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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Pengertian Judul 

Pada Laporan Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

(DP3A) ini mengambil judul “Pengembangan Kawasan Recreational Riverfront 

pada Taman Candi Ngawi, Jawa Timur”. Laporan ini memiliki pengertian judul 

sebagai berikut: 

Pengembangan : Proses usaha untuk meningkatkan potensi,  

teknis, teori, konsep, moralitas, sesuai dengan 

kebutuhan (Rosdakarya, 2005). 

Kawasan : Ruang yang terdapat suatu kesatuan  

geografis berdasarkan aspek adminstratif maupun 

fungsional (Hendra, 2009). 

Recreational  : Dalam Bahasa Indonesia berarti, Rekreasi. 

Rekreasi berarti kegiatan yang bersifat fleksibel.   

Tempat, sarana dan prasarana merupakan bagian 

pendukung kegiatan rekreasi (Haryono, 1998). 

Riverfront : Salah satu konsep dari waterfront dengan membuat  

  daerah tepian sungai (Echols, 2003). 

Taman Candi  : Salah satu ruang terbuka hijau di Ngawi  

Jawa Timur, dan biasa digunakan untuk tempat      

wisata (Pratama, 2018). 

Ngawi   : Salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur  

Letaknya berada di perbatasan Jawa Timur dan 

Jawa Tengah  

(Sumber: https://ngawikab.go.id/letak-geografis/). 

Jawa Timur : Salah satu provinsi di Pulau Jawa yang letaknya  

https://ngawikab.go.id/letak-geografis/
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berada di bagian timur Pulau Jawa (Sumber: 

https://jatimprov.go.id/read/sekilas-jawa-

timur/sekilas-jawa-timur)  

 Jadi, pengertian judul “Pengembangan Kawasan Recreational 

Riverfront pada Taman Candi Ngawi,  Jawa Timur” adalah proses usaha desain  

wilayah tepian sungai pada Taman Candi di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa 

Timur. Proses pengembangan ini digunakan untuk meningkatkan potensi yang ada 

site maupun Sungai Bengawan Solo dengan menggunakan salah satu konsep 

waterfront yaitu recreational riverfront. 

1.2 Latar Belakang 

Kabupaten Ngawi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. 

Letaknya berada sebelah barat Provinsi jawa timur dan berbatasan dengan Provinsi 

Jawa Tengah. Kota Ngawi sebagai pusat kota, memiliki potensi yang beragam 

mulai dari kuliner, wisata alam, budaya, sejarah, dan lain-lain. Kabupaten yang 

memiliki jajanan khas kripik tempe ini memiliki luas wilayah seluas 1245,70  km2
 

dengan kepadatan populasi sebanyak 879,193 jiwa pada tahun 2010. Selain itu, 

Ngawi dilintasi oleh beberapa sungai yang diantaranya adalah sungai Ngale dan 

Sungai Bengawan Solo.  

Sungai Bengawan Solo merupakan salah satu sungai terbesar dan terpanjang 

yang melintasi kabupaten Ngawi dengan panjang sekitar 548,53 km. Sungai ini,  di 

bagi menjadi 3 wilayah administratif yaitu wilyah adminstratif hulu, tengah,  dan 

hilir. Kabupaten Ngawi  masuk pada wilayah adminstratif bagian tengah pada  

Sungai Bengawan Solo. 

Pemanfaatan pariwisata sungai sebagai daya tarik wisata di Ngawi belum 

menjadi perhatian pemerintah daerah saat ini. Dilansir melalui portal berita 

Genpi.co, pengembangan wisata di Kabupaten Ngawi cenderung fokus pada obyek 

wisata alam,  bangunan sejarah, dan pusat kebudayaan. Berikut merupakan 

gambaran pesebaran obyek wisata yang dikembangkan pemerintah daerah Ngawi. 

https://jatimprov.go.id/read/sekilas-jawa-timur/sekilas-jawa-timur
https://jatimprov.go.id/read/sekilas-jawa-timur/sekilas-jawa-timur
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Gambar 1. Peta Persebaran Wisata di Ngawi, Jawa Timur 
Sumber: https://www.eastjava.com/tourism/ngawi/map.html 

Diakses: 20/02/2020 Pukul: 20.44 WIB 

Perkembangan zaman, membuat manusia lebih mudah berpindah dari satu 

ke tempat lain.  Di wilayah kota-kota besar, urbanisasi biasa terjadi. Masyarakat 

desa berbondong-bondong pergi ke kota mencari peruntungan berupa pekerjaan. 

