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PENGEMBANGAN OBJEK WISATA BANDAR ECOPARK 

 DENGAN KONSEP GREENSHIP NEIGHBORHOOD VERSI 1.0 

Abstrak 

Greenship Neighborhood Versi 1.0 merupakan perangkat penilaian untuk menyebarkan 
dan menginspirasi dalam perwujudan kawasan yang berkelanjutan. Manfaat yang 

diperoleh dengan menerapkan Greenship Neighborhood Versi 1.0 yakni: (1) Menjaga 

keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan, serta meningkatkan kualitas 

lingkungan kawasan, (2) Meminimalkan dampak buruk pembangunan terhadap 
lingkungan, (3) Meningkatkan kualitas iklim mikro, (4) Menerapkan asas keterhubungan, 

kemudahan pencapaian, keamanan, dan kenyamanan pada jalur pedestrian dan (5) 

Menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya di masa 
mendatang. Pada studi kasus kompleks objek wisata  Bandar Ecopark yang terletak di 

Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang merupakan kawasan wisata rekreasi air dengan 

daya tarik taman ekowisata yang berdampak positif bagi lingkungan. Hasil dari 
pengukuruan Greenship Neighborhood Versi 1.0  menunjukkan bahwa kompleks objek 

wisata  Bandar Ecopark dari total nilai keseluruhan maksimum sebesar 124, kawasan 

Bandar Ecopark mendapat nilai 57 dengan bobot 46% dengan rincian: LEE (17),  MAC 

(14), WMC (0), SWM (6), CWS (10), BAE (6) dan IFD (4). Peringkat Greenship 
Kawasan yang dihasilkan adalah SILVER. Strategi yang digunakan untuk meningkatkan 

dari peringkat SILVER ke peringkat PLATINUM adalah dengan meningkatkan nilai 

pada setiap kategori sebagai konsep perancangan. Adapun rincian nilai di setiap kategori 
tersebut adalah LEE (19),  MAC (23), WMC (8), SWM (8), CWS (16), BAE (8) dan IFD 

(4). 

 

Kata kunci: greenship neighborhood, ekowisata, konsep perancangan. 

Abstract 

Greenship Neighborhood Versi 1.0 is an rating tool for disseminating and inspiring 
realization of sustainable areas. Benefits by applying Greenship Neighborhood Versi 1.0 

are: (1) Maintaining harmony and balance of environmental ecosystems, as well as 

improving quality of environment, (2) Minimizing adverse impacts of development on the 
environment, (3) Improving quality of microclimates, ease of achievement, security, and 

convenience pedestrian and (5) Maintaining a balance between needs and availability of 

resources in future. In case study of Bandar Ecopark which located in Bandar 
Subdistrict, Batang Regency is a recreational area with an ecotourism park that has a 

positive impact on environment. Results of the Greenship Region shows that Bandar 

Ecopark region has score 57 with quality 46% (of  total value 124), with details: LEE 

(17), MAC (14), WMC (0), SWM (6 ), CWS (10), BAE (6) and IFD (4). Greenship 
neighborhood that generated is SILVER.  Strategy that will be precise to use to increase  

SILVER  level in to PLATINUM level is strive for increasing the value of every category 

for  standars planning concept .  which  details LEE (19),  MAC (23), WMC (8), SWM 
(8), CWS (16), BAE (8) dan IFD (4). 

 

Keyword: greenship neighborhood, ecotourism, planning concept. 
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1. PENDAHULUAN 

Secara umum, pengembangan wisata dapat menjadi cara untuk menunjang eksistensi suatu 

daerah agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Namun, lebih baik jika dalam pengembangan 

tersebut memperhatikan arah berkelanjutan (sustainable). Hal ini bertujuan untuk mendukung 

pelestarian alam dan dapat memberi nilai tambah bagi daerah tersebut. Salah satu konsep yang 

dapat diterapkan adalah dengan penekanan green architecture melalui konsep greenship 

neighborhood versi 1.0 . Karena green architecture merupakan bentuk konsekuensi dari 

arsitektur berkelanjutan. Dengan merancang arsitektur hijau, harapannya manusia dapat hidup 

dan melakukan aktivitas hidupnya secara berkelanjutan, Karyono (2010).  

