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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pemukiman dapat dibedakan menjadi dua yaitu pemukiman desa 

dan kota. Setiap bentuk pemukiman memiliki pola dan bentuk masing-

masing, sehingga untuk menggolongkan setiap pemukiman tersebut 

dibutuhkan kriteria dan ciri tertentu. Pemukiman kota dan desa di setiap 

negara baik itu negara berkembang atau negara maju juga memiliki 

karakteristik yang berbeda baik struktur atau morfologinya. Walaupun jika 

digambarkan secara umum memiliki karakteristik yang sama, namun jika 

dijabarkan secara khusus setiap wilayah tidak ada yang memiliki 

karakteristik yang sama. Hal ini dipengaruhi oleh letak, kondisi geografis 

wilayah, budaya masyarakatnya. Termasuk Indonesia sebagai negara 

berkembang memiliki karakater pemukiman yang berbeda dengan negara 

lain.  

Di wilayah Indonesia terbagi lebih besar untuk daerah pedesaan 

daripada perkotaan. Kawasan pedesaan merupakan daerah tempat 

tinggal sebagian besar penduduk Indonesia yang kehidupan pokoknya 

bersumber pada pola pertanian. Secara umum dapat dikemukakan bahwa 

perbedaan utama antara kehidupan masyarakat kota dengan masyarakat 

desa adalah dalam tuntutan kebutuhan dalam usaha-usaha memenuhi 

kebutuhan hidup. 
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Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, 

ekonomi, politik, dan kultur yang terdapat di suatu daerah, dalam 

hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. 

(Bintarto, 1983). Permukiman di suatu desa memiliki pola yang berbeda 

dengan permukiman di kota. Di setiap daerah permukiman desa memiliki 

potensi alam yang dapat dimanfaatkan sebagai mata pencaharian 

penduduknya. Permukiman di desa dibangun menurut kondisi alam desa 

tersebut. Bentuk permukiman di desa mempunyai kaitan dengan aspek 

budaya. Mereka bersifat agraris dan mengikuti alam.  

Sedangkan desa wisata menurut Wiendu Nuryanti (1993) adalah 

suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung 

yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu 

dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Untuk membangun sebuah 

desa wisata memiliki persyaratan tertentu, seperti atraksi wisata atau 

obyek wisata di dalamnya yang dapat menarik pengunjung, fasilitas 

akomodasi yang mendukung, aksesibilitas dan transportasi yang mudah, 

dan keamanan desa yang terjamin. Atraksi wisata di dalamnya itulah yang 

akan menentukan tipe desa wisata tersebut. 

Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang 

memiliki daya tarik wisata tradisional yang cukup kuat. Hal ini didukung 

dengan keberadaan Keraton Yogyakarta yang dipimpin oleh Sultan 

Hamengku Buwono X. Selain daya tarik wisata tradisional keraton, 

Yogyakarta juga menawarkan wisata budaya dan wisata alam pedesaan. 
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Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak obyek 

wisata berupa desa wisata.  

Desa Wisata Bejiharjo merupakan sebuah desa yang terletak di 

Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Sebagian 

besar penduduknya bekerja sebagai petani, namun banyak pula yang 

bekerja sebagai perajin, PNS, maupun berwiraswasta. Desa ini terdiri dari 

20 dusun dan merupakan desa terbesar di Kecamatan Karangmojo. 

Terdapat sedikitnya dua belas gua yang berpotensi dijadikan sebagai 

obyek wisata, selain itu terdapat pula sungai, telaga, serta areal perikanan 

dan persawahan. Kekayaan alam ini masih dilengkapi pula dengan 

perkebunan kayu putih dan beberapa situs purbakala yang merupakan 

cagar budaya. Desa ini juga memiliki seni budaya dan seni kuliner yang 

terbilang cukup lengkap. 

Dari dua belas gua yang terdapat di Desa Bejiharjo ini, terdapat 

satu buah gua yang sudah dikelola dengan baik dan menjadi wisata 

unggulan di desa ini yaitu wisata Gua Pindul. Wisatawan dapat menikmati 

suasana alam dalam gua dengan menggunakan cave tubing yang 

memiliki sensasi tersendiri. Selain wisata gua, juga terdapat wisata Sungai 

Oyo. 

Dengan adanya wisata-wisata alam tersebut, desa Bejiharjo ini 

mengalami perubahan baik bentuk fisik maupun non fisik meskipun wisata 

ini baru dikelola selama kurang lebih tiga tahun. Yang dahulunya hanya 

berupa permukiman dan pertanian mulai mengalami perubahan. Seperti 
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halnya daerah di sekitar pusat wisata Gua Pindul, yang dulunya hanya 

sekedar tanah kosong dan hutan muncul area-area perdagangan seperti 

penjual souvenir, warung-warung makan, kantor kesekretariatan operator 

wisata. Selain itu rumah-rumah warga yang berada di sekitar pusat wisata 

Gua Pindul juga mengalami perubahan. Seperti halnya terdapat rumah 

yang dijadikan sebagai homestay, atau rumah warga yang difungsikan 

juga sebagai warung. 

