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PENGEMBANGAN DESA WISATA ALAM PANGEBATAN, BANTARKAWUNG, BREBES 

(PENEKANAN PADA PENATAAN PENGINAPAN EKOLOGIS DI PERMUKIMAN 

DUKUH KIDUL) 

 

Abstrak 

 

Pariwisata merupakan bentuk upaya peningkatan potensi daerah dan penggerak 

perekonomian daerah. Melalui pariwisata dengan prinsip ekowisata yakni melibatkan 

peran masyarakat setempat dalam proses pariwisata diharapkan mampu memberikan 

kesadaran bagi masyarakat untuk menjaga dan merawat lingkungan dan memberi 

peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat serta peningkatan Pendapatan Asli 

Desa (PAD). Kabupaten Brebes merupakan kabupaten yang memiliki wilayah terluas 

di Jawa Tengah serta memiliki potensi daerah yang cukup banyak, akan tetapi 

perkembangan pariwisata di Kabupaten Brebes cukup lambat. Dilihat dari jumlah 

wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Brebes relatif sedikit dan sarana prasarana 

pariwisata yang belum memadai. Peningkatan pariwisata di Kabupaten Brebes dapat 

dilakukan melalui pengembangan Desa Wisata. Salah satu desa yang berpotensi untuk 

dikembangkan menjadi desa wisata yakni Desa Pangebatan, Kecamatan Bantarkawung, 

Brebes. Lukman Hakim selaku kepala Desa Pangebatan mengusulkan Pangebatan 

sebagai desa wisata dengan mengembangkan potensi alam yang ada. Perencanaan desa 

wisata diperlukan pemenuhan kriteria yakni: atraksi/daya tarik, akomodasi dan akses. 

Namun Desa Pangebatan belum memenuhi ke semua kriteria untuk dijadikan desa 

wisata yakni belum tersedianya akomodasi. Untuk itu diperlukan perencanaan 

masterplan Desa Wisata Alam Pangebatan dengan penekanan pada perencanaan 

penginapan dengan prinsip ekologis yang terletak di Dukuh Kidul, Pangebatan. 

Pengembangan Desa Wisata Alam Pangebatan ini diharapkan mampu menggerakkan 

perekonomian desa serta melalui prinsip ekologis diharapkan dapat menjaga dan 

memperbaiki kelestarian alam di Desa Pangebatan. 

 

Kata Kunci :  Desa wisata, Pangebatan, Ekologis, Ekowisata 

 

Abstract 

 

Tourism is a form of effort to increase regional potential and drive the regional 

economy. Through tourism with the principle of ecotourism, which involves the role of 

the local community in the tourism process, it is hoped that it will be able to provide 

awareness for the community to protect and care for the environment and provide an 

increase in the welfare of the local community and an increase in Village Original 

Income (PAD). Brebes Regency is a district that has the largest area in Central Java 

and has quite a lot of regional potential, but the development of tourism in Brebes 

Regency is quite slow. Judging from the number of tourists visiting Brebes Regency is 

relatively small and the tourism infrastructure is inadequate. Increasing tourism in 

Brebes Regency can be done through the development of a Tourism Village. One of the 

villages that has the potential to be developed into a tourist village is Pangebatan 

Village, Bantarkawung District, Brebes. Lukman Hakim as the head of Pangebatan 

Village proposed Pangebatan as a tourist village by developing existing natural 

potential. Planning a tourism village requires the fulfillment of criteria, namely: 

attractions / attractions, accommodation and access. However, Pangebatan Village has 

not met all the criteria to be a tourist village, namely the unavailability of 

accommodation. For this reason, a master plan for the Pangebatan Nature Tourism 
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Village master plan is required with an emphasis on lodging planning with ecological 

principles located in Dukuh Kidul, Pangebatan. The development of the Pangebatan 

Nature Tourism Village is expected to be able to drive the village economy and through 

ecological principles it is hoped that it can maintain and improve the natural 

sustainability in Pangebatan Village. 

 

Keywords: Tourism Village, Pangebatan, Ecological, Ecotourism 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkepulauan yang memiliki keanekaragaman di dalamnya. Bukan 

hanya sebagai negara berkepulauan, namun juga Indonesia merupakan negara yang memiliki gugusan 

gunung yang membentang dari ujung timur sampai ke ujung barat Indonesia. Keindahan alam 

Indonesia menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik melalui 

pariwisata sehingga dapat menarik wisatawan baik dari lokal maupun mancanegara. Menurut UU No. 

10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah kegiatan wisata yang didukung dan 

difasilitasi oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Kegiatan pariwisata ini 

merupakan bentuk upaya pembangunan yang ditujukan untuk mendorong perekonomian khususnya 

pada tingkat daerah. Jika pengelolaan pariwisata dilakukan secara tepat, maka kegiatan 

kepariwisataan dapat menghasilkan pendapatan untuk daerah, menunjang pengembangan suatu 

daerah, serta memberikan pekerjaan  yang bagi masyarakat (Yunita, 2018). 