Salah satu wisata yang ada di Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang adalah Bandar 

Ecopark yang terletak di Desa Wonokerto, Kecamatan Bandar. Bandar Ecopark adalah tempat 

wisata sekaligus tempat permandian atau rekreasi air. Awalnya, pada tahun 1930 objek wisata 

ini bernama Kolam Renang Bandar yang dibangun oleh Belanda berupa permandian dan taman 

bermain anak. Selanjutnya, setelah dikelola oleh pemerintah Kabupaten Batang berganti nama 

pada tahun 2013 menjadi Bandar Ecopark. Tujuannya adalah pemerintah Kabupaten Batang 

ingin mengembangkan ke arah ekowisata. Sehingga, penerapan aspek-aspek ekowisata harus 

diperhatikan dalam tahap pengembangannya. 

Rencana pengembangan yang dilakukan harus disesuiakan dengan tujuan Pemerintah 

Kabupaten Batang yang ingin menjadikan objek wisata Bandar Ecopark sebagai objek wisata 

yang berbasis ekowisata. Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut mengenai dasar-

dasar perencanaan untuk memudahkan tahap pengembangan kawasan wisata Bandar Ecopark. 

Terutama guna memenuhi capaiannya sebagai kompleks ekowisata dengan konsep greenship. 

Penilaian greenship neighborhood versi 1.0 dalam bentuk penelitian sebelumnya sudah pernah 

dilakukan pada objek wisata Bandar Ecopark ini oleh Ronim Azizah dan Cita Iftinan Talidah 

(2018). Hasil penelitian menunjukan nilai yang diperoleh Bandar Ecopark sebesar 57 dengan 

bobot 46% yakni termasuk dalam peringkat SILVER. Sehingga, untuk pengembangan yang 

diharapkan akan mencapai peringkat PLATINUM. 

Dari uraian latar belakang, memunculkan beberapa rumusan masalah seperti apa saja 

permasalahan yang ada pada objek wisata Bandar Ecopark, bagaimana pengembangan 

ekowisata yang tepat untuk objek wisata Bandar Ecopark serta bagaimana konsep greenship 

neighborhood versi 1.0 yang akan digunakan dalam pengembangan objek wisata Bandar 

Ecopark untuk menaikan peringkat dari peringkat silver ke peringkat platinum. Sedangkan 

tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang ada pada objek wisata 

Bandar Ecopark, menjelaskan pengembangan objek wisata Bandar Ecopark dalam mewujudkan 

aspek ekowisata serta menjelaskan konsep greenship neighborhood versi 1.0 yang akan 

digunakan untuk menaikan peringkat dari peringkat silver ke peringkat platinum. 

Keluaran yang dihasilkan dalam penulisan ini adalah konsep pengembangan kompleks 

objek wisata Bandar Ecopark yang dihasilkan dari proses evaluasi, menyesuaikan dengan 

instrument pengembangan ekowisata, dan penerapan konsep Greenship Neighborhood versi 

1.0. 
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Menurut hasil penelitian Mochamad Nafi dkk, 2017 yang mengacu pada UU No.10 tahun 

2009 Tentang Kepariwisataan, PP No. tahun 2011 Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Nasional serta Permendagri No. 33 tahun 2009 (Pedoman Pengembangan 

Ekowisata Daerah) menjabarkan instrument pengembangan ekowisata terbagi dalam enam hal 

penting, yakni: 

a. Daya tarik ekowisata  

b. Aksesibilitas 

c. Sarana dan Prasarana 

d. Pemasaran 

e. Pengelolaan 

f. Spasial 

2. METODE 

Metode pembahasan yang digunakan untuk menyusun dasar perancangan pengembangan ini 

adalah metode deskriptif dengan pendekatan deduktif yaitu suatu metode yang menerangkan 

data-data yang ada dengan landasan keadaan faktual yang ada saat ini melalui pengamatan, 

wawancara, serta studi literatur dan menggunakan landasan teori utama. Landasan teori utama 

berbentuk penelitian terdahulu atau penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang sudah 

melalui proses pengumpulan data, pengolahan data, sampai pada perolehan data yang 

sistematis, faktual dan akurat.  

Penelitian yang digunakan sebagai landasan adalah penelitian greenship neighborhood 

versi 1.0 oleh Ronim Azizah dan Cita Iftinan Talidah pada tahun 2018. Penelitian tersebut 

dilakukan untuk menilai kompleks wisata Bandar Ecopark itu sendiri. Menurut hasil penelitian, 

masing-masing kategori sudah ada penerapannya, kecuali kategori Water Management and 

Conservation. 

