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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 PENGERTIAN JUDUL 

Fasilitas 

Sarana yang memudahkan dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan. 

Out Bound 

- Batas luar 

- Belajar menuju luar 

Pengembangan 

Suatu tahap atau proses pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kondisi 

yang ada agar menjadi lebih baik dan menarik sesuai dengan kebutuhan pemakai 

Obyek 

Benda, hal dsb yang dijadikan sasaran untuk di perhatikan 

Wisata                    

Kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan perjalanan yang dilakukan secara 

sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati suatu obyek dan daya tarik alam. 

Suban   

a. Bahasa asli  Daerah Bengkulu : Mata air panas. 

b. Suatu daerah yang berada di kecamatan Curup Rejang Lebong. 

 

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

“Fasilitas Out Bound sebagai Pengembangan Obyek Wisata Suban” adalah suatu tahapan 

atau proses pembangunan yang dilakukan dengan terarah dan teratur untuk meningkatkan 

kondisi atau potensi yang ada agar menjadi lebih baik dan menarik sebagai tempat aktifitas 

berupa permainan menuju atau di luar ruangan pada obyek wisata suban. 
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 1.2 LATAR BELAKANG 

1.2.1 Peran Pariwisata 

Melihat besarnya potensi kepariwisataan nasional bagi perekonomian Negara, 

maka dengan ketetapan MPR no. II/MPR/1993, tentang GBHN, telah digariskan 

bahwa “Pembangunan kepariwisataan di Indonesia diarahkan pada peningkatan 

pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi 

termasuk menggalakkkan sektor lain yang terkait, sehingga lapangan kerja, 

pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan negara serta pendapatan 

devisa meningkat melalui upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi 

kepariwisataan nasional. 

Dari kebijaksanaan pembangunan pariwisata tersebut, sektor usaha dibidang 

pariwisata harus dilakukan secara terpadu. Karena usaha pariwisata terdiri dari 

berbagai bidang usaha yang saling menunjang, antara lain seperti : pengelolaan 

bidang wisata, promosi, biro perjalanan, akomodasi, cendera mata dan berbagai usaha 

penunjang lainnya. Sarana akomodasi wisata sebagai salah satu bagian terpenting 

dalam usaha sektor pariwisata memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan baik 

secara kuantitas maupun kualitasnya dalam menunjang kepariwisataan nasional serta 

merupakan bagian usaha jasa pelayanan yang cukup potensial bagi peningkatan 

devisa negara. 

Seiring dengan semakin meningkatnya pembangunan di segala bidang baik di 

perkotaan sampai pedesaan, dan semakin padatnya penduduk terutama di kota-kota 

besar dengan segala permasalahannya, kemudian dengan segala aktivitas yang 

dilakukan manusia, maka kegiatan istirahat, refresing dan berwisata tidak terlepas 

dari manusia di jaman modern seperti sekarang ini. Kegiatan berwisata merupakan 

salah satu upaya penyegaran diri dari seorang selain untuk mewujudkan keinginan 

kembali ke alam . 

Tempat-tempat wisata banyak menawarkan potensi yang ada didalamnya baik 

itu mengenai keindahan alamnya maupun dari segi keindahan kebudayaan, dan 

banyak pula yang menawarkan fasilitas yang ada didalamnya sebagai penunjang atau 

pendukung kegiatan dan kebutuhan wisatawan, namun banyak pula obyek wisata 

yang sebenarnya memiliki potensi yang besar akan tetapi kurang mendapatkan 
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perhatian dari pemerintah, sehingga yang sebenarnya dapat menarik banyak 

wisatawan menjadi terabaikan.  

RIPPDA adalah pedoman pengembangan pariwisata yang menentukan arah 

perkembangan, terutama produk pariwisata sepertia apa yang akan dikembangkan, 

dimana lokasinya, kapan waktunya, dan siapa pemangku kepentingan terkait / SDM 

yang mendukung pengembangan produk pariwisata tersebut. Dengan demikian, 

pengembangan produk pariwisata menjadi pendekatan penting dalam menyusun 

sekenario pengembangan pariwisata suatu daerah. 

