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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Pengertian Judul 

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PARALAYANG  DI 

WONOGIRI (Penekanan pada Green Arsitektur), dari judul tersebut dapat 

diartikan perkata sebagai berikut : 

Pusat          : Titik yang tepat berada ditengah (pada 

lingkaran, bola, dsb); tempat yang letaknya 

yang dibagian tengah; pokok yang juga 

tumpuhan. (KBBI Umi Chulsum, S,pd dan Windy  

Novia, S,pd, tahun 2006) 

Pendidikan : Proses pengubahan sikap dan perilaku 

seseorang atau kelompaok orang dalam 

mendewasakan usaha munusiamelalui upaya 

pengajaran dan pelatihan. (KBBI Umi Chulsum, 

S,pd dan Windy  Novia, S,pd, tahun 2006) 

Pelatihan                              : Tempat berlatih atau; cara dan proses melatih.( 

KBBI Umi Chulsum, S,pd dan Windy  Novia, S,pd, 

tahun 2006) 

Paralayang          : Salah satu terbang bebas. Paralayang dapat 

diartikan sebuah parasut yang dapat 

diterbangkan dan dapat mengangakat para 

penerbang. Parasut atau pesawat ini lepas 

landas atau mendarat dengan menggunakan 

kaki penerbang. (www.geogle.com) 

Wonogiri                              : Pemerintahan tingkat II di propinsi Jawa 

Tengah. (www.jateng.go.id, 2008) 

Green Arsitektur  :  Sebuah konsep arsitektur yang meminimalkan 

pengaruh buruk terhadap lingkungan alam 
maupun manusia dan menghasilkan tempat 
hidup yang lebih baik dan lebih sehat, yang 
dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber 
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energi dan sumber daya alam secara efisien 
dan optimal. (Brenda & Robert Vale. 1991. Green 
Architecture Design for Sustainable Future,  Thames 
and Hudson, London) 

 
 

Jadi pengertian judul secara keseluruhan dari “Pusat pendidikan 

dan Pelatihan Paralayang di Wonogiri dengan pendekatan Green 

Arsitektur” adalah sebuah tempat atau wadah di Kabupaten Wonogiri yang 

diperuntukkan untuk belajar atau berolahraga paralayang, serta dalam 

pendekatan perancangan bangunannya mengembangkan sebuah konsep 

arsitektur yang meminimalkan pengaruh buruk terhadap lingkungan alam 

maupun manusia dengan memanfaatkan sumber energi sekaligus sumber 

daya alam secara efisien dan optimal 

 

1.2. Latar Belakang 

1.2.1. Indonesia Sebagai Pariwisata Dan Olahraga 

Indonesia mempunyai kondisi alam yang sangat eksotis dengan 

keindahan panorama alamnya. Banyak turis berlibur dan juga banyak 

menetap pula di Indonesia, hal ini disebabkan karena telah mencintai 

indonesia lahir maupun batin. apa sesungguhnya kekuatan atau daya tarik 

pariwisata Indonesia yang membedakannya dengan negara lain. Pada 

umumnya akan menjawab keindahan alamnya. 

 Untuk yang jarang melakukan perjalanan wisata ke mancanegara 

maka jawaban tersebut mungkin benar karena memang tidak pernah melihat 

alam lain. Kembali pengelolaan peninggalan budaya tidak sebanding dengan 

peninggalan budaya Yunani, Roma, Mesir, kemampuan kita masih 

tertinggal. Bahkan di kawasan ASEAN saja pengelolaan peninggalan 

budaya kita masih ketinggalan dibandingkan dengan Thailand atau Kamboja 

dengan Angkor Wat nya. 

