang tapak bangunan yang memiliki keterkaitan dengan 
denah perletakan ruang-ruang lantai dasar bangunan (Laksito; Putri, dkk., 2018). 
Menurut Putri dkk. dalam tulisannya menyebutkan bahwa setelah terpilihnya tapak, 
terdapat beberapa aspek pada tapak yang harus dianalisis dan dipertimbangkan. Aspek-
aspek tersebut adalah :  
a. Fisik Site Tapak 
 Meliputi kondisi existing tapak/site (lokasi, sirkulasi, lingkungan, kontur, mata 
angin), pencapaian akses dari luar tapak (pejalan kaki, kendaraan), iklim, dan 
lingkungan. 
b. Biologis Site Tapak 
 Meliputi ekologi, vegetasi, dan habitat di sekitar tapak 
c. Budaya pada site tapak 
 Meliputi tata guna lahan dan ruang terbuka. 
Teori Perencanaan 

Perencanaan pariwisata sendiri menurut Inskeep dalam Mahendra (2019), 
pendekatan dalam pariwisata ada beberapa cara, diantaranya :  

a. Continuous incremental, and flexible approach, merupakan 
perencanaan dimana dilihat sebagai proses yang akan terus berlangsung 
berdasarkan kebutuhan dengan melihat feedback yang ada. 

b. System approach, dimana pariwisata dipandang sebagai hubungan 
sistem dan perlu direncanakan seperti dengan teknik analisa sistem. 



 

c. Comprehensive approach, berhubungan dengan pendekatan sistem di 
atas, dimana semua aspek dari pengembangan pariwisata termasuk di 
dalamnya institusi elemen dan lingkungan serta implikasi sosial 
ekonomi sebagai pendekatan holistik. 

d. Integrated approach, berhubungan dengan pendekatan sistem dan 
keseluruhan dimana pariwisata direncanakan dan dikembangkan 
sebagai sistem yang saling terintegrasi dalam seluruh rencana dan total 
bentuk pengembangan pada daerah atau area. 

e. Environmental and sustainable development approach, pariwisata 
direncanakan, dikembangkan, dan dimanajemeni dalam cara dimana 
sumber penurunan kualitas dan diharapkan tetap dapat lestari sehingga 
analisis daya dukung lingkungan perlu diterapkan pada pendekatan ini. 

f. Community approach, pendekatan yang didukung dan dikemukakan 
juga oleh Peter Murphy (1991) menekankan bahwa pentingnya 
memaksimalkan keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan 
proses pengambilan keputusan pariwisata, untuk dapat meningkatkan 
yang diinginkan dan kemungkinan, perlu untuk memaksimalkan 
partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan manajemen yang 
dilaksanakan dalam pariwisata dan manfaatnya terhadap sosial 
ekonomi. 

g. Implementable approach, kebijakan pengembangan pariwisata, 
rencana, dan rekomendasi diformulasikan menjadi realistis dan dapat 
diterapkan, dengan teknik yang digunakan adalah teknik implementasi 
termasuk pengembangan, program aksi, atau strategi, khususnya dalam 
mengidentifikasi dan mengadopsi. 

h. Application of systematic planning approach, pendekatan ini 
diaplikasikan dalam perencanaan pariwisata berdasarkan logika dari 
aktivitas. 

Menurut Inskeep dan Gunn dalam Mahendra (2019), menyatakan bahwa suatu 
kawasan wisata yang baik dan berhasil bila secara optimal didasarkan kepada beberapa 
aspek yaitu : 

a. Mempertahankan dan menjaga kelestarian lingkungannya. 
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut. 
c. Menjamin kepuasan pengunjung. 
d. Meningkatkan keterpaduan dan unit pembangunan masyarakat 

disekitar kawasan dan zona pengembangnnya. 
Google SketchUp 
 Menurut Said dkk. (2017), Google SketchUp merupakan sebuah aplikasi buatan 
Google yang berfungsi sebagai desain grafis yang dapat menghasilkan berupa gambar 
desain 3D. Penggunaan aplikasi ini penting karena mempermudah para perancang 



 

destinasi wisata dalam memberikan contoh perencanaan yang akan dibuat dengan 
desain 3D yang Google SketchUp hasilkan.  
Komponen Produk Wisata 

Produk pariwisata adalah daya tarik pada suatu objek pariwisata yang sangat 
menarik untuk dikunjungi wisatawan. Daya tarik tersebut di antaranya ada atraksi 
wisata, amenitas (fasilitas), dan juga aksesibilitas (Afriza dan Abadi, 2015). Menurut 
Middleton (dalam Afriza dan Abadi, 2015) memberikan pengertian produk wisata lebih 
dalam yaitu “ The tourist products to be considered as an amalgam of three main 
components of attraction, facilities at the destination and accessibility of the 
destination”. Sehingga produk wisata merupakan hasil yang terbentuk dari gabungan 
tiga komponen utama dari atraksi, fasilitas dan aksesibilitas di sebuah tempat wisata. 

