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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pengertian Judul

Proyek yang di rencanakan berjudul ”Pengembangan Kawasan Wisata Industri

Rotan Yang Atraktif Dan Edukatif” Pengertian dari Judul di atas Adalah:

Pengembangan :Pengembangan wilayah (Regional Development) adalah upaya

Untuk memacu perkembangan sosial ekonomi,mengurangi

kesenjangan wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

(Konsep Penataan dan pengembangan Wilayah, 2011)

Kerajinan :sebutan bagi suatu benda hasil karya seni manusia. Kata '

kerajinan' berasal dari kata 'rajin' yang artinya barang/benda

yang dihasilkan oleh keterampilan tangan. Kerajinan

terbuat dari berbagai bahan. Dari kerajinan ini

menghasilkan hiasan atau benda seni maupun barang pakai.

Biasanya istilah ini diterapkan untuk cara tradisional dalam

membuat sesuatu.(http://id.wikipedia.org/wiki/Kerajinan, 2015)

Rotan :Rotan adalah sekelompok palma dari puak (tribus)

Calameae yang memiliki habitus memanjat, terutama

Calamus, Daemonorops, dan Oncocalamus. Puak

Calameae sendiri terdiri dari sekitar enam ratus anggota,

dengan daerah persebaran di bagian tropis Afrika, Asia dan

Australasia. Ke dalam puak ini termasuk pula marga

Salacca ( misalnya salak), Metroxylon (misalnya

rumbia/sagu), serta Pigafetta yang tidak memanjat, dan

secara tradisional tidak digolongkan sebagai

rotan.(http://industrirotan.blogspot.com/, 2012)

Kawasan :Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama

lindung atau budi daya. (Undang Undang Dasar No.27 ,

2007)

Industri wisata :Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata
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yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang

dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam

penyelenggaraan pariwisata(Undang-Undang Pariwisata No

10 , 2009)

Rekreatif Menyenangkan, atau menarik yang dapat mengembangkan

daya imajinasi dan kemampuan berfikir kritis serta

kemampuan mengespresikan ide ide

(http://kbbi.web.id/rekreatif, 2015)

Edukatif Bersifat mendidik, mengajarkan

(http://kbbi.web.id/edukatif, 2015)

Desa Trangsan :Nama  Desa  Trangsan  itu  sendiri berasal  dari  Bumi

TROWANGSAN, nama tersebut  diambil sesuai dengan

nama raja atau pemimpin yang membawahi bumi

Trowangsan  pada  waktu  itu,  karena  pemerintahan  pada

waktu  itu  dipimpin oleh  Raja  R.  Ng.  Setrowongso,

adapun  bumi  yang  dibawakan  disebut  Trowangsan,

karena  masyarakat  salah  mengucap  ejaan  maka

Trowangsan menjadi Trangsan. (Rahayu, 2011)

Jadi pengertian “ Pengembangan Kawasan Wisata Industri Rotan di

Desa Trangsan yang Rekreatif dan Edukatif “ mengembangkan kawasan

industri rotan sebagai industri wisata yang dapat menampung seluruh kegiatan

Pariwisata dan memperbaiki system dan pola pikir masyarakat manjadi industri

yang Bersifat mendidi menarik dan menyenangkan.

1.2. Latar Belakang

1.2.1 Potensi Desa Trangsan

Ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoaharjo,

Kecamatan Gatak memiliki potensi dengan prioritas pengembangan pada

sektor pertanian, perdagangan dan industri kecil menengah. Di Kecamatan
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Gatak juga berkembang perumahan-perumahan formal yang sampai saat ini

masih dalam proses pembangunan, terutama di Desa Mayang (perbatasan

dengan Kecamatan Baki).

Dalam hierarki perkotaan Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Gatak

menduduki orde utama, selain Kota Gatak, Kartasura dan Grogol. Dilihat

dari potensi lokasi Kecamatan Gatak dilintasi oleh jalur Solo – Yogyakarta.

Pengembangan kawasan kota ini memerlukan peningkatan sarana dan

prasarana seiring dengan peningkatan aktivitas yang terjadi di dalamnya.

