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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Pengertian Judul 

Judul laporan Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A) 

adalah “Redesain Taman Buaya Indonesia Jaya Sebagai Objek Wisata 

Edukasi Kabupaten Bekasi, Jawa Barat” Berikut uraian judul laporan: 

Redesain : Re: Kembali/ulang, Desain: Rancangan, 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 benda 

nyata (https://id.wikipedia.org/wiki/Desain diakses pada 21 februari 

2019). 

Taman Buaya Indonesia Jaya: Merupakan tempat objek wisata, rekreasi dan 

penangkaran buaya yang dibangun pada tahun 1991. Taman buaya 

berlokasi di Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten 

Bekasi, Jawa Barat (https://news.detik.com/berita/d-

3355285/menengok-taman-buaya-di-bekasi-antara-penangkaran-

dan-atraksi diakses pada 21 februari 2019).   

Wisata Edukasi: Wisata Edukasi/pendidikan dapat disebut sebagai anjangkarya 

adalah suatu kegiatan atau perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi 

atau liburan dan juga terdapat aktivitas edukasi atau pendidikan 

didalamnya. Ada banyak kegiatan wisata edukasi yang bisa di 

lakukan khususnya bagi anak-anak yang masih membutuh 

pembelajaran akan dunia luar. Wisata edukasi atau wisata 

pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan 

kreatifitas peserta kegiatan wisata. Biasanya tujuan wisata edukasi 

https://id.wikipedia.org/wiki/Desain
https://news.detik.com/berita/d-3355285/menengok-taman-buaya-di-bekasi-antara-penangkaran-dan-atraksi
https://news.detik.com/berita/d-3355285/menengok-taman-buaya-di-bekasi-antara-penangkaran-dan-atraksi
https://news.detik.com/berita/d-3355285/menengok-taman-buaya-di-bekasi-antara-penangkaran-dan-atraksi
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adalah tempat-tempat yang memiliki nilai tambah sebagai sebuah 

area wisata, seperti kawasan perkebunan, kebun binatang, tempat 

penangkaran hewan langka, pusat-pusat penelitian dan lain 

sebagainya (https://id.wikipedia.org/wiki/Wisata_pendidikan 

diakses pada 21 februari 2019).  

Kabupaten Bekasi: Kabupaten Bekasi adalah sebuah kabupaten dengan luas 1.225 

km² di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kabupaten ini berada tepat 

di sebelah timur Jakarta, berbatasan dengan Kota Bekasi dan 

Provinsi DKI Jakarta di barat, Laut Jawa di barat dan utara, 

Kabupaten Karawang di timur, serta Kabupaten Bogor di selatan. 

Kabupaten Bekasi terdiri atas 23 kecamatan, yang dibagi lagi atas 

sejumlah desa dan kelurahan 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bekasi diakses pada 21 

februari 2019). 

       Maka pengertian dari judul ‘Redesain Taman Buaya Indonesia Jaya Sebagai 

Objek Wisata Edukasi Kabupaten Bekasi, Jawa Barat’ adalah menjadikan Taman 

Buaya Indonesia Jaya memiliki nilai pariwisata yang tinggi dan mendatangkan 

minat bagi wisatawan luar daerah maupun luar negeri. Dengan dikembangkannya 

Taman Buaya Indonesia Jaya menjadi wisata edukasi, diharapkan dapat menambah 

nilai edukasi bagi anak-anak, dan menambah nilai perekonomian masyarakat 

sekitar. 

1.2 Latar Belakang 

1.2.1 Pariwisata di Bekasi 

Latar belakang umum berisikan pemaparan mengenai pengertian dan peraturan 

daerah mengenai wisata, diantaranya: 

a) Wisata di Kabupaten Bekasi 

       Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025, potensi pariwisata yang sedang 

dikembangkan di Kabupaten Bekasi sampai saat ini meliputi:

https://id.wikipedia.org/wiki/Wisata_pendidikan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bekasi
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1. Potensi  Pantai  Muara Gembong  

a. Pantai Muara Beting, sepanjang 4 km dengan kosentrasi habitat 

burung migasi asal Cina Selatan & Pasific, terdapat  lutung hitam 

(langka), buaya (rawa) dan hutan bakau sepanjang pantai 

berbatasan dengan Karawang.  

b. Pantai Muara Bendera berupa pantai terbuka berbentuk 

semenanjung menghadap ke laut Jawa, terdapat satu tempat terbit 

(sun rise) & tenggelam matahari (sunset), juga merupakan tempat 

pertemuan angin darat dan angin laut sehingga udara tidak panas.  

c. Muara Gobah  merupakan Muara Sungai Citarum sepanjang  7 Km, 

lebar 40 m, relatif dekat dengan Jakarta dan terdapat banyak tambak 

& hasil ikan bandeng, udang, cumi–cumi, kerang, kakap, bawal, 

tenggiri, haremis, lobster, rumput laut dan lain-lain. Potensi wisata 

ini dapat dijadikan wisata kuliner sekaligus menyatu dengan daerah 

nelayan, imigrasi nelayan dan budaya nelayan.  

