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PENGEMBANGAN DESA KEBONAGUNG SEBAGAI DESAWISATA

BERKELANJUTAN

Abstrak

Pariwisata sekarang ini merupakan salah satu bidang industri yang dalam
perkembangnya memiliki pertumbuhan pesat dan menjadi salah satu komponen penting
pada suatu negara dalam usaha untuk meningkatkan perekonomiannya. Walaupun
industri pariwisata di Indonesia mengalami kemajuan dan peningkatan kunjungan
wisatawan, dari sektor tersebut masih rentan ikut meningkatnya faktor-faktor seperti
fasilitas wisata, lingkungan alam, kesejahteraan masyarakat lokal, keamanan, dan
lainnya. Dengan hal tersebut maka munculah suatu konsep pembangunan pariwisata
berkelanjutan yang bertujuan untuk mengembangkan pembangunan pariwisata dalam
jangka panjang.

Untuk itu maka diambilah studi kasus di Daerah Kebonagung. Kebonagung sendiri
merupakan daerah wisata yang menampilkan wisata edukasi dan budaya. Tetapi dalam
pengelolaan desa tersebut masih bersifat sementara, belum mempertimbangkan
pengembangan kedepannya. Untuk mengusung konsep wisata berkelanjutan maka
dalam pengembangannya melalui wisata kreatif yang berhubungan dengan wisata
ramah lingkungan dan berbasis budaya lokal. Maka penulis melakukan penelitian dan
perancangan apa saja yang perlu dimaksimalkan lagi pada Desa Kebonagung tersebut
untuk mewadahi dan memfasilitasi kegiatan yang ada agar tercapai pariwisata yang
berkelanjutan.

Kata Kunci: Pembangunan Pariwisata, Kebonagung, Pariwisata Berkelanjutan

Abstract

Today's tourism is one of the industrial fields which in its development has rapid growth
and has become one of the important components of a country in an effort to improve its
economy. Although the tourism industry in Indonesia is progressing and increasing
tourist visits, this sector is still vulnerable to increasing factors such as tourist facilities,
natural environment, local community welfare, security, and others. With this, a concept
of sustainable tourism development has emerged which aims to develop tourism
development in the long term.

For this reason, a case study was taken in the Kebonagung area. Kebonagung itself is a
tourist area that features educational and cultural tourism. However, the management of
the village is still temporary, not considering future development. To carry the concept
of sustainable tourism, its development is through creative tourism related to
environmentally friendly tourism and based on local culture. So the author conducts
research and designs what needs to be maximized again in the Kebonagung Village to
accommodate and facilitate existing activities in order to achieve sustainable tourism.

Keywords: Tourism Development, Kebonagung, Sustainable Tourism

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
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Pengertian pariwisata menurut Suwantoro (2004), yang menjelaskan bahwa pariwisata

adalah sebuah bentuk dari perpindahan tempat bersifat sementara yang dilakukan oleh

seseorang di luar daerah tempat ia tinggal dengan alasan tertentu dan tidak berkegiatan

dengan tujuan menghasilkan uang. Pariwisata menjadi salah satu bidang industri yang

sedang berkembang pesat dan menjadi salah satu komponen penting untuk

meningkatkan perekonomian pada suatu negara, khususnya pada negara-negara yang

sedang berkembang (Ginting, 2016). Dengan adanya industri dalam kepariwisataan

tidak hanya meningkat pendapatan negara, tetapi juga meningkatkan perekonomian

masyarakat jika pengelolaannya baik.

1.1.1 Desa Kebonagung sebagai Desa Wisata

Desa Kebonagung merupakan desa yang terdapat di daerah Kecamatan Imogiri,

Kabupaten Bantul yang memiliki bentangan alam yang luas dan masih asri. Dengan

potensi alam dan sumber daya manusia yang mencukupi maka daerah tersebut menjadi

desa wisata berbasis pendidikan, yang mempelajari tentang pertanian dan kebudayaan

tradisional.

