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BAB II  

DATA DAN FAKTA  

2.1 Data Umum Lokasi Perencanaan  

Kawasan Kalisuci terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten 

Gunung Kidul, Kecamatan Semanu,Desa Pacarejo, dengan jarak 12 km dari kota wonosari 

dan berjarak 60km dari kota Yogyakarta. 

KABUPATEN GUNUNG KIDUL

Peta KecamatanSemanu
Kab.Gunung Kidul, DIY

Peta KecamatanSemanu
Kab.Gunung Kidul, DIY

 

Gambar  2.1-1 Peta Lokasi  
Sumber  Laporan Stupa 7 

2.2 Peta Guna Lahan  

 

Gambar  2.2-1 Peta Guna Lahan untuk menunjukkan zona 
Sumber  Laporan Stupa 7 

2.2.1 Rencana Umum  

Secara garis besar, struktur peruntukan lahan yang terdapat pada Kawasan Kalisuci 

adalah zona petualangan , zona komersil , zona social budaya , zona lingkungan 
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percontohan , zona pendidikan. Pembentukan struktur lahan dilakukan dengan 

mempertahankan budaya daerah setempat serta pengembangan daerah area kawasan 

wisata. 

 Zona petualangan yaitu mengembangkan area kawasan wisata kalisuci. 

Area yang direkomendasikan adalah ruang untuk berjalan-jalan menerusuri  kawasan 

kalisuci yang rekreatif  untuk para wisatawan serta pengunjung Kawasan 

Kalisuci.Bangunan yang direkomendasikan yaitu cottage, cafeteria , bangunan kantor 

pengelola. Letak fasilitas akomodasi berada pada seluruh area Kawasan wisata Kalisuci 

serta mengembangkan view yang ada di daerah kaawasan Kalisuci yaitu Gua Kalisuci 

sampai Telaga Jonge serta mendukung aktifitas pariwisata di daerah kalisuci. 

 Zona Komersial yaitu berhubungan dengan aktifitas jual-beli. Fungsi yang 

diciptakan dapat mendukung aktifitas jual-beli guna mmenuhi kebutuhan masyarakat serta 

peningkatan perekonomian daerah kawasan kalisuci. Bangunan yang direkomendasikan 

adalah Pasar tradisional, retail , kuliner, café. Letak dan fungsi-fungsi komersial tersebar di 

daerah kawasan kalisuci. 

 Zona social budaya yaitu berhubungan dengan aktifitas kesenian. Fungsi 

yang diciptakan untuk mempertahankan kesenian di daerah kalisuci. Bagunan yang 

direkomendasikan adalah Panggung Teater, bangunan Exhibition, Workshop craft dan 

gallery . Peletaan bangunan tersebut terdapat sekitar telaga jonge untuk memberikan view 

ke telaga jonge 

 Zona lingkungan percontohan berhubungan dengan pengembangan area 

pemukiman sebagai contoh pemukiman yang terpadu serta mendukung aktifitas pariwisata 

Kalisuci. Baangunan yang direkomendasikan yaitu percontohan untuk beberapa rumah 

untuk warga sekitar dengan pemanfaatan material alam. 

 Zona pendidikan yaitu berhungan dengan aktifitas belajar.Fungsi yang 

diciptakan dapat mendukung aktifitas belajar guna memenuhi kebutuhan  masyarakat 

tentang peningkatan ilmu tentang  pengolahan lahan. Bangunan yang direkomendasikan 

adalah Gedung penelitian serta gedung argo wisata. 

2.2.2 Intensitas Pemanfaatan Lahan  

Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam peraturan daerah telah menetukan 

intensitas pemanfaatan lahan yaitu: 

 KDB : 40%-50% 
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 Garis Sempadan Bangunan (GSB): Tinggi kurang dari 12m  jarak bebas 

dengan bangunan dari lahan adalah 2m. Tinggi lebih dari 12 m jarak bebas bangunan dari 

lahan adalah 3m 

Tim perencana menentukan intensitas pemanfaatan lahan yaitu : 

 KLB : 1 

 Lebar pedestrian untuk setiap kawasan : 2m 

 Garis Sempadan Pagar (GSP) : Jarak pagar dari tepi lahan adalah jarak as ke 

ujung terluar pedestrian ditambahkan lebar pedestrian sebesar 2m. 