Middleton (dalam Afriza dan Abadi, 2015) menjelaskan ada tiga komponen 
utama dari produk pariwisata yang dapat diuraikan sebagai berikut : 
A. Atraksi 

Komponen-komponen dalam atraksi wisata yang luas menentukan pilihan 
wisatawan dan mempengaruhi keinginan wisatawan yang akan membeli produk 
pariwisata yang dijual, diantaranya : 

a. Atraksi wisata alam, meliputi bentang alam, pantai, iklim, dan bentukan 
geografis lain dari suatu destinasi dan sumber daya alam lainya. 

b. Atraksi wisata buatan / binaan manusia, meliputi bangunan dan 
infrastruktur pariwisata termasuk bangunan bersejarah, modern, gapura, 
trotoar jalan, taman, lapangan golf, dan toko-toko khusus. 

c. Atraksi wisata budaya, meliputi cerita rakyat, sejarah, legenda, agama 
dan seni, teater musik, tari, pertunjukan lainya, dan museum. Beberapa 
dari hal tersebut dapat dikembangkan menjadi acara khusus seperti 
festival, dan karnaval. 

d. Atraksi wisata sosial, meliputi pandangan hidup suatu daerah, penduduk 
asli, bahasa, dan kegiatan-kegiatan pertemuan sosial. 

B. Amenitas 
Komponen-komponen sarana dan prasarana yang diperlukan oleh wisatawan 

selama berada di daerah tujuan wisata. Hal tersebut meliputi : 
a. Akomodasi meliputi hotel, apartment, villa, caravan, hostel, dan 

sebagainya. 
b. Restoran, meliputi dari makanan cepat saji hingga makanan mewah, dan 

juga makanan khas. 
c. Transportasi di suatu atraksi, meliputi taksi, bus, dan penyewaan sepeda. 
d. Aktivitas, meliputi sekolah berlayar, klub golf. 
e. Fasilitas-fasilitas lain, misalnya pusat-pusat bahasa, kursus ketrampilan. 
f. Pelayanan-pelayanan lain, misalnya salon kecantikan, pelayanan 

informasi, penyewaan perlengkapan dan kebijaksanaan pariwisata. 



 

C. Aksesibilitas 
Komponen-komponen ini adalah yang mempengaruhi biaya, kelancaran dan 

kenyamanan terhadap seorang wisatawan yang akan menempuh suatu atraksi. 
Komponen-komponen tersebut adalah :  

a. Infrastruktur. 
b. Jalan, bandara, jalur kereta api, pelabuhan. 
c. Perlengkapan, meliputi ukuran kecepatan, jangkauan dari sarana 

transportasi umum. 
d. Faktor-faktor operasional seperti jalur/rute operasi, frekuensi pelayanan 

dan harga yang dikenakan. 
e. Peraturan pemerintah yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan 

peraturan transportasi. 
Konsep Wisata Buatan 

Wisata buatan adalah komponen atau aktivitas di destinasi wisata yang 
diciptakan oleh manusia (Ismayanti, 2010 dalam Syofia dkk, 2013). Kementerian 
Kebudayaan dan Pariwisata (dalam Syofia dkk, 2013) menuturkan bahwa daya tarik 
wisata buatan sebagai segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai 
yang berupa hasil buatan manusia dan merupakan kreasi artificial serta kegiatan-
kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya. Objek wisata 
buatan meliputi daya tarik wisata khusus yang berhubungan dengan :  

a. Motivasi untuk rekreasi, hiburan maupun penyaluran hobi. 
b. Ekspresi dan gaya hidup masyarakat untuk tujuan peningkatan kualitas 

kesehatan/ kebugaran dan aktualisasi diri (gaya hidup/ lifestyle). 
c. Kegiatan konvensi, insentif dan pameran (MICE). 
Daya tarik wisata buatan antara lain seperti taman bertema, taman hiburan dan 

rekreasi, kawasan resort terpadu, spa dan wellness center, pemandian air panas tidak 
alami/ buatan. 
METODOLOGI PENELITIAN 
Metodologi 

