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PENGEMBANGAN KAMPUNG GIRPASANG KLATEN SEBAGAI 

RURAL TOURISM BERBASIS COMMUNITY DEVELOPMENT 

DENGAN KONSEP ECO DESIGN 
 

Abstrak 

Pemerintah Indonesia terus berusaha meningkatkan jumlah kunjungan wisata dari 

9,7 juta pada tahun 2014 menjadi 20 juta pada tahun 2019. Hal ini dilakukan 

dalam usaha meningkatkan penerimaan devisa negara. Indonesia telah 

memberikan bebas visa bagi 45 negara, termasuk negara-negara Asean. Salah satu 

upaya juga untuk merencanakannya adalah dengan perencanaan dan 

pengembangan desa dengan basis Community Development. Metode tersebutt  

menggunakan partisipasi masyarakat dalam perancangan. Girpasang salah satu 

kampung di klaten dengan potensi yang bagus untuk dikembangkan menjadi 

sebuah kawasan wisata rural tourism.Pengembangan potensi di kaji kembali untuk 

menyesuaikan bagaiman jenis wisata di kampung. Kampung Girpasang memiliki 

kondisi  fisik maupun non fisik yang menarik. Kondisi tersebut membuat  

penyesuaian terhadap konsep perancangan arsitektur eco-design. Konsep eco 

design menjadikan acuan terhadap konsep perancangan desa wisata. Konsep 

perancangan kampung Girpasang didasari pada konsep perencanaan makro 

dengan beberapa kawasan sekitar, konsep perancangan meso dengan asilimilasi 

kawasan perencanaan untuk membuat sebuah pola aktivitas wisata yang nantinya 

menjadikan sebuah solusi sebuah bangunan perancangan di kapung Girpasang 

berupa konsep mikro yang didasa pada pendekatan eco-design sebagai konsep 

utama perancangan  beberapa usulan bangunan yang ada di Kampung Girpasang. 
 

Kata Kuci: desa wisata, rural tourism, girpasang,  community development, eco-

design. 
 

Abstract 

The Indonesian government continues to try to increase the number of tourist 

visits from 9.7 million in 2014 to 20 million in 2019. This is done in an effort to 

increase the country's foreign exchange revenue. Indonesia has granted visa-free 

for 45 countries, including Asean countries. One effort also to plan it is by 

planning and developing villages on the basis of Community Development. The 

method uses community participation in design. Girpasang one of the villages in 

Klaten with good potential to be developed into a rural tourism area. The 

development of the potential is reviewed to adjust how the type of tourism in the 

village. Kampung Girpasang has interesting physical and non-physical conditions. 

These conditions make adjustments to the concept of eco-design architecture 

design. The concept of eco design makes reference to the design concept of a 

tourist village. The design concept of the Girpasang village is based on the 

concept of macro planning with several surrounding areas, the concept of meso 

design with the assimilation of the planning area to create a pattern of tourist 

activities that later makes a solution of a building design in Girpasang Kapung in 

the form of a micro concept based on an eco-design approach as a concept The 

main design of several existing building proposals in Kampung Girpasang. 
 

Keywords: tourist village, rural tourism, girpasang, community development, 

eco-design 
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1. PENDAHULUAN 

Pemerintah Indonesia terus berusaha meningkatkan jumlah kunjungan wisata dari 

9,7 juta pada tahun 2014 menjadi 20 juta pada tahun 2019. Hal ini dilakukan 

dalam usaha meningkatkan penerimaan devisa negara. Indonesia telah 

memberikan bebas visa bagi 45 negara, termasuk negara-negara Asean. 

Pemerintah Indonesia tidak saja meningkatkan wisatawan dari segi jumlah, tetapi 

juga harus mengutamakan wisatawan yang berkualitas (quality tourism). Dengan 

demikian, pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas, sarana dan 

prasarana, serta pelayanan yang memuaskan termasuk destinasi wisata yang baru. 

Upaya melengkapi sarana dan prasarana, tidak hanya pada fasilitas akomodasi dan 

restoran, tetapi juga peningkatan sarana dan prasarana pendukung pariwisata 

minat khusus. 