Perencanaan pariwisata yang berkelanjutan bertujuan untuk meminimkan dampak negatif 

yang ditimbulkan terhadap kondisi lingkungan, dan kebudayaan lokal. Dikutip dalam Piagam 

Pariwisata Berkelanjutan (1995) menyebutkan bahwa, pembangunan pariwisata harus didasarkan 

pada kriteria berkelanjutan yang artinya pembangunan ditujukan untuk mendapatkan manfaat dimasa 

sekarang dan dalam jangka panjang serta berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi, sosial dan 

kebudayaan. Jalannya kepariwisatan harus diimbangi dengan peran pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, pengusaha dan peran aktif masyarakat setempat sebagai pelaksana jalanya kegiatan wisata. 

Peran aktif masyarakat pada pariwisata bisa kita lihat dan kita bangun melalui pariwisata 

berbasis masyarakat atau lebih dikenal dengan Community Based Tourism (CBT). Dikutip dalam 

Ninik Wahyuning Tyas (2018) Community Based Tourism (CBT) adalah bentuk pariwisata yang 

dikelola oleh masyarakat setempat dengan berprinsip berkelanjutan lingkungan, sosial, dan budaya 

serta mengenalkan tata cara hidup dan kebiasaan masyarakat lokal terhadap wisatawan. CBT 

dibangun bertujuan untuk membangun dan memperkuat kemampuan berorganisasi pada masyarakat 

lokal. Konsep CBT juga menunjukkan keberpihakanya pada masyarakat lokal dibandingkan 



3 

 

memaksimalkan keuntungan kepada investor (mass tourism). Kepedulian masyarakat lokal terhadap 

potensi daerahnya dan perilaku kepedulian terhadap lingkungan harus dibangun sejak dini. Sejalan 

dengan prinsip berkelanjutan yang berfokus pada pemeliharaan dan perbaikan kondisi lingkungan 

tanpa mengorbankan kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan sosial, agar dapat bertahan lama untuk 

kelangsungan kehidupan masa depan. 

Kabupaten Brebes berada di Provinsi Jawa Tengah, merupakan Kabupaten yang memiliki 

wilayah yang terluas di Jawa Tengah, wilayahnya membentang dari wilayah pesisir di utara hingga 

wilayah pegunungan di selatan. Potensi pariwisata di Kabupaten Brebes dapat dibagi menjadi 

beberapa kategori yakni: wisata alam, wisata buatan, dan wisata sejarah. Berikut merupakan data 

jumlah kedatangan wisatawan di Kabupaten yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Brebes. 

Tabel 1. Data peningkatan jumlah wisatawan di kabupaten Brebes, dalam BPS Kabupaten Brebes 

Tahun Jumlah Wisatawan Mancanegara dan 

Domestik di Kabupaten Brebes 

Jumlah 

Mancanegara Domestik 

2011 - 249.365 249.365 

2012 - 262.676 262.676 

2014 - 315.477 315.477 

2015 - 396.714 396.714 

2016 - 415.314 415.314 

      Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2018 

Namun, perkembangan pariwisata di Kabupaten Brebes dapat dibilang cukup lambat hal ini 

karena minimnya alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Brebes untuk pembangunan infrastruktur 

penunjang objek wisata, khususnya objek wisata yang dijadikan objek wisata unggulan Kabupaten 

Brebes. Dikutip dalam Harian Brebes, edisi: Jumat, 11 Oktober 2019 Anggota Komisi X DPR RI, 

Abdul Fikri menyatakan bahwa jika pemerintah Kabupaten Brebes berfokus pada pemenuhan 3A 

dalam pariwisata yakni aminitas, aksesibilitas dan atraksi maka pengembangan pariwisata di Brebes 

dapat diwujudkan. Pemasaran dan promosi destinasi wisata adalah upaya peningkatan jumlah 

wisatawan. Peningkatan jumlah wisatawan dapat meningkatkan kemandirian daerah dengan PAD 

dan PADes. Menurut Iskandar agung, Kabid Pariwisata Disbudpar Brebes menyatakan bahwa 

peningkatan PAD dari retribusi objek wisata pada tahun 2018 meningkat sebanyak 100% dari target 

pencapaian pendapatan daerah yakni sebesar Rp 1,8M (Tribun Jateng, edisi Selasa, 8 oktober 2019). 

Iskandar Agung menambahkan Peningkatan PAD melalui retribusi objek wisata ini juga didukung 

dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke Brebes dan ditopang dengan peningkatan 
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jumlah desa wisata. Tercatat pada tahun 2017 hanya ada 5 desa wisata di Brebes, lalu pada tahun 

2019 angka tersebut meningkat menjadi 12 desa wisata. 