Kegiatan wisata tersebut dimasukan kedalam beberapa paket wisata dan event yang

disajikan berisi atraksi-atraksi wisata yang terdapat pada Desa Wisata Kebonagung

tersebut. Macam-macam atraksi wisata tersebut antaralain dari segi alam dan

lingkungannya, kegiatan ataupun aktivitasnya, dan kebudayaan tradisional.

1.1.2 Potensi Embung sebagai daya tarik tambahan

Pada Desa Kebonagung tersebut banyak mengunggulkan kegiatan-kegiatan wisata yang

berbasis tentang kegiatan pendidikan, padahal disana terdapat juga potensi lain yang

bisa menjadi nilai tambah wisata di desa tersebut yaitu Bendung Tegal yang dialiri air

pada Sungai Opak. Untuk pengembangannya maka diperlukan penataan yang rapi pada

sekitar pinggiran bendungan agar menjadi spot baru yang dapat meningkatkan minat

wisatawan yang datang.

1.1.3 Pariwisata Berkelanjutan

Melalui Dewan Kepariwisataan Berkelanjutan Indonesia, Bapak Sandiaga Uno selaku

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong semua lembaga pariwisata untuk

segera melakukan penerapan konsep pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) di

Indonesia. Menurut UNWTO (2005), menjelaskan bahwa pariwisata berkelanjutan

merupakan pariwisata yang memikirkan secara baik-baik apa dampak ekonomi, sosial,

dan lingkungan yang akan terjadi sekarang dan masa mendatang, untuk memenuhi
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kebutuhan pengunjung, industri (pariwisata), lingkungan dan komunitas tuan rumah.

Sebenarnya sudah banyak masyarakat umum yang dapat mengetahui bahwa dalam

mengelola dan mengembangkan sebuah desa wisata memerlukan proses yang panjang.

1.1.4 Pengembangan Desa Kebongung sebagai Desa Wisata Berkelanjutan.

Dari beberapa desa wisata yang ada di Kabupaten Bantul terdapat salah satu desa wisata

yang memiliki potensi-potensi tersebut yang berbasis budaya lokal yaitu Desa

Kebonagung, merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Imogiri. Pada

tahun 2010 menjadi Juara III Desa Wisata tingkat Nasional Kementerian Pariwisata dan

Kebudayaan Republik Indonesia. Walaupun industri pariwisata di Indonesia mengalami

kemajuan dan peningkatan kunjungan wisatawan, dari sektor tersebut masih rentan ikut

meningkatnya faktor-faktor seperti fasilitas wisata, lingkungan alam, kesejahteraan

masyarakat lokal, keamanan, dan lainnya. Oleh sebab itu, maka diperlukannya

pembangunan yang mendorong pengembangan kegiatan pariwisata tersebut.

Pembangunan tersebut harus mengandung prinsip-prinsip dalam pariwisata yang

berkelanjutan yang mewadahi dan memfasilitasi kegiatan yang berkaitan tentang

pemanfaatan dan pelestarian lingkungan alam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat

lokal, keamanan, kenyamanan, dan pengembangan untuk generasi kedepannya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merespon perkembangan industri pariwisata yang bersifat

berkelanjutan pada Desa Kebonagung?

2. Bagaimana fasilitas, pelayanan dan potensi yang dapat dikembangkan pada Desa

Kebonagung sesuai pendekatan Arsitektur Berkelanjutan?

3. Bagaimana penerapan tata tapak, bangunan eksisting, struktur dan utilitas pada

Desa Kebonagung dengan pendekatan Arsitektur Berkelanjutan?

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

1. Merespon perkembangan industri pariwisata yang bersifat berkelanjutan pada

Desa Kebonagung.