Salah satu kecenderungan dalam perkembangan pariwisata global dewasa 

ini adalah kuatnya fenomena untuk berwisata kembali ke alam. Hal ini bisa dilihat 

dari munculnya program atau aktivitas-aktivitas berwisata ke perdesaan atau 

pedalaman seperti treking, rafting, mengunjungi taman nasional, dan kehidupan 

masyarakat di desa-desa sekitarnya. Di Indonesia, hal ini bisa dilihat dari semakin 

populernya daya tarik wisata Taman Nasional Komodo dan daya tarik wisata alam 

di sekitarnya yang dipadukan dengan wisata ke daerah perdesaan yang melahirkan 

istilah rural tourism. Beberapa peneliti seperti Gorman (2005:123) memberikan 

batasan istilah rural tourism sebagai wisata di daerah terpencil yang jauh dari 

perkotaan dengan jumlah penduduk 2 yang relatif kecil, kurang dari 1500 orang. 

Bukan jumlah penduduknya yang penting tetapi potensi alam dan keunikan 

budaya yang dapat menjadi daya tarik wisata.  

Batasan yang berbeda tentang rural tourism juga dijelaskan oleh European 

Community. Rural tourism merupakan kegiatan wisata dengan motivasi 

menikmati pengalaman hidup di pedesaan, terlibat dengan masyarakat, 

mempelajari cara hidup masyarakat, dan menikmati warisan peninggalan unik 

yang ada di desa tersebut (Gorman, 2005:123). Aktivitas menyerupai rural 

tourism di Indonesia adalah sepadan dengan wisata perdesaan, dengan aktivitas 

melihat keindahan alam, menyaksikan atraksi seni budaya, cara hidup masyarakat 

lokal. Tren wisata desa yang berkembang di Indonesia ditandai oleh tumbuhnya 
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minat melakukan wisata berkarakter nature based tourism (wisata berbasis alam) 

dan berminat menikmati pengalaman wisata perdesaan (Sastrayuda, 2010), dan 

munculnya desa wisata (village tourism). Desa yang membuka diri sebagai desa 

wisata tidak saja memiliki keindahan alam, tetapi banyak juga memiliki daya tarik 

budaya, baik yang tangible maupun yang intangible. Stroma Cole dalam 

penelitiannya di daerah Bajawa, Flores, misalnya, dalam kesimpulannya 

menyebutkan bahwa desa ini juga memiliki potensi pariwisata warisan budaya 

(Cole, 1997:478). 

Khususnya di Indonesia khusunya konsep rural tourism baru-baru ini 

banyak diadopsi dalam pengembangan bergagai desa untuk memajukan 

kesejahteraan masyarakatnya dengan membentuk kawasan wisata di desa yang 

semakin menarik wisatawan karena kealamian dan keunikan potrensi tiap-tiap 

desa. Konsep desa mandiri yang hal ini juga merupakan pengembangan dari rural 

tourims juga menjadi tren sekarang di Indonesia saat ini. 

Peran masyarakat lokal juga penting dan harus dilibatkan dalam 

pengembangan dan perancanaan desa dengan memperhatikan pemberdayaan 

masyarakat sekitar.Selain dapat memajukan kesejahteraan dan ekonomi 

mayarakat juga menjadi ikut aktif dalam interaksi dengan masyarakat lainnya. 

 

2. METODE 

Metode pengolahan data didapatkan dengan berbagai cara seperti observasi, 

interview, dengan Melakukan pengukuran pada desa dengan indikator-indikator 

untuk melihat posisi dan status desa serta arah kemajuan desa. Dalam Permen 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi nomor 2 tahun 2016. 