Desa Pangebatan, Kecamatan Bantarkawung yang berjarak sekitar 7 km dari Kota Bumiayu 

merupakan salah satu desa di Wilayah SWP III yang memiliki beberapa potensi wisata alam 

sekaligus. Dilihat dari kondisi geografisnya Desa Pangebatan merupakan desa dengan sebagian besar 

wilayahnya merupakan daerah pesawahan. Sebagian lagi wilayahnya adalah perbukitan dengan 

ditumbuhi berbagai jenis pohon besar salah satunya adalah pohon jati dan pohon pinus. Desa 

Pangebatan memiliki beberapa sumber mata air yang bermuara pada Sungai Pemali. Beberapa 

sumber mata air tersebut merupakan sumber mata air panas alami yang mengandung belerang. 

Pariwisata di Desa Pangebatan saat ini mulai dikelola dan dikembangkan menjadi destinasi wisata 

alam yang baru, menurut Lukman Hakim selaku kepala Desa Pangebatan dalam wawancara yang 

dilakukan pada Mei 2020 lalu, pengembangan destinasi wisata baru di Desa Pangebatan ini dilatar 

belakangi untuk mendapatkan peningkatan Pendapatan Asli Desa atau PADes dan pengembangan 

perekonomian masyarakat Desa Pangebatan.  

 

Gambar 1. Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Dukuh Kidul di Agrowisata Demangsakti 

Sumber: Pokdarwis “Pangebatan Raya”, 2020 

Untuk menjadi Desa Wisata Alam, Pangebatan sudah memenuhi beberapa  syarat yang 

dibutuhkan yakni: memiliki daya tarik (attraction); keterjangkauan (accessibility); memiliki fasilitas 

pendukung (amenity) berupa lahan parkir restoran, sarana kesehatan dan keamanan; dan sudah 

memiliki organisasi/kelembagaan (Ancilliary) berupa pokdarwis dan LPM. Akomodasi yang 

merupakan sarana penting bagi kegiatan wisata hingga saat ini belum dimiliki oleh Desa Pangebatan. 

Padahal, dengan adanya penginapan, wisatawan dapat menghabiskan durasi waktu wisata yang lebih 

panjang di Desa Pangebatan, sehingga memungkinkan  wisatawan dapat berkujung ke objek wisata 

lain disekitarnya. Dari penjelasan tersebut maka diperlukan sebuah saran atau rekomendasi untuk 

menjadikan Desa Pangebatan sebagai Desa Wisata Alam dengan penekanan pada pengembangan 

penginapan di permukiman di Dukuh Kidul, Pangebatan. 

Pembangunan penginapan direncanakan di permukiman Dukuh Kidul Pengabatan. Letaknya 

yang berdampingan dengan Agrowisata Demangsakti, dan berada di Jl. Waru Karangpari yang 
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merupakan jalan provinsi yang menghubungkan Provinsi Jawa Tengah dengan Jawa Barat menambah 

nilai strategis pengembangan penginapan di Dukuh Kidul. Kondisi di permukiman Dukuh Kidul, 

merupakan permukiman yang cukup padat penduduk sehingga diperlukan beberapa penataan berupa 

akses menuju penginapan, dan penataan lingkungan disekitar penginapan. Namun, terdapat indikasi 

kerusakan alam yang diakibatkan oleh perilaku masyarakat Dukuh Kidul, yakni perilaku membuang 

sampah langsung ke sungai Cilakar yang berada berdampingan dengan permukiman Dukuh Kidul. 

Padahal terdapat potensi dan mata air panas yang terdapat di Sungai Cilakar. Untuk itu diperlukan 

pengembalian dan upaya perbaikan kondisi alam dan lingkungan di permukiman Dukuh Kidul 

melalui penerapan arsitektur ekologis. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana konsep masterplan Desa Wisata Alam Pangebatan sebagai upaya peningkatan potensi 

daerah dan perekonomian daerah dengan penekanan pada penataan permukiman Dukuh Kidul 

sebagai penginapan ekologis. 

1.3 Tujuan  

Beberapa tujuan dari penulisan Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A) 

adalah sebagai berikut: 

1) Merencanakan masterplan Desa Pangebatan sebagai desa wisata alam dengan pemenuhan 

kriteria yang dibutuhkan dalam pengembangan desa wisata.  

2) Merencanakan permukiman Dukuh Kidul, Pangebatan sebagai penginapan ekologis yang 

berfungsi sebagai awal perjalanan serta sebagai tempat beristirahat bagi wisatawan yang 

akan melanjutkan perjalanan ke objek wisata di sekitarnya. 

3) Merencanakan penataan pemukiman di Dukuh Kidul, Pangebatan serta menyediakan ruang 

kepada masyarakat sebagai media pengembangan dan pemberdayaan masyarakat bidang 

pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya. 

