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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Projek 

Pariwisata dikembangkan sebagai salah satu strategi untuk 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini disebabkan karena 

pariwisata merupakan industri yang mampu menciptakan pengaruh 

luas dalam aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Pengaruh 

yang ditimbulkan tersebut tidak hanya dialami pelaku kegiatan, baik 

konsumen maupun produsen, tetapi juga oleh masyarakat sekitar 

lokasi produksi, konsumsi dan pola-pola pergerakannya. Jika 

dihubungkan dengan kekhasan karakteristik pariwisata, yaitu produksi 

dan konsumsinya berada di suatu tempat yang sama (concentration in 

space), maka pengaruh yang ditimbulkan sebagian besar 

terkonsentrasi di destinasi pariwisata (Davidson dan Maitland, 1997).  

Gagasan awal yang diusung dalam perencanaan proyek yaitu 

sebuah perancangan baru, pengembangan dari sebuah fungsi tunggal 

dari bidang pariwisata dengan dilengkapi fasilitas-fasilitas tertentu 

sebagai pendukung dan pelengkap terhadap kompleks bangunan 

seagai ketertarikan kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara 

dalam sebuah lingkup wilayah kabupaten. 

Gagasan tersebut didasari dengan studi tentang bidang 

kepariwisataan Daerah Istimewa Yogyakarta , dimana kenaikan 

wisatawan pada tahun ke tahun mengalami kenaikan. Kesetabilan 
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kunjungan wisatawan dan eksplorasi kesenian serta edukasi sejarah 

menjadi hal utama sebagai gagasan awal perencanaan project baru.  

Kebutuhan akan adanya wisata dan edukasi dalam lingkup 

kabupaten dalam strategi pemerataan daerah menjadi salah satu ide 

akan tumbuhnya wisata dalam suatu tempat, dan memberikan 

alternative baru bagi wisatawan untuk berkeliling pada Daerah 

Istimewa Yogyakarta serta memberikan wawasaan baru dalam 

berwisata. 

Kepentingan Mendesak (urgency) 

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu wilayah 

yang selalu aktif dalam kunjungan wisata, terdapat banyak kunjungan 

wisata dari mulai wisata edukasi, Alam, Budaya, Kuliner dan Sejarah. 

Dalam beberapa tahun terakhir wilayah-wilayah kota dan kabupaten di 

Yogyakarta berusaha berlomba-lomba memberikan alternative wisata 

namun sejauh ini belum adanya suatu kompleks yang dapat 

memberikan sentuhan Yogyakarta dan melihat perkembangan D.I.Y 

dalam miniature yang bernuansa edukasi Arsitektur dan menikmati 

kearifan lokal dalam satu tempat.  

Pemerataan wilayah dalam sektor pariwisata juga sebagai 

dasar untuk mengacu memberikan kunjungan wisata baru agar 

wilayah sekitar kulon progo dapat lebih ter-ekspose para wisatawan, 

sehingga Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai banyak alternative 

dan kepadatan tidak hanya dalam jangkauan kota.  
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Kebutuhan (need) 

Dinas Pariwisata pada tahun 2017 menargetkan 400.000 tourist 

mancanegara dari pencapaian pada tahun sebelumnya 360.000 

tourist mancanegara dan tourist lokal juga meningkat setiap tahunnya. 

Berawal dari dasar kenaikan jumlah wisatawan pada setiap tahun nya 

kebutuhan wisata baru bagi pusat kunjungan di kabupaten dapat 

direncanakan sebagai alternative perjalanan destinasi wisatawan lokal 

maupun mancanegara di Kulon Progo sehingga pendapatan 

perekonomian dalam wilayah sekitar kulon progo dapat terus 

meningkat dan dapat merespon akan kenaikan tourist yang terus 

meningkat . 

Ketertarikan ( interest ) 

- Mempelajari tentang desain budaya dan penggunaan material 

lokal dan asli dalam kemasan kontemporer yang dikemas dalam 

bangunan kompleks wisata dan memberikan edukasi terhadap 

masyarakat luas tentang budaya lokal dalam kemasan arsitektur 

- Ketertarikan terhadap desain kompleks dengan penataan sirkulasi 

dan landscape bangunan dengan tema arsitektur ekologis sebagai 

konsep penggunaan material ruang luar dan pengoprasian eco 

green building dalam penggunaan energy bangunan.  

- Ketertarikan tentang sebuah kota yang menjadi pusat kebudayaan 

pada pulau jawa, dan masih berdirinya sebuah kesultanan dan 

keraton. Sehingga daerah tersebut menjadi kota wisata. 
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Motifasi Pemilihan Proyek 

- Pemerataan daerah dalam bidang pariwisata 

- ingin menjaga kestabilan kunjungan wisatawan dalam daerah  

- mengemas beberapa rencana materi edukasi dalam arsitektur 

- menjaga keutuhan desian dan karakter lingkungan 

- mengolah bentuk arsitektur lokal dengan alternative 

perkembangan dan keutuhan dalam interior dan eksterior 

bangunan. 

