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cabai katokkon

batik dan tenun toraja

padi ambok

kopi kalosi

1

2

3

4

komoditas lokal

pohon uru (Elmerrillia ovalis)

pohon buangin
(Casuarina junghuhniana)

pohon banga
(Pigafetta elata)

bambu

5
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kerbau
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burung bondol peking
(Lonchura Punctuala)

anoa
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ragam fauna
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TOURISM & ATTRACTION

Restoran

Kamar Mandi

Tempat Ibadah

Tempat sampahPos Sepeda

Parkir kendaraan umum

Homestay

Cottage

Sentra Produksi Kopi

Parkir

Workshop Kopi

Rumah Budaya

Agrowisata

Sentra Kerajinan

AMENITY & COMMUNITY  EDUCATIONEDUCATION

Jalan Penghubung 
Eksisting

Sentra Produksi Kopi

Parkir/ pergantian moda transport
tradisional

Workshop Kopi

Rumah Budaya

Agrowisata

Sentra Kerajinan

Jalan Penghubung 
Antar Lokasi Wisata

ACCESSIBILITY LANDSCAPE

Kontemplasi perencanaan Desa wisata Sesean 
Matallo dibagi menjadi 3 zona utama, yaitu zona 
sentra produksi kopi, sentra kerajinan , dan 
agrowisata. Pembagian zonasi desa ini berdasarkan 
potensi dan sumberdaya yang terdapat disekitar 
desa yang dikembangkan sesuai dengan program 
pe rencanaan  mak ro  sebaga i  l andasan  
perencanana konseptual. Arahan guideline 
pengembangan desa  ini merujuk kepada 
infrastruktur pengembangan desa yang meliputi : 
gerbang desa, jaringan jalan penghubung, balai 
budaya, guest house, dan sentra sentra kerajinan. 
Tahap awal dari program tourism ini adalah 
menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana 
pendukung aktivitas ttourism desa wisata Sesean 
Matallo yang akan datang.

P e n g e m b a n g a n  D e s a  S e s e a n  M a t a l l o  
mengedepankan konsep edukasi untuk generasi 
penerus Desa. Konsep edukasi ini di khususkan 
untuk warga desa sendiri. Warga desa diberikan 
pelatihan program pentingnya pengembangan 
potensi kampung untuk menjadi desa wisata. Selain 
itu edukasi juga bersifat aktif dengan kegiatan yang 
dapat menghasilkan nilai ekonomi, seperti edukasi 
pertanian meliputi : sistem mina padi, tebang pilih 
tanam, pertanian terpadu, pasar desa, edukasi 
pendidikan : balai budaya, pembelajaran komunitas, 
edukasi pariwisata : sistem tourism route. Konsep 
edukasi ini disesuaikan juga dengan setiap tematik 
ketiga zona. Sehingga tourism route yang telah di 
program nantinya dapat memberikan edukasi baik 
yang bersifat cultural/filosofis, arsitektural, maupun 
lansekap bagi wisatawan desa Sesean Matallo

Perencanaan lansekap kawasan Desa Sesean 
Matallo mengedepankan pada prinsip konservasi 
hutan. Hutan-hutan yang telah diplot ing 
berdasarkan jenis tanaman lokal dikembangkan 
untuk menjadi material utama bahan dasar 
pembangunan rumah adat.  Perencanaan lansekap 
dibagi menjadi 2 : zona alami (wild) dan zona 
maintenance. Zona alami adalah kawasan hutan 
yang dijadikan daerah hutan lindung seperti  sedia 
kala, namun ketika sudah memenuhi masa tebang 
dapat digunakan sebagian untuk keperluan desa. 
Zona maintenance merupakan zona kawasan hutan 
yang memerlukan perawatan khusus, seperti hutan 
wisata, hutan adat dan hutan konservasi.