Dalam perencanaan dan pengembangan desa terdapat beberapa indikator 

pembangun desa. Secara umum menurut Dalam Permen Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal Transmigrasi nomor 2 tahun 2016 dapat diukur dengan 3 

kategori dimensi yaitu dimensi siosial, dimensi ketahanan ekonomi, dan 

dimensi ekologi. 
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Tabel 1.Tabel Indeks pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi nomor 2 

tahun 2016 
 

Dimensi Variabel 

Sosial 

Kesehatan 

Pelayanan Kesehatan 

Keberdayaan Masyarakat Kesehatan 

Jaminan Kesehatan 

Pendidikan 

Akses Pendidikan dasar dan menengah 

Akses Pendidikan Non Formal 

Akses ke Pengetahuan 

Sosial 

Memiliki Solidaritas Sosial  

Toleransi 

Rasa Aman Penduduk 

Kesejahteraan Sosial 

Permukiman 

Akses ke Air Bersih & Air Minum 

Layak 

Akses ke Sanitasi 

Akses ke Listrik 

Akses ke TIK 

Ketahanan 

Ekonomi 
 

Keragaman Produksi Masyarakat 

Tersedia Pusat Pelayanan Perdagangan 

Akses Distribusi/Logistik 

Akses ke Lembaga Kredit Keuangan 

Lembaga Ekonomi 

Keterbukaan Wilayah 

Ekologi  
Kualitas Lingkungan 

Potensi/Rwan Bencana Alam 
Sumber :  PERENCANAAN DESA TERPADU: Modal Sosial dan Perubahan Lahan 

Sedang menurut menurut Jiaxin Zhang, Li Zhu (2017) Mneglompokkan 

pendekatan desain dalam pengembangan desa terbagi menjadi 4 yaitu : (1) 

Ecological Dimension (Dimensi Ekologi), (2) Industry Dimension (Dimensi 

Industri), (3) People’s livelihood dimension (Dimensi Mata Pencaharian), 

Spiritual dimension (Dimensi Spiritual). 

Dalam upaya untuk melaksanankan community development atau 

pemberdayaan masyarakat ada beberapa metode yang digunakan. Metode PRA 

(Participatory Rural Appraisal) adalah metode yang cocok digunakan dalam 

upaya pemberdayaan masyarakat di desa terpencil karena metode ini 

memaksimalkan mobilitas sumber daya serta lembaga yang ada guna 

meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat serta dapat melestarikan 

sumber daya alam yang tersedia. Beberapa metode PRA antara lain: penelusuran 
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alur sejarah, penelusuran kebutuhan pembangunan, analisis mata pencaharian, 

penyusunan rencana kegiatan, focus group discussion,  pemetaan, analisa mata 

pencaharian, diagram venn, kecenderungan dan perubahan, dan lain-lain. 

Beberapa cara yang dilakukan dalam pendekatan Eco-Design adalah dengan 

melakukan integrasi antara kondisi ekologi lokal, iklim mikro dan makro, kondisi 

tapak, program bangunan atau kawasan, konsep, dan sistem yang tanggap 

terhadap iklim, serta penggunaan energi yang rendah. Integrasi dapat dilakukan 

pada tiga tingkatan: Integrasi fisik dan karakter fisik ekologi setempat (tanah, 

topografi, air tanah, vegetasi, iklim, dsb.), Integrasi sistem-sistem dengan proses 

alam (cara penggunaan air, pengolahan dan pembuangan limbah cair, sistem 

pembuangan dari bangunan, pelepasan panas dari bangunan, dsb.), integrasi 

penggunaan sumber daya yang mencakup penggunaan sumber daya alam yang 

berkelanjutan.  

Prinsip eco-design yang dijelaskan dalam eco friendly building melalui 

LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design): Inovation and 

Design Process, • Sustainable Site, Water Efficiency, Energy and Atmosphere, 

Materials and Resource,  Indoor Environmental Qualit. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Lok asi  

 

Gambar 1. Batasan dan Lokasi Site 

Sumber : Analisa Penulis 
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Kampung Girpasang secara geografis terletak di seberang jurang yang ada 

di Desa Tegalmulyo. Memiliki luas sekitar 4 hektar serta terdapat 9 rumah yang 

menempati kampung tersebut. Kampung ini merupakan kampung paling ujung 

dan terpencil yang ada di Kelurahan Tegalmulyo. Lokasinya diapit oleh 2 jurang 

yang berada disebelah utara dan selatan desa. Akses satu-satunya unutk menuju 

kelokasi ini adalah dengan berjalan kaki melewai jurang tersebut, hampir sebagian 

lahan di kampung ini dipergunakan sebagai lahan perkebunan milik warga sendiri. 

