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BAB I. 

PEN 0 A H U LU A N 

1.1 Latar Belakang Proyek 

Sektor pariwisata di Indonesia merupakan sektor yang sangat potensial 

dan mempunyai pengaruh yang besar karena dapat meningkatan devisa 

Negara dengan banyaknya wisatawan asing yang datang ke Indonesia 

serta dengan majunya sektor pariwisata secara tidak langsung memacu 

sektor-sektor lain yang berdampak besar bagi kemajuan Indonesia. 

Industri pariwisata Indonesia menjadi salah satu pilar penting ekonomi. 

Program Visit Indonesia Year (VIY) yang dicanangkan Kementrian 

Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia pun sudah menunjukkan 

hasilnya. Berdasarkan data BPS (Biro Pusat Statistik), hingga Agustus 

2010 jumlah wisatawan tercatat sebanyak 4.625.550 orang, naik 12,12% 

jika dibandingkan dengan data tahun 2009 yang pada posisi Agustus 

tercatat 4.125.684 orang 1. 

Melihat tren positif tersebut target Visit Indonesia Year 201 0 sebanyak 7 

juta wisatawan yang dicanangkan Depbudpar bisa tercapai. Wisatawan 

lokalpun tak lepas pula dari perhatian, dengan membuat program baru 

yang dicanangkan dengan judul "Kenalilah Negerimu, Cintailah Negerimu", 

sebagai upaya untuk mengundang wisatawan lokal untuk berwisata di 

dalam negeri. Karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah 

sehingga pariwisata alam menjadi komoditas yang besar di Indonesia, 

1 http://swa.co.id, 2 Februari, 2011 
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tetapi masih belum banyak yang terolah dengan baik, salah satunya di 

Wonosobo, Jawa Tengah. 

Wonosobo memiliki tanah yang subur untuk pertanian dan perkebunan 

serta kota Wonosobo ini juga memiliki pemandangan alam yang sangat 

indah, salah satunya di Desa Maron ,kecamatan Garung ,Kabupaten 

Wonosobo. Desa Maron terdapat perkebunan teh milik PT. Tambi, 

perkebunan sayur-mayur, labu siam yang semuanya membentuk 

pemandangan yang indah juga terdapat telaga yang terbesar di Wonosobo 

yaitu Telaga Menjer, merupakan telaga alami yang terbentuk karena 

letusan gunung vulkanik, telaga tersebut menjadi sebuah tempat wisata 

alam yang potensial karena pemandangannya yang indah, udara dingin 

yang sejuk dan keadaan lingkungan yang tenang. Sayangnya jarang 

dikenal dan tidak terolah dengan baik, ironisnya letaknya sejalan dengan 

wisata di Dieng plateau. 

1.2 Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1. Tujuan 

• Merencanakan kawasan wisata beserta fasilitas-fasilitasnya 

bertaraf internasional. 

• Mengedukasi masyarakat untuk menjaga lingkungan melalui 

kegiatan pariwisata. 

• Memamerkan dan mempromosikan kekayaan alam dan 

budayalokal. 

• Menambaha objek wisata di daerah Wonosobo dan 

sekitarnya yang selama ini banyak terfokus pada "Dieng 
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Plateau" saja, serta menjadikan "Kawasan Wisata T elaga 

Menjer di Kabupaten Wonosobo" ini menjadi salah satu tujuan 

wisata baik wisatawan lokal maupun mancanegara. 

1.2.1 . Sasaran 

Wisatawan lokal maupun mancanegara semua kalangan dan 

semua usia khususnya wisata keluarga. 

1.3 Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan Kawasan Wisata Te/aga Menjerdi Kabupaten 

Wonosobo ini meliputi: 

o Pembahasan mengenai gambaran umum proyek Kawasan Wisata 

Te/aga Menjer di Kabupaten Wonosobo, yang meliputi: latar belakang, 

tujuan, dan sasaran yang akan dicapai. 

o Pembahasan mengenai terminologi proyek Kawasan Wisata Telaga 

Menjer di Kabupaten Wonosobo. 

o Pembahasan mengenai tinjauan proyek sejenis dengan memberikan 

gambaran dan analisa tentang wisata air alami di alam terbuka pada 

masing-masing proyek. 

