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ABSTRAK 

Hasan , Muhamad . 2013. Perancangan Agrowisata di Desa Sumber Mujur 

Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Dosen Pembimbing Tarranita 
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 Negara indonesia merupakan negara agraris yakni sebagian besar 

penduduknya adalah petani. Di Kabupaten Lumajang juga sudah terkenal dengan 

pertaniannya dikarenakan tanahnya yang subur dan juga letaknya di apit oleh 

beberapa gunung. Tetapi masih banyak yang minim dengan pengetahuan tentang 

pertanian itu sendiri, contohnya saja petani harus membeli berbagai macam bibit 

unggul dari berbagai tanaman. Padahal petani itu sendiri bisa seharusnya harus 

bisa membuat benih yang unggul dan bisa mengolahnya sendiri. Di Kabupaten 

Lumajang terdapat beberapa kecamatan yang memiliki daerah yang sangat subur 

contohnya saja di Desa Sumber Mujur. Desa Sumber Mujur merupakan daerah 

yang berada di Lereng Gunung Semeru yang terletak di Kecamatan Candipuro. 

Banyak macam-macam peratanian yang ada di Desa Sumber Mujur ini selain 

pemandangan bagus karena letaknya yang tinggi dan tempatnya juga sangat asri. 

Selain itu juga banyak potensi wisata alam yang ada di Desa Sumber Mujur. 

Tetapi dari banyaknya potensi yang ada di Desa Sumber Mujur petani  masih 

banyak yang bisa memanfaatkan denagan maksimal mulai dari proses pertanian 

sampai tidak adanya tempat untung menampung wadah hasil pertanian itu sendiri. 

Jadi perlu didirikan agrowisata yang bisa menampung hasil pertanian yang ada di 

Desa Sumber Mujur . 

Agrowisata adalah kegiatan pariwisata yang berlokasi di kawasan 

pertanian. Istilah agrowisata juga dikenal dengan wisata agro. Obyek agrowisata 

bisa berupa suasana yang nyaman seperti udara segar dengan pemandangan yang 

unik, suasana khas yang masih alami maupun areal buah-buahan. Selain 

memberikan hiburan berupa pemandangan yang unik, kegiatan agrowisata juga 

dapat diterapkan sekaligus untuk menyampaikan materi pengetahuan dalam 

bidang pertanian. Selain itu juga masih banyak petani yang kurang 

memperhatikan lingkungan atau alam yakni dengan cara pengolahan tanah dengan 

cara terus menerus dan juga pemberian pupuk bahan kimia yang secara 

berlebihan. Padahal tanah harus membutuhkan banyak unsur-unsur hara yang 

terdapat di pupuk kompos atau organik. Makanya perlunya perancangan 

agrowisata dengan tema ”arsitektur organik” supaya bisa tetap menjaga keasrian 

di Desa Sumber Mujur. 

Dalam ”arsitektur organik” ada beberapa prinsip yang harus diterapkan 

pada rancangan agrowisata yakni building as nature, form follow flow, of the 

people dan of the material. Dari beberapa unsur ini diharapkan akan bisa menjaga 

atau tetap melestrikan lingkungan yang ada disekitar perancangan agrowisata. 

 

 

 

 