Perubahan-perubahan yang terjadi menimbulkan pengaruh bagi 

keberlangsungan desa. Selain kondisi fisik ruang desa yang sebagian 

muncul sebagai area komersil, kondisi non fisik warga yang semula 

penduduk usia produktif bekerja sebagai buruh atau petani berubah 

menjadi pemandu wisata atau operator wisata di wisata Gua Pindul 

tersebut. Kondisi pertanian di Desa Bejiharjo juga menjadi sedikit 

terhambat. 

Selain wisata alamnya yang menarik, terdapat juga potensi wisata 

lain berupa kerajinan tradisional blangkon. Antara potensi wisata alam 

Gua Pindul dengan potensi kerajinan blangkon ini berada di dusun yang 

berbeda. Namun kondisi dusun tempat kerajinan blangkon ini mengalami 

perbedaan. Tidak banyak perubahan yang terjadi akibat potensi wisata 

kerajinan ini. Tidak munculnya area komersial seperti halnya di sekitar 

wisata Gua Pindul. 
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1.2. Permasalahan 

Desa Wisata Bejiharjo merupakan salah satu desa wisata terbaik 

di Indonesia. Desa ini memiliki bermacam-macam potensi alam maupun 

kerajinan dan edukasi yang ditawarkan pada masyarakat. Desa yang 

semula hanya berupa area permukiman dan pertanian berkembang 

menjadi desa wisata. Dengan tingginya keinginan pasar untuk berkunjung 

ke desa wisata tersebut membuat munculnya area-area komersial yang 

ada di sekitar pusat wisata Gua Pindul. Lahan desa yang tadinya berupa 

tanah kosong dan hutan ataupun sawah, berubah menjadi area komersial 

berupa toko-toko souvenir, warung makan, persewaan alat untuk wisata, 

maupun lahar parkir. Sedangkan pada Dusun Bulu yang mempunyai 

potensi kerajinan blangkon tidak terlalu mengalami perubahan signifikan 

seperti halnya Gua Pindul.  

Perubahan yang terjadi akibat fungsi baru sebagai obyek wisata 

menimbulkan perubahan fisik maupun nonfisik seperti perubahan tata 

ruang dan kondisi sosial – ekonomi – budaya. Namun dengan adanya 

potensi wisata yang ditawarkan, antara Dusun Glaran I (Gua Pindul) 

dengan Dusun Bulu (kerajinan blangkon) mengalami situasi yang 

berbeda. 
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Pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut : 

- Bagaimana perubahan tata ruang  yang terjadi pada Desa Wisata 

Bejiharjo terutama pada Dusun Glaran I dan Bulu akibat adanya 

aktivitas baru sebagai obyek wisata? 

- Apa faktor yang mempengaruhi perbedaan yang terjadi pada kedua 

dusun tersebut? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan-perubahan 

tata ruang Desa Bejiharjo terutama Dusun Glaran I dan Bulu akibat 

adanya penambahan aktivitas baru sebagai desa wisata. Selain itu untuk 

mengetahui faktor apa yang mempengaruhi perbedaan tata ruang yang 

terjadi pada kedua dusun tersebut serta pengaruh-pengaruh yang 

ditimbulkan baik fisik maupun nonfisik. 

 

1.4. Sasaran Penelitian 

Sesuai dengan tujuan yang telah disebut sebelumnya, maka 

sasaran yang harus dicapai adalah sebagai berikut : 

a. Menganalisa kondisi tata ruang Dusun Glaran I (Gua Pindul) dan 

Dusun Bulu (kerajinan blangkon) akibat adanya aktivitas baru 

sebagai obyek wisata melalui teori morfologi 
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b. Menganalisa perbedaan tata ruang yang terjadi pada kedua 

dusun tersebut berdasarkan teori terkait dan wawancara 

responden 

c. Menguraikan faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan tata 

ruang dan pengaruh apa saja yang ditimbulkan  

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan ke depannya dapat 

menambah ilmu tentang pemanfaatan dan perubahan tata ruang pada 

area permukiman desa dan dapat dijadikan pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas ruang yang dijadikan area wisata yang ada di 

permukiman desa agar lebih baik. 

 

1.6. Keaslian Penelitian 

Di bawah ini beberapa penelitian yang berkaitan dan sebagian 

digunakan sebagai refrensi dalam penelitian ini, yaitu : 

TABEL 1.1 
Daftar Penelitian yang Digunakan Sebagai Refrensi 

Jenis 
Penelitian 

Judul Penulis Pokok Bahasan Peran dalam 
Penelitian 

Karya 
ilmiah 

Kepedulian 
Masyarakat 
Terhadap 

Keamanan dan 
Ketertiban Dalam 

Rangka 
meningkatkan 

Ketahanan Wilayah 
(Studi Desa 

Bejiharjo, Kec. 

