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Gambar 1 Peta Kabupaten Boyolali dan sekitarnya 

Sumber : http://google.images.com/peta-jawa-tengah 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1  LATAR BELAKANG PROYEK 

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata  (DTW) 

di Jawa Tengah yang memiliki letak sangat strategis. Dikatakan sangat strategis 

karena letak Kabupaten Boyolali berada di segitiga emas, yaitu Kota Semarang 

– Surakarta – Yogyakarta. Selain itu juga Kabupaten Boyolali juga dikelilingi kota 

kecil maupun kabupaten disekitarnya seperti Salatiga, Sragen, Klaten, 

Kabupaten Semarang, dan lainnya. Sehingga keberadaan Kabupaten Boyolali 

untuk di bangun proyek kawasan wisata sangat cocok, karena Boyolali berada 

di kawasan lintas daerah sekaligus tempat transit dari berbagai kota dan 

kabupaten di sekitarnya. 
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Selain itu Kabupaten Boyolali terletak di bawah kaki gunung Merapi dan 

Merbabu sehingga memiliki pemandangan alam yang eksotis. Di Kabupaten 

Boyolali ini juga memiliki potensi pariwisata yang cukup banyak seperti wisata 

berbasis alam pegunungan, wisata air/tirta, maupun tempat-tempat ziarah.  

Beberapa tahun terakhir ini, pemerintah Kabupaten Boyolali mulai bangkit 

membangun dan menghidupkan kembali dunia pariwisata baik berbasis alam 

pegunungan, tirta (air), maupun ziarah. Hal ini dilakukan untuk mendukung 

pembangunan dan peningkatan dunia pariwisata Indonesia, Jawa Tengah, dan 

khususnya di Kabupaten Boyolali sendiri. Saat ini sektor pariwisata di Indonesia 

berada diatas dan tahun 2015 yang lalu Indonesia berhasil menduduki peringkat 

50 dari 141 negara di bidang kepariwisataannya. Sehingga tahun ini dan 

beberapa tahun ke depan untuk sektor pariwisata Indonesia terus mengejar 

sehingga bisa mendduki posisi ke 30 dari 141 negara, dan pemerintah bidang 

pariwisata untuk beberapa tahun ini sedang mengusung tema “WONDERFUL 

INDONESIA”. Di mana salah satu destinasi wisata yang diangkat adalah Candi 

Borobudur, di mana Candi Borobudur ini merupakan salah satu dari tujuh 

keajaiban yang ada dunia dan letaknya di Jawa Tengah. Melihat peluang ini 

pemerintah daerah Kabupaten Boyolali terus membangun dan membenahi 

khususnya kesadaran masyarakat bahwa dunia  perekonomian. Dengan adanya 

perbaikan-perbaikan serta penambahan infrastuktur yang memadahi, 

memuaskan, dan memudahkan kegiatan berwisata bagi para turis atau 

wisatawan yang singgah di Kabupaten Boyolali. 
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Di Boyolali terdiri dari 19 kecamatan dan setiap kecamatan yang ada di 

Boyolali memiliki keunggulannya masing – masing, salah satunya seperti 

keunggulan letak yang strategis, kondisi alam yang indah dengan tingkat 

eksistensi yang baik dalam lingkup lokal maupun regional. Kurang lebih 5 dari 

19 kecamatan merupakan destinasi wisata yang sering dikunjungi di Kabupaten 

Boyolali. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Selo, Kecamatan Boyolali, 

Kecamatan Banyudono, Kecamatan Ngemplak, dan Kecamatan Kemusu. Untuk 

wisata alam pegunungan terletak di Kecamatan Selo yang terletak di antara 

Gunung Merapi dan Merbabu. Sedangkan wisata tirta (air) terletak di Kecamatan 

Boyolali, Ngemplak, dan Kemusu. Dan untuk wisata ziarah ada di Kecamatan 

Banyudono. Tidak menutup kemungkinan 14 kecamatan lain yang ada di 

Kabupaten Boyolali akan menjadi potensi dikembangkannya pariwisata. Berikut 

adalah bagan analisis Potensi dikembangkannya pariwisata di sebuah 

kecamatan berdasarkan analisis saya. 