 Sesungguhnya keindahan alam ataupun peninggalan budaya secara 

fisik tidak lebih dari seonggokan gunung atau candi ataupun 

benda/bangunan lainnya, ataupun pantai yang indah yang juga dimiliki oleh 
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berbagai negara yang lokasinya berdekatan dengan lumbung turis 

internasional. (Drs. H. Oka. A. Yoeti. MBA, Pengantar Ilmu Pariwisata, Angkasa 

Bandung) 
 Oleh karena itu haruslah disadari bahwa kekuatan pariwisata 

Indonesia adalah terletak pada manusianya. Manusia yang hangat, ramah 

tamah, murah senyum dan gemar menolong tamunya, sehingga membuat 

“kangen” untuk kembali lagi, terlebih Indonesia mempunyai alam yang bisa 

digunakan untuk kegiatan olahraga misalnya olahraga air, olahraga udara, 

hacking, traveling, offroader, adventure, dan masih banyak lagi alam yang 

bisa dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga. 

Olahraga yang sekarang ini mulai diminati sebagai alternatif 

olahraga adalah olahraga udara, selain itu olahraga ini juga bisa sebagai 

ajang bisnis yang menguntungkan. Indonesia sering digunakan sebagai tuan 

rumah penyelengara olahraga paralayang. 

Tempat lokasi di Indonesia yang sering digunakan event paralayang 

adalah Bali, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, 

Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, 

Yogyakarta, Wonogiri. 

Penyelenggaraan kejuaraan lintas alam (cross country) Wonogiri XC 

Challenge 2009 usai sudah. dengan hasil yang gemilang. Ini adalah 

penyelenggaraan terbesar, peserta terbanyak, dukungan  dan kerja sama 

beberapa pihak yang memicu semangat  bertanding dengan    kualitas  dan 

hasil petandingan yang gemilang, rekor jarak terlampaui baik oleh pilot 

asing maupun Indonesia. Pilot asing terjauh oleh Choi keun Ha 75,07 km 

dan Pilot Indonesia  Moch Ali sejauh 65 km sebuah prestasi  terbaik selama 

sejarah terbang paralayang lintas alam di Indonesia. 

Dalam event ini juga  terdaftar dan diakui oleh FAI (ferderasi  

aeronotique international) sebagai penyelenggaraan  kejuaraan  category 2 

dan pre world cup class 2.  

Dengan penyelengaraan Kejuaraan   FAI cat 2 dan Pre World Cup 

class 2  yang diselenggarakan di Indonesia ini,  dongkrakan rangking 
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Indonesia akan terangkat cepat dan pilot Indonesia semakin banyak yang 

masuk ke rangking pilot dunia. Sekaligus sebuah pembelajaran yang amat 

berharga untuk pilot –pilot indonesia terbang dengan pilot-pilot asing yang 

rutin mengikuti kejuaraan dunia dan international.  

Hasil yang  membanggakan dengan prestasi Pilot Indonesia bisa 

menduduki di posisi ke 2 dan ke 3 di  Wonogiri XC challenge ini 

merupakan salah satu tolak ukur dari perkembangan prestasi Paralayang 

nomor lintas alam ( XC) Indonesia. 

Banyaknya antusias oleh para atlet dalam negeri  olahraga 

paralayang dan even-even nasional maupun internasional, hal ini perlu 

dikembangkan dan memberi pengetahuan tentang dunia Aerosprot kepada 

masyarakat. Sehingga Indonesia mempunyai atlet-atlet yang handal dalam 

olahraga paralayang. (www.Paralayang.org) 

 

1.2.2 Perkembangan Olahraga Paralayang 

Dunia paralayang identik dengan kiprah para pendaki gunung. 

Keinginan turun dengan cepat setelah puas melahap sejuta tanjakan dalam 

pendakian ternyata melahirkan bentuk petualangan lain. Sebuah mainan 

baru pemacu adrenalin dalam tubuh. Sensasi yang dihasilkan pun tak kalah 

mengasyikkan.  