2.2.3 Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung 

 Jalan arteri : jalan arteri merupakan jalan jalan utama dengan lebar 12m 

.Konsep yang ingin ditawarkan adalah nuansa yang menyambut sehingga dengan lebar 

jalan yang cukup luas membuat jarak pandang luas. Dilengkapi dengan pedestrian dan 

jalan sepeda di setiap sisi jalan dengan lebar 2m . 

 Jalan Sekunder : jalan sekunder  merupakan jalan menuju area wisata 

dengan lebar 7m .Konsep yang ingin ditawarkan adalah nuansa yang menyambut sehingga 

dengan lebar jalan yang cukup luas membuat jarak pandang luas. Dilengkapi dengan 

pedestrian dengan lebar 1,5m dan jalan sepeda di salah satu sisi jalan dengan lebar 2m  

LEGENDA 

JALAN ARTERI

JALAN SEKUNDER  

Gambar  2.2-2 Peta Sirkulasi Kawasan Kalisuci 
Sumber  Laporan Stupa 7 
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Gambar  2.2-3 Layout Jalan Arteri 
Sumber  Laporan Stupa 7 
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Gambar  2.2-4 Potongan Jalan Arteri 
Sumber  Laporan Stupa 7 
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Gambar  2.2-5 Layout Jalan Sekunder 
Sumber  Laporan Stupa 7 
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Gambar  2.2-6Potongan Jalan Sekunder  
Sumber  Laporan Stupa 7 
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2.3 Peta Eksisting pada Site  

GREEN AREAS 

CIRULATION AREAS SATTLEMENT  AREAS 

WATERS AREAS  

 
 

Gambar  2.3-1 Kondisi Eksistinga pada Site 
Sumber  Laporan Stupa 7 

 

2.4 Rencana Tata Ruang dan Wilayah  

Penataan runag wilayah Kabupaten Gunung Kidul bertujuan mewujudkan wilayah 

kabupaten sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan, 

kehutanan dan sumber daya local untuk mendukung destinasi wisata menuju masyarakat 

yang berdaya saing, maju, mandiri dan sejahtera. 

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Gunung Kidul 
1
: 

a.   pengembangan dan optimalisasi oerientasi pembangunan perekonomian daerah 

berbasis pertanian , kehutanan dan pariwisata serta kegiatan budidaya yang lain berdaya 

guna, berhasil guna , berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan  

                                                         
1 Perda no.6 tahun 2011  
tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Gunung Kidul  2010-2030 
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b.  pemantapan fungsi kawasan indung dan peningkatan kelestarian fungsi 

lingakungan hidup yang mampu beradaptasi terhadap dampak resiko bencana  

c.   pengembangan dan pemantapan pusat-[usat pelayanan secara merata dan seimbang 

serta terintegrasi dengan system jaringan prasarana wilayah  

d.  peningkatan aksesbilitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, 

telekomunikasi dan informatika, sember daya air, energy dan prasarana lingkungan yang 

handal dan memadai  

e.  pengembangan kawasan yang mempunyai nilai strategis sesuai fungsi dan 

peningkatan potensi ekonomi wilayah, pelestarian social budaya, pendayagunaan 

sumberdaya alam dan teknologi tinggi serta pelestarian fungsi dan daya dukung 

lingkungan hidup dan  

f.  pngembangan ruang darat, ruang bawah tanah, ruang udara dan ruang laut serta 

harmonisasi pemanfatan yang berwawasan lingkungan. 

Strategi pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian 

daerah berbasis pertanian, perikanan, kehutanan dan pariwisata serta kegiatan budidaya 

yang lain berdaya guna, berhasil guna , berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan  meliputi : 

