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ABSTRAK

`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 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.

Kata Kunci : Taman Wisata, Rowo

Jombor, Kuliner

1. .PENDAHULUAN

1.1. Latar Blakang

Indonesia memilki banyak potensi

dan sumber daya alam yang belum

dikembangkan secara maksimal,

termasuk didalamnya di sector

pariwisata. Untuk lebih memantapkan

pertumbuhan sector pariwisata, sehingga

perlu diupayakan pengembangan

produk-produk yang mempunyai

keterkaitan dengan sector pariwisata.

Potensi alami yang dimiliki salah

satunya yaitu pemandangan rawa yang

sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai

lokasi kegiatan wisata air, sehingga

wisatawan dapat berinteraksi secara

langsung dengan alam, tidak hanya
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sekadar melihat atau menikmati

keindahan pemandangan alam saja,

melainkan melihat, melakukan sesuatu,

dan membeli atau memperoleh

sesuatu.Oleh karenanya perlu

diidentifikasi potensi rawa sebagai

sektor pariwisata. Pembangunan bidang

pariwisata diharapkan dapat memberikan

manfaat bagi masyarakat, karena sector

pariwisata merupakan salah satu sektor

non migas yang diharapkan memberikan

kontribusi yang cukup besar terhadap

perekonomian negara dan untuk

menhidupkan atau mengembangkan

kegiatan pariwisata

1.2. 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.

c. Memajukan kabupaten Klaten dalam

sektor pariwisata sebagai salah satu

prioritas pembangunan penggerakan

ekonomi masyarakat.

2. Tinjauan Taman Wisata Air Kuliner

Edukasi

2.1. Pengertian Pariwisata

Secara etimologi, pariwisata terdiri dari

dua kata yaitu pari dan wisata. Pari berarti

banyak, lengkap, berkali-kali, sedangkan

wisata berarti perjalanan atau bepergian.

Maka pariwisata artinya adalah suatu

perjalanan yang dilakukan secara berkali-

kali.. Dalam UU No.10/2009 tentang

kepariwisataan, Pariwisata adalah berbagai

macam kegiatan wisata dan didukung

berbagai fasilitas serta layanan yang

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan

pemerintah daerah. Apabila dikaitkan

dengan pariwisata air berarti segala sesuatu

yang berhubungan dengan wisata air,

termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik

wisata air, misalnya pemanfaatan

pemandangan alam dan keindahan kawasan

perairan karena letak geografis yang

didukung dengan adanya kegiatan rekreasi

dan atraksi wisata air seperti memancing,

berenang, berperahu, atau olahraga air.

Pariwisata timbul sebagai akibat dari
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aktivitas manusia yang berkaitan dengan

kebutuhan manusia yaitu perjalanan.

Pariwisata air memiliki hubungan yang erat

dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Pariwisata air adalah kegiatan

bepergian dengan tujuan atau obyek

pemandangan alam maupun buatan

berupa kawasan perairan.

b. Pariwisata air merupakan kegiatan

yang dilakukan diluar kegiatan

sehari-hari misalnya dengan

menikmati pemandangan kawasan

perairan.

2.2. Wisata Edukasi

Pendidikan ( Edukasi ) adalah

proses pembelajaran yang didapat

oleh setiap manusia (Peserta Didik)

untuk dapat membuat manusia

(Peserta Didik) itu mengerti, paham,

dan lebih dewasa serta mampu

membuat manusia (Peserta Didik)

lebih kritis dalam berpikir.

Pendidikan bisa diperoleh baik

secarah formal dan nonformal. Pendi

dikan formal diperoleh dalam kita

mengikuti progam-program yang

sudah dirancang secara terstruktur

oleh suatu intitusi, departemen atau

kementrian suatu Negara. Pendidikan

nonformal adalah pengetahuan yang

didapat manusia (Peserta didik)

dalam kehidupan sehari-hari

(berbagai pengalaman) baik yang dia

rasakan sendiri atau yang dipelajarai

dari orang lain (mengamati dan

mengikuti).

2.3. Wisata Kuliner

Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia Edisi Ketiga tahun 2003,

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. Karena setiap

orang memerlukan makanan yang

sangat dibutuhkan sehari-hari. Mulai

dari makanan yang sederhana hingga

makanan yang berkelas tinggi dan

mewah. Semua itu, membutuhkan

pengolahan yang serba enak. Kuliner

adalah kegiatan yang dilakukan

banyak orang dalam bidang

kebutuhan makanan, untuk hiburan.

