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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Deskripsi Judul 

Untuk memberikan gambaran tentang pengertian dari judul “Resort alam 

Bukit Sekipan Tawangmangu”maka tiap judul tersebut dijabarkan pengertiannya, 

yaitu sebagai berikut : 

Resort :    Resort adalah tempat peristirahatan di musim panas, di tepi 

pantai atu di pegunungan yang banyak dikunjungi.(John M. 

Echols, Kamus Inggris-Indonesia, Gramedia, Jakarta 1987) 

Alam :     Merupakanpermukaan bumi yang dimana alam ini 

tempatnya tidak ada aktifitas manusia melainkan alam itu 

sendiri sehingga alam itu sanagat dilindungi untuk 

kehidupan hewan dan makhluk lainnya. 

(youtocom.blogspot.com) 

Bukit Sekipan : Merupakan Derah yang terletak di Desa Kalisoro 

Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar, Jawa 

Tengah. Daerah Sekipan ini berada di ketinggian 1.100 

meter di permukaan laut. (sekipan.blogspot.com) 

Tawangmangu  : Merupakan sebuah Kecamatan yang berada di Kabupaten 

Karanganyar, Jawa Tengah.  Tawangmangu berada di area 

pegunungan yang subur dan juga dikelilingi oleh hutan dan 

juga perbukitan.Tawangmangu sendiri dikenal sebagai 

obyek wisata di lereng Gunung Lawu yang bisa ditempuh 

dengan kendaraan darat selama satu jam dari Kota 

Solo.Tawangmangu juga mempunyai wisatautama yaitu 

Grojogan Sewu. Di tempat ini juga mempunyai sarana 

pendukung berupa kolam renang dan juga penginapan.( 

www.karanganyarkab.go.id) 

 

 

http://www.karanganyarkab.go.id/
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Dari penjabaran judul diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari 

judul“Resort alam Bukit Sekipan Tawangmangu” adalah Suatu tempat 

penginapan yang dilengkapi dengan fasilitas khusus untuk kegiatan alam yang ada 

di sekitar kawasan Bukit Sekipan Tawangmangu. 

1.2 Latar Belakang 

1.2.1 Umum  

Pengembangan dan pendayagunaan kegiatan pariwisata secara optimal 

bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga kegiatan pariwisata harus 

mendapatkan penanganan yang baik agar pengembangan obyek wisata di 

Indonesia bisa berkembang dengan baik. Para pelaku pariwisata bisanya 

melakukan pengembangan pariwisata dengan melakukan penelitian observasi 

terhadap obyek-obyek yang ada di Indonesia. Dengan melakukan kegiatan 

penelitian maka para pelaku pariwisata bisa mengetahui permasalahan dan  

potensi-potensi yang ada di setiap obyek penelitian kemudian mencari 

solusinya. Langkah serlanjutnya bisa juga dengan cara promosi dengan media 

cetak, elektronik ,dan multimedia agar masyarakat bisa mengetahui akan 

keberadaan obyek-obyek tersebut dan turut berpartisipasi dalam 

pengembangannya(Slah Wahab,1997). 

Komplek Wisata Sekipan terletak di Desa Kalisoro Kecamatan 

Tawangangmangu Kabupaten Karanganyar. Komplek wisata sekipan sudah 

dikenal sejak zaman Belanda dahulu. Kawasn Sekipan dulu digunakan latihan 

menembak para TNI.  Selain itu Kawasan Sekipan juga serring digunakan 

sebagai arena Camping Ground, Sekipan juga digunakan sebagai tempat 

ajangpenelitian jenis tanaman dan pendidikan alam. Sekipan juga sering 

digunakan untuk kegiatan outbond training, orientasi pengkraban mahasiswa 

baru, kegiatan pramuka dan tracking. Kegiatan tersebut bila dipadukan akan 

menjadi bentuk rekreasi alternatif yang menarik bagi para pengunjungnya. 

Di daerah Kalisoro sendiri merupakan daerah yang mempunyai potensi 

alam yang cukup tinggi, Yaitu terdapat hutan pinus, kebun strowbery, dan juga 

kebun sayur yang indah. Perkebunan tersebut bisa juga menjadi nilai tinggi bagi 

daerah Kalisoro. Akan tetapi rata-rata masyarakat yang datang ke Kalisoro ini 
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hanya datang menikmati keindahan perkebunan tersebut kemudian pulang. 

Karena masyarakat belum mengetahui  bagaimana proses penanaman sampai 

menghasilkan sayur dan buah yang segar dan enak untuk dikonsumsi. 

Bila ditinjau kembali, pengembangan dan pendayagunaan potensi alam 

yang ada di Kawasan Kalisoro saat ini belum optimal. Hal ini terlihat dari 

kurangnya sarana untuk mengetahui lebih rinci tentang bagaimana proses 

menghasilkan sayur dan buah yang segar dan enak untuk dikonsumsi. Dan 

untuk mengetahui proses tersebut membutuhkan waktu yang lumayan lama. 

