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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Deskripsi Judul 

Deskripsi dari judul “Pengembangan Desa Wisata Alam Di Desa Pangebatan, 

Bantarkawung, Brebes, Jawa Tengah (Penekanan Pada Penataan Penginapan 

Ekologis Di Permukiman Dukuh Kidul)” dapat diuraikan sebagai berikut: 

Pengembangan  : Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI 

pengembangan adalah cara, proses, perbuatan 

mengembangkan. Dalam Kamus Umum Bahasa 

Indonesia karya WJS Poerwadarminta, pengembangan 

adalah proses yang dilakukan agar bertambah sempurna. 

Dari pengertian di atas dapat diartikan pengembangan 

adalah suatu cara atau proses untuk menjadikan sesuatu 

menjadi berkembang dan menjadi sempurna. 

Desa wisata  : Dilansir dalam Wikipedia (2019) memuat tentang desa 

wisata adalah gabungan dari atraksi, akomodasi dan 

fasilitas pendukung yang ditampilkan dalam kehidupan 

masyarakat yang menyatu dengan tata cara, tradisi dan 

kebiasaan yang berlaku. 

Penginapan : Penginapan adalah salah satu syarat dari desa wisata, yaitu 

akomodasi. Menurut KBBI penginapan berarti rumah 

tempa bermalam; losmen; tumpangan (untuk bermalam).  

Permukiman  : Menurut KBBI permukiman, berasal dari kata “ber-

mukim” yang artinya bertempat tinggal, dengan kata dasar 

“mukim” yang artinya tempat tinggal, secara keseluruhan 

“pemukiman” mempunyai makna daerah tempat 

bermukim. Menurut WHO dalam Kasjono, 2011 

permukiman adalah suatu tempat atau wilayah yang 

digunakan sebagai berlindung yang di dalamnya terdapat 

lingkungan serta fasilitas pelayanan yang diperlukan 
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untuk kesehatan jasmani, rohani dan sosial yang baik 

untuk keluarga maupun individu. 

Desa Pangebatan : Desa Pangebatan berada di Kec. Bantarkawung, Kab. 

Brebes, berjarak sekitar 7 Km dari Kota Bumiayu dan 

berjarak 76 Km dari Kabupaten Brebes (Fitriyani, 2009). 

Desa Pangebatan memiliki beberapa potensi wisata alam, 

yaitu: Cipanas Buaran, Cipanas Wilangi dan Agrowisata 

Demang Sakti. Lahan yang ada di Desa Pangebatan 

merupakan perbukitan dengan yang ditumbuhi pohon 

pinus atau karet, lahan perkebunan dan lahan Pesawahan. 

Arsitektur 

Ekologis 

: Hubungan arsitektur dengan ekologis dapat dijelaskan 

secara singkat sebagai hubungan saling menguntungkan 

antara masa bangunan dengan lingkungan di sekitarnya. 

Dilansir dalam penelitian yang dilakukan oleh Maria 

Kinanthi Sakti NH, dkk (2019) terdapat empat prinsip 

dalam penerapan arsitektur ekologis, yaitu: bangunan 

harus dapat merespon iklim; penggunaan material alami 

dan ramah lingkungan; menggunakan energi terbarukan; 

memikirkan kelestarian keanekaragaman biologis. 

Maka pengertian yang dimaksud dari judul “Pengembangan Desa Wisata 

Alam Pangebatan, Bantarkawung, Brebes (Penekanan Pada Penataan 

Penginapan Ekologis Di Permukiman Dukuh Kidul)” adalah perencanaan 

pengembangan penginapan di permukiman Dukuh Kidul, guna memenuhi sarana 

dan prasarana pariwisata di Desa Wisata Alam Pangebatan, Bantarkawung, 

Kabupaten Brebes dengan penekanan arsitektur ekologis.  

1.2 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. Terlepas dari itu, keadaan alam Indonesia 
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baik dari segi wilayah daratan dan lautnya tidak diragukan lagi keindahannya. 

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). Pentingnya pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat sekitar 

mendorong kemandirian dan kesadaran akan pentingnya kepariwisataan terhadap 

roda perekonomian masyarakat. Pada tahun 2018, ada 3 faktor unggulan 

pembangunan yaitu: pertanian; perikanan; dan pariwisata Indonesia (Marlina, 

2019). 

