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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi

1.1.1 Judul

PENGEMBANGAN KAWASAN PERKEBUNAN KAMPOENG

BAWEN MENJADI PUSAT AGRO WISATA JAWA TENGAH.

1.1.2 Pengertian Judul

Pengembangan: adalah proses, cara,perbuatan mengembangkan (1989: 414).Dan lebih

dijelaskan lagi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya WJS

Poerwadarminta, bahwa pengembangan adalah perbuatan menjadikan

bertambah, berubah sempurna (pikiran, pengetahuan dan

sebagainya).(KBBI)

Kawasan : Daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu, seperti tempat tinggal,

pertokoan, industri, dsb (KBBI)

Perkebunan     : Perkebunan adalah segala kegiatan yang

mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh

lainnya dalamekosistem yang sesuai; mengolah, dan memasarkan

barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu

pengetahuandan teknologi.( http://id.wikipedia.org/wiki/Perkebunan)

Kampoeng : Kelompok rumah yang merupakan bagian kota (biasanya dihuni orang

berpenghasilan rendah); desa; dusun; kesatuan administrasi terkecil

yang menempati wilayah tertentu, terletak di bawah kecamatan. (KBBI)

Bawen : Salah satukecamatan di dalamkabupaten Semarang, yang

berada di Jawa Tengah.( http://id.wikipedia.org/wiki/Bawen)

Menjadi : Kata penghubung yang menujukan penujukan atau yang di harapkan

untuk kedepannya.(KBBI)
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Pusat : Tempat yang letaknya di bagian tengah. (KBBI)

Agro Wisata : Wisata yang sasarannya adalah pertanian (perkebunan, kehutanan, dsb).

(KBBI)

Jawa Tengah : Salah satu provinsi yang ada di Indonesia. (www.wikipediacom)

Dari pengertian masing-masing kata tersebut, dapat disimpulkan bahwa

Pengembangan Kawasan Perkebunan Kampoeng Bawen menjadi Pusat

Agro Wisata di Jawa Tengah adalah sebuah wadah/tempat wisata yang berada

pada area pegunungan yang tinggi, fungsi sebagai area bertamasya atau

bersenang-senang serta sebagai salah satu pusat pengetahuan tentang perkebunan

baik dari tanamannya, produksinya, produk serta mengajarkan tentang ilmu alam

baik dari bumi dan langit. Dengan penekann ecotourism kawasan tersebut

mengembangkan sebuah wilayah yang ramah lingkungan serta dapat membiayai

dirinya sendiri dengan konsep kawasan mandiri.

1.2 Latar Belakang

1.2.1 Geografis Kota

Daerah bawen merupakan daerah yang sangat strategis serta

memiliki luas wilayah yang cuku luas ± 421 Ha dengan komoditi

perkebunan terbanyak adalah teh, kopi dan coklat. Bermula lahan

perkebunan milik Badan Usaha Milik Pemerintah oleh PT Perkebunan

Nusantara IX ini merupakan lahan tanam yang hanya menjadi tempat

untuk produksi teh,kopi dan coklat hingga pada tahun 1996 didirikan

Resto Banaran9 hingga sekarang. Dilihat dari perkembangan zaman

sekarang, polaorientasi yang ada pada PT Perkebunan Nusantara IX mulai

berubah dari orientasi pada gula mulai bergeser ke arah komoditi yang

sangat besar potensinya ditinjau dari permintaan pasar. Pergerakan

perkebunan yang mulai terbatasnya lahan perkebunan mendesak dari pihak

PT Perkebunan Nusantara IX mulai menduplikasi fungsi lahan serta pola
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pekerjaan yang menghasilkan Coming use lebih guna profit orientet untuk

perusahaan.

Awal mula dasar kesepahaman perpindahan ini bermula dari

arahan menteri Badan Usaha Milik Negara untuk memanfaatkan lahan

kembali serta memaksimalkan potensi yang dimiliki dari kepemilikan

lahan.

Potensi Kawasan Kampoeng Kopi Banaran, Bawen yaitu :

1. Letak geografis yang strategis karena merupakan daerah simpangan

masuk dan keluar kota serta merupakan wilayah hinterland dari Jawa

tengah yang berada di jalur pusat Jawa tengah.

2. Masih banyak potensi baik lahan serta bangunan yang dapat di

optimalkan

3. Sebagai salah satu penghasil teh, kopi dan coklat diharapkan mampu

menjadi pusat agro karena letak yang strategis serta di tunjang fasilitas

yang memadahi seperti Jalan Tol Bawen, terminal Bawen, Jalan

Lingkar Selatan Sala Tiga, Danau Rawa Pening serta deretan bukit

Bawen.

1.2.2 Kondisi Kepariwisataan di Bawen

Kepariwisataan di Kecamatan Bawen untuk saat ini belum

dimaksimalkan semaksimal mungkin, karena berada dijalan penghubung

kota – kota besar yang ada di wilayah DI Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Dengan adanya potensi tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan

pemanfaatan serta potensi yang terpendam menjadi lebih baik lagi,

sehingga dapat menarik daya Tarik wisata di Jawa tengah khususnya dapat

menujukan keunggulan Perkebunan Indonesia di mata dunia Internasional

dengan menujukan kualitas serta kuatintas baik pengolahan dan

pengelolaan. Serta di tunjangnya Planettarium serta hotel dapat

meningkatkan potensi ilmu alam lebih baik dari sebelumnya dengan
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belajar dari alam serta dimanfaatkan untuk alam guna menunjang

penggunanya.