1.  Mengembangkan kawasan peruntukan pertanian dan mendorong peningkatan 

produksi dan produktivitas melalui revitalisassi pertanian  

2. Mengmbangkan kawasan perikanan sebagai kawasan produksi ikan yang hgenis 

dan unggul serta pengembangan minapolitan, optimalisasi perikanan tangkap didukung 

dengan peningktan produktivitas dan daya saing bebasis pengetahuan yang dapat 

mendorong swasembada ikan dan industrialisasi perikanan  

3. Mengoptimalakan fungsi hutan produksi bagi kepentingan lingkungan, social , 

budaya dan ekonomi secara seimbnag dengan fungsi pokok memproduksi hasil hutan yang 

berkualitas diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku usaha mikro kecil dan 

menengah melalau pemberdayaan amsyarakat disekitar kawasan hutan  

4. Mengoptimalakan hutan rakyyat untuk memenuhi kebutuhan pasar terhadap hasil 

hutan dengan mendorong perberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui 

peningkatan pendididkan dan penyuluhan kehutaan scara berkesinambungan serta terus 

mendorong pengelolaan hutan lestari  

5. Mengembangkan kawasanperuntukan pariwisata yang mendukung terwujudnya 

daerah tujuan wisata dengan orientasi penyediaan fasilitas pelayaanan pada ekowisata , 

argowisata desa wisata dengan objek wisata , wisata budaya dan wisata minat khusus 
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6. Mengembangkan dan mendorong proses rehabilitasi dan penataan lingkungan 

kawasan peruntukan perkebunan sebagai kawasan agroindustry dan agrowisata 

7. Mengembangkan kawasan peruntukan pertambanagn memanfaatkan potensi 

pertambanagan sesuai daya dukung lingkungan secara bijaksana dan berwawasan 

lingkungan  

8. Mengembangkan kawasan kawasan industry yang berorientasi mendukung sector 

unggulan denganmengembangkan setra industry kecil  

9. Mengembangkan kawasan pemukiman baik pemukinman pedesaan maupun 

perkotaan dengam memperhatikan daya dukung dan daya ampung serta kelestarian fungsi 

lingkungan hidup  

10. Mengembangkan dan mengoptimalakan kawasan perdagangan dengan penguatan 

pasar tradisional , pengendalian pasar modern serta fasilitas udsaha kecil dan menengah  

11. Mengembangkan kawasan pendidikan serta prasarana dan sarana ypendukungnya  

12. Mengembangkan dan mengoptimalakan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil 

melalaui pemanfaatan kawasan pesisir  untuk perikanan  budidaya perairan, 

kepariwisataaan , usaha penagkapan ikan serta kegiatan budidaya lainnya. 

 

2.5 Data Lokasi  

Desa Pacarejo adalah desa yang terletak di Kecamatan Semanu , Kabupaten 

Gunung Kidul. Batas Desa Pacarejo adalah sebelah utara adalah desa semanu dan desa 

baeharjo, sebelah selatan desa harhosari, sebelah timur desa semanu dan desa candirejo, 

sebelah barat desa mulo, dan desa duwet.  

Desa pacarejo terbagi atas 28 dusun , 28 RW dan 140 RT. Desa Pacarejo memiliki luas 

3.074 ha, dimana desa ini memiliki presentase luas desa tertinggi dibandingkan dengan 

luas desa lainnya yang berada pada Kecamatan Semanu yaitu 28.36% dari seluruh desa 

Kecamatan Semanu.Jumlah penduduk desa Pacarejo pada tahun 2012 adalah 15.817 

jiwa.(Pemkab,2012) 

2.5.1 Kekuatan  

Kabupaten Gunung Kidul merupakan wilayah yang memiliki kekuatan dari 

berbagai bidang, seperti ebidang pertanian dan pariwisata dan lain sebagainya. Khususnya 

Desa Pacarejo yang berada pada kecamatan Semanu, terdapat  banyak kekuatan yang 

berpotensial untuk memajukan kabupaten, kecamatan serta desa Pacarejo tu sendiri . 

Kekuatan tersebut antara lain : 
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 Pertanian yang menjadi hasil sumber daya alam utama Desa Pacarejo , Semanu , 

Gunung Kidul antara lain adalah pertanian padi , jagung kedelai , ubi , kacang 

tanah serta mangga.  

  Desa Pacarejo merupakan daerah kawasan karst wonosari yang akan di 

kembangkan menjadi kawasan wisata minat khusus. Kawasan tersebut meliputi 

Gua Kalisuci, Gua Gelantik dan Gua Gelung  

  Desa Pacarejo juga memiliki beberapa kekuatan dalam hal kuliner local seperti 

tiwul, gatot dan walang goreng. 

