
 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Pengertian 

Studio Konsep Perancangan Arsitektur ini mengambil judul Education and 

Adventure Park Karangpandan. Untuk memperjelas dari definisi judul tersebut 

maka akan diuarikan satu persatu dari setiap rangkaian kata di susunan judul 

tersebut : 

a. Education  

proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri 

pada peserta didik dan mewujudkan proses pembelajaran yang lebih baik 

(http://www.pengertianmenurutparaahli.com). 

b. Adventure 

sebuah kegiatan menarik yang menantang (www.armadaadventure.com). 

c. Park 

merupakan sebuah area yang berisikan komponen material keras dan lunak 

yang saling mendukung satu sama lainnya yang sengaja direncanakan dan 

dibuat oleh manusia dalam kegunaanya sebagai tempat penyegar dalam 

dan luar ruangan. Taman dapat dibagi dalam taman alami dan taman 

buatan. Taman yang sering dijumpai adalah  taman rumah tinggal, taman 

lingkungan, taman bermain, taman rekreasi, taman botani 

d. Karangpandan 

merupakan salah satu dari 17 kecamatan yang berada di kabupaten 

karanganyar, Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di 

Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan: sebelah utara yaitu 

Kabupaten Sragen,sebelah timur adalah propinsi Jawa Timur, sebelah 

selatan adalah Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo, sedangkan 

sebelah barat yaitu Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali, tepatnya di 

perbatasan antara tawangmangu(Timur) dengan karanganyar kota (barat) 

selatan(matesih) (https://karanganyarkab.bps.go.id/, 2017). 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Taman_alami&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Taman_buatan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Taman_buatan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Taman_rumah_tinggal&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Taman_lingkungan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Taman_lingkungan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_bermain
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Taman_rekreasi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Taman_botani&action=edit&redlink=1
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Education and adventure park karangpandan adalah sebuah ruang terbuka 

hijau yang dibuka secara umum maupun secara khusus, yang didalamnya 

terdapat sebuah interaksi antara alam dengan pengunjung baik secara alami 

atau non alami, yang tidak hanya sekedar taman melainkan didalamnya 

terdapat ruang-ruang untuk meningkatkan pengetahuan dan sebagai sarana 

untuk pengunjung maupun warga sekitar untuk mendapatkan hiburan dan 

berinteraksi dengan sesama. 

1.2. Latar Belakang 

1.2.1 Ruang Terbuka Hijau 

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau saat ini menjadi masalah bagi 

beberapa Kota di Indonesia khususnya Kota dengan kepadatan penduduk yang 

tinggi. Penyediaan ruang publik telah diatur oleh undang undang Republik 

Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang, namun kenyataan 

pada pembangunan tata Kota yang dianggarkan unruk ruang terbuka sebanyak 

30%, dengan rincian 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% privat  belum 

bisa terwujud. Hal ini disebabkan karena keterbatasan lahan yang layak bagi 

pembangunan suatu ruang public, Selain itu kurang optimalnya pengelolaan 

suatu ruang publik yang tersedia juga merupakan kendala yang cukup serius 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang dan atau 

mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh 

tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja di 

tanam salah satunya adalah taman. Taman sendiri mempunyai bayak makna, 

seperti halnya menciptakan keindahan, edukasi dan sebagai sumber oksigen. 

Sedangkan kecamataan sendiri adalah pembagian wilayah administratif di 

Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa 

atau kelurahan-kelurahan Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja 

camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota (PP. 19 tahun 2008). 

Kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai 

pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan 

dipimpin oleh camat. 
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Masyarakat menurut definisi Richard T. Schaefer dan Robert P. 

Lamm adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, 

relatif independen dari orang-orang di luar itu, dan memiliki budaya yang 

relatif sama. Masyarakat dalam kecamatan di beberapa wilayah yang jauh 

dari keramaian terkadang tidak memiliki ruang untuk bermain dan 

beredukatif malah seringkali didapati banyak dari masyarakat yang bingung 

untuk mengekspresikan diri mereka untuk melakukan kegiatan positif di 

waktu senggangya. Untuk itu dibuatnya tamani selain berfungsi sebagai 

sarana bercengkerama dan berkumpul juga bisa digunakan sebagai pusat 

perekonomian kota yang didalamnya terdapat beberapa elemen-elemen yang 

berfungsi untuk menutup kekuranngan masyarakat kota dengan edukasi, 

pusat olahrahga, dan pastinya memberi area untuk para pengunjung yang 

berjiwa petualang. 

