
BAB I
PENDAHULUAN

1.1.      LATAR BELAKANG
Pariwisata di indonesia saat ini telah tumbuh dan berkembang seiring  berjalannya  waktu

kehidupan manusia yang serba ingin tahu mengenai  segala  sesuatu  hal,  peristiwa  dan  situasi
yang terjadi dalam berbagai bidang  dengan  aspek  kehidupan  dan  lingkungannya.  Rasa  ingin
tahu tersebut dapat menambah informasi dan pengetahuan yang luas. Ini merupakan salah  satu
faktor penunjang dalam pembangunan kegiatan pariwisata untuk dijadikan industri  yang  penting
serta berusaha mempersiapkan berbagai fasilitas  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  dari  rasa
ingin tahu manusia akan informasi dan pengetahuan. Berbagai upaya  yang  dapat  dilaksanakan
untuk menumbuh kembangkan  industri  pariwisata  diantaranya  pengadaan  sarana  akomodasi
yang memadai, promosi,  kemudahan  perjalanan,  penambahan  dan  pengembangan  kawasan
pariwisata serta mengupayakan produk-produk baru.

Usaha menumbuh kembangkan  industri  pariwisata  di  Indonesia  didukung  dengan  UU
No.9 Tahun 1990 yang menyebutkan bahwa “Keberadaan objek wisata pada suatu daerah  akan
sangat   menguntungkan,    antara    lain    meningkatnya    Pendapatan    Asli    Daerah    (PAD),
meningkatnya taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan  rasa  cinta
lingkungan, serta melestarikan alam dan budaya setempat”. Perkembangan  suatu  daerah  pada
dasarnya selaras dengan tingkat perkembangan  penduduk  dan  kegiatannya  yang  merupakan
elemen-elemen penunjang dalam perkembangannya.

Demikian  pula   halnya   dengan   Taman   Rekreasi   Kalianget   Kabupaten   Wonosobo,
perkembangannya akan dipengaruhi  oleh  perkembangan  penduduk  di  sekitarnya  dan  tingkat
intensitas kegiatannya, yaitu  kegiatan  kepariwisataan.  Taman  Rekreasi  Kalianget  merupakan
salah satu objek wisata yang dimilki Kabupaten Wonosobo. Taman rekreasi ini hanya berjarak  3
km dari pusat kota Wonosobo,  dengan  akses  yang  mudah  dijangkau  sehingga  memudahkan
orang untuk mencapainya. Taman Rekreasi tersebut diharapkan mampu  memberikan  kontribusi
terhadap peningkatan kesejahteraan mayarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan pariwisata.

Dalam perkembangannya,  pertumbuhan  kepariwisataan  di  Taman  Rekreasi  Kalianget
tidaklah sebagaimana yang diharapakan. Jumlah pengunjung/ wisatawan sangat sedikit  sebagai
akibat dari kurangnya daya tarik Taman Rekreasi tersebut. Pengunjung  lebih  tertarik  ke  wisata
lain.  Taman  Rekreasi  Kalianget  juga   merupakan   salah   satu   program   pemerintah   dalam
melindungi potensi alam dan menjadi salah satu aset daerah.

Dengan  adanya   potensi   dan   permasalahan-permasalahan   pada   Taman   Rekreasi
Kalianget,   maka   kebutuhan   akan   tempat/   sarana   rekreasi   sangat    diharapkan    dengan
menyediakan    fasilitas-fasilitas    yang    dapat    menunjang    kegiatan    pariwisata    sekaligus
memanfaatkan potensi  alam  yang  ada  berupa  sumber  air  panas,  topografi,  dan  view  yang
menarik sekitar area karena dikelilingi perbukitan serta Ruang Terbuka Hijau (RTH)  yang  masih
alami.  Selain  itu  juga  dibutuhkan  tempat  rekreasi  yang  memilki  daya  tarik  sehingga   dapat
menarik pengunjung salah satunya “Water Boom” yang belakangan ini banyak diminati.