Destinasi yang akan dikembangkan terletak di Kelurahan Kecandran, Salatiga, 
Jawa Tengah. Penulis memilih destinasi ini karena penulis ingin mengembangkan 
Kelurahan Kecandran menjadi destinasi yang berkelanjutan dengan pengembangan 
produk yang modern tetapi tetap menjunjung nilai budaya. 
Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini dibagi menjadi data primer dan 
data sekunder. Teknik pengambilan data primer dilakukan dengan satu cara, yaitu 
observasi lokasi pengembangan produk pariwisata. Sementara pengumpulan data 
sekunder menggunakan studi literatur.  Lama pengambilan data yang akan dilakukan 
selama 6 bulan, mulai dari bulan September 2021 sampai Maret 2022 
Teknik Analisis Data 



 

Identifikasi daya tarik wisata 

Pemetaan 2D 

Google Sketchup 

Implementasi Google Earth 

Uploading 3d Warehouse 

Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan  metode penelitian kualitatif 
dalam pengambilan data. Metode kualitatif sendiri menurut Agusta (2003) menjelaskan 
bahwa data kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata-kata atau tulisan tentang tingkah 
laku manusia yang dapat diamati. Menurut Patton (1990) dalam tulisan Agusta (2003) 
menjelaskan bahwa data kualitatif dapat dipilah menjadi tiga jenis : 
Hasil Pengamatan : penjelasan tentang situasi, kejadian, interaksi, dan tingkah laku 
yang diamati di lapangan. 
Hasil Pembicaraan : wawancara langsung dari pernyataan orang-orang tentang 
pengalaman, sikap, keyakinan, dan pemikiran mereka dalam kesempatan wawancara 
mendalam. 
Bahan Tertulis : kutipan dokumen, surat-menyurat, rekaman, dan kasus sejarah. 
Tahap Perencanaan 
 Dalam perencanaan desain 3d dilakukan dengan menggunakan rekayasa dalam 
perangkat lunak (software Engineering). Menurut Said dkk (2017), menyebutkan 
proses dimulai dari proses perencanaan (planning), perancangan (modeling), dan 
konstruksi (construction). Adapun rancangan secara keseluruhan yang akan dilakukan 
adalah :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 1 Flowchart pembuatan desain perancangan 
 

Berikut penjelasan Flowchart pembuatan desain perencanaan Menurut Said dkk 
(2017) : 

1. Mengidentifikasi daya tarik wisata 
2. Melakukan pemetaan 2D. 
3. Penerapan aplikasi Google SketchUp. 
4. Melakukan Uploading 3D Warehouse. 



 

Identifikasi Daya Tarik 

Pemetaan 2D 

Google Sketchup 

Lumion 

Hasil Akhir Rancang Bangunan 

5. Implementasi Google Earth 
Tetapi dalam pelaksanaannya penulis akan memodifikasi alur flowchart yang 

akan digunakan dalam penelitian ini. Berikut adalah proses-proses keseluruhan yang 
akan dilakukan penulis : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2 Modifikasi Flowchart pembuatan desain perancangan 

 
Berikut penjelasan Flowchart pembuatan desain perencanaan yang sudah 
dimodifikasi oleh penulis : 

1. Mengidentifikasi daya tarik wisata Desa Kecandran. 
2. Melakukan pemetaan sekaligus perbandingan secara 2D menggunakan Google 

Earth dan observasi secara langsung. 
3. Penggunaan aplikasi Google SketchUp untuk perencanaan tempat wisata. 
4. Penerapan aplikasi Lumion untuk rendering. 
5. Hasil akhir merupakan sebuah video rekomendasi destinasi wisata di desa 