Tahun-tahun awal perkembangan paralayang di Indonesia 

didominasi oleh pendaki gunung. Sebab, mereka suka naik gunung tapi 

berkeinginan cepat turun. Itu sebabnya, pada awal kelahirannya di 

Indonesia, paralayang populer dengan sebutan terjun gunung.  

Bersama Alm. Dudi Arief Wahyudi, Gendon mendirikan kelompok terjun 

gunung Merapi di Yogyakarta pada Januari 1990. 

Selama tiga bulan, kedua tokoh paralayang ini giat berlatih. Dari teknik 

mengembangkan parasut, latihan terjun sampai cara mengendalikannya di 

angkasa. Medan latihan pun berpindah-pindah, kadang di kampus atau 

bukit-bukit pasir Parangtritis.  
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Setahun kemudian, terjun gunung mulai dilirik para petualang lainnya. 

Nama-nama beken seperti Wien Soehardjo, Bismo, Daweris Taher dan 

Ferry Maskun mulai meramaikan panggung dunia pembangkit adrenalin 

ini. Dua nama awal adalah pendaki dan pemanjat asal klub Skienege 

sedang sisanya penerbang gantolle. 

Pada tahun 1992, komunitas paralayang bertambah banyak. Tapi 

sayangnya pertumbuhan bagus itu tak diiringi dengan ketersediaan alat. 

Tercatat hanya ada lima buah parasut sampai akhir tahun 1992. Agar 

teroganisir rapi, para penerbang ini sepakat membentuk wadah berskala 

nasional, Pusat Paralayang Indonesia (PPI). 

Di tahun-tahun berikut, paralayang makin mendapat tempat di hati 

petualang lokal. Karena berkesan menakutkan ,berpikir untuk mengganti 

sebutan terjun gunung untuk olahraga ini. jika disebut terjun gunung, 

seolah-olah kita melompat dari gunung begitu saja tanpa bekal apa-apa. 

Setelah rapat bersama, pada 23 Mei 1993 istilah paralayang resmi 

dibakukan untuk mengganti nama sebelumnya. Peresmian nama itu 

dilakukan di Gunung Haruman, Jawa Barat.  

Perkembangan paling pesat terjadi pada periode 1993 hingga 1996. 

Alat bertambah banyak, penerbangnya juga terus bertambah. Dan tak lagi 

terbatas pada kaum pendaki saja, tapi melebar ke berbagai kalangan alias 

umum. Kegiatan yang dijalankan mulai teratur. Pada tahun 1994, 

paralayang secara resmi masuk ke dalam pembinaan PB FASI (Federasi 

Aero Sport Indonesia) di bawah naungan Pusat Gantolle Indonesia. Masih 

di tahun yang sama, diadakan eksibisi ketepatan mendarat paralayang 

pertama di Puncak, Bogor, pada bulan April. Ada 20 penerbang dari 

Jakarta, Bogor, dan Yogyakarta yang mengikuti acara ini. 

Munas V PB FASI pada tahun 1996 di Lembang, Bandung, 

paralayang resmi menjadi bidang tersendiri yang kedudukannya sejajar 

dengan gantolle di bawah Pusat Layang Gantung Indonesia (PLGI).  

Saat PON XV tahun 2000 di Jawa Timur digelar, paralayang telah 

dinyatakan sebagai salah satu mata lomba yang dipertandingkan. Ada 
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empat medali emas yang disediakan. Peserta yang ikut sebanyak 32 atlet 

dari delapan kontingen.  

Karena makin populer, banyak akses ke lokasi peluncuran 

paralayang tak lagi harus ditempuh dengan jalan kaki atau bersusah payah 

mendaki sebuah gunung. Sebut saja, Kampung Toga di Sumedang, 

Wonogiri dan Parangtritis. (http://paralayang.org/index.php) 

Kenikmatan yang dicari sedikit banyak telah bergeser dari sensasi 

mendaki gunung lalu terbang dari puncaknya menjadi hobi terbang saja. 