2. Mengembangkan fasilitas, pelayanan dan potensi Desa Kebonagung sesuai

dengan pendekatan Arsitektur Berkelanjutan.
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3. Menemukan desain yang sesuai dalam merencanakan tata tapak, bangunan

eksisting, struktur dan utilitas pada Desa Kebonagung dengan pendekatan

Arsitektur Berkelanjutan.

1.3.2 Sasaran

1. Mengembangkan Desa Kebonagung menjadi desa wisata berkelanjutan untuk

merespon perkembangan industri pariwisata kedepan.

2. Menyusun konsep desain pada Desa Kebonagung sebagai desa wisata dengan

konsep berkelanjutan.

3. Merancang desain yang sesuai dalam merencanakan tata tapak, bangunan

eksisting, struktur dan utilitas pada Desa Kebonagung dengan pendekatan

Arsitektur Berkelanjutan.

2. METODE

2.1 Pengumpulan Data

1. Studi Literatur

Untuk melengkapi data awal sudah didapat dengan cara mencari referensi

maupun teori-teori dari bermacam-macam sumber ilmiah contohnya berasal dari

buku, maupun jurnal elektronik.

2. Observasi Lapangan

Mendatangi objek secara langsung untuk mempelajari maupun mengamati hal-

hal yang terdapat di Desa Wisata Kebonagung yang ada kaitannya tentang

potensi alam, aktivitas ataupun sumber daya manusia yang ada, tipologi

arsitektur, dan aspek-aspek lain yang diperlukan.

3. Wawancara

Mendapatkankan data yang diperlukan dengan melakukan kegiatan tanya jawab

kepada pihak-pihak terkait yang memiliki hubungan langsung dan paham

terhadap persoalan yang diangkat.

2.2 Pengolahan Data

1. Studi Literatur

Memahami dan menganalisa awal permasalahan yang ditemukan dan potensi

yang sudah ditemukan yang berasal dari data-data yang sudah terkumpul.

2. Sintesa
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Menarik hasil menjadi sebuah kesimpulan yang berasal dari berbagai analisa

yang sudah dilakukan lalu selanjutnya digunakan sebagai rangka acuan

pembuatan konsep perancangan.

3. Konsep

Ide yang akan diterapkan kedalam perencanaan dan perancangan Desa Wisata

Kebonagung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisa Kawasan Lokasi Terpilih

Desa Kebonagung merupakan salah satu desa yang berlokasi di Kecamatan Imogiri,

Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dengan luas lahan 183.1105 ha, Kebonagung

dipisahkan menjadi lima dusun, yaitu; Dusun Mandingan, Dusun Kanten, Dusun Jayan,

Dusun Kalangan, dan Dusun Tlogo. Berdasarkan analisa kawasan yang sudah dilakukan

penulis, maka lahan yang memenuhi kriteria, dari segi ketersediaan lahan yang luas dan

mendukung, infrastruktur yang ada, akses yang mudah dan kondisi lingkungan yang

sesuai. Maka site prioritas yang dipilih sebagai kawasan perencanaan dan perancangan

desa wisata berfokus pada dua dusun yang berada di Desa Kebonagung, yaitu Dusun

Jayan dan Dusun Kanten. Maka total luas site prioritas yang dipilih kurang lebih sekitar

74.133 m2.

Gambar 1. Rencana site yang dipilih

Sumber: Analisa Penulis, 2021

Kedua dusun tersebut dapat terpilih karena didasarkan letak potensi-potensi yang

terdapat dididalamnya, yaitu:
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1. Lokasi Wisata Pertanian

2. Rumah Pengolahan batik

3. Pendapa Kesenian

4. Lokasi Wisata Kuliner

5. Peternakan

3.2 Analisa Perancangan Kawasan

3.2.1 Penggunaan Lahan (land use)

Gambar 2. Pembagian Zona Kawasan

Sumber: Analisa Penulis, 2021

Pada penggunaan lahan pengembangan akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu:

1. Zona hijau, bagian tersebut akan dikembangkan menjadi zona penerimaan

pengunjung yang akan berwisata seperti tempat parkir, ruang tiket dan ruang

informasi.