Kecandran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PERENCANAAN DAN HASIL 
 Dengan menggunakan flowchart modifikasi yang sudah dibuat, penulis 
melakukan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk pembuatan rancangan destinasi 
wisata. Berikut tahapan yang dilakukan:  
Identifikasi Daya Tarik Wisata 
 Dalam perencanaan destinasi wisata Desa Kecandran penulis sudah melakukan 
observasi secara langsung guna menemukan daya tarik apa saja yang bisa digunakan. 
Dari hasil identifikasi yang sudah dilakukan akan dibagi menjadi 3 komponen 
pariwisata menurut Middleton (dalam Afriza dan Abadi, 2015). Komponen tersebut 
sebagai berikut : 
Atraksi 
 Daya tarik yang sudah ada di Desa Kecandran adalah bentang alam yang indah 
dimana terdapat pemandangan sawah yang luas dan juga terdapat pemandangan 
Gunung Telomoyo. Dan juga udara pagi yang sejuk dan ketenangan saat malam hari 
membuat tempat ini pilihan yang baik untuk bersantai.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3 dan 4 Pemandangan gunung Telomoyo dari tapak 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5 dan 6 Pemandangan sawah di sekitar tapak 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Amenitas 
 Desa Kecandran memiliki pasar yang digunakan warga sekitar untuk 
beraktivitas dan terdapat berbagai macam cafe hingga warung makan di daerah Desa 
Kecandran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 7 Pasar Krenceng yang berdekatan dengan tapak 
Aksesibilitas 
 Akses utama menuju Desa Kecandran adalah dengan melalui jalan lingkar 
Salatiga. Transportasi umum pun sering melewati jalanan ini. Akses menuju calon 
destinasi juga juga sudah bukan jalanan tanah tetapi sudah mendapatkan pengecoran. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8 dan 9 Akses jalan menuju destinasi yang sudah dicor 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 10 dan 11 Akses masuk dari jalan lingkar Salatiga 
 



 

Pemetaan 2D 
 Pemetaan akan dilakukan menggunakan Google Earth dan juga observasi 
secara langsung. Sehingga penulis dapat mengetahui tapak yang akan direncanakan. 
Berikut adalah gambar hasil dari Google Earth dan juga observasi:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Gambar 12 Tampak atas tapak yang diambil dari Google Earth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 13 Tampak samping tapak yang diambil secara langsung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rancangan Google Sketchup 
 Dari hasil pemetaan dan observasi, penulis memutuskan untuk pembuat 
destinasi wisata buatan di desa Kecandran. Penulis membuat beberapa bangunan non 
permanen dalam site agar dapat menjadi sebuah destinasi baru di desa Kecandran. 
Berikut beberapa rancangan yang akan dibuat di destinasi : 

a. Glamping cabin 
Penulis memutuskan untuk membuat glamping cabin untuk 

memanfaatkan keindahan alam yang ada di kecandran. Milohnić, dkk (2019) 
dalam tulisannya menyebutkan bahwa istilah glamping memiliki pengartian 
“nature on silver plate”, yang dapat penulis artikan sebagai alam yang 
dibungkus dengan kemewahan. Penulis juga menemukan dimana trend 
glamping sendiri meningkat mulai meningkat sejak 2012. Berdasarkan hasil 
pencarian di Google Trends (Search 2020) kenaikan pencarian kata “glamping” 
di Indonesia meningkat dari angka 1 pencarian perbulan di tahun 2014, menjadi 
100 pencarian perbulan di tahun 2020.  

Menurut Cambridge Dictionary dalam Utami (2020), Glamping 
didefinisikan sebagai jenis kemah yang melebihi tingkatan kenyamanan dan 
kemewahan dalam kemah tradisional. Dalam hal ini penulis merancangkan 
Glamping dengan tema bangunan berbentuk cabin. Dengan adanya cabin ini 
bisa membuat pengunjung bisa menginap dengan suasana sawah yang sejuk dan 
tenang. Berikut adalah hasil desain rancangan Glamping Cabin yang dibuat oleh 
penulis :  
 

 
 
 
 
 

 
Gambar 14 dan 15 Tampak desain rancangan Glamping cabin 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 16 dan 17 Ukuran desain rancangan Glamping cabin 
 
Dengan ukuran panjang dan lebar kurang lebih 6 x 11,5 m, membuat 

Glamping cabin ini bisa dihuni hingga 4-5 orang sekali penggunaannya, dengan 
tempat yang cukup luas, cabin ini dilengkapi dengan kasur dan juga kamar 



 

mandi dalam, dan terdapat juga ruang tamu yang luas untuk berkumpul saat 
menginap di cabin. Desain ini juga dilengkapi dengan teras yang bisa digunakan 
untuk menikmati udara sawah dan pemandangan gunung Telomoyo. 

b. Camping tenda 
 Dari hasil pencarian menggunakan Google Trends (Search 2020) 
penulis menemukan bahwa kata camping memiliki peningkatan dari 16 poin di 
tahun 2012 menjadi 91 poin di tahun 2022, poin disini memiliki arti dimana 
semakin banyak poin tersebut semakin sering adanya pencarian tentang kata-
kata tersebut. Dari hal tersebut penulis membuat camping tenda ini dikarenakan 
trend camping yang sedang naik dan juga sebagai alternatif lain disaat 
wisatawan ingin berkemah tetapi tidak bisa mengakomodir glamping yang 
dirancangkan penulis. 