 Salah satu keunikan dan daya tarik dari perencanaan ini yakni 

bahwasannya Taman merupakan Ruang Terbuka Hijau yang mudah diakses 

dan tidak memerlukan biaya besar, bahkan gratis untuk dikunjungi 

Spesifikasi pendatang atau pengunjung dari perencanaan ini yakni di 

targetkan khususnya untuk penduduk disekitar Kecamatan Karangpandan, 

dengan atau tanpa batasan usia,. Pengunjung umum dikhususkan bagi warga 

didaerah karangpandan untuk menambahkan wawasan modernisasi dan 

secara umum yaitu berfungsi sebagai tempat wisata taman barru, sehingga 

memberikan pendapatan tersendiri bagi kecamataan tersebut.akan tetapi tidak 

menutup untuk para pengunjung dari luar kota mungkin dihari-hari tertentu 

lebih memenuhi education and adventurre park, karena lokasi di daerah ini 

sudah terkenal dan sebagai arah lokasi menuju puncak gunung lawu 

Menciptakan sarana hiburan yang baru diharapkan dapat memberikan 

lingkungan hidup yang baru dan lebih baik bagi Kecamatan Karangpandan, 

dengan meciptakan area terbuka hijau yang unik yang jaraknya tidak terlalu 

jauh ,atau perbatasan antara karanganyar kota dengan wisata yang sudah 

terkenal yaitu gunung lawu Tawangmangu bertujuan memberikan daya tarik 

tersendiri untuk Kabupaten Karanganyar, khususnya Kecamatan 
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Karangpandan. Walaupun sudah terdapat rekreasi taman didaerah 

tawangmangu tetapi perbedaan pada taman ini adalah , taman ini akan 

mengekspos tidak hanya dari segi hijau dari tanaman saja melainkan dengan 

hadirnya taman edukasi dan terdapatnya arena berpetualang juga meng 

ekspos bangunan dengan gaya arsitektur modern yang tetap menggunakan 

konsep arsitektur hijau. 

1.2.2 Pariwisata 

Pariwisata adalah kegiatan dimana para wisatawan melakukan kegiatan 

wisatanya atau berwisata (kunjungan ke suatu daerah/pada suatu tempat 

wisata) yang ingin dikunjungi. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang aktif 

dilakukan bagi hampir semua orang baik dalam kota atau luar kota, karena 

aktifitas ini dilakukan untuk  sekedar menghilangkan penat atau menambah 

wawasan baru. Kegiatan ini biasanya dilakukan saat weekend sesaat setelah 

lelah melakukan aktifitas sehari hari. Nah untuk itu disini kita membuat suatu 

tempat wisata baru untuk memberikan opsi baru tempat wisata yang unik dan 

menarik. Karena apa ? diliat dari kota kota yang lain, kita bisa melihat 

,seberapa banyak kah tempat wisata yang ada di solo, apakah sudah 

mencukupi dan sudah bisa dikatakan menarik banyak perhatian dibandingkan 

kota kota lain seperti jogja, yang walaupun di jogja banyak terdapat pantai-

pantai , iya tetapi walaupun terdapat bermacam macam pantai, apakah pantai 

tersebut yang dijadikan lokasi wisata pernah sepi ? tidak, karna jaman 

sekarang semakin banyaknya penduduk juga dan minat warga untuk mencari 

tempat wisata sanngat lah besar, karna antusias warga inilah dan keunikan dari 

wisata wisata yang ada di jogja inilah yang membuat jogja ramai sebagai 

tempat wisata. Nah disini kita akan membuat suatu tempat wisata yang baru di 

karangpandan kabupaten karanganyar solo ini untuk menambah destinasi 

wisata yang ada di karanganyar , karna kita lihat daerah karanganyar solo 

sangat sedikit sekali tempat tempat wisata, sehingga orang yang ada di 

karanganyar dan solo pun sebagian lari ke kota lain. 

