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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Pengertian Judul 

Judul Proyek Studio Konsep Perancangan Arsitektur yang diangkat 

adalah “Rawa Pening Floating Cottage”. Untuk mengetahui pengertian dan 

definisi dari judul tersebut, maka harus diuraikan pengertian dari setiap 

rangkaian kata yang digunakan yaitu : 

Pengertian Judul Proyek 

 

Istilah Pengertian & Sumber 

Rawa 

Pening 

 

Rawa Pening merupakan sebuah danau rawa yang berada di 

Kabupaten Semarang yang mana rawa tersebut mempunyai 

luas ± 2.670 hektar, rawa pening menempati 4 (empat) 

kecamatan, yaitu: Ambarawa, Bawen, Tuntang, dan 

Banyubiru yang berada di cekungan terendah lereng Gunung 

Merbabu, Gunung Telomoyo, dan Gunung Ungaran 

(http://id.m.wikipedia.org) 

Ambarawa 

 

Ambarawa merupakan sebuah kecamatan yang berada di 

Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ambarawa dahulunya 

merupakan ibu kota Kabupaten Semarang, namun sekarang 

ibu kotanya adalah Ungaran. Ambarawa juga disebut sebagai 

kota Palagan Ambarawa, dan terdapat Museum Palagan 

Ambarawa, Museum Kereta Api Ambarawa, dan Benteng 

Willem I (http://id.m.wikipedia.org) 

Floating 

 

Floating Structure (Struktur apung), yakni struktur dimana 

pondasi utamanya menjadi satu kesatuan dengan 

bangunannya dan mengapung mengikuti arus. (Hasanah, 

2013) 

Cottage 

 

Cottage merupakan tempat peristirahatan yang digunakan 

untuk relaxasi, rekreasi, yang menarik pengunjung untuk 



2 

 

liburan. Cottage biasanya di komersilkan. 

(http://www.scribd.com) 

Olah Data Penulis, 2018 

 

Jadi Rawa Pening Floating Cottage merupakan suatu tempat 

peristirahatan ataupun tempat penginapan terapung yang berada di kawasan 

wisata Rawa Pening kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa 

Tengah yang bertujuan untuk menarik minat wisatawan lokal maupun luar 

daerah untuk singgah dan menikmati keindahan alam  serta suasana alam 

yang masih alami di kawasan Rawa Pening. 

 

1.2 Latar Belakang 

1.2.1 Potensi Pariwisata Kabupaten Semarang 

Beberapa tahun ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang giat-

giatnya dalam mengembangkan potensi wisata alam, pemaksimalan potensi 

alam di Jawa Tengah diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan 

lokal maupun luar daerah. Sebagai kota tujuan wisata, provinsi ini dituntut 

untuk terus mengembangkan dan mempercantik wajah pariwisatanya. Salah 

satunya adalah  Semarang yang merupakan salah satu kabupaten di Jawa 

Tengah. Sebagai sebuah Kabupaten, Semarang memiliki wewenang sendiri 

untuk mengelola sumberdaya yang terdapat di wilayahnya, termasuk di 

dalamnya adalah potensi sumberdaya sektor Pariwisatanya. Kabupaten 

Semarang memiliki sektor pariwisata alam yang potensial untuk di 

kembangkan serta dipasarkan yaitu mulai dari gunung, waduk wisata, rawa, 

goa dan dataran tinggi. Beberapa tujuan wisata alam yang terdapat di 

Kabupaten Semarang : 

a. Wisata Alam merbabu di Kecamatan Getasan 

b. Taman Rekreasi Bukit Cinta di Kecamatan Banyubiru 

c. Pemandian Muncul di Kecamatan Banyubiru 

d. Wana Wisata Penggaron di Kecamatan Ungaran 

e. Air Terjun Semirang di Kecamatan Ungaran 
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f. Wana Wisata Umbulsongo di Kecamatan Getasan 

g. Taman Wisata Kopeng di Kecamatan Getasan 

h. Desa Wisata Sidomukti di Kecamatan Bawen 

i. Air Terjun Kalipancur di Kecamatan Getasan 

j. Sendang Senjoyo di Kecamatan Suruh 

k. Air terjun Curuglawe Kecamatan Ungaran 

l. Obyek Wisata Alam Telomoyo di Kecamatan Getasan 

m. Air Terjun Curug di Kecamatan Sumowono 

Seluruh objek wisata di atas tidak semuanya dikelola oleh Dinas 

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Semarang, namun 

beberapa ada yang dikelola oleh PT. Perhutani dan juga desa sekitar. 

Beragamnya jenis obyek wisata di Kabupaten Semarang dapat menjadi 

potensi dan investasi ekonomi yang besar di masa yang akan datang, baik 

itu bagi pemerintah, swasta maupun masyarakat sekitar, namun tentu saja 

dibutuhkan berbagai kebijakan proteksi yang tepat agar selalu tercipta 

kesinambungan diantara stakeholder terkait.  

