
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pengertian Judul

Judul yang diambil pada Dasar Program Perencanaan dan Perancangan
Arsitektur (DP3A) yang dipilih adalah “Pengembangan Desa Kebonagung
Sebagai Desa Wisata Berkelanjutan”. Penjelasan terkait judul yang diambil
diuraikan sebagai berikut:

Pengembangan : Merupakan salah satu bentuk usaha yang digunakan untuk

meningkatkan kemampuan secara teknis, moral, teoritis,

dan konseptual yang sesuai dengan kebutuhan dengan

melkukan latihan dan pendidikan. (Abdul Majid, 2005)

Desa : Merupakan desa adat atau yang memiliki nama lain desa,

yaitu satuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah dan wewenang dalam mengatur ataupun mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati didalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang- Undang

No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014)

Kebonagung : Sebuah desa di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul,

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (id.wikipedia.org)

Wisata : Suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dengan

melakukan perjalanan sementara waktu di luar tempat

tinggalnya dan tidak bertujuan untuk menetap selamanya

atau bekerja untuk mencari uang. (Koen Meyers, 2009)

Berkelanjutan : pariwisata yang memikirkan secara baik-baik apa dampak

ekonomi, sosial, dan lingkungan yang akan terjadi

sekarang dan masa mendatang, untuk memenuhi kebutuhan

pengunjung, industri (pariwisata), lingkungan dan

komunitas tuan rumah. (UNWTO,2005)
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“Pengembangan Desa Kebonagung Sebagai Desa Wisata

Berkelanjutan” dapat diterjemahkan menjadi pengembangan wadah dan

fasilitas wisata yang terdapat di Desa Kebonagung dengan tema wisata

kreatif yang berhubungan dengan wisata ramah lingkungan dan berbasis

budaya lokal sehingga meningkatkan kualitas lingkungan maupun

kehidupan masyarakat dan pelayanan sehingga tercapai pariwisata yang

berkelanjutan dengan menyeluruh.

1.2. Latar Belakang

Berdasarkan etimologis, istilah kata pariwisata berasal dari bahasa

Sansekerta yang di bagi menjadi dua suku kata, yaitu pari dan wisata. Lalu

pada Undang-undang RI No 10 Tahun 2009, Pariwisata memiliki arti segala

jenis kegiatan wisata yang didukung oleh fasilitas dan pelayanan yang telah

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Pusat maupun

Daerah. Terdapat juga pengertian 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.

1.2.1. 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. Masih banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani,

peternak dan pengerajin. Dengan potensi alam dan sumber daya manusia

yang mencukupi maka daerah tersebut menjadi desa wisata berbasis
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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 seperti pertanian. Lalu dari

segi kegiatan dan aktivitasnya terdapat kegiatan bertani, membajak sawah,

memancing, bersepeda, membatik, membuat makanan tradisional. Untuk

atraksi wisata dari segi kebudayaan tradisional dengan melakukan kegiatan

membatik, membuat kerajinan, karawitan, dan gejog lesung. Tetapi masih

banyak potensi-potensi lain yang dapat digali dari desa tersebut.

1.2.2. 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. Potensi lain yang dimaksud adalah Bendung Tegal

yang dialiri air pada Sungai Opak. Bendungan yang terdapat di desa

tersebut dapat menjadi potensi daya tarik tambahan tetapi masih belum

dimaksimalkan menjadi atraksi wisata dari segi lingkungan. Penataan

pinggiran bendungan hanya sebatas pengecoran tanah dan penambahan

warung makan sederhana saja. Untuk itu diperlukan penataan yang rapi

pada sekitar pinggiran bendungan agar menjadi spot baru yang dapat

meningkatkan minat wisatawan yang datang.

1.2.3. 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
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memenuhi 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. Tetapi masyarakat masih

memilih membuat tempat selfie populer dan semacamnya daripada

penguatan produk keunggulan desa tersebut untuk berkelanjutan masa

sekarang dan masa depan.

