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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Palembang, merupakan Kota terbesar kedua di Pulau Sumatera setelah Medan. Palembang 

memiliki luas wilayah 358,55 km yang dihuni 1,8 juta orang dengan kepadatan penduduk 4.800 

per km². Kota Palembang saat ini sedang mengalami banyak perkembangan, termasuk dalam 

segi pembangunan, seperti pembangunan LRT (kereta api layang), pembangunan sirkuit motor 

GP di kawasan Jakabaring dan sirkuit F1 di kawasan Tanjung Api – Api, merupakan proyek 

pengembangan Kota Palembang saat ini.  

Palembang, yang dikenal dengan julukan “Bumi Sriwijaya” ini sangat terkenal dengan  kuliner 

dan pariwisata yang ada di dalamnya. Kota Palembang terkenal dengan sungai Musi, Sungai yang 

mempunyai panjang 750 km, yang membelah Kota Palembang menjadi dua bagian yaitu 

Seberang Ulu dan seberang Ilir dan merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera, dan 

dihubungkan dengan Jembatan Ampera.  

Sungai musi yang merupakan ikon wisata dari Kota Palembang sejak dahulu, dan telah 

menjadi urat nadi perekonomian di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Di sepanjang tepian 

sungai musi pun terdapat objek wisata seperti Jembatan Ampera, Benteng Kuto Besak, Museum 

Sultan Mahmud Badaruddin II, Pulau Kemaro, Pasar 16 Ilir, dan lain – lain. Tidak sedikit pariwisata 

di Palembang yang dilirik oleh masyarakat luar, namun karena kurangnya perawatan serta 

penataan yang kurang baik, maka sedikit pengunjung yang berminat untuk berwisata.  

Tepian Sungai Musi Ilir merupakan tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat 

Palembang untuk menikmati keindahan Sungai Musi dan jembatan Ampera mulai dari pagi 

hingga malam hari. Wisata kuliner di dermaga tepian Sungai Musi adalah salah satu potensi 

wisata yang cukup diminati pengunjung. Wisata Kuliner di tepian Sungai Musi sangat ramai dan 

di minati pengunjung, dengan banyaknya Pedagang Kuliner di Tepian Seberang Ilir Sungai Musi, 

maupun restoran apung yang ada di sekitar Tepian Seberang Ilir Sungai Musi. Namun wisata di 

seberang Ilir Sungai Musi yang harusnya cukup menarik ini tidak terlalu maksimal karena 

kurangnya penataan dan fasilitas. 

Oleh karena itu, ditilik dari beberapa potensi yang ada, kawasan tersebut dapat 

dikembangkan dan ditata lebih baik lagi dengan gagasan ide yang baru guna menarik wisatawan 

untuk berkunjung. Dengan menata kembali bagian sidewalk di seberang Ilir Sungai Musi dari 

Pasar Sekanak hingga bagian Pasar 16  dan mengembangkan beberapa atraksi wisata dan fasilitas 

yang sekiranya dirasa kurang memenuhi kriteria.  

Penataan dan pengembangan ini menekankan potensi Sungai Musi dan Jembatan Ampera 

sebagai daya tarik. Dan dengan dilakukannya penataan serta dikembangkannya kawasan 

tersebut diharapkan dapat meningkatkan kehidupan ekonomi di sekitar dan menjual daerah 

tersebut sebagai salah satu ikon pariwisata di Kota Palembang secara maksimal. 
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1.2 Tujuan dan Sasaran 

1.2.1 Tujuan 

Tujuannya ialah untuk memperoleh judul Tugas Akhir yang jelas dan layak untuk diajukan 

sesuai dengan potensi dan masalah yang ada. Judul yang diambil ialah Penataan dan 

Pengembangan Wisata di seberang Ilir Sungai Musi, Palembang.  

1.2.2 Sasaran 

Tersusunnya usulan langkah-langkah dasar perencanaan dan perancangan Penataan dan 

Pengembangan Wisata di Tepian Ilir Sungai Musi, Palembang melalui aspek-aspek panduan 

perancangan dan alur pikir proses penyusunan Landasan Program Perancangan dan 

Perencanaan Arsitektur dan Desain Grafis yang akan dikerjakan. 

 

1.3 Manfaat 

Dari penyusunan sinopsis serta pelaksanaan tahap-tahap Tugas Akhir selanjutnya 

diharapakan diperoleh manfaat baik untuk penulis pribadi maupun masyarakat. Manfaat yang 

dapat diperoleh terdiri dari manfaat subyektif dan objektif dengan rinciannya sebagai berikut. 

1.3.1 Subyektif 

Untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti Tugas Akhir di Departemen Arsitektur 

Fakultas Teknik Universitas Diponegoro serta sebagai dasar acuan dalam proses penyusunan 

LP3A melalui data-data ataupun referensi yang telah dipahami. 