 

 

 

 

 

Di sisi lain, objek wisata yang sudah ada di Kabupaten Boyolali dinilai 

belum semuanya  memadahi dan terfasilitasi secara lengkap dan baik, sehingga 

Diagram 1 Analisa Potensi Kecamatan 

Sumber : Analisa Pribadi, 2017 
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objek wisata yang muncul juga masih kurang variatif dan kurang berintegrasi 

antar objek wisata satu dengan yang lainnya. Hal ini di sebabkan letak 

penyebarannya yang tidak didukung dengan jalur dan alur wisata yang efektif 

sehingga mampu memuaskan kegiatan pariwisata para wisatawan yang datang. 

Judul proyek yang diambil, yaitu Jateng Park di Kabupaten Boyolali 

meruapakan sebuah proyek kawasan wisata yang memadukan beberapa 

potensi pariwisata yang ada di sekitar Jateng Park, dengan eksplorasi latar 

belakang keindahan panorama alam yang indah yaitu antara Gunung Merapi 

dan Merbabu. Jateng Park ini nantinya akan menjadi tujuan objek wisata utama 

yang mengintegrasi kan berbagai macam kegiatan wisata, tour wisata, dan 

berbagai fasilitas lain yang mendukung kegiatan wisata dalam projek kawasan 

nantinya. Di daerah Kabupaten Boyolali sendiri sudah ada beberapa wisata yang 

dikenal oleh masyarakat luas, yaitu New Selo (tempat pendakian ke Gunung 

Merapi dan Merbabu), Wisata Air Tlatar, Wisata Pengging, Air Terjun Kedung 

Kayang, Waduk Badhe, Waduk Cengklik, Waduk Kedung Ombo, Bendungan 

Sidorejo, Agrowisata Sapi Perah Cepogo, Kampung lele, Makam R. Ng. 

Yosodipuro, Makam Ki Ageng Kebo Kenanga, Gardu Pandang Irung Petruk, Goa 

Raja, Petilasan Kebo Kinigara,dan lainnya. 

Dalam rencana pengembangan Jateng Park sendiri, pemerintah daerah 

telah merencanakan pengembangan objek-objek wisata di Kabupaten Boyolali 

dengan memperbanyak fasilitas rekreasi dan akomodasi wisata, pemanfaatan 

desa wisata, memperbaiki infrestuktur, dan lainnya. Untuk itu proyek 

perencanaan Jateng Park ini dilakukan untuk benar-benar mendukung sektor 
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pariwisata serta sektor-sektor lainnya, dan menjadikannya sebagai tujuan objek 

wisata utama daerah Kabupaten Boyolali dan wisata puncak untuk Provinsi Jawa 

Tengah. 

1.2 TUJUAN DAN SASARAN PROYEK 

1.2.1 TUJUAN PROYEK 

Tujuan dari perencanaan dan perancangan proyek Jateng Park di boyolali 

adalah sebagai berikut :  

 Meningkatkan Citra Kbup aten Boyolali sebagai kota Pariwisata, sesuai 

dengan motto pembangunan “BOYOLALI TERSENYUM (Tertib, Rapi, 

Sehat, Nyaman untuk masyarakat). 

 Memberikan sarana rekreasi sekligus mengedukasi  wisata baik lokal 

maupun mancanegar mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan Jateng 

Park. 

 Ikut mendukung rencana pemerintah Kabupaten Boyolali terkait dengan 

perkembangan di bidang pariwisata. 

 Meningkatkan kehidupan masyarakat sekitar daerah Jateng Park dan 

wisata lainnya yang akan berdampak pada sektor-sektor lain yang akhirnya 

akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

1.2.2 SASARAN PROYEK 

Target sasaran dari perencanaan dan perancangan Jateng Park di Boyolali 

adalah sebagai berikut : 
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 Merancang jalur–jalur wisata dalam satu kawasan yang mampu 

menghubungkan beberapa potensi wisata sekitar sehingga dapt tercipta 

integrasi wisata yang muncul berupa tour yang menarik dan variatif. 

