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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Diskripsi 

1.1.1. Judul. 

Perancangan Desa Wisata Semurup dengan Pendekatan Green 

Architecture 

1.1.2. Pengertian Judul. 

A. Perancangan  : Menurut  (Mulyadi, 2007) 

Perancangan merupakan suatu yang 

dimulai dengan penilaian atas 

preferensi rancangan atau pola yang 

diikuti dengan persiapan spesifikasi 

rancangan yang mengarah kepada 

pemakai tertentu dan diakhiri dengan 

menunjukkan rancangan pada 

managemen. 

B. Desa   : Menurut UU No 6 tahun 2014 Desa  

adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batasan wilayah yang 

memiliki wewenang untuk mengatur 

dan mengurus urusan pemerintah, 

kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

C. Wisata     : Menurut UU No 10 tahun 2010  

tentang Kepariwisataan, Wisata 

adalah kegiatan perjalanan yang 
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dilakukan oleh individu atau 

kelompok manusia dengan 

berkunjung ke suatu tempat tertentu 

yang bertujuan untuk rekreasi, 

pengembangan pribadi, atau 

mempelajari suatu keunikan daya 

tarik wisata yang dikunjungi dalam 

jangka waktu yang terbatas. 

D. Semurup     : Semurup merupakan Dusun yang  

terletak di Kabupaten Semarang, 

Kecamatan Tuntang, Desa Asinan. 

E. Kabupaten Semarang : Merupakan kabupaten di Provinsi  

Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah 

Kota Ungaran. Kabupaten ini 

berbatasan dengan Kota Semarang di 

Utara; Kabupaten Demak dan 

Kabupaten Grobogan di Timur; 

Kabupaten Boyolali di Timur dan 

Selatan; Kota Salatiga di Tengah 

kabupaten Semarang; serta 

Kabupaten Kendal di Barat, 

Kabupaten Temanggung, dan 

Kabupaten Magelang. 

F. Green Architecture     : Green Architecture merupakan  

arsitektur yang dirancang yang 

bertujuan untuk mengurangi 

exploitasi sumber daya alam, 

termasuk energi, air, material, serta 

mengurangi dampak negative yang 

akan muncul terhadap lingkungan. 

(Karyono, 2010) 



3 

 

 

 

Perancangan Desa Wisata Semurup Kabupaten Semarang dengan 

Pendekatan Green Architecture ini memiliki makna sebagai upaya untuk 

menciptakan desa wisata yang mana di dalam area lingkungan tersebut 

menggunakan konsep yang ramah lingkungan dan menyatu dengan alam/ekologis. 

1.1.  Latar Belakang 

Dusun Semurup merupakan satu dari banyak desa yang terdapat di Desa 

Asinan, Kecamatan Bawen, Kabpaten Semarang tepatnya di pesisir Danau 

Rawa Pening. Secara letak geografisnya terdapat di 110° 14`54.75`` 110° 

39`3`` BT dan 7° 3`57" 7° 30`. Selain Dusun Semurup Desa Asinan juga 

terdapat tiga permukiman diantaranya Dusun Krajan Asinan, Dusun Baan, 

dan Dusun Mengkelang. Ketinggian desa Asinan berkisar antara 450 sampai 

700 m dpl, dengan elevasi terendah Dusun Smurup dan elevasi tertinggi 

Dusun Menkelang. 

 

 

Gambar 1 1Peta Kelurahan Asinan 

Sumber : http://asinan.sideka.id/profil/ 

 

Di daerah ini terdapat beberapa wilayah yang rawan akan bencana alam. 

Diantaranya tanah longsor dan banjir yang terjadi di dusun mangkelang dan 

dusun krajan. 
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Di Desa Asinan yang luasnya 512,8 Hektar digunakan untuk 

pengelolaan persawahan dengan besaran luas 97,35 Hektar. Selain itu 

terdapat areal non persawahan dengan besaran luas 25,25 Hektar, sedangkan 

untuk perkebunan terdapat 30,20 hektar  

Dengan iklim tropis didaerah Dusun Semurup memiliki curah hujan 

rata-rata 2.000 s/d 2500 mm/tahun, suhu udara berkisar antara 18-32 derajat 

C, kecepatan angin 0,37-0,71 knot, dan kelembaban udara 38,5-98%. 