Tabel 1. Hasil Penilaian Greenship Bandar Ecopark 

GREENSHIP KAWASAN 

Kategori 
Nilai 

Maks 

Bobot 

Maks 
Nilai Bobot 

Land Ecological 

Enhancement (LEE) 
19 15% 17 14% 

Movement and 

Connectivity  (MAC) 
26 21% 14 11% 

Water Management 

and Conservation  

(WMC) 

18 15% 0 0% 

Solid Waste and 

Material  (SWM) 
16 13% 6 5% 

Community 

Wellbeing Strategy  

(CWS) 

16 13% 10 8% 

Building and Energy  

(BAE) 
18 15% 6 5% 
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Innovation and Future 

Development  (IFD) 
11 9% 4 3% 

Total  124 100% 57 46% 

Hasil nilai yang diperoleh kawasan Bandar Ecopark jika dilihat dari patokan new building 

final assesment 1.2 termasuk peringkat SILVER. Selanjutnya, untuk menaikan peringkat pada 

kompleks ini perlu ditingkatkan pada masing-masing kategorinya terutama pada kategori Water 

Management and Conservation  (WMC). Lalu acuan selanjutnya yang digunakan untuk proses 

evaluasi adalah Instrument pengembangan ekowisata untuk mengembangkan objek wisata 

Bandar Ecopark ke arah ekowisata. Selanjutnya perwujudan dari instrument pengembangan 

ekowisata tersebut menggunakan konsep Greenship Neighborhood versi 1.0. Adapun uraian 

evaluasi dan penerapan konsep sebagai berikut. 

 

Tabel 2.  Pengembangan Ekowisata dengan Konsep GNH 

Variabel 
Sub 

Variabel 
Tersedia 

Belum 

Tersedia 
Konsep GNH 

Kategori 

GNH 

Daya tarik Ekowisata • Nilai 

keunikan 

alam 

• Nilai 

budaya 

• Nilai 

unsur 

pendidikan 

• Mempertahank

an tanaman 

pohon lokal. 

• Perlu dibuka 

lahan produktif 

sebagai tempat 

produksi hasil 

pertanian lokal 

untuk 

kebutuhan 

masyarakat 

setempat. 

Land 

Ecological 

Enchanceme

nt (LEE) 

• Perlu adanya 

wadah yang 

dapat 

menampung 

kegiatan 

edukasi 

mengenai 

program hidup 

keberlanjutan 

(balai edukasi). 

Community 

Wellbeing 

Strategy 

(CWS) 

Aksesibilit

as 

Prasarana 

trans-

portasi 

• Jalan 

• Parkir 

• Papan 

penunjuk 

jalan 

• Penambahan 

fasilitas seperti 

jalur pedestrian 

yang tidak 

terputus 100% 

beserta 

Movement 

and 

Conectivity 

(MAC) 
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kelengkapan 

seperti signage 

dan penerangan 

jalan. 

• Fasilitas 

khusus bagi 

pengguna kursi 

roda. 

• Fasilitas 

jaringan dan 

tempat 

penyimpanan 

sepeda. 

• Area parkir 

yang bersifat 

publik (dapat 

digunakan 

untuk shared 

parking). 

Sarana 

trans-

portasi 

• Angkutan 

umum 

- • Menyediakan 

shelter/ halte 

untuk 

kemudahan 

transportasi 

umum di 

sekitar 

kawasan. 

Movement 

and 

Conectivity 

(MAC) 

Sarana dan 

Prasarana 

Sarana 

wisata 

• Sarana pokok 

wisata 

• Sarana 

pelengkap 

wisata 

 

• Sarana 

pendukung 

wisata 

• Mendirikan 

bangunan 

dengan 

menerapkan 

konsep 

greenship new 

building v. 1.2 

untuk 

keperluan 

edukasi 

program hidup 

keberlanjutan 

(gagasan 

kategori CWS) 

yang 

menerapkan 

pemanfaatan 

Building 

and Energy 

(BAE) 
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atap ekologis 

 

Prasarana 

per-

ekonomia

n 

• Penyediaan 

air bersih 

• Kelistrikan 

• Telekomunik

asi 

• Pengelola

an sampah 

•  Perlu adanya 

inovasi 

penggunaan air 

alternatif  

• Analisa 

limpasan air 

hujan sehingga 

dapat 

membantu 

beban drainase 

kota dengan 

cara 

penampungan 

dan 

pemanfaatan 

air hujan 

tersebut. 

