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BAB VI 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

6.1. Kesimpulan 

Pola struktur pada permukiman di Dusun Glaran I dan Dusun Bulu 

Desa Bejiharjo ini dapat digolongkan sebagai pola organik. Hal ini dapat 

dilihat dari ciri-ciri berikut : 

a. Permukiman berkembang secara tradisional tanpa suatu perancangan 

tertentu, namun memiliki batas-batas yang jelas setiap dusun. 

b. Memiliki pola bentuk desa yang linear mengikuti alur jalan lingkungan 

yang ada. Namun mengalami perkembangan dan pemekaran ke arah 

lebih dalam dari jalan yang ada dan dibuatkan jalan lingkungan yang 

baru. 

c. Pada Dusun Glaran I pola bentuk desanya semakin berkembang ke 

arah mengelilingi fasilitas tertentu. Hal ini dapat dilihat dari adanya 

aktivitas wisata yang maju dan berkembang pesat, sehingga 

masyarakat mendapat pengaruh positif. Semakin dekat dengan 

fasilitas wisata semakin banyak pula rumah warga yang merangkap 

menjadi rumah usaha. 

d. Pada Dusun Bulu dikarenakan aktivitas wisatanya tidak terpusat 

seperti Dusun Glaran I, sehingga pola bentuk desanya lebih menyebar 

namun tetap mengikuti alur jalan. Rumah-rumah di Dusun Bulu masih 



172 

 

 

 

banyak diselingi dengan kebun-kebun yang merupakan lahan 

pekerjaan mereka sebagai petani. 

e. Dengan adanya aktivitas wisata yang ada pada Desa Bejiharjo, maka 

terjadi penetrasi yaitu terjadinya penerobosan fungsi baru (komersial 

wisata) ke dalam suatu fungsi yang homogen (permukiman). 

 

 

 

Akibat munculnya fungsi komersil (aktivitas wisata) pada Desa 

Bejiharjo, terjadi perubahan tata ruang yang terjadi. Pada Dusun Glaran I 

hal ini sangat berpengaruh dapat terlihat pada berkembangnya fasilitas 

wisata. Bentuk pola desa yang organik mengikuti jalan dapat semakin 

berkembang menjadi mengelilingi fasilitas wisata. Sedangkan pada Dusun 

Bulu lebih statis karena tidak banyak perubahan tata ruang yang terjadi. 

Pengaruh aktivitas wisata itu lebih banyak berpengaruh pada sosial 

budaya atau ekonomi masing-masing warga. 

Wisata 
Gua 

Pindul 

Kesekret
ariatan 
Wisata 

Homestay 

Warung 
Makan 

Fasilitas 
wisata 
lainnya 

Rumah Perajin Blangkon 

GAMBAR 6.1  Perbedaan pola persebaran pada  

Dusun Glaran I & Dusun Bulu  
(Sumber : analisa pribadi) 
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Perkembangan fungsi permukiman ini berdampak pada 

perkembangan rumah warga. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan 

rumah tinggal menjadi rumah usaha pada Dusun Glaran I dan Dusun 

Bulu. Pada tata ruang dalam rumah usaha memiliki kesamaan yaitu 

melakukan penyesuaian terhadap perubahan tersebut dengan cara 

housing adjustment namun juga memiliki sedikit perbedaan. Pada rumah-

rumah usaha (homestay) Dusun Glaran I banyak yang melakukan 

penambahan ruang untuk menyesuaikan penambahan aktivitas tersebut 

baik permanen maupun semi permanen. Sedangkan rumah usaha / 

rumah perajin di Dusun Bulu lebih ke arah penggandaan fungsi ruang saja 

dan melakukan penyesuaian dengan perabot-perabot rumah yang tidak 

permanen. Namun penambahan fungsi usaha pada rumah tinggal ini 

dapat mengurangi ruang privat bagi pemilik dan memperbesar ruang 

publik dan semi publik bagi pengunjung. Maka dari itu pemilik rumah tetap 

memberi batas yang jelas bagi mereka beraktivitas agar privasi tetap 

terjaga. 

Sifat keguyuban pada masyarakat desa yang merupakan ciri khas 

kehidupan desa juga merupakan salah satu aspek penting. Adanya 

kesiapan masyarakat Dusun Glaran I beserta fasilitas wisata yang 

mendukung perkembangan wisata menyebabkan masyarakat dapat 

menerima dengan baik apabila adanya perubahan desa yang terjadi. 

Seperti peralihan fungsi lahan menjadi tempat usaha dan rumah hunian 

menjadi rumah usaha. Jika adanya persaingan usaha pada Dusun Glaran 
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I semakin kuat maka sifat guyub tersebut akan dapat terkikis sedikit demi 

sedikit dan sifat individualis seperti masyarakat kota akan muncul. 