Camping atau kegiatan berkemah merupakan aktivitas rekreasi yang 
kreatif dan mengandung unsur pendidikan yang dilakukan dengan cara tinggal, 
bermalam dan melakukan aktivitas hidup secara berkelompok di ruang luar atau 
ruang terbuka (Sulaeman dalam Rinaldi, 1983). Camping tenda yang 
dicanangkan penulis juga memiliki tujuan untuk tempat berkumpul dan 
bersantai para wisatawan saat berada di destinasi. Berikut adalah rancangan 
desain camping tenda yang yang dibuat :  
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 18 dan 19  Desain dan ukuran rancangan Camping Tenda 
  

Tenda dengan ukuran tiap sisinya sebesar 1,24 meter dan luas 4 meter persegi, 
membuat tenda ini mampu diisi hingga sebanyak 4 orang dalam sekali penggunaanya. 
Tenda ini juga dalam rancangannya disertai dengan sleeping bag atau kantong tidur 
untuk 4 orang di dalamnya. Dalam desain akhir destinasi akan terdapat api unggun 
untuk menghangatkan diri di depan tenda saat bermalam di destinasi. 

c. Cafe Sawah 
Menurut tulisan milik Fauzi, dkk (2012) dalam tulisannya menyebutkan 

bahwa nongkrong di cafe adalah salah satu kebutuhan gaya hidup para anak 
muda belakangan ini. Hal ini disebabkan karena tekanan dari media sosial yang 
terkadang membuat anak muda perlu untuk mengikuti gaya hidup nongkrong di 
cafe. Berdasarkan hal tersebut penulis berinisiatif untuk membuat café sawah 
ini, dengan suasana sawah yang sejuk dan nyaman dapat lebih mudah lagi untuk 
mendatangkan anak muda maupun orang dewasa untuk nongkrong di café 
sawah yang dirancangkan penulis. 



 

Cafe sawah sendiri memiliki konsep dimana wisatawan yang datang 
bisa membeli makanan atau minuman yang terdapat di destinasi. Cafe ini bukan 
seperti cafe yang mewah pada umumnya, tetapi lebih bertujuan untuk membuat 
wisatawan menikmati asri dan segarnya lingkungan sawah pada sore hingga 
malam hari, dengan keadaan yang sejuk dan tenang. Berikut adalah rancangan 
desain Cafe sawah yang sudah dibuat :  

 
 
 
 
 
 
 

 Gambar 20 dan 21 Desain Cafe sawah 
 

Dengan konsep yang sudah ada, penulis membuat 2 macam tempat 
duduk, yaitu outdoor dengan tempat duduk bangku, dan gazebo mini dengan 
tempat duduk yang bisa dilepas jika ingin lesehan atau duduk di lantai. Cafe ini 
hanya akan buka pada sore hingga malam hari. 

Lumion 
 Setelah pembuatan rancangan destinasi wisata baru desa Kecandran, penulis 
melanjutkan ke proses selanjutnya yaitu rendering menggunakan aplikasi Lumion. 
Dengan aplikasi ini penulis menambahkan beberapa komponen seperti tekstur 
bangunan dan tanah. Penulis juga menambahkan beberapa vegetasi untuk mengisi 
destinasi. Berikut adalah beberapa hasil gambar yang sudah penulis render dalam 
aplikasi Lumion: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 22 sampai 24 Tampak destinasi dari 4 arah 



 

