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BAB IV 

KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN 

 

4.1  Kesimpulan 

Berdasarkan tinjauan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka secara garis 

besar dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1) Berdasarkan tinjauan pustaka, Desa Japan merupakan daerah pertanian dan 

perkebunan itu dilihat pemanfaatkan sumber daya alam dan potensi kekayaan 

lokal yang dimanfaatkan sebagai mata pencaharian penduduk setempat.  

2) Perencanaan dan perancangan Desa Mandiri Berbasis Ecovillage adalah sebagai 

desa percontohan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam dan sumber 

daya manusia agar desa tersebut mandiri ( mandiri pangan & mandiri energi) 

dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan lingkungan. 

3) Terdapat pola perencanaan yang dapat menghemat energi dan bahan baku, yaitu 

memperhatikan iklim setempat, substitusi sumber energi yang tidak dapat 

diperbaharui, penggunaan bahan bangunan yang dapat dibudidayakan dan yang 

menghemat energi, pembentukan peredaran yang utuh di antara penyediaan dan 

pembuangan bahan bangunan, energi dan air, serta penggunaan teknologi tepat 

guna yang manusiawi. 

4.2 Batasan 

Batasan yang digunakan dalam Perencanaan dan Perancangan Desa Mandiri 

Berbasis Ecovillage adalah 

1) Lokasi tapak berada di dusun Tegalrejo, desa Japan, kecamatan Tegalrejo, 

kabupaten Magelang dan memiliki potensi yang paling potensial untuk 

dikembangkan sebagai desa mandiri berbasis ecovillage. 

2) Menggunakan RTRW Kabupaten Magelang yang dijadikan pedoman dalam 

perencanaan. 

3) Data-data yang tidak dapat didapatkan dibuat asumsinya dengan mengacu 

kepada data lain yang relevan dan hasil studi literatur. 

4) Disiplin ilmu lain yang tidak berhubungan dengan proses perencanaan tidak 

dibahas. 

5) Pendekatan perancangan desain yang diterapkan pada Desa mandiri ini adalah 

konsep Arsitektur Ekologis, yaitu aristektur yang memperhatikan lingkungan, 

membangun dengan usaha tidak merusak lingkungan. 

6) Penentuan fasilitas yang tersedia pada perencanaan Desa Mandiri didasarkan 

pada hasil observasi aktifitas/ kegiatan yang berada di Desa Japan serta analisa 

kondisi lingkungan sekitar desa.  

4.3 Anggapan 

Adapun anggapan-anggapan dalam perencanaan Desa Mandiri, antara lain : 

1) Tapak existing di dusun Tegalsari, desa Japan dianggap memberi jawaban untuk 

dikembangkan menjadi desa mandiri ditinjau dari potensi yang ada di desa Japan. 
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2)  Penyediaan dan pembebasan lahan untuk Perencanaan dan Perancangan Desa 

Mandiri dianggap tidak masalah.  

3) Data yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan perancangan dianggap 

memenuhi persyaratan hingga tahun 2033. 

4) Desa Mandiri yang direncanakan merupakan suatu kawasan dengan bangunan 

bermassa banyak serta penataan landscape yang terkonsep dan tetap memiliki 

kesatuan dan keserasian dengan lingkungan sekitar. 

 