2. Zona kuning, bagian tersebut akan dikembangkan menjadi zona edukasi

pertanian dan kegiatan membatik.

3. Zona merah muda, bagian tersebut akan dikembangkan menjadi zona edukasi

pengolahan eceng gondok, kesenian tradisional dan fasilitas penginapan berupa

homestay.

4. Zona merah, bagian tersebut akan dikembangkan menjadi area open space, food

court, dan pusat oleh-oleh.

3.2.2 Bentuk dan Tata Massa Bangunan (building form and massing)

Untuk bentuk dari massa bangunan yang terdapat di Desa Kebonagung kebanyakan

warga masih menggunakan bentuk bangunan dan atap tradisional jawa. Dalam
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perencanaannya, bentuk bangunan akan mengadaptasi tipologi bangunan yang terdapat

di kawasan tersebut yang beberapa bangunannya masih menampilkan arsitektur

tradisionalnya dengan berbagai jenis bentuk atap. Walaupun begitu fungsi ruang yang

ada didalam bangunan tersebut tetap disesuaikan dengan rencana pengembangan.

Gambar 3. Rencana tata massa bangunan

Sumber: Analisa Penulis, 2021

Gambar 4. Rencana Bentuk Tempat Penerimaan dan Informasi

Sumber: Analisa Penulis, 2021

Gambar 5. Rencana Bentuk Tempat Industri Batik dan Eceng Gondok

Sumber: Analisa Penulis, 2021

Gambar 6. Rencana Bentuk Homestay

Sumber: Analisa Penulis, 2021
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Gambar 7. Rencana Bentuk Tempat Oleh-oleh dan Foodcourt

Sumber: Analisa Penulis, 2021

3.2.3 Sirkulasi dan Parkir (sirculation and parking)

Gambar 8. Rencana sirkulasi kawasan wisata

Sumber: Analisa Penulis, 2021

Sirkulasi yang terdapat di kawasan wisata dibagi menjadi 3 kelas jalan, antara lain:

1. Jalan kelas atas (orange), yaitu jalan raya utama yang menghubungkan Kota

Yogyakarta sampai ke Imogiri.

2. Jalan kelas menengah (kuning), yaitu jalur yang digunakan menuju ke area desa

wisata lebih tepatnya ke kawasan parkir dan main entrance. Kondisi jalan

tersebut sudah beraspal dengan lebar 7 meter dan sudah dilengkapi dengan

lampu jalan. Pengembangan yang akan direncanakan dengan jalan tersebut yaitu

dengan memperlebar jalan tersebut agar mempermudah akses menuju lokasi.

Pada pinggir-pinggir jalan tersebut masih terdapat ruang karena masih terdapat

sisa tanah dipinggir aspal yang sudah ada.

3. Jalan kelas bawah (hijau muda), yaitu jalur yang difungsikan bagi wisatawan

untuk mengelilingi kawasan wisata. Wisatawan hanya boleh menggunakan alat

transportasi yang disewakan oleh pengelola seperti sepeda, becak ataupun kereta

wisata. Tetapi untuk kereta wisata memilik jadwal operasional yang hanya dapat

digunakan pada jam-jam tertentu.
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Untuk kawasan parkir kendaraan wisatawan terdapat dibagian barat yang menjadi

satu dengan kawasan main entrance yang disimbolkan dengan warna biru. Pada saat di

dalam kawasan desa wisata, wisatawan disarankan untuk masuk dan berekeliling

dengan berjalan kaki atau menggunakan alat transportasi yang telah disediakan oleh

pengelola di kawasan tersebut.

3.2.4 Ruang Terbuka (open space)

Pada di daerah Desa Kebonagung masih banyak ditemukan ruang terbuka yang terdiri

dari ketersediaan lahan kosong yang tidak produktif, lahan di sekitar rumah warga,

sampai ruang terbuka yang berupa perkerasan yang digunakan sebagai jalur

sirkulasi/jalan.