1.2.3 Potensi dan Masalah Lokasi

Potensi perkebunan Bawen yang sangat potensional sangat mudah

dimanfaatkan khususnya yang telah di awali adanya tahap awal Banaran9

menjadi tolak ukur. Hanya saja kurangnya optimalisasi pemanfaatan lahan

dan penataanya menjadi salah satu penilaian tersendiri dari kawasan

tersebut.

Kondisi alam dan lahan yang sangat mendukung kawasan ini

menjadi potensi terbaik yang sangat diutamakan dalam perencanaan dan

perancangan sendiri. Kondisi fasilitas transportasi yang sangat mendukung

dengan adanya jalan TOL bawen, terminal Bawen, Jalur lingkar selatan

Salatiga. Serta potensi alam dari batasan yang sangat mendukung dengan

adanya Rawa Pening menjadi view tersendiri. Serta letak lokasi pada

perbukitan juga menjadi daya Tarik dalam perencanaan dan perancangan.

Gambar 1.1Site Tempat Penrencanaan Pusat Agro Wisata
Sumber : www.googlemaps.com/bawen (2015)
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Gambar 1.2Site Tempat Penrencanaan Pusat Agro Wisata
Sumber : www.googlemaps.com/bawen (2015)

Gambar 1.3Kondisi Kawasan Kampoeng Kopi Bawen
Sumber : Dokumen Pribadi, (2015)
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Gambar 1.4Kondisi Jalan Kawasankampoeng Kopi Banaran
Sumber : Dokumen Pribadi, 2014

1.3 Rumusan Permasalahan

Bagaimana konsep membuat suatupusat kawasan wisata agro dan planetarium

dengan memaksimalkan penataan lahan serta lanskape menjadi wisata rekreatif,

edukatif, dan  produksi/ pengolahan perkebunan, yang dapat menjadi wisata

unggulan di Jawa tengah tanpa merubah karakter alamnya serta mengoptimalkan

potensi lahan untuk meningkatkan kemampuan kemandirian kawasan itu sendiri?

1.4 Persoalan

1. Bagaimana batasan lahan dan zona kawasan yang akan dikembangkan?

2. Bagaimanakah pola tata massa dan penataan kawasan yang mendukung?

3. Bagaimana kebutuhan ruang dan spesifikasinya yang harus ada?

4. Karakter dan teknologi seperti apa yang akan di gunakan dalam bangunan dan

lingkungan yang ada?

5. Bentuk fasad terhadap penekanan ecotourism dan kesesuaian lansekap seperti

apa?
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1.5 Tujuan dan Sasaran

1.5.1 Tujuan

Adapun tujuan yang akan dicapai adalah merancang dan

merencanakan Pusat Agro WisatadanPlanettarium adalah:

1. Menciptakan sebuah area wisata dengan brand perkebunan dengan

wisata rekreatif, edukatif, dan produksi/pengolahan perkebunan, yang

dapat menjadi wisata unggulan di Jawatengah.

2. Menjadikan wisata agro yang ramah lingkungan dengan penekanan

Arsitektur Ecotourism pada aplikasi bangunan dan dalam penataan

lansekap.

1.5.2 Sasaran

Mendapatkan Konsep perencanaan dan perancangan yang berupa

kawasan yang nantinya dijadikan objek wisata dan dapat menampung dari

segala aktivitas pendidikan dan rekreasi yang dapat dilakukan di dalam

kawasan tersebut.

1.6 Lingkup Pembahasan

Pembahasan dititik beratkan pada disiplin ilmu arsitektur, sedangkan untuk

disiplin ilmu yang lain sebagai pendukung akan dibahas sesuai dengan porsi

keterlibatannya.

Pembahasan berdasarkan analisa data yang relevan pada perencanaan wisata

ternak  yang bersumber dari survey, peraturan, serta literatur.

Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah:

1.6.1 Metode Deskriptif

Merupakan metode yang mengemukakan tinjauan data

pelaksanaan perancangan, yang diperoleh dari:
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a. Metode Studi Literatur yaitu metode yang dilakukan untuk

mendapatkan data sekunder dari berbagai buku, catatan kuliah,

dokumen perencanaan dan pelaksanaan perancangan dan dokumen

lain sebagai acuan penyusunan laporan.

b. Metode Observasi yaitu pengamatan langsung pada pelaksanaan

untuk mendapatkan data-data fisik seperti gambar dan foto.

c. Metode Interview yaitu melalui wawancara dengan pihak-pihak yang

terkait dengan pelaksanaan perancangan (staff dan pengunjung).

1.6.2 Metode Analisa

Merupakan pengolahan data untuk mengetahui permasalahan yang

timbul dan mengidentifikasi apa yang menjadi penyebabnya untuk

kemudian mencari pemecahan masalah yang sesuai dengan

kawasanituendiri.

1.6.3 Metode Sintesa

Merupakan hasil analisa pemecahan masalah, yang diklasifikasi

dan selanjutnya diambil kesimpulan sebagai hasil perancangan, terutama

yang berkaitan dengan Pusat Agro Wisata Jawatengah, sehingga dapat

menjadi pertimbangan dan rekomendasi pada perencanaan yang akan

datang.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika

penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi penjelasan mengenai pengertian pariwisata serta pembahasan

lain yang berkaitan dengan penelitian
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BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN

Bab ini berisi gambaran umum dan khusus Kampoeng Kopi

Banaran, kondisi fisik bangunan dan daya dukung sarana dan

prasarana obyek wisata di Kabupaten Semarang

BAB IV : ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

Pada bab ini membahas bagaimana proses penelitian dari mulai

persiapan, mencari data, dan analisis data.
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