2. METODE 

Metode yang digunakan untuk menyusun laporan ini adalah sebagai berikut: 

2.1 Pengumpulan Data 

a. Metode yang digunakan yakni dengan melakukan studi literatur buku maupun jurnal dengan 

pembahasan dan tema yang serupa yakni perencanaan penginapan di kawasan desa wisata 

dengan penerapan pembangunan pariwisata berkelanjutan melalui ekowisata dan konsep 

pendekatan arsitektur ekologis. 
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b. Melakukan Observasi dan wawancara ditujukan kepada kepala desa, RT/RW dan masyarakat 

setempat untuk memperoleh data berupa ke kesesuaian Kampung Kidul, Pangebatan sebagai 

penginapan ekologis. 

c. Melakukan pemetaan untuk mengetahui potensi-potensi dan permasalahan di Desa 

Pangebatan dan Dukuh Kampung Kidul, Pangebatan. 

2.2 Analisa dan Pengolahan Data 

Data yang diperoleh kemudian diidentifikasi dan dikelompokkan ke dalam kelas (cluster) dengan 

dikaitkan pada potensi dan permasalahan. 

2.3 Perumusan Konsep 

Hasil identifikasi, digunakan sebagai dasar dalam perencanaan Desa Pangebatan sebagai Desa 

Wisata alam dan merencanakan penginapan di permukiman Dukuh Kidul serta memfasilitasi 

pengembangan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Tinjauan Perancangan Desa Wisata / Konsep Makro 

Lokasi perancangan berada di Desa Pangebatan, Bantarkawung, Brebes tepatnya berjarak 11 Km 

dari Kota Bumiayu dan berjarak 70 Km dari Kota Brebes. Pemukiman Desa Pangebatan terdiri dari 

Dukuh Buaran; Dukuh Cilakar; Dukuh Cimandil; Dukuh Karangwungu; Dukuh Kidul; Dukuh 

Pangebatan; Dukuh Perapatan; Dukuh Sawangan; Dukuh Tanjung; Dukuh Tegongan; Dukuh 

Warudoyong. Potensi wisata di Desa Pangebatan baik yang sudah dikelola maupun yang belu dikelola 

antara lain: 

 

Gambar 2. Peta Desa Pangebatan dan persebaran potensi wisata alamnya 

Sumber : Analisis Penulis, 2020 
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Tabel 1. Parameter kesesuaian desa wisata di Desa Pangebatan Bantarkawung 

Parameter Desa 

Wisata 

Desa Wisata Alam Pangebatan Ceklis  

Daya Tarik 

(Attraction) 

1. Cipanas Buaran 

2. Agrowisata Bayu Alas 

3. Agrowisata Demangsakti 

4. Wisata Pendakian Gunung Bima 

5. Istana Batu dan Savana Keabadian 

6. Wisata Industri batu bata dan genteng di Dk. Karangwungu 

V 

Keterjangkauan 

(Accessibility) 

Wisatawan yang akan menuju Desa Wisata Alam Pangebatan yang 

terletak di Kecamatan Bantarkawung, Brebes dapat ditempuh melalui: 

1. Dari Kota Bumiayu dapat melewati Jl Bumiayu-Bantarkawung Raya 

yang berjarak kurang lebih 13 Km. 

2. Dari Kecamatan Bantarkawung dapat melewati Jl. Raya 

Bantarkawung  yang berjarak kurang lebih 7 Km. 

V 

Fasilitas 

Pendukung 

(Amenity) 

Fasilitas pendukung di Desa Pangebatan antara lain: 

1. Listrik sudah ada 

2. Kantor Desa Pangebatan 

3. TIC  

4. Puskesmas Buaran 

5. Masjid atau mushola 

6. Restoran atau warung makan 

V 

Akomodasi 

(Accommodation) 

Belum ada fasilitas akomodasi, maka perlu adanya perencanaan 

penginapan untuk pemenuhan akomodasi di Desa Wisata Alam 

Pangebatan. 

- 

Organisasi/kelem

bagaan 

(Ancilliary) 

Sudah terbentuk Kelompok Sadar Wisata atau POKDARWIS bernama 

“Pangebatan Raya” 

V 

Masyarakat desa 

mempunyai 

aktivitas 

pendukung  

Aktivitas pendukung di Desa Pangebatan, antara lain: 

- Bertani 

- Beternak 

- Memanfaatkan waktu nya untuk membuat batu bata merah dan 

genteng. 