Gambar 9. Rencana pembagian ruang terbuka

Sumber: Analisa Penulis, 2021

Ruang terbuka yang ada dibagi 3 menjadi sirkulasi, ruang terbuka bangunan, dan ruang

terbuka aktif, sebagai berikut:

1. Sirkulasi (warna putih)

Yaitu ruang terbuka yang berupa jalan umum, jalur pedestrian, dan area parkir.

Ruang terbuka tersebut dilakukan perkerasan jalan. Tetapi dibeberapa titik

dipinggir jalan maupun area parkir ditambahkan vegetasi.

2. Ruang terbuka antar bangunan (warna merah)

Yaitu ruang terbuka yang berasal dari massa bangunan yang berasal dari

halaman milik rumah warga sehingga sehingga bersifat semi-privat. Hanya

melakukan penataan vegetasi agar terlihat rapi dalapm pengembangannya.

3. Ruang terbuka aktif (warna biru)

Pada ruang terbuka ini dapat dilakukan rencana pengembangan yang digunakan

untuk mewadahi berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut antara lain penataan area
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Embung Tegal dan Industri pengolahan tumbuhan eceng gondok sebagai potensi

wisata baru. Lalu pada bagian utara sebagai industri batik dan sawah edukasi.

Bagian barat sebagai pusat souvenir dan ruang komunal.

3.2.5 Jalur Pedestrian (pedestrian ways)

Didalam kawasan Desa Kebonagung terdapat jalan yang digunakan masyarakat sebagai

jalur aktivitas maupun penghubung antara satu dusun ke dusun yang lainnya di dalam

desa tersebut. Jalan-jalan yang ada tersebut memiliki lebar jalan 6 meter, lalu untuk

pengembangannya akan dilakukan perlebaran di kanan dan kiri jalan dengan lebar jalur

1,5 meter untuk membuat jalur pedestrian. Hal itu agar dapat menigkatkan kenyaman

wisatawan dalam berjalan mengelilingi kawasan wisata. Perkerasan pada pedestrian

menggunakan paving block agar saat terjadi hujan juga menjadi area resapan, lalu pada

sepanjang pedestrian juga dilengkapi dengan sitting group, tempat sampah, lampu dan

rambu penunjuk jalan.

Gambar 10. Rencana jalur pedestrian pada kawasan wisata

Sumber: Analisa Penulis, 2021

Gambar 11. Rencana bentuk perkerasan pedestrian

Sumber: Analisa Penulis, 2021

3.2.6 Pendukung aktivitas (activity support)

Dalam melakukan kegiatan wisata, wisatawan juga memerlukan hal pendukung dalam

pelaksanaannya, oleh sebab itu perlu dilakukannya pengembangan bangunan

pendukung yang mendukung aktivitas tersebut demi meningkatkan kenyamanan
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wisatawan. Beberapa bangunan pendukung aktivitas yang diperlukan wisatawan untuk

aktivitas tersebut yaitu:

1. Pusat Informasi

2. Food Court

3. Pusat Souvenir

4. Playground

3.2.7 Rambu penunjuk jalan (signage)

Main gate merupakan salah penanda utama yang menginformasikan kepada wisatawan

kawasan apa yang akan dilewati atau didatangi, untuk itu penanda tersebut dirancang

dengan ciri khas tersendiri agar mudah diingat dan menjadi identitas darikawasan

tersebut. Desain main gate yang akan dirancang berasal dari ciri khas salah satu bentuk

atap pemukiman di Desa Kebonagung. Dengan mengadopsi bentuk dari atap panggang

pe yang disederhanakan dengan bentuk runcing saja diatasnya.

Tidak hanya itu, penanda yang menampilkan peta titik-titik tertentu di dalam

kawasan wisata juga diperlukan memberi informasi letak tempat tersebut.