D. Sunartoi, 
Sugiono, 
Armaidy 
Armawi 

Mengkaji 
perhatian 

masyarakat umum 
dengan dinamika 

yang terlibat 
dalam gangguan 
tatanan yang ada 
yang telah sering 
terjadi di berbagai 

daerah. 

Sebagai 
refrensi tentang 

gambaran 
umum studi 
kasus Desa 

Bejiharjo 
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Karangmojo, Kab. 
Gunungkidul) 

Disertasi Kajian Perilaku 
Keruangan 

Wisatawan pada 
Desa Wisata di 

Desa Baru 

Mi Made 
Marbeni 

Widiastuti 
I Gede Astra 

Wesnawa 
I Wayan 
Treman 

Mendeskripsikan 
perilaku 

keruangan 
wisatawan pada 
Desa Wisata di 

Desa Baru, serta 
mengetahui faktor 

yang 
mempengaruhi 

dan dampak yang 
ditimbulkan. 

Sebagai 
refrensi 
aktivitas 

wisatawan 
terhadap 

keruangan yang 
ditimbulkan 
pada desa 

wisata 

Thesis Pengaruh 
Pariwisata Terhadap 

Pola Tata Ruang 
dan Bangunan 
Tradisional Bali 
(Studi kasus : 

Kawasan Pariwisata 
Candidasa 

Karangasem Bali) 

Wedasmara Mengetahui 
sejauh mana 

pengaruh 
pariwisata yang 
terjadi pada pola 
tata ruang dan 

bangunan 
tradisional Bali. 

Sebagai 
refrensi teori 
tata ruang 
terhadap 

permukiman 
sebuah desa  

Karya 
ilmiah  

Pengembangan 
Kawasan Pedesaan 

sebagai Objek 
Wisata 

Chalid 
Fandeli, 

Destha Titi 
Raharjana, 
Kaharudin 

Mendorong 
terbentuknya 

lembaga wisata di 
tingkat lokal, 

mengembangkan 
wisata pedesaan 

berdasarkan 
potensi yang ada. 

Sebagai 
refrensi 

mengenai 
aktivitas wisata 
yang dilakukan 

pada desa 
wisata 

Thesis Pola Tata Ruang 
Permukiman 

Nelayan Tambak 
Lorok Semarang 

dan Bendar 
Bajomulyo Juwana 

Panggardjito Mengidentifikasi 
karakter 

permukiman 
nelayan dalam 

aspek keruangan 
(yang unik) serta 

faktor-faktor 
pengaruh yang 
membatasi atau 

membentuk 
ketergantungan 
pada pola ruang. 

Sebagai 
refrensi teori 
tata ruang 

permukiman 

Karya 
ilmiah 

Transformasi 
Tatanan Ruang dan 
Bentuk Pada Interior 
Tongkonan di Tana 

Toraja Sulawesi 
Selatan 

Shandra 
Stephany 

Melihat 
transformasi yang 
terjadi pada rumah 

Tongkonan. 

Sebagai 
refrensi teori 
transformasi 

tatanan ruang 
pada rumah 
tradisional 

Thesis Transformasi 
Penggunaan Ruang 

Bagoes 
Soeprijono, 

Menganalisis 
transformasi yang 

Sebagai 
refrensi teori 
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Hunian Akibat 
Usaha Berbasis 
Rumah Tangga 

Purwanita 
Setijanti, 

Muhammad 
Faqih 

terjadi pada rumah 
hunian akibat 

aktifitas usaha, 
faktor apa saja 

yang berpengaruh 
serta penyelesaian 

yang digunakan 
dalam mengatasi 
konflik tersebut. 

transformasi 
ruang terhadap 
dampak rumah 
tinggal sebagai 
tempat usaha 

Karya 
Ilmiah 

Transformasi Pola 
Tata Ruang Rumah 
Tradisional Jawa ke 

Dalam Pola Tata 
Ruang Rumah 

Tinggal Sederhana 

Joko 
Budiwiyanto 

Menafsirkan 
transformasi 

desain interior 
rumah dan faktor 

yang 
mempengaruhi. 

Sebagai 
refrensi 

transformasi 
tata ruang 

rumah pada 
pedesaan 

 

 

Kedudukan penelitian saya yaitu menganalisis kondisi pola tata 

ruang permukiman desa sebagai akibat dari proses aktivitas desa wisata 

pada studi kasus Desa Wisata Bejiharjo, Yogyakarta. Kondisi tata ruang 

yang diteliti adalah tata ruang luar permukiman desa dan transformasi tata 

ruang rumah penduduk. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

rasionalistik, serta melakukan studi komparasi antara dua dusun. 

(Sumber : analisa pribadi ) 