Maka dari itu dibutuhkan lah sebuah penginapan. 

Tidak hanya pemandangan dari pohon pinus dan juga lahan perkebunan 

sayur dan buah saja. Semua yang ada disini masih alami dan juga apa adanya. 

Kegiatan petualangan di daerah pegunungan yang ingin dilakukan oleh 

pengunjung menjadi semakin lengkap karena disana terdapat jalan tanah di salah 

satu bukit untuk menuju ke tempat tinggal penduduk disisi bukit. Harus berjalan 

kaki selama 2 jam agar bisa menikmati pesona alam hutan, Pohon-pohon yang 

bergelantungan dengan batangnya yang kurus, dan tentu saja aroma hutan yang 

khas juga bisa menyegarkan hati dan jiwa.  

Udara gunung yang masih bersih tanpa polusi dan hamparan hutan pinus, 

jalan setapak, bukit yang menghijau, rumputan yang tumbuh subur, ladang yang 

dikerjakan penduduk dapat dinikmati sepuasnya saat berada di lokasi Kalisoro. 

Melihat kondisi yang ada, maka perlu adanya upaya untuk peningkatan 

sarana dan prasarana pariwisata. Dalam hal ini pembangunan resort dapat 

menunjang kegiatan wisata pada kawasan tersebut sehingga dapat 

meningkatakan jumlah wisatawan yang ingin menginap dan juga 

memperpanjang masa tinggal wisatawan di kawasan tersebut. 

Oleh karena itu dibutuhkanlah perencanaan dan perancangan berupa resort 

alam sebagai fasilitas penunjang. Perencanaan dan perancanagan resort alam 

tersebut merupakan salah satu usaha pengoptimalan potensi kepariwisataan pada 

kawasan wisata tersebut sebagai sarana rekreasi dan juga relaksasi. Dan tidak 

hanya mampu mempertahankan dan meningkatkan jumlah wisatawan tetapi bisa 

meningkatkan pendapaatan daerah Kabupaten Karanganyar. 
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Pengembangan pariwisata tidak lepas dari fisik dan juga non fisik 

(sosial,budaya, ekonomi) maka dari itu perlu diperhatikan unsur tersebut. 

Pengembangan kawasan pariwisata di kabupaten Karanganyar telah diupayakan 

berdasarkan letak geografis kawasan karakteristik serta kondisi dikawasan 

tersebut. Pengembangan kawasan di kabupaten Karanganyar akan dilakukan 

berdasarkan pembagian beberapa zona yaitu : 

1. Zona A meliputi Tawangmangu yang merupakan kawasan wisata alam, 

konvensi, dan rekereasi. 

2. Zona C meliputi Jenawi,Ngargoyoso, Karngpandan (bagian lereng) dan 

Mojogedang yang merupakan kawasan budaya,purbkala dan wisata agro. 

3. Zona D yaitu puncak lawu dimana merupakan kawasan wisata konversi 

Sumber Daya Alam. (BPN 2001) 

Data yang tersedia menunjukkan bahwa pada tahun 2008-2011 jumlah 

pengunjung wisata di Tawangmangu dengan jumlah pengunjung tertinggi 

adalah obyek wisata Grojogansewu kemudian diikuti oleh obyek wisata taman 

balekambang dan HW sekipan, dengan rincian jumlah pengunjung dapat dilihat 

pada table berikut: 

Tabel 1 . 1Jumlah pengunjung kawasan wisata TawangmanguTahun  2008-2011 

 
Sumber :Sunarwan,2010 

 

Dalam rangka untuk pemeratakan perkembangan obyek wisata hendaknya 

perlu diperhatikan sebuah kajian analisis untuk menggali potensi yang bisa 

menonjolkan potensi masing-masing. Sehingga dapat disusun perencanaan yang 

matang agar bisa mengembangkan obyek wisata yang menarik, baik dalam hal 

pemaksimalan sumber daya alam, penyediaan sarana prasarana serta wujud 

keterlibatan pemerintah daerah swasta dan juga masyrakat lokal. Menurut 
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Kodhyat (1997),pembenahan-pembenahan dan langkah-langkah yang serius di 

dalam pengambilan kebijakan untuk peningkatan sektor pariwisata dikarenakan 

karena beberapa alasan,diantaranya adalah : 

1. Berkurangnyaminyaksebagai penghasil devisa utama 

2. Menurunnya nilai ekspor non migas 

3. Prospek pariwisata yang mempunyai kecenderungan meningkat 

4. Potensi pariwisata 

Selain itu kegiatan pariwisata merupakan sebuah kebutuhan oleh setiap 

individu. Alasannya karena kegiatan pariwisata dapat meningkatkan daya 

kreatif, menghilangkan kejenuhan kerja, relkasasi, berbelanja, bisnis, 

mengetahui peninggalan sejarah dan budaya suatu etnik tertentu, kesehatan dan 

juga pariwisata spiritualisme. 

