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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Deskripsi 

Judul : “ PENGEMBANGAN DESA WANGEN SEBAGAI KAWASAN 

WISATA ISLAMI ” 

a. Pengertian Judul 

1. Pengembangan 

Pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan (Sumber : 

KBBI) 

2. Wisata 

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, 

pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang 

dikunjungi dalam jangka waktu sementara. (Undang-Undang RI No 10 Tahun 

2009 Tentang Kepariwisataan) 

3. Islam 

Islam adalah agama (ad-din) syariat (peraturan hukum) yang ditetapkan 

oleh Allah. (Sumber : Tafsir Ibn Katsir) 

4. Akhiran – i 

Arti yang dihasilkan dengan pengimbuhan -i adalah yang bersifat. atau 

yang berhubungan atau berkaitan dengan kata awalan (Simber : KBBI) 

5. Arti Keseluruhan 
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 Wisata Islami adalah kegiatan perjalan dengan tujuan tujuan rekreasi, 

pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang sesuai 

peraturan agama Islam 

1.2. Latar Belakang 

Republik Indonesia terdiri dari 17.508 pulau, dengan populasi sebesar 222 

juta jiwa pada tahun 2006, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat 

di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, meskipun secara 

resmi bukanlah negara Islam.  

 
 

Gambar 1. 1  Grafik penduduk muslim di 10 negara penduduk muslim (2010) 

(Sumber : http://www.pewforum.org/2010/11/04/muslim-population-of-indonesia/) 
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Sebagai Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dan letak yang berdekatan 

dengan negara-negara muslim, Indonesia seharusnya mampu mengembangkan 

konsep wisata Islami dalam skala nasional maupun internasional. 

 
 

Gambar 1. 2  Grafik penduduk muslim di 10 negara penduduk muslim (2010) 

( Sumber : http://www.pewforum.org/2010/11/04/muslim-population-of-indonesia/ ) 

 

Berdasarkan The Travel and Tourist Competitiveness Report 2014 dalam 

World Economic Forum, Indonesia menempati peringkat ke-50 setelah Malaysia 

(25), Singapura (11), dan Thailand (35). Oleh karena itu peningkatan manajemen 

kualitas dan kuantitas pariwisata yang berkosepkan “ Islami ”. Pariwisata Islami 

menjadi kebutuhan yang sangat di perlukan sebagai misi dakwah dan kompetisi 

antar negara.  

Agama Islam memberikan petunjuk dengan turunya Al-quran dan 

ditunjuknya Nabi Muhhammad SAW sebagai  Rasulullah, dimana Al-quran 

berperan sebagai firman Allah atau perkataan Allah dan Nabi Muhammd SAW 

sebagai utusan Allah untuk memberi petunjuk kepada manusia. Wisata  

konvensional lahir dari adaya waktu luang, kesenangan lahiriyah dan bersifat 

konsumtif yang lebih banyak menimbulkan keburukan, oleh karena itu Islam 

memberikan pandangan berbeda mengenai konsep wisata. 
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Pariwisata pada umumnya hanya menyediakan fasilitas untuk mencapai 

kesenangan para wisatawan sehingga memperoleh kenangan dan pengalaman 

yang membuat tertarik untuk mengunjungi destinasi wisata itu lagi serta 

mendapatkan siklus perkunjungan wisata. Pariwisata  seharusya tidak hanya 

memberikan kesenangan dan pengalaman saja namun juga memberikan manfaat 

secara psikis maupun spiritual. Lebih penting lagi pariwisata tidak 

menjerumuskan kepada keburukan atau hal yang merusak dan memberikan 

pelajaran kebaikan, maka dari itu perlu adanya kontrol yang mengatur 

kepariwisataan.  

Pariwisata Islami merupakan pariwisata yang berhubungan dengan 

spritualitas, berziarah, dan perkunjungan ke tempat-tempat bersejarah Islam, 

perkunjungan tentang kebesaran ciptaan Tuhan, seperti pemandangan alam, 

gunung berapi, danau dan sejenisnya. Islam dan kaum muslim resisten terhadap 

segala jenis pariwisata yang bententangan dengan pelanggaran etika, dan 

moralitas Islam seperti misalnya; pariwisata pantai yang mengarah pada 

mempertontonkan pakaian minim dan lekuk badan, pariwisata pub atau café yang 

menjajakan minuman beralkohol yang kesemuanya itu di”naziskan” oleh etika 

Islam (Assyaukanie, 2006). Menurut (Al Hamarneh, 2011) Pariwisata Islam 

adalah upaya yang menekankan pentingnya Muslim dan wisatawan non-Muslim 

sebagai pasar dan tujuan baru untuk pariwisata, dengan kata lain, upaya tersebut 

mencoba untuk mempromosikan pariwisata di kalangan umat Islam, 

mengembangkan destinasi pariwisata baru dan memperkuat organisasi dan 

kerjasama antar-pemerintah di dunia Islam. Salah satu lokasi di Indonesia yang 
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dijadikan potensi Wisata Islami adalah Desa Wangen, Kecamatan Polanharjo, 

Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 

 

Gambar 1. 3 Peta lokasi kota Klaten 2016 

(Sumber : www.googlemaps.com) 

 

Latar belakang yang menjadi dasar dalam mengembangkan Desa Wangen 

sebagai kawasan wisata Islami adalah sebagai berikut : 

1.2.a. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten 

Kota Klaten terletak di antara kota Yogyakarta dan Surakata yang di lewati 

jalur utama untuk perlintasan kedua kota tersebut. Sehingga letak kota strategis, 

karena dapat dicapai dengan mudah untuk destiasi pariwisata. Menurut peraturan 

daerah kabupaten Klaten Nomor 3 tahun 2014 kepariwisataan merupakan sektor 

andalan yang harus dikembangkan karena mampu mempengaruhi sektor-sektor 

pembangunan lainnya. Pariwisata berdasarkan undang-undang RI no 10 tahun 

2009 merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas 

serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan 

Pemerintah Daerah. Muculnya suatu destinasi pariwisata baru akan berdampak 

pada lingkungan sekitarnya.  

Ditinjau dari sisi ekonomi, perekonomian daerah di sekitar kawasan 

destinasi akan meningkat, mulai dari harga tanah, usaha wiraswasta untuk turis, 

dan mulai munculya industri kreatif. Dari segi kebudayaan pariwisata dapat 
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memperkenalkan kebudayaan kepada turis domestik maupun non-domestik 

sehingga dapat mengagkat nama suatu daerah pariwisata, selain itu pelestarian 

kebudayaan akan meningkat karena menjadi asset daerah wisata tersebut. 

Setidaknya tercatat ada 16 destinasi wisata yang palig sering dikunjungi 

wisatawan di daerah Klaten antaralain: Waterboom OMAC, Umbul Ponggok, 

Candi Lumbung, Lepen Kencana, Makam Sunan Padanaran dan lain-lain menurut 

situs tempatwisataseru.com. 

 

Gambar 1. 4  Kiri : Waterboom OMAC, Kanan : Candi lumbung 

( Sumber : tempatwisataseru.com ) 

 

 
 

Gambar 1. 5  Kiri : Umbul Ponggok, Kanan : Lepen Kencana 

( Sumber : tempatwisataseru.com ) 

 
Tabel 1.1 Perkunjungan wisatawan dari tahun 2000 – 2013 

 

 

 (Sumber : BPS Klaten) 
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Berdasarkan table diatas, peminat pariwisata kota Klaten dari tahun ke 

tahun mengalami peningkatan. Kenaikan nilai konstan terdapat pada 

perkunjungan ke makam-makam tokoh Islam, artinya terdapat potensi wisata 

religi yang dapat dikembangkan di kota Klaten megingat terus berkembangnya 

pengunjung makam untuk ziarah.  

1.2.b. Kebijakan Masyarakat 

Desa Wangen merupakan Desa dengan luas lahan 125,9783 km
2
 yang

 

berada di kecamatan Polanharjo, terdiri dari 2 Dusun, 18 RT dan 8 RW. Di Desa 

Wangen terdapat 2 masjid dan 7 mushola atau langgar yang biasa di sebut oleh 

masyarakat Desa. Salah satu kegiatan yang rutin dilakukan oleh penduduk Desa 

adalah kegiatan tadarus dan mengaji di masjid maupun di rumah pada waktu 

ba`da sholat maghrib sampai isya`.  

Terdapat peraturan tertulis yang di tertempel pada tiap rumah warga 

bahwa ba`da maghrib dilarang menyalakan televisi yang mengacu pada 

Keputusan Mentri Agama RI No. 150 Tahun : 2013. Selain kegiatan tersebut 

terdapat kegiatan pengajian malam jumat rutin Desa. Pada hari ahad selalu 

dilaksanakan kegiatan kerja bakti untuk membersihkan mushola maupun masjid. 