1.2. Rumusan Permasalahan 

1) Bagaimana merancang Desa Wisata di Dusun Semurup? 

2) Bagaimana mengaplikasikan konsep green architecture kedalam Desa 

Wisata Dusun Semurup? 

3) Bagaimana mengintegrasikan Objek Wisata Dusun Semurup dengan 

Objek Wisata yang ada di sekitarnya? 

1.3. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu : 

1) Merencanakan dan merancang Desa Wisata dengan konsep 

green architecture dan meminimalisir penggunaan energi 

yang tidak terbaharukan. 

2) Menciptakan sinergi antar Desa Wisata agar dapat saling 

menguntungkan. 

Sasaran dari desain ini adalah untuk memberdayakan masyarakat 

sekitar lokasi Desa Wisata serta menciptakan desain Desa Wisata yang ramah 

lingkungan. 

1.4. Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan akan di fokuskan kedalam perencanaan Desa 

Wisata yang di dukung dengan konsep green architecture yang 
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mengutamakan pada pemanfaatan energi terbaharukan dan sinergi antar Desa 

Wisata yang diwujudkan kedalam bentuk desain Kawasan. 

1.5. Keluaran Desain yang Dihasilkan 

Desain yang akan dihasilkan dari Tugas Akhir Studio Perancangan 

Konsep Arsitektur ini ialah kawasan Desa Wisata yang menjunjung konsep 

green architecture serta aksesbilitas untuk menghubungkan Objek Wisata di 

sekitar site. 

1.6. Metodelogi Penelitian 

1.6.1. Metode Pengumpulan Data 

a. Survey Lapangan (Observation) 

Menurut (Widoyoko, 2014) observasi merupaka 

perekaman dan pengamatan secara sistematis terhadap bagian 

bagian yang terlihat dalam suatu permasalahan pada objek 

penelitian. Observasi dilaksanaan secara langsung dengan 

mengunjungi lokasi site yang akan dijadikan sebagai Desa 

Wisata. Dengan penerapan konsep green architecture banyak 

yang harus di amati dan dipertimbangan dalam penerapannya. 

b. Wawancara (Interview) 

Menurut (Tersiana, 2018), wawancara merupakan suatu 

cara menghimpun data penelitian dengan percakapan tanya 

jawab secara langsung dengan subjek yang bersingungan 

langsung dengan objek yang akan diteliti. 

Wawancara dilakukan dengan pihat terkait dengan 

perencanaan Desa Wisata kususnya BAPPEDA Kabupaten 

Semarang untuk mencari informasi yang dapat digunakan 

sebagai acuan dalam perancangan. 

c. Studi Pustaka (Study Literature) 

Data diperoleh dari buku, kumpulan jurnal, dan berita 

tertulis yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan Desa 
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Wisata ini. Teori yang diperlukan tentang perancangan 

Kawasan Wisata dan batasannya. 

1.7. Sistematika Penelitian 

BAB I PENDAHULUAN 

Menerangkan beberapa hal tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dari penelitian dan manfaat yang akan 

didapatkan, serta sistem penulisan yang digunakan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka memuat tentang teori dan dasar sumber data 

dimana berisikan tentang green architectur, permaculture dan 

pengumpulan data di lapangan.  

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAGASAN 

PERENCANAAN 

Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum dari lokasi yang 

dipilih sebagai kawasan yang akan menjadi lokasi berdirinya Desa 

Wisata Semurup. 

BAB IV ANALISA PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN 

DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini berisikan mengenai tata cara mengolah 

permasalahan berupa ide atau gagasan perencanaan berisikan 

analisis konsep pendekatan, konsep site, utilitas, firmitas dan 

venustas.
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