o Pembahasan mengenai pelaku, fasilitas, serta prasarana apa saja yang 

ada di dalam Kawasan Wisata Telaga Menjer di Kabupaten Wonosobo. 

o Pembahasan mengenai spesifikasi dan persyaratan desain proyek yang 

ada di dalam Kawasan Wisata Telaga Menjer di Kabupaten Wonosobo, 

yang meliputi: aspek arsitektur, bangunan, dan lingkungan. 
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o Pembahasan mengenai konteks lingkungan, yang meliputi: analisa 

pemilihan lokasi dan pemilihan tapak, yang didahului dengan penentuan 

kriteria. 

o Pembahasan mengenai penekanan desain serta permasalahan 

dominan yang ada dalam proyek Kawasan Wisata Telaga Menjer di 

Kabupaten Wonosobo. 

1.4 Metoda Pembahasan 

1.4.1 Metoda Pengumpulan Data 

1. Survey I observasi : 

Kunjungan ke kabupaten Wonosobo, pengamatan langsung di 

lapangan untuk mendapatkan data potensi, kelemahan, dan 

ancaman yang berkaitan dengan perencanaan "Kawasan 

Wisata T elaga Menjer di Kabupaten Wonosobo". 

2. Dokumentasi: 

Data dokumentasi berupa foto tentang lokasi yang akan di pilih 

dan study komparasi sebagai pendukung perencanaan 

"Kawasan Wisata Telaga Menjer di Kabupaten Wonosobo". 

3. Wawancara: 

Wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proyek. Data secara 

lisan tentang Kabupaten Wonosobo dan Pariwisata di Desa 

Maron, kec.Garung Khususnya pengelola Telaga Menjer 

diperoleh melalui wawancara. 
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4. Studi Literatur 

Data tertulis non fisik yang berupa file dan gambar peta 

kabupaten Wonosobo dan Kecamatan Garung yang di peroleh 

dari BAPPEDA Wonosobo. 

1.4.2. Metoda Penyusunan Dan Analisis 

Metoda yang digunakan untuk penyusunan dan analisa antara 

lain: 

a. Induktif yaitu dengan studi banding/komparasi sebagai bahan 

referensi ataupun perbandingan untuk proyek yang sejenis 

lalu dianalisa. 

b. Deduktif yaitu dengan cara mengutip dari beberapa literatur 

buku yang berkaitan dengan proyek kemudian dianalisa. 

Analisa dilakukan dengan melakukan organisasi data yang 

kemudian dilanjutkan dengan menghubungkan antara data yang 

satu dengan data yang lain kemudian diidentifikasi untuk 

mendapatkan suatu hasil yang lebih baik. 

1.4.3. Metoda Pemrograman 

Pemrograman yang digunakan adalah Problem Seeking oleh 

William Pena. Pemrograman merupakan bag ian dari proses 

desain, proses desain itu sendiri secara keseluruhan meliputi 

anal isis dan sintesis. Sebagai bagian dari proses desain, 

pemrograman merupakan tahap analisis dimana informasi

informasi yang dibutuhkan dalam proyek perencanaan "Kawasan 

Wisata T elaga Menjer di Kabupaten Wonosobo". 
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Analisa yang akan dilakukan dalam perencanaan "Kawasan 

Wisata Telaga Menjer di Kabupaten Wonosobo" mengenai : 

./ Pendekatan hubungan ruang . 

./ Studi besaran ruang . 

./ Pendekatan sistem sirkulasi. 

./ Pendekatan pelaku kegiatan, fasilitas, yang meliputi 

kebutuhan ruang, persyaratan ruang . 

./ Pendekatan sistem utilitas . 

./ Pendekatan struktur dan konstruksi . 

./ Pendekatan konteks lingkungan. 

1.4.4. Metoda Perancangan Arsitektur 

Metoda perancangan arsitektur dapat dilakukan dengan 

menggunakan preseden maupun analogi. Dan perancangan 

arsitektur dilakukan setelah tahap pemrograman, dari hasil 

pemrograman dapat dijadikan sebagai acuan dalam tahap 

perancangan arsitektur. 

Perancangan arsitektur dapat dilakukan melalui : 

./ Deskripsi proyek meliputi judul, lokasi, dan luasan proyek, 

permasalahan dominan, penekanan desain . 