V 

Sumber: Analisis penulis, 2020 

3.1.1 Konsep Pengembangan Desa Wisata Alam Pangebatan 
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Tabel 2. Indikator dan Parameter yang ingin dicapai dalam Perencanaan Desa Wisata Alam 

Pangebatan 

Indikator Parameter 

Merancang desa wisata dengan 

pemenuhan standar sarana dan 

prasarana pariwisata 

1. Daya tarik (Attraction),  

2. Keterjangkauan (Accessibility),  

3. Fasilitas pendukung (Amenity),  

4. Akomodasi (Accommodation) 

5. Organisasi/Kelembagaan pendukung (Ancilliary),  

6. Masyarakat desa mempunyai aktivitas pendukung, 

seperti: kegiatan kesenian; kuliner; produksi kerajinan; 

pemandu wisata; dan transportasi lokal. 

Penerapan arsitektur ekologi pada 

perencanaan desa wisata 

1. Pemahaman masyarakat lokal sebagai pelaku utama 

dengan memperhatikan aspek sosial dan budaya 

(Solution Grows form Place). 

2. Massa bangunan merespons keadaan alam. 

3. Perencanaan dengan memperhatikan kondisi alam dan 

ekosistem yang telah berjalan (Design  with nature). 

4. Penggunaan energi terbarukan untuk menimalisir 

penggunaan energi yang dapat habis. 

5. Penggunaan material dan struktur dengan bahan alam 

dan mudah ditemukan di sekitar. 

6. Konservasi air dan pengolahan sampah. 

7. Menyatukan hubungan lingkungan dengan budaya. 

8. Menjaga keberlangsungan alam. 

9. Menjaga dan memperhatikan kelestarian kebudayaan 

masyarakat setempat. 

Merencanakan ruang publik 

sebagai bentuk penerapan 

ekowisata dengan  pengembangan 

dan pemberdayaan masyarakat 

dalam perannya dalam pariwisata 

serta bidang pendidikan, ekonomi, 

sosial dan budaya  

1. Area terbuka untuk umum dan mudah diakses. 

2. Terdapat interaksi langsung antara wisatawan dengan 

masyarakat lokal terhadap kegiatan wisata dan 

pengembangan kelestarian alam dan budaya lokal. 

3. Dapat mewadahi kegiatan perekonomian masyarakat 

dan wisatawan. 

4. Dapat mewadahi kegiatan sosial masyarakat dan 

wisatawan. 
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5. Dapat mewadahi kegiatan pendidikan masyarakat dan 

wisatawan. 

6. Dapat menjadi ajang mempromosikan kebudayaan 

masyarakat setempat kepada wisatawan. 

Sumber: Analisis penulis, 2020 

3.1.2 Masterplan Desa Wisata Alam Pangebatan 

Dari tabel indikator yang harus dipenuhi suatu desa yang akan dikembangkan menjadi desa 

wisata, Desa Pangebatan sudah memenuhi 5 dari 6 indikator parameter desa wisata. Indikator yang 

belum terpenuhi adalah pemenuhan akomodasi untuk mewadahi perjalanan wisatawan serta 

pengelolaan attraction (daya tarik) yang ada di Desa Wisata Alam Pangebatan Masterplan Desa 

Wisata Alam Pangebatan. Perencanaan desa wisata di Pangebatan ditekankan pada pemenuhan 

akomodasi atau penginapan bagi wisatawan. Lokasi perencanaan akomodasi desa wisata 

direncanakan di permukiman Dukuh Kidul, Pangebatan, Bantarkawung. 

 

Gambar 3. Masterplan Desa Wisata Alam Pangebatan 

Sumber: Analisis penulis, 2020 
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3.1.3 Paket wisata dan track wisata Desa Wisata Alam Pangebatan 

 

Gambar 4. Peta rencana akses dan transportasi di Desa Pangebatan 

Sumber: Analisis penulis, 2020 

Paket wisata yang disediakan di Desa Wisata Alam Pangebatan, Bantarkawung ada 3 jenis, yakni: 

Paket Wisata Mingguan; Paket Wisata Harian dan Paket Wisata Kunjungan. Berikut merupakan 

rencana paket wisata di Desa Wisata Alam Pangebatan, Bantarkawung, Kabupaten Brebes, Jawa 

Tengah: 

1) Paket Wisata Mingguan 

Tabel 3. Jenis destinasi wisata paket mingguan 

Jenis Wisata Petualangan, wisata alam dan wisata industri 

Destinasi 1. Cipanas Buaran dan Agrowisata Bayu Alas 

2. Wisata Industri di Dk. Karangwungu 

3. Pendakian Gunung Bima 

4. Agrowisata Demangsakti 

Akomodasi dan 

wisata pendukung 

1. Homestay Dk. Kidul 

2. Pasar kuliner Demang 

Minimal Pax 10 Orang 

Sumber: Analisis Penulis, 2020 

2) Paket Wisata Harian 

Paket wisata harian dibagi menjadi 2 jenis, yakni: Paket wisata 2-3 hari dan paket wisata Full 

Day. 
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a) Paket Wisata 2-3 Hari 

