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BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Desain Kawasan Wisata Alam Bukit Tangkeban 

 

Pariwisata kini merupakan bagian yang tidak terpisahkan oleh 

kehidupan manusia seperti yang telah diakui PBB, World Tourism Organization 

(WTO) dan organisasi Internasional lainnya. Diawali dari kegiatan yang awalnya 

dinikmati oleh sebagian kecil orang dengan tingkat ekonomi atas, kini menjadi 

bagian dari hak setiap orang. Seperti hal yang dinyatakan oleh John Naisbit 

bahwa “Where once travel was considered a previlege of the moneyed elite, now 

it is considered a basic human rights” dalam bukunya yang berjudul Global 

Paradox. 

Bukit Tangkeban merupakan suatu bukit yang terletak di wilayah 

kabupaten Pemalang. Merupakan suatu kawasan yang beru dibuka sebagai 

kawasan wisata pada Maret 2017. Sebelumnya bukit ini merupakan tanah milik 

pemerintah yang belum dikelola dan digunakan oleh pemuda sekitar untuk 

berkumpul, berbincang, da nada lahan yang digunakan untuk warga bercocok 

tanam.  

Warga Kabupaten pemalang sebagian bekerja sebagai Wiraswasta, 

Bercocok Tanam, Peternak, dan pekerja pabrik. Dengan jumlah penduduk 

mencapai 1.296.272 jiwa pada 2017 (Badan Pusat Statistika Kabupaten 

Pemalang). Kabupaten pemalang memiliki objek wisata yang relatif sedikit 

namun berdasar dari data Pemerintah Kabupaten Pemalang Dinas Pariwisata 

potensi WIsata dalam kabupaten pemalang cukup banyak dan salah satunya 

merupakan wilayah Bukit Tangkeban kecamatan Pulosari. 
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Melihat data dan fakta yang ada, Bukit Tangkeban merupakan lokasi 

yang belum terkelola secara maksimal sebagai suatu potensi alam yang perlu 

dikelola secara baik sebagai suatu lokasi pariwisata. Oleh karena itu dengan 

kondisi yang mesih berupa tanah lapang dan struktur non permanen berupa titik-

titik foto dan lokasi berjualan atau warung berupa bangunan semi permanen.  

Selain dari kondisi fisik, adanya berupa ppotensi pengunjung juga 

menjadi salah satu alas an lokasi kawasan ini perlu adanya penataan dan 

pembangunan untuk mengakomodir kegiatan wisata wisatawan. Pada periode 

November 2017-Januari 2018 jumlah pengunjung tiap minggunya lebih dari 2000 

orang, dengan konsentrasi terbanyak pada hari Jumat sore hingga Minggu 

mencapai 800-1000 orang per harinya (data pengunjung pengola kawasan 

wisata alam bukit tangkeban). Selain itu juga setelah adanya kunjungan dari 

Gubernur Jawa Tengah Bpk. H. Ganjar Pranowo, S.H., M.IP. disarankan untuk 

adanya pengelolaan kawasan 

(http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/09/28/owzd7u428-

ganjar-minta-lanskap-bukit-tangkeban-pemalang-ditata . diakses 2 Oktober 

2017). 

Hal yang menarik dari kawasan ini adalah merupakan suatu bukit 

tunggal, yang dimaksud adlah kawasan ini berupa suatu bukit secara utuh yang 

dikelilingi dataran dan bukan bukit, deret bukit terdekat berjarak 2,5 km bernama 

gugusan bukit kukusan dan 6 km terhadap jajaran bukit besek cikendung. Selain 

itu kawasan ini memiliki pandangan tegak lurus terhadap Gunung Slamet dan 

dalam kondisi cuaca cerah memiliki pandangan hingga Laut Jawa. Sehingga 

dapat disimpulkan salah satu daya Tarik terbesar dari lokasi ini adalah 

pandangan dan ketenangannya, karena lokasi yang masih asri dan jauh dari 

hiruk-pikuk perkotaan. 
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Oleh Karena hal tersebut, kawasan ini menjadi suatu kawasan yang 

berpotensi dan baik untuk ditata baik secara landsekap, terutama bangunan 

yang aka nada dan mengakomodir kegiatan dalam lokasi tersebut. Hal diatas lah 

yang melatarbelakangi perlunya penataan kawasan wisata alamn terhadap objek 

wisata Alam Bukit Tangkeban. 