• Melakukan 

treatment pada 

limbah air 

kolam renang 

untuk 

digunakan 

kembali 

sebagai 

pengairan di 

wahana terapi 

ikan, sepeda air 

dan untuk 

keperluan 

APAR. 

Water 

Manage-

ment and 

Conserva-

tion  (WMC) 

• Inovasi dalam 

pengelolaan 

sampah, 

dengan 

menyediakan 

tempat sampah 

yang sesuai 

jenisnya, lalu 

pengolahan 

sampah 

organik 

Solid Waste 

and Material 

(SWM) 
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menjadi pupuk 

dan sampah 

anorganik 

dipersiapkan 

untuk distribusi 

ke industri lain. 

Prasarana 

sosial 

• Keamanan • Pendidikan 

• Kesehatan 

• Perbankan 

• Menyediakan 

klinik 

kesehatan 

untuk 

pertolongan 

pertama pada 

kecelakaan 

yang bisa saja 

terjadi di dalam 

objek wisata 

dan dapaat juga  

digunakan 

untuk 

masyarakat 

setempat. 

• Menyediakan 

ATM gallery 

yang dapat 

menunjang 

kegiatan 

ekonomi 

wisatawan dan 

masyarakat 

setempat. 

Movement 

and 

Conectivity 

(MAC) 

  

Pasar dan 

pemasaran 

Pasar 

• Lama tinggal 

wisatawan 

• Kunjungan 

wisatawan 

• Segmen 

pasar 

• Menyediakan 

kios makanan 

dan yang 

melibatkan 

masyarakat 

setempat untuk 

melakukan 

kegiatan 

ekonomi di 

dalam objek 

wisata. 

Community 

Wellbeing 

Strategy 

(CWS) 

Kegiatan 

promosi 

- • Jenis 

kegiatan 

promosi 

• Melakukan 

kegiatan 

promosi 

Community 

Wellbeing 

Strategy 
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• Pelaku 

promosi 

• Lingkup 

wilayah 

promosi 

program hidup 

berkelanjutan 

(recycle 

sampah dan air 

hujan) di dalam 

balai edukasi. 

(CWS) 

Pengelolaan

/ 

manajemen 

Manajeme

n wisata 

• Lembaga 

pengelola 

objek wisata 

• Sistem 

pengelolaa

n objek 

wisata 

• Dalam 

perealisasian, 

pemerintah 

Kabupaten 

Batang 

diharapkan 

menggunakan 

tenga ahli 

tersertifikasi 

Greenship 

Associate 

dalam pengem-

bangan. 

Innovation 

and Future 

Development 

(IFD) 

 Spasial 
Keterkaita

n wilayah 

- • Forward 

Linkage 

• Back-

ward 

Linkage 

• Bekerja sama 

dengan balai 

penyuluh 

pertanian untuk 

pengemba-

ngan lahan 

produktif dan 

PDAM untuk 

pengemba-

ngan 

konservasi air. 

• Bekerjasama 

dengan unit 

industri yang 

membutuh-kan 

olahan sampah 

anorganik 

sebagai bahan 

baku 

industrinya. 

Solid Waste 

and Material 

(SWM) 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Konsep perencanaan dan perancangan pengembangan objek wisata Bandar Ecopark sebagai 

ekowisata adalah dengan konsep greenship neighborhood versi 1.0 dengan upaya 
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meningkatkan ekologi lahan dengan menciptakan lahan produktif serta mempermudah 

pergerakan dan konektivitas dengan menambahkan fasilitasnya.  

Selain itu, objek wisata Bandar Ecopark akan dijadikan objek wisata yang juga turut 

berperan sebagai penampung atau wadah kegiatan edukasi program hidup berkelanjutan 

diantaranya pengolahan limbah air kolam renang yang digunakan untuk mengoperasikan 

wahana lain serta edukasi mengenai pengolahan sampah, pemanfaatan air hujan, dan 

kebudayaan setempat. Selanjutnya, objek wisata Bandar Ecopark juga mewadahi masyarakat 

setempat untuk melakukan kegiatan sosial dan ekonomi guna turut membantu upaya 

peningkatan kesejahteraan masayarakat setempat. 

