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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Judul 

Pengembangan kawasan wana wisata Grape berbasis wisata kreatif di Kabupaten 

Madiun 

1.2 Pengertian Judul  

Pengembangan  :Perbuatan menjadikan bertambah, berubah sempurna 

dalam hal pikiran, pengetahuan dan sebagainya. 

(Poerwadarminta, 2003)  

Kawasan :Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau 

budidaya (Taftayani, 2012). 

Wana Wisata  :Wana wisata adalah sebuah tempat wisata alam dan 

buatan yang ada di daerah tertentu yang di pelihara dan 

dirawat secara khusus untuk kepentingan budaya dan 

pariwisata sehingga bermanfaat bagi para pengunjung 

wisata (Taufiq, 2017) 

Grape  :Nama kawasan wisata di Tepian Hutan jati milik KPH 

(Kesatuan Pengelola Hutan)  kabupaten Madiun 

(Wawancara Pihak KPH Madiun)  

Wisata kreatif   :Pariwisata kreatif merupakan sebuah pengalaman 

berwisata yang memberikan peluang kepada wisatawan 

untuk mengembangkan potensi kreatifnya ( Raymond, 

2007) dalam Priyatmono (2012) 

Pengembangan kawasan wana wisata Grape berbasis wisata kreatif 

di Kabupaten Madiun adalah mengeksplorasi dan meningkatkan potensi, 

mutu dan peranan kawasan wana wisata Grape yang berada di  Kabupaten 

Madiun, menjadi kawasan wisata yang berbasis wisata kreatif, dan pusat 

edukasi sebagai sarana belajar mengenai konservasi tanaman rimba dan 

tanaman jati. Dengan melakukan suatu kegiatan mencakup proses pengenalan, 

pelatihan, dan pembelajaran mengenai budidaya tanaman rimba yang 
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dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan nilai pariwisata Grape dan 

menjadikan wana wisata Grape sebagai wisata ungulan di Kabupaten Madiun.  

1.3 Latar Belakang  

1.3.1 Destinasi Wisata Kabupaten Madiun  

Kabupaten Madiun merupakan sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa 

Timur yang memiliki potensi wisata alam yang menarik karena letak 

geografisnya yang berada di sekitar kaki gunung Wilis dan gunung Pandan. 

Dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten Madiun memiliki asset-asset 

strategis yang berpotensi menjadi kawasan wisata yang terintegrasi apabila 

asset-asset tersebut di kelola dan di rencanakan secara tepat. Dengan demikian 

dapat meningkatkan kualitas  wilayah dari sector ekonomi masyarakat serta 

kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pariwisata dapat memperbesar 

manfaat mulai dari segi ekonomi, budaya dan sosial. Suatu objek wisata yang 

dikelola secara baik dapat memaksimalkan dalam meningkatkan pendapatan 

daerah, melalui sektor pariwisata akan tercipta peluang usaha, masuknya 

inevestor sehingga banyak lapangan kerja yang tercipta karena pariwisata, 

mulai dari penjaga keamanan pariwisata, penjaga kebersihan pariwisata serta 

usaha kecil menengah yang tumbuh subur untuk memenuhi kebutuhan yang 

mendukung kegiatan pariwisata.  

Dinas pariwisata, pemuda dan olahraga kabupaten Madiun memiliki 

misi untuk mengembangkan wisata alam yang dipadukan berbasis agro dan 

budaya, mewujudkan pemasaran wisata yang mampu membangun citra 

kabupaten Madiun. Namun untuk saat ini di bidang pariwisata Kabupaten 

Madiun kurang begitu terdengar gaungnya, padahal terdapat topografi 

Pegunungan Willis dan gunung Pandan yang memiliki potensi untuk di 

kembangkan. Data dari Disparpora menyebutkan bahwa pariwisata di 

kabupaten Madiun terbagi menjadi 3 yaitu selingkar kaki gunung Wilis, 

selingkar kaki gunung Pandan dan Caruban raya. Dari ke tiga daerah wisata 

tersebut saat ini kondisinya masih berkembang. Wisata Grape saat ini 

merupakan salah satu wisata unggulan kabupaten Madiun namun saat ini 

kondisinya jauh dari kata optimal. Dengan kontur tanah dan lingkungan sekitar 
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lokasi, wana wisata Grape dapat di kembangkan menjadi wisata kreatif yang 

lebih menjual dengan  terus menggali potensi dan memenuhi fasilitas untuk 

kebutuhan wisata. 