Gambar 12. Visualisasi penanda jalan

Sumber: Analisa Penulis, 2021

3.2.8 Preservasi (preservation)

Ada beberapa kegiatan preservasi yang dilakukan dalam kegiatan pengembangan wisata

kedepannya, yaitu:

1. Dari segi kebudayaan

Dalam menampilkan kegiatan dari segi budaya maka disediakan wadah untuk

menampung kegiatan wisata tersebut, seperti tempat pembatikan yang lebih
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nyaman serta ruang komunal sebagai tempat menampilkan kan atraksi

kebudayaan seperti karawitan, gejog lesung, dll.

2. Dari segi arsitektur

Merancang bangunan-bangunan yang akan dibuat dengan mengadaptasi tipologi

arsitektur dikawasan wisata sehingga dapat tercipta keserasian antara bangunan

baru yang akan didesain dengan bangunan lama yang sudah ada dan masih

dijaga keasliannya.

3.3 Analisa Mikro

3.3.1 Konsep 5A dalam Kawasan Wisata

1. Atraksi (Attraction)

Merupakan atraksi atau objek wisata yang menjadi daya tarik wisatawan untuk

berkunjung ke tempat tersebut. Atraksi yang ditawarkan tersebut yaitu:

- Wisata pertanian

- Wisata budaya kesenian daerah seperti kegiatan membatik, gejug lesung,

karawitan, dll)

- Wisata pengolahan eceng gondok

2. Aksesbilitas (Accessibility)

Merupakan jangkauan wisatawan untuk mengunjungi area wisata tersebut.

Untuk mempermudah perjalanan menuju maupun pada saat di area wisata maka

dengan cara:

- Menambah papan petunjuk jalan

- Memperbaiki jalan sudah rusak

- Menambahkan tempat pakir sebagai titik kumpul

3. Amenitas (Amenities)

Merupakan untuk beristirahat atau bermalam bagi wisatawan yang berada di

area tersebut lebih dari sehari. Dengan begitu maka ditawarkan hal berikut:

- Penyewaan homestay

- Rumah warga sebagai homestay

4. Aktivitas (Activities)

Merupakan adanya aktivitas yang dapat dilakukan wisatawan pada saat berada di

area wisata. Maka hal yang ditawarkan adalah:

- Belajar menanam & mengolah padi

- Belajar membatik
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- Belajar membuat kerajinan dari eceng gondok

- Belajar membuat makanan tradisional

- Bersepeda mengelilingi area wisata

- Menikmati pemandangan alam sekitar

5. Fasilitas Pendukung (Ancillary Service)

Merupakan fasilitas-fasilitas pendukung yang ada di area wisata. Berkaitan

dengan hal tersebut maka disediakan:

- Food court

- Pusat souvenir

- Toilet

3.3.2 Analisa Kegiatan

Tabel 1. Analisa Kelompok Kegiatan

Kelompok Kegiatan Jenis Kegiatan

Kegiatan Utama

- Melakukan kegiatan belajar menanam
& mengolah padi

- Melakukan kegiatan belajar membatik

- Melakukan kegiatan belajar membuat
kerajinan eceng gondok

- Mengelilingi kawasan wisata

Kegiatan Penunjang

- Menginap di homestay

- Melihat arsitektur tradisional disekitar

- Berwisata kuliner setempat

- Berbelanja oleh-oleh khas setempat

Kegiatan Pengelola

- Mengelola area penerimaan dengan
proses ticketing

- Mengelola industri batik

- Mengelola industri kerajinan eceng
gondok

- Mengelola wilayah persawahan

- Mengelola kegiatan kuliner

Kegiatan Servis

- Menjaga kebersihan kawasan wisata

- Merawatan sistim mekanikal

- Merawat kondisi bangunan
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- Menjaga keamanan kawasan wisata

