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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  PENGERTIAN JUDUL 

FISH CENTER 

Di Waduk Lalung Karanganyar 

a. Fish : Ikan 

b. Center : Pusat 

c. Waduk : Kolam besar tempat mengumpulkan dan menyimpan air 

untuk dipakai dimusim kemarau 

d. Lalung : Nama sebuah Kelurahan di kabupaten Karanganyar 

e. Karanganyar : Nama sebuah Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah. 

Bila dilihat dari garis bujur dan garis lintang, maka Kabupaten 

Karanganyar terletak antara 110°40’ – 110°70’ BT dan 7°28’ – 

7°46’ LS. Ketinggian rata-rata 511 meter di atas permukaan laut 

serta beriklim tropis dengan temperatur 22°-31°. 

Jadi pengertian dari FISH CENTER adalah suatu tempat 

yang di dalamnya terdapat berbagai kegiatan yang berhubungan 

dengan ikan yang merupakan fasilitas komersial di Karanganyar, 

yang mewadahi masyarakat dalam melakukan aktivitas yang bersifat 

rekreatif, edukatif, informatif, juga kebutuhan akan kesehatan dan 

kebutuhan akan kuliner. 

 

1.2. LATAR BELAKANG 

1.2.1. Latar Belakang Umum 

Indonesia dikenal sebagai negara terkaya kedua dalam 

keanekaragaman hayati setelah Brazil di Amerika Latin. Namun, di 

bidang perikanan, Indonesia dapat dikatakan sebagai negara terkaya 

pertama. Tak kurang dari 2.000 spesies ikan terdapat di perairan 

Indonesia, baik laut maupun perairan tawar seperti danau, sungai, 

rawa, dan lain-lain. Dari sebanyak itu yang dapat dibudidayakan 
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sebagai ikan konsumsi sangat sedikit, hanya sekitar 25 spesies saja. 

Kebanyakan, hanya ditangkap dari alam. Jika hal ini dibiarkan 

berlanjut maka akan banyak spesies ikan itu cepat musnah atau 

hilang dari alam dan ini tidak akan pernah dapat dikembalikan. 

Banyak contoh yang sudah kita ketahui, misalnya Harimau Jawa 

yang sudah punah dan ada juga yang diambang kepunahan dan telah 

didaftar di dalam CITES, seperti ikan Arwana Super Red, ikan 

Napoleon, dan lain-lain (Badan Riset Kelautan dan Perikanan 

Republik Indonesia, 2005). 

Menurut Direktori Ikan Hias (2004), pasar ikan hias 

(tropical fish) dapat dibagi menjadi 4 bagian besar, yaitu: 

1. Ikan hias air tawar (freshwater ornamental fish)  

2. Ikan hias air laut (marine ornamental fish)  

3. Tanaman ikan hias air tawar (freshwater ornamental 

plants/aquatic  plan)  

4. Kerang-kerangan atau biota laut (invertebrates)  

Pada awalnya, mayarakat memelihara ikan hias hanya 

sebatas hobi dan belum mengarah ke usaha komersial. Sejalan 

dengan perkembangan kemajuan di bidang teknologi budidaya dan 

didukung oleh sarana transportasi yang semakin modern, kini usaha 

budidaya ikan hias semakin semarak dan bergairah. Hal ini antara 

lain juga dipacu oleh prospek pasar yang cukup baik dengan 

jangkauan lebih luas  

Seiring dengan pergeseran pola konsumsi ikan dari 

pemenuhan kebutuhan pangan ke arah pemuasan rohani, dunia 

perdagangan ikan hias mulai mendapat perhatian yang serius dari 

masyarakat. Dengan adanya keinginan masyarakat untuk menikmati, 

memiliki, dan membudidayakan ikan hias baik dalam akuarium 

maupun di kolam. Kondisi ini tidak disia-siakan oleh para pemilik 

modal untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga 
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kesempatan yang ada menyebabkan para pedagang menjadikan 

bisnis ikan hias sebagai mata pencaharian yang sangat menjanjikan.  

 

1.2.2. Gambaran Umum Kabupaten Karanganyar 

Kabupaten Karanganyar terletak di bagian Tenggara 

Propinsi Jawa Tengah, Indonesia. Berbatasan langsung dengan 

Propinsi Jawa Timur di sebelah Timur, Kabupaten Sragen di sebelah 

utara, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo disebelah 

selatan dan Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali di sebelah Barat. 