Tabel 4. Jenis destinasi wisata paket harian 

Jenis Wisata Petualangan, wisata alam  

Destinasi 1. Cipanas Buaran dan Agrowisata Bayu Alas 

2. Agrowisata Demangsakti 

3. Permukiman Dk. Kidul 

4. Permukiman Dk. Tanjung 

Akomodasi dan wisata 

pendukung 

5. Homestay Dk. Kidul 

Minimal Pax 5 Orang 

Sumber: Analisis Penulis, 2020 

b. Paket Wisata Full Day 

Tabel 5. Jenis destinasi wisata paket Full Day 

Jam Buka Destinasi Kunjungan 

08.00 - 09.00 Meeting Point (TIC) 

09.00 – 10.30 Kunjungan Dan Aktivitas Wisata di Pusat Industri 

Pembuatan Batu Bata Merah  

10.30 – 12.00 Kunjungan Dan Aktivitas Wisata di Pusat Industri 

Pembuatan Rebana  

12.00 – 14.00 Istirahat Solat dan Makan Siang di Lokal Resto Desa 

Pangebatan 

14.00 -15.00 Kunjungan dan Aktivitas Wisata di Agrowisata 

Demangsakti 

15.00 – 17.00 Berendam air panas dan berkeliling Agrowisata 

Bayu Alas 

Minimal Pax 5 Orang 

Sumber: Analisis Penulis, 2020 

b) Paket Wisata Kunjungan 

Paket wisata kunjungan ini ditujukan untuk para wisatawan lokal 

Tabel 6. Jenis destinasi wisata paket kunjungan 

Waktu kunjungan Destinasi Kunjungan 

07.00-17.00 1. Agrowisata Demangsakti 
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07.00-17.00 2. Cipanas Buaran  

08.00-20.00 3. Agrowisata Bayu Alas 

07.00-17.00 4. Green House Demang 

Minimal Pax - 

Sumber: Analisis Penulis, 2020 

3.2 Analisis dan Konsep Messo penataan permukiman Dukuh Kidul 

3.2.1 Aspek alam dan buatan 

Dukuh Pangebatan Kidul merupakan pemukiman yang cukup padat dengan dominasi penduduknya 

berprofesi sebagai petani. Dukuh Pangebatan Kidul ini dikelilingi oleh potensi alam yang sangat 

menarik, yakni: lahan persawahan yang membentang luas, dilewati oleh aliran sungai Cilakar yang 

merupakan mata air panas yang masih alami, serta merupakan lahan perbukitan yang ditumbuhi 

pohon pinus. Pemukiman Dukuh Pangebatan Kidul, terdiri dari 9 RT dengan aspek buatan yang ada 

di dalam Dukuh Kidul adalah Jembatan di atas sungai, SD Negeri Pangebatan 02, 1 Masjid, dan 

Mushola di setiap RT. 

3.2.2 Akomodasi pariwisata 

Perencanaan penataan penginapan di permukiman Dukuh Kidul ini menjadi hal yang cukup vital, 

karena adanya penginapan akan memenuhi kebutuhan akomodasi wisatawan. Beberapa poin yang 

menjadikan Dukuh Pangebatan menjadi lokasi strategi penataan penginapan untuk akomodasi Desa 

Wisata Alam Pangebatan adalah: 1) Dukuh Pangebatan Kidul dilewati oleh jalur antar provinsi yaitu 

Jl. Waru Karang Pari yang menghubungkan langsung dengan wilayah Jawa Barat; 2) Mulai 

dikembangkannya Agrowisata Demangsakti; 3) Permukiman masih alami dikelilingi oleh area 

persawahan; dan 4) Mempunyai potensi pengembangan daya tarik wisata baru dialiri oleh aliran 

sungai Cilakar yang mengandung mata air panas yang masih alami. 

3.2.3 Sosial budaya 

Di tengah kepadatan pemukiman di Dukuh Pangebatan, kesadaran masyarakat terhadap 

keberlangsungan lingkungan dan alam masih sangat rendah. Dari wawancara yang dilakukan kepada 

ibu Een selaku ibu RT 06, beliau menjelaskan pembuangan sampah khususnya di Dukuh Pangebatan 

Kidul, Pangebatan ini warganya sering masih membuang sampah langsung di sungai Cilakar. Hal ini 

sangat disayangkan karena kelestarian sungai yang ada di Dukuh Kidul Pangebatan ini akan menjadi 

rusak dan menjadi kotor.  

3.2.4 Rencana Tata Ruang dan Bangunan Dukuh Kidul, Pangebatan 
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Gambar 5. Rencana Kawasan Prioritas Pengembangan Penaatan Penginapan 

Sumber: Analisis Penulis, 2020 

3.3 Analisis dan Konsep Mikro (Building) 

3.3.1 Homestay Tipe 1 

Homestay tipe 1 merupakan jenis pembangunan penginapan yang menyatu dengan rumah warga. 