1.2.2 Potensi Rawa Pening 

Rawa Pening merupakan sebuah danau rawa yang mempunyai luas  

± 2.670 hektar, rawa pening menempati 4 (empat) kecamatan, yaitu: 

Ambarawa, Bawen, Tuntang, dan Banyubiru yang berada di cekungan 

terendah lereng Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan Gunung 

Ungaran. Masyarakat sekitar memanfaatkan rawa tersebut sebagai lahan 

mencari ikan serta budidaya ikan lokal. Pengelelolaan rawa yang belum 

maksimal menyebabkan banyaknya tumbuh enceng gondok yang menjadi 

penyebab pendangkalan pada rawa tersebut, namun masyarakat sekitar 

sudah memanfaatkan enceng gondok sebagai bahan untuk membuat 

kerajinan. 

Letak rawa pening yang strategis mempunyai nilai tambah sebagai 

potensi pemikat wisatawan lokal maupun luar daerah. Akses menuju lokasi 

sangatlah mudah dijangkau karena berada di pinggir jalan raya yakni 

merupakan jalur angkutan umum. Rawa pening sendiri terletak di jalan 
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Lingkar Selatan Kilometer 03 Ambarawa, Kabupaten Semarang, Provinsi 

Jawa Tengah. Pemandangan sekitar rawa yang sangat indah dan masih 

alami menjadikan suasana rawa menjadi lebih asri dan indah.  

Banyak kegiatan yang dapat diciptakan sehubungan dengan 

keberadaan Rawa Pening, Mulai dari kegiatan wisata memancing, berperahu 

menyusuri danau, outbound dan berkemah, atau bahkan sekedar duduk-

duduk sambil menikmati hembusan angin di tepian rawa. 

 
 

Gambar 1.1 Peta Lokasi Rawa Pening Ambara Kabupaten Semarang 

Sumber : https://www.google.co.id/earth 2018 [diakses tgl 04/03/2018] 

 

 Rawa Pening dikembangkan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Semarang dan masyarakat sekitar, mulai 

dari pembangunan Bukit Cinta Rawa Pening, Kampung Apung Rawa 

Pening, serta penyewaan perahu sehingga wisatawan yang datang dapat 

dengan mudah berwisata edukasi berkeliling rawa tersebut. 

Adapun objek wisata Rawa Pening yang ada saat ini adalah : 

a. Perahu air 

b. Wisata kuliner 

c. Pemancingan di Rawa Pening 

1.3 Usulan (Pemerintah, Masyarakat, Ahli) 

Adapun, sesuai dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 5 ayat 1, huruf b 

dan h yakni Meningkatkan peran perkotaan Ambarawa sebagai pusat 

LOKASI 

https://www.google.co.id/earth
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kegiatan bagi wilayah sekitarnya, Mengembangkan kawasan pariwisata 

berbasis budaya, alam dan agrowisata terutama di Kecamatan Bandungan, 

Sumowono, Ambarawa, Tuntang, Banyubiru, Ungaran Barat, Ungaran 

Timur dan Getasan. Dari 2 (dua) poin di pasal 5 ayat 1 menegaskan 

bahwasanya Kecamatan Anbarawa termasuk dalam pengembangan 

pariwisata alam. 

Berdasar pada kebijakan arahan pengembangan kawasan Rawa 

Pening seperti yang telah ditetapkan dalam RTR Kawasan Rawa Pening 

Tahun 2012. Zona daerah terbangun tampak pada warna kuning pada 

gambar peta.  

KDB untuk daerah pedesaan = maksimal 30%  

KLB = 2 x sisa luas persil = 1,4  

Ketinggian bangunan = maksimal 3 lantai atau ≤ 20 meter. 

 

1.4 Permasalahan 

1. Bagaimana mewujudkan rancangan Rawa Pening Floating Cottage 

dengan menekankan konsep arsitektur Kontekstual, serta pendekatan 

tampilan bangunan agar menciptakan suasana khas Jawa Tengah ? 

1.5 Persoalan 

1. Menentukan site yang tepat sebagai lokasi Rawa Pening Floating 

Cottage  yang sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan pada RTRW 

Kabupaten Semarang serta fungsi kegiatan dan keberadaannya, 

sehingga sarana fisik yang direncanakan akan mempunyai daya tarik 

yang tinggi bagi calon konsumen dan pemakai. 

2. Menentukan fasilitas-fasilitas yang harus ada dalam cottage. Menyusun 

program ruang dan organisasi ruang. Menentukan persyaratan ruang, 

bentuk ruang dan massa-massa bangunan yang dapat melayani 

kebutuhan wisatawan untuk beristirahat, berlibur, berekreasi di kawasan 

wisata rawa pening sehingga koordinasi antar fasilitas yang disediakan 

berjalan baik dan lancar. 
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3. Mengatur tata lansekap (lahan dan massa cottage) yang mendukung dan 

memenuhi fungsi lahan sebagai tempat wisata, istirahat pengunjung, 

dengan kegiatan-kegiatan rekreasi rawa pening dan sekitarnya. 

4. Menentukam sistem struktur, utilitas, dan keamanan wisatawan sesuai 

dengan kondisi site daerah rawa. 