 

Tabel 3.  Nilai Greenship Neighborhood 

Kategori 
Nilai 

Awal 
Kondisi Gagasan 

Rencana 

Pencapaian 

Nilai 

Land 

Ecological 

Enchancement 

(LEE) 

17 

Secara umum 

kategori 

peningkatan 

ekologi lahan 

sudah baik. Bandar 

Ecopark memiliki 

Ruang Terbuka 

Hijau untuk tujuan 

ekowisata. Luas 

RTH kurang lebih 

sebesar 90%, hal 

ini juga sebagai 

bentuk dari upaya 

peningkatan iklim 

mikro. RTH yang 

ada masih 

didominasi oleh 

tanaman pohon 

lokal seperti; 

mahoni, sono, 

pulai, trembesi, 

winong, dan 

beringin.  

Sedangkan untuk 

tanaman sayur dan 

buah lokal belum 

tersedia di 

kawasan ini. 

Perlu dibuka lahan 

produktif sebagai 

tempat produksi 

buah dan sayur 

lokal untuk 

kebutuhan 

masyarakat 

setempat. 

19 

Movement 14 Kategori Perlu penambahan 23 
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and 

Conectivity 

(MAC) 

pergerkan dan 

aktivitas masih 

memerlukan 

beberapa evaluasi. 

Desain jalur 

pejalan kaki terkait 

dengan fasilitas 

yang tersedia 

sudah memenuhi 

dengan standar 

yang dikeluarkan 

oleh SE menteri 

PUPR No. 

02/SE/M/2018 

seperti 

terlengkapinya 

fasilitas peneduh, 

pengaman dan 

fasilitas 

penyeberangan. 

Namun pedestrian 

masih terputus. 

Selain itu belum 

ada fasilitas 

khusus bagi 

pengguna kursi 

roda dan fasilitas 

jaringan dan 

tempat 

penyimpanan 

sepeda. Fasilitas 

parkirnya pun 

tidak bersifat 

publik. 

Selanjutnya 

mengenai 

transportasi umum, 

Kecamatan Bandar 

dilalui oleh 

transportasi umum 

yakni angkutan 

pedesaan. Data 

trayek tercantum 

dalam Keputusan 

fasilitas seperti 

jalur pedestrian 

yang tidak terputus 

100%,  fasilitas 

khusus bagi 

pengguna kursi 

roda, fasilitas 

jaringan dan tempat 

penyimpanan 

sepeda, area parkir 

yang bersifat publik 

(dapat digunakan 

untuk shared 

parking) dan 

menyediakan 

shelter/ halte untuk 

kemudahan 

transportasi umum 

di sekitar kawasan. 
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Bupati Batang No. 

551.2/ 116/ 2005 

namun, tidak ada 

shelter di sekitar 

kawasan. 

 

Water 

Management 

and 

Conservation  

(WMC) 

0 

Kategori 

manajemen dan 

konservasi air, 

belum ada 

manajemen yang 

baik mengenai 

penggunaan dan 

pengelolaan air. 

Di dalam kawasan 

belum ada upaya 

penggunaan air 

alternative. 100% 

kebutuhan irigasi 

kawasan 

menggunakan 

sumber mata air 

yang merupakan 

air tanah. Upaya 

pemanfaatan air 

hujan yang dapat 

mengurangi beban 

drainase 

lingkungan juga 

belum dilakukan 

dalam kawasan ini 

 

Perlu adanya 

inovasi penggunaan 

air alternatif dan 

juga perlu 

dilakukan Analisa 

limpasan air hujan 

sehingga dapat 

membantu beban 

drainase kota 

dengan cara 

penampungan dan 

pemanfaatan air 

hujan tersebut.  
8 

Solid Waste 

and Material 

(SWM) 

6 

Dalam kawasan 

belum ada rencana 

atau pedoman 

pengelolaan 

pengolahan 

sampah. Pihak 

pengelola 

memengatakan 

proses penanganan 

sampah dengan 

cara pembakaran 

dan  tidak 

Untuk itu perlu 

inovasi dalam 

pengelolaan 

sampah, seperti 

menyediakan 

tempat sampah 

yang sesuai 

jenisnya, adanya 

pengolahan sampah 

menjadi sesuatu 

yang lebih 

bermanfaat 

8 
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melakukan kerja 

sama dengan 

badan resmi 

pengelola sampah. 

 

(recycle). 

Community 

Wellbeing 

Strategy 

(CWS) 

10 

Di dalam kawasan 

Bandar Ecopark 

tersedia kios 

sebagai fasilitas 

untuk masyarakat 

untuk berkegiatan 

sosial ekonomi, 

terdapat pendopo 

yang juga sering 

digunakan 

komunitas teater 

melakukan latihan. 

Namun, perlu 

adanya perbaikan 

untuk kios dan 

pendopo agar 

efektif dan sesuai 

dengan fungsinya. 