 

                   Gambar  1. Peta Sebaran Wisata Kabupaten Madiun 

Sumber: www.eastjava.com 

 

1.3.2 Kawasan Grape Sebagai Wisata Hutan dan Pusat Budidaya 

Tanaman Rimba 

Kawasan Wana Wisata Grape merupakan kawasan potensial yang 

berupa area hutan pohon jati dan  hutan rimba campuran yang merupakan 

tempat konservasi tanaman rimba milik perhutani, yang memiliki potensi untuk 

dikembangkan menjadi destinasi wisata hutan dan pusat edukasi budidaya 

pohon jati dan tanaman rimba di Kabupaten Madiun. Selain itu terdapat 

bentangan lahan pertanian terasering yang luas, perbukitan, dan sungai catur 

yang merupakan aliran langsung dari gunung Wilis. Saat ini pada beberapa titik 

area pinggir sungai catur sudah di jadikan area wisata namun kondisinya belum 

http://www.eastjava.com/
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optimal dan belum memanfaatkan potensi yang ada. Kondisi saat ini hanya 

berupa taman bermain dan area tempat makan. Kebanyakan pengunjung yang 

datang tertarik karena ingin menikmati gemericik aliran sungai catur yang 

tenang, suasana hutan yang rimbun serta menikmati kuliner yang di jual di 

stand-stand di sekitar sungai. Padahal kawasan sekitar wana wisata Grape bisa 

menjadi aset kawasan wisata edukasi untuk Perhutani dan juga Kabupaten 

Madiun dengan memanfaatkan  potensi yang ada pada kawasan hutan jati dan 

juga konservasi tanaman rimbanya. Dengan dimanfaatkannya hutan di sekitar 

area wana wisata Grape sebagai tempat wisata yang rekreatif dan mengedukasi, 

dapat mengembangan potensi LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) 

untuk aktif berperan dalam  pengelolaan wisata hutan dan pusat budidaya 

tanaman rimba.   

 

Gambar  2. Kegiatan Budidaya Tanaman rimba di KPH Madiun 

Sumber : kominfo.jatimprov.go.id 

 

Saat ini di kabupaten Madiun masih minim pariwisata dengan berbasis 

wisata kreatif , kebanyakan wisata hanya menyuguhkan pemandangan alam 

lereng gunung dan juga wisata kuliner. Padahal Kabupaten Madiun memiliki 

aset hutan jati, hutan lindung dan hutan konservasi tanaman rimba yang dapat 

dimanfaatkan sebagai wahana wisata yang rekreatif dan edukatif. Dengan 

adanya pengembangan kawasan wana wisata Grape dengan berbasis wisata 

http://kominfo.jatimprov.go.id/
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kreatif  dapat meningkatkan nilai kawasan Grape serta dapat mengembangkan 

pariwisata di kabupaten Madiun.  

 

1.3.3 Pariwisata Sebagai Penggerak Dinamika Masyarakat Kabupaten 

Madiun 

Pariwisata telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern saat 

ini, perkembangan teknologi telah mengubah perilaku berwisata masyarakat 

karena kemudahan-kemudahan yang didapatkan. Dalam hal ini, masyarakat 

dapat dengan mudah mendapatkan informasi terkait destinasi wisata yang ada 

melalui media sosial dan internet. Kemudahan-kemudahan ini menjadi sebuah 

ketertarikan tersendiri bagi masyarakat untuk mengunjungi destinasi wisata 

tertentu. Rasa keingin tauan akan sesuatu yang menarik menjadi salah satu 

faktor utama yang melandasi deras arus pariwisata di indonesia 

Di dalam Visi  dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Madiun juga menyinggung mengenai pariwisata, yaitu “Menjadi lembaga 