Secara Administratif batasan wilayah  Kampung Girpasang adalah sebagai 

berikut: Bagian Utara berbatasan dengan jurang dan kampung Gedong Ijo; Bagian 

Selatan berbatasan dengan jurang  dan Kampung Jamuran; Bagian Barat 

berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Merapi: Serta Bagian Timur 

berbatasan dengan Jurang serta Kampung Gertengah.  

3.2. Kondisi Fisik 

Kawasan Kampung Girpasang memiliki kontur perbukitan yang ekstrim dengan 

bebrapa lahan kososng berupa perkbunan dan jurang. Pola pemukiman cenderung 

renggang dan tidak begitu padat. Banyak lahan yang digunakan sebagai area 

perkebunan warga. Pendopo terletak pada bagian paling bawah yang berada di 

tanah milik kelurahan sementara Masjid berada di tengah hasil tanah wakaf dari 

salah satu warga.  

Kondisi fisik Girpasang terbagi menjadi 4 yaitu : (1) Kondisi Kontur, (2) 

Kondisi Lahan dan Bangunan; (3) Kondisi Jalan dan akses; (4) Kondisi Lahan 

Perkebunan; (5) Kondisi Ruang Terbuka Hijau. 

 

Gambar 2. Kondisi Fisik 

Sumber : Analisa Penulis 
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3.3.Kondisi Non-Fisik 

Karakter utama yang menjadi spirit masyarakat kampong Girpasang adalah dari 

aspek sosial dan keramahan masyarakatnya. Aspek social mereka sangat kuat, 

hubungan ikatan kekluargaan yang mereka junjung juga tinggi. Terbukti ketika 

banyak tamu yang berkunjung ke Girpasang mereka sambut dengan baik. Tak 

jarang mereka juga memberikan makan walaupun seadanya. Akan tetapi respon 

masyarakatnya juga sangat baik. 

Dalam hal gotong royong masyarakat juga sangat antusias dan juga 

kooperatif satu sama lain. Karena sejak dahulu apabila mendirikan rumah 

masyakrakat gotong royong untuk membawa dan mengangkut bahan material 

yang ia dapat secara gratis karena disana banyak sekali pasir dari hasil letusan 

Gunung merapi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan material bangunan. 

Selain itu pembangunan masjid yang berada di Girpasang juga merupakan 

hasil wakaf tanah dari warganya yang kemudian dibangun secara gotong-royong. 

Disisi lain kegiatan social seperti kenduri dan juga perkumpuulan warga juga 

sering diadakan dan warga sangat antusia untuk melaksanakannya. 

 

Gambar 3. Kondisi Non-Fisik 

Sumber : Analisa Penulis 

3.4.Tipologi Rumah 

Rumah yang ada di Girpasang masih bergaya tradissional kampong jawa. Semua 

mengadopsi bentuk atap kampong jawa Secara Garis besar Tipologi Rumah 

berdasarkan atap di Girpasang Dapat dibagi menjadi 4 yaitu : 
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Gambar 4. Tipologi Rumah 

Sumber : Analisa Penulis 

3.5.Analisa dan Konsep 

3.5.1. Analisa Makro 

Kawasan Gunung Merapi mempunyai daya tarik tersendiri dalah hal 

pemdandangan alam serta ekologinya. Hingga saat ini perkembangan untuk 

dijadikan aspek pariwisata sudah semakin pesat. Bebepara diantaranya adalah 

kawasan wisata merapi yang ada di Yogyakarta. Sebagian wilayah gunung merapi 

juga ada di wilayah Klaten dimana dengan persebaran kawasan dan pemandangan 

alam yang hampir sama dengan Yogyakarta. Beberapa destinasi wisata di Klaten 

sendiri juga tidak kalah bagus dengan Yogyakarta.  