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 
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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 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. 

 

Gambar 1. 1 Peta Wilayah Kabupaten Brebes 

(Sumber: Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010-2030) 

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. Beragam kekayaan 

yang dimiliki Kabupaten Brebes yakni: Hasil pertanian unggulan yakni bawang 

merah dan hasil pertanian lainya, peternakan, kehutanan, pertambangan dan bahan 

galian (berupa: batu kapur, trass, batu splite, batu bata, serta potensi sumber minyak 

bumi, pamas bumi dan cadangan batu bara), perikanan, industri, dan pariwisata baik 

alam maupun buatan. Kondisi geografis yang beragam, mulai dari pesisir pantai,  

dataran rendahnya, hingga lembah dan lereng pegunungan serta hutannya 

menjadikan potensi pariwisata Brebes menjadi beragam. Potensi pariwisata di 

Kabupaten Brebes dapat dibagi menjadi beberapa kategori yakni: wisata alam, 

wisata buatan, dan wisata sejarah. Berikut ini beberapa objek wisata yang ada di 

Kabupaten Brebes dikutip dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Brebes 2017-2022: 
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a. Wisata alam 

Tabel 1. 1 Pariwisata alam di Kabupaten Brebes 

No. Nama Objek wisata Lokasi 

1. Agrowisata Besaran Jatibarang Lor, Jatibarang 

2. Agrowisata Kebun Teh Kali Gua Pandansari, Kec. Paguyangan 

3.  Air Terjun Ranto Canyon Desa Windusari, Kec. Salem 

4. Curug Putri yang Asri Desa Mandala, Kec. Sirampog 

5. Desa Wisata Cisereun Kec. Ketanggungan 

6. Curug Awu Kec. Sirampog 

7. Waduk Penjalin Desa Winduaji, Paguyangan 

8. Waduk Malahayu Desa Malahayu, Kec. Malahayu 

9. Pantai Randusanga Kec. Brebes 

10. Cagar Alam Telaga Ranjeng Desa Pandansari, Kec. Paguyangan 

11. Hutan Mangrove Kaliwlingi Kaliwlingi, Kec. Bantarkawung 

12. Bukit Panenjoan Desa Wanoja, Kec. Salem 

13. Gunung Nyapa Desa Karangbae, Kec. Larangan 

14. Curug Rambukasang Kecamatan Ketanggungan 

Sumber: RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 

b. Wisata buatan 

Tabel 1. 2 Pariwisata buatan di Kabupaten Brebes 

No. Nama Objek wisata Lokasi 

1. Pemandian Air Panas Tirta Husada Kec. Paguyangan 

2. 
Pemandian Air Panas Cipanas 

Buaran 
Kec. Bantarkawung 

Sumber: RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 

c. Wisata sejarah 

Tabel 1. 3 Pariwisata buatan di Kabupaten Brebes 

No. Nama Objek wisata Lokasi 

1. Candi Pangkuan Desa Cilibur, Kec. Paguyangan 

2. Pabrik Gula Jatibarang Kecamatan Jatibarang 

3. Goa Jepang Pandansari, Kec. Paguyangan 

4. Masjid Agung Brebes Kecamatan Brebes 

5. 
Wisata budaya Makam Bupati 

Brebes dan Makam Mbah Rubi 
Kecamatan Wanasari 

6. Wisata budaya Makam Mbah Junet Randusanga, Kecamatan Brebes 

7. 
Wisata budaya Makam Pangeran 

Angka Wijaya 
Kecamatan Losari 

8. Candi Jimat dan Candi Kyai Kecamatan Tonjong 

9. 
Wisata budaya Gedong Jimat didan 

Kampung Adat Jalawastu 
Kecamatan Ketanggungan 

Sumber: RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 
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Dari beberapa destinasi wisata yang ada di wilayah Kabupaten Brebes, berikut 

merupakan data jumlah kedatangan wisatawan di Kabupaten yang dikeluarkan oleh 

BPS Kabupaten Brebes. 

