
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Kota Kediri memiliki sumber daya alam yang melimpah dan lokasi yang strategis. 

Terletak di jalur lintas wisata regional kota Blitar, Tulungagung dan Trenggalek, juga terletak 

dekat dengan kota-kota wisata di Jawa Timur, yaitu Kota Malang dan Surabaya. Jalur wisata 

alam yang terkenal di kota-kota ini antara lain wisata Pantai Popoh (Tulungagung), Pantai 

Parang Tritis (Trenggalek) dll. Selain jalur lintas yang ramai, kota Kediri merupakan salah satu 

kota bersejarah. Dimana terdapat kerajaan Kediri dengan rajanya yang terkenal yaitu 

Kertanegara.Kerajaan besar ini dipecah menjadi dua dengan batas wilayah Sungai Brantas, 

menjadi kerajaan Jenggala dan Panjalu. Dari sini, Sungai Brantas memiliki nilai sejarah yang 

tinggi dan merupakan sumber kehidupan bagi warga kota Kediri. 
Bagi masyarakat Kota Kediri, keberadaan Sungai Brantas memiliki peran yang besar 

dan menjadi inti kehidupan masyarakat di sekitarnya, baik untuk saluran irigasi sawah, saluran 

pembuangan air dan suplai air untuk industri.Namun, setelah penambangan pasir besar-

besaran dengan menggunakan mesin pada tahun 2004, terjadi kerusakan sungai, seperti 

berkurangnya stabilitas tanah, kerusakan ekosistem, dan penurunan daya dukung tanah di 

bantaran sungai. 

Dalam upaya menjaga kelestarian budaya Kota Kediri dan sesui dengan Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Kediri tahun 2010 – 2030, bahwa salah satu dari arahan pengembangan 

pemanfaatan ruang Kota Kediri adalah rencana pengembangan kawasan lindung. Kawasan 

lindung ini termasuk di dalamnya adalah sepadan sungai.  Pemanfaatan daerah sepadan 

sungai bagi kawasan pemukiman/pusat layanan dilakukan re-orientasi dengan sungai sebagai 

latar depan dan area yang masih dapat dimanfaatkan dikembangkan untuk pariwisata tepi 

sungai. Dengan adanya pemanfaatan kawasan tepi sungai maka dapat menambah ruang 

terbuka hijau kota, dimana proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% 

dari luas wilayah kota, dan proporsi ruang terbuka publik pada wilayah kota paling sedikit 20% 

(Darmawan,2009). Sedangkan saat ini wilayah kota Kediri hanya memiliki ruang terbuka kota 

seluas kurang lebih 820 ha atau 13% dari luas wilayah (pasal 35 RTRW Kota Kediri tahun 

2012-2030).  

Dilihat dari segi kebudayaan, kota Kediri memiliki seni dan budaya daerah yang 

diapresiasikan melalui festival budaya tahunan dan musiman seperti, festival larung sesaji dan 



labuh bumi, festival kali brantas dan festival jaranan. Seiring pertambahan penduduk dan 

perkembangan pembangunan kota, festival ini sering mendapat kendala lokasi. Festival yang 

menarik banyak pengunjung baik dari kota maupun kabupaten Kediri ini akhirnya pada tahun 

2005 hingga saat ini dilaksanakan di daerah bantaran sungai Brantas. Melihat permasalahan 

dan kebijakan pemerintahm tersebut, terlihat arahan perwujudan pengembangan konsep 

riverfront city di Kediri sebagai daya tarik wisata.  

PT.Jasa Tirta (Persero) merupakan penanggungjawab daerah bantaran terhitung 10m 

dari bibir sungai. Dalam menanggapai permasalahan diatas, ketua PT.Jasa Tirta (Persero) 

Bapak Ir.Saiful Muslimin, MM ingin mengembangkan Kawasan Wisata Air Panjalu Joyoboyo 

sebagai kawasan wisata kota dengan adanya proyek Pemusatan Pedagang Kaki Lima (PK5) 

Brantas. Melihat potensi dan permasalahan yang ada, maka diperlukan adanya 

“Pengembangan Wisata Air Panjalu Joyoboyo di Kediri Sebagai Riverfront Area” dengan 

penekanan desain ekologi, tujuannya adalah menyediakan ruang publik di kota Kediri tanpa 

merusak alam disekitarnya, serta mengembangkan kembali nilai-nilai budaya dan sejarah kota 

Kediri. 

 

1.2 Tujuan dan Sasaran 
1.2.1 Tujuan 

Menciptakan suatu landasan program perencanaan dan perancangan Pengembangan 

Wisata Air Panjalu Joyoboyo di Kediri Sebagai Riverfront Area.

1.2.2 Sasaran 
Sasaran dari penyusunan laporan ini adalah 1) Tersusunnya konsep dasar perencanaan 

dan perancangan Pengembangan Wisata Air Panjalu Joyoboyo di Kediri Sebagai Riverfront 

Area dan 2) Tersusunnya lokasi perancangan, program ruang, kapasitas dan besaran ruang 

dalam perencanaan dan perancangan Pengembangan Wisata Air Panjalu Joyoboyo di Kediri 

Sebagai Riverfront Area. 