Produk pariwisata, dari sudut wisatawan adalah pengalaman total berwisata 

sejak wisatawan tersebut meninggalkan rumah, berwisata di daerah tujuan wisata, 

sampai ia kembali ke tempat tinggalnya. Pengalaman total wisatawan tersebut 

meliputi kegiatan yang dilakukan di destinasi wisata, modal transportasi yang 

digunakan , dll, termasuk pelayanan – pelayanan yang diberikan selama ia melakukan 

perjalanan. 

Kondisi alam yang konduktif ini sangat memungkinkan Rejang Lebong untuk 

mengembangkan dan mengemas potensi pariwisata secara optimal yang dapat 

ditawarkan kepada para wisatawan baik lokal maupun mancanegara sehingga secara 

kontributif nantinya mampu meningkatakan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) untuk 

membiayai pembangunan Rejang Lebong secara utuh dan menyeluruh. 

Oleh karena itu, dalam pembangunan kegiatan ini perlu adanya sinkronisasi 

dan koordinasi dalam memberikan prioritas pengembangan  objek. Kawasan wisata, 

dengan tetap memberikan perhatian serius terhadap kondisi lingkungan sehingga 

tidak mengurangi estetika alam Rejang Lebong. 

 

1.2.2    Potensi dan Daya Tarik Wisata. 

Daya tarik merupakan salah satu penyebab wisatawan mengunjungi suatu 

wilayah. Daya tarik wisata merupakan kunci utama suksesnya pengembangan 

pariwisata. Walaupun elemen – elemen lain seperti transportasi, akomodasi, dan 

promosi juga penting tetapi tanpa suatu alasan untuk mengunjungi daerah tersebut, 

maka pariwisata tidak akan berkembang. Oleh karena itu atraksi wisata merupakan 

salah satu faktor penentu dalam pengembangan pariwisata. 
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Aktraksi ini bisa bersifat berbeda setiap orang, tergantung kepada minat 

wisatawan itu sendiri. Karena itu, untuk membandingkan satu daya tarik dengan daya 

tarik lainnya akan berbeda untuk setiap individu. 

 

1.2.3 Tinjauan Umum Kawasan Suban. 

Kawasan Suban Air Panas berdasarkan Surat Keputusan bupati nomor : 42 

Tahun 2001 jo Rancangan peraturan Daerah memiliki luas ±3.000 m2. Link 

Transportasi Objek Wisata Air Panas perpaduan dengan jalan wisata Bukit Kaba dari 

Danau Mas harun Bastari (DMHB), objek wisata ini hanya ± 6 Km dari Pusat kota 

Curup. Secara Geografis terletak antara 3º, 27º - 24 Ls dan 1020º34,20 - 102º,33,33 

BT. 

Sesuai dengan namanya Objek ini terkenal dengan Potensi Alam air Panas 

bersumber dari Bukit Kaba. Suban artinya Mata air Panas ( Suban air Panas ) yang 

dapat mengobati berbagai penyakit kulit dan potensi lain didukung oleh air Terjun, 

sungai Suban air Panas yang membujur kesebelah Barat. Sungai ini sangat Potensial 

Pengembangan Sumber Aneka Aktraksi Air dan Usaha Perikanan, air deras yang 

dapat dijadikan pesona Objek dan sarana industri pariwisata lainnya seperti 

pembangunan  Bungalow, Home Stay, Pondok Wisata, Rumah Makan yang bersifat 

lesehan. 

 

1.2.4 Potensi Alam Kawasan Wisata Suban.  

Kabupaten Derah Tingkat II Rejang Lebong yang sebagian wilayahnya 

terletak di kawasan bukit barisan, mempunyai potensi alam yang dapat mendukung 

dari tempat rekreasi tersebut yang berupa daerah perbukitan dan hutan alami. 

Disamping mempunyai potensi alam yang bersumber air panas dan 

merupakan daerah tujuan utama para pengunjung. 

