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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pengertian Judul

a. Taman

Laurie mengemukakan bahwa asal mula pengertian kata taman

(garden) dapat ditelusuri pada bahasa Ibrani gan, yang berarti

melindungi dan mempertahankan; menyatakan secara tidak

langsung hal pemagaran atau lahan berpagar, dan oden atau eden,

yang berarti kesenangan atau kegembiraan. Jadi dalam bahasa

Inggris perkataan “garden” memiliki gabungan dari kedua kata-

kata tersebut, yang berarti sebidang lahan berpagar yang digunakan

untuk kesenangan dan kegembiraan ( Michael Laurie, 1984).

b. Wisata

Berdasarkan UU RI No 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan, Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan

oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi

tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau

mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam

jangka waktu sementara.

c. Air

Air adalah cairan jernih tidak berwarna, tidak berasa, dan

tidak berbau yang terdapat dalam kehidupan manusia sehari-hari

(www.definisiair.com ).

d. Kuliner

Kuliner berati masakan atau makanan. Kuliner merupakan

suatu bagian hidup yang erat kaitannya dengan konsumsi makanan

sehari-hari dan sebuah gaya hidup yang tidak dapat dipisahkan dari

kehidupan sehari-hari. ( Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi

Ketiga tahun 2003 ).



2

e. Edukasi

Edukasi/Edukatif merupakan kegiatan proses belajar

mengajar yang sistem pendidikannya senantiasa berbeda atau

berubah – ubah dari masyarakat suatu masyarakat lain. Hal itu

disebabkan setiap masyarakat mempunyai sistem sosial, filsafat,

dan gaya hidup tertentu yang sesuai dengan tujuan, dasar maupun

nilai – nilai yang terdapat dalam masyarakat ( Syamsudin, 1989 ).

f. Rowo Jombor

Adalah sebuah rawa yang terdapat di desa Krakitan

kecamatan Bayat Kabupaten Klaten tepatnya berada ditengah –

tengah pemukiman penduduk dan persawahan yang dikelilingi oleh

pegunungan.

g. Permai

Permai memiliki beberapa arti yaitu kata elok dan indah. (Kamus

Besar Bahasa Indonesia).

h. Klaten

Klaten adalah sebuah kota kecil yang berada di jalur

Yogyakarta dan Solo. Kabupaten Klaten (Bahasa Jawa : Klathèn),

adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah . Ibukotanya

adalah Kota Klaten.  Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten

Boyolali di Utara, Kabupaten Sukoharjo di Timur, serta Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta di Selatan dan Barat

(http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Klaten ).

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan “Taman

Wisata Air Kuliner Edukasi di Rowo Jombor Permai Klaten “ adalah

taman wisata yang berada di perairan rawa yang menyajikan olahan

kuliner dari ikan dan berfungsi juga sebagai edukasi di bidang kuliner.

Taman air ini berada di kabupaten Klaten.
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1.2. Latar Belakang

1.2.1. Potensi Pariwisata Kabupaten Klaten

Indonesia memilki banyak potensi dan sumber daya alam yang

belum dikembangkan secara maksimal, termasuk didalamnya di sektor

pariwisata. Untuk lebih memantapkan pertumbuhan sektor pariwisata,

sehingga perlu diupayakan pengembangan produk-produk yang

mempunyai keterkaitan dengan sektor pariwisata. Pengembangan

kepariwisataan berkaitan erat dengan pelestarian nilai-nilai kepribadian

dan pengembangan budaya bangsa, dengan memanfaatkan seluruh potensi

keindahan dan kekayaan alam Indonesia. Pemanfaatan disini bukan berarti

merubah secara total, tetapi lebih berarti mengelola, memanfaatkan dan

melestarikan setiap potensi yang ada, dimana potensi tersebut

dirangkaikan menjadi satu daya tarik wisata.

Propinsi Jawa Tengah, sebagai salah satu wilayah tujuan wisata di

Indonesia, menawarkan berbagai macam obyek wisata baik obyek wisata

alam, budaya, maupun buatan. Salah satu daerah tujuan wisata di Jawa

Tengah yang kaya akan obyek dan daya tarik wisata tersebut adalah

kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten di

Propinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi pada sektor pariwisata. Hal

ini didukung oleh beberapa faktor yaitu kabupaten Klaten merupakan

daerah yang terletak diantara dua kota besar yaitu kota Yogyakarta dan

kota Surakarta.

