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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Pengertian Judul 

1.1.1. Arti Kata 

 Firefly (kunang-kunang) :  

Kunang-kunang adalah sejenis serangga yang dapat mengeluarkan 

cahaya dari dalam tubuhnya yang jelas terlihat saat malam hari. 

(wikipedia.org) 

 Garden (kebun) : 

Sebidang lahan, biasanya ditempat terbuka yang mendapat perlakuan 

tertentu oleh manusia, khususnya sebagai tempat tumbuh tanaman. 

(wikipedia.org) 

 Pusat : 

Tempat yang dianggap penting/tumpuan dari berbagai 

kedudukan/kegiatan sesuai dengan golongannya. 

 Penelitian : 

Kegiatan penelitian yang memiliki kepentingan komersial dalam 

kaitannya dengan riset ilmiah murni, dan pengembangan aplikatif 

dibidang teknologi. (wikipedia.org) 

 Pendidikan : 

Pembelajaran pengetahuan, ketrampilan, dan kebiasaan sekelompok 

orang yang diturunkan dari satu generasi kegenerasi berikutnya melalui 

pengajaran, pelatihan, atau penelitian. (wikipedia.org) 

 Pariwisata : 

Berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas 

serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan 

pemerintah daerah. (undang-undang no. 10/2009) 

 Klaten :  

Adalah kabupaten yang berada di provinsi jawa tengah. Pusat 

pemerintahan berada  di Klaten. 
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1.1.2. Arti Keseluruhan 

Firefly Garden Sebagai Pusat Penelitian, Pendidikan Dan Pariwisata 

yang dimaksud adalah sebidang tanah terbuka yang mempunyai 

luasan tertentu yang bertujuan melindungi jenis serangga khususnya 

serangga kunang-kunang sebagai kegiatan penelitian, proses belajar 

dan mengajar, serta sebagai tempat rekreasi bagi para wisatawan 

untuk melihat keindahan cahaya yang dimiliki serangga kunang-

kunang yang terletak di kabupaten Klaten. 

 

1.2. Latar Belakang 

Dewasa ini pariwisata sudah menjadi suatu kebutuhan manusia 

sebagai hiburan untuk melepaskan penat selama beraktivitas. Sehingga 

tempat-tempat pariwisata yang berada di Indonesia perlu adanya peningkatan 

dalam sektor pariwisata. Tempat wisata yang sedikit unik dan berbeda 

merupakan salah satu tujuan wisata yang di cari oleh sebagian besar manusia. 

Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu daerah sebagai tujuan wisata 

di Indonesia, memiliki berbagai macam obyek wisata baik wisata alam, 

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

Tengah adalah Kabupaten Klaten.   

Kabupaten Klaten adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang 

terletak di antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Surakarta. 

Kabupaten Klaten memiliki potensi daerah yang tinggi termasuk potensi 

wisatanya. Daerah klaten juga banyak terdapat tempat-tempat yang lembab 

dan basah seperti sawah, rawa, hutan, padang rumput, pada daerah yang 

kelembabannya tinggi sangat cocok untuk habitat kunang-kunang. 

Kunang-kunang merupakan salah satu jenis serangga yang dapat 

mengeluarkan cahaya berwarna kuning/hijau dari tubuhnya. Keberadaan 

kunang-kunang di alam memiliki peranan yang penting bagi keberlangsungan 

keseimbangan hayati dan kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan. Di 

dunia terdapat lebih dari 2000 spesies kunang-kunang, sebagian besar spesies 

kunang-kunang berada pada wilayah Asia tropical. 



 

 

| 3 
 

Populasi kunang-kunang semakin hari semakin berkurang jumlahnya. 

Beberapa waktu yang lalu kunang-kunang sangat mudah ditemukan terutama 

di desa-desa tetapi sekarang sangat jarang dapat dilihat. Untuk beberapa 

tempat, menurut laporan dari penduduk desa telah terjadi penurunan populasi 

kunang-kunang yang sangat tajam, bahkan tidak pernah lagi terlihat 

keberadaanya. Kemungkinan kehadirannya sudah terancam karena 

pembukaaan lahan dan hutan. Akibat dari situasi ini banyak dari kita hanya 

mengenal dan mendapat sedikit informasi dari kunang-kunang. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dibutuhkan perencanaan berupa 

kebun kunang-kunang yang terdapat habitat kunang kunang, tempat untuk 

berkembang biak bagi kunang-kunang dan museum sehingga dapat lebih 

mendukung dalam segi wisata, pelestarian dan pendidikan. Perencanaan dan 

perancangan kebun kunang-kunang tersebut merupakan salah satu 

pengoptimalan tempat wisata dengan berbagai fasilitasnya sebagai sarana 

rekreasi dan edukasi, dan selain itu juga melindungi keberadaan spesies 

kunang-kunang serta mampu meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten 

Klaten. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang sebuah Firefly Garden yang bertujuan sebagai Pusat 

penelitian, pendidikan serta pariwisata yang berkonsep Green Architecture. 