 Merencanakan kawasan wisata yang memfasilitasi dn mewadahi kegiatan 

wisaa secara lengkap mulai dari kebutuhan rekreasi, edukasi,hiburan, 

wahana menarik.akomodasi, dll. 

 Menciptakan kawasan wisata yang tidak hanya menarik tetapi juga unik 

secara arsitektural dengan penerapan Arsitektur Nusantara Jawa Tengah 

pada bagian Anjungan Jawa Tengah. 

 Menjadikan kawasan Jateng Park sebagai kebanggaan tidak hanya daerahh 

Kecamatan Selo saja tetapi juga ikon bagi pariwisata kabupaten Boyolali. 

1.3  LINGKUP PEMBAHASAN 

1.3.1 DESKRIPSI PROYEK 

Proyek “Jateng Park di Boyolali” ini merupakan proyek perencanaan  baru  

yang  berupa  kawasan rekreasi dan edukasi. Fungsi utama pada proyek ini 

adalah pembelajaran mengenai kebudayaan-kebudayaan yang ada di setiap 

daerah Jawa Tengah dengan mengkaji penyampaian informasi yang komunikatif 

kepada pengunjung.  Jateng Park  ini  adalah  fungsi kawasan yang  bersifat 

rekreatif  sekaligus  edukatif.  Lingkup  pembahasan  dalam  proyek  “Jateng 

Park di Boyolali” adalah sebagai berikut:. 
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1.3.2 ANALISA PROGRAM ARSITEKTURAL 

Deskripsi proyek mengenai Jateng Park di Boyolali, terdiri atas subbab 

terminologi, kegiatan pelaku, fasilitas dan sarana prasarana, spesifikasi dan 

persyaratan desain. Selain itu juga terdapat pembahasan mengenai penataan 

kawasan dan ruang, fungsi ruang, dan hal yang berkaitan dengan kawasan, 

bangunan dan lingkungan sekitarnya. 

1.3.3 PROGRAM ARSITEKTUR 

Analisa program arsitektural berisi subbab mengenai analisa pendekatan 

arsitektur yang terdiri atas studi aktifitas, analisa pendekatan sistem bangunan, 

sistem utilitas, dan teknologi yang digunakan pada bangunan, dan analisa 

konteks lingkungan yang didalamnya berisi analisa lokasi dan tapak serta 

kondisi eksisting dan sekitar tapak. 

1.3.4 KAJIAN TEORI 

Kajian teori berisi tentang tema kajian yang memiliki subbab teori 

penekanan desain dan kajian teori permasalahan dominan, kajian ini berupa 

uraian interpretasi, studi empiris dan studi preseden. 

1.4  METODE PEMBAHASAN 

1.4.1 METODE PENGUMPULAN DATA 

Dalam perancangan desain Jateng Park dibutuhkan metode-metode 

dalam tahapan pengumpulan data yang digunakan untuk pertimbangan desain 

Jateng Park. Metode-metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 
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1.4.1.1 DATA PRIMER 

a) Observasi Lapangan  

Pengumpulan data primer dengan studi observasi lapangan yang 

dilakukan pada sebuah kawasan  dengan fungsi kawasan rekreasi dan edukasi 

yang sudah ada. Menangkap dan menggali informasi melalui kunjungan pada 

proyek sejenis dengan fungsi yang sama, antara lain sebagai berikut : 

- Mengamati aktifitas pengunjung saat berada didalam kawasan rekreasi dan 

edukasi 

- Pengamatan tentang penyediaan space/ruang untuk area-area fasilitas 

utama, pendukung utama, dan penunjang yang sudah ada. 

- Mengamati sirkulasi dan pengelompokan ruang ditinjau dari sifat ruangnya.  

- Mengamati teknologi yang digunakan pada kawasan tersebut..  

- Mengamati sistem utilitas,pengoprasian, dan lainnya. 

Dalam melakukan observasi lapangan didukung dengan menggunakan 

alat bantu untuk merekam data saat di lapangan, antara lain :  

- Sketsa 

Merekam data dengan menggambar manual pada sebuah bidang kertas 

yang dilakukan saat itu juga dilokasi tempat pengamatan dengan 

menggunakan alat tulis. 
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- Catatan 

Merekam data observasi dengan menggunakan ringkasan secara garis 

besar pada sebuah kertas yang nantinya digunakan sebagai data inti 

penjabaran dan analisa data 

- Kamera untuk mengambil gambar. 

