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ABSTRAK
Pembangunan pariwisata mendorong timbulnya kesadaran untuk

mengembangkan pariwisata yang ramah terhadap lingkungan. Konsep

baru inilah yang populer dengan sebutan ekowisata. Desa Candirejo

adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Borobudur, Kabupaten

Magelang yang memiliki potensi alam, potensi budaya dan potensi

sumber daya manusia menerapkan konsep ekowisata yaitu wisata yang

berbasis alam dan masyarakat. Wisatawan dapat menikmati daya tarik

wisata alam dan budaya serta dapat memanfaatkan fasilitas penginapan

yang disediakan masyarakat lokal yaitu homestay. Bertambahnya

homestay dan fasilitas wisata lainnya memberikan pengaruh terhadap

tata ruang permukiman yang telah terbentuk.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep ekowisata dan

pengaruhnya terhadap ruang permukiman Desa Wisata Candirejo.

Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan landasan teori

mengenai ekowisata dan ruang permukiman dengan pendekatan

arsitektur lansekap. Selanjutnya analisa yang digunakan antara lain

analisa deskripsi prosentase untuk menguji konsep ekowisata, analisa

regresi linear sederhana untuk membuktikan hipotesa adanya pengaruh

atau tidak serta analisa secara deskripsi kualitatif untuk menemukan

pengaruh ekowisata terhadap ruang permukiman.

Temuan studi dari penelitian ini adalah penilaian masyarakat tinggi

dalam menyetujui konsep ekowisata di Desa Wisata Candirejo. Adanya

kegiatan ekowisata memberikan pengaruh terhadap ruang permukiman

dari aspek fisik permukiman dan aspek sosial-budaya masyarakat.

Pengaruh dari aspek fisik yaitu terjadi perubahan pola Figure Ground

(solid-void) tetapi tetap mempertahankan Linkage (visual dan struktural)

yang terbentuk secara alami sedangkan pengaruh dari aspek sosial-

budaya membuat masyarakat lebih mempertahankan tradisi sosial dan

budaya dengan tujuan menjadi daya tarik wisata.

Kata kunci : ekowisata, ruang permukiman, Desa Wisata Candirejo
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ABSTRACT
Tourism development increase to develop a nature-care tourism.

This new concept is well known as ecotourism. Candirejo Village is village

that located in Borobudur District, Magelang. Candirejo has so many

potential resources, such as natural resources, cultural, and human

resources. Because of their potential resources applied the concept of

ecotourism village to Candirejo. Ecotoursim is nature-based tourism and

society. The unique concept of ecotourism increases the number of the

tourist that visit Candirejo. The tourists not only enjoy the natural

resources and traditional attraction but also can stay at the homestay that

provided by local people. Due to the increase of homestay and any other

tourism facilities, the existing settlement is affected.

This study is to find the concept of ecotourism and its effect on

settlement of Candirejo Tourism Village. The method  that used is a

quantitative method with the theoretical basis of eco-tourism and urban

spatial with a landscape architectural approach. The analysis consist of

descriptive percentage analysis to test the concept of ecotourism, a simple

linear regression analysis to prove the hypothesis of the influence, and

then the qualitative descriptive analysis to find the effect of ecotourism on

settlement.

The findings of this research study is high assessment society in

approving the application of the concept of ecotourism in Candirejo

Tourism Village. The ecotourism activities impacts the settlement on

physical aspects and socio-cultural aspects of society. Changes of the

physical aspects is in the pattern of Figure Ground (solid-void) but it does

not happen on Linkage (visual and structural), that still formed naturally.

While the influence of socio-cultural aspects makes people maintain social

and cultural traditions with the goal is making the village as tourism

attraction.

Keywords: ecotourism, settlement space, Desa Wisata Candirejo
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