Disaat bulan puasa selalu diadakan program-program khusus yang mendukung 

kegiatan puasa seperti sholat yaumul lail, akhirusannah dan program khatam Al-

quran. 
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Gambar 1. 6 Denah Desa Wangen 

( Sumber : Wangen.blogspot.com) 

 

 

Gambar 1. 7 Peratura tertulis Ikrar Jamaah Langgar Al-Jihad 

( Sumber : Dokumentasi penulis 2015) 

 

1.2.c. Kajian Ilmiah 

 Kajian Ilmiah yang digunakann dalam tulisan ini adalah seminar penelitian 

Potensi Kawasan Desa Wangen sebagai Kawasan Wisata Islami (Ashidiqi, 2015) 

Kawasan Desa Wangen terbagi menjadi dua yang terpisah oleh sawah yang 

memiliki luas 2/3 dari luas Desa. 
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Gambar 1. 8 Peta lokasi Desa Wangen 

(Sumber : Editing googlemaps.com 2015) 
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Dalam Penelitan potensi Desa Wangen dibagi mejadi 6 dengan pendekatan observasi dan 

wawancara oleh peneliti 

 

Gambar 1. 9 Titik potensial lokasi kawasan 1 

(Sumber : Editing googlemaps.com 2015) 
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Tabel 1.2 Penilaian berdasarkan parameter studi literatur 

 

 

No Parameter Bobot Lokasi 

1 2 3 4 5 6 

1 

Pariwisata berkaitan dengan 

ibadah. 
6 V V 

  
V V 

      
2 

Pariwisata berkaitan dengan 

ilmu. 
4 V V 

  
V V 

3 
Mempunyai makna peringatan 

dan pelajaran. 
4 V V V 

 
V V 

4 
Pariwisata mempunyai makna 

dakwah. 
4 V V 

  
V V 

5 

Pariwisata tidak boleh sombong 

atau terlalu bermewahan. 
4 V V V V V V 

6 
Pariwisata tidak boleh mubadzir 

atau boros 
4 

   
V 

 
V 

7 

Pariwisata Islami tetap 

berkesinambungan dengan alam 

dengan  prinsip “membangun 

tanpa merusak”. 

8 V 
  

V 
 

V 

8 
Pariwisata Islami menjaga 

hubugan antar manusia 
4 V V 

  
V V 

9 
Pariwisata Islami harus menjaga 

hijab laki-laki dan perempuan 
10 V V 

  
V V 

10 Produk wisata Islami harus halal 10 
    

V 
 

11 

Wisata Islami memberikan 

pelajaran tentang kesenangan, 

hiburan dan rekreasi. 

4 V 
 

V V V V 

12 

Aturan tentag pariwisata pra-

Islam harus jelas agar 

pengunjung tidak terjerumus 

syirik. 

10 
  

V V 
  

13 Menjaga keamanan 4 
      

14 Menjaga komunitas Islam lokal. 4 
  

V 
  

V 

15 

Pariwisata Islami harus 

menggunakan pakaian syar`i 
8 V 

    
V 

16 

Priwisata Islami 

mengembangkan produk lokal 
7 

     
V 

17 

Pariwisata Islami mempunyai 

tempat untuk belajar ilmu dan 

praktek dalam beragama 

8 V 
   

V 
 

18 

Pariwisata Islami mempunyai 

program di bulan ramadhan 

maupun pada bulan 

biasa. 

8 V V 
   

V 

Total      

 

 76  44  26  30  60  79 

Nilai Interval     4.2 2.4 1.4 1.6 3.3 4.3 

 

 (Sumber : analisa penulis, 2015 )  
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Interval : 

1 : kurang 

2 : cukup 

3 

4      

: baik 

sangat baik : 

  

Sumber : analisa penulis, 2015 

 

Berdasarkan analisa potensi fisik dan non fisik maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

Desa Wangen memiliki potensi fisik antara lain : 

1. Sungai 

2. Mata air 

3. Pemandian umum 

4. Persawahan  

5. Bangunan arsitektur 

6. Industri lokal 

7. Kondisi Desa teduh 

8. Kondisi Desa tidak bising 

9. Mudah di akses dari kota 

10. Lingkungan desa yang bersih 

Sedangkan berdasarkan potensi non fisik atara lain : 

1. Kebiasaan mengaji 

2. Kebudayaan Islam turun-temurun seperti mengaji, kajian ramadhan, 

awalussanah dan akhirussanah 

3. Sejarah masjid 

4. Organisasi Desa 

5. Mandi di pemandian umum Desa Wangen sebelum sholat jum`at 

6. Aman dari kejahatan 

7. Menegakan peraturan syari`ah 

8. Penduduk yang bersilaturahim antar tetangga 

9. Ramah terhadap orang asing 

10. Organisasi Islam 

Dari potensi nonfisik tersebut terdapat beberapa kelemahan antara lain : 
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1. Ketidakberlangsungan pengajian secara rutin. 