Merekam data dengan menggunakan alat bantu kamera atau kamera 

handphone sebagai data pendukung dalam penyusunan data. 

- Melakukan survey untuk mencari data 

Melakukan survey untuk mencari data yang dibutuhkan dengan cara 

wawancara dengan pihak terkait, juga merekam data dengan menggunakan 

alat bantu sebagai data pendukung dalam penyusunan data. 

Analisa Pribadi dalam rencana pelaksanaan survey : 

Tabel  1  Data Primer 

Sumber: analisa pribadi, 2017 

 

Metode Keterangan dan Tujuan 

Survey Bappeda 
Kabupaten Boyolali 

- Mencari data profil Kabupaten Boyolali 
- Data  RDRTK     terbaru  untuk 
- Kabupaten Boyolali  
- Wawancara untuk beberapa lokasi yang 

memungkinkan terbangun Jateng Park 

Survey   Dinas   
Pariwisata   dan 
Kebuudaya Kabupaten 
Boyolali 

- Data    pengunjung    tempat 
- wisata     dan     pengunjung menginap di 

Kabupaten Boyolali 
- Data     seluruh     akomodasi 
- Penginapan di Kabupaten Boyolali 
- Data  tempat pariwisata  apa saja yang ada di 

Kabupaten Boyolali 
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b) Wawancara  

Dalam mengambil data juga dapat dilakukan melalui tahap wawancara 

terhadap pihak-pihak terkait untuk mendapatkan data akurat melalui orang-

orang yang terlibat langsung dalam kepengurusan kawasan rekreasi dan 

edukasi guna mengetahui pengoperasian sistem yang digunakan dalam struktur 

organisasi kawasan rekreasi dan edukasi, sistem kepemilikan lahan dan 

bangunan, rasa kenyamanan dan tingkat kepuasan pengunjung, sistem sewa 

menyewa atau hak milik kaitannya dengan pemerintahan setempat. 

1.4.1.2 DATA SEKUNDER 

Data-data yang diperlukan dapat diperoleh dengan studi pustaka yang 

terdapat pada buku-buku / literature-literatur  maupun  jurnal-jurnal yang  terkait  

dengan  Proyek Jateng Park. Data juga didapat melalui pencarian di internet 

untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan Proyek Jateng Park dan 

segala kegiatan dan kebutuhan yang diperlukan. Pengumpulan data sekunder 

yang diperlukan ini berkaitan juga dengan kondisi pariwisata, peta kondisi lahan, 

jaringan utilitas, dan pola penggunaan lahan. 

Survey beberapa Lokasi - Foto-foto lokasi site 
- Mendata  keseluruhan  yang ada di site, batas-

batas, kelembaban, kecepatan angin, arah mata 
angin, dll 

Survey tempat rekreasi di 
Kabupaten Boyolali 

- Mengamati    fasilitas    yang sudah   ada   di 
tempat rekreasi 

- Data foto untuk dokumentasi 

Survey tempat rekreasi 
d a n  e d u k a s i  sejenis 

( Studi Preseden ) 

- Mengamati    fasilitas    yang sudah   ada   di  
tempat rekreasi d a n  e d u k a s i  sejenis 

- Data foto untuk dokumentasi 
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1.4.2 METODE PENYUSUNAN DATA 

1.4.2.1 METODE PENYUSUSNAN DATA 

1.4.2.1.1 METODE INDUKTIF 

Penggunaan metode induktif dilakukan dengan bukti nyata proyek sejens 

dengan proyek yang didesain seperti tempat-tempat rekreasi dan edukasi yang 

sudah ada, dan yang dapat dijadikan refrensi serta acuan untuk mendesain yang 

baik dan sesuai standar. 

1.4.2.1.2 METODE DEDUKTIF 

Penggunaan metode deduktif dilakukan dengan pengambilan data-data 

dari buku-buku / literature-literatur yang berhubungan dengan proyek yang akan 

didesain. Metode ini untuk mengetahui standar-standar ruangan, sirkulasi, dan 

apa saja  yang dibutuhkan dari kawasan rekreasi dan edukasi. 