Dari uraian di atas, muncul suatu gagasan untuk  meredesain  Taman  rekreasi  Kalianget
sebagai tempat/ sarana rekreasi yang representatif bagi masyarakat Wonosobo  dan  sekitarnya.
Dalam perencanaan ini merupakan upaya untuk menjadikan Taman Rekreasi Kalianget  sebagai
wisata andalan kabupaten Wonosobo sehingga akan menjadi salah satu sumber pendapatan asli
daerah bagi Kabupaten  Wonosobo.  Pengambilan  unsur  budaya  setempat  dimunculkan  pada
bentuk dan tampilan bangunan Taman Rekreasi.



1.2.      TUJUAN DAN SASARAN
. Tujuan

         Tujuan dari  penyusunan  LP3A  ini  adalah  menemukan,  mengidentifikasi
dan merumuskan masalah yang terkait dalam  meredesain  Taman  Rekreasi  Kalianget
untuk dijadikan sebuah  tempat/  sarana  rekreasi  yang  representatif  bagi  masyarakat
Wonosobo dengan penyediaan berbagai fasilitas wisata.

. Sasaran
Sasaran yang hendak dicapai adalah tersusunnya  program  ruang  dan  konsep

dasar perancangan untuk Redesain Taman Rekreasi Kalianget Wonosobo.

1.3.      MANFAAT
. Secara Subjektif

Untuk  memenuhi  salah  satu  persyaratan  menempuh   Tugas   Akhir   sebagai
ketentuan  kelulusan  sarjana  Strata  1  (S1)  di   Jurusan   Arsitektur   Fakultas   Teknik
Universitas Diponegoro.

. Secara Objektif
Dapat   bermanfaat   sebagai   tambahan   pengetahuan   dan   wawasan    yang

berhubungan   dengan   perencanaan   dan   perancangan   bagi    pembaca,    maupun
mahasiswa yang akan menempuh Tugas Akhir.

4. RUANG LINGKUP
. Ruang Lingkup Substansional

Perencanaan  dan  Perancangan  Taman  Rekreasi   yang   dapat   menampung
segala  aktivitas  yang  berlangsung  pada  sebuah  Taman  Rekreasi,  termasuk  dalam
kategori perancangan tapak/ lansekap beserta elemennya (bangunan  dan  lingkungan)
dalam suatu kawasan.

. Ruang Lingkup Spasial
Secara administratif wilayah Perencanaan  dan  Perancangan  Taman  Rekreasi

Kalianget berada di Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo.



Batas-batas wilayah Perencanaan dan Perancangan Taman Rekreasi  Kalianget
Wonosobo adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara          : Kelurahan Andongsili dan kelurahan Kejiwan
Sebelah Selatan        : Kota Wonosobo
Sebelah Barat          : Kelurahan Kejiwan
Sebelah Timur         : Kelurahan Jlamprang

5. METODE PEMBAHASAN
Metode pembahasan  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  yang  dilakukan

dengan mengumpulkan data,  kemudian  dilakukan  analisa  melalui  pendekatan  kualitatif
dan  kuantitatif,  untuk  mendapatkan  hasil  berupa  kesimpulan   yang   digunakan   dalam
penyusunan landasan program perencanaan dan perancangan.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

• studi literatur, untuk memperoleh teori-teori serta regulasi yang relevan.
•  observasi  lapangan,   untuk   memperoleh   data   mengenai   lokasi   perencanaan   dan

perancangan, serta data studi banding.
•   wawancara   pihak   terkait,   dilakukan   untuk   memperoleh   gambaran   umum   dari

masyarakat dan  pihak-pihak  terkait,  guna  melengkapi  data-data  yang  diperoleh  dari
studi literatur dan observasi lapangan. 

Analisa dilakukan dengan cara :
•  diskusi  dan  bimbingan,  dilakukan  dengan   dosen   pembimbing   dan   dosen-dosen

penguji.

6. SISTEMATIKA PEMBAHASAN
Sistematika pembahasan yang digunakan  dalam  penyusunan  Laporan  Program

Perencanaan dan Perancangan ini adalah :
BAB I     PENDAHULUAN

Penjabaran  latar  belakang  permasalahan,  tujuan  dan  sasaran,  manfaat,  lingkup



pembahasan, metoda pembahasan, sistematika pembahasan dan alur pikir.
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA

Penjabaran   kajian    pustaka    tentang    Taman    Rekreasi,    perencanaan    dan
perancangan kawasan, dan konsep perancangan.