Tabel 1. 4 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 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes, merencanakan 

pengembangan pariwisata di Kabupaten Brebes dengan berprinsip segitigas emas 

yaitu pembagian wilayah pengembangan berdasarkan kawasan. Pengembangan 

pariwisata di Kabupaten Brebes dibagi menjadi 3 kawasan, yakni: kawasan utara, 

kawasan tengah dan kawasan selatan. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan 

Wilayah RTRW Kabupaten Brebes 2010-2030 mengatur mengenai Satuan Wilayah 

Pembangunan (SWP) Kabupaten Brebes dibagi menjadi dalam 3 Satuan Wilayah 

Pembangunan (SWP) yakni: Pertama, Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) I yang 

terletak di utara terdiri dari Kec. Brebes, Kec. Wanasari, Kec. Bulakamba, Kec. 

Tanjung, dan Kec. Losari, dengan pusat SWP I adalah Perkotaan Brebes. Kedua, 

Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) II terletak di tengah terdiri atas Kec. 

Jatibarang, Kec. Songgom, Kec. Larangan, Kec. Ketanggungan, Kec. Kersana, dan 

Kec. Banjarharjo, dengan pusat dari SWP II adalah Perkotaan Ketanggungan. 

Ketiga, Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) III terletak di Selatan terdiri atas Kec. 

Tonjong, Kec. Bumiayu, Kec. Sirampog, Kec. Paguyangan, Kec. Bantarkawung, 

dan Kec. Salem, dengan pusat dari SWP III adalah Perkotaan Bumiayu. 
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Gambar 1. 2 Rencana Pembangunan Wilayah Kabupaten Brebes 

Sumber: Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Brebes, 2010-2030 

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. 

 Sejalan dengan pernyataan tersebut menurut Haryanto, Asisten Deputi Strategi 

dan Komunikasi Masyarakat Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I 

Kemenparekraf (2019) menyatakan dibutuhkan kerjasama dari berbagai elemen 

pelaku pariwisata dalam mengembangkan pariwisata di Brebes. Haryanto 

menambahkan bahwa di era 4.0, internet dapat dijadikan sebagai wadah promosi  

dan pemasaran destinasi wisata khususnya di Brebes. (Harian Brebes, edisi: Jumat, 

11 Oktober 2019) 

Dari kedua pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa pariwisata dapat 

berjalan lancar jika pemerintah Kabupaten Brebes serius dalam mengalokasikan 

dana dan pengelolaan pariwisata Brebes. Pemenuhan standar pariwisata juga sangat 

diperlukan untuk menjamin jalanya pariwisata dan memberi kenyamananan pada 



8 

 

 

 

wisatawan saat mengunjungi destinasi wisata di Brebes. Dimulai dari pengadaan 

dan perbaikan akses menuju destinasi, menyediakan fasilitas wisata dan penyediaan 

akomodasi tempat menginap sangat diperlukan. Selain itu peningkatan SDM 

masyarakat sebagai pelaku pariwisata yang akan menyambut dan menjamu 

wisatawan sangat dibutuhkan. Peningkatan SDM ini dapat dilakukan dengan 

membentuk Pokdarwis yakni kelompok sadar wisata. 

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 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. 

Bupati Brebes, Idza Priyanti menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Brebes 

akan mendukung pengembangan daerah tujuan wisata (DTW) di wilayahnya. 

Dikutip dalam AntaraJateng (Edisi: Senin, 3 Desember 2018) Bupati Brebes dalam 

kegiatan Pokdarwis “Geger Halang Malahayu” di Desa Wisata Malahayu, 

Kecamatan Banjarharjo, menyatakan senang akan ide baru yang dicetuskan oleh 

pemuda yang tergabung dalam pokdarwis untuk membangun suatu desa menjadi 

daya tarik wisata baru untuk berkunjung ke desa itu.  

Perencanaan desa wisata merupakan salah satu bentuk penerapan konsep CBT. 

Melalui desa wisata, dapat dilihat peran pariwisata yang memberikan dampak besar 

terhadap masyarakat lokal, diharapkan mampu memberikan kesejahteranan 

terhadap masyarakat lokal dengan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi tenaga 

kerja desa, dan sebagai penggerak perekonomian desa. Pengembangan desa wisata 

pada dasarnya bertujuan untuk pengembangkan potensi-potensi yang ada didalam 
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masyarakat setempat, baik potensi alam, potensi industri, dan potensi kebudayaan 

setempat. 