pendorong koperasi dan UMKM, Perindustrian Perdagangan, dan Pariwisata 

yang berkualitas tangguh dan berdaya saing yang berbasis Agro dan 

berwawasan bisnis menuju peningkatan kesejahteraan Rakyat. Dapat 

dilihat dari visi dinas koperasi perindustrian dan perdagangan kabupaten 

Madiun pentingnya pengembangan dan penataan titik-titik lokasi wisata yang 

potensial, karena pariwisata merupakan suatu kegiatan yang secara langsung 

menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai dampak 

terhadap masyarakat setempat. Bahkan, pariwisata telah menjadi sumber 

penggerak dinamika masyarakat, dan menjadi salah satu prime mover dalam 

perubahan sosial budaya (Pitana, 2005). Sehingga perlu dilakukan 

pengembangan serta revitalisasi pada titik-titik lokasi pariwisata di kabupaten 

Madiun untuk menggerakkan masyarakat setempat yang pada akhirnya dapat 

membawa dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

1.3.4 Upaya Budidaya dan Pelestarian Hutan  

Indonesia adalah gudang dari berbagai kayu-kayu yang kelasnya 

mendunia. Iklim dan tanahnya mendukung untuk tumbuh suburnya berbagai 
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varian kayu kuat dan berurat bagus. Kita sudah sering mendengar tentang 

kekayaan alam ini secara turun temurun. Kenyataannya exploitasi kayu di 

Indonesia sudah berlangsung bahkan jauh sebelum kemerdekaan. Sehingga 

saat ini menyisakan lahan-lahan yang kini sudah rusak karna kayu nya sudah 

dijarah. Meskipun demikian masih banyak kayu-kayu yang saat ini masih dapat 

kita temukan karna terus dibudidayakan atau distribusinya dikendalikan oleh 

pemerintah melalui peraturan-peraturan yang ketat. Dengan adanya wisata 

hutan bisa menjadi cara untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk 

lebih perduli dengan hutan dan juga belajar tentang arti pentingnya hutan 

dengan melalui wisata kreatif tanpa merusak hutan itu sendiri.     

1.4 Rumusan Permasalahan 

1.4.1 Permasalahan  

Kawasan wana wisata Grape merupakan kawasan wisata yang saat ini 

tidak berkembang dikarenakan belum optimal dalam memanfatkan potensi-

potensi yang ada di sekitar kawasan tersebut. Dimana kawasan sekitar Grape 

memiliki banyak potensi yang dapat di kembangkan untuk meningkatkan nilai 

kawasan Grape. 

1.4.2 Persoalan 

1. Mengeksplorasi potensi lingkungan sebagai aset wisata. 

2. Penentuan pola penataan kawasan dan jenis kegiatan yang tepat 

sehingga dapat mendukung eksistensinya. 

3. Menentukan fasilitas pendukung kawasan Grape sebagai area wisata 

berbasis wisata kreatif.  

4. Menentukan rancangan arsitektur bangunan dengan pendekatan 

arsitektur ramah lingkungan . 

5. Penentuan tata masa  yang tepat (site plan, blok plan). 

1.5 Tujuan dan Sasaran 

1.5.1 Tujuan  

Mengembangkan kawasan Grape dengan memanfaatkan  potensi lokal 

yang ada menjadi kawasan wisata hutan dan budidaya tanaman rimba. 

Sehingga menjadi suatu kawasan wisata terpadu yang rekreatif dan  
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mengedukasi serta bijak dalam memanfaatkan dan mengelola potensi yang ada 

di kawasan grape. 

1.5.2 Sasaran 

Menyusun konsep pengembangan dan perancangan kawasan Grape menjadi 

kawasan wisata hutan dan budidaya tanaman rimba dengan berbasis wisata 

kreatif. Yang berupa :  

1. Konsep penataan dan eksplorasi lingkungan sebagai aset wisata 

2. Konsep pola penataan kawasan Grape dan penentuan jenis kegiatan yang 

tepat sehingga dapat mendukung eksistensinya. 

3. Konsep perencanaan dan perancangan fasilitas kawasan Grape sebagai 

daerah wisata yang berbasis wisata kreatif. 

4. Konsep perencanaan dan perancangan arsitektur bangunan dengan 

pendekatan arsitektur ramah lingkungan .  

5. Konsep tata masa  yang tepat (site plan, blok plan). 

1.6 Lingkup dan Batasan Pembahasan 

1.6.1  Lingkup Pembahasan 

  Pembahasan di fokuskan pada permasalahan arsitektur kawasan 

dalam merencankan dan mengembangkan Grape, sebagai kawasan wisata 

hutan dan pusat edukasi budidaya tanaman rimba yang berbasis wisata kreatif,  

yang diharapkan dapat di capai berdasarkan data data yang diperoleh. 