Urbanisasi inilah yang dapat menimbulkan pembludakkan penduduk pada wilayah 

perkotaan. Di kutip dari kompasiana, dampak negatif dari pembludakan ini adalah 

banyaknya pengangguran, munculnya gubuk-gubuk liar dan tunawisma akibat 

tidak ada  kemampuan untuk membeli tanah di kota karena semakin tingginya harga 

https://www.eastjava.com/tourism/ngawi/map.html
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jual tanah,  meningkatnya kriminalitas, dan sampah. Permasalahan sampah inilah 

yang menjadi pusat perhatian pemerintah maupun masyarakat akhir-akhir ini. 

Kegiatan membuang sampah sembarangan menjadi hal yang lumrah bagi 

masyarakat awam yang tidak paham akan pentingnya kebersihan lingkungan. 

Penumpukan sampah disungai akan mempersulit aliran air dan akan menyumbat 

jalan air sungai. Akibatnya, air sungai akan membludak pada saat volume air sudah 

tidak dapat tertampung disungai. Maka dari itu, pemanfaatan tepian sungai sebagai 

tempat wisata yang bersifat ruang terbuka (public space) dapat menampung 

berbagai macam kegiatan atau aktivitas masyarakat dapat menjadi sebuah 

kampanye agar masyarakat lebih  menyayangi lingkungan. 

Banjir masih menjadi masalah yang setiap tahunnya terjadi hampir di tiap-

tiap kota besar saat musim penghujan. Dilansir pada Radar Madiun, kota Ngawi  

tercatat masih tergenang banjir pada tahun 2019.  Beberapa diantaranya adalah 

daerah kecamatan Kwadungan, Padas, dan Pangkur.  Jebolnya tanggul pada daerah-

daerah yang rawan banjir merupakan  salah satu sebab dari terjadinya banjir di 

beberapa wilayah kabupaten Ngawi. Permasalahan sampah juga merupakan 

masalah yang sulit dihilangkan dari masyarakat  saat ini.  

Kabupaten Ngawi memiliki banyak obyek wisata dengan konsep ruang 

terbuka (open space) yang dapat menampung berbagai aktivitas pengunjungnya, 

salah satunya adalah Taman Candi. Letaknya berada di pusat kota Kabupaten 

Ngawi dan berada diantara kali mati dan sungai bengawan solo. Pada 

pengembangannya, pemerintah daerah belum merencanakan bagian  tepian kali 

mati dan sungai bengawan solo sehingga area tepian sungai tampak terbengkalai 

dan sedikit kumuh. 

1.2.1 Potensi Sungai Bengawan Solo 

Sungai Bengawan Solo dikenal melalui lagu keroncong legendaris ciptaan 

Gesang yang berjudul ‘Bengawan Solo’. Lagu ini terkenal hingga mancanegara. 

Para penikmat lagu ciptaan Gesang ini penasaran dengan Sungai Bengawan Solo.  



5 
 

 

Gambar 2. Peta Sungai Bengawan Solo 
Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ngawi  

Diakses: 20/02/2020 Pukul: 20.44 WIB 

Gambar diatas merupakan peta alur sungai Bengawan Solo yang 

membentang dari utara Provinsi Jawa Timur sampai Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Berdasarkan penelitian, Sungai Bengawan Solo tercatat dalam sejarah mendapat 

jejakan peninggalan paleontropologi dan arkeologi. Bentukan teras pada kanan-kiri 

dinding sungai inilah yang terdapat sisa-sisa  tulang manusia, dan hewan purba.   

