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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Deskripsi Judul 

Kalibangkang: Desa yang terletak di Kawasan Karst Gombong Selatan dan 

secara administratif masuk dalam wilayah Kecamatan Ayah, 

Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia. 

Nature Park: Di Indonesia biasa disebut Taman Hutan Raya, yaitu kawasan 

pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa 

yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang 

dimanfaatkan bagi kepentingan umum sebagai tujuan penelitian, 

ilmu pengetahuan dan pendidikan. Juga sebagai fasilitas yang 

menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. (Undang-

undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya) 

Kalibangkang Nature Park adalah Taman Hutan Raya yang berada di 

kawasan Desa Kalibangkang dan merupakan suatu usaha untuk mewadahi segala 

Potensi Desa Kalibangkang baik flora, fauna serta kebudayaan lokal guna 

memenuhi kebutuhan pariwisata masa kini serta meningkatkan perekonomian 

warga Desa kalibangkang. 

 

1.2 Latar Belakang 

1.2.1 Umum 

Berwisata sudah menjadi bagian dari kebutuhan sebagian masyarakat 

Indonesia. Tak hanya bagi kelompok ekonomi mapan, masyarakat kelas 

menengah dan bawah pun mulai memandang penting wisata sebagai momen 

rekreasi keluarga. 

Kecenderungan meningkatnya kebutuhan berwisata masyarakat 

Indonesia tergambar dari meningkatnya tren wisatawan Nusantara satu 

dekade terakhir. Menurut Kementerian Pariwisata, jumlah wisatawan 

domestik pada tahun 2014 mencapai 251 juta orang. Itu artinya jumlah 
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orang Indonesia yang "hilir mudik" ke tempat wisata jumlahnya mendekati 

jumlah penduduk Indonesia. 

Wisata alam ternyata menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian 

publik. Hampir separuh publik lebih tertarik berwisata ke lokasi yang dekat 

dengan alam. Wisata pantai atau laut menjadi pilihan utama sebagian besar 

publik untuk berlibur bersama teman-teman atau keluarga. Sebagian publik 

lainnya, sekitar 14 persen, memilih menikmati alam pegunungan dengan 

udara segar dan sejuk. 

Tak hanya wisata alam, destinasi wisata religi juga cukup 

digandrungi masyarakat negeri ini. Wisata yang dimaksudkan untuk 

menambah wawasan keagamaan dan memperdalam rasa spiritual ini relatif 

banyak ragamnya dan tersebar di negeri ini. Pertumbuhan ekonomi serta 

perbaikan akses dan infrastruktur boleh jadi merupakan faktor utama yang 

mendorong peningkatan perjalanan wisata Nusantara. 

 

1.2.2 Khusus 

1.2.2.1 Tinjauan Kabupaten Kebumen 

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber 

daya alam, sumber daya manusia, dan beraneka ragam budayanya. 

Berkembangnya Pariwisata di Indonesia mempengaruhi 

perekonomian di sekitarnya, khususnya di Kabupaten Kebumen. 

Kabupaten Kebumen terletak pada titik koordinat  7°27' - 7°50' 

Lintang Selatan dan 109°22' - 109°50' Bujur Timur. Kabupaten 

Kebumen memiliki luas wilayah sebesar 158.111, 50 ha atau 1.581, 

11 km² dengan kondisi beberapa wilayahnya merupakan daerah 

pantai dan pegunungan, namun sebagian besar merupakan dataran 

rendah. Kabupaten Kebumen terdiri atas 26 kecamatan, yang dibagi 

lagi atas 449 desa dan 11 kelurahan dengan jumlah Rukun Warga 

(RW) sebanyak 1.930 Rukun Warga (RW) dan dibagi menjadi 7.027 

Rukun Tetangga (RT), dangan jumlah penduduk tercatat 1.212.809 

jiwa (2005). Kabupaten Kebumen diapit oleh 5 Kabupaten, yaitu 
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Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas di sebelah Barat, 

Kabupaten Banjarnegara di sebelah Utara, Kabupaten Wonosobo 

dan Kabupaten Purworejo di sebelah Timur, dan Samudra Hindia di 

Selatan. Pada tahun 2013 tercatat luas wilayah Kabupaten Kebumen 

menurut penggunaan lahannya, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1. 1 Luas Wilayah Kabupaten Kebumen menurut Penggunaan Lahan 

Jenis Lahan Luas (Ha) Prosentase 

Lahan Sawah 39.748,00 31,03% 

Lahan Kering (bukan sawah) 88.363,50 68,97% 

 