./ Strategi desain, meliputi studi aktifitas, studi eksisting 

bangunan sehingga dapat menentukan zoning makro dan 

mikro, serta sistem bangunan. 
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./ Pendekatan perancangan melalui studi bentuk, konfigurasi 

tatanan massa secara horisontal dan vertikal, konsep 

pengolahan elemen bangunan . 

./ Implementasi perancangan melalui rancangan skematik dan 

design development. 

1.5. Sistematika Pembahasan 

RAR I pI=NnA .... 11I IIAN 

Merupakan bab yang berisi tentang latar belakang proyek "Kawasan 

Wisata Telaga Menjer di Kabupaten Wonosobo", tujuan dan sasaran 

pembahasan, lingkup pembahasan, metoda pembahasan, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PROYEK 

Merupakan bab yang berisi tentang tinjauan proyek "Kawasan Wisata 

Telaga Menjer di Kabupaten Wonosobo" secara umum dan khusus, yang 

meliputi: gambaran umum, latar belakang, terminologi proyek, kegiatan, 

spesifikasi dan persyaratan desain, deskripsi konteks kota, studi banding, 

dan permasalahan desain. Selain itu, pad a bab ini juga dibahas mengenai 

kesimpulan, batasan dan anggapan. 

BAB III ANA LISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Merupakan bab yang berisi tentang analisa pendekatan program arsitektur 

yang akan diterapkan di dalam proyek "Kawasan Wisata Telaga Menjer di 

Kabupaten Wonosobo", yaitu: analisa pendekatan arsitektur berupa: studi 

aktivitas dan studi fasilitas; analisa pendekatan sistem bangunan berupa: 

studi sistem struktur dan enclosure, utilitas, dan pemanfaatan teknologi; 
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analisa pendekatan konteks lingkungan berupa: analisa pemilihan lokasi 

dan tapak. 

BAB IV PROGRAM ARSITEKTUR 

Merupakan bab yang berisi tentang konsep program, tujuan perancangan, 

faktor penentu perancangan, faktor persyaratan perancangan, dan 

program arsitektur yang akan diterapkan pada bangunan "Kawasan 

Wisata T elaga Menjer di Kabupaten Wonosobo". 

BAB V KAJIAN TEORI 

Merupakan bab yang berisi mengenai kajian teori penekanan desain dan 

kajian teori permasalahan dominan yang akan digunakan pad a bangunan 

"Kawasan Wisata Telaga Menjer di Kabupaten Wonosobo". 
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BAB II. 

TINJAUAN PROYEK 

2.1. Tinjauan Umum 

2.1.1 Gambaran Umum 

Penataan Kawasan Wisata T elaga Menjer di Kabupa.1en 

Wonosobo, merupakan suatu kawasan wisata dengan daya tarik 

alam dengan hamparan danau alami sebagai obyek utama. 

Kawasan ini dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung 

dan mempermudah wisatawan berkeliling obyek wisata serta 

adanya fasilitas hiburan, sehingga wisatawan betah untuk singgah 

ke Kawasan Wisata Telaga Menjer ini. 

Dalam permasalahan mengenai kepariwisataan dan penataan 

kawasan wisata T elaga Menjer terdapat beberapa hal yang 

menjadi dasar pedoman pembahasan yaitu meliputi : 

1. Pembahasan secara makro mengenai tinjauan pariwisata yang 

melandasi setiap perencanaan wisata. 

2. Pembahasan ecotourism sebagai cara pengelolaan wisata 

yang dapat membantu pelestarian lingkungan dan 

memberdayakan masyarakat lokal setempat. 
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2.1.1.1 Tinjauan Pariwisata 

Pengertian Wisata, Pariwisata, Kepariwisataan dan 

Wisatawan 

Pentingnya pemahaman istilah-istilah pokok dalam 

kepariwisataan dimaksudkan agar ada kesamaan dan kesatuan 

bangsa, sehingga masyarakat akab mudah mencerna hal-hal 

yang berkaitan dengan pendalaman tentang maksud pariwisata. 

Disamping itu diperlukan pula persamaan pengertian guna 

memudahkan komunikasi dan menghilangkan persepsi yang 

berbeda dengan pembangunan. 