Bila dilihat dari garis bujur dan garis lintang, maka 

Kabupaten Karanganyar terletak antara 110°40’ – 110°70’ BT dan 

7°28’ – 7°46’ LS. Ketinggian rata-rata 511 meter di atas permukaan 

laut serta beriklim tropis dengan temperatur 22°-31°. 

Berdasarkan data dari 6 stasiun pengukur yang ada di 

Kabupaten Karanganyar, banyaknya hari hujan selama tahun 2008 

adalah 95 hari dengan rata-rata curah hujan 2.453 mm, dimana curah 

hujan tertinggi terjadi pada Bulan Maret dan terendah pada Bulan 

Juli, Agustus, dan September. 

Luas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 77.378,64 Ha, 

yang terdiri dari luas tanah sawah 22.474,91 Ha dan luas tanah 

kering 54.902,73 Ha. Tanah sawah terdiri dari irigasi teknis 

12.929,62 Ha, non teknis 7.587,62 Ha  dan tidak berpengairan 

1.957,67 Ha. Sementara itu luas tanah untuk 

pekarangan/bangunan 21.171,97 Ha. Dan luas untuk tegalan/ kebun 

seluas 17.863,40 Ha. Di Kabupaten Karanganyarterdapat hutan 

negara seluas 9.729 ha dan perkebunan seluas 3.251,50 Ha. 
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Jumlah Penduduk di Kabupaten Karanganyar berdasarkan 

sensus penduduk 2010 sebanyak 813.159 jiwa, yang terdiri dari laki-

laki 402.503 jiwa dan perempuan 410.629 jiwa. Sedang sex ratio 

sebesar 98,03. Dengan luas Kabupaten Karanganyar 773,78 Km2, 

maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten 

Karanganyar adalah 1.051 jiwa/Km2. 
Table 1.1 

Jumlah Penduduk Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 

No Kecamatan Jenis Kelamin Jumlah Sex 
Rasio Laki Laki Perempuan 

1 Jatipuro 13.718 13.437 27.155 102.09 
2 jatiyoso 17.467 17.278 34.745 101.09 
3 Jumapolo 17.278 16.694 33.972 103.50 
4 Jumantono 19.991 20.406 40.397 97.97 
5 Matesih 19.001 19.429 38.430 97.80 
6 Tawangmanggu 21.059 21.244 42.303 99.13 
7 Ngargoyoso 15.341 15.629 31.033 97.76 
8 Karangpandan 18.573 19.192 37.765 96.77 
9 Karanganyar 36.701 38.027 74.728 96.51 
10 Tasikmadu 27.463 38.572 56.035 96.12 
11 Jaten 38.542 39.740 78.282 96.99 
12 Colomadu 35.041 36.157 71.171 96.84 
13 Gondangrejo 36.293 36.599 72.892 99.16 
14 Kebakramat 28.904 29.817 58.721 96.16 
15 Mojogedang 28.928 29.153 58.081 99.23 
16 Kerjo 16.189 16.600 32.789 97.52 
17 Jenawi 12.068 12.592 24.660 95.84 

 Kabupaten 402.530 410.926 813.159 98.03 
 Provinsi 16.117.634 16.334.952 32.452.586 99 
      
 Indonesia 119.256.896 17.840.155 237.105.051 101 
Sumber : http://blogs.unpad.ac.id/kknmkaranganyar2011/desa-
karanganyar/profil-wilayah/ 

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu 

daerah adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang 

berkualitas. Merujuk pada amanat UUD 1945 beserta 

amandemennya (pasal 31 ayat 2), maka melalui jalur pendidikan, 

pemerintah (khususnya pemda) secara konsisten berupaya 

meningkatkan SDM penduduk kabupaten Karanganyar. Peningkatan 
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SDM sekarang ini lebih di fokuskan pada pemberian kesempatan 

seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, 

terutama penduduk kelompok usia sekolah. 

Komposisi penduduk menurut pendidikan yang ditamatkan 

memberikan gambaran tentang keadaan kualitas sumber daya 

manusia. Bagi kepentingan pembangunan, kebutuhan akan tenaga 

kerja berpendidikan tinggi dirasakan sangat penting.Pendidikan 

menyebabkan meningkatnya partisipasi dalam angkatan kerja dan 

meningkatnya produktivitas. 