Lahan Pertanian 42.799,50 

48,45% dari 

luas Lahan 

Kering 

a. Tegal/kebun 27.629,00 

b. Ladang/huma 745,00 

c. Perkebunan 1.159,00 

d. Hutan rakyat 3.011,00 

e. Tambak 24,00 

f. Kolam 53,50 

g. Padang penggembalaan 33,00 

h. Sementara tidak diusahakan 231,00 

i. Lainnya 9.914,00 

Lahan bukan untuk Pertanian 45.544,00 

51,55% dari 

luas Lahan 

Kering 

a. Bangunan 26.021,00 

b. Hutan negara 16.861,00 

c. Rawa-rawa 12,00 

d. Lainnya 2.670 
 (Sumber: http://kebumenkab.go.id/index.php/public/page/index/23) 

 
Gambar 1. 1 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Kebumen 

(Sumber : Google, 2016) 

http://kebumenkab.go.id/index.php/public/page/index/23


4 

 

 

 

1.2.2.2 Tinjauan Desa Kalibangkang 

Kalibangkang merupakan sebuah desa di Kecamatan Ayah, 

Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia. Desa 

Kalibangkang berada di ujung barat daya Kabupaten Kebumen. 

Kondisi geografis Kalibangkang berada di tengah kawasan 

pegunungan Karst Gombong Selatan yang berkontur dan terjal, 

dengan ketinggian tanah rata-rata 331 meter diatas permukaan laut. 

Desa Kalibangkang memiliki potensi sumber daya alam yang 

cukup melimpah, baik tanah, air maupun ekosistem karst yang masih 

terjaga, yaitu seperti perbukitan, sungai, air terjun (curug), hutan, 

sawah, ladang, tanaman alami serta flora-fauna yang hidup bertahan 

dengan kondisi ekosistem Desa Kalibangkang. 

 
Gambar 1. 2 Lokasi Desa Kalibangkang 

(Sumber : Google Earth, 2016) 

Seperti halnya desa-desa lain di Indonesia, Desa 

Kalibangkang juga memiliki seni dan kebudayaan lokal, yaitu seperti 

Ebeg (Kuda Lumping), Jidur, Dangdut, Rebana, Hadroh, Barzanzi, 

Jonang-janeng, serta acara kebudayaan seperti Tenongan (pada saat 

Muludan atau Maulid Nabi Muhammad SAW), Becekan (pada saat 

Suran dan Likuran). 

Secara ekonomi, warga Kalibangkang mayoritas berprofesi 

sebagai pengrajin Gula Kelapa atau sering disebut "nderes". 
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Kerajinan Gula Kelapa ini merupakan komoditas utama di Desa 

Kalibangkang. Pekerjaan tradisional tersebut ditekuni warga sejak 

puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Hal yang ironis dari para 

pengrajin Gula Kelapa yaitu mereka tidak memiliki kuasa untuk 

mentukan harga karena semua hasil produksi dijual kepada para 

pengepul. Tidak ada kemajuan apapun dalam pemasaran pemasaran 

Gula Kelapa. Kemajuan yang dicapai hanya karena perlihan zaman. 

Dulu para pengrajin Gula Kelapa dipikul ke Pasar Ayah, sekarang 

para pengrajin Gula Kelapa menjualnya ke warung klontong 

pengepul gula kelapa di sekitar Desa Kalibangkang. Teknologi yang 

digunakan juga tidak mengalami perkembangan yang berarti. Dulu 

para pengrajin Gula Kelapa menggunakan “pongkor” (wadah yang 

terbuat dari bambu petung) untuk menampung nira kelapa, sekarang 

para pengrajin Gula Kelapa cenderung menggunakan “tempolong” 

(wadah bekas kaleng cat 5 kilo-an) untuk menampung nira kelapa. 

 

1.2.2.3 Tinjauan Site Kalibangkang Nature Park 

Kalibangkang Nature Park merupakan suatu usaha untuk 

mewadahi segala Potensi Desa Kalibangkang baik flora, fauna serta 

kebudayaan lokal guna memenuhi kebutuhan pariwisata masa kini. 

Lokasi site Kalibangkang Nature Park berada di daerah perbatasan 

desa yaitu perbatasan antara Desa Kalibangkang dengan Desa 

Argosari. 
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Gambar 1. 3 Lokasi Site Kalibangkang Nature Park 

(Sumber : Google Maps, 2016) 

 
Gambar 1. 4 Rencana Site Kalibangkang Nature Park 

 (Sumber : Google Earth, 2016) 

Lokasi site berada di antara permukiman warga dan sebagian 

tanahnya merupakan tanah milik Perhutani yang dimanfaatkan 

sebagai kebun jati serta dimanfaatkan juga sebagai ladang pertanian 

warga, dengan luas total kurang-lebih sekitar 515.000 m
2
 atau 51,5 

Hektare dan berada di ketinggian sekitar 300-350 m diatas 

permukaan laut. Lokasi tersebut dipilih menurut beberapa 

pertimbangan seperti ekosistemnya yang masih cukup terjaga dan 

panorama pemandangan alam yang cukup bagus, diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan pariwisata saat ini. 

