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ABSTRAK 
 

Kabupaten Wonosobo merupakan kabupaten yang memiliki banyak potensi dalam bidang 
pariwisata khususnya daerah Dieng. Dieng Merupakan salah satu Kawasan Wisata Andalan Jawa 
Tengah sebagaimana disebutkan dalam RIPP (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata). 
Terdapat banyak tempat wisata di Dieng, namun yang paling menonjol adalah wisata Telaga 
Warna. Namun kebutuhan ruang pendukung untuk kegiatan berwisata di Telaga Warna masih 
kurang, hal ini dapat dilihat dari minimnya fasilitas yang tersedia, banyak bangunan terbengkalai, 
serta aksesibilitas di Kawasan Telaga Warna yang buruk.  

Tujuan dari laporan proyek akhir ini adalah mengetahui kebutuhan ruang sebagai salah 
satu faktor merencanakan tapak untuk Kawasan Telaga Warna sebagai pengembangan kegiatan 
wisata khususnya fasilitas untuk kegiatan wisata di daerah tersebut. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi lapangan dengan mengamati, meneliti, atau mengukur kejadian 
atau kondisi kawasan obyek wisata Telaga Warna. Kemudian melakukan wawancara tentang 
prasarana listrik dan sanitasi kepada Kepala Desa Desa Dieng. Metode analisis yang digunakan 
dalam laporan proyek akhir meliputi analisis aktivitas, analisis kebutuhan ruang, dan analisis 
hubungan  ruang dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Kemudian menggunakan 
analisis tapak dengan teknik analisis deskriptif kualitatif dan overlay. 

Hasil dari  analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Telaga Warna 
merupakan salah satu kawasan wisata andalan Jawa Tengah namun belum berkembang. Maka 
perlu perancangan tapak dengan luas lahan 10,3ha yang terletak di kawasan Telaga Warna 
dengan kebutuhan ruang untuk mendukung kegiatan pariwisata. kebutuhan ruang di Kawasan 
Telaga Warna harus memenuhi standart-standar kelayakan menjadi daerah tujuan wisata yang 
harus mempertimbangan prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas pariwisata. Karena di Kawasan 
Telaga warna fasilitas yang tersedia masih kurang memadai, serta aksesibilitas menuju Kawasan 
Telaga Warna yang buruk. Sehingga apabila di Kawasan Telaga warna direncanakan tapak yang 
sesuai dengan standar yang ada akan tercipta kawasan yang layak dan dapat memberikan 
kenyamanan bagi pengunjung yang datang. Untuk kondisi ruang yang direncanakan di Kawasan 
Telaga Warna yaitu terdiri dari 3 zona, yaitu : zona pelayanan, zona publik, dan privat. Zona 
pelayanan yang terdapat pada wilayah tapak meliputi loket, pos keamanan, First Aid (pertolongan 
pertama) dan TPS. Zona publik yang terdapat pada kawasan tapak yaitu villa, ruang informasi, 
tempat parkir, wc, masjid, landmark, sitting ground, minimarket, ATM, toko souvenir, dan 
Foodcourt. Sedangkan zona privat yang terdapat pada wilayah tapak yaitu kantor pengelola, joglo, 
Area Outbound, dan zona camping 
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