Pesona Panorama Alam Indah dikelilingi oleh Agrowisata : kopi, aren, 

perkebunan bamboo, salak pondoh dll yang dikembangkan masyarakat sekitar. 
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1.2.5 Potensi Mistik 

Didalam kawasan wisata Suban terdapat Cagar Alam yang terkenal dengan 

Cagar Budaya Makam Trisakti Peninggalan Putri Selangkah dan Batu Menangis yang 

sering dilakukan Ritual berbagai kepentingan bagi yang percaya pada kesaktian 

terkabulnya suatu permintaan yang dapat dimanfaatkan tamu baik dari dalam maupun 

yang dari luar daerah. 

 

1.3 RUMUSAN MASALAH 

1.3.1   Permasalahan Umum 

Untuk mengembangkan kawasan wisata sebagai kawasan wisata yang mewadahi, 

maka permasalahan-permasalahan yang dihadapi adalah: 

Dengan memanfatkan potensi alam yang ada bagai mana menciptakan kawasan 

yang bisa menarik minat pengunjung untuk datang dan menikmati keindahan alam yang 

ada. 

Kawasan wisata Suban yang tidak mengalami perubahan menyebabkan para 

wisatawan lebih tertarik berkunjung ke kawasan obyek wisata alam Danau Mas Harun 

Bastari yang lebih mendapat perhatian khusus dari pemerintah. 

 

1.3.2   Khusus 

a. Dengan keadaan dan kondisi daerah Suban yang landai dan berbukit , bagaimana 

mengolah landscape yang memanfaatkan potensi alam kawasan suban yang ada. 

b. Bagaimanakah bentuk bangunan yang konteks terhadap bangunan sekitar. 

 

 

1.4 TUJUAN DAN SASARAN 

1.4.1   Tujuan 

Menyusun konsep perencanaan dan perancangan kawasan wisata Suban sebagai  

fasilitas Ekowisata di kabupaten daerah tingkat II Rejang Lebong. 
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1.4.2   Sasaran 

Terselesaikannya permasalahan dan persoalan dengan hasil yang meliputi: 

a. Menemukan konsep penataan landscape yang sesuai dengan karakter alam kawasan 

Suban. 

b. Menemukan konsep tampilan bangunan yang kontek terhadap lingkungan sekitar. 

c. Menemukan konsep dasar perancangan fisik yang berdasarkan pada kebutuhan akan 

fasilitas. 

 

1.5. BATASAN DAN LINGKUP PENBAHASAN 

1.5.1.  Batasan pembahasan 

Pembahasan dibatasi pada masalah-masalah yang banyak berhubungan dengan tata 

ruang, baik tata ruang dalam maupun tata ruang luar, serta dengan penampilan fisik 

bangunan. 

 

1.5.2.  Lingkup pembahasan 

Pembahasan diungkapkan dalam disiplin ilmu arsitektur yang dapat dipakai sebagai 

landasan konsep untuk perencanaan dan perancangan Fasilitas Out Bound di obyek wisata 

suban di Kabupaten Rejang Lebong dan berdasarkan karakteristiknya tersebut di titik 

beratkan pada wisata alam. 

 

1.6 METODE PEMBAHASAN 

1.6.1. Pengumpulan data dengan metode: 

a. Data berupa data primer dan data sekunder. 

b. Metode pengumpulan data. 

c. Metode Observasi Lapangan. 

 Termasuk dalam wawancara, untuk mengetahui kondisi lapangan dengan benar dan 

mendapatkan, isu-isu yeng sedang berkembang di obyek wisata ini. 

d. Motode Study Literatur. 

 Upaya mendapatkan referensi untuk data obyek. Dilakukan dengan mengumpulkan 

data informasi dari buku-buku maupun lapangan yang terkait dengan obyek. 
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1.6.2. Analisa Data 

1. Pengolahan Data. 

Data yang di dapat diolah dengan data kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan data yang 

berupa angka dalam bentuk tabel. 

 

2. Analisa. 

Mengidentifikasi permasalahan untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan 

berpedoman pada kajian dan data yang ada. 

 

1.6.3. Konsep Perencanaan dan Perancangan 

Konsep perencanaan dan perancangan hasil analisa yang telah didapat sebelumnya 

sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. 

 

 
 