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Karanganyar, pada tahun 

2009: 

a. Jumlah sekolah : 

 SD N : 477 Sekolah 

 SD Swasta : 15 sekolah 

 MI : 58 Sekolah 

 SLTP N : 50 Sekolah 

 SLTP Swasta : 26 Sekolah 

 Madrasah Tsanawiyah : 23 Sekolah 

 SMU N : 12 Sekolah 

 SMU Swasta : 6 sekolah 

 SMK N : 5 Sekolah 

 SMK Swasta : 23 sekolah 

 Madrasah Aliyah : 4 Sekolah 

 Perguruan Tinggi : 12 Buah 

b. Jumlah murid : 

 SD/MI : 82.414 siswa, dengan guru sebanyak 5.459 orang 

 SLTP/MTS : 36.444 sisiwa, dengan guru sebanyak 2.799 

orang 
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 SLTA/MA : 21.778 sisiwa, dengan guru sebanyak 1.837 

orang 

Selain jumlah murid dan guru, dapat pula diketahui bahwa 

secara umum ketika memasuki pendidikan SD dan SMP, maka 

jumlah murid laki-laki lebih banyak di bandingkan dengan 

perempuan, tetapi ketika memasuki jumlah jenjang SMA dan 

perguruan tinggi maka dapat dilihat bahwa jumlah murid dan 

mahasiswa perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, kecuali 

pada sekolah SMK swasta. 

1.2.3. Tinjauan Waduk Lalung  Karanganyar 

Waduk Lalung terletak di Desa Lalung, Kecamatan 

Karanganyar. Dibangun pada masa penjajahan Jepang sekitar tahun 

1940-an, dengan luas 7.394 h dan volume 5.000.000 m3, air waduk 

Lalung ini berasal dari sungai Jetis. seperti waduk-waduk yang lain, 

pembangunan waduk ini unutk pengairan sawah di sekitar waduk. 

Keindahan waduk ini dapat di jumpai ketika matahari terbenam atau 

saat matahari terbit. ketika sore hari, sering dijadikan tempat 

bersantai anak-anak muda. ketika bulan puasa, waduk ini ramai di 

kunjungi kawula muda  

 

saat setelah suh 

 

 

 

 

 
Gbr 1.2: Waduk Lalung Karanganyar 

Sumber : Dokumen Penulis, 2011 
Pontensi yang ada di Waduk Lalung saat ini adalah sebagai 

tempat bersantai dan relaksasi, sebagai tempat memancing , pada 
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pagi dan sore hari kebanyakan warga sekitar datang ke waduk 

Lalung untuk joging. Ada juga potensi negatifnya yaitu sebagian 

warga memanfaatkan ruang dalam waduk sebagai sawah, ada juga 

warga yang datang ke Waduk Lalung ini untuk mengembala hewan 

piaraannya. 

  

 

 

 

 

 

  
 

Gbr 1.3: Aktivitas di Waduk Lalung Karanganyar 
Sumber : Dokumen Penulis, 2011 

 
Dengan melihat potensi yang ada di waduk Lalung 

Karanganyar ini merupakan obyek yang pontensial untuk 

dikembangkan menjadi obyek wisata, bisnis, kuliner, dan 

pendidikan.  

 

1.3. PERMASALAHAN DAN PERSOALAN 

1.3.1. Permasalahan 

Bagaimana mewujudkan Fish Center, sebagai fasilitas 

komersial di Karanganyar, yang mewadai masyarakat dalam 

melakukan aktivitas yang bersifat rekreatif, edukatif, informatif, juga 

kebutuhan akan kesehatan dan kebutuhan akan kuliner. 

1.3.2. Persoalan 

Persoalan yang kemudian timbul dari perencanan Fish 

Center adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana konsep pemilihan dan pengolahan site yang tepat dan 

sesuai dengan fungsi, tujuan, daya dukung aktifitas lainnya 

disekitar lokasi guna mendukung keberadaan Fish Center. 