1.2.4. Pengembangan Desa Kebongung sebagai Desa Wisata Berkelanjutan.

Seiring dengan berkembangnya industri pariwisata muncul juga

inovasi-inovasi dalam pengelolaannya. Salah satu bentuk dari inovasi

tersebut adalah pengelolaan desa wisata. Dengan pengelolaan desa wisata

diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pariwisata

yang mulai tumbuh dengan cara mengelola potensi wisata yang terdapat

pada suatu wilayah di pedesaannya. Pada tahun 2017 di Daerah Istimewa

Yogyakarta memiliki 22 desa wisata, dari waktu ke waktu perekembangan

desa wisata memiliki peningkatan, seperti pada tahun 2018 sendiri jumlah

desa wisata bertambah menjadi 60 desa wisata. Yogyakarta sendiri dibagi

menjadi 5 kabupaten yaitu Kota Yogyakarta, Bantul, Sleman, Kulonprogo,

dan Gunungkidul. Tapi terdapat salah satu dari 5 Kabupaten tersebut yang

tidak kalah menarik dan menjadi kawasan wisata primadona dari ke-empat

kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Bantul. Kabupaten tersebut menjadi

salah satu kawasan wisata tujuan di Yogyakarta yang memiliki banyak desa

wisata dan memiliki obyek wisata yang dapat menarik minat wisatawan.

Obyek-obyek wisata tersebut yang memiliki potensi yang cukup besar

terdiri dari obyek wisata alam, pendidikan, kebudaya/sejarah, sentra industri

kerajinan dan lain sebagainya.

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
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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.

1.3. 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?

1.4. Tujuan dan Sasaran

1.4.1. 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.

3. Menemukan desain yang sesuai dalam merencanakan tata tapak,

bangunan eksisting, struktur dan utilitas pada Desa Kebonagung dengan

pendekatan Arsitektur Berkelanjutan.

1.4.2. Sasaran

1. Mengembangkan Desa Kebonagung menjadi desa wisata berkelanjutan

untuk merespon perkembangan industri pariwisata kedepan.
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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.

1.5. Lingkup Pembahasan

Pembahasan difokuskan dalam pengembangan fasilitas dan objek

sekitar yang berpotensi dengan pengembangan atraksi, amenitas, aktivitas,

aksesbilitas, dan fasilitas pendukung pada Desa Kebonagung tersebut yang

sesuai dengan wisata berkelanjutan.

1.6. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan berupa konsep perancangan Kawasan Desa

Wisata Kebonagung yang sesuai dengan wisata berkelanjutan dan

memenuhi fasilitas dan kebutuhan bagi pengunjung dan pengelola desa

wisata tersebut.

1.7. Metode Pembahasan

1.7.1. 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.
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1.7.2. Pengolahan Data

1. Analisa
Memahami dan menganalisa awal permasalahan yang ditemukan dan

potensi yang sudah ditemukan yang berasal dari data-data yang sudah

terkumpul.

2. Sintesa
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.

1.8. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang penjabaran latar belakang, topik

permasalahan yang ditemukan untuk mengasilkan tujuan

dan sasaran yang tepat tetapi tetap memperhatikan batasan

penelitian dengan metode-metode tertentu.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tentang referensi, landasan teori yang digunakan

dalam laporan penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN

Berisikan tentang tinjauan lokasi Desa Kebonagung dalam

bentuk fisik yang terdapat pada lokasi langsung, data-data

dari lokasi, sampai kebijakan pembangunan yanng berada

dilokasi terkait.

BAB IV ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP

PENGEMBANGAN

Berisikan tentang pendekatan apa yang digunakan terhadap

gagasan perancangan yang akan dilakukan terkait analisa

dan konsep lokasi, penataan massa, konsep ruang dan fasad

bangunan, hingga utilitas.
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