1.2.2 Khusus 

1.2.2.1 Tinjauan Kabupaten Karanganyar 

 

 
Gambar 1 . 1Peta Kabupaten Karanganyar 

Sumber : www.karanganyarkab.go.id,2016 

 

Secara geografis wilayah kabupaten karanganyar berada antara 

110°40”-110°70” BT dan 70°28”- 70°46” LS dengan luas wilayah 77.378,64 

Ha dengan batasan : 

http://www.karanganyarkab.go.id/


6 

 

 

 

  :  Kabupaten Sragen  

  :  Kabupaten Wonogiri  

  :  Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi  

 :  Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta Dan 

Kabupaten Boyolali  

Kabupaten Karanganyar terdiri dari 17 kecamatan  dengan jumlah 

penduduk 861.845 jiwa (2015). Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi 

yaitu di Kecamatan Karanganyar ( 77.964 Jiwa ) dan terendah di Kecamatan  

Jenawi ( 25.660 Jiwa ). Luas wilayah  Karanganyar 77.378,64 Ha dengan 

Kecamatan terluas yaitu di Kecamatan Tawangmanggu ( 7.003,16 Ha ) dan 

terendah di Kecamatan  Colomadu (1.564,81 ha). Secara umum Kabupaten 

Karanganyar merupakan kawasan lereng gunung Lawu yang merupakan 

dataran tinggi di daerah Tawangmanggu. 

1.2.2.2 Tinjauan Desa Kalisoro 

Desa Kalisoro merupakan desa di Kecamatan TawanmanguKabupaten 

Karanganyar Propinsi Jawa Tengah dengan1 Wilayah  1.057.515 

Ha.DesaKalisoro merupakan daerah dataran tinggi  yang  mempunyai 

iklim sejuk dengan suhu udara paling sejuk dengan  suhu rata-rata 20 ºC 

dan dengan curahhujan1.400/tahun. Ketinggian rata-rata Desa Klisoro berada 

pada ketinggian1.300 mdpl.  

  Berikut adalah batas-batas desa Kalisoro : 

 Sebelah Utara     : Desa Plalar, Kecamatan Tawangmangu 

 Sebelah Selatan  : Desa Ngledoksari, Kecamatan Tawanmangu 

 Sebelah Timur   : Desa Blumbang, Kecamatan Tawanmangu 

 Sebelah Barat   : Desa Tawanmangu, Kecamatan Tawangmangu 
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Gambar 1 . 2Peta Desa Kalisoro 

Sumber : https://www.google.co.id/maps/place/Kalisoro,2016 

Luas wilayah Desa Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten 

Karanganayar adalah terdiri dari luas tanah sawah 140,0331 Ha dan Luas 

sawah kering 300,4789 Ha. Sementara itu luas tanah untuk sawah kering 

terdiri dari air pekarangan atau bangunan seluas 289,1364 Ha dan tegalan atau 

kebun seluas 11,3425 Ha. 

1.2.2.3 Tinjauan Site Resort Alam Bukit Sekipan Tawangmangu 

Area site terletak di Jl. Sekipan Desa Klisoro Kecamatan 

Tawangmangu. Site berada di lokasi berkontur dan merupakan lahan 

perkebunan.  

Batasan-batasan site : 

 Bagian barat  : Terdapat bangunan villa  

 Bagian timur  : Bangunan Villa 

 Bagian selatan  : Lahan kosong yang berkontur 

 Bagian utara  : Lahan kosong yang berkontur 

https://www.google.co.id/maps/place/Kalisoro
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Gambar 1 . 3 Lokasi Site 

Sumber : https://www.google.co.id/maps/place/Kalisoro,2016 

1.2.2.4 Kondisi Lingkungan Site Resort Alam Bukit Sekipan 

Tawangmangu 

 Sesuai dengan judulnya maka Penulis memilih site dengan kondisi 

yang ada di daerah dengan  kondisi alam yang masih alami dan juga suasana 

pedesaan yang ada di Kawasan Sekipan. Kondisi lingkungan Resort berada di 

lahan perkebunan dan juga dikelilingi oleh hutan pinus yang berkontur. Lahan 

berkontur berada di sebelah utara dan selatan site, Sedangkan sebelah timur 

dan barat terdapat bangunan villa. 

