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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Deskripsi 

Judul Laporan Studio Perancangan Arsitektur yang dipilih adalah “Redesain 

Wisata Berbasis Sejarah (Penerapan Pada Kawasan Wisata Lembah 

Gunung Madu di Kecamatan Simo)”. Untuk mengetahui makasud dari judul 

tersebut, akan diuraikan dari setiap rangkaian kata yang digunakan untuk 

menyusun judul. 

Redesain    : Proses, cara, perancangan kembali atau dirancang ulang,  

    dimulai dari awal kembali (KBBI). 

Wisata     : Bertamasya, rekreasi, bersenang-senang, memperluas  

    Pengetahuan (KBBI). 

Berbasis    : Asas yang mendasari (KBBI). 

Sejarah    : Suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa  

    lalu (KBBI). 

Penerapan    : Proses maupun cara sebagai bentuk mempraktikkan  

    pemanfaatan (KBBI). 

Kawasan    : Daerah yang memiliki ciri tertentu seperti tempat tinggal,  

   industry, persawahan dan wisata (KBBI). 

Lembah Gunung Madu : Wisata alam buatan berupa taman yang berada di lereng  

    lembah Gunung Madu di Kecamatan, Simo, Kabupaten 

    Boyolali  
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(https://www.datawisata.com/lembah-gunung-madu-

boyolali)  

Jadi maksud dari judul “Redesain Wisata Berbasis Sejarah (Penerapan Pada 

Kawasan Wisata Lembah Gunung Madu di Kecamatan Simo)” yakni 

mendesain ulang kawasan wisata Lembah Gunung Madu yang didasarkan pada 

potensi sejarah yang ada pada Kecamatan Simo dan sekitar. 

1.2. Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman 

ras, suku bangsa dan budaya. Keragaman tersebut menjadi potensi yang dimiliki 

oleh negara Indonesia yang membedakannya dengan negara lain. Bentuk 

keragaman negara Indonesia juga dengan adanya periodesasi sejarah yang 

dimiliki, periodesasai sejarah di Indonesia antara lain zaman pra-sejarah, zaman 

era pra-kolonial, dan zaman kolonial. 

Isu mengenai pelestarian kawasan bersejarah sudah mulai dilakukan oleh 

berbagai negara seperti Belanda, Jepang dan Singapore. Singapore melakukan 

pengembangan wajah kota dengan membagi kawasan wisata menjadi kawasan 

bangunan kuno, bangunan pasca modern dan bangunan modern untuk menarik 

daya tarik wisatawan.Pelestarian kawasan bersejarah juga diterapkan pada 

kawasan bersejarah di Indonesia seperti Semarang, Yogyakarta, dan Bandung. 

Pariwisata merupakan aspek yang menjadi pendukung dalam 

pengembangan pembangunan daerah. Pada lain sisi daya tarik, potensi dan 

keunikan yang dimiliki oleh setiap daerah merupakan nilai jual yang dapat 

bersaing dengan daya tarik wisata yang lain. Wisata berbasis sejarah pada 

dasarnya merupakan bentuk perjalanan yang dilakukan seseorang maupun 

kelompok yang dioreientasikan untuk menikmati atraksi sejarah pada daerah 

tempat wisata beserta mempelajari atraksi yang ditampilkan untuk kepuasan 

rekreasi sebagai bentuk edukasi dari peristiwa sejarah pada masa lalu. 

Wisata Lembah Gunung Madu merupakan wisata alam buatan yang berada 

di Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali. Sekitar Kawasan wisata Lembah 

https://www.datawisata.com/lembah-gunung-madu-boyolali
https://www.datawisata.com/lembah-gunung-madu-boyolali
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Gunung Madu terdapat potensi sejarah yang berasal dari peninggalan periodesasi 