1.3.2 Obyektif 

Untuk memperoleh wawasan serta pemahaman bagi mahasiswa yang sedang melakukan 

studi maupun pihak yang terkait tentang Penataan dan Pengembangan Wisata di seberang Ilir 

Sungai Musi, Palembang. 

 

1.4 Ruang Lingkup 

1.4.1 Ruang Lingkup Substansial 

 Lingkup pembahasan menitikberatkan pada segala hal yang berkaitan dengan penataan dan 

pengembangan pada kawasan yang ditinjau dari disiplin ilmu arsitektur. 

1.4.2 Ruang Lingkup Spasial 

Penataan dan pengembangan kawasan ini terletak pada Kawasan Wisata seberang Ilir 

Sungai Musi di Kota Palembang. 

 

1.5 Metode Pembahasan 

Metoda pembahasan yang digunakan adalah metoda deskriptif, dengan langkah-langkah 

mengumpulkan, mengolah, dan memaparkan data baik data primer maupun sekunder, 

dilanjutkan dengan merumuskan masalah dan menganalisis guna memperoleh dasar-dasar 

program perencanaan dan perancangan. Pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut :  

a. Studi Literatur  
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Yaitu dengan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan teori, konsep atau standar 

perencanaan yang digunakan dalam penyusunan program.  

b. Studi Lapangan  

Dilakukan dengan membandingkan hasil observasi pada beberapa objek bangunan yang memiliki 

fungsi sama yang selanjutnya dianalisa untuk mendaptkan kriteria – kriteria yang akan diterapkan 

pada perencanaan dan perancangan Penataan dan Pengembangan Wisata di seberang Ilir Sungai 

Musi, Palembang. 

c. Studi Banding  

Yaitu dengan mencari dan menguraikan tentang obyek yang memiliki karakteristik sama sebagai 

referensi pembanding untuk perencanaan dan perancangan pada Penataan dan Pengembangan 

Wisata di seberang Ilir Sungai Musi, Palembang. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penyusunan sinopsis ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan secara umum tentang Penataan dan Pengembangan Wisata di 

Seberang Ilir Sungai Musi, Palembang yang di dalamnya berisi tentang latar belakang, tujuan dan 

sasaran, manfaat, lingkup pembahasan, metode pembahasan, serta sistematika pembahasan 

serta alur pikir. 

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan literature dan refrensi yang terkait dengan Penataan dan 

Pengembangan Wisata di seberang Ilir Sungai Musi, Palembang. 

 

BAB III TINJAUAN LOKASI 

Bab ini menguraikan tentang data atas wilayah yang menjadi fokus untuk dijadikan tapak 

dalam perencanaan dan perancangan. 

 

BAB IV  PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN KAWASAN WISATA 

SEBERANG ILIR SUNGAI MUSI PALEMBANG 

 

Bab ini menguraikan tentang aspek fungsional (pendekatan pelaku dan aktivitas, jenis 

kegiatan dan fasilitas kelompok ruang, pendekatan persyaratan ruang, pendekatan kapasitas 

ruang, pendekatan besaran ruang, pendekatan hubungan kelompok ruang, pendekatan 

sirkulasi), aspek kerja, aspek teknis, aspek kontekstual dan aspek visual arsitektural. 

 

BAB V PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN WISATA DI SEBERANG ILIR SUNGAI 

MUSI PALEMBANG 

Membahas pendekatan perencanaan dan perancangan sebagai dasar perancangan fisik 

meliputi tapak, program ruang, struktur, utilitas dan karakter bangunan. 
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1.7 Kesimpulan, Batasan dan Anggapan 

1.7.1 Kesimpulan  

Berikut adalah beberapa kesimpulan yang diambil dari analisa yang telah dilakukan:  

1. Dalam wisata air dibutuhkan fasilitas-fasilitas wisata air, ataupun kegiatan menyusuri 

sungai tersebut. Hal-hal tersebut merupakan ide pengembangan fasilitas wisata air yang akan 

dilakukan.  

2. Dibutuhkan kegiatan penunjang seperti ruang pengelola, ruang panel, taman rekreasi, 

sitting group, toilet dan mushola.  

3. Dibutuhkan kegiatan wisata penunjang, atraktif dan menarik wisatawan untuk 

berkunjung.  

4. Penataan dan Pengembangan Wisata di Seberang Ilir Sungai Musi Palembang dapat 

menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Kota Palembang dan 

meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.  

5. Sungai Musi dan Jembatan Ampera sebagai daya tarik pengembangan wisata air di 

kawasan Seberang Ilir Sungai Musi, Palembang. 

6. Penataan dilakukan pada area kuliner dan taman agar pengembangan wisata air dapat 

dilakukan.  