 

1.3 Manfaat 
1.3.1 Subjektif 

Untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti Tugas Akhir di Jurusan Arsitektur 

Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang dan sebagai acuan untuk melanjutkan ke 

dalam proses Studio Grafis Tugas Akhir yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 

proses pembuatan Tugas Akhir. 



1.3.2 Objektif 
Manfaat penyusuna laporan ini secara obyektif dapat menjadi usulan tentang 

Pengembangan Wisata Air Panjalu Joyoboyo di Kediri Sebagai Riverfront Area  diharapkan 

dapat menjadi salah satu masukan yang bermanfaat bagi PT.Jasa Tirta dalam 

mengembangkan tempat rekreasi di bantaran sungai Brantas dan masyarakat Kota Kediri pada 

umumnya dan menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan, baik bagi mahasiswa yang akan 

menempuh Tugas Akhir maupun bagi mahasiswa arsitektur lainnya dan masyarakat umum 

yang membutuhkan. 

1.4 Ruang Lingkup 
1.4.1 Ruang Lingkup Substansial 

Pengembangan Wisata Air Panjalu Joyoboyo Di Kediri Sebagai Riverfront Area 

merupakan penataan kawasan yang bersifat rekreatif-edukatif, juga bersifat sebagai ruang 

publik kota. Sasaran pengunjung ditunjukan kepada masyarakat umum di kota Kediri dan 

wilayah di sekitarnya. Kawasan ini dikembangkan untuk menampung berbagai aktifitas rekreasi 

dan aktifitas pendukung ruang publik lainnya. 
1.4.2 Ruang Lingkup Spasial 

Secara administratif lokasi perencanaan Pengembangan Wisata Air Panjalu Joyoboyo di 

Kediri Sebagai Riverfront Area berada di perbatasan Kecamatan Kota dengan Kecamatan 

Mojoroto, Kota Kediri,Jawa Timur, sedangkan Kota Kediri terdiri dari 3 kecamatan, yaitu 

Kecamatan Pesantren, Kecamatan Kota dan Kecamatan Mojoroto. Lokasi perencanaan diambil 

karena berada pada pusat pemerintahan, bisnis, perdagangan dan pendidikan yang dianggap 

ideal dalam pemilihan tapak dan sesuai arahan perencanaan kota berada pada daerah 

bantaran yang masih luas dan tidak diperuntukan untuk lahan pertanian. 

 

1.5 Metode Pembahasan 
Pembahasan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan 

mengumpulkan, memaparkan, kompilasi dan menganalisa data sehingga diperoleh suatu 

pendekatan program perencanaan dan perancangan untuk selanjutnya digunakan dalam 

penyusunan program dan konsep dasar perencanaan dan perancangan. Adapun Metode yang 

dipakai dalam penyusunan penulisan ini antara  lain : 
1.5.1 Metode Deskriptif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data melalui studi pustaka/ 

studi literatur, data dari instansi terkait, wawancara dengan narasumber, observasi lapangan 

serta browsing internet. 

1.5.2 Metode Dokumentatif, yaitu mendokumentasikan data berupa gambar visual dari foto-

foto yang di hasilkan. 



1.5.3 Metode Komparatif, yaitu dengan mengadakan studi banding terhadap kawasan wisata 

air dan riverfront area di suatu kota atau negara  yang sudah ada. 

Dari data - data yang telah terkumpul, dilakukan identifikasi dan analisa untuk 

memperoleh gambaran yang cukup lengkap mengenai karakteristik dan kondisi yang ada, 

sehingga dapat tersusun suatu Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

“Pengembangan Wisata Air Panjalu Joyoboyo Di Kediri Sebagai Riverfront Area”. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 
Kerangka bahasan laporan perencanaan dan perancangan Tugas Akhir dengan judul 

“Pengembangan Wisata Air Panjalu Joyoboyo di Kediri Sebagai Riverfront Area” adalah 

sebagai berikut: 

1.6.1 Bab I  Pendahuluan 
Berisikan latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, metode penulisan dan 

sistematika bahasan yang mengungkapkan permasalahan secara garis besar serta alur pikir 

dalam menyusun Landasan Program Perencanaan dan Perancangan (LP3A). 

1.6.2 Bab II Tinjauan Pustaka 
Membahas mengenai literatur tentang tinjauan umum pariwisata air, riverfront area dan 

jenis-jenis nya,  prinsip dasar dalam merancang riverfront area, tinjauan ruang publik dan 

tinjauan arsitektur ekologi, serta tinjauan studi banding wisata air dan riverfront area sebagai 

public space yang sudah ada.  