- Mengkombinasi bentuk lokal dengan konsep baru sebagai 

pengolahan arsitektural.  

1.2 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan dan sasaran yang difokuskan mengenai dibuatnya 

Landasan Teori dan Program sebagai landasan dalam program 

desain seperti penyampaian berikut: 

1.2.1 Tujuan 

- Menjabarkan ide gagasan dan konsep tertulis dalam program 

arsitektural sehingga gagasan dapat dipahami untuk usulan suatu 

rancangan bangunan yang didasari data dan analisis. 

- Merencanakan program arsitektural yang terinci sebagai analisis 

dan dasar penentuan pembentukan ruang, luasan ruang, serta 

fasilitas yang dibutuhkan terhadap perencanaan Wisata Edukasi 

Budaya di Kabupaten Kulon Progo 
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- Menjelaskan fokus kajian berdasarkan studi analisis dan 

kunjungan proyek sejenis untuk mengetahui kelemahan desain 

dan menjadikan pemecahan masalah dalam desain perencanaan 

baru. 

- Menjelaskan isi dan fungsi dalam bangunan wisata edukasi 

budaya yang diusulkan dalam perencanaan desain baru. 

1.2.2 Sasaran 

- Tercapainya ulasan gagasan ide dan konsep yang terencana 

dalam suatu usulan kebutuhan suatu wadah dalam merespon 

kebutuhan suatu wilayah kota, kabupaten, dan provinsi. 

- Menentukan dasar kebutuhan luas ruang dan fasilitas ruang yang 

dibutuhkan 

- Menemukan permasalahan dominan sebagai dasar pemecahan 

masalah dan diterapkan terhadap desain yang direncanakan. 

- Menentukan dan mengemas budaya yang disampaikan dalam 

penyampaian materi edukasi dalam bentuk wisata dengan 

alternative desain perencanaan yang fokus dengan unsur budaya. 

1.3 Lingkup Pembahasan 

- Mengkaji perilaku wisata edukasi budaya maupun fasilitas 

penunjang lainya pada aktifitas di dalamnya. 

- Menganalisa kebutuhan luasan ruang dalam wisata edukasi 

budaya 
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- Memilih dan menerapkan struktur bangunan dengan 

mempertimbangkan tipologi bangunan dan kondisi lingkungan 

sekitar. 

- Mengkaji dan mendalami pemilihan tema Arsitektur.  

- Menciptakan citra bangunan yang sesuai dengan fungsi serta 

lingkup bangunan nya. 

1.4 Metoda Pembahasan 

1.4.1 Metoda Pengumpulan Data 

Metoda pengumpulan data yang digunakan yaitu dua acara, 

pengumpulan data primer yaitu pengumpulan data secara langsung 

tanpa perantara sumber lainya, dengan cara mendatangi objek 

ataupun pengamatan secara langsung pada kasus terkait, sedangkan 

pengumpulan data sekunder yaitu data pendukung melalui perantara 

seperti buku, jurnal, atau internet. Berikut merupakan metode 

pengumpulan data secara spesifik : 

a. Data Primer 

Studi Observasi Lapangan 

Merupakan studi secara langsung dengan cara mengunjungi 

objek wisata yang terkait, Edukasi dan Hiburan. Untuk kebutuhan 

ruang yaitu dengan mengamati kebutuhan ruang yang diperlukan, 

sirkulasi, pembagian ruang, batas zoning serta pengolahan sistem 

kinerja bangunan, Studi aktivitas dan perilaku dalam ruang dalam dan 

ruang luar sehingga dapat menganalisa tentang flow ruang yang 

dibutuhkan 
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Wawancara  

Melalukan diskusi dengan sumber yang terkait dengan studi 

objek tentang pengamatan kekurangan dan kelebihan pada objek 

yang sudah ada. 

b. Data Sekunder  

Melakukan studi dengan cara mengumpulkan bahan wisata dan aspek 

yang terkait di dalam materi yang disajikan melalui buku-buku, e-book, 

jurnal dan web mengenai wisata, edukasi dan juga budaya serta 

mencari bahan kajian teori dan tema desain yang direncanakan.  

1.4.2 Metoda Penyusunan dan  Analisis 

- Metoda Induktif 

Merupakan metoda dengan pencarian fakta dengan cara 

mengumpulkan pencarian teori literature atau observasi dengan 

proyek terkait dan instansi terkait, wawancara atau dokumentasi. 

Hasil yang di dapat dalam metoda Induktif yaitu Analisa secara 

makro karena metoda induktif membahas teori secara 

keseluruhan.   

- Metode Deduktif   

Metode yang bersifat pendukung menekankan pada fakta studi 

yang dilakukan di lapangan lalu dapat mengutip atau membuat 

asumsi tentang studi kasus dan dapat menarik kesimpulan- 

Analisa secara mikro karena dalam metoda ini hanya tertuju pada 

studi permasalahan yang ada pada kasus 
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1.4.3 Metoda Pemrograman Arsitektur 

Metoda pemograman didasari dari Analisis yang dilakukan dari  

proyek wisata sejenis dan lokasi. Sehingga dapat diketahui apa yang 

menjadi keperluan dan kebutuhan ruang, fasilitas, pola kegiatan serta 

aspek-aspek yang diperlukan untuk membuat sebuah kompleks 

pariwisata hiburan dan edukasi.  

