
PELESTARIAN KERATON BULUPITU  

SEBAGAI HERITAGE MASYARAKAT KEBUMEN 

JAWA TENGAH 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIKEL ILMIAH 

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mendapatkan 

Gelar Sarjana Pariwisata Jurusan Hospitality 

 

Disusun Oleh : 

   Nama   :  Ferdiana Rama Wijaya 

   NIM   :  141193 

   Jurusan  :  Hospitality 

   Jenjang  :  Strata-Satu 

 

SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMBARRUKMO (STIPRAM)  

YOGYAKARTA  

2018 



xiii 
 

PELESTARIAN KERATON BULUPITU  

SEBAGAI HERITAGE MASYARAKAT KEBUMEN 

JAWA TENGAH 

ABSTRACT 
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The Palace is located in the 

village of Tanjungseto 
Kutowinangun hills Bulupitu, 
Kebumen. The Palace is located in 
the middle of the forest Bulupitu, 
visitors can enjoy views of the 
beautiful natural surrounding the 
Palace Bulupitu. 

The methods used in this 
research is qualitative method. Data 
and information taken directly from 
the Palace Bulupitu with engineering 
data collection performed is 
observation, interviews, and 
documentation. 

Of research the Palace 
Bulupitu note that in addition to 
having pilgrimage turns out to have 
a pretty beautiful natural landscape, 
only the constraints of this place is 
the lack of promotion. The need for 
cooperation among stakeholders to 
address this, the necessary 
development and preservation so 
that tourists who come the more 
numerous and diverse. 

 
Keywords: research, forests, 
conservation 
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Keraton ini berada di Desa 
Tanjungseto Kutowinangun 
Kebumen, tepatnya diperbukitan 
Bulupitu. Keraton ini berada di 
tengah Hutan Bulupitu,pengunjung  
dapat menikmati pemandangan 
alam yang indah disekitar Keraton 
Bulupitu. 

Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode 
kualitatif. Data dan informasi diambil 
langsung dari Keraton Bulupitu 
dengan teknik pengumpulan data 
yang dilakukan adalah observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. 

Dari hasil penelitian diketahui 
bahwa Keraton Bulupitu disamping 
untuk berziarah ternyata memiliki 
pemandangan alam yang cukup 
indah, kendala dari tempat ini 
adalah kurangnya promosi,. 
Perlunya kerjasama antar pemangku 
kepentingan untuk mengatasi ini, 
diperlukan pengembangan dan 
pelestarian agar wisatawan yang 
datang semakin banyak dan 
beragam. 

kata kunci :penelitian, hutan, 
pelestarian.



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang 

digalakkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan pariwisata mempunyai peran yang 

sangat penting dalam pembangunan Indonesia khususnya sebagai penghasil devisa 

negara di samping sektor migas. Tujuan pengembangan pariwisata di Indonesia 

terlihat dengan jelas dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 

1969, khususnya Bab II Pasal 3. Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut, dikatakan 

bahwa tujuan pengembangan pariwisata di Indonesia adalah untuk meningkatkan 

pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan negara dan masyarakat pada 

umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja, dan mendorong kegiatan-

kegiatan industri penunjang dan industri-industri sampingan lainnya. Serta 

memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan 

Indonesia. Selain itu juga meningkatkan persaudaraan/persahabatan nasional dan 

internasional. Dalam tujuan di atas, jelas terlihat bahwa industri pariwisata 

dikembangkan di Indonesia dalam rangka mendatangkan dan meningkatkan devisa 

negara (state revenue). Dengan kata lain, segala usaha yang berhubungan dengan 

kepariwisataan merupakan usaha yang bersifat komersial dengan tujuan utama 

mendatangkan devisa negara. Tidak hanya sebagai devisa Negara tetapi 

kepariwisataan ini juga menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat serta 

pemerintahan untuk menjaga aset daerahnya masing-masing. 

Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi yang sedang giat-giatnya 

melakukan pengembangan terhadap sektor pariwisatanya. Memiliki banyak tempat 

yang menarik membuat Provinsi ini tidak mau kalah dengan Provinsi lain yang telah 

mengembangkan pariwisata mereka. Terkait dengan hal tersebut, Pemprov Jateng 

melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat terus berupaya 
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mengembangkan potensi-potensi pariwisata yang tersebar di 35 kabupaten/kota 

dengan melakukan pemetaan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. 