Penelitian ini terbukti dengan adanya penemuan fosil-fosil di bantaran sungai 

Bengawan Solo dan kemudian dibuatlah sebuah museum di Ngawi yaitu Museum 

Trinil. 

1.2.2 Potensi Taman Candi 

Taman Candi sebagai obyek wisata yang akan dikembangkan, memiliki 

berbagai macam potensi. Banyaknya minat pengunjung pada Taman Candi adalah 

salah satu potensi tersebut. Taman Candi memiliki beberapa sarana yang mampu 

menampung berbagai macam aktivitas penggunanya. Berdasarkan penelitian yang 

penulis lakukan sebelumnya, obyek wisata Taman Candi cenderung difungsikan 

sebagai tempat rekreasi, dan tempat outbond.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ngawi
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Gambar 3. Peta dan Eksisting Taman Candi 
Sumber : Analisa Penulis, 2019 

Gambar di atas merupakan Peta dan Kondisi Existing Taman Candi saat ini. 

Taman Candi dikelilingi oleh Sungai Bengawan Solo dan Kali Mati yang 

seharusnya dapat menjadi potensi tambahan. Namun, pemerintah daerah Ngawi 

belum ada perencanaan pengembangan pada daerah tepian sungai pada Taman 

Candi. obyek wisata dengan konsep tepian air atau riverfront merupakan hal yang 

baru dan belum pernah ada di Kabupaten Ngawi. Jika obyek ini direncanakan dan 

dibangun kemudian hari  memungkinkan banyaknya minat pengunjung dari dalam 

kota maupun luar kota akan datang. 
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1.2.3 Gambaran Permasalahan 

Di samping potensi-potensi yang ada, Sungai juga memiliki permasalahan. 

Sungai tidak pernah lepas dari permasalahan sampahnya.  Banyaknya sampah-

sampah penduduk yang dibuang pada Sungai Bengawan Solo, mengakibatkan 

seringnya terjadi penyumbatan pada sungai. Aliran sungai menjadi terganggu 

sehingga menyebabkan banjir tiap tahunnya.   

Pada obyek wisata Taman Candi Ngawi yang berbatasan dengan sungai 

Bengawan Solo, belum adanya pembangunan tanggul. Fasilitas dan sarana pada 

Taman Candi banyak yang tidak memenuhi standart. Terutama pada aspek 

aksesibilitas, keamanan, dan mitigasi bencana alam. 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penataan kawasan obyek wisata dengan konsep 

recreational riverfront di Taman Candi Ngawi? 

2. Bagaimana  perancangan tapak dan fasilitas obyek wisata yang 

memiliki nilai edukasi dan rekreasi pada daerah tepian Sungai 

Bengawan Solo di obyek wisata Taman Candi ? 

1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

Pembuatan Laporan Dasar Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur (DP3A)  ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Pemahaman tentang konsep perencanaan wisata tepian air (riverfront) 

dari aspek rekreasi maupun edukasi. 

2. Lingkungan tepi sungai akan tampak lebih tertata, bersih, dan lebih 

bermanfaat untuk banyak penggunanya.   

1.4.2 Sasaran 

Sasaran yang dicapai pada laporan Dasar Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur (DP3A)  ini adalah mendapatkan konsep dasar perencanaan 

dan perancangan  untuk mengembangkan fasilitas dan sarana prasarana obyek 

wisata dengan aspek edukasi dan rekreasi, yang tetap mengedepankan konsep 

ekologis pada tepian sungai bengawan solo di Taman Candi Ngawi. 
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1.5 Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan pada laporan Dasar Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur (DP3A) yang berjudul “Pengembangan Kawasan 

Recreational Riverfront pada Taman Candi di Ngawi Jawa Timur” ini 

dilakukan dengan memperhatikan gagasan perencanaan seperti konsep bangunan 

maupun tapak, analisa makro -mikro, arsitektural, struktur,  utilitas, dan sebagainya.  