Setelah tahap tersebut dilakukan metoda pengamatan, 

pengamatan bertujuan untuk menemukan masalah baik dari segi 

fungsi, waktu, ekonomi dan bentuk. Menurut Pena (1985: 12) dengan 

penentuan empat faktor tersebut dapat ditinjau dengan melibatkan 5 

langkah yaitu: 

- Penetapan sasaran 

- Pengumpulan dan analisis fakta 

- Penyampaian konsep 

- Penentuan kebutuhan 

- Menyatakan masalah 

1.4.4 Metoda Perancangan Arsitektur 

Dalam pembahasan metoda perancangan arsitektur, 

sistematika perancangan didasari dari ide gagasan yang berlanjut 

dengan tinjauan kota dan lokasi. Funsi utama dikoneksikan dengan 

gagasan konsep yang direncanakan dan berlanjut pada studi besaran 

ruangan dan gagasan dalam skematik desain yang berlanjut dalam 

desain final. Berikut merupakan gambar alur metoda perancangan 

(Lihat bagan 1).  
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Bagan 1. Metoda Perancangan Arsitektur 
Sumber : Analisa Pribadi 

 

merupakan proses desain perancangan, yang sebelumnya telah 

melalui metoda pemograman sehingga perancangan arsitektur 

mengacu dengan pemograman yang sudah diselesaikan. Metoda 

yaitu dimulai dengan konsep rancangan skematik, desain rancangan 

skematik, dan rancangan final. Berikut merupakan detail dari proses 

rancangan asitektur : 
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a. Konsep Rancangan Skematik 

- Analisis Lokasi  

- Konsep spasial / lingkup bangunan   

- Konsep studi bentuk / massa bangunna 

- Konsep deduktif dan induktif 

b. Desain Rancangan Skematik 

- Skematik Siteplan   

- Skematik Denah   

- Skematik Potongan   

- Skematik Tampak   

c. Rancangan Final 

- Situasi   

- Siteplan   

- Denah   

- Potongan   

- Tampak   

- Detail Parsial, Arsitektural & Estetika 

d. Implementasi 3D 

- Isometri  Arsitektural & Struktur 

- Perspektif interior  

- Perspektif eksterior    

- Animasi 3D Movie 
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1.5 Sistematika Pembahasan 

1.5.1 Bab I Pendahuluan 

Berisi tentang uraian pengantar, pendahuluan yang 

mencangkup latar belakang projek, tinjauan dan sasaran 

pembahasan, lingkup pembahasan ( meliputi tinjauan proyek, analisis 

pendekatan Arsitektur, program Arsitektur, dan kajian teori ) dan 

metoda pembahasan yang ( meliputi metode pengumpulan data 

metode penyusunan dan analisis, metode pemrograman dan metode 

perancanfan arsitekur ) dan sistematika pembahasan 

1.5.2 Bab II Tinjauan Proyek 

Berisi mengenai tinjauan umum yang membahas menganai hal 

yang menjurus dan berpengaruh pada projek wisata edukasi budaya, 

Tinjauan khusus meliputi teknis arsitektur mengenai aspek - aspek 

yang menjadi syarat atau kebutuhan dari proyek dan semua hal yang 

sifatnya non-arsitektural. Serta kesimpulan, batasan dan anggapan 

berupa kesimpulan dan batasan proyek. 

1.5.3 Bab III Analisis Pendekatan Program Arsitektur 

Berisi tentang analisa pendekatan Arsitektur dan beberapa studi 

literature sebagai bahan pertimbangan yang meliputi : 

- Analisa konteks lingkungan  

Yang berisikan mengenai karakteristik lokasi, lahan tapak, potensi 

dan kendala tapak serta pengamatan makro dalam skala 

kota/kabupaten. 
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- Analisa Fungsi 

Yang berisikan mengenai pendekatan Arsitektur meliputi studi 

aktifitas, studi perilaku, studi kebutuhan ruang, studi besaran ruang 

dan teknologi yang digunakan. 

- Analisa Fisik Bangunan 

Yang berisikan mengenai pendekatan struktur bangunan, sistem 

bangunan dan integrasi bangunan. 

1.5.4 Bab IV Program Arsitektur 

Berupa program arsitektur yang telah valid dan akan digunakan 

sebagai dasar pada  proses  perancangan,  mengenai   performance  

arsitektur,  struktur, Pemrograman arsitektur yang meliputi aspek 

kegiatan, besaran, system struktur, system utilitas, system 

operasional dan lokasi tapak  serta aspek penunjang pendukung 

lainnya. 

1.5.5 Bab V Kajian Teori 

Berisikan tentang kajian teori mengenai penekanan desain 

yang digunakan dan menerapkan beberapa teori dan emplementasi 

desain, menjabarkan tentang permasalahan dominan yang dari 

Analisa dan studi pengamatan. 

 