2. Potensi  Bojong  Manggu (sebagai wisata  pedesaan), obyek wisata yang 

ada di daerah ini antara lain :  

a. Bumi  perkemahan  pramuka  Karang  Kitri. 

b. Panorama  Gunung  Pangrango  & Gunung Gede. 

c. Keberadaan Situ Abidin  & Situ Bedeng. 

d. Jalan Kabupaten  yang cukup memadai untuk dijadikan sarana olah 

raga (Fun Bike). 

e. View  pertanian, peternakan , perkebunan  rakyat. 

f. Wisata olah raga (outbond).   

3. Potensi wisata air Kali Malang sepanjang Tegal Gede – Tegal Danas  

4.Potensi wisata industri dalam kawasan industri. Wisata dalam rangka 

melihat proses produksi dan seluruh aktivitas dalam kawasan industri.  

5.Potensi Desa Kertarahayu Kecamatan Setu (potensi obyek dan daya tarik 

wisata minat khusus), yang terdiri dari :  

a. Wisata minat khusus rekreasi air. 
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b. Wisata minat khusus agro. 

c. Wisata minat khusus taman satwa dan flora. 

d. Wisata minat khusus tempat kerajinan (Kamasan) 

b) Wisata Edukasi/pendidikan 

       Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 

Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan pasal 1, dijelaskan pengertian 

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.  

       Pengertian edukasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

yaitu pendidikan. Arti keseluruhan dari wisata edukasi yaitu suatu 

perjalanan wisata yang memiliki nilai tambah edukasi, tidak sekedar 

berwisata, tetapi juga memiliki tujuan untuk menambah nilai-nilai edukasi 

atau pendidikan bagi wisatawan 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Wisata_pendidikan diakses pada 21 februari 

2019). Penerapan konsep wisata edukasi pada Taman Buaya Indonesia Jaya 

bertujuan memberikan pendidikan mengenai hewan predator (buaya) untuk 

semua kalangan umur. Dengan adanya penambahan perencanaan dan 

perancangan museum didalam Taman Buaya Indonesia Jaya dapat 

menambah ilmu pengetahuan pengunjung tentang jenis maupun 

penangkaran taman buaya ini. 

1.2.2 Taman Buaya Indonesia Jaya 

       Taman Buaya Indonesia Jaya  merupakan kebun binatang berskala kecil milik 

swasta (pribadi) yang dikhususkan untuk penangkaran buaya dan sudah berdiri 

sejak tahun 1991. Dalam latar belakang khusus Taman Buaya Indonesia Jaya 

memiliki permasalahan dan potensi, diantaranya: 

a) Permasalahan 

1) Pendapatan Objek Wisata 

       Jumlah pengunjung Taman Buaya Indonesia Jaya tidak menentu 

dan relatif berbeda pada hari biasa dan hari raya. Pada hari biasa 

https://id.wikipedia.org/wiki/Wisata_pendidikan
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jumlah pengunjung hanya sekitar ±10 orang, dan pada saat weekend 

maupun hari raya jumlah pengunjung dapat meningkat, biaya masuk 

pada Taman Buaya Indonesia Jaya yaitu  Rp 20.000 untuk dewasa dan 

Rp 10.000 untuk anak-anak. Terjadinya peningkatan maupun 

penurunan jumlah pengunjung membuat Taman Buaya Indonesia Jaya 

tidak terawat dengan baik dan tertekan akan biaya, hal ini dikarenakan 

kurangnya pendapatan dari hasil penjualan tiket pengunjung per-hari 

dengan kebutuhan akan pangan buaya yang memakan biaya lebih 

banyak dari hasil penjualan tiket masuk. 

2) Luas Kawasan 

      Taman Buaya Indonesia Jaya berlokasi di Jalan Raya Serang – 

Cibarusah KM 3, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, 

Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Luas lahan yang relatif kecil hanya 

sekitar 1.6 hektar. 