Terlihat dimana destinasi wisata yang direncanakan memiliki view ke arah 
gunung Telomoyo dan juga sawah yang berada disekitarnya. Penulis juga memiliki 
rencana dimana akan diberi beberapa vegetasi yang bisa membuat destinasi menjadi 
lebih sejuk dan teduh saat siang hari meskipun panas terik ditengah sawah. Vegetasi 
yang akan diberikan seperti halnya jenis-jenis pohon peneduh yang tidak begitu tinggi. 
Seperti pohon buah kersen, pohon palem, dan pohon pisang. Dalam hasil render juga 
penulis memberi ornamen lampu di destinasi, agar bisa menerangi destinasi saat malam 
hari datang. Dalam hasil render juga penulis membagi destinasi menjadi 3 zona dari 
hasil rancangan pada Google Sketchup, yaitu cafe sawah, glamping cabin, dan camping 
tenda. Berikut adalah hasil render tiap zona yang sudah dibagi penulis:  
A. Zona cafe sawah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 25 sampai 29 Zona cafe sawah 
Dari hasil rancangan di Google sketchup, penulis memberikan banyak ornamen 

dan juga tekstur untuk membuat cafe sawah menjadi lebih menarik. Sebagai contohnya 
pemberian lampu gantung hias sebagai penerangan tambahan. Walaupun tidak 
berdampak banyak pada penerangan, lampu hias memberikan suasana yang nyaman 
saat bersantai di tengah sawah. Selain itu, pemberian tekstur kayu dan besi yang 
memperjelas bahwa rancangan yang telah dibuat adalah rancangan semi-permanen. 
Warna lampu yang kuning ke arah jingga juga membuat suasana hangat agar 
pengunjung yang datang bisa berlama-lama di destinasi. 
 
 
 
 
 
 
 



 

B. Zona glamping cabin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 30 sampai 34 Zona glamping cabin 
 Penulis memberikan berbagai macam tekstur untuk membuat glamping cabin 
ini dapat terlihat semi-permanen agar tidak merusak lahan yang digunakan. Tekstur 
yang diberikan seperti tekstur kayu dan juga atap yang terbuat dari kayu membuat 
glamping cabin terlihat lebih asri dan menyatu dengan alam. Glamping cabin juga 
nantinya bisa diisi dengan berbagai macam perabot, seperti kasur, kursi santai, hingga 
toilet yang bisa digunakan. Penulis juga menambahkan pencahayaan di glamping agar 
dapat menerangi dan menambah keindahan saat wisatawan menginap di destinasi. Zona 
ini pun dipisahkan dari zona sebelumnya, yaitu cafe sawah. Pagar yang terbuat dari 
kayu dan bambu digunakan sebagai pemisah antara lahan sawah, dan juga cafe sawah. 
C. Zona camping tenda  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 35 sampai 39 Zona Camping tenda 



 

 Berdasarkan rancangan dari Google Sketchup yang sudah dibuat, penulis 
memberikan beberapa tekstur di zona ini. Salah satu contohnya adalah tekstur fabric 
yang diberikan penulis di tenda-tenda agar terlihat lebih nyata. Selain itu penulis 
memberikan tekstur jalan setapak batu alam yang berjarak-jarak agar terkesan lebih 
menyatu dengan alam. Penambahan efek seperti api unggun dan lampu penerangan juga 
diberikan agar menambahkan kesan kemah di alam. Zona ini pun juga dipisah dari zona 
cafe sawah menggunakan pagar kayu dan bambu. 
Hasil Akhir Rancang Bangunan 
 Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, menghasilkan desain perencanaan 
destinasi wisata dalam bentuk 3 dimensi yang sudah dirender dalam format video. 
Pembuatan desain ini berdasarkan studi di lapangan terkait dengan lokasi, poteni, dan 
kekayaan alam yang memungkinkan dikembangkan menjadi daya tarik baru di 
Kecandran. Adapun desain yang sudah dirender dapat dilihat di tautan berikut: 
“ https://youtu.be/CdxgDYBDxsM ” 
 
KESIMPULAN 
 Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, desa Kecandran memiliki 
potensi yang bisa dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Potensi yang bisa dilihat 
secara langsung adalah adanya lokasi kosong yang bisa di kembangkan. Adapun 
potensi pendukung lainya adalah pemandangan alam yang indah dan suasana sore yang 
tenang. Desain yang sesuai dengan potensi kondisi lapangan di desa Kecandran dengan 
membuat glamping cabin, camping tenda, dan cafe sawah. Pembuatan rancangan 
tersebut menggunakan software 3 dimensi Google SketchUp dan software rendering 
Lumion, sehingga desain tersebut terlihat lebih riil dan mudah untuk dimengerti.  
SARAN 
 Penulis juga tidak menutup kemungkinan dimana peneliti-peneliti selanjutnya 
bisa mengembangkan lagi rancangan yang sudah dibuat demi kemajuan pariwisata desa 
Kecandran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/CdxgDYBDxsM
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