 

1.2. Tujuan dan Sasaran LTP Kawasan Wisata Alam Bukit Tangkeban 

1.2.1. Tujuan Pembahasan 

Pada tahapan ini, laporan akan ditujukan sebagai dasar landasan arsitektur 

untuk menata bangunan dalam kawasan dan dasar daripada program pada 

tahapan selanjutnya yang berupa desain dari kawasan ini.  

Selain itu laporan ini juga akan diserahkan kepada pihak terkait agar dapat 

menjadi suatu dasar kajian teori terhadap penataan suatu kawasan dan 

dapat menjadi sumbangsih bagi masyarakat terutama masyarakat Provinsi 

Jawa Tengah. 

1.2.2. Sasaran pembahasan 

Sasaran dari adanya kawasan ini adalah utamanya wisatawan yang 

membutuhkan berwisata alam sambil menikmati waktu santainya. Sasaran 

daripada project ini juga bagi warga sekitar sehingga kawasan ini dapat 

bermanfaat bagi kawasan dan dapat bermanfaat dalam pengembangan 

masyarakat kedepannya 
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1.3. Lingkup Pembahasan Kawasan Wisata Alam Bukit Tangkeban 

Dalam sebuah kawasan wisata alam akan terkait dengan banyak 

aspek, dan bagi penulis aspek-aspek ini merupakan suatu hal penting untuk 

membuat kesinambungan dan keberlangsungan dalam pola kawasan berupa : 

a. Pengaturan terhadap tata kelola kawasan wisata yang dapat mengakomodir 

kebutuhan baik terhadap wisatawan maupun kebutuhan dari lingkungan itu 

sendiri. 

b. Pengoptimalan terhadap rencana desain bangunan baik individu maupun 

kawasan sehingga terbentuk suatu harmonisasi antar bangunan dalam tapak 

maupun terhadap lingkungan itu sendiri. Dengan pertimbangan-petimbangan 

aspek kontur wilayah dan aspek alam sekitar sehingga adanya bangunan 

tidak merusak tatanan alam yang sudah ada. 

c. Kajian terhadap pengguna baik itu dari wisatawan lokal maupun wilayah 

provinsi dan juga kajian aktivitas terhadap warga sekitar yang dapat berupa 

pengelola maupun warga yang berada di sekitar kawasan. 

d. Menciptakan suatu citra arsitektural individu bangunan maupun kawasan 

yang mencerminkan nilai-nilai nasionalis dan juga mencerminkan nilai-nilai 

arsitektural islam dan diharmonisasikan sehingga dapat membentuk citra 

arsitektural baru yang baik secara visual dan wastu yang baik dalam 

ditempati. 
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1.4. Metoda Pembahasan  

1.4.1. Metoda Pengumpulan Data 

Terdapat 2 jenis data yang dikumpulkan berdasarkan 

penggolongannya yakni data primer dan juga data sekunder. Data Primer yang 

merupakan data yang didapat secara langsung seperti survei dan wawancara 

langsung sedang data sekunder merupakan data yang didapat secara tidak 

langsung seperti dari text book dan survey yang pernah diakukan sebelumnya, 

Dimana :  

a. Data Primer  

 Survei di lokasi selama 48 jam sehingga dapat mengenal lokasi secara 

keseluruhan, aktivitas yang terjadi, kondisi lokasi ramai dan tidaknya. 

Dimana di dalamnya terdapat pengamatan terhadap permasalahan, maupun 

merekam kondisi dan situasi site.  

 Survei terhadap lokasi / Project Sejenis untuk dapat mengetahui aktivitas 

yang sudah ada, kegiatan, dan untuk dapat mendapatkan data pembanding 

terhadap apa yang dikerjakan. 