Lokasi Site 
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1.2.2.4 Kondisi Lingkungan Sekitar Site 

Sesuai dengan namanya (Nature Park) site yang dipilih juga 

harus mencerminkan kealamiannya dengan kondisi lingkungan yang 

hijau dan alami. Kondisi lingkungan Kalibangkang Nature Park 

yaitu, pada area barat daya berupa bukit yang digunakan sebagai 

kebun Jati dan ladang yang ditanami bermacam tanaman pertanian 

oleh warga, sedangkan di area timur laut merupakan bukit kapur 

serta area persawahan dengan kondisi ekosistem yang masih alami. 

Berikut adalah gambaran kondisi lingkungan site Kalibangkang 

Nature Park : 

 
Gambar 1. 5 Kondisi Lingkungan Site Kalibangkang Nature Park 

(Sumber : Google Earth, 2016) 

 
Gambar 1. 6 Pepohonan Jati (1) 

(Sumber : Dokumen Penulis, 2016) 

 
Gambar 1. 7 Area Persawahan (2) 

(Sumber : Dokumen Penulis, 2016) 

1 

2 
3 4 

5 6 
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Gambar 1. 8 Hamparan Ilalalng (3) 

(Sumber : Dokumen Penulis, 2016) 

 
Gambar 1. 9 Curug Loro (4) 

(Sumber : Dokumen Penulis, 2016) 

 
Gambar 1. 10 Area Persawahan   (5) 

(Sumber : Dokumen Penulis, 2016) 

 
Gambar 1. 11 Panorama Persawahan 

(6) 

(Sumber : 

kalibangkangdesaku.blogspot.co.id, 

2015) 

 

1.2.2.5 Potensi dan Kendala Site 

a. Potensi Site 

1) Tanah yang subur dengan kondisi topografi yang berkontur. 

2) Kondisi ekosistem yang masih terjaga sehingga flora dan fauna 

masih dapat bertahan di lingkungan site. 

3) Panorama alam yang cantik dengan pemandangan berupa 

pegunungan kapur, laut selatan, dan panorama Gunung Slamet 

di sisi barat daya, Gunung Sindoro dan Sumbing di sisi timur 

laut. Selain itu, di sekitar site juga terdapat Sungai, Curug (air 

terjun), Area Persawahan yang juga dapat dijadikan dayatarik 

wisatawan. 

4) Lokasi yang berada di kawasan Karst Gombong Selatan sangat 

berpotensi untuk dikunjungi oleh wisatawan. 

5) Perjalanan menuju lokasi dapat ditempuh dengan waktu cukup 

singkat yaitu sekitar 15-30 menit dari Obyek Wisata yang 

sudah dikenal saat ini seperti Pantai Ayah, Pantai Menganti, 
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Pantai Pasir, Goa Jatijajar, Goa Petruk, Goa Barat, dan obyek 

wisata lain yang berada di Kawasan Karst Gombong Selatan. 

6) Kehidupan masyarakat yang ramah terhadap pengunjung yang 

datang. 

b. Kendala Site 

1) Kurangnya fasilitas umum seperti jaringan telepon, sarana 

transportasi, akomodasi yang memadai. 

2) Kondisi tanah ladang yang cukup gembur dapat berpotensi 

longsor saat dilanda hujan lebat. 

3) Kondisi jalan menuju lokasi yang cukup sempit, menanjak dan 

berkelak-kelok dapat menyulitkan perjalanan pengunjung. 

4) Belum tertatanya kawasan lingkungan site yang memadai 

sehingga kurang nikmat untuk dipandang. 

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dibuatlah Dasar 

Program Perencanaan dan Perancangan ini dengan tujuan sebagai kajian Desain 

Kalibangkang Nature Park yang diharapkan dapat memberikan dampak positif  

terhadap perkembangan serta kemajuan Pariwisata Indonesia dan kemajuan Desa 

Kalibangkang tentunya. 