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 yang membentang cukup luas, hal ini juga yang menjadikan Kecamatan 

Bantarkawung menjadi salah satu daerah penghasil padi (lumbung padi). 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. Berikut merupakan beberapa potensi 

wisata sudah dikelola maupun yang masih alami, yaitu: Cipanas Buaran, 

Agrowisata Demangsakti, Agrowisata Bayu Alas, Cipanas Walingi, Puncak 

Gunung Bima, Savana Keabadian dan Istana Taman Batu. 
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Gambar 1. 3 a) Cipanas Buaran; b) Cipanas Walingi; c) Agrowisata Bayu Alas; d) Agrowisata Demangsakti; 

e) Istana Batu; dan f) Savana Keabadian 

Sumber: Dokumentasi penulis, dan http://pangebatan.desabrebes.id, 2020 

Cipanas Buaran terletak di Dukuh Tanjung Desa Pangebatan. Dalam Rencana 

Tata Ruang Dan Wilayah Kabupaten Brebes, disebutkan Cipanas Buaran telah 

ditetapkan sebagai destinasi wisata dengan arah pelayanan wisata lokal. 

Pengembangan dilakukan dengan melokalisir luasan kawasan wisata, sehingga 

memudahkan untuk dilakukan pengembangan. Destinasi wisata lainya yang tengah 

dikembangkan adalah Agrowisata Demangsakti. Pada Tahun 2019 Kepala Desa 

Pangebatan meresmikan Agrowisata Demangsakti untuk dikembangkan menjadi 

objek wisata milik desa. Pembangunan dilakukan selama 1 tahun terakhir ini 

mendapat dukungan dari dinas pariwisata Kabupaten Brebes dengan dilakukan 

promosi. Menurut Gofar (2020), selaku Ketua pengembangan Agrowisata 

Demangsakti sekaligus ketua Pokdarwis “Pangebatan Raya”, menyatakan 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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pengembangan Agrowisata Demangsakti ini di awali dengan musyawarah yang 

dilakukan antara BPD dan masyarakat melalui musyawarah desa. Gofar 

menambahkan adanya pengembangan Agrowisata Demangsakti diharapkan 

menjadi awal terbentuknya Desa Pengabatan Sebagai Desa Wisata Alam 

Pangebatan dengan implementasi wisata edukasi alam. 

 

Gambar 1. 4 Kegiatan yang dilakukan di Agrowisata Demangsakti 

Sumber: Web resmi Desa Pangebatan Brebes, diakses pada 8 Mei 2020 

Dalam pembangunan dan pengembangan Agrowisata Demangsakti pada 

awalnya sedikit mengalami kendala pada kesiapan masyarakat Kampung Kidul, 

karena perpektif masyarakat yang menganggap adanya wisata di dearahnya akan 

mengakibatkan dampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat Dukuh Kidul. 

Namun, seiring berjalanya waktu, dengan diberikan pemahaman oleh pemerintah 

daerah terkait tujuan dari pengembangan Agrowisata Demangsakti sedikit demi 

sedikit pemahaman masyarakat Kampung Kidul terhadap Agrowisata Demangsakti 

berubah. 

 

Gambar 1. 5 Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Dk. 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 
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(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. Adanya penginapan khususnya yang dikelola langsung oleh 

masyarakat merupakan bentuk penerapan dari ekowisata serta diharapkan 

memberikan peningkatan perekonomian bagi masyarakat desa. Keterlibatan 

langsung masyarakat dalam kegiatan wisata ini dapat pula membentuk karakter 

masyarakatnya agar ramah kepada wisatawan serta mengubah anggapan dan 

perspektif masyarakat mengenai wisata menjadi lebih positif.  