2. Ketersediaan tokoh keagamaan 

3. Opini tentang Desa wisata Islami\ 

Sedangkan dari potensi fisik tersebut terdapat beberapa kelemahan antara lain : 

1. Ketersediaan fasilitas umum 

2. Ketersediaan pengolahan limbah domestik 

3. Ketersediaan ruang terbuka hijau 

Kelemahan potensi fisik terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dan 

dukungan pemerintah daerah dalam menanggapi isu lingkungan. 

Penelitian pada lokasi kawasan 1 titik ke 1 berupa kawasan Masjid Al-

Firdaus dan kawasan 2 berupa kawasan Mushola Al-Mabrur di pinggiran sungai 

berpotensi sebagai kawasan wisata Islami. 

1.2.d. Observasi Lapangan 

Berdasarkan observasi lapangan terdapat beberapa kawasan potensial yang 

dapat dikembangkan sebagai kawasan wisata seperti pada gambar 

 

Gambar 1. 10 Kanan : Masjid Al-Firdaus Wanngen, Kiri : Masjid Lawas Al-Amin 

(Sumber : Dokumentasi penulis 2015) 
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Gambar 1. 11 Kanan : Sungai Timur, Kiri : Umbul karet 

(Sumber : Dokumentasi penulis 2015) 

  
 

Gambar 1. 12 Kanan : Umbul putri, Kiri : Sumber mata air 

(Sumber : Dokumentasi penulis 2015) 

1.3.  Permasalahan 

 Bagaimana konsep perencanaan dan perancangan arsitektur di Desa 

Wangenn sebagai desa kawasan wisata Islami ? 

Permasalahan diatas dapat diambil menjadi beberapa persoalan sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah batasan lokasi pengembagan desa Wisata Islami ? 

b. Fasilitas, Ruang-ruang atau bangunan apa saja dalam pengembagan desa 

Wisata Islami ? 

c. Tata masa, zonasi dan sirkulasi pengembagan desa Wisata Islami ? 

d. Bagaimanakah Estetika pengembagan desa Wisata Islami ? 

1.4. Tujuan dan Sasaran 

a. Tujuan  

Merencanakan dan merancang pengembangan Desa Wangen sebagai 

kawasan wisata Islami. 
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b. Sasaran 

 1. Menentukan batasan lokasi kawasan yang akan dikembangkan  

2. Menentukan, kebutuhan ruang, hubugan ruang dan tipe bangunan dalam 

kawasan wisata Islami 

3. Menentukan zonifikasi, pola tata masa kawasan sehingga tercipa 

. kejelasan organisasi kawasan. 

4.  Menentukan bentuk tampilan fisik bangunan, fasilitas, permukiman 

agar mencapai kontekstual lingkungan. 

5. Menentukan Sirkulasi kawasan agar tidak ada satu alur kegiatan yang 

terganggu dengan yang lain. 

6. Menentukan konsep kawasan Islami 

1.5 Lingkup Pembahasan 

a. Lingkup pembahasan : 

a.1. Pembahasan potensi Desa Wangen sebagai kawasan wisata Islami. 

a.2. Pengembagan desa Islami kemudian memasukan unsure-usur wisata 

kedalamnya. 

a.3. Feomena wisata Islami. 

a.4. Pedekatan wisata edukatif sebagai peyelesaian desai Wisata Islami. 

b. Pembatasan 

b.1. Lingkup kawasan wisata hanya pada kawasan 1 dengan luas lahan 284.766 

m
2
 atau 28.476 ha  
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Gambar 1. 13 Kawasan pengembangan wisata Islami 

(Sumber : Editting google maps  2016) 

b.2. Pengembangan wisata Islami menggunakan pendekatan wisata edukatif 

b.3. Kegiatan terfokus pada kegiatan wisata, kegiatan penduduk sekitar dan 

kegiatan edukasi. 