 Wawancara dengan pengurus kawasan wisata alam bukit Tangkeban dan 

pemangku kebijakan (pemerintah setempat) guna mendapatkan data terkait 

sejarah dan kebutuhan dari sisi pengelola dan relasi kawasan terhadap 

pemerintahan setempat. 

 Wawancara dengan sampling pengunjung guna mendapatkan data terkait 

aktivitas, tujuan, dan masukan baik saran dan kritik yang mencerminkan 

keinginan dari sisi pengunjung lokasi. 
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 Observasi guna mendapatkan kebutuhan terhadap lokasi seperti penataan 

bangunan kawasan dan pemetaan aktivitas sehingga dapat saling 

komplementer 

 Studi besaran kebutuhan ruang berdasar pada analisa berupa studi UAD 

(Unit Aktivitas Dasar) dan KAD (Kelompok Aktivitas Dasar) dipadukan 

dengan analisa secara meubeler tergantung pada kawasan. 

b. Data Sekunder 

 Studi terhadap kebutuhan ruang dalam masing-masing bangunan, 

berdasarkan buku DImensi manusia dan ruang Interior. 

 Studi Litteratur mengenai esensial dari wisata dna berwisata dalam suatu 

kawasan wisata alam berupa jurnal, proceeding, buku terkait pariwisata dan 

kepariwisataan. 

 Data Lainnya guna menunjang data primer yang ada dan diolah 

1.4.2. Metoda Penyusunan dan Analisa 

Dalam proses menyusun dan analisa dilakukan dengan 2 metoda 

yaitu Metode Induktif dan Deduktif. 

 Metode Induktif dimana dilakukan dengan mengumpulkan data dengan 

survei dan observasi terhadap hasil dokumentasi data lapangan, wawancara 

dengan narasumber baik pengurus maupun yang terkait. Kemudian seluruh 

data akan disintesakan dan digunakan sebagai informasi yang akan 

digunakan dalam merancang. 

 

 

 



Landasan Teori dan Program PAA 73 

Kawasan Wisata Alam Bukit Tangkeban – Peter Nobel Bestian Sucipto – 13.11.0026 

Halaman 7 Dari 136 
 

 Metode deduktif, dengan pengumpulan data berupa hasil studi literatur dan 

berselancar di dalam dunia maya yang kemudian dikembangkan dan 

digunakan dalam mendukung metode induktif lalu dikombinasikan untuk 

menghasilkan dasar perancangan. 

Setelah data didapat, data-data akan dianalisa untuk menyusun landasan teori 

dan menyusun program arsitektur.  

1.4.3. Metoda Pemrograman Arsitektur 

1.4.3.1. Analisa 

Analisa dilakukan terhadap hasil wawancara dan juga survei proyek 

sejenis maupun survei terhadap tapak. Untuk mendapatkan kebutuhan ruang 

dan bangunan, untuk menentukan persebaran bangunan dan fungsi-fungsinya 

secara khusus. Dari semua itu maka akan didapat poin-poin yang dibutuhkan 

dalam menyusun Program Kawasan WIsata Alam Bukit tangkeban. 

1.4.3.2. Sintesa 

Berdasar pada hasil analisa, dilakukan sintese guna mendesain 

bangunan dan juga kawasan. Berdasar pada data hasil analisa seperti data 

kebutuhan ruang, fasilitas, dan aspek teknik lainnya. 

1.4.4. Metoda Perancangan Arsitektur 

Dalam perihal Merancang, dilakukan dalam beberapa tahap  

a. Konsep Perancangan Skematik 

 Analisis Makro Kawasan 

 Analisis Mikro Kawasan terhadap Bangunan 

 Konsep Spasial Lingkup Bangunan 
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 Konsep tata bentuk Citra dan sistim struktur 