 
Gambar 1 . 4 Kondisi Lingkungan Site 

Sumber : https://www.google.co.id/maps/place/Kalisoro,2016 

 

SITE 

1 

2 
3 

4 

https://www.google.co.id/maps/place/Kalisoro,
https://www.google.co.id/maps/place/Kalisoro,2016
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Gambar 1 .5 Pintu Masuk ke Bukit Sekipan 

Sumber : Dokumen Pribadi Penulis,2016 

 
Gambar 1 .6 Lahan Perkebunan 

Sumber : Dokumen Pribadi Penulis,2016

 
Gambar 1 .7 Lahan Kosong 

Sumber : Dokumen Pribadi Penulis,2016 

 
Gambar 1 .8 Jalur utama ke Bukit Sekipan 

Sumber : Dokumen Pribadi Penulis,2016

 

1.2.2.5 Potensi dan Kendala Site 

a) Potensi Site 

Di Kawasan Sekipan terdapat potensi-potensi yang bias dinikmati oleh 

para pengunjung, diantaranya adalah : 

1) Terdapat hutan yang biyasanya dibuat untuk area camping ground 

atau acara lainnya 

2) Hawa sejuk yang jarang ditemui di daerah perkotaan 

3) Terdapat lahan berkebunan sayur dan kebun buah strawberry 

4) Masih banyaknya satwa liar seperti burung, tupai, dan sebagainya 

yang bisa dinikmati oleh pengunjung. 

b) Kendala Site 

1) Kondisi jalan menuju lokasi yang cukup sempit. 

2) Belum adanya penginapan yang layak 

3) Site terdapat di lembah gunung apabila hujan deras bisa berpotensi 

longsor. 

4) Belum adanya penanda menuju ke lokasi site 

https://www.google.co.id/maps/place/Kalisoro,+Tawangmangu,+Kabupaten+Karanganyar
https://www.google.co.id/maps/place/Kalisoro,+Tawangmangu,+Kabupaten+Karanganyar
https://www.google.co.id/maps/place/Kalisoro,+Tawangmangu,+Kabupaten+Karanganyar
https://www.google.co.id/maps/place/Kalisoro,+Tawangmangu,+Kabupaten+Karanganyar
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5) Kurangnya fasilitas umum seperti jaringan telpon dan akomodasi 

yang memadai. 

1.3 Rumusan Masalah  

Dari uraian diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai 

 berikut: 

  Belum adanya sarana layak untuk menginap yang sesuai dengan kondisi 

kawasan pedesaan 

1.4 Tujuan & Sasaran  

a. Tujuan 

  Mendesain sebuah resort yang layak untuk menginap wisatawan sewaktu 

menikmati potensi kawasan pedesaan. 

b. Sasaran 

 Desain resort dengan pendekatan material bangunan ramah lingkungan. 

1.5 Lingkup pembahasan / Batasan 

a. Pembahasan lebih ditekankan pada disiplin Ilmu Arsitektur, sedangkan 

aspek diluar ilmu arsitektur akan dibahas sejauh yang diperlukan dan 

hanya bersifat informasi.  

b. Perencanaan Resort Alam Bukit Sekipan direncanakan sebagai kawasan 

wisata alam. 

c. Pemabahasan dibatasi dengan penataan penataan kawasan konservasi 

sesuai dengan ketetapan yang ada. 

1.6 Metode Pembahasan 

Metode pembahasan merupakan suatu faktor terpenting didalam suatu 

penelitian. Untuk mendapatkan hasil yang optimal berdasarkan penjelasan-

penjelasan  dan juga data yang otentik, maka metode yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

a. Teknik Observasi 

Metode observasi adalah metode yang dilakukan dengan cara pengamatan 

langsung ke sekitar kampus kedokteran. Metode ini sangat di perlukan untuk 

mendapatkan data karena pengumpulan data dilakukan langsung ke lokasinya. 
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b. Teknik Studi Literature 

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari berbagai 

macam jenis buku, catatan kuliah dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan nilai 

arsitektur dan juga prilaku muda mudi di malam hari. 

c. Teknik Studi dan Bahan Dokumen 

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data yang bersumber dari arsip-

arsip,leaflet, dan juga dokumentasi berupa foto dan juga catatan yang berisi 

tentang informasi penting agar data-data yang didapat tadi dapat diolah lagi. 

1.7 Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang permasalahan yang diangkat sebagai dasar 

perencanaan dan perancangan untuk mewujudkan tujuan yang 

hendak dicapai dalam sasaran dengan menggunakan metode-

metode tertentu.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang tujuan wisata alam, wsiata edukasi, metode 

perancangan yang digunakan, elemen perancanagn dan juga studi 

kawasan. 

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PERANCANGAN 

Berisi tentang tinjauan umum Kawasan Sekipan di Kecamatan 

Tawangmangu sebagai kawasan wisata alam berbasis wisata 

edukasi  

BAB IV ANALISA PENDEKATAN SERTA KONSEP     

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Berisi tentang analisa dan konsep site, analisa dan konsep penataan  

kawasan, analisa dan konsep penampilan arsitektur. 