7. Studi Banding pada  Tanggo Rajo Jambi digunakan untuk studi menentukan fasilitas dan 

kapasitas pada Penataan dan Pengembangan Wisata di Seberang Ilir Sungai Musi Palembang 

 

1.7.2 Batasan 

Berikut adalah batasan-batasan yang dilakukan pada Penataan dan Pengembangan Wisata  di 

Seberang Ilir Sungai Musi Palembang, yakni :  

1. Lokasi Penataan dan Pengembangan Wisata  ini berada di kawasan wisata di kawasan 

Seberang Ilir Sungai Musi Palembang  

2. Standar dan persyaratan ruang mengacu pada studi literatur, studi banding dan dengan 

disesuaikan pada kondisi tapak yang ada.  

3. Wisata air yang dikembangkan dimaksudkan dalam wisata sungai yang memiliki standar 

khusus diambil dari literatur maupun hasil studi banding yang telah dianalisa.  

4. Permasalahan mengenai kondisi lahan, struktur tanah, kedalaman danau maupun 

kondisi ekologi dipaparkan sesuai dengan kebutuhan dan tidak dibahas secara mendetail  

5. Titik berat perencanaan dan perancangan adalah pada masalah-masalah arsitektural, 

permasalahan di bidang ekonomi, politik maupun di bidang lain di luar bidang arsitektur tidak 

akan dibahas, kecuali selama masih berkaitan dan mendukung masalah utama.  

  

1.7.3 Anggapan 

1. Situasi, kondisi dan daya dukung tapak kawasan yang digunakan termasuk jaringan 

utilitas, serta sarana infrastruktur yang lain, dianggap siap untuk digunakan sesuai dengan batas-

batas yang ada.  
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2. Kawasan sempadan sungai diizinkan aktivitas wisata alam dengan syarat tidak 

mengganggu kualitas air sungai; diizinkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; 

diizinkan terbatas pendirian bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan taman 

rekreasi;  

3. Pihak pemerintah telah merencanakan penataan dan pengembangan pada kawasan 

Seberang Ilir Sungai Palembang tersebut. Sehingga area yang mengganggu kawasan wisata boleh 

dianggap tidak terdapat di area kawasan wisata mengingat tercantum dalam peraturan RTRW 

Kota Palembang pelarangan terhadap kegiatan industri agro, kecil dan menengah serta kegiatan 

lain yang dapat mengganggu kegiatan pariwisata.  

Biaya pembangunan dianggap tersedia dan pengadaan tenaga kerja dianggap telah 

terpenuhi. 
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1.8 Alur Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 
 

Isu/Permasalahan : 

 Sarana dan Prasarana yang kurang memadai  

 Kawasan bagian PKL yang kurang tertata dan menganggu area yang lain. 

 Banyak potensi wisata di daerah perancangan.  

 Pemerintah merencanakan pengembangan kawasan wisata di tepian seberang Ilir Sungai Musi, 

Palembang. 

Urgensi   : 

 Dibutuhkan penataan dan pengembangan kawasan tersebut agar kawasan berfungsi sebagai 

tempat wisata dengan memanfaatkan potensi yang ada.  

 Diperlukannya sebuah wadah terpusat yang mampu diakses secara mudah oleh semua 

kalangan di pariwisata dan menjadi ikon kota Palembang.  

Originalitas : 

Merencanakan penataan dan pengembangan pada kawasan Sungai Musi, agar dapat menciptakan 
kawasan wisata yang menarik dan menjadi ikon pariwisata di Kota Palembang dengan memanfaatkan 
Sungai Musi dan Jembatan Ampera sebagai atraksi wisata di Kawasan Wisata di seberang Ilir Sungai 
Musi, Palembang.  
 

  Tujuan   : 
Untuk memperoleh suatu judul Tugas Akhir yang jelas dan layak dengan suatu konsep desain yang 
spesifik sesuai dengan karakter atau keunggulan judul dan citra yang dikehendaki atas judul yang 
diajukan tersebut. 

Sasaran  : 
Tersusunnya Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur berupa langkah-langkah 
pokok dalam menentukan konsep perencanaan dan membuat perancangan Penataan dan 
Pengembangan Kawasan Wisata Air di Seberang Ilir Sungai Musi, Palembang.  

Ruang Lingkup :   
Merencanakan dan merancang Kawasan Wisata di seberang Ilir Sungai Musi, Palembang.  

Studi Banding :  

 Tanggo Rajo, Jambi 

 Floating Market, Lembang, 

Bandung. 

 

Studi Lapangan : 

 Tinjauan Kota Palembang 

 Tinjauan Sungai Musi 

 

Studi Pustaka : 

 Tinjauan Pariwisata 

 Tinjauan Wisata 

 Tinjangauan Waterfront 

 Tinjauan Rekreasi 

 Tinjauan Wisata Tirta 

 Tinjauan Perancangan Lansekap 

 

Kompilasi data dengan tinjauan tapak, aspek perencanaan, dan aspek perancangan sehingga didapat 
permasalahan yang kemudian digunakan untuk merencanakan Penataan dan Pengembangan Wisata 
di Seberang Ilir  Sungai Musi, Palembang. 

 

LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

PENATAAN DAN PENGEMBANGAN WISATA DI SEBERANG ILIR SUNGAI MUSI, PALEMBANG. 