  

joging Memancing 
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b. Bagaimana sistem peruangan yang diterapkan agar bisa mewadai 

aktivitas yang bersifat rekreatif, edukatif, informatif, juga 

kebutuhan akan kesehatan dan kebutuhan akan kuliner. 

c. Bagaimana tampilan fisik bangunan yang dapat mencerminkan 

sebagai bangunan komersial yang modern.  

d. Bagaimana memilih tatanan landscape dan zonavikasi yang 

mampu mendukung proses berlangsungnya kegiatan rekreasi 

maupun kegiatan komersial serta menjadi sebuah kawasan obyek 

wisata di Waduk Lalung Karanganyar.  

 

1.4. TUJUAN DAN SASARAN 

1.4.1. Tujuan 

Tujuan dari Fish Center  direncanakan dan dirancang 

dengan konsep terpadu yang menggabungkan kegiatan memancing, 

belanja, kuliner, edukasi dan wisata. Dengan maksud menghasilkan 

sinergi yang baik dalam rangka pengembangan kawasan secara 

menyeluruh, khususnya dikawasan waduk Lalung, sekaligus menjadi 

alternative tujuan rekreasi memancing, edukasi, wisata dan komersial 

di kabupaten Karanganyar.   

1.4.2. Sasaran 

Mendapatkan konsep bangunan yang sesuai dengan fungsi 

yang ada   “Fish Center” serta menjadi sebuah kawasan obyek wisata 

di Waduk Lalung  Karanganyar. 

 

1.5. LINGKUP PEMBAHASAN 

Lingkup pembahasan berada pada disiplin ilmu Arsitektur 

yang berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai yaitu pembahasan 

tentang konsep Fish Center sebagai fasilitas komersial di 

Karanganyar, yang mewadai masyarakat dalam melakukan aktivitas 

yang bersifat rekreatif, edukatif, informatif, juga kebutuhan akan 

kesehatan dan kebutuhan akan kuliner. Hal-hal di luar ilmu 
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Arsitektur dibatasi dan disesuaikan dengan masalah-masalah yang 

muncul dalam mewujudkan Fish Center. 

 

1.6. METODOLOGI PEMBAHASAN 

1.6.1. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang akan dipakai adalah melalui tahapan :  

a. Survey 

Survay lapangan untuk mendapatkan data yang menyangkut site 

terpilih.  

b. Studi Literatur  

Usaha untuk mengumpulkan data sekunder dari buku, catatan, 

internet dan dokumen lain yang berhubungan dengan topik.  

Untuk memperoleh cross check data yang benar, serta 

mendapatkan data-data tambahan yang meliputi aktivitas serta 

kebutuhan pengguna, memahami kegiatan yang berlangsung dan 

persyaratnnya. 

 

1.6.2. Metode Pengolahan Data 

Menggunakan Metode Sintesa dengan mengidentifikasikan 

potensi dan kondisi di lapangan kemudian dikaitkan dengan 

permasalahan-permasalahan yang sehingga didapatkan factor-faktor 

pemecahan untuk mencapai tujuan dan sasaran. 

1.6.3. Merumuskan Konsep 

Merumuskan sintesa dari hasil korelasi antar komponen 

pembahasan dan outputnya digunakan sebagai pedoman penentuan 

desain. 
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1.7. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Tahap I : Pendahuluan  

Tahap pendahuluan yang berisi tentang pengertian judul, latar belakang 

permasalaan dan persoalan, tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan dan 

batasan, metode pembahasan dan sistematika 

 

Tahap II : Tinjauan Teori  

Merupakan tinjauan mengenai perkembangan ikan hias masa kini, Water 

Front, Pasar, Pemancingan, komersial, edukasi  dan rekreasi obyek wisata. 

 

Tahap III : Tinjauan Lokasi  

Tinjauan umum tentang Kabupaten Karanganyar mengenai kondisi, 

potensinya, demografi. Dan tinjauan khusus tentang Waduk Lalung 

Karanganyar mengenai kondisi waduk, potensi waduk dan prospek waduk 

Lalung di Kabupaten Karanganyar. 

  

Tahap IV: Analisa pendekatan serta Konsep Perencanaan Dan 

Perancangan 

Berisi tentang konsep dasar perencanaan dan perancangan dasar Fish Center 

di Waduk Lalung Karanganyar, yang digunakan sebagai acuan untuk 

transformasi perencanaan dan perancangan kawasan dan fisik bangunan. 

 