Istilah-istilah kepariwisataan yang digunakan oleh para ahli dan 

organisasi dalam berbagai literatur masih berbeda. Namun 

dengan telah dimilikinya undang-undang nomor 9 tentang 

kepariwisataan, perbedaan pengertian tersebut diharapkan dapat 

dihilangkan dan pengertian pokok dapat dijadikan pedoman. 

Menurut UU nornor 9 Tahun 1990 tentang 

kepariwisataan Bab I pasal 1; 

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan 

tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara 

untuk menikmati objek dan daya tarik wisata; 

2. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata; 

3. Pariwisata adalah segal a sesuatu yang berhubungan dengan 

wisata,termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta 

usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut; 
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4. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan pariwisata; 

5. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan 

menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau 

mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana 

pariwisata,dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut; 

6. Objek dan daya tarik wisata adalah segal a sesuatu yang menjadi 

sasaran wisata; 

7. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang 

dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata; 

8. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang 

kepariwisataan. 

Jenis-jenis pariwisata 1 

1. Berdasarkan letak geografis dimana kegiatan pariwisata 

berkembang: 

Local tourism, adalah pariwisata setempat yang 

mempunyai ruang lingkup relatif sempit dan terbatas 

dalam tempat-tempat tertentu saja. 

Regional tourism, yaitu pariwisata yang berkembang 

disuatu tempat atau daerah yang ruang lingkupnya lebih 

luas jika dibandingkan dengan pariwisata lokal atau lebih 

sempit dibandingkan dengan pariwisata nasional. 

1 http://EkonomiPariwisata.netiH. Oka A. Yoeti (1996;120)12 Agustus 2009. 3:41 PM) 
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National tourism, yaitu kegiatan kepariwisataan yang 

berkembang dalam suatu wilayah suatu negara, 

didalamnya ada lalu lintas wisatawan dalam negeri 

sendiri, juga ada lalu lintas wisatawan dari luar negeri 

maupun dari dalam negeri keluar negeri. 

Regional-international tourism, yaitu kegiatan 

kepariwisataan yang berkembang di suatu wilayah 

internasional yang terbatas, tetapi melewati batas-batas 

lebih dari dua atau tiga negara dalam wilayah tersebut. 

International tourism, yaitu kegiatan kepariwisataan yang 

berkembang diseluruh negara di dunia. 

2. Berdasarkan alasan atau tujuan perjalanan: 

• Business tourism, yaitu jenis pariwisata dimana 

pengunjungnya datang untuk tujuan dinas, uasaha dagang 

atau yang berhubungan dengan pekerjaannya, kong res, 

seminar, convention, simposium, musyawarah kerja. 

• Recreation atau vacational tourism, yaitu perjalanan periwisata 

yang memanfaatkan hari libur atau hari kerja untuk 

memulihkan kesegaran jasmani dan rohani dari kebosanan 

terhadap rutinitas. 

• Educational tourism, yaitu jenis pariwisata dimana pengunjung 

atau orang melakukan perjalanan untuk tujuan studi atau 

mempelajari suatu bidang ilmu pengetahuan. Termasuk 

didalamnya adalah darmawisata. 
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3. Berdasarkan saat atau waktu berkunjung: 

a. Seasonal tourism, yaitu pariwisata yang kegiatannya 

berlangsung pada musim-musim tertentu. 

b. Occasional tourism, yaitu pariwisata dimana perjalanan 

wisatanya dihubungkan dengan kejadian (occasion) 

maupun suatu event, seperti sekaten di Jogjakarta. 

4. Berdasarkan obyek wisatanya: 

a. Cultural tourism, yaitu jenis pariwisata dimana motivasi 

orang-orang untuk melakukan perjalanan disebabkan karena 

adanya daya tarik seni budaya suatu tempat atau daerah. 

b. Recuperational tourism, biasa disebut pariwisata kesehatan 

dimana motivasi orang-orang untuk melakukan perjalanan 

adalah untuk menyembuhkan suatu penyakit, seperti mandi di 

sumber air panas. 

c. Commercial tourism, disebut sebagai pariwisata 

perdagangan, karena perjalanan wisata ini dikaitkan dengan 

kegiatan perdagangan nasional atau internasional, seperti 

kegiatan expo, fair. 