Sedangkan hal hal di luar disiplin ilmu arsitektur akan dibahas secara garis 

besar. 

1.6.2  Batasan Pembahasan 

Pembahasan menitik beratkan pada penyusunan dan penerapan konsep 

penataan  kawasan Grape sebagai kawasan wisata hutan dan pusat edukasi 

budidaya tanaman rimba yang berbasis wisata kreatif, yang meliputi : 

Penentuan tapak, zoning kawasan, kebutuhan ruang, tata massa bangunan, 

estetikan bangunan dan dengan mempertimbangkan kontekstualitas terhadap  

kawasan termasuk pada pengunaan meterial dan orientasi bangunan. 
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1.7  Keluaran 

Keluaran yang dihasilkan berupa konsep perencanaan dan perancangan 

Penataan  kawasan Grape sebagai kawasan wisata hutan dan pusat edukasi 

budidaya tanaman rimba yang berbasis wisata kreatif yang merujuk pada 

kaidah-kaidah dan aturan aturan yang berlaku dalam disiplin ilmu arsitektur. 

1.8 Metode Pembahasan 

1.8.1 Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi Lapangan  

Teknik pengamatan langsung terhadap semua aspek yang berhubungan 

tentang penataan kawasan Grape sebagai kawasan wisata hutan dan 

pusat edukasi budidaya tanaman rimba yang berbasis wisata kreatif, 

pengumpulan data dengan teknik observasi berkenaan dengan perilaku 

manusia, kondisi lingkungan, segala potensi yang berada di sekitar 

wilayah wana wisata Grape 

2. Wawancara  

Melakukan proses tanya jawab dengan pihak-pihak yang berhubungan 

dengan masyarakat maupun pemerintahan untuk mendapatkan 

informasi. 

3. Studi Banding 

Kegitan meninjau sebuah objek yang berkaitan dengan topik yang 

diangkat guna mendapatkan gambaran mengenai perencanaan dan 

pengembangan topik. 

4. Studi Literatur 

Mengumpulkan refrensi teori yang berkaitan dengan topik perencanaan 

pusat belajar lingkungan dan pengembangan wisata hutan yang 

bersumber dari buku, media cetak maupun media elektronik untuk 

mendukung penyusunan. 
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1.8.2  Analisa dan Sintesa 

1. Analisa 

Mengidentifikasi segala bentuk permaslahan dan potensi berdasarkan 

data data yang diperoleh selanjutnya di analisa berdasarkan teori teori 

dan ditarik kesimpulan.  

2. Sintesa 

Kesimpulan dari analisa yang merupakan inti dari pembahasan yang 

akan digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan konsep rancangan. 

3. Konsep 

Konsep perencanaan dan perancangan yang dihasilkan dalam penataan 

kawasan Grape sebagai kawasan wisata yang rekreatif dan edukatif.  

1.9 Sistematika Pembahasan 

 Bab 1 : Pendahuluan 

 Membahas tentang latar belakang, pengertian judul, implementasi judul, 

rumusan permaslahan, tujuan dan sasaran perencanaan, keluaran, metode 

dalam pembahasan dan sistematika penulisan. 

 Bab II : Tinjauan Pustaka 

 Membahas tentang tinjauan umum kawasan wana wisata Grape sebagai 

kawasan wisata hutan dan pusat edukasi budidaya tanaman rimba yang 

berbasis wisata kreatif, pariwisata,  arsitektur dan teknologi serta material 

ramah lingkungan dan studi komparasi mengenai wisata hutan dan pusat 

budidaya tanaman. 

 Bab III : Tinjauan Lokasi Perencanaan 

Membahas tentang tinjauan umum kabupaten Madiun, meliputi kondisi 

geografis,kependudukan, perekonomian, pariwisata, transportasi dan tinjauan 

khusus wilayah Kabupaten Madiun meliputi rencana pengembangan wilayah. 

 Bab IV : Analisis Pendekatan dan Konsep Perancangan 

 Membahas tentang penyusunan konsep desain perencanaan dan perancangan 

yang didalamnya mencakup analisis pendekatan dan konsep seperti: 

penentuan tapak, analisis kegiatan, konsep ruang, analisis konsep material, 

analisis konsep tata masa bangunan serta analisis konsep tampilan bangunan. 


