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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1Latar Belakang 

Konsep wisata yang mementingkan self-experience atau yang sering 

disebut dengan pengalaman wisata melalui kegiatan yang bertanggung jawab serta 

melalui tren wisata yang berbasis suasana kehidupan tradisional, merupakan suatu 

arahan pengembangan produk pariwisata berbasis sustainable dan inclusive 

tourism. Hal ini mengutamakan keaslian masyarakat lokal dalam menjalankan 

ritual adat-istiadat budaya sehari-hari dan pelestarian peninggalan fisik 

leluhurnya. Sehingga harapan kedepan program pariwisata dapat berimplikasi 

mengurangi kantong-kantong kemiskinan, karena image pariwisata rakyat adalah 

milik rakyat seutuhnya (ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2025) dalam  

(Primadella, 2016). 

Menanggapi isu di atas maka pemerintah berupaya mensinergikan pasar 

wisata desa dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedalamaan. Sektor 

pariwisata dianggap mampu meretas kemiskinan serta mengurangi laju angka 

pengagguran di pedesaan. Sehingga pencanangan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata 

menjadi sangat efektif sebagai instrument program pemerataan dan penyebaran 

pertumbuhan. Pemerintah mengklaim industri pariwisata desa sangat ramah dalam 

penyerapan sumber daya lokal serta bersifat padat karya. Sehingga transaksi 

kepariwisataan desa akan sangat berdampak langsung bagi masyarakat, yaitu 

mampu menyerap tenaga kerja juga membuka lapangan usaha di berbagai lini 

masyarakat (Kemenpar, 2010). 

Berkaitan dengan program tersebut, menurut Priasukmana dan Mulyadin 

(2001), bahwa sesuai Undang-Undang Otonomi Daerah (UU No.22/99) sejak 

tahun 2000 pemerintah semakin giat mengimplementasikan pola Pariwisata Inti 

Rakyat (PIR). Pola PIR merupakan pemerataan pembangunan yang lebih 

difokuskan di daerah pedesaan dengan harapan masyarakat beralih dari urbanisasi 

menuju ruralisasi (di desa). Dengan kata lain untuk bisa menuju desa wisata 
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masyarakatlah yang harus menjadi subjek atau pelaku pariwisata itu sendiri bukan 

pemodal. Maka dari itu untuk mewujudkan cita-cita desa wisata diperlukan 

pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) terlebih dahulu. Kemitraan dengan 

dinas pariwisata daerah maupun lembaga universitas menjadi penting, karena 

mampu memberikan stimulan pendidikan, pelatihan, serta pembinaan kepada 

masyarakat lokal (Dewi, Fandeli, & Baiquni, 2013). Akan tetapi selain faktor-

faktor yang telah disebutkan di atas, menurut Ambarwati (2017) hal yang tidak 

kalah penting dalam pembangunan desa wisata, yaitu dengan memenuhi sarana 

prasaran baik berupa daya tarik wisata/atraksi kekhasan desa, transportasi, kluster 

wisata, respon ekonomi, akomodasi, dan partisipasi masyarakat. Sedangkan 

komponen partisipasi masyarakat menjadi poin utama, dikarenakan mampu 

menciptakan desa wisata yang berkelanjutan berdasarkan kebutuhan dan potensi 

masyarakat lokal. 

Di sisi lain, seperti yang disampaikan Simanungkalit, dkk (2017) bentuk 

pembangunan desa wisata berkelanjutan sesuai dengan program Pengembangan 

Desa Wisata Hijau yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata, menyatakan 

bahwa konsep berkelanjutan dimaknai dengan tidak mengeksploitasi secara besar-

besaran entitas sumber daya desa. Perombakan program tersebut dikarenakan 

pembangunan desa wisata saat ini bukan mengacu pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat lokal, nilai sosial-budaya, dan kelestarian lingkungan, melainkan 

mengutamakan jumlah kunjungan wisatawan secara massal. Maka dari itu prinsip 

dasar Desa Wisata Hijau tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1.Mengembangkan wisata desa yang menjaga kelestarian lingkungan 