d. Sport tourism, yaitu perjalanan orang-orang bertujuan 

untuk melihat atau menyaksikan suatu pesta olahraga di suatu 

tempat atau negara tertentu. Biasanya disebut sebagai 

pariwisata olahraga. 

e. Political tourism, disebut sebagai pariwisata politik, yaitu 

suatu perjalanan dengan tujuan melihat atau menyaksikan 
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suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan 

kegiatan suatu negara. 

f. Social tourism, yaitu perjalanan pariwisata dengan 

penyelenggaraan yang tidak mencari keuntungan, seperti 

darmawisata. 

g. Religion tourism, yaitu jenis pariwisata dimana tujuan 

perjalan yang dilakukan adalah untuk melihat atau 

menyaksikan upacara-upacara keagamaan, seperti ikut ibadah 

umroh bagi orang islam. 

h. Natural tourism, yaitu perjalanan pariwisata yang dilakukan 

untuk menikmati alam yang indah, seperti wisata ke pantai. 

5. Berdasarkan jumlah orang yang melakukan perjalanan 

~ Individual Tourisme; perjalanan yang dilakukan seorang diri 

atau satu keluarga, bebas menentukan perjalanan. 

~ Group Tourisme; perjalanan wisata yang dilakukan oleh banyak 

orang atau rombongan serta dikelola oleh biro perjalanan 

sesuai dengan jangka waktu dan program tertentu. 

Sarana dan Prasarana Pariwisata 2 

a. Sarana penunjang pariwisata: 

• Fasilitas akomodasi, 

• Fasilitas pelayanan makanan, 

2 http://EkonomiPariwisata.netiH. Oka A. Yoeti (1996;125)12 Agustus 2009.3:41 PM) 
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• Obyek dan atraksi wisata yang ada didaerah tujuan wisata. 

• Aktivitas rekreasi yang dapat dilakukan di tempat yang 

akan dikunjungi tersebut. 

• Fasilitas perbelanjaan, 

• Tempat atau toko dimana wisatawan dapat membeli atau 

mereparasi kamera dan mencuci cetak foto. 

b. Prasarana penunjang pariwisata: 

• Prasarana umum, yaitu prasarana yang menyangkut 

kebutuhan orang banyak yang pengadaannya bertujuan 

untuk membantu kelancaran roda perekonomian. 

Diantaranya tersedianya listrik, air bersih, jaringan jalan 

dan jembatan, drainase serta perhubungan dan 

telekomunikasi. 

• Kebutuhan masyarakat banyak, misalnya adanya rumah 

sakit, apotek, bank, kantor pos, pompa bensin, administrasi 

___________ ----!.d,ao, QeroatiotaMf-lh-___________ _ 

• Prasarana kepariwisataan, meliputi: 

- Receptive tourism plan, merupakan bentuk badan 

usaha atau organisasi yang kegiatannya khusus untuk 

mempersiapkan kedatangan wisatawan pad a suatu 

daerah tujuan wisata, termasuk didalamnya travel agen 

tourism information centre. 
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~ Prasarana rekreasi dan olahraga seperti loket, pintu 

gerbang, ruang informasi dll. 

Dari beberapa kategori tersebut diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa "Penataan Kawasan Wisata Telaga Menjer di Kabupaten 

Wonosobo" merupakan kawasan Wisata Alam jika dilihat dari 

obyek wisatanya dan alasan atau tujuan perjalanan. Sedangkan 

jika dilihat dari jumlah orang yang melakukan perjalanan 

tergantung pada masing-masing wisatawan yang akan masuk. 

2.1.1.2 Macam-macam AkomodasP 

• Apartment House 

Merupakan suatu bangunan yang disewakan sebagai rumah 

atau tempat tinggal. 

• Loging House 

Akomodasi wisata yang menyediakan tempat menginap untuk 

satu malam sampai satu minggu. 

• Rooming House 

Bangunan tanpa perlengkapan atau peralatan yang 

disewakan. 

• BoardingHouse 

Menyediakan tempat menginap untuk jangka pendek dai 

tambah makan I minum. 

• Home Stay 

Rumah penduduk yang difungsikan untuk penginapan dengan 

penambahan sarana dan prasarana. 