Sumber: Analisa Penulis, 2021

3.3.3 Besaran Ruang

Tabel 2. Besaran Ruang Bangunan

Jenis Bangunan Luas

Area Penerimaan dan Pusat
Informasi 256,2m2

Rumah Pengolahan Padi 151,2m2

Industri Pengolahan Batik
Gumregah 383,6m2

Industri Pengolahan Eceng
Gondok 674,8m2

Homestay 89,6m2

Food Court 445,2m2

Toko Souvenir 520,8m2

Total 2.521,4m2

Sumber: Analisa Penulis, 2021

3.3.4 Analisa Tampilan Bangunan

Konsep eksterior pada bangunan yang akan dirancang mengadaptasi dari tipologi

bangunan tradisional yang terdapat dikawasan wisata yaitu dengan atap Kampung,

Joglo, Tajug, Limasan, Pelana, maupun Panggang pe. Konsep interior pada bangunan

masih melekat dengan unsur tradisonal jawa dengan tambahan material-material kayu

sebagai pelengkap suasana pedesaan.

Gambar 13. Contoh penggunaan atap joglo pada pusat penerimaan & informasi

Sumber: Analisa Penulis, 2021
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Gambar 14. Contoh penggunaan atap kampung pada homestay

Sumber: Analisa Penulis, 2021

3.3.5 Analisa dan Konsep Struktur Bangunan

Dengan permukaan tanah yang relatif datar dan tidak miring maka jenis pondasi yang

digunakan yaitu pondasi penerus untuk bangunan berlantai 1, lalu untuk bangunan yang

berlantai 2 ditambahkan penguat berupa foot plat. Pada bangunan yang bergaya

tradisional juga dapat menggunakan pondasi umpak. Untuk struktur atap menggunakan

bentuk-bentuk dari atap tradisional jawa yang disesuaikan dengan massa bangunan.

Gambar 15. Struktur pondasi pada bangunan

Sumber: bangun-rumah.com, 2013

Gambar 16. Sistem struktur Umpak dan Ceblokan.
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Sumber: Ismunandar, 2001:38

3.3.6 Analisa dan Konsep Utilitas Bangunan

Air bersih yang berada dikawasan tersebut memiliki 2 sumber yang berbeda, yang

pertama bersumber dari PAMSIMAS, sumber air tersebut merupakan program

penyediaan air bersih yang yang airnnya digunakan untuk dikonsumsi. Yang kedua

berasal dari sumur galian, yang biasanya digunakan untuk mandi, cuci, dan kakus.

Gambar 17. Skema Sanitasi Air Bersih

Sumber: Analisa Penulis, 2021

Untuk pengolahan limbah air kotor maka dapat digambarkan skema sebagai
berikut:

Gambar 18. Skema Sanitasi Air Kotor

Sumber: Analisa Penulis, 2021

Pada sistem pembuangan air kotor bekas industri batik dari produsen sudah
mempersiapkan jalur maupun bak penampung tersendiri yang terpisah dari jalur air
kotor non industri batik.

Untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran yang terjadi pada sekitar dan di

dalam area site maka direncanakan sistem kebakaran di dalam site, ada beberapa alat

yang digunakan untuk mengendalikan kebakaran, antara lain yaitu:

1. Pemadam api ringan (APAR)

2. Hidran halaman

4. PENUTUP
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Dengan pengembangan yang dilakukan, diharapkan masyarakat yang berada

didalamnya juga mendapat manfaat dari pengembangan tersebut. Walaupun dilakukan

pengembangan, tetapi tetap harus mempertahankan ciri khas kawasan tersebut yang

sudah terbentuk dari dulu sehingga dapat terciptanya keserasian. Selain itu, setelah

dilakukannya pengembangangan desa wisata secara fisik, dalam pengelolaannya

masyarakat juga wajib ikut serta dalam kegiatan pengembangan desa wisata tersebut.

Hal itu dilakukan karena masyarakat merupakan orang yang paling mengerti daerahnya

itu sendiri dan manfaatnya nanti juga diterima oleh mereka sendiri.
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