 

  

Gambar 2.5.1 Beberapa kuliner yang ada di Desa Pacarejo, Semanu 
Sumber : Laporan Stupa 7 

 

 Dalam hal kesenian daerah daerah desa pacarejo ini memiliki beberapa kesenian 

daerah seperti tari tayub, jathilan , kerajianan batu  dan wayang  serta banyaknya 

hasil seni yang terdapat di daerah semanu seperti batik dan pembuatan patung dan 

topeng bubung . 

2.5.2 Kelemahan  

Dengan adanya berbagai macam kekuatan dan kelebihan sebuah daerah, Kabupaten 

Gunung khususnya Desa Pacarejo juga banyak terdapat kekurangan serta kelemahan dari 

wilayah tersebut . Kelemahan antara lain : 

1. Kurangnya penggerak aktifitas ekonomi di daerah kawasan wisata Kalisuci 

khususnya  Desa Pacarejo yang mengakibatkan minimnya perkembangan 

perekonomian bagi warga setempat  
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2. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung untuk memudahkan dalam 

mengakses suatu tempat ke tempat lainnya. Transportasi umum merupakan hal atau 

elemen yang penting dalam suatu daerah khususnya daerah wisata.  

3. Kurangnya perhatian warga tentang potensi-potensi alam yang dimiliki. Tidak 

adanya pengembangan atau pembudidayakan potensi wisata, hanya untuk konsumsi 

atau kepentingan pribadi  

4. Rendahnya kualitas aksebilitas menuju lokasi pariwisata khususnya daerah wisata 

kalisuci  

 

Gambar 2.5.2 Kondisi Jalan di Desa Pcarejo  
Sumber : Laporan Stupa 7 

2.5.3 Potensi  

Kabupaten Gunung Kidul merupakan salah satu kabupaten di daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta yang berpekuang untuk berkembang dan maju dalam segala bidang, 

seperti bidang pariwisata , pembangunan perdagangan dan lain sebagainya. Potensi-potensi 

Kabupaten Gunung Kidul khususnya Desa Pacarejo  adalah : 

1. Memiliki beberapa objek wisata yang dapat di kembangkan seperti Gua Kalisuci, 

Gua Gelung, Gua Gelantik dan Teelaga Jonnge yang dapat dimanfaatkan serta 

dapat dikembangkan 

2. Luasnya Lahan pertanian yang dapat dikembangkan lebih maju  

3. Dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Gunung Kidul daerah Desa Pacarejo akan 

di kembangkan sebagai Kawasan Karst Kalisuci yang dapat menarik wisatawan 

local maupun mancanegara untuk mengetahui hasil-hasil alam serta dapat dijadikan 

sebagai penelitian  

4. Memiliki kawasan strateis untuk bidang pertumbuhan ekonomi serta pariwisata   
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Gambar 2.5.3 Lokasi Potensi daerah Karst Kalisuci  
Sumber : Laporan Stupa 7 

 

Gambar 2.5.4 Hasil foto potensi alam di Kawasan Kalisuci 
Sumber : Laporan Stupa 7 

2.5.4 Rencana Lokasi Perancangan  

  

Gambar 2.5.5 Lokasi Site Perancangan 
Sumber : Google Earth 

u 
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Gambar 2.5.6 Site Terpilih Dalam Perancangan 
Sumber : Laporan Stupa 7 

Data Tapak : 

a. Lokasi : Desa Pacarejo , Kecamatan Semanu, Kabupatern Gunung Kidul  

b. Luas : 11.000 m² 

c. Batas Tapak :  

- Utara : Lahan perkebunan  

- Timur :Perkampungan warga  

- Barat : Perkampungan warga  

- Selatan : Jalan  

d. Peraturan Tapak :  

- KDB  :50% 

- KLB : 1 

- KDH : 50% 

- GSP : Garis sempadan dan jalan  

Ketentuan GSB : 

Bangunan yang tingi kurang dari 12meter , GSB sama dengan minimal 2 meter dari lahan. 

Bangunan yang tingginya lebih dari 12 meter, GSB sama dengan minimal 3 meter dari 

lahan. Area perancangan meliputi jalan arteri, jalan lingkungan dan jalan setapak . 

Area perancangan pasar tradisional  

Jalan arteri : Jalan raya  

Lebar : 12 meter  

GSB : 14 meter dari as jalan  

Jalan Sekunder : jalan lingkungan  

Lebar : 7 meter 

GSB : 5 meter dari as jalan  

 