Dalam kawasan 

belum 

terselenggara 

program promosi 

gaya hidup 

berkelanjutan. 

Untuk itu perlu 

adanya wadah yang 

dapat menampung 

kegiatan edukasi 

mengenai program 

hidup 

keberlanjutan. 

16 

Building and 

Energy (BAE) 
6 

Belum ada 

bangunan yang 

bersifan greenship 

dalam kawasan ini.  

Kawasan ini tidak 

menggunakan 

sumber energi 

alternatif. Semua 

pasokan listrik 

bersumber dari 

PLN. 

 

Mendirikan 

bangunan dengan 

menerapkan konsep 

greenship new 

building v. 1.2 

untuk keperluan 

edukasi program 

hidup keberlanjutan 

(gagasan kategori 

CWS) yang 

menerapkan 

pemanfaatan atap 

ekologis. 

 

8 

Innovation 4 Belum Dalam 4 
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and Future 

Development 

(IFD) 

menggunakan 

tenaga ahli 

tersertifikasi 

Greenship 

Associate dalam 

kawasan ini. 

Pengelolaan 

kawasan tidak 

menggunakan 

SOP, hanya ada 

SK/SPK untuk 

setiap pegawai dan 

jadwal pengurasan 

kolam. Kawasan 

ini memiliki 

inovasi sebagai 

kawasan wisata 

yang ekologis atau 

memiliki konsep 

ekowisata, karena 

arah 

pengembangannya 

berbasis pada 

kelestarian alam. 

 

perealisasian, 

pemerintah 

Kabupaten Batang 

diharapkan 

menggunakan tenga 

ahli tersertifikasi 

Greenship 

Associate dalam 

pengembangannya. 

TOTAL 57   86 

Sehingga, rencana nilai total yang akan dicapai adalah sebesar 86. Jika dilihat dari 

patokan new building final assesment 1.2 peringkat yang akan tercapai dengan nilai 84 

adalah peringkat PLATINUM. 

Tabel 4.  Final Assessment 

Peringkat  Nilai 

Platinum Minimum 73% dengan 74 

poin 

Gold Minimum 57% dengan 58 poin 

Silver Minimum 46% dengan 47 poin 

Bronze Minimum 35% dengan 35 poin 
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Gambar 1. Siteplan 

(Sumber : Dokumen Penulis, 2019) 

 

 

 
Gambar 2. Kolam Renang Dewsa 

(Sumber : Dokumen Penulis, 2019) 

 

 
Gambar 3. Kolam Renang Anak 

(Sumber : Dokumen Penulis, 2019) 

 

 

 
Gambar 4. Pengolahan Sampah 

(Sumber : Dokumen Penulis, 2019) 

 

 
Gambar 5. Mini Cinema 

(Sumber : Dokumen Penulis, 2019) 

 

 

 
Gambar 6. Pengolahan Air Hujan 

(Sumber : Dokumen Penulis, 2019) 
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Gambar 7. Gedung Pertunjukkan 

(Sumber : Dokumen Penulis, 2019) 

 

 

 
Gambar 8. Kios Makanan dan Halte 

(Sumber : Dokumen Penulis, 2019) 

 

 
Gambar 9. Kantor Pengelola 

(Sumber : Dokumen Penulis, 2019) 

 

 

 
Gambar 10. Gedung Parkir 

(Sumber : Dokumen Penulis, 2019) 

 

 
Gambar 11. Utilitas Plumbing dalam Gedung 

(Sumber : Dokumen Penulis, 2019) 

 

 

 
Gambar 12. Detail Green Roof 

(Sumber : Dokumen Penulis, 2019) 
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Gambar 13. Utilitas Pengolahan Air Hujan 

(Sumber : Dokumen Penulis, 2019) 

 

 

 
Gambar 14. Utilitas Plumbing Lingkungan 

(Sumber : Dokumen Penulis, 2019) 

 

 
Gambar 15. Lahan Produktif 

(Sumber : Dokumen Penulis, 2019) 

 

4. PENUTUP 

Kesimpulan dari dasar perancangan ini yang pertama adalah bentuk upaya pengembangan 

ekowisata dievaluasi menggunakan instrument pengembangan ekowisata yang selanjutnya 

dicapai dengan konsep greenship neighborhood versi 1.0 sekaligus untuk meningkatkan 

peringkat greenship objek wisata Bandar Ecopark dari SILVER ke PLATINUM. 
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