 

1.3 Rumusan Permasalahan 

a. Desa Kalibangkang belum memiliki fasilitas dan sarana-prasarana 

pariwisata guna mewadahi potensi Pariwisata Desa Kalibangkang dengan 

berbagai daya tarik serta atraksi yang menarik. 

b. Desa Kalibangkang belum memiliki fasilitas pariwisata yang memadukan 

lingkungan Alami, Landscape, sirkulasi, tata masa bangunan dan titik-

titik potensial kawasan tanpa menghilangkan kesan Alami. 

c. Kurangnya sosialisasi tentang Desa Kalibangkang, menyebabkan sedikit 

orang mengetahui keberadaan Desa Kalibangkang dengan segala potensi 

dan daya tarik yang ada. 
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1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

a. Merencanakan dan merancang Kalibangkang Nature Park sebagai 

kawasan wisata dengan sarana-prasarana yang dapat menunjang potensi 

Desa Kalibangkang serta kebutuhan wisatawan. 

b. Merencanakan dan merancang Kalibangkang Nature Park sebagai 

kawasan wisata dengan memadukan lingkungan Alami, Landscape, 

sirkulasi, tata masa bangunan dan titik-titik potensial kawasan tanpa 

menghilangkan kesan Alami. 

c. Memadukan potensi Desa Kalibangkang baik potensi Alam, Seni dan 

Kebudayaan, serta Kelokalannya di dalam Kalibangkang Nature Park. 

 

1.4.2 Sasaran 

a. Pendekatan konsep Nature Park yang bertumpu pada keaslian alam dan 

lingkungan kawasan. 

b. Terciptanya kenyamanan dan kesan bagi wisatawan sesuai fungsi 

Kalibangkang Nature Park sebagai kawasan wisata. 

c. Terciptanya kawasan wisata berkualitas yang dapat memajukan 

Pariwisata Indonesia serta meningkatkan perekonomian warga Desa 

Kalibangkang dan dapat menarik pengunjung untuk datang berkunjung 

ke Kalibangkang Nature Park. 

 

1.5 Lingkup Pembahasan 

Pembahasan dibatasi pada lingkup disiplin arsitektur, peraturan-peraturan 

dan pedoman standar yang berlaku untuk mewujudkan konsep perencanaan dan 

perancangan Kalibangkang Nature Park. Hal-hal diluar prinsip pemikiran 

arsitektur akan dibahas apabila mempengaruhi perwujudan konsep perencanaan 

dan perancangan Kalibangkang Nature Park. 
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1.6 Metode Pembahasan 

1.6.1 Tahap Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Meninjau atau mengamati langsung di lapangan untuk mengetahui 

keadaan fisik lapangan, baik topografi, sirkulasi, maupun fungsi serta 

potensi di lapangan, dan lain-lain. 

b. Interview 

Melakukan wawancara atau interview dengan informan yang memiliki 

info atau data yang berkaitan dengan perencanaan dan perancangan 

Kalibangkang Nature Park, baik pihak yang berhubungan langsung 

maupun tidak langsung dengan Desa Kalibangkang. 

c. Studi Literatur 

Mempelajari teori-teori dari buku, jurnal, maupun literatur lainnya yang 

berkaitan dengan perencanaan dan perancangan Kalibangkang Nature 

Park baik peraturan-peraturan, standar-standar yang berlaku maupun 

teori lain yang berubungan. 

 

1.6.2 Identifikasi Permasalahan 

Data-data yang terkumpul dianalisa, dicermati, dan diidentifikasi 

segala permassalahan yang ada untuk menemukan pemecahan permasalahan 

dalam bentuk desain. 

 

1.6.3 Pemecahan Permasalahan 

a. Diakukan analisa data-data hasil observasi lapangan menggunakan 

metode kuantitatif maupun kualitatif. 

b. Dilakukan sintesis yaitu merupakan integrasi antara keseluruhan data 

lapangan dan hasil analisis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang 

diinginkan. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penyusunan karya ilmiah ini dibagi dalam beberapa bab, 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan meliputi Deskripsi, Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Permasalah, Tujuan dan Sasaran, Lingkup Pembahasan, 

Metode Pembahasan dan Sistematika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi literatur yang terkait dengan permasalahan serta dasar-dasar 

yang berkaitan dengan perncanaan dan perancangan Kalibangkang 

Nature Park, yaitu berisi Kajian Objek, Studi Kasus dan Elemen 

Perancangan. 

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN 

Berisi  Data Fisik / Lokasi, Data sebaran aktifitas, penduduk dan 

lingkungan sosial lain, serta Gagasan Perancangan. 

BAB IV ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN 

Berisi Analisa dan Konsep Makro, Anaslisa dan Konsep Mikro 

didalamnya antara lain Analisa dan Konsep Site, Analisa dan 

Konsep Ruang, Analisa dan Konsep Massa, Analisa dan Konsep 

Tampilan Arsitektur, Analisa dan Konsep Struktur-Utilitas, Analisa 

dan Konsep Penekanan Arsitektur. 

 

 

 

 