 Implementasi kedalam rangangan Tapak dan bangunan dalam bentuk 

sketsa (Situasi, Site Plan, tampak, denah, potongan kawasan, potongan 

bangunan) 

b. Modeling 3D 

 Membuat sketsa 3D berdasar pada hasil studi ruang dan berdasar pada 

program 

 Menentukan sistim struktur yang akan digunakan pada bangunan 

 Meembuat massa bangunan sesuai dengan tapak dan mengolah fasad dan 

citra Bangunan terhadap kawasan 

c. Pengembangan Desain 

Berdasar hasil modeling 3D diimplementasikan ke dalam gambar 2D berupa 

gambar grafis : Situasi, Site Plan, Denah, Tampak, Potongan, Detail-detail yang 

memperjelas desain. 

d. Presentasi 

Merupakan tahap dimana dilakukannya presentasi desain perancangan 

arsitektur dengan media berupa presentasi berupa gambar cetak visual, gambar 

3D yang memperjelas seperti isometric dan perspektif, dan presentasi digital 

berupa Power Point dan videografi yang diunggah ke dalam jaringan digital 

melalui beranda seperti Youtube dan web. 
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1.5. Sistematika Pembahasan Landasan Teori dan Program 

BAB I Pendahuluan. Pada Bab ini akan dibahas mengenai uraian, 

pengenalan, dan pengantar terhadap Landasan Teori dan Program Kawasan 

Wisata Alam Bukit Tangkeban yang terdiri dari Latar Belakang dari pemilihan. 

Lalu dilanjutkan dengan Tujuan dan sasaran daripada Landasan Teori dan 

Program, Lingkup pembahasan Proyek, Metoda yang digunakan dalam 

membahas Proyek dan sistimatika pembahasan atau penulisan Landasan Teori 

dan Program Kawasan Wisata Alam Bukit Tangkeban. 

BAB II TInjauan Landasan Perancangan Desain kawasan WIsata Alam 

Bukit Tangkeban. Berisi tentang tinjauan-tinjauan secara umum terkait Proyek 

baik itu gambaran umum dan Latar Belakang, trend, perkembangan; dan 

Tinjauan khusus Proyek yang meliputi Terminologi Desain, Kegiatan dalam 

kawasan, Spesifikasi dan syarat-syarat yang digunakan dalam mendesain 

kawsan, deskripsi terkait konteks, Urgensi dan relevansi proyek, hasil studi 

banding terhadap proyek sejenis, dan permasalahan yang ditemukan dalam 

memenuhi desain terkait dengan konteks proyek sejenis. 

BAB III Analisa Pendekatan Program Arsitektur. Pada bab ini akan 

berisi analisa-analisa yang dikelompokan dalam 2 analisa besar yaitu Analisa 

pendekatan Kawasan yang meliputi analisa konteks lingkungan (Analisa SWOT), 

analisa skenario perencanaan kawasan, analisa kondisi sistem sarana dan 

prasarana; dan Analisa pendekatan masing masing fungsi meliputi Analisa 

pendekatan arsitektur, Analisa Pendekatan sistim bangunan, analisa pendekatan 

konteks fungsi. Pada bab ini akan berupa kategorisasi pelaku, pola kegiatan, 

kebutuhan fasilitas, besaran ruang luar dan ruang dalam, sistem struktur, sistem 

utuilitas, dan teknologi. 
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BAB IV Program Arsitektur. Bab ini berisi tentang gambaran secara 

umum program kawasan dan masing-masing fungsi. Didalamnya akan berisi 

tentang konsep, tema, tujuan, factor penentu dan persyaratan, skenario dan 

besaran luas kawasan, program sarana dan prasarana kawasan. Berikut juga 

dengan program arsitektur yang meliputi kegiatan dan program ruang, sistem 

struktur, Sistem utilitas, dan program tapak kawasan secara keseluruhan. 

BAB IV Kajian Teori, yang akan membahas terkait uraian kajian teori 

terkait dengan penekanan Tema Desain Arsitektur Islam Nusantara dan kajian 

teori permasalahan dominan yang difokuskan terhadap masalah yang ditemukan 

pada bab 2 

Lampiran, merupakan bagian yang berisi gambar-gambar dan atau 

foto, uraian mendukung, hasil wawancara, dan data lain guna mendukung dan 

menjelaskan secara runtut hal yang perlu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