Peminat terbang dari puncak gunung memang agak kendor. Kisah-kisah 

petualangan tenggelam dengan kesibukan mengejar prestasi,” tuturnya. 

(str/bayu dwi mardana)    

 

1.3  Perkembangan Pariwisata Di Kabupaten Wonogiri 

Di Kabupaten Wonogiri terdapat banyak tempat wisata yang bisa 

dikunjungi. Baik wisata spiritual, petualangan, wisata alam dan olahraga.  
Tabel I.1.Potensi Obyek Wisata 

Kabupaten Wonogiri 

No Obyek Wisata Keterangan 
1 Waduk Serba 

Guna  “Gajah 
Mungkur” 

6 Km ke arah barat daya dari kota wonogiri,merupakan wisata air,Kebun 
Binatang Mini , pentas seni. 
Misalnya :Upacara Jamasan Pusaka,Maraton,Layang Gantung (Ganthole), 
Paralayang, Lomba Dayung dan Balap Sepeda yang bersifat Nasional dan 
Internasional. 

2 Tugu Pusaka 6 Km ke arah utara merupakan tempat penyimpanan Pusaka Mangku 
Negoro I (pertama). 

3 Gunung Giri Merupakan Petilasan Sunan Giri 
4 Gunung 

Gandul 
Terletak 2,5 Km ke arah Barat kota Wonogiri ,dengan panorama indah dan 
alami,tempat untuk camping dan muda-mudi pecinta heking. 

5 Kayangan Terletak 50 Km ke arah Tenggara,berupa petilasan pertapaan para Raja 
Jawa,Batu Akik dan Air Terjun 

6 Goa Stalaktit 
dan Stalakmit 

Daerah Wonogiri banyak memiliki Goa-goa Stalaktit  dan 
Stalakmit,dengan nilai alami yang menarik antara lain : 

 Goa Ngantap di Bayem Harjo ± 50 Km 
 Goa Platar di Platarejo ± 50 Km 
 Goa Putri Kencana di Pracimantoro ± 38 Km 

7 Pantai Nampu 
dan Sembukan 

Terletak 60 Km dari Wonogiri ke arah selatan,kono pantai ini  merupakan 
pintu gerbanganya Nyai Roro Kidul,bertambah mistis dengan upacara 
labuhan tiap bulan Suro 

8 Taman 
Selopadi 

200 M dari kota Wonogiri anda dapat menyaksikan sebuah batu 
“Plintheng Semar” 

9 Jala Terapung 
dan Arena 

Merupakan daya upaya pengembangan beberapa jenis ikan air tawar 
didalam memanfaatkan air waduk dengan sistim jala dan karamba 
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Pancingan 
(Wisata Argo) 

terapung.Terletak di teluk cakaran ± 9 Km ke arah Barat Daya kota 
Wonogiri dapat di jumpai pula warung makan terapung dan arena 
pancingan dengan panorama alami yang indah.  

10 Air Terjun 
Silamanuk 

Teletak ± 55 Km ke arah Timur kota Wonogiri di kec.Slogohimo,berupa 
air dan pamandangan alam 

 
Sumber : Dinas Perhubungan,Pariwisata,Seni dan Budaya 

Kabupaten Wonogiri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Gambar 1.1.Lokasi Obyek WisataKabupaten Wonogiri 

(Sumber : www.wonogiri.go.id, 1 Agustus 2010) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Tourism Map Kabupaten Wonogiri 
           (Sumber: www.Wonogiri.go.id , 1 Agustus 2010) 
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Dari sekian obyek pariwisata yang ada di Kabupaten Wonogiri merupakan aset 

pendapatan daerah di Kabupaten Wonogiri yang selalu dikembangakan dan di 

lestarikan untuk menarik para pengunjung wiasatawan, baik wiasatawan lokal 

maupun wisatawan dari luar daerah Kabupaten Wonogiri,  tentunya tidak luput 

dengan para pengunjung yang ada dari sekian obyek wisata yang ada setiap 

harinya. 
 