1.2.2. Gambaran Umum Obyek Wisata Rowo Jombor Permai

Salah satu obyek wisata di kabupaten Klaten adalah Rowo Jombor

Permai. Rowo Jombor adalah rawa yang terletak di desa Krakitan,

kecamatan Bayat, kabupaten Klaten. Rawa ini terletak ± 8 km dari pusat

kota Klaten. Rawa ini dimanfaatkan sebagai pengairan, perikanan,

perdagangan. Atraksi wisata air dilihat sebagai jenis atraksi yang sesuai

dengan potensi yang dimiliki oleh kawasan Rowo Jombor Permai yang

sebagian besar berupa kawasan wisata air. Cukup banyak masyarakat
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sekitar kawasan yang bermatapencaharian dibidang perikanan dan

mengelolanya secara tradisional yang dapat menunjang terselenggaranya

kegiatan wisata air, misalnya memancing.

Salah satu potensi yang ada di Rawa Jombor Permai adalah adanya

warung apung yang berjajar di sekitar rawa yang menyajikan berbagai

macam kuliner dari ikan air tawar dan ikan laut. Misalnya ikan lele, ikan

gurami, ikan nila, udang, cumi – cumi, kepiting, dan lain – lain. Dengan

sajian kuliner dari berbagai jenis ikan, wisatawan juga dimanjakan oleh

pemandangan alam yang sangat indah yaitu berupa pegunungan yang

mengelilingi Rawa Jombor.

1.3. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa

permasalahan mengenai perencanaan dan pengembangan pariwisata

edukasi di Rawa Jombor  ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana merencanakan / meredesain Rowo Jombor Permai

sebagai wisata kuliner edukasi yang mampu menarik minat

pengunjung ?

b. Bagaimana mendesain sebuah kawasan wisata Rowo Jombor

Permai sebagai kawasan pariwisata kuliner edukasi?

1.4. Tujuan dan Sasaran

1.4.1. Tujuan

a. Merencanakan obyek wisata dengan unggulan atraksi wisata yang

mampu memberikan lingkungan baru yang lebih mendidik,

menyehatkan penggunanya dan mampu memberikan kepedulian yang

besar  terhadap pelestarian alam.

b. Mampu mewadahi aktivitas kegiatan wisata edukasi dibidang kuliner

dan mampu memberikan suasana kenikmatan dan kenyamanan untuk

menarik wisatawan.
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c. Memajukan kabupaten Klaten dalam sektor pariwisata sebagai salah

satu prioritas pembangunan penggerakan ekonomi masyarakat.

1.4.2. Sasaran

Merencanakan kawasan wisata darat dan air dengan

mempertimbangkan faktor – faktor yang menjamin kunjungan wisatawan

dan menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang antara wisata darat

dan air.

1.5. Lingkup Pembahasan

Pembahasan ditekankan pada perencanaan obyek wisata air, wisata

edukasi dan kuliner dimana rekreasi tersebut merupakan atraksi unggulan,

konsep kawasan yang menampilkan citra peduli akan pelestarian alam,

dimana penampilan kawasan dan bentuk bangunan diarahkan menjadi

sebuah bentuk yang memiliki daya tarik tersendiri bagi lingkungan

sekitarnya, serta pengolahan bentuk dan citra menjadi ciri yang dapat

memaknai kegiatan yang terjadi di dalamnya. Untuk memperoleh

kedalaman pembahasan, berusaha diungkapkan spesifikasi kegiatan khas

yang menuntut ungkapan arsitektural

Ruang lingkup pembahasan studi ini dibatasi pada 3 (tiga) ruang

lingkup, yaitu ruang lingkup substansi wilayah, 2 ruang lingkup kawasan

studi, dan ruang lingkup waktu.

a. Lingkup substansi materi

Secara substansial ruang lingkup studi ini dibatasi pada studi yang

terkait dengan usaha pengembangan atraksi wisata air di Kawasan

Rowo Jombor Permai kabupaten Klaten, yaitu antara lain sebagai

berikut:

1. Mengidentifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan

faktor eksternal (kesempatan dan ancaman) dalam pasar wisata

di kawasan Rawa Jombor Permai yang berguna untuk

mendukung usaha pengembangan atraksi wisata air sehingga
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diketahui arahan pengembangan atraksi wisata air di kawasan

tersebut. Hasil dari identifikasi ini adalah mengetahui kondisi

eksisting dan potensi yang dimiliki oleh Kawasan Rowo Jombor

agar dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik daerah tujuan

wisata.

2. Identifikasi dengan pendekatan pengembangan mengenai

kondisi eksisting berupa pertumbuhan produk dan kondisi pasar

di kawasan wisata Rowo Jombor Permai dalam usaha

pengembangan atraksi wisata air. Faktor-faktor pertumbuhan

produk antara lain yaitu kualitas dan keunikan atraksi wisata,

kualitas pelayanan dan ketersediaan fasilitas, kegiatan promosi,

ketersediaan sarana dan prasarana transportasi, sedangkan untuk

kondisi pasar antara lain yaitu jarak, tingkat pertumbuhan

pengunjung, tingkat perolehan pendapatan. Hasil dari

identifikasi ini adalah mengetahui kondisi atau situasi awal

suatu usaha pengembangan akan dilakukan. Hal ini diperlukan

mengingat pentingnya efisiensi dan efektifitas dalam setiap

perencanaan pengembangan.