3) Tampilan bangunan objek wisata 

       Dilihat dari segi fasad bangunan Taman Buaya Indonesia Jaya 

tidak berubah dari tahun 2000an hingga sekarang, karena tidak adanya 

perubahan yang signifikan membuat destinasi dari pariwisata ini 

dinilai terbengkalai dan kurang menarik pengunjung. Berikut 

merupakan kondisi Taman Buaya Indonesia Jaya: 

             

Gambar 1 Tampak Depan 
 Sumber: Dokumentasi Penulis, 2019 
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Gambar 2 Bagian Dalam 
 Sumber: Dokumentasi Penulis, 2019 

                  

Gambar 3 Area Taman Bermain 
 Sumber: Dokumentasi Penulis, 2019 

                 

Gambar 4 Kolam Buaya 
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2019 

b) Potensi 

1) Wisata Rekreasi Edukasi 

       Aktivitas rekreasi di Taman Buaya Indonesia Jaya sangat cocok 

dilakukan untuk keluarga, hal ini dikarenakan terdapat lahan hijau 

dengan pepohonan rimbun untuk tempat bertamasya dan taman 

bermain anak. Rekreasi tambahan dari pihak pengelola pada saat hari 

raya yaitu adanya pertunjukan atraksi khusus antara manusia dengan 
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buaya. Selain untuk rekreasi, Taman Buaya juga menjadi tempat 

edukasi karena pada setiap kolam buaya terdapat papan informasi jenis 

buaya dari seluruh nusantara.  

2) Potensi Lahan 

       Dalam site terdapat tanah luas yang merupakan sawah di bagian 

belakang kawasan Taman Buaya Indonesia Jaya, menurut peta RTRW 

(2011-2031) tanah merupakan daerah pemukiman.   

       Dengan pemaparan diatas maka diketahui hal-hal yang membuat ketenaran 

Taman Buaya Indonesia Jaya semakin redup dari tahun ketahun. Sedangka dilihat 

dari segi permasalahan dan potensi yang ada, Taman Buaya Indonesia Jaya 

merupakan tempat penangkaran buaya sekaligus tempat rekreasi edukasi hewan 

yang melegenda dan satu-satunya di kota Bekasi. Maka perlu diadakan redesain 

agar ketenaran Taman Buaya Indonesia Jaya kembali. 

1.3 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam pembahasan laporan ini, yaitu: 

1) Bagaimana keadaan pada Taman Buaya Indonesia Jaya? 

2) Bagaimana meredesain Kawasan Taman Buaya Indonesia Jaya yang memiliki 

nilai wisata edukasi untuk pengunjung, arsitektur ekologis yang baik untuk 

keberlangsungan hidup hewan reptil buaya dan bangunan yang nyaman bagi 

pengguna dengan pendekatan arsitektur tropis?  

1.4 Tujuan dan Manfaat 

1.4.1 Tujuan 

Tujuan dari laporan ini berhubungan dengan rumusan masalah, yaitu: 

1) Mengetahui keadaan Taman Buaya Indonesia Jaya. 

2) Mengetahui  cara meredesain Kawasan Taman Buaya Indonesia Jaya yang 

memiliki nilai wisata edukasi untuk pengunjung, arsitektur ekologis yang baik 

untuk keberlangsungan hidup hewan reptil buaya dan bangunan yang nyaman 

bagi pengguna dengan pendekatan arsitektur tropis. 
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1.4.2 Manfaat 

       Manfaat yang diharapkan dari “Redesain Taman Buaya Indonesia Jaya Sebagai 

Objek Wisata Edukasi Kabupaten Bekasi, Jawa Barat” ini sebagai berikut: 

Bagi Penulis: 

a) Memenuhi persyaratan untuk dapat melanjutkan mata kuliah studio Tugas 

Akhir. 

b) Sebagai salah satu syarat kelulusan Sarjana Strata 1 (S1) Program Studi 

Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Bagi pengelola: 

a) Mengatasi permasalahan tampak bangunan (redesain). 

b) Meningkatkan pendapatan bagi pengelola dan lingkungan masyarakat. 

c) Meningkatkan potensi lingkungan yaitu wisata edukasi dengan 

pemanfaatan alam yang baik. 

d) Memperdayakan masyarakat sekitar dengan lapangan pekerjaan dan ikut 

berpartisipasi meningkatkan nilai pariwisata Taman Buaya Indonesia Jaya. 