1.4.2.2 METODE PENYUSUNAN DATA DAN ANALISIS 

Metoda penyusunan data dan analisis adalah langkah selanjutnya setelah 

mendapatkan data-data dari berbagai sumber. Tahap awal dengan memisahkan 

dan mengkelompokan data sesuai dengan kategorinya masing-masing disertai 

dengan data utama. Data diurutkan menurut tingkat kepentingannya dengan 

terstruktur. Tahap kedua data di analisis dan diuraikan untuk mendapatkan 

kesimpulan informasi yang jelas dan didasari dengan data sekunder yaitu 

literatur sebagai acuan.  

Berikut adalah diagram yang menjelaskan tentang runtutan pengumpulan 

dan analisa data : 
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1.4.3 METODE PEMOGRAMAN 

1.4.3.1 TAHAP ANALISA 

a. Mentukan permasalahan dari data-data yang sudah didapat menggunakan 

beberapa langkah dengan beberapa pertimbangan  

b. Melalui pendekatan arsitektural tinjauan aspek pelaku baik dari aktivitas 

pelaku,jumlah pelaku, kebutuhan ruang yang berkaitan dengan fungsi 

ruangnya.  

c. Melakukan analisa beberapa alternatif pendekatan sistem dan pengolahan 

pada proyek Jateng Park di Kabupaten Boyolali dari aspek utilitas bangunan, 

struktur keamanan, proteksi dini pada kebakaran,akustik ruang.  

d. Memilih beberapa alternatif tapak dan analisa sesuai dengan kebutuhan dari 

proyek Jateng Park di Kabupaten Boyolali. 

1.4.3.2 TAHAP SINTESA 

a. Menentukan permasalahan utama dari berbagai aspek yang dianalisa 

sesuai kategori dan fungsinya masing-masing. 

Diagram 2 Penyusunan dan Analisa Data 

Sumber : Analisa Pribadi, 2017 
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b. Menentukan besaran ruang, program zonasi atau zoning tata ruang luar dan 

tata ruang dalam bangunan berdasarkan hubungan ruang dan hirarki ruang.  

c. Menentukan program sistem bangunan seperti struktur bangunan seperti :  

- Pelingkup bangunan,  

- Sirkulasi, 

- Fungsi,  

- Penataan tata ruang,  

- Sistem Utilitas,  

- Struktur,  

- Keamanan,  

- Proteksi dini terhadap kebakaran. 

yang akan diterapkan dalam proyek Jateng Park di Kabupaten Boyolali. 

d. Menentukan penekanan desain yang akan diterapkan sesuai dengan 

konsep.  

e. Menentukan tapak terpilih. 

1.4.4 METODE PERANCANGAN 

Metoda perancangan arsitektur yaitu langkah yang dilakukan setelah 

menerima program arsitektur yang telah dianalisa sehingga menemukan 

permasakah dan kebutuhan bangunan yang diprogramkan dan dapat 

diterjemahkan ke dalam suatu gambar desain yang terukur dan dapat 

direalisasikan. 

Metoda perancangan arsitektur yang melelaui beberapa tahap antara lain : 
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- Tahap Analisa Tapak 

Menganalisa data dari tapak terpilh dan menetukan zoning tata guna 

lahan secara makro dan secara mikro, 

- Tahap Konsep 

Membuat suatu gagasan utama dan gagasan pendukung yang mendasari 

perancangan bangunan secara keseluruhan baik dari desain, penataan 

ruang, tampilan bangunan, dan utilitas yang diterapkan dan menjadi acuan 

dari awal hingga akhir proses desain. 

- Tahap Skematik Desain 

Studi bentuk gubahan massa melakukan percobaan bentuk dalam 

bentuk sketsa dan tiga dimensi untuk menemukan bentuk yang dianggap 

tepat untuk desain terkait dan untuk penempatan pada tapak. 