Sedangkan pada Dusun Bulu sifat keguyuban itu lebih terjaga melihat dari 

perkembangan yang cukup stabil. Perkembangan wisata yang cenderung 

lebih alami serta tidak terlalu memikirkan urusan bisnis membuat sifat 

keguyuban tersebut lebih terjaga dengan memanfaatkan wisata 

kebudayaan dan kerajinan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tata ruang desa 

adalah : 

a. Lokasi wisata 

Pada Dusun Glaran lokasi wisatanya lebih terpusat, sehingga lebih 

berkembang. Sedangkan Dusun Bulu lokasi wisatanya menyebar 

pada rumah-rumah warga. 

b. Jenis wisata 

Jenis wisata pada Dusun Glaran I merupakan wisata alam dengan 

berbagai macam aktivitas wisata yang dapat dipilih dan fasilitas yang 

cukup lengkap. Sedangkan Dusun Bulu merupakan wisata kerajinan 

tradisional pembuatan blangkon yang lebih tradisional dan fasilitas 

yang biasa saja. 

c. Pengelolaan wisata 

Pengelola wisata pada Dusun Glaran I lebih gencar melakukan 

pengembangan fasilitas wisata dan mempromosikan wisata alam itu di 

media sosial yang dapat dilihat oleh masyarakat luas. Sedangkan 
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pada Dusun Bulu hanya ada kesekretariatan pengrajin blangkon yang 

melakukan promosi pada area terbatas. 

d. Kondisi dusun itu sendiri 

Kondisi dusu juga salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

ketertarikan pengunjung untuk datang ke obyek wisata. Berikut 

merupakan perbedaan kondisi dusun yang terjadi pada Dusun Glaran 

I dan Dusun Bulu. 

TABEL 6.1 
Perbedaan Kondisi Dusun 

 Dusun Glaran I Dusun Bulu 

Jalan 

Sudah beraspal, akses 

menuju obyek wisata 

sudah baik 

Jalan primer sedang dalam 

proses perbaikan, akses 

pencapaian masih buruk 

Sarana 

Prasarana 

Fasilitas pendukung wisata 

cukup memadai dan terus 

berkembang, seperti 

adanya kesekretariatan 

wisata, lahan parkir, 

warung makan, toko, 

homestay 

Hanya berupa perkumpulan 

perajin, belum terdapat 

fasilitas lain yang 

mendukung 

Penduduk 

Sebagian besar bermata 

pencaharian sebagai 

petani, namun mulai 

melakukan pekerjaan 

sambilan sebagai pebisnis 

(membuka usaha) 

Sebagian besar bermata 

pencaharian sebagai petani 

dan bekerja sambilan 

sebagai perajin 

 

 

 

 

(Sumber : analisa pribadi ) 
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6.2. Rekomendasi 

6.2.1. Rekomendasi bagi Pemerintah Kota dan Pihak-Pihak yang 

Berkepentingan dalam Pembangunan Fisik Kawasan Penelitian 

Dusun Glaran I yang berkembang pesat akibat aktivitas wisata 

alam di dalamnya sebaiknya lebih diawasi. Jangan sampai perkembangan 

itu menjadi tidak terarah dan merusak lingkungan. Sifat tradisional desa 

juga harus dijaga agar tidak hilang dengan kemodernitasan yang datang. 

Pada Dusun Bulu sebaiknya pemerintah dan pihak-pihak yang terkait lebih 

memperhatikan wisata yang berhubungan dengan kerajinan tradisional. 

Selain dapat meningkatkan perekonomian warga juga dapat menjaga 

unsur tradisional dan kebudayaan Jawa. 

Peneliti mendukung dengan adanya perencanaan jangka panjang 

yang akan menjadikan satu pengelolaan pada semua aktivitas wisata 

yang ada. Hal ini dapat membuat perkembangan desa menjadi lebih 

merata dan tidak menimbulkan kesenjangan. Perencanaan ini sebaiknya 

dipikirkan matang-matang agar tidak menimbulkan pengaruh negatif atau 

konflik di masa mendatang. 

6.2.2. Rekomendasi bagi Peneliti 

Pada penelitian Pengaruh Aktivitas Penunjang Wisata Terhadap 

Perubahan Tata Ruang Desa di Desa Bejiharjo ini didapatkan hasil 

mengenai bentuk perubahan yang terjadi pada Dusun Glaran I dan Dusun 

Bulu beserta faktor-faktor yang mempengaruhi. Oleh karena itu untuk 

peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang Desa Wisata Bejiharjo 
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dapat menggali perubahan bentuk rumah homestay baik ruang maupun 

fasad lebih mendalam dan membahas perubahan yang terjadi pada 

Dusun lainnya. 

 

6.2.3. Rekomendasi bagi Ilmu Penelitian 

Pada penelitian Pengaruh Aktivitas Penunjang Wisata Terhadap 

Perubahan Tata Ruang Desa di Desa Bejiharjo ini didapatkan hasil 

mengenai bentuk perubahan yang terjadi pada Dusun Glaran I dan Dusun 

Bulu beserta faktor-faktor yang mempengaruhi. Perbedaan latar belakang 

dari narasumber dan juga sumber literatur pada penelitian dianggap 

memberikan kontribusi mengenai hasil penelitian. Selain itu Desa Wisata 

Bejiharjo ini merupakan salah satu desa yang berada di Yogyakarta yang 

pada dasarnya mempunyai aspek tradisional Jawa yang cukup kental, 

namun pada penelitian ini kurang dibahas mendalam. Oleh karena itu, di 

dalam penelitian desa wisata dibutuhkan kajian mendalam mengenai 

aspek tradisionalnya dan menentukan narasumber yang tepat. Hal ini 

dapat membantu dalam membahas perubahan yang terjadi. 