2.4. Tepian Air ( Waterfront )

Berikut ini beberapa pengertian dari

Tepian Air ( Waterfront ) :

a. Pertemuan antara daratan dan air.
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b. Lahan atau area yang berbatasan

dengan air, terutama merupakan

bagian kota yang menghadap

laut, sungai, danau atau

sejenisnya.

c. Media ruang dengan air sebagai

elemen utama kawasan yang

mempunyai karakter tertentu

dipandang dari segi pola tata

ruang, orientasi media air, ciri

khas kota perairan, karakter air

dan karakter visual yang unik.

2.5. Garis Sempadan

Penetapan garis sempadan

dimaksudkan sebagai upaya agar

kegiatan perlindungan,

pengembangan dan pengendalian

atas sumber daya yang ada pada

sungai termasuk danau dan waduk

dapat dilaksanakan sesuai dengan

tujuannya. Penetapan garis sempadan

bertujuan :

a. Agar fungsi sungai termasuk

danau dan waduk tidak

terganggu oleh aktivitas yang

berkembang disekitarnya.

b. Agar kegiatan pemanfaatan dan

upaya peningkatan nilai manfaat

sumber daya yang ada disungai

dapat memberikan hasil secara

optimal menjaga kelestarian

fungsi sungai.

c. Agar daya rusak air terhadap

sungai dan lingkungan dapat

dibatasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun

2011 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Klaten Tahun

2011 – 2031 Pasal 24 Kawasan

Perlindungan Setempat :

1) Kawasan perlindungan

setempat sebagaimana

dimaksud pasal 21 huruf c

terdiri atas :

a. Sempadan sungai

b. Kawasan sekitar

danau atau waduk

c. Kawasan ruang

terbuka hijau kawasan

perkotaan

2) Kawasan sempadan sungai

sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. Dataran sepanjang tepian

sungai bertanggul dengan

lebar paling sedikit (lima)

meter dari kaki tanggul

sebelah luar.

b. Dataran sepanjang tepian

sungai besar tidak
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bertanggul diluar

kawasan permukiman

dengan lebar paling

sedikit 100 ( seratus)

meter dari tepi sungai

c. Dataran sepanjang tepian

anak sungai tidak

bertanggul di luar

kawasan permukiman

dengan lebar paling

sedikit 50 ( lima puluh )

meter dari tepi sungai.

3) Kawasan sekitar danau atau

waduk sebagaimana

dimaksud ayat (1) huruf b

berupa daratan dengan jarak

50 ( lima puluh ) meter

sampai dengan 100 ( seratus )

meter dari titik pasang danau

atau waduk tertinggi dengan

luas kurang lebih 34 ( tiga

puluh empat ) hektar berada

di sekitar Rawa Jombor

Kecamatan Bayat.

4) Kawasan ruang terbuka hijau

kawasan perkotaan

sebagaimana yang di maksud

pada ayat (1) huruf c dengan

luas kurang lebih 8.557 (

delapan ribu lima ratus lima

puluh tujuh ) hektar atau 42 (

empat puluh dua ) persen dari

luas kawasan perkotaan

kurang lebih 20.018 ( dua

puluh ribu delapan belas )

hektar.

2.5.1. Metode Penelitian

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 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.
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3. Tinjauan Rowo Jombor Permai Di

Kabupaten Klaten

3.1. Letak Geografis dan Administrasi

Menurut letak geografis, wilayah

kabupaten Klaten diapit oleh dua kota

budaya yaitu Yogyakarta dan Surakarta.

Di tinjau dari jaringan perhubungan,

kabupaten Klaten ditembus oleh jaringan

jalan yang berfungsi sebagai arteri

primer, yaitu jalan antara kota

Yogyakarta – kota Surakarta. Di

samping itu ditembus jalan kolektor

primer yaitu antara Kota Klaten ke kota

Boyolali dan antara kota Klaten ke kota

Sukoharjo / Wonogiri. Keadaan alamnya

sebagian besar adalah dataran rendah

potensial untuk pertanian dan merupakan

penyangga pangan untuk Jawa Tengah

dan sebagian lagi penghasil batu kapur

dan pasir yang bersumber dari gunung

berapi.

3.2. Jumlah Kunjungan Wisata di

Kabupaten Klaten

Jumlah Kunjungan Wisata di

Kabupaten Klaten

Tahun Total

Kunjung

%

2007 391.178 0,22 %

2008 355.146 0,20 %

2009 368.399 0,21 %

2010 347.565 0,19 %

2011 318.893 0,18 %

Total 1.781.181 100 %

Sumber : Dinas Pariwisata

Kabupaten Klaten 2011

3.3. Evaluasi Purna Huni Rowo

Jombor Permai Klaten

Kesimpulan dari beberapa

permasalahan di atas merupakan

suatu evaluasi dari sebuah pariwisata

yang dijadikan sebagai landasan

untuk menjadikan sebuah kawasan

wisata tersebut lebih baik

kedepannya. Yang perlu di

perhatikan adalah kebutuhan fasilitas

yang telah ada untuk ditambahkan

lagi agar Perkembangan Wisata

Rowo Jombor Permai dari tahun ke

tahunnya dirasa cenderung

berkurang hal ini disebabkan karena

ketersediaan fasilitas di Wisata

Rowo Jombor kurang. Jika fasilitas

yang ada di Rowo Jombor memenuhi

dan di dukung oleh Pemerintah,

maka Rowo Jombor Permai akan

berkembang
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3.4. Pemilihan Site

Pemilihan site berada di kawasan

Rowo Jombor Permai tepatnya di

sebelah Timur, Selatan dan Utara.