Homestay tipe 1 ini disediakan untuk warga agar bisa  berinteraksi langsung dengan wisatawasn dan 

menjadi pelaku pengelolaan homestay. Homestay tipe 1 ini memiliki 2 lantai dengan fungsi sebagai 

berikut: Lantai 1 Merupakan Area Semi Privat, di tujukan untuk dihuni oleh pemilik homestay. Lantai 

2 merupakan area privat ditujukan untuk penghuni homestay.  

3.3.2 Homestay Tipe 2 

Homestay tipe 2  merupakan jenis pengembangan penginapan di lahan kosong. Lokasi site berada di 

depan masjid Baitturahim Pangebatan memiliki luas tanah 8 x 15 m. Lokasi site berada di Jl. Waru 

Karang Pari memiliki bahu jalan sekitar 100 hingga 120 cm. 

3.3.3 Homestay Tipe 3 

Homestay tipe 3, merupakan jenis pembangunan dengan me-redasain bangunan lama yang sudah 

tidak berpenghuni. Bangunan rumah bergaya rumah Jawa dengan atap berbentuk limasan rumah jenis 

ini jarang dijumpai di kawasan permukiman Dukuh Kidul. Luas bangunan 116 m2. Keaslian bentuk 

fasad ini diharapkan menarik wisatawan untuk menginap dan merasakan kehidupan di Dukuh Kidul. 

3.3.4 Pengembangan Cottage dan Resto Demang 

Site cottage dan Resto Demang ini memiliki luas site sekitar 5,068 m2, berlokasi di berada di pinggir 

perkampungan Dukuh Kidul. Selain dikembangkan menjadi cottage dan resto, site ini dikembangkan 

menjadi pusat informasi  dan kegiatan yang dijadikan sebagai ruang publik untuk pusat aktivitas dan 

pendidikan masyarakat Dukuh Kidul, dilengkapi dengan akses dan ruang parkir. 
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3.5 Analisis Aktivitas dan Kebutuhan Ruang 

Kegiatan wisata yang bisa dilakukan di Kampung Kidul tidak bisa lepas kaitannya dengan 

agrowisata Demangsakti dan destinasi wisata lain yang ada di sekitarnya. Analisis kegiatan 

berdasarkan karakteristik penggunanya di Dukuh Kidul, Pangebatan adalah sebagai berikut:  

1) Aktivitas pemilik homestay 

 

Gambar 6. Aktivitas pemilik homestay 

Sumber: Analisis Penulis, 2020 

2) Aktivitas pengunjung homestay/wisatawan  

 

Gambar 7. Aktivitas wisatawan atau pengunjung homestay 

Sumber: Analisis Penulis, 2020 
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3) Kebutuhan ruang dan total besaran ruang 

Tabel 7. Total besaran ruang yang dibutuhkan 

Tipe Luas 

kapling  

Jumlah 

unit 

Luas 

total/unit 

(m2) 

Jumlah total 

(m2) 

Homestay tipe 1 160 11 161.4 1760 

Homestay tipe 2 120 8 63.3 960 

Homestay tipe 3 100 2 58 200 

Luas Total Homestay 2.920 

Area parkir 1384.8 

Pusat Informasi dan kegiatan 211.2 

Resepsionis  96.5 

Cottage 120 13 50.5 1560 

Restoran  392.7 

Jumlah  9485,2 

Sumber: Analisis Penulis, 2020 

3.6 Konsep perancangan 

3.6.1 Penerapan konsep ekologis pada bangunan penginapan 

Penerapan arsitektur ekologis pada penginapan ekologis di Dukuh Kidul sebagai pemenuhan 

akomodasi pariwisata di Desa Wisata Alam Pangebatan, Bantarkawung, Brebes, Jawa Tengah. 

1) Eksterior  

Secara keseluruhan tampilan eksterior bangunan penginapan kontekstual dengan permukiman 

Dukuh Kidul. Pada site yang menggunakan rumah warga dan bangunan kosong tentunya diperlukan 

perbaikan dan penataan ulang agar memenuhi standar penginapan serta terlihat indah, aman dan 

nyaman bagi wisatawan yang akan menginap. Penerapan arsitektur ekologis pada bangunan 

penginapan yaitu: 

a. Menggunakan material batu bata merah karena material mudah didapatkan. 

b. Atap bubungan tinggi  

c. Mempunya tritisan / overstek atap serta memiliki penampung untuk pengolahan air hujan 
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Gambar 8. Penerapan sistem pengolahan air hujan di bangunan homestay 

Sumber: Analisis Penulis, 2020 

d. Penggunaan material penutup atap berbahan baku tanah liat. 

e. Bukaan dan ventilasi serta menerapkan cross ventilation untuk pertukaran udara di homestay 

dan cottage. 