1.4. Tujuan dan Sasaran 

1.4.1. Tujuan 

Merencanakan dan merancang sebuah Firefly Garden sebagai pusat 

penelitian, pendidikan, pelestarian serta pariwisata. 

1.4.2. Sasaran 

Membuat sebuah kawasan yang kegunaannya sebagai pusat 

penelitian, pendidikan, pelestarian serta pariwisata yang berkonsep 

ramah lingkungan. 
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1.5. Batasan dan Lingkup Pembahasan 

1.5.1. Batasan pembahasan 

Pembahasan ditekankan sesuai dengan permasalahan perencanaan 

dan perancangan kebun kunang-kunang yang dapat mengungkap 

faktor perencanaan dan perancangan fisik. Sedangkan dana dan 

RAB tidak dilakukan pembahasan. 

1.5.2. Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan ditekankan hanya pada permasalahan yang 

berkaitan dengan kebun kunang-kunang beserta aspek 

pendukungnya. Fokus pembahasan berpedoman pada tujuan dan 

sasaran yang telah di tentukan dan hanya menyangkut disiplin ilmu 

arsitektur sedangkan ilmu yang lain hanya dipakai sebagai 

penunjang serta tidak dibahas secara mendalam. 
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1.6. Metode Pembahasan 

1.6.1. Metode Pengumpulan data 

Metode pembahasan dalam pencarian data dan penyusunan laporan 

DP3A ini adalah dengan cara studi literature dan browsing melalui 

internet pada tempat yang akan dijadikan sebagai rujukan 

perancangan kawasan (studi komparatif). Selain itu penulis juga 

melakukan observasi langsung ke tempat yang akan dijadikan site 

untuk perencanaan dan perancangan kawasan Firefly Garden. Hal 

itu dilakukan untuk mandapatkan data yang akurat dan kemudian 

dicocokkan dengan literature yang ada. 

Data tersebut ada 2 macam, yaitu : 

A. Data Primer, meliputi peta lokasi, kondisi tapak dan kawasan, 

identifikasi tipologi kawasan. Data ini diperoleh dari 

pengamatan langsung di lapangan, browsing dalam google earth 

dan internet tentang hal yang menyangkut Firefly Garden. 

B. Data Sekunder, meliputi latar belakang lokasi dan pembahasan 

kunang-kunang, diperoleh dari survey instansi, kepustakaan dan 

internet. 

1.6.2. Tahap Analisa 

Data analisa ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, 

yaitu : 

A. Metode Kuantitatif meliputi pengukuran besaran ruang 

berdasarkan kegiatan kebutuhan pemakaian ruang, penentuan 

luas bangunan dan kawasan yang disesuaikan dengan luasan 

tapak. Digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan 

menggunakan pola piker yang terukur. 

B. Metode Kualitatif dilakukan dalam analisis penyajian visual 

yang menggunakan tipologi arsitektural dan penyajian 

pembahasan menggunakan contoh pada visual beberapa 

kawasan. Digunakan untuk menyelesaikan masalah yang 
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bersifat verbal dan visual, terutama masalah pada penataan 

lansekap kawasan Firefly Garden.  

1.6.3. Tahap Kesimpulan 

Konsep perencanaan dan perancangan disusun berdasarkan 

kesimpulan dari analisa-analisa yang telah dilakukan pada 

pembahasan tentang Firefly Garden. 

 

1.7. Sistematika Pembahasan 

BAB I. PENDAHULUAN 

Berisikan tentang latar belakang penulisan, permasalahan yang terjadi dari 

berbagai segi, tujuan dan sasaran penulisan, lingkup pembahasan, metode 

yang digunakan serta sistematika pembahasan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi tentang uraian : 

 Tinjauan Taman 

 Tinjauan Kunang-kunang 

 Tinjauan museum 

 Tinjauan Pusat Penelitian 

 Tinjauan tentang pendidikan 

 Tinjauan tentang pariwisata 

 Tinjauan tentang Green Architecture 

 Studi banding 

BAB III. TINJAUAN LOKASI  

Berisi tentang : 

 Tinjauan Umum Kabupaten Klaten 

 Perkembangan Pariwisata kabupaten Klaten 

 Kondisi Wilayah Kota Klaten 

 Peraturan Bangunan Kota Klaten 

 Lokasi Pemilihan Site 
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BAB IV. ANALISA KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 

Berisi pendekatan konsep dasar perencanaan dan perancangan yang 

merupakan acuan untuk digunakan dalam merencanakan konsep perencanaan 

sekaligus konsep dasar perencanaan dan perancangan, yang merupakan 

transformasi sebagai hasil pemecahan permasalahan ke dalam desain, 

sekaligus menjadi kesimpulan akhir dari penulisan secara keseluruhan. 