2.Mengembangkan pelestarian produk wisata berdasarkan sumber daya lokal 

3.Mengembangkan pariwisata yang berdasarkan pada nilai-nilai komunitas 

4.Mengembangkan bentuk wisata desa dengan tema pusaka-budaya, wisata 

alam maupun wisata kreatif  

Dari ke-empat tujuan di atas diharapkan konsep Pengembangan Desa Wisata 

Hijau  dapat berdasarkan pada semboyan “desa membangun” yang bermakna 

masyarakatlah yang menjadi faktor utama pengembangan serta ketahanan 

terbentuknya desa wisata. 
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Merujuk pada pengembangan desa wisata bertema kreatif, wilayah Kabupaten 

Sragen, Jawa Tengah dikenal sebagai wilayah penghasil kain batik terluas ke-dua 

di Kota Solo setelah Laweyan. Selain itu, jumlah pengrajin batik di Kabupaten 

Sragen terbilang cukup kuat sebagai pemasok utama permintaan kain batik di 

Kota Solo. Meskipun demikian produksi kain batik Kabupaten Sragen juga 

didistribusikan ke pelbagai wilayah Jawa Tengah bahkan ke luar Pulau Jawa. 

Memang secara keseluruhan batik khas Sragen belum kuat menciptakan brand 

batik sendiri, namun hal ini tidak menyurutkan animo masyarakat Sragen untuk 

giat mempromosikan batik ciri khas wilayahnya (Sragen, 2016). Salah satu 

langkah yang telah ditempuh pemerintah Kabupaten Sragen, yaitu dengan 

mengenalkan budaya serta atraksi kekhasan desa dengan dibentuknya kawasan 

desa wisata batik. Kawasan desa wisata batik ini tersebar dalam dua kecamatan 

besar di Kabupaten Sragen, yaitu di Kecamatan Masaran dan Kecamatan Plupuh. 

Di Kecamatan Masaran wilayah yang telah dikukuhkan menjadi desa wisata batik 

yaitu Desa Kliwonan. Sedangkan untuk Kecamatan Plupuh sendiri terdapat tiga 

wilayah terbesar penghasil kain batik, yaitu Desa Pungsari, Desa Gedongan, dan 

Desa Jabung.  Berdasarkan jumlah perajinan batik yang terus berkembang, maka 

pada tahun 2011 Desa Pungsari ditetapkan sebagai kawasan desa wisata batik ke-

dua setelah Desa Kliwonan (sragen.go.id, 2012). 

Berbeda dengan Desa Kliwonan, masyarakat di kawasan Desa Pungsari 

nampak belum sepenuhnya memahami konsep desa wisata batik. Hal ini 

dikarenakan status Desa Pungsari yang masih menjadi embrio desa wisata. Di 

wilayah Desa Pungsari terdapat dua puluh pengusaha batik yang mampu 

memproduksi ribuan meter kain batik setiap harinya. Hal ini berdampak positif 

terhadap penyerapan tenaga kerja di sekitar wilayah Desa Pungsari, akan tetapi 

penyerapan tenaga kerja secara massal tidak begitu mempedulikan pengembangan 

kreativitas maupun kesempatan berusaha melalui pinjaman lunak dari pemerintah 

desa. Sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama pengrajin 

menengah ke bawah masih sangat standar. Padahal sangat memungkinkan potensi 

kerajinan batik di Desa Pungsari ini dikembangkan, sesuai dengan keadaan 

masyarakat lokal yang erat kaitannya dengan partisipasi (Ambarwati, 2017). Di 
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sisi lain, diperlukan penataan eksting kawasan serta penyediaan fasilitas yang 

memadai berdasarkan kebutuhan masyarakat, sehingga tidak bukan cita-cita desa 

wisata batik akan terealisasi. 

Bedasarkan uraian yang telah disinggung di atas, maka diperlukan 

pengembangan potensi kawasan yang terpadu sesuai dengan konsep 

pembangunan Desa Wisata Hijau. Selain itu, pembinaan berkelanjutan yang 

efisien dan fokus pada keseimbangan ekosisten lingkungan akan berdampak pada 

kesejahteraan masyarakat lokal yang sesuai nilai-nilai komunitas. Di sisi lain, 

pengembangan desa wisata batik yang terencana dan terorganisir secara simultan 

ini, akan memicu perbaikan lingkungan alam serta masyarakat secara global. 