Tegalmulyo merupakan salah satu kelurahan dengan kawasan paling ujung 

dekat dengan puncak Merapi. Beberapa kawasan yang dapat dikembangkan 

diantaranya adalah: (1) Kampung Canguk; (2) Kampung Pajegen; (3) Kampung 

Gritingan; (4) Kampung Jamuran; (5) Kampung Girpasang; (6) Kampung Sumur, 

(7) Kampung Tegalrejo, (8) Kampung Pucung. Kampung-kampung tersebut 

merupakan beberapa contoh kampung yang berpotensi di kelurahan Tegalmulyo 

di dekat lereng Merapi . 
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Gambar 5. Analisa Makro 

Sumber : Analisa Penulis 

3.5.2. Konsep Makro 

Dalam mengembangkan kawasan wisata dibutuhkan skenario yang sesuai dengan 

potensi kawasan terkait. Dalam kasus ini, kawasan yang dikembangkan 

merupakan kawasan-kawasan yang memiliki keterkaitan dengan Kampung 

Girpasang dan Merapi dan memiliki nilai budaya dan social yang khas pedesaan. 

Pendekatan Rural tourism dapat menjadi salah satu alternatif pengembangan 

kawasan dengan memperhatikan aspek aspek kepariwisataan yang harus dipenuhi 

 

Gambar 6. Konsep Makro 

Sumber : Analisa Penulis 

3.5.3. Analisa Meso 

Kampung Girpasang memiliki potensi dengan kekayaan alam dan hasil pertanian 

serta perkebunanya yang bagus. Kampung ini juga sering dikunjungi orang dari 

luar daerah karenan keunuikannya baik dari kondisi alam dan sosial budayanya. 

Kondisi alam berupa jurang dan pemandangan yang bagus serta hasil perkebunan 
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dan pertaniannya yang sering dikunjungi orang untuk belajar cara pembibitan dan 

juga bertani. Kondisi sosial budaya dengan masyarakat yang terbuka serta ramah 

untuk pengunjung. Hal diatas dapat menjadi sebuah potensi serta atraksi dalam 

menunjang pengembangan kampung sebagai Rural Tourism. 

 

Gambar 7. Analisa Meso 

Sumber : Analisa Penulis 

Pengembangan desa harus diwujudkan terlebih dahulu senelum meyatakan 

sebagai desa wisata berbasis rural tourism. Sesuai dengan Permen Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi nomor 2 tahun 2016 indikator 

pengembangan desa dengan melakukan 3 pendekatan dimensi yaitu sosial, 

ketahanan ekonomi, dan ekologi. 

 

Gambar 8. Analisa Meso 

Sumber : Analisa Penulis 
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3.5.4. Konsep Meso 

Usulan fungsi bangunan pada lokasi perancangan dan pemilihan lokasi melalui 

analisis yang akan dibahas pada sub-bab analisis dan konsep. Di sisi lain, setiap 

lokasi perancangan akan diperlihatkan secara lebih mendetail terkait kondisi 

eksisting di lapangan. 

 

Gambar 9. Konsep Meso 

Sumber : Analisa Penulis 

 

3.5.5. Analisa Mikro 

 

Gambar 10. Analisa Tampilan Arsitektur 

Sumber : Analisa Penulis 

Konsep tampilan bangunan mengadopsi dari beberapa elemen fasad yang 

beberapa diantaranya menonjolkan dari sisi material yang masih alami sehingga 
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mempunyai tampilan fasad yang sederhana serta mencirikan tampilan muka khas 

pedesaan. 

Tampilan Arsitektur eksterior  bangunan mengambil dari beberapa elemen 

fasad pada bangunan di Girpasang yang memiliki karakteristik cirkhas kawasan. 

Elemen tersebut dapat ditemui berupa atap, dinding, jendela, pintu, kolom, serta 

lantainya. 

 

Gambar 11. Analisa Gubahan Masa Atap Bangunan 

Sumber : Analisa Penulis 

Pada perancangan yang dilakukan dengan pendekatan Eco design, akan 

terdapat bangunan dengan konsep menyatu dengan lingkungan sekitar. Kondisi 

tersebut akan dijadikan sebagai point of interest pada segmen kawasan 

pengembangan. Bentuk denah yang diusulkan akan lebih condong pada 

pendekatan fungsi, utilitas dan material karena lahan di Girpasang yang berada 

pada daerah pegunungan hijau. 