Dari latar belakang diatas kita dapat menarik kesimpulan bahwa masalah yang 

menyebabkan adalah ,perataan RTH yang kurang merata di kota solo, wisata-
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wisata yang ada membosankan dan letaknya terlalu tersembunyi atau tidak 

terlalu ter ekspos sehingga masyarakat tidak tau adanya tempat wisata 

walaupun wisatawan telah melewati tempat itu berulang kali, dan wisata 

wisata yang sudah ada pun bukannya berkembang melainkan semakin lama 

semakin menurun kualitasnya sampai terdapat fasilitas-fasilitas yang sudah 

rusak karna tidak terawat 

1.3. Rumusan Masalah 

Dilhat dari latar belakang yang tercantum diatas,  maka dapat dirumuskan dan 

dipecahkan dalam Studio Konsep Perancangan Arsitektur ini : 

1. Bagaimanakah cara membuat sebuah adventure park yang menarik, 

menantang dan edukatif ? 

2. Bagaimanakah Kegiatan di dalam adventure park sehingga memenuhi 

kriteria keamanan rekreasi  ? 

1.4. Tujuan dan Sasaran  

Dilihat dari permasalahan yang ada di atas, maksut dari penulisan ini yakni : 

1. Mendesain adventure park yang memiliki suatu yang menarik sebagai ikon 

dan wahana yang  menantang. 

2. Untuk menyajikan keunikan baru dalam pembuatan tempat rekreasi baru 

di karangpandan sebagai tempat rujukan baru di kota solo. 

Adapun sasaran yang dituju adalah : 

1. Konsep karakteristik taman yang difasilitasi dengan bangunan edukasi dan 

arena berpetualang adalah warga tanpa batasan umur dengan 

memprioritaskan batasan umur remaja dan dewasa yang aktif. 

2. wisatawan yang haus akan tantangan dan berkeinginan untuk mencari 

lokasi refreshing baru. 

1.5.  Metode Pembahasan 

 Metode pembahasan yang digunakan untuk laporan ini akan dijabarkan 

sebagai berikut : 
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1.5.1. Analisa Data 

 Merupakan analisa terhadap data serta informasi yang dikumpulkan 

dengan berbagai pendekatan, Sehingga dapat diperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam perencanaan dan perancngan pembangunan Taman. Proses 

ini besangkutan dengan tujuan sasaran dan faktor-faktor lainnya yang 

mempunyai pengaruh penting. 

1.5.2. Metode Sintesa 

 Merupakan hasil analisa dan data yang diolah berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan kemudian diintegrasikan dengan persyaratan/ketentuan 

perencanaan dan perancangan yang akhirnya keseluruhan hasil dari integrasi 

dikembangkan menjadi konsep rancangan yang dapat transformasikan 

kedalam bentuk fisik baik itu secara visualisasi maupun fungsi sesuai dengan 

yang diinginkan. 

1.5.3. Perumusan Konsep 

 Merupakan hasil analisa yang telah disusun didalam konsep, dan 

pengolahan data untuk mengetahui penyelesaian terhadap permasalahan yang 

timbul dan mengidentifikasi apa yang menjadi penyebab permasalahan 

tersebut berdasarkan hasil dari analisa. 
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1.6.  SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

 BAB I  : PENDAHULUAN 

Merupakan uraian tentang Latar Belakang, Permasalahan, 

Lingkup pembahasan, serta sistematika pembahasan secara 

keseluruhan. 

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan uraian tentang tinjauan Literatur dan ilmu 

mengenai Taman dan konsep perancangan Taman, area 

edukasi dan arena adventure. Dasar ini juga digunakan 

sebagai landasan dalam menganalisa dan memberi 

penilaian terhadap Aspek-aspek yang berkaitan dengan 

Taman. 

BAB III :GAMBAR UMUM LOKASI 

Merupakan Uraian terhadap peraturan daerah Kecamatan 

Karangpandan dan sekitarnya. Serta tinjauan kota-kota 

yang mempunyai pengaruh terhadap perancangan 

pembukaan ruang terbuka hijau  yang mempengaruhi letak 

Geografis, Kondisi kawasan, Pembangunan kawasan, Serta 

potensi Kawasan. 

BAB IV :ANALISA PENDEKATAN DAN KONSEP 

Merupakan uraian tentang pendekatan site, Pendekatan 

struktural, Pendekatan tata ruang, Pendekatan terhadap 

environment, Serta pendekatan terhadap bangunan pada 

kawasan disekitar tapak yang akan digunakan dalam 

pembangunan. 

 