Sistem transportasi Desa Sesean Matallo 
d ikembangkan berbasis pada s is tem 
transportasi lokal. Sistem ini bekerja sama 
dengan lokasi kota terdekat untuk mengadakan 
biro tour untuk memudahkan transportasi turis 
menuju desa Sesean Matallo. Perbaikan 
jaringan jalan antar desa juga dikembangkan 
dengan menggunakan material lokal tanpa 
merusak keindahan ekositis lansekap desa. 
Kemudahan sirkulasi ini untuk meningkatkan 
aksesibilas kawasan yang dapat berimbas pada 
kemudahan pencapaian turis menuju desa ini. 

ragam budaya

ragam wisata

Aktor utama dari target program perencanaan ini 
adalah masyarakat desa Sesean Matallo 
sendiri. Khususnya adalah pelatihan dan 
edukasi bagi komunitas yang akan bertanggung 
jawab terhadap sistem tourism desa Sesean 
Matallo. Usaha sentra kerajinan yang terwujud 
dapat menjadi pionir untuk percontohan 
terhadap desa desa lain disekitar Sesean 
Matallo.

sentra kopi

sentra kerajinan

agrowisata

batas desa

linkage

saujana desa Sesean Matallo desa adat

usaha masyarakat

bercocok tanam

berternak

pagelaran seni

flora dan fauna

berkebun

wisata arsitektur

agrowisata

wisata kuliner

wisata megalitik

1

2

3

4
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musik dan tarian toraja (tarian Manganda’)

3

4

upacara rambu solo'

2 upacara rambu tuka’

1 kepercayaan aluk tadolo

hutan

sawah

bambu

sentra perkebunan kopi

sentra agrowisata

sentra kerajinan

sentra budaya

4

2

3

1

Parking Area

Tempat terakhir transportasi mekanis 
seperti bus, mobil, dan motor. Pada 
desa wisata pengunjung dapat lebih 

menikmati dan berinteraksi secara 
langsung dengan alam.

Promenade

Designed pathway sebagai 
jalur penyambut wisatawan 

menuju gerbang utama desa 
wisata

Main Gate

Gerbang utama desa wisata Sesean 
Matallo, pusat informasi dan titik 

dimulainya perjalanan wisata.

Homestay Area

Area pemukiman warga digunakan 
sebagai area homestay untuk 

menambah penghasilan warga asli

Rumah budaya, Sentra Budaya

Rumah budaya merupakan gerbang budaya Desa Sesean Matallo. 
Rumah ini memberi informasi mengenai budaya dan potensi setempat. 

Diharapkan dengan adanya rumah ini, mampu dan mengangkat potensi 
desa dan mampu membuatnya semakin dikenal wisatawan. Rumah 
budaya memiliki informasi yang terkait dengan sentra yang diangkat 

pada pengembangan desa wisata Sesean Matallo  

Akses antar zona wisata

akses jalur wisata merupakan jalan 
alami yang di rekonstruksi. Jalan atau 
path yang menghubungkan antar 
zona/sentra wisata dikhususkan untuk 
pejalan kaki dan pesepeda. 
Pengembangan akses jalur juga terkait 
dengan shelter dan street furniture 
sebagai fasilitas pejalan kaki dan 
pesepeda. 

Cottage

Untuk wisatawan yang ingin privasi lebih disediakan cottage dengan 
konsep rumah pohon. Pembangunan cottage merupakan salah satu 

program jangka panjang. Usaha dalam bentuk penginapan di 
orientasikan terlebih dahulu pada Homestay rumah penduduk lokal 

Sentra Kopi

Kopi merupakan salah satu komoditas lokal yang menjadi tujuan 
utama wisata kuliner Toraja, dan Sesean Mattallo merupakan salah 

satu desa yang memiliki perkebunan kopi. Disentra ini terdapat 
wisata kuliner dan workshop kopi.

Sentra Kerajinan

Sesean Matallo juga memiliki potensi kerajinan rakyat. Seperti 
tenun, ukiran, dan kerajinan yang mnggunakan potensi alam 

sekitar. 

Agrowisata

Sesean Matallo merupakan desa yang 
memiliki potensi pertanian yang cukup 
besar. Hasil pertanian yang terkenal 
adalah padi ambok. di sentra ini wisatawan 
akan mengenal dan belajar bercocok 
tanam

street furniture
/shelter

SENTRA BUDAYA

SENTRA AGROWISATA

SENTRA KERAJINAN

STREET FURNITURE
SHELTER

SENTRA PERKEBUNAN KOPI

STREET FURNITURE
SHELTER

POTONGAN MASTERPLAN

MASTERPLAN
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