- Tahap Studi Struktur 

Studi mengkaji beberapa struktur yang relevan denga desain bangunan 

terkait korelasinya dengan lingkungan lokasi tapak, keuntungan dan 

kerugian kaitannya dengan biaya operasional proses pembangunan 

- Tahap Site planning 

Tahap berikutnya adalah  site planning menentukan perletakan masa 

banugnan dan penataan ruang luar dalam tapak yang terukur dan sudah 

memasukan segala regulasi yang ada. Penyajian dalam bentuk gambar 

kerja yang detail dan terukur menjelaskan denah lantai dasar perencanaan 

bangunan dan akses masuk ke area tapak dan hubungan ruang luar dengan 

bangunan. 
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- Tahap Desain 

Tahap terakhir dari rangkaian tahap dalam merancang dan 

merencanakan sebuah bangunan diterjemahkan melalui gambar yang 

terukur dan dapat direalisasikan, berikut adalah langkah-langkah pembuatan 

gambar : 

1. Pembuatan struktur organisasi antar ruang yang dihubungkan melalui 

sirkulasi sesuai dengan kebutuhan dalam program arsitektur, produknya 

adalah denah seluruh lantai. 

2. Pembuatan gambar potongan bangunan memperlihatkan segala bagian 

pada bangunan baik ruang, struktur, utilitas yang diterapkan pada 

desain. Mendapatkan tinggi total bangunan. 

3. Menentukan tampilan dan bentuk fasade bangunan, menentukan bahan 

bangunan yang digunakan tampak bangunan terlihat pada gambar 

tampak bangunan dalam empat arah pandang (utara, selatan, barat, 

timur). 

4. Gambar detail arsitektur menjelaskan tentang bagian-bagian dalam 

bangunan yang tidak dimiliki bangunan lain atau bagian yang khas yang 

dimiliki bangunan yang direncanakan. 

5. Dalam metoda perancangan arsitektur menggunakan beberapa 

software komputer sebagai alat bantu pendukung pembuatan desain 

antara lain :  

- Autodesk autocad 

- Google sketchup  

- Coreldraw 

- Photosop 
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1.5  SITEMATIKA PEMBAHASAN 

Sistematika pembahasan Landasan Teori dan Pemrograman sebagai berikut: 

- BAB I PENDAHULUAN 

Bab I ini berisi tentang penjelasan awal mengenai materi yang ada pada  

LTP, antara lain: Latar belakarang, tujuan  dan  sasaran, lingkup 

pembahasan, metoda pembahasan yang terdiri dari metoda pengumpulan 

data,  metoda  penyusunan  data,  metoda  pemrograman,  dan  metoda 

perancangan. 

- BAB II TINJAUAN PROYEK 

Bab II berisi tentang tinjauan proyek mengenai gambaran umum proyek, 

latar belakang – perkembangan – trend, sasaran yang akan dicapai dari 

proyek. Pada bab ini juga terdapat tinjauan khusus mengenai terminologi 

proyek secara epistemologis dan latar belakang sejarah judul proyek. 

Selanjutnya terdapat kegiatan, spesifikasi dan persyaratan desain, deskripsi 

mengenai konteks desa / kota, komparasi kasus proyek sejenis, analisa 

komparasi hasil studi banding yang akan diangkat menjadi suatu 

permasalahan yang dominan. Terakhir pada bab ini yaitu mengenai 

kesimpulan batasan – anggapan tentang proyek. 

- BAB III ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Bab III berisi tentang pendekatan arsitektural, pendekatan bangunan, dan 

analisis konteks lingkungan site. Pendekatan bangunan sendiri meliputi 

analisa konteks lingkungan, skenario perancangan kawasan bangunan dan 

analisa sistem sarana dan prasarana. 
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- BAB IV PROGRAM ARSITEKTUR 

Bab IV berisi tentang program arsitektur yaitu konsep program, tujuan 

perancangan, faktor penentu perancangan, faktor persyaratan 

perancangan, dan program besaran ruang. Untuk setiap program memiliki 

masing-masing fungsi yang berisi tentang program kegiatan, program sistem 

struktur, dan program utilitas. 

- BAB V KAJIAN TEORI 

Bab V berisi tentang kajian teori mengenai penemuan dan permasalahan 

yang dominan dan kajian pendekatan desain serta studi preseden dan 

kemungkinan penerapan pada desain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