Tabel I.2.Jumlah Pengunjung Obyek Wisata Menurut Pengunjung 
 Dewasa dan Anak Kabupaten Wonogiri  

 
Bulan Jumlah Pengunjung 

Januari 
Febuari 
Maret 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Agustus 
September 
Oktober 
Nopember 
Desember 

3.438 
12.807 
12.844 
14.123 
2.714 
58.455 
8.332 
1.978 
1.540 

129.215 
12.875 
1.864 

Jumlah 2007 260.185 
Jumlah 2006 189.521 
Jumlah 2005 188.322 
Jumlah 2004 255.330 
Jumlah 2003 187.877 

 
Sumber : Dinas Perhubungan,Pariwisata,Seni dan Budaya 

Kabupaten Wonogiri,2007

 Di lihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pengunjung setiap 

tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan, bahwa obyek wisata yang 

berada di Wonogiri berpotensi menarik minat wisatawan untuk berkunjung.  

 

1.4   Potensi Kabupaten Wonogiri Sebagai Tempat Olahraga Paralayang 

Bertaraf Internasional 

 Wonogiri, (bahasa Jawa: wanagiri, secara harfiah "Hutan di Gunung"), 

adalah sebuah daerah kabupaten di Jawa Tengah, sebagian luas adalah 

pegunungan dan terdapat waduk Gajah Mungkur yang terletak 3.5 Km dari pusat 

kota. 
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 Desa Kembang kecamatan Wonogiri kurang lebih 5 Km dari pusat kota 

Wonogiri adalah tempat aktifitas olahraga paralayang, dan sebagai tempat latihan 

maupun diadakannya even nasional maupun internasional. Pada tahun 2009 even 

perlombaan paralayang yang diadakan di Wonogiri : 

 Final Result Wonogiri XC Challenge 2009        

Hasil Kegiatan - Final Result Wonogiri XC Challenge 2009  

 Open Result WXCC 2009  

1st.   Jungman Choi ( Sungliders R2 XC ) ( Korea) 

2nd.  Lilik Darmono ( Gin, boomerang 5 ) ( Indonesia ) 

3 rd.  Elisa Manueke ( Gin, Boomerang 5 ) ( Indonesia ) 

 National Result WXCC 2009  

1st.  Lilik Darmono ( Gin, boomerang 5 ) ( Jawa Tengah )  

2nd. Elisa Manueke ( Gin, boomerang 5 ) ( Jawa Tengah )  

3 rd. Bima Putra ( Gin, Boomerang 6 ) ( Jawa Tengah ) 

 Women Result WXCC 2009  

1st.  Xiangping Ho ( Niviuk, Peak ) ( China ) 

2nd. Milawati Sirin ( Niviuk, Peak ) ( Indonesia ) 

3rd.  Christina Schreiber ( Independence , dragon ) ( German ) 

 Serial Class Result WXCC 2009  

1st.  Xiangping Ho ( Niviuk, Peak ) ( China ) 

2nd. Andhika Mountnear ( Niviuk, Peak ) ( Indonesia ) 

3rd.  Hening Paradigma ( Gin, Boomerang Sport ) ( Indonesia ) 

 National Team Result WXCC 2009  

1st.  Jawa Tengah ( Central Java ) 

2nd. Kalimantan Timur ( East Kalimantan) 
(www.Paralayang.org) 

 

1.5.  Rumusan Permasalahan 

a) Bagaimana merancang sebuah Pusat Pendidikan dan pelatihan 

Paralayang yang dapat menampung kegiatan olah raga sekaligus  
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pelayanan wisata olahraga paralayang dan sebagai terapi dengan fasilitas 

yang lengkap dan nyaman. 

b) Bagaimana merencanakan sebuah bangunan dengan konsep green 

arsitektur untuk fasilitas pusat pendidikan dan pelatihan paralayang  

yang berada di Wonogiri. 