Pemetaan potensi pariwisata itu diperlukan karena Provinsi Jateng memiliki objek 

wisata yang sangat lengkap, mulai dari wisata alam pegunungan, bahari, sejarah, 

religi, heritage, seni, budaya, hingga berbagai kuliner di berbagai daerah. 

Sebelumnya, kalangan pegiat wisata mendesak Pemprov Jateng untuk segera 

melakukan penataan berbagai infrastruktur pariwisata sebagai upaya 

pengembangan dan menarik minat berkunjung wisatawan nusantara maupun 

mancanegara. Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jateng, potensi 

objek wisata di 35 kabupaten/kota saat ini tercatat sebanyak 417 lokasi yang terdiri 

atas 132 lokasi wisata alam, 88 lokasi wisata budaya, 105 lokasi wisata buatan, 21 

lokasi wisata minat khusus, dan wisata lain-lain sebanyak 71 lokasi. 

Kabupaten Kebumen memiliki banyak objek wisata  historis dan mempunyai 

keunikan dari sejarah tersebut. Perpaduan antara perbukitan serta daratan rendah 

membuat kabupaten ini lengkap akan objek wisata alam, tidak hanya wisata alam 

tetapi wisata sejarah masa lalu mengenai kerajaan juga menjadi daya tarik wisata 

yang menarik untuk dikunjungi. Di Kabupaten Kebumen terdapat Keraton yang 

dinamakan Keraton Bulupitu, keraton ini terletak diperbukitan daerah 

Kutowinangun Kabupaten Kebumen yang memiliki pemandangan cukup indah, 

tidak hanya keindahan alamnya, keraton ini juga dijadikan sebagai tempat 

peristirahatan terakhir oleh Nawangwulan beserta anaknya Nawang sasi yang 

konon ceritanya ditinggal oleh R.T. Aroeng Binang atau Joko sangkrip mengembara, 

akhirnya anak dan ibu itu meninggal dikeraton tersebut.  

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis dalam bentuk 

sebuah Kertas Karya dengan judul ”Pelestarian Keraton Bulupitu Sebagai Heritage 

Masyarakat Kebumen Jawa Tengah”. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis akan mengurai 

beberapa permasalahan yang dihadapi dalam menyusun artikel ilmiah ini 

diantaranya: 

1. Bagaimana strategi mengembangkan daya tarik wisata Keraton Bulupitu? 

2. Apa kendala yang dihadapi dalam pengembangan daya tarik Keraton Bulupitu? 

C. Batasan Masalah 

Batasan ditulis agar pembaca mengetahui bahwa pembahasan masalah dalam 

artikel ini tentang “Pelestarian Keraton Bulupitu Sebagai Heritage Masyarakat 

Kebumen Jawa Tengah “  

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui potensi Keraton Bulupitu, agar nantinya dapat dikembangkan 

menjadi salah satu objek wisata yang memiliki daya tarik bagi wisatawan lokal 

maupun mancanegara. 

2. Untuk mengetahui peran masyarakat dalam pengembangan Keraton Bulupitu. 

3. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengembangan Keraton Bulupitu 

4. Untuk mengetahui permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh Keraton 

Bulupitu 

5. Untuk mengetahui manfaat adanya Keraton Bulupitu untuk masyarakat sekitar 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Penulis  

Dengan penelitian ini, akan memberikan wawasan dan dapat menambah 

banyak pengalaman dalam pengelolaan daya tarik wisata. Hasil penelitian ini 

juga dapat bermanfaat untuk penulis dalam menambah ilmu pengetahuan dan 

juga pengembangan diri penulis dibidang ilmu pariwisata. Dapat menjadi acuan 

kerja dalam bidang pariwisata serta sebagai salah satu utama memperoleh 

Sarjana Pariwisata (S.Par) dengan jurusan hospitality pada lembaga pendidikan 

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta.  

2. Manfaat Bagi Pembaca 

Dapat memberikan informasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan 

sehingga menambah wawasan dan informasi khususnya pengembangan sektor 

pariwisata dalam pengembangan wisata. Menambah informasi mengenai daya 

tarik wisata Keraton Bulupitu yang ada di Kabupaten Kebumen. 

3. Manfaaat Bagi Pemerintah  

Penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan atau 

bahan pertimbangan buat pemerintah Kabupaten Kebumen untuk partisipasinya 

dalam melestarikan warisan budaya, dapat dikembangkan sebagai salah satu 

potensi wisata sejarah dan menjadi destinasi unggulan di Kabupaten Kebumen 

yang menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan baik domestik maupun 

mancanegara. 
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