1.6.3 Bab III Tinjauan Kota Kediri 
Membahas tentang tinjauan kota Kediri berupa data – data fisik dan nonfisik  berupa, 

seperti letak geografi, luas wilayah, kondisi topografi, iklim, demografi, serta kebijakan tata 

ruang wilayah di Kota Kediri. Selain itu terdapat juga pembahasan mengenai kondisi fisik 

Sungai Brantas dan Wisata Air Panjalu Joyoboyo di Kediri  

1.6.4 Bab IV Kesimpulan, Batasan, Anggapan 
Menguraikan tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya mengenai Pengembangan 

Wisata Air Panjalu Joyoboyo Di Kediri Sebagai Riverfront Area serta mengungkapkan batasan 

dan anggapan dari uraian pada bab sebelumnya. 
1.6.5 Bab V Pendekatan Program Perencanaan dan Perancangan Pengembangan 

Wisata Air Panjalu Joyoboyo di Kediri Sebagai Riverfront Area 
Berisi tentang kajian/ analisa perencanaan yang pada dasarnya berkaitan dengan 

pendekatan aspek fungsional, aspek kinerja, aspek teknis, aspek kontekstual, dan aspek visual 

arsitektural. 



1.6.6 Bab V Program Perencanaan dan Perancangan Pengembangan Wisata Air Panjalu 
Joyoboyo di Kediri Sebagai Riverfront Area 
Membahas konsep, program, dan persyaratan perencanaan dan perancangan arsitektur 

untuk “Pengembangan Wisata Air Panjalu Joyoboyo di Kediri Sebagai Riverfront Area”dengan 

penekanan desain arsitektur ekologi. 

 



1.7 Alur pikir 
 

Tujuan:
Menciptakan suatu landasan program perencanaan dan perancangan Pengembangan Wisata Air Panjalu 
Joyoboyo di Kediri Sebagai Riverfront Area.
Sasaran 
Tersusunnya usulan langkah-langkah dasar perencanaan dan perancangan Pengembangan Wisata Air 
Panjalu Joyoboyo Di Kediri Sebagai Riverfront Area, berdasarkan aspek-aspek panduan perancangan 
(Design Guidelines Aspect). 
Ruang Lingkup  
Merencanakan dan merancang  Pengembangan Wisata Air Panjalu Joyoboyo Di Kediri Sebagai Riverfront 
Areatermasuk dalam kategori kawasan bangunan beserta perancangan tapak lingkungan sekitarnya. 

Kompilasi data dengan studi pustaka sehingga didapat permasalahan serta masukan dari 
pihak studi banding  untuk panduan merancang Pengembangan Wisata Air Panjalu Joyoboyo 

di Kediri Sebagai Riverfront Area 

Studi Lapangan

�Tinjauan Kota 
Kediri  

�Tinjauan Wisata Air 
Panjalu Joyoboyo 
di Kediri 

�Tinjauan lokasi dan 
tapak

Studi Pustaka :

� Teori urban waterfront 
development 

� Teori wisata air 
� Teori public space 
� Teori arsitektur ekologi

Studi Banding
• San Antonio Riverwalk (Amerika 

Serikat) 
• Kampung Rawa (Semarang) 
• Pantai Ancol (Jakarta Utara) 
• Mountain Creek (Thailand) 
• Sentosa Boardwalk (Singapura) 
 

Konsep Dasar dan Program Perencanaan dan Perancangan

Pengembangan Wisata Air Panjalu Joyoboyo di Kediri Sebagai Riverfront Area

AKTUALITA
• Kediri merupakan kota berkembang yang menjadi jalur wisata menuju Tulungagung,Trenggalek,Blitar 

dan Malang. 
• Meningkatnya kunjungan wisatawan di kota Kediri  
• Kediri memiliki keindahan alam Sungai Brantas dan festival tahunan sungai yang menarik banyak 

wisatawan. 
• Keterbatasan ruang publik di kota Kediri menyebabkan permasalahan perkotaan. 
• Taman Wisata Air Panjalu Joyoboyo akan dikembangkan menjadi Riverfront Area di Kota Kediri 

 
URGENSI
Dibutuhkan perencanaan pengembangan Taman Wisata Air Panjalu Joyoboyo untuk menyediakan ruang 
publik kota sebagai sarana wisata tingkat regional kota Kediridengan konsep elologi sehingga tercipta 
ruang kota yang humanis dilengkapi berbagai fasilitas publik dan menjadi tujuan wisata baru di kota Kediri 
yang menawarkan keindahan alam sungai. 
 
ORIGINALITAS
Perencanaan dan perancangan kawasan Taman Wisata Air Panjalu Joyoboyo sebagai Riverfront Areayang 
mampu mengakomodasikan penduduk Kota Kediri khususnya dan wisatawan pada umumnya untuk 
menikmati rekreasi kota tepi sungai dan mendidik pengunjung untuk menjaga lingkungan sungai. 

Dasar – dasar dalam 
merancanga kawasan 
riverfront area sebagai 
ruang publik dan tempat 
wisata 
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