Pembangunan penginapan direncanakan di permukiman Dukuh Kidul 

Pengabatan. Letaknya yang berdampingan dengan Agrowisata Demangsakti, dan 

berada di Jl. Waru Karangpari yang merupakan jalan provinsi yang 

menghubungkan Provinsi Jawa Tengah dengan Jawa Barat menambah nilai 

strategis pengembangan penginapan di Dukuh Kidul. Rencana pembangunan 

penginapan. 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.   
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Gambar 1. 6 Pemukiman Dk. Kidul, Pangebatan 

Sumber: Aplikasi Google Earth Pro (Maxar Technologies), 2020 

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. Desa 

Wisata Alam Pangebatan ini diharapkan menjadi desa wisata yang berkelanjutan 

dengan masyarakat sebagai pelaku kegiatan pariwisata dengan memperhatikan 

ketersediaan sarana dan prasarana standar kepariwisataan. Konsep yang akan 

digunakan untuk perencanaan rekomendasi desain pada Desa Wisata Alam 

Pangebatan khususnya pada penginapan Dukuh Kidul ini sebagai pengembangan 

pariwisata berbasis ekowisata dengan menggunakan pendekatan arsitektur 

ekologis. Pengembangan penginapan di permukiman Dukuh Kidul terbagi menjadi 

3 jenis yakni: pembangunan penginapan baru di lahan kosong, pembangunan 

penginapan yang menyatu dengan rumah warga dan pembangunan dengan me-

redasain bangunan lama yang sudah tidak berpenghuni. Arsitektur ekologis dipakai 

diperlukan sebagai upaya untuk memperbaiki dan mengembalikan peran dan fungsi 

pendekatan penginapan di Dukuh Kidul, mengingat peran ekologis yang menjaga 

kelestarian alam dan sejalan dengan prinsip pengembangan Desa Wisata Alam 

Pangebatan. 

Kidul, 

Pangebatan 

Agrowisata 

Demangsakti 
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1.3 Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, diperlukan adanya tindak 

lanjut dan perencanaan terhadap pemenuhan kriteria kelayakan Desa Pangebatan 

sebagai Desa Wisata Alam dengan pengembangan penginapan di Dukuh Kidul, 

Pangebatan. Maka dirumuskan permasalahannya, yaitu: 

1. Bagaimana konsep masterplan desa wisata alam di Pangebatan, 

Bantarkawung? 

2. Bagaimana kondisi eksisting dan konsep penataan Dukuh Kidul, 

Pangebatan yang akan menjadi kawasan penginapan ekologis? 

3. Bagaimana kondisi eksisting  dan konsep penataan permukiman yang akan 

menjadi penginapan ekologis di Dukuh Kidul, Pangebatan? 

4. Ruang-ruang apa saja yang dibutuhkan pada masing-masing kasus ? 

5. Bagaimana konsep teknis, estetis dan ekologis yang akan digunakan? 

1.4 Tujuan dan Sasaran 

Berikut merupakan beberapa poin tujuan dari permasalahan yang telah 

dikemukakan tentang desa wisata terpadu, yaitu: 

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. 

1.6 Metode  

Metode yang digunakan untuk menyusun laporan ini adalah sebagai berikut: 
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1.6.1 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. 

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. 

1.6.2 Analisa dan Pengolahan Data 

Data yang diperoleh kemudian diidentifikasi dan dikelompokkan ke dalam 

kelas (cluster) dengan dikaitkan pada potensi dan permasalahan. 

1.6.3 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. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Laporan DP3A ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB 1: PENDAHULUAN  

Berisi mengenai latar belakang diangkatnya judul DP3A dengan merumuskan 

permasalahan guna mencapai tujuan dan sasaran, dengan dijelaskan tentang 

lingkup pembahasan, metode pembahasan, dan sistematika pembahasan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi teori-teori yang digunakan dalam perencanaan dan perancangan pada 

Kampung Kidul, Pangebatan atau konsep penerapan yang sama dan digunakan 
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sebagai literatur. Selanjutnya dijadikan acuan dan perbandingan dalam 

perencanaan dan perancangan pada pemukiman Desa Pangebatan. 

BAB III: GAMBARAN UMUM 

Menjelaskan mengenai data fisik dan non fisik yang ada pada lokasi 

perencanaan, terkait data jumlah penduduk, data sebaran aktivitas data kondisi 

lingkungan. Serta menyampaikan gagasan perencanaan yang akan digunakan 

dan diterapkan pada perencanaan desain dan konsep yang digunakan. 

BAB IV: ANALISIS DAN KOSEP  

Membahas tentang proses menganalisis lokasi dan kondisi masyarakat dan 

menerapkan konsep perancangan yang akan digunakan dan diterapkan mulai 

dari konsep makro, konsep messo, dan konsep mikro. 