1.6 Keluaran / Desain yang dihasilkan 

Adapun keluaran / desain yang dihasilkan pada laporan Dasar Program 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A) ini yaitu: 

1. Menyediakan obyek wisata yang memiliki aspek dan nilai edukasi  

dengan konsep tepian air (riverfront) di pusat kota Ngawi, Jawa Timur. 

2. Menata dan meningkatkan potensi sungai bengawan solo dengan 

mengaitkan aspek ekonomi, sosial, dan budaya. 

3. Menata ulang lansekap kawasan obyek wisata Taman Candi dengan 

konsep recreational riverfront park. 

1.7 Metode Pembahasan 

Metode pembahasan yang dipakai dalam pembuatan laporan Dasar Program 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A)  ini dibagi menjadi 3 yaitu: 

1.7.1 Tahapan Pengungkapan Isu / Permasalahan 

a. Isu  / Permasalahan 

Sungai Bengawan Solo banyak dikenal karena lagu legendaris 

ciptaan seniman Gesang yang berjudul ‘Bengawan Solo’.  Selain itu,  

sungai ini juga memiliki cerita sejarah menarik yang dapat menambah 

edukasi bagi masyarakat. Namun, banyak yang belum mengetahui 

tentang cerita sejarah dibalik sungai bengawan solo. Kurangnya 

kebersihan yang marak terjadi dihampir setiap kota menjadi masalah 

yang sulit dihindari. Adanya  pengembangan obyek wisata dengan 

konsep recreational waterfront park di tepian sungai bengawan solo 

diharapkan dapat menambah nilai edukasi, sosial, ekonomi, dan budaya 

untuk pengunjung serta masyarakat.  
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b. Kajian Lingkungan dan Pariwisata 

• Pengamatan fisik potensi yang dimiliki Kabupaten Ngawi. 

• Pengamatan fisik potensi  wisata air Sungai Bengawan Solo. 

• Pengamatan fisik potensi obyek wisata Taman Candi. 

• Pengamatan data kunjungan. 

1.7.2 Tahap Kategorikan dan Spesifikasi Data 

Tahap ini merupakan tahap identifikasi dan spesifikasi data dalam 

penyusunan laporan yang meliputi: 

a. Studi Literatur 

• Kajian literatur tentang pengembangan konsep Kawasan tepian 

air atau waterfront development. 

• Tinjauan karakteristik air dalam konteks arsitektural. 

• Tinjauan preseden dalam arsitektur. 

b. Pengamatan 

• Pengamatan fisik (langsung) 

Pengamatan ini berupa pengamatan yang dilakukan secara 

langsung keadaan Sungai Bengawan Solo dengan cara 

mengambil data berupa tulisan dan dokumentasi foto. 

• Pengamatan non-fisik (tidak langsung) 

Pengamatan ini dilakukan penulis secara tidak langsung dengan 

mengambil data berupa kajian pariwisata di Ngawi dan kondisi 

tepian Sungai Bengawan Solo. 

1.7.3 Tahap Analisa 

Tahap Analisa merupakan tahap mencari titik temu antara masalah 

dengan analisa pemecahannya dengan cara merumuskan konsep dasar 

perencanaan dan perancangan. 

1.8 Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 
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Bab pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang, 

permasalahan, rumusan masalah, manfaat dan tujuan 

penelitian, sasaran, lingkup pembahasan, keluaran / desain 

yang dihasilkan, metode pembahasan, dan sistematika 

penulisan pada laporan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II berisi tentang studi literatur, teori-teori yang 

digunakan sebagai penyusunan laporan untuk menyeselaikan 

permasalahan. 

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 

Bab ini berisi tentang data lokasi fisik maupun non fisik yang 

akan dirancang. 

BAB IV ANALISIS PENDEKATAN SERTA KONSEP 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Bab terakhir ini berisi tentang pemecahan masalah berupa ide 

konsep yang mendasari perencanaan dan perancangan 

kawasan.