Penyediaan prasarana dan sarana kota yang dibutuhkan, misalnya perbaikan

drainase, persampahan, pelayanan air bersih yang memerlukan perencanaan

yang matang agar terintegrasi dalam pelaksanaan pembangunan dan

memiliki pelayanan yang menjangkau secara optimal ke seluruh kawasan.

(Pembahasan DPRD , 2012)

Desa Trangsan  sebagai lokasi home industri pada hakekatnya ditujukan

untuk peningkatan kualitas kawasan agar dapat dimanfaatkan dan

dikendalikan pemanfaatannya untuk mencapai kondisi optimal dari semua

jenis kegiatan yang ada dalam ruang tersebut. Kondisi lahan yang tidak akan

dapat bertambah menyebabkan pelaku/stakeholder dalam kawasan

dihadapkan pada kompetisi pemanfaatan lahan.

Kondisi Industri kerajinan tangan di Desa Trangsan . Industri di

Dukuh. Jamur Trangsan Gatak Sukoharjo sangatlah berkembang terbukti

dengan variasi industri kerajinan tangan yaitu, Rotan, Enceng, Plastik dibuat

sebagai furniture dan hiasan pada interior, pasar untuk produk tersebut yang

utama adalah luar negeri dan untuk pasar local

Berikut adalah contoh contoh produk industri yang ada di Desa Trangsan .
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Tabel 1.1 Contoh Produk Industri kerajinan Tangan

Sumber :(http://industrirotan.blogspot.com/, 2012)

Dengan adanya pertumbuhan industri yang makin cepat serta tuntutan

perekonomian yang kian meningkat masyarakat. Desa Trangsan berpotensi

sebangai wisata industri.

Contoh Hasil Produksi kerajinan

Bahan

Rotan

Bahan

Enceng

Gondok

Bahan

Plastik
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1.2.2 Kelemahan Desa Industri

Di Desa Trangsan Kecamatan Gatak adalah daerah industri rotan yang

notebenya adalah industri kecil menengah sama pada saat ini sangat tidak

tertata sehingga sepi pengunjing dan minim investor yang masuk untuk

menanamkan modalnya. Kurang tertatanya kawasan ini adalah kondisi jalan

yang umumnya kurang baik, serta kurang memadai fasilitas fasilitas yang

ada. Tidak adanya loading dek untuk bongkar muat barang dan tidak adanya

pengelolaan limbah maupun sampah yang baik. Sehingga kawasan ini

terkesan kumuh dan kurang tertata, Uraian detail tentang permasalahan

dapat di lihat Di Bab III

1.3. Permasalahan

Berdasar latar belakang diatas, maka dibutuhkan suatu wadah yang

representative yang mampu mewadahi kegiatan kepariwisataan yang ramah

lingkungan melalui pengolahan limbah yang baik dan benar.

1.4. Persoalan

 Mengidentifikasi kegiatan apa sajakah yang mendukung dalam

Proses pengembangan Wisata Industri Rotan di Desa Trangsan yang

Rekreatif dan Edukatif

 Penataan kawasan yang mendukung Wisata Industri Rotan di Desa

Trangsan yang Rekreatif dan Edukatif

 Mendesain bangunan-bangunan untuk wisata yang Rekreatif dan

Edukatif

1.5. Tujuan

 Membuat kawasan yang aksesible dan nyaman.

 Menarik wisatawan dengan desain dan konsep desa wisata.

 Membuat karya bangunan bangunan Pengembangan Kawasan

Wisata Industri Rotan di Desa Trangsan yang Rekreatif dan

Edukatif
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1.6. Manfaat

 Meningkatkan kemampuan masyarakat, meningkatkan taraf hidup

masyarakat, dan memajukan industri rotan.

 Penerapan bangunan yang ramah lingkungan untuk kelangsungan

hidup mahluk hidup.

1.7. Lingkup Pembahasan

Pembahasan ditekankan pada aspek-aspek perencanaan dan perancangan

arsitektur untuk Pengembangan Kawasan Wisata Industri Rotan di Desa

Trangsan yang Rekreatif dan Edukatif,yang meliputi antara lain:

perundangan/kebijakan pemerintah, aspek-aspek fisik atau non fisik. Secara

fisik, lingkup pembahasan perancangan ini adalah Kabupaten Sukoharjo

dengan skala pelayanan bersifat regional.