zaman era pra-kolonial dan zaman kolonial yaitu tercetusnya “Simo” sebagai 

nama daerah hingga artefak peninggalan penjajahan Jepang yang masih ada 

hingga saat ini. Namun keberadaan pot/ensi sejarah tersebut mulai dilupakan oleh 

masyarakat sehingga peninggalan sejarah serta artefak yang ada ditelantarkan 

tanpa adanya perawatan yang massif. Adanya wisata Lembah Gunung Madu serta 

potensi sejarah yang ada pada sekitar kawasan wisata tersebut, sehingga apabila 

pariwisata dan potensi sejarah tersebut dikolaborasikan maka dapat memajukan 

dan mengembangkan kawasan wisata Lembah Gunung Madu dengan citra nilai 

sejarah yang ada. Hal tersebut juga dilakukan sebagai bentuk upaya dalam 

melestarikan dan menjadikan nilai-nilai sejarah tetap dikenal oleh masyarakat. 

Maka dari itu penting dilakukan redesain kawasan wisata Lembah Gunung Madu 

dengan berbasis potensi sejarah yang ada pada sekitar kawasan wisata tersebut. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan maka dapat 

rumusan masalah yang diambil antara lain: 

1. Bagaimana Mendesain atraksi pada wisata Lembah Gunung Madu agar 

dapat mempresentasikan nilai sejarah? 

2. Bagaimana membuat zonasi kawasan wisata Lembah Gunung Madu 

menjadi wisata edukasi sejarah sekaligus melestarikan nilai sejarah? 

1.4. Tujuan dan Sasaran 

1.4.1. Tujuan 

Menyusun landasan konseptual perencanaan dan perancangan 

redesain wisata berbasis sejarah yang diterapkan pada kawasan wisata 

Lembah Gunung Madu di Kecamatan Simo dengan mempertimbangkan 

kondisi dan potensi alam  yang  tersedia,  untuk  kemudian  dijadikan 

sebagai  pedoman  perancangan fisik. 
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1.4.2. Sasaran 

Sasaran dari penulisan ini yaitu untuk menggali dan merumuskan 

potensi  sejarah serta masalah yang berkaitan dengan pengembangan wisata 

dengan berbasis sejarah di kawasan wisata Lembah Gunung Madu dengan 

memanfaatkan potensi sekitar.  

1.5. Lingkup Pembahasan 

1.5.1. Ruang Lingkup Substansial 

Lingkup pembahasan substansial dititikberatkan pada lingkup ilmu 

arsitektur terutama perancangan redesain kawasan yang berkaitan dengan 

Desain kawasan wisata Lembah Gunung Madu. Hal-hal di luar ilmu 

arsitektur akan dibahas seperlunya sepanjang masih berkaitan dan 

mendukung permasalahan utama. 

1.1.1. Ruang Lingkup Spasial 

Perencanaan dan perancangan Desain Kawasan Wisata Lembah 

Gunung Madu ini memperhatikan standar-standar perancangan kawasan 

wisata, undang-undang pemerintah dan tata ruang daerah  Kabupaten 

Boyolali. 

1.6. Metode Pembahasan 

Metode yang digunakan yaitu pendekatan glass-box karena lebih rasional 

dan dapat diterima serta proses yang dilakukan terstruktur menggunakan data dan 

informasi yang dianggap akurat sumbernya. Metode-metode yang dilakukan 

untuk memperoleh informasi yang mendukung metode perancangan yaitu 

wawancara, dokumentasi, studi literature, observasi lapangan dan studi 

komparasi. 

1.7. Sistematika Penelitian 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Berisi Penjelasan Deskripsi Judul, Latar Belakang, Permasalahan, 

Tujuan dan Sasaran, Lingkup Pembahasan, Metode Pembahasan 

dan Sistematika Penulisan. 
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BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Penjabaran mengenai kajian obyek, studi kasus serta elemen 

perancangan yang digunakan. 

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAMBARAN 

  PERENCANAAN 

Merupakan gambaran dari lokasi perencanaan serta data-data 

yang dibutuhkan serta gagasan yang akan digunakan pada 

perancangan. 

BAB IV : ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN 

  DAN PERANCANGAN 

Penjabaran mengenai konsep yang akan digunakan beserta 

analisis berdasarkan data yang diperoleh. 

 

 