5. Menentukan estetika yang akan diaplikasikan ke dalam cottage 

sehingga terbentuk suasana yang menyatu dengan lingkungan sekitar. 

 

1.6 Tujuan dan Sasaran 

1.6.1 Tujuan 

Tujuan yang diharapkan dengan dibangunnya Rawa Pening Floating 

Cottage ini sebagai berikut: 

1. Mewujudkan perancangan dan pengolahan lokasi Rawa Pening 

Floating Cottage di kawasan wisata rawa pening dengan konsep 

arsitektur kontekstual dengan kawasan sekitarnya. 

2. Menyediakan fasilitas, prasarana serta sirkulasi pengunjung cottage 

yang sesuai dengan standart yang telah ditetapkan. 

1.6.2 Sasaran 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang dicapai yaitu:  

1. Menentukan konsep perencanaan dan pengolahan lokasi. 

2. Menetukan konsep siteplan kawasan rawa pening sebagai dasar utama 

pengembangan. 

3. Menetukan konsep perancangan cottage sebagai fasilitas pengunjung. 

4. Menetukan konsep sirkulasi, kebutuhan fasilitas (sarana dan prasarana). 

5. Menetukan tata ruang luar, konsep bentuk, tampilan bangunan dan 

ruang bangunan. 

1.7 Batasan dan Lingkup Pembahasan 

1.7.1 Lingkup Pembahasan 

1. Pembahasan dibatasi dengan penataan kawasan konservasi rawa pening 

sesuai dengan ketetapan yang ada. 
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2. Pembahasan kawasan rawa pening yang sesuai dengan konsep 

arsitektural. 

1.8 Keluaran  

Luaran yang dihasilkan terdiri dari 2 produk, yaitu konsep perancangan 

yang merupakan produk utama berupa laporan tertulis yang tersusun 

dalam Studio Konsep Perancangan Arsitektur, serta gambar desain 

arsitektural yang merupakan produk tersendiri namun tidak terpisahkan 

dari keseluruhan luaran yang tersusun jadi satu. 

1.9 Metode Pembahasan 

Terdapat tiga cara dalam Metode pembahasan ini, antara lain : 

1.9.1 Kompilasi Data 

1. Teknik observasi 

Penulis melakukan pengamatan langsung untuk mendapatkan data 

atau informasi  dalam pelaksanaan lokasi. Observasi sangat membantu 

dalam pengumpulan data karena pengumpulan data dilakukan dengan 

langsung mengamati kondisi lokasi. 

2. Teknik studi literatur   

Penulis melakukan studi literatur ke beberapa jurnal unutk mencari 

sumber-sumber dari buku pustaka, data-data dan bahan-bahan yang 

berkaitan dengan kawasan, pariwisata, cottage, floating structure, rawa 

pening, serta wisata rawa/danau. 

3. Teknik dokumentasi   

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang bersumber 

dari arsip-arsip, dokumentasi berupa foto dan catatan yang berisi tentang 

informasi yang dibutuhkan seperti objek wisata yang akan dimasukkan pada 

obyek wisata yang penulis buat. 

1.9.2 Analisis data 

1. Empiris 
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Suatu keadaan yang berdasarkan pada kejadian nyata yang pernah 

dialami. Kejadian tersebut bisa didapatkan melalui  penelitian, observasi 

atau eksperimen. 

2. Teoritis  

Serangkaian asumsi, konsep, konstrak, definisi dan preposisi untuk 

menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara 

merumuskan hubungan antar konsep. 

1.9.3 Hasil 

1. Karya dan Desain 

Seni terapan, arsitektur, dan berbagai pencapaian kreatif lainnya. 

Dalam sebuah kalimat, kata “desain” bisa digunakan baik sebagai kata 

benda maupun kata kerja. Sebagai kata kerja, “desain” memiliki arti “proses 

untuk membuat dan menciptakan obyek baru”. Sebagai kata benda, “desain” 

digunakan untuk menyebut hasil akhir dari sebuah proses kreatif, baik itu 

berwujud sebuah rencana, proposal, atau berbentuk obyek nyata.  

 

1.10 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, rumusan 

permasalahan, tujuan dan sasaran, batasan masalah dan lingkup 

pembahasan, keluaran, metodologi pembahasan dan sistematika 

pembahasan.   

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori yang membahas tentang 

pariwisata, wisatawan, syarat objek wisata, pengembangan wisata, kawasan, 

kawasan wisata, wisata rawa/danau, teori wisata rawa/danau, cottage, 

floating structure, fasilitas (sarana dan prasarana), style cottage itu sendiri 

serta kerangka desain cottage. 
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BAB III  TINJAUAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN 

Bab ini berisi tentang sejarah Kabupaten Semarang, Rawa Pening, 

Banyubiru, letak geografis, administratif Kawasan Rawa Pening. 

BAB IV ANALISIS DAN KONSEP PERENCANAAN 

Bab ini berisi tentang Landasan teori / kriteria analisa/ parameter 

atau dasar perhitungan, analisa makro dan mikro, analisa ruang dan konsep 

perencanaan untuk mendapatkan desain yang terbaik. 