BAB III   TINJAUAN UMUM TAMAN REKREASI KALIANGET KAB. WONOSOBO
Berisi gambaran umum  Kabupaten  Wonosobo,  karakteristik  fisik  dan  non  fisik
Taman Rekreasi Kalianget, meliputi sarana  dan  prasarana  yang  ada,  arah  dan
strategi pengembangan, potensi dan permasalahan serta studi banding.

BAB IV   KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN
Berisi kesimpulan, batasan dan anggapan sebagai hasil penguraian  dari  bab-bab
sebelumnya.

BAB    V       PENDEKATAN    PROGRAM    PERENCANAAN     DAN     PERANCANGAN
ARSITEKTUR
Berisi pendekatan program perencanaan dan perancangan yang merupakan  hasil
analisa Taman Rekreasi Kalinget.

BAB VI   KONSEP DAN PROGRAM DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN
Merupakan  hasil   akhir   pembahasan   LP3A,   sekaligus   menjadi   acuan   untuk
perancangan arsitektur pada tahap berikutnya. Berisi program ruang dan kebutuhan
luas tapak.

7. ALUR BAHASAN
. Alur Pikir



------------------------------------

1.

gambar 1.2. Diagram Alur Pikir
sumber : Analisa

gambar 1.1. Peta Administratif Kecamatan  Wonosobo
sumber : Bappeda Kabupaten Wonosobo

PENDEKATAN PERENCANAAN  DAN PERANCANGAN

REDESAIN TAMAN REKREASI KALIANGET
WONOSOBO

LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR
(LP3A)

ANALISA
- Penentuan Fasilitas



- Kebutuhan ruang
- Penentuan Kapasitas
- Persyaratan-persyaratan
-

STUDI BANDING

- Taman Kyai Langgeng Magelang
- Wisata Bahari Lamongan
- Owabong Purbalingga

TINJAUAN PUSTAKA

(survey lapangan, surfing internet, studi literatur)
1. Tinjauan Taman Rekreasi
2. Tinjauan Perencanaan dan Perancangan Kawasan
3. Tinjauan Arsitektur Post-Modern
4. Tinjauan Regulasi dan Kebijakan

eori Perancangan Kota

DATA

Data fisik dan non fisik kawasan

LATAR BELAKANG

AKTUALITA
• Taman Rekreasi Kalianget Kabupaten Wonosobo sebagai tempat/ sarana rekreasi.
• Salah satu program pemerintah dalam melindungi potensi alam daerah Wonosobo.
• Salah satu aset daerah.
• Jumlah pengunjng relatif sedikit sebagai akibat kurang optimalnya fungsi  dari  Taman  Rekreasi

Kalianget sebagai tempat/ sarana rekreasi bagi masyarakat.

URGENSI
•  Kebutuhan  akan  tempat/  sarana  rekreasi  yang   menyediakan   fasilitas-fasilitas   yang   dapat

menunjang kegiatan pariwisata  sekaligus  memanfaatkan  potensi  alam  yang  ada  (sumber  air
panas  dan  dingin,  topografi  dan  view  yang  menarik,  RTH)  di  Taman  Rekreasi   Kalianget
Kabupaten Wonosobo.

• Kebutuhan tempat/ sarana  rekreasi  yang  memiliki  daya  tarik  sehingga  dapat  menarik  minat
pengunjung.

ORIGINALITAS
Merencanakan Taman Rekreasi Kalianget sebagai tempat/ sarana rekreasi yang  representatif

bagi  masyarakat  Wonosobo  dan  sekitarnya.  Dalam  perencanaan  ini  merupakan  upaya  untuk
meredesain Taman Rekreasi  Kalianget  sebagai  wisata  andalan  kabupaten  Wonosobo  sehingga
akan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah bagi Kabupaten  Wonosobo.  Pengambilan
unsur budaya setempat dimunculkan pada bentuk dan tampilan bangunan Taman Rekreasi.
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