1.6 Metode Pembahasan 

a. Strategi Desain 

Desain kawasa wisata Islami  memanfaatkan potensi kawasan Desa 

Wangen yang menggunakan titik penekanan disain sebagai berikut dari jawaban 

pernyataan sasaran sebagai berikut : 

a.1. Mengungkap keadaan lokasi secara makro, meso dan mikro sehingga dapat 

menentukan batasan lokasi kawasan yang akan dikembangkan  

a.2. Menngidentifikasi aktivitas penduduk agar dapat menentukan, kebutuhan 

ruang, hubugan ruang dan tipe bangunan dalam kawasan wisata Islami 

a.3. Menentukan zona wisata, zona permukiman, zona perekonomian dan 

menentukan vegetasi serta street furniture yang sesuai dengan kawasan Desa 

Wangen. 



17 
 

a.4.  Mengidenntifikasi bentuk-bentuk fasad bangunan sekitar sehingga dapat 

menentukan bentuk tampilan fisik bangunan, fasilitas, permukiman agar 

mencapai kontekstual lingkungan. 

a.5. Mengidentifikasi pola kegiatan wisata, permukiman dan perindustrian 

sehingga tidak ada satu alur kegiatan yang terganggu dengan yang lain. 

a.6. Mengkaji literature tentang konsep kawasan Islami. 

b. Metode Mencari Data 

Data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua dengan metode sebagai berikut : 

b. 1. Data primer 

b.1.a. Survey lokasi untuk mengetahui kondisi sekitar kawasan tentang potensi-

potensi Islam yang ada 

b.1.b.  Wawancara untuk mendapat keterangan lebihjauh dari penduduk 

setempat tentang sejarah, keadaan dan kondisi terkini 

b.1.c. Dokumentasi untuk mendapatkan data berupa gambar  

b. 2. Data sekunder 

Data sekunder berupa : 

b. 2.a. Buku literatur yang menjadi sumber informasi pariwisata, peradaban 

Islam dan perancangan desa. 

b. 2.b Buku-buku yang berisi tentang informasi ekologi 

b. 2.c Karya ilmiah berupa jurnal, tugas akhir, tesis dan lain-lain. 
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c. Metode Pengolahan Data 

 Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk merumuskan permasalahan 

kemudian di lakukan pemecahan masahalah melalui tahapan pendekatan alaisa 

dan konsep perencanaan dan perancangan. 

d. Metode Perumusan Konsep Desain 

 Perumusan dari konsep yang ada kemudian disimpulkan sebagai desain 

1.7 Sistematika Penulisann 

a. BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan merupakan gambaran umum dari observasi awal dan 

fenomena mengenai topik yang diangkat. Materi dalam bab ini berisi tentang : 

latar belakang, rumusan masalah yang diangkat sesuai tema/ topik, tujuan, metode 

pembahasan dan sistematika penulisan. 

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka membahas tema sesuai dengan literatur yang sesuai 

dengan tema judul. Sumber pustaka yang  digunakan adalah pustaka terbaru, 

relevan dan asli dari jurnal Ilmiah.Tinjauan pustaka menguraikan teori dan 

temuan, yang diperoleh dari pustakaacuan serta menjadi landasan pada desain. 

Kajian obyek, studi kasus dan pembahasan standar-standar pada perencanaan 

desain juga termasuk dalam hal ini. 

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN (DATA) 

Pembahasan BAB III terdiri dari lokasi/ data fisik (sesuai data RBWK, 

RUTRK terbaru), data sebaran aktivitas, penduduk dan lingkungan sosial lain/ 

data non fisik (data 5 tahun terakhir dari BPS, kantor dinas, DPU dan sebagainya). 
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Gagasan perancangan sesuai dengan judul dan konsep penekanan arsitektur 

(sesuai judul) 

c. BAB IV ANALISIS DAN PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN 

DAN PERANCANGAN 

Bab IV terdiri dari analisa konsep makro dan mikro. Analisa dan konsep 

makro (lingkungan yang lebih luas : kota, kawasan). Analisa dan konsep mikro 

terdiri dari : analisa dan konsep site, analisa dan konsep ruang, analisa dan konsep 

masa, analisa dan konsep tampilan arsitektur (eksterior dan interior), analisa dan 

konsep striktur dan utilitas, analisa dan konsep penekanan arsitektur (sesuai judul) 

  