Meminimalisir penggunaan pencahayaan buatan dan penghawaan buatan di dalam 

ruangan dengan manfaatkan bukaan dan ventilasi untuk penghawaan alami agar udara dapat 

mengalir. Selain itu juga agar cahaya matahari tertangkap ke dalam bangunan. 

f. Penambahan vegetasi di sekitar bangunan untuk mengurangi kebisingan yang pada bangunan 

 

Gambar 9. Contoh penerapan arsitektur ekologis pada eksterior homestay dan cottage 

Sumber: Google Image, 2020 dan  Lucky Prasetyo, dkk, (2018) 

2) Interior  

Interior menggunakan konsep arsitektur jawa dengan menyeimbangkan kondisi fasad 

permukiman Dukuh Kidul. Untuk homestay dan cottage, interior menggunakan dinding batu bata 

tanpa finishing. Dengan mengaplikasikan jendela yang cukup banyak. 

3) Konsep Struktur 
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Sistem struktur bangunan menggunakan dasar pada jumlah lantai yang direncanakan. Pada 

bangunan berlantai 1 menggunakan sistem pondasi batu kali, sedangkan untuk bangunan berlantai 

lebih dari 1 menggunakan sistem pondasi footplat. Struktur tengah pada bangunan penginapan 

menggunakan struktur berupa grid beton. Sedangkan untuk bangunan restoran menggunakan struktur 

baja profil-wf. Struktur atap menggunakan atap kuda-kuda kayu dengan bentuk atap pelana dan 

limasan pada bangunan homestay dan cottage. Sedangkan untuk bangunan restoran menggunakan 

sistem rangka baja ringan.  

 

Gambar 10. Konsep struktur pada bangunan penginapan dan bangunan pendukung 

Sumber: Analisis Penulis, 2020 

3.6.2  Konsep penataan Kawasan permukiman Dukuh Kidul 

Penataan kawasan permukiman Dukuh Kidul untuk mendukung pengembangan wilayah menjadi 

penginapan serta menerapkan prinsip ekologis. Diperlukan adanya penerapan konsep ekologis dalam 

kawasan permukiman Dukuh Kidul, meliputi: 

1) Konservasi air melalui panen air hujan 

• Adanya sumur resapan air hujan atau embung/ kolam; dengan meneliti daya kapilaritas 

tanah dan curah hujan. 

• Adanya bak penampung mandiri (setiap rumah) memanfaatkan air hujan sebagai sumber 

air bersih (rain water harvesting)  

• Adanya teknologi-teknologi yang dapat mengurangi debit limpasan air hujan ke drainase 

lingkungan, seperti sumur injeksi dan biopori 
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2) Pengolahan sampah rumah tangga 

Setiap rumah atau KK (Kepala Keluarga) dalam permukiman Dukuh Kidul, diharapkan 

memiliki tempat sampah nya sendiri, kemudian dikumpulkan dalam bak sampah komunal untuk 

kemudian diambil oleh petugas kebersihan. Selain langsung dibuang, sampah juga dapat diolah 

secara mandiri yang dilakukan di rumah-rumah warga. Pengolahan bisa dilakukan dengan mengubah 

sampah organik menjadi pupuk tanaman. 

3) Optimalisasi RTH 

Ruang Terbuka Hijau atau RTH dalam permukiman Dukuh Kidul sendiri dapat dibilang 

terbatas. Hal ini dikarenakan rumah-rumah warganya yang padat dan berdempetan, untuk itu untuk 

memanfaatkan RTH masyarakat Dukuh Kidul dapat memanfaatkan gang-gang di depan rumahnya 

dengan menanam tanaman secara mandiri. Hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan fungsi RTH 

dan memperbanyak produksi Oksigen (O2) di dalam kawasan permukiman dan untuk mengurangi 

kadar karbondioksida (CO2) di dalam permukiman. 

 

Gambar 11. Optimalisasi ruang terbuka untuk memaksimalkan ruang hijau 

Sumber: Google Image, 2020 

4. PENUTUP 

Dari hasil analisis di lapangan didapatkan konsep perancangan untuk usulan strategi pengembangan 

Desa Pangebatan menjadi desa wisata dengan konsep wisata alam, penerapan pengelolaan melalui 

ekowisata dan penerapan arsitektur ekologis di dalam bangunan maupun di kawasan desa wisata. 

Dengan usulan pengembangan ditekankan pada desain bangunan penginapan ekologis, serta 

Masterplan Desa Wisata Alam Pangebatan, Bantarkawung, Brebes. Diharapkan dengan adanya 

pengembangan desa wisata ini mampu meningkatkan PADes, membangun perekonomian daerah, 

meningkatkan kemandirian masyarakat yang tinggal di dalamnya, serta membangun kepedulian 

masyarakat mengenai kelestarian alamnya. 
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