 

1.6. Tujuan dan sasaran  

 1.6.1.  Tujuan  

1. Pusat pendididikan dan pelatihan paralayang Wonogiri bertujuan 

memberikan pelayanan informasi pendidikan dan pelatihan, dan 

untuk menumbuhkan minat olahraga paralayang bagi masyarakat, 

serta sebagai ajang rekreasi yang dikomersilkan bagi masyarakat 

awam sebatas mengetahui atau mencoba olahraga paralayang. 

2. Merangsang perkembangan kabupaten Wonogiri dalam menghadapi 

laju perkembangan zaman melalui sektor pariwisata dan olah raga, 

dengan tujuan untuk memberikan wadah yang dapat memberikan 

informasi dan pengetahuan aero sport khususnya olahraga 

paralayang.  

3. Untuk memberikan terobosan tentang penerapan konsep Green 

arsitektur pada bangunan pusat pendidikan dan pelatihan paralayang. 

 

1.6.2. Sasaran 

Merencanakan sebuah bangunan  Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

Paralayang yang mampu mewadahi aktifitas didalamnya dengan 

pendekatan konsep Green Arsitektur. 

 

1.7. Batasan dan Lingkup Pembahasan  

1.7.1. Batasan 

a. Pembahasan lebih ditekankan pada permasalahan dan persoalan yang 

ada, dengan harapan nantinya akan menghasilkan faktor penentu 

pada perencanaan dan perancangan fisik bangunan. 
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b. Pembahasan dilakukan dalam lingkup pemikiran dan disiplin ilmu 

arsitektur dan pembahasan diluar itu dibahas dalam batasan sebagai 

pendukung. 

 

1.7.2. Lingkup Pembahasan 

Pembahasan ditekankan pada citra dan bentuk bangunan yang 

memiliki konsep green arsitektur, dimana penampilan dan bentuk 

bangunan diarahkan menjadi sebuah bentuk bangunan yang ramah 

lingkungan. 

 

1.8. Metode Pembahasan 

Metode yang di gunakan dalam konsep perencanaan dan perancangan dari 

Musium Paralayang Wonogiri Sebagai Media Pariwisata dan pengetahuan 

Olahraga Udara  pembahasan antara lain :  

a. Pengumpulan data dan pengklarifikasian data yang meliputi : 

Survey, Litelatur, Observasi, dan Wawancara. 

b. Analisa pengolahan data yang meliputi menganalisa penemuan 

lokasi, tapak, aktifitas personal dan hal–hal lain yang 

berhubungan dengan arsitektur. 

c. Berdasarkan analisa yang dilakukan kemudian dilakukan sintesis 

untuk mendapatkan perancangan.  

 

I.9.  Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang pengertian judul, latar belakang, Rumusan 

Permasalahan, Tujuan dan Sasaran, Lingkup Pembahasan, Metode 

Pembahasan, dan Sistematika Pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang tinjauan secara umum sejarah perkembangan olahraga 

aero sport dan paralayang, Studi Literatur Terhadap Bangunan Pusat 
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Pendidikan dan Pelatihan Paralayang, serta tinjauan beberapa 

bangunan yang melayani dibidang Pariwisata.   

BAB III TINJAUAN KABUPATEN WONOGIRI   

Berisi tentang tinjauan khusus mengenai potensi pariwisata dan 

eksistensi Tempat Pelatihan dan Pendidikan Paralayang, yang berada 

di kabupaten Wonogiri. 

BAB IV ANALISA PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN 

DAN PERANCANAGAN  

Berisi tentang pendekatan–pendekatan konsep yang dipakai sebagai 

acuan dalam menyusun konsep dasar perencanaan dan perancangan 

Tempat pelatihan dan Pendidikan Paralayang, yang terletak di 

Kabupaten Wonogiri. 