Hal ini di maksudkan agar dalam

pembagian zona dapat di bagi secara

maksimal. Penggunaan lahan – lahan

tersebut berdasarkan fungsi masing –

masing dari lahan. Untuk fasilitas

utama terdapat pada lahan yang

tepatnya berada di atas perairan

rawa. Pada tahap ini, warung apung

yang dulunya hanya berfungsi

sebagai warung makan saja, dalam

desain ini maka warung apung

berfungsi  dua yaitu sebagai wisata

kuliner dan wisata edukasi. Hal ini

dimaksudkan agar wisatwan dalam

menikmati sajian kuliner di dalam

warung apung, juga bisa belajar cara

membua sajian tersebut secara

langsung. Site yang dipilih memiliki

total luas keseluruhan 100.000 m²

atau 10 ha.

Lokasi Site Rowo Jombor Permai

3.5. Study Banding

Resto Sendang Ayu

merupakan sebuah wisata kuliner

yang berada di Jl. Jogja – Solo km

15 Kalasan Jogjakarta. Tempat ini

terletak dekat dengan Candi

Prambanan, berada di sebelah kiri

jalan dari Jogjakarta ke arah Candi

Prambanan. Tempat ini berada lebih

rendah dari jalan raya dan

didominasi oleh air. Keunikan

tempat ini adalah salah satu cara

untuk mencapai tempat lesehannya

adalah dengan gethekan. Gethekan

adalah perahu yg di kaitkan dengan

tambang (tali) yang di bentangkan

selebar sungai.

Tabel Komparasi
Elemen
Kajian

Rowo
Jombor

Sendang
Ayu

Kesimpula
n

Tata
Massa

Pola tata
masaa pada
kawasan
Rowo
Jombor
adalah
Linier.

Pola tata
masaa pada
kawasan
Rowo
Jombor
adalah
Linier.

Pola yang
tepat
digunakan
dalam
kawasan
taman air
wisata air
adalah
Radial.
Karena pola
ini
menghasilk
an suatu
pusat
kegiatan
yang
mampu
menampun
g semua
aktifitas.
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Tampila
n
Arsitekt
ur

Menggunak
an material
bambu, atap
dari asbes,
lantai
menggunak
an dan
mampu
menampung
banyak
pengunjung
karena
bentuk dari
warung
yang
memanjang
ke
belakang.

Material
yang di
gunakan
dari bambu.
Tempat
makan
menggunak
an gazebo
yang hanya
mampu
menampun
g
pengunjung
terbatas.

Tampilan
yang di
gunakan
menggunak
an material
yang
mampu
menyehatka
n dan
membuat
nyaman
pengunjung
. Karena itu
merupakan
salah satu
daya tarik
bagi
pengunjung
.

Jenis
Kuliner

Kuliner
yang di
sediakan
terbuat dari
berbagai
jenis
masakan
ikan yang di
olah
menjadi
berbagai
macam
aneka
masakan
lezat.

Kuliner
yang di
sediakan
tidak jauh
beda
dengan
warung
apung
Rowo
Jombor,
yang
membedaka
n hanya
beberapa
saja.

kuliner
yang di
tawarkan
banyak
yang
berasal dari
ikan karena
itu
merupakam
salah satu
chiri khas
dari
kawasan
wisata air
ini.

Sumber : Analisis Penulis 2012

4. Analisa Pendekatan serta Konsep

Perencanaan dan Perancangan

4.1. Gagasan Perencanaan

Dalam mendesain suatu kawasan

warung terapung di butuhkan beberapa

perencanaan yang mendasari

terbangunnya  wisata ini. Perencanaan

ini bertujuan untuk  memberikan suatu

desain yang mampu menarik wisatawan

domestik maupun mancanegara.

Kawasan wisata Rowo Jombor Permai

memiliki beberapa lahan kosong yang

dapat di jadikan sebagai pendukung dari

wisata Rowo Jombor. Dalam hal ini

lahan tersebut akan di jadikan sebagai

area parkir dan sebagai atraksi wisata

darat.