Sehingga perencanaan desa wisata batik di Desa Pungsari dapat dikatakan sebagai 

pilot project perbaikan lingkungan maupun peningkatan kesejahteraan sosial 

masyarakat yang secara luas. 

 

1.2Permasalahan  

Perumusan permasalahan yang ada dari hasil latar belakang diketahui 

bahwa bagaimana mengembangkan fasilitas penunjang desa wisata kreatif 

yang berkelanjutan sesuai potensi masyarakat lokal sehingga dapat menjaga 

keseimbangan ekosistem lingkungan? 

 

1.3Tujuan dan Sasaran 

1.3.1Tujuan 

1.Pengembangan desa wisata haijau/berkelanjutan berdasarkan pada partispasi 

masyarakat lokal  

2.Mengembangkan fasilitas pendukung desa wisata sesuai potensi kerajinan 

batik 

3.Mengembangkan kawasan desa wisata hijau melalui pemanfaatan material 

lokal 

1.3.2Sasaran 

1.Menentukan pola tata massa kawasan permukiman : sirkulasi; layout; dll 
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2.Menentukan tampilan fisik bangunan ; tampak; zonifikasi; layout ruang 

3.Pengembangan desa wisata bertema kreatif batik  

4.Mengembangkan fasilitas penunjang : homestay; sarana prasarana; tourism 

centre 

5.Merancang bangunan dengan pendekatan arsitektur neo vernakuler  

6.Menggunakan material lokal : kayu, bambu, dan bata 

1.4Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan ini meliputi beberapa hal terkait, antara lain : 

1.Pembatasan bahasan dalam laporan ini meliputi disiplin ilmu Arsitektur, 

sedangkan disiplin ilmu yang lain hanya sebatas pendukung, yang 

akan dibahas secara garis besar dan diselaraskan dengan tujuan dan 

sasaran. 

2.Pemilihan lokasi atau site merupakan lokasi yang sesuai dengan kriteria-

kriteria pokok pembahasan laporan. 

3.Kawasan Desa Pungsari merupakan bagian Kabupaten Sragen yang 

dikelola oleh pemerintah dan masyarakat sebagai desa wisata batik 

yang berkelanjutan. 

1.5Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan merupakan gambaran umum dari observasi awal dan 

fenomena mengenai topik yang diangkat. Materi dalam bab ini berisi tentang : 

latar belakang; rumusan masalah yang diangkat sesuai tema/topik; tujuan; metode 

pembahasan; dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka membahas tema sesuai dengan literatur yang sesuai 

dengan tema judul. Sumber pustaka yang digunakan adalah pustaka terbaru, 

relevan dan asli dari jurnal ilmiah. Tinjauan pustaka menguraikan teori dan 

temuan yang diperoleh dari pustaka acuan serta menjadi landasan pada desain. 
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Kajian objek studi kasus dan pembahasan standar-standar pada perencanaan 

desain juga termasuk dalam hal ini. 

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN (DATA) 

Pembahasan Bab III terdiri dari lokasi/data fisik (sesuai data RBWK dan 

RURTK terbaru), data sebaran aktivitas, penduduk dan lingkungan sosial lain/data 

non fisik (data 5 tahun terakhir dari BPS, kantor dinas, DPU dan sebagainya). 

Gagasan perancangan sesuai dengan judul dan konsep penekanan arsitektur 

(sesuai judul). 

BAB IV ANALASIS, PENDEKATAN, DAN KONSEP 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Bab IV terdiri dari analisa konsep makro dan mikro. Analisa dan konsep 

makro (lingkungan yang lebih luas : kota dan kawasan). Analisa dan konsep 

mikro terdiri dari analisa dan konsep site, analisa dan konsep ruang, analisa dan 

konsep massa, analisa dan konsep tampilan arsitektur (eksterior dan interior), 

analisa dan konsep sruktur serta utilitas, analisa dan konsep penekanan arsitektur 

(sesuai judul). 