3. Identifikasi dengan pendekatan kegiatan dan perilaku manusia

yaitu mengenai fenomena pengembangan yang dilihat dari sisi

permintaan,antara lain dari indikator sosioekonomis/demografis,

tujuan perjalanan, geografis, produk wisata, motivasi, persepsi

dan harapan para wisatawan pengunjung kawasan wisata Rowo

Jombor Permai. Hasil dari identifikasi permintaan wisata ini

yaitu segmentasi pasar wisata untuk mengetahui arahan dan

prioritas pengembangan yang akan dilakukan.

b. Lingkup Spasial Kawasan studi

Secara spasial, ruang lingkup studi penelitian ini diorientasikan

pada Kawasan Rowo Jombor Kabupaten Klaten. Secara geografis

Kabupaten Klaten terletak diantara 110o30'-110o45' Bujur Timur dan

7o30'-7o45' Lintang Selatan. Luas wilayah kabupaten Klaten mencapai
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665,56 km2. .Secara administrasi geografis Kabupaten Klaten ini

berbatasan dengan:

- Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo.

- Sebelah Selatan : Kabubaten Gunung Kidul

- Sebelah Barat : Kabubaten Sleman

- Sebelah Utara : Kabubaten Boyolali

Menurut topografi kabupaten Klaten terletak diantara gunung

Merapi dan pegunungan Seribu dengan ketinggian antara 75-160

meter diatas permukaan laut yang terbagi menjadi wilayah lereng

Gunung Merapi di bagian utara areal miring, wilayah datar dan

wilayah berbukit di bagian Selatan. Ditinjau dari ketinggiannya,

wilayah kabupaten Klaten terdiri dari dataran dan pegunungan, dan

berada dalam ketinggian yang bervariasi, yaitu 9,72% terletak di

ketinggian 0-100 meter dari permukaan air laut. 77,52% terletak di

ketinggian 100-500 meter dari permukaan air laut dan 12,76% terletak

di ketinggian 500-1000 meter dari permukaan air laut. Keadaan iklim

kabupaten Klaten termasuk iklim tropis dengan musim hujan dan

kemarau silih berganti sepanjang tahun, temperatur udara rata-rata

28-30o Celsius dengan kecepatan angin rata-rata sekitar 153 mm

setiap bulannya dengan curah hujan tertinggi bulan Januari (350mm)

dan curah hujan terrendah bulan Juli (8mm).

c. Lingkup Waktu

Lingkup waktu perencanaan Kawasan Rowo Jombor adalah 20

tahun ke depan. Hal ini sangat penting mengingat kawasan wisata ini

memiliki potensi yang harus di pelihara dan di jaga kelestariannya.

1.6. Metodologi Pembahasan

Perancangan yang dilakukan dengan cara mengolah data-data yang

berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu tahapan

pengumpulan data merupakan tahapan yang harus direncanakan untuk
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mendapatkan suatu hasil yang optimal yang sesuai dengan tujuan dan

sasaran penelitian. Data yang dibutuhkan dalam studi ini meliputi data

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kawasan wisata Rowo Jombor di

kabupaten Klaten.

Gambar 1.1 Diagram Alur Perancangan

Sumber : TOR Stupa .

1.7. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Pada tahap pertama mengungkap tentang latar

belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan

sasaran tentang pengembangan obyek wisata Rowo

Jombor, batasan dan lingkup pembahasan,

metodologi pembahasan serta sistematika

pembahasan.
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Bab II : Tinjauan Taman Wisata Air Kuliner Edukasi

Tahap kedua berisi tentang tinjauan umum dan

tinjauan khusus tentang pariwisata, rawa, wisata

rawa, edukasi, dan aquakultur.

Bab III : Tinjauan Rawa Jombor Permai di Kabupaten

Klaten

Gambaran umum lokasi Rowo Jombor Permai dan

kondisi saat ini.

Bab IV : Analisa Pendekatan Serta Konsep Perencanaan

dan Perancangan

Pendekatan konsep dasar perencanaan ( pemilihan

site, tata lahan, zoning, utilitas, pola sirkulasi ). Dan

pendekatan konsep dasar perencanaan ( kebutuhan

ruang, besaran ruang, tata hubungan ruang, tata

ruang dalam, bentuk bangunan, element bangunan,

struktur ) dan konsep dasar perancangan berisi

tentang penerapan konsep umum yang merupakan

hasil sintesa dan analisis pendekatan.