1.8. Metode Pembahasan

Metode penulisan yang dilakukan adalah mengadakan pengumpulan data

melalui analisis sintesis, dimana data yang dianalisis disatukan kembali untuk

disintesiskan. Kemudian hasil dari analisis-analisis tersebut dilakukan suatu

pendekatan yang menjadi dasar penyusunan konsep program perencanaan dan

perancangan.

Adapun tahap yang dilalui yaitu :

a. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam proses perencanaan dan

perancangan.

b. Menganalisa permasalahan berdasarkan data primer dan sekunder serta

menyimpulkannya yang digunakan sebagai alternatif pemecahan.

c. Mengadakan pendekatan-pendekatan untuk mendapatkan solusi dan

merumuskan hasil-hasil sintesa kedalam suatu rumusan konsep

perancangan.
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1.8.1. Pengumpulan Data

a. Studi Literatur

Mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan teori, konsep dan

standar perancangan Pengembangan Kawasan Wisata Industri Rotan di

Desa Trangsan yang Rekreatif dan Edukatif.

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara mengenai masalah yang berkaitan

dengan perencanaan dan perancangan Pengembangan Kawasan Wisata

Industri Rotan di Desa Trangsan yang Rekreatif dan Edukatif dari

berbagai nara sumber dan dosen pembimbing secara langsung.

c. Observasi

Mengadakan pengamatan ke beberapa obyek Pengembangan

Kawasan Wisata Industri Rotan di Desa Trangsan yang Rekreatif dan

Edukatif yang memiliki fungsi hampir serupa untuk memperoleh data

kebutuhan ruang.

d. Study Komparatif

Melakukan perbandingan terhadap hasil observasi yang dilakukan

pada beberapa obyek serupa dan alternative lokasi yang dipilih untuk

analisa kriteria yang diterapkan pada Pengembangan Kawasan Wisata

Industri Rotan di Desa Trangsan yang Rekreatif dan Edukatif yang

diprogramkan.

1.8.2. Analisis

Yaitu dengan cara menganalisa data-data fisik dan non-fisik yang

diperlukan, kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam

mendesain Pengembangan Kawasan Wisata Industri Rotan di Desa

Trangsan yang Rekreatif dan Edukatif.
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1.8.3. Analisis Sintesa

Yaitu membandingkan antara teori dan kenyataan dengan

berpedoman pada literature tertentu untuk mencapai bentuk yang

maksimal.

 Penyusunan Konsep/Sintesis(DP3A)

 Perancangan Desain (di studio).

1.8.4. Konsep Perencanaan dan Perancangan

Membuat konsep/dasar perencanaan dan peracangan dengan

menggunakan metode deskriptif untuk memperjelas dan memperkuat yang

satu dengan yang lain yang diwujudkan dalam sebuah konsep perencanaan

dan perancangan.

I.9. Sistematika Pembahasan

Laporan DP3A ini disusun dalam empat tahap, mencakup hal-hal yang

berhubungan dengan proses Dasar Program Perencanaan dan Perancangan

Arsitektur. Mencakup latar belakang, tujuan, permasalahan, kajian teori, kajian

lokasi dan analisis pendekatan serta konsep perencanaan dan perancangan.

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang pengertian judul latar belakang permasalahan yang

diangkat sebagai dasar untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dalam

sasaran dengan penggunaan metode-metode tertentu.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tentang teori-teori yang terkait dengan Pengembangan Kawasan

Wisata Industri Rotan di Desa Trangsan yang Rekreatif dan Edukatif dari

literatur yang ada.
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BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN

Memberikan tinjauan mengenai lokasi perencanaan, seperti lokasi dan

lingkungan eksternalnya, aspek fisik, dan kebijakan pembangunan, dan

sebagainya.

BAB IV ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN

DAN PERANCANGAN

Bab ini berisi tentang gagasan perencanaan, analisa dan konsep site,

analisa dan konsep arsitektur, analisa dan konsep utilitas, analisa dan konsep

struktur, anaisa dan konsep pengkondisian ruang.