 

Gambar 12. Analisa dan Konsep Material 

Sumber : Analisa Penulis 
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Beberapa material primer mudah ditemukan di Girpasang seperti Bambu, 

Batu kali, Pasir, Kayu yang tersedia melimpah di daerah tersebut.  

Gambar 13. Analisa dan Konsep Struktur 

Sumber : Analisa Penulis 

Material tersebut juga tidak merupakan material olahan sehingga tidak 

merusak lingkungan. 

Penggunaan sistem struktur pada bangunan perancangan didasarkan pada 

jumlah lantai yang direncanakan. Secara garis besar, bangunan perancangan 

memiliki jumlah lantai maksimal dua lantai. Kondisi ini akan mempengaruhi 

sistem sub-stuktur, struktur tengah, dan super-struktur. Terdapat dua alternatif 

sub-struktur yang dapat diaplikasikan, yaitu pondasi menerus dan pondasi 

setempat. Pengaplikasian pondasi disesuaikan berdasarkan jumlah lantai pada 

bangunan perancangan. 

Konsep Eco Design menerapkan efesiensi dalam penggunaan energi serta 

pengelolaan air sebagai bagian dari Suistanable Design. Terdapat 2 sumber air 

yang terdapat di Girpasang yaitu dari Mata Air yang berada di jurang dan Air 

Hujan. Pengelolahan Air Hujan sebagai kebutuhan untuk MCK dan Cocok 

Tanam. Sedangkan untuk kebutuhan primer untuk konsumsi diminum dan 

dimasak menggunakan sumber dari Mata Air. 
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Gambar 14. Analisa dan Konsep Utilitas Air 

Sumber: Analisa Penulis 

Sedangkan untuk energi listrik sendiri berasal dari PLN serta Solar Cell 

yang terpasang pada rumah warga. Untuk kebutuhan primer rumah menggunakan 

listrik dari PLN, sedangkan untuk kebutuhan cadangan dan penerangan lampu 

jalan menggunakan Solar Cell. 

 

Gambar 15. Analisa dan Konsep Utilitas Listrik 

Sumber: Analisa Penulis 
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3.6.Desain  

3.6.1. Schematic Design 

 

Gambar 15. Shcematic Design Masterplan Kawasan 

Sumber : Hasil Desain Gambar  Penulis 

 

 

Gambar 16. Shcematic Design Amenitas Kawasan 

Sumber : Hasil Desain Gambar  Penulis 
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Gambar 17. Shcematic Design Micreofarming 

Sumber : Hasil Desain Gambar  Penulis 

 

 
Gambar 18. Shcematic Design Detail Micro Farming and Green House 

Sumber : Hasil Desain Gambar  Penulis 
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Gambar 19. Shcematic Design Detail Suspesion Bridge 

Sumber: Hasil Desain Gambar  Penulis 

 

 

3.6.2. Final Design 

 

Gambar 20. Tampak Mata Burung Atas Kawasan 

Sumber: Hasil Desain Gambar  Penulis 
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Gambar 21. Information Centre 

Sumber: Hasil Desain Gambar  Penulis 

 

Gambar 22. Microlibrary 

Sumber: Hasil Desain Gambar  Penulis 

 

Gambar 22. Learning Centre 

Sumber: Hasil Desain Gambar  Penulis 
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Gambar 23. Micro Farming and Green House 

Sumber: Hasil Desain Gambar  Penulis 

 

Gambar 24. Interiror Micro Farming and Green House 

Sumber: Hasil Desain Gambar  Penulis 

 

Gambar 25. Market  

Sumber: Hasil Desain Gambar  Penulis 
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4. PENUTUP 

Berdasarkan Tugas Akhir Dasar Program Perencanaan dan Perancangan (DP3A) 

yang penulis buat, tujuan dari perancangan dan perencanaan  Pengembangan 

Kampung Girpasang Klaten Sebagai Rural Tourism berbasis Community 

Development dengan Konsep Eco Design adalah Mengembangkan desa 

Girpasang sebagai rural tourism dengan berbasis community 

development/pengembangan masyarakat tanpa mengubah nilai-nilai lokal dengan 

menggunakan konsep eco design yang sesuai dengan konteks kawasan sekitar. 
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