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ABSTRAK 

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai potensi sebagai penghasil 
sapi pedaging maupun perah. Melihat hal tersebut pemerintah pusat pada tahun 2016 menetapkan Kabupaten 
Magelang sebagai sentra pembibitan sapi potong, namun para peternak sapi di Kabupaten Magelang masih 
menggunakan sistem peternakan sapi secara tradisional sehingga terdapat berbagai macam masalah seperti 
limbah yang dihasilkan dari peternakan sapi menjadi sumber pencemaran di lingkungan sekitar kandang ternak. 
Merespon dari permasalahan yang ada, maka dibutuhkan fasilitas yang mampu menjadi tempat pembelajaran 
tentang cara berternak sapi yang benar, salah satunya adalah peternakan sapi terpadu.  
Peternakan sapi terpadu memiliki fungsi sebagai tempat berternak sapi dan juga merupakan tempat wisata 
edukatif tentang peternakan sapi, sehingga para warga dan pengunjung yang datang ke peternakan sapi terpadu 
dapat belajar tentang cara berternak sapi layaknya sebagai petani sungguhan. Peternakan Sapi Terpadu di 
Tegalrejo Kabupaten ini diharapkan dapat menjadi objek wisata pilihan para wisatawan baik itu lokal maupun 
mancanegara, karena tempat wisata yang berkonsep fieltrip belum ada di Kabupaten Magelang. 
Tidak hanya peternakan sapi, peternakan sapi terpadu juga dilngkapi dengan showroom, retail souvenir, 
resto/foodcourt, RPH, tempat pengolahan susu dan play ground, di harapkan dapat memfasilitasi kebutuhan para 
wisatawan. Terletak di lereng gunung merbabu dan merupakan area pedesaan serta udara yang sejuk namun 
tetap mudah di jangkau karena terletak di jalan alternatif Magelang-Salatiga dilalui kendaraan pribadi dan umum 
menjadi alasan pemilihan site pengembangan Peternakan Sapi Terpadu di Tegalrejo Kabupaten Magelang. 
Potensi yang dimiliki Kabupaten Magelang khususnya tentang peternakan sapi  yang dapat dimanfaatkan 
sebagai sarana belajar, oleh karena itu pendekatan wisata edukatif disara tepat sebagai pendekatan dalam 
perancangan Peternakan Sapi Terpadu di Tegalrejo Kabupaten Magelang.   
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