4.2. Redesain

Redesain adalah perancangan

kembali atau dirancang ulang, di mulai

dari awal kembali. Redesain di kawasan

wisata Rowo Jombor, di lakukan

khususnya untuk warung apung yang

tepatnya berada di atas perairan rawa.

Redesain ini di maksudkan untuk

menjadikan kawasan Rowo Jombor lebih

menarik lagi dari sebelumnya. Warung

apung yang sebelumnya hanya memiliki

bentuk yang sudah umum, maka di sini

warung apung akan di jadikan sebuah

tempat yang mampu menampung semua

aktivitas wisata kuliner dan memiliki

bentuk yang menarik.

Penempatan warung apung yang

dulu hanya di miliki oleh beberapa

orang, dalam desain ini akan di jadikan

satu kawasan yang saling berhubungan.

Warung apung akan diberikan jalur atau

akses menuju ke warung apung lainnya.

Hal ini untuk memudahkan pengunjung
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dalam menikmati sajian kuliner

sekaligus memberikan kenyamanan bagi

pengunjung berupa pemandangan alam

yang sangat indah. Untuk lahan sebelah

Timur dan Selatan akan di jadikan

sebuah kawasan wisata yang mampu

mendukung aktivitas utama yang telah

ada.

4.3. Pengguna Rowo Jombor

Jumlah pengunjung untuk 20 tahun ke

depan. Dirumuskan sebagai berikut :

Pt =Po (1+α) t

Po =30.414 pengunjung ( diambil th

2011 )

α =15 % ( -1% dikarenakan adanya

peningkatan diasumsikan

pengunjung meningkat menjadi 15% )

Pt =30.414 ( 1+15%)²º

=497771,8683
Pt=500.000 pengunjung /tahun

Pengunjung /minggu =
500.000 x 7 hari
365 hari =9.600orang / minggu

4.4. Program Ruang

Total kebutuhan area parkir ( outdoor )
= 5.135 m²
BCR/KDB = Building Coveradge

Ratio / Koefisien Dasar Bangunan

(prosentase maks luas lahan yang boleh

dibangun)

Total Lahan di perairan : 41.000 m²

BCR di air dengan asumsi 10 % = 10% x

41.000 = 4.100 m²

Total Keseluruhan lahan =100.000 m²

BCR 60% =60% x 100.000 = 60.000 m²

FAR/KLB = Floor Area Ratio / Koefisien

Lantai Bangunan (angka perbandingan

antara luas seluruh lantai dengan luas site)

FAR = 11426,01 / 100.000 = 0,114
GSB (Garis Sempadan Bangunan)

(garis batas yang boleh didirikan untuk

dinding terluar bangunan)

No Indoor Jumlah
1. Zona

Penerima
215,28

2. Zona
Pendukung

363,22

3. Zona
Pengelola

282,75

4. Zona Kuliner 826,8

5. Zona Edukasi 569,4

6. Zona Bermain 3777,2

7. Zona Service 102,96

Total 11426,01m²
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Untuk daerah perairan rawa, Garis

sempadan telah di tentukan 50 m dari

titik pasang tertinggi.

4.5. Organisasi Ruang

Zona Ruang

Organisasi Ruang

4.6. Sketsa Desain

4.7. Sketsa Gambar

4.8. Strukur

Pemilihan site terdapat 3 lahan

yang terpilih dan memiliki fungsi

bangunan yang berbeda – beda pula.

Struktur yang di gunakan juga

berbeda menurut fungsinya.

a. Struktur bangunan utama (

warung apung )Struktur

penopang warung terapung

adalah drum (ponton) kosong

dan hanya terisi angin. Struktur

apung terdiri dari atap, tiang

bambu, pengapung ( drum ), dan

lantai bambu.

Gambar 4.36. Struktur

Penopang  Warung Apung

Sumber : Samsudin, 2012

b. Struktur Atap

Struktur atap menggunakan

bambu yang diikat dengan

sebuah tali menyerupai serabut

dan di tali secara menyilang.

Pemilihan jenis material atap ini



11

bertujuan untuk memberikan

estetika dalam bangunan dan

penyejuk ruangan. Karena

bambu mampu memberikan

kehangatan dan kenyamanan di

dalam ruangan.

5. Hasil Perancangan

Interior Outlet Ikan

Interior Kuliner

Interior Kuliner

Eksterior

Eksterior

Eksterior

Eksterior
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Eksterior

6. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan : Hasil dari perancangan

yang dilakukan telah menghasilkan suatu

karya redesain yang mampu

memperbaiki bentuk dan memberikan

fasilitas yang memadai bagi pengunjung.

Saran : Dalam merancang suatu bentuk

bangunan di atas air, harus

memperhatikan garis sempadan yang

berfungsi sebagai jalur penghijauan atau

berfungsi sebagai habitat makhluk hidup

air.
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