1.5 Lingkup Perancangan 

       Lingkup perancangan pada laporan (DP3A) yang berjudul “Redesain Taman 

Buaya Indonesia Jaya Sebagai Objek Wisata Edukasi Kabupaten Bekasi, Jawa 

Barat” sebagai berikut: 

a) Lingkup Pembahasan 

       Pada pembahasan materi laporan “Redesain Taman Buaya Indonesia 

Jaya Sebagai Objek Wisata Edukasi Kabupaten Bekasi, Jawa Barat” ini 

hanya difokuskan pada permasalahan dan kendala yang ada, dimana 

menyangkut keberlangsungan hidup buaya pada taman ini dan pengelola 

dalam menjalankan wisata agar tetap dapat beroperasional berdasarkan 

ilmu arsitektur, sehingga pembahasan diluar konteks tidak meluas. 

b) Lingkup Wilayah Perancangan 

       Wilayah perancangan Redesain Taman Buaya Indonesia Jaya 

memperhatikan pemanfaatan tata guna lahan dan penggunaan alam, baik 

dalam desain kawasan maupun bangunan yang ada. Penekanan arsitektur 



9 

 

 

pada desain kawasan yaitu arsitektur ekologi, sedangkan pada bangunan 

menggunakan arsitektur tropis modern.  

1.6 Sasaran 

       Mendapatkan redesain Taman Buaya Indonesia Jaya yang difokuskan pada 

permasalahan dari segi arsitektur yaitu penataan kawasan, perubahan fasad, 

penggunaan penekanan arsitektur, bentuk pola ruang dan besaran ruang yang 

ditampilkan dalam bentuk konsep perencanaan dan perancangan yang fungsional 

secara arsitektural. 

1.7  Keluaran Desain yang dihasilkan 

       Keluaran desain yang dihasilkan dari Dasar Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur (DP3A) sebagai berikut: 

a. Konsep perancangan kawasan  

       Berdasarkan permasalahan dan potensi dari Taman Buaya Indonesia 

Jaya, maka dihasilkan ide konsep perancangan. Ide konsep dapat membantu 

menyelesaikan permasalahan dan membuat kawasan lebih baik dari 

sebelumnya. Pada kawasan Taman Buaya Indonesia Jaya permasalahan 

yang ada yaitu kurang terawatnya lingkungan dan buaya. Untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut, maka perlu pendekatan arsitektur 

ekologis untuk kawasan. 

b. Produk rancangan bangunan 

       Produk rancangan bangunan pada Taman Buaya Indonesia Jaya 

disesuaikan dengan kondisi iklim di Indonesia, yaitu iklim tropis lembab. 

Untuk menyelesaikan permasalahan pada bangunan beriklim tropis lembab, 

maka perlu pendekatan arsitektur tropis. 

1.8 Metodologi Pembahasan 

       Metodologi pembahasan digunakan untuk penyusunan tugas akhir, yang 

dimana akan dijadikan sebagai acuan dalam proses redesain Taman Buaya 

Indonesia Jaya. Adapun beberapa metode yang digunakan yaitu: 

1) Pengamatan/observasi Lapangan 
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Suatu proses yang dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan dan 

memahami informasi-informasi dari objek untuk suatu ilmu penelitian. 

2) Pengumpulan Data 

Proses pengambilan data atau informasi yang dicari untuk melengkapi data 

dalam penelitian. 

3) Pengolahan dan Analisa Data 

Suatu proses mengidentifikasi data yang telah didapat sebelumnya dengan 

menyusun dan mengaitkan data secara sistematis dan menjadi informasi 

baru. 

4) Sintesa 

Hasil kesimpulan pengolahan dan analisa untuk mendapatkan konsep 

perencanaan dan perancangan. 

1.9 Sistematika Penulisan 

       Sistematika penulisan penyusunan laporan Dasar Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur (DP3A), yaitu: 

BAB I  Pendahuluan 

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, sasaran, 

lingkup perancangan, metodologi pembahasan. 

BAB II  Tinjauan Pustaka 

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang berisikan literature dan 

kajian pustaka yang diambil dari buku atau jurnal, untuk mendukung 

materi penyusunan laporan. 

BAB III Gambaran Umum Lokasi dan Gagasan Perencanaan 

Bab ini merupakan gambaran umum eksisting perencanaan yang 

berisikan data fisik berupa keterangan dan juga gambar dari kondisi 

lokasi Taman Buaya Indonesia Jaya.  

BAB IV  Analisis Pendekatan dan Konsep Perencanaan dan 

Perancangan 
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Bab ini merupakan analisa dan konsep perancangan yang berisikan 

analisa dan konsep redesain Taman Buaya Indonesia Jaya yang 

memuat: site, arsitektur, struktur, dan penataan lansekap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