3 Yoeti, A. Oka, 1993 "Pengantar IImu Pariwisata" 
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• Inn 

Akomodasi wisata yang menyediakan tempat menginap untuk 

waktu terbatas dengan pelayanan makanl minum, fasilitas 

lainnya. 

• Youth Hotel 

Merupakan salah satu bentuk dari hotel yang menjadi wadah 

kegiatan remaja I pelajar. 

• Mansion House 

Merupakan rumah besar yang disewakan untuk beberapa 

keluarga. 

• Guest House 

Akomodasi wisata yang biasanya dimiliki oleh suatu 

perusahaan atau instansi. 

• Mess 

Merupakan tempat untuk menginap untuk karyawan I pegawai 

dalam batas tertentu. 

• Ryokan 

Akomodasi wisata yang memiliki ciri khas jepang. 

• Roating Hotel 

Hotel yang berada di kapal pesiar, bisa juga disebut hotel 

berjalan yang berada diatas air. 

• Marina 

Akomodasi wisata yang berada di tepi laut I sungai yang 

dilengkapi dengan sarana tambatan kapal pribadi. 

• Holiday Flats 

Merupakan akomodasi yang disewakan untuk harian maupun 

mingguan dengan pelayanan maksimal. 
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• Losmen 

Bangunan yang menggunakan sebagian rumah untuk 

menginap tanpa makan dan minum dalam jangka waktu yang 

pendek. 

• Bungalow 

Akonlodasi yang bentuknya sepetri tempat tinggal yang 

berlokasi di daerah pegunungan. 

• Cottage 

Akomodasi mass a yang memiliki massa bangunan terpisah-

pisah 

• Pansion 

Hotel kecil dengan tarif rendah. 

2.1.1.3 Tinjauan ecotourism 

Eco-tourism dapat diartikan sebagai Ekowisata yang berarti 

"perjalanan I paket wisata yang berorientasi terhadap 

kelestarian alam dan lingkungan sekitar serta peningkatan 

kesejahteraan masyarakat setempat,,4. 

Eco-tourism merupakan kegiatan wisata yang menaruh 

perhatian besar terhadap kelestarian sumber daya pariwisata. 

Masyarakat ekowisata internasional mengartikannya sebagai 

perjalanan wisata alam yang bertanggung jawab dengan cara 

mengonservasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat lokal (responsible travel to natural areas that 

4 www.ecotourism.org (30 Januari 2011 ). 
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conserves the environment and improves the well-being of 

local people). (TIES, 2000 ). 

Eco-tourism muncul karena paradigma alternatif wisata yang 

lebih luas yang menggaris-bawahi ketidakpuasan dengan 

metode konvensional pengembangan pariwisata dan 

dependensi sosial dan budaya melekat dalam pariwisata 

massal (Demo;, 1981). 

Ekowisata menurut E. Maryani dalam Ekowisata sebagai 

Sarana Pendidikan untuk Persatuan, Kesatuan, dan Ginta 

Tanah Air merupakan perjalanan ke tempat-tempat yang 

masih alami, dan seringkali mengandung tantangan

tantangan, karena itu seringpula disebut sebagai pariwisata 

petualangan (adventure tourism). Berdasarkan tantangan 

yang dihadapi dapat dibedakan atas: 

1. Petualangan beresiko tinggi yaitu memerlukan 

kesiapan dan keterampilan khusus, keberanian yang 

tinggi serta kondisi fisik yang prima, seperti panjat 

tebing, berarung jeram, terbang layang, menyelam, 

dan snorkling. 

2. Petualangan beresiko rendah seperti mengunjungi 

taman-taman nasional, jalan santai di kawasan 

pegunungan, berperahu di danau atau sungai, 

memancaing, dan berkemah. 
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.-, 

a. Karakteristik Ecotourism5 

3. Mengurangi dampak negatif berupa kerusakan atau 

pencemaran Iingkungan dan budaya lokal akibat 

kegiatan wisata. 

4. Membangun kesadaran dan penghargaan atas 

lingkungan dan budaya di destinasi wisata, baik 

pad a diri wisatawan, masyarakat lokal maupun 

pelaku wisata lainnya. Menawarkan pengalaman

pengalaman positif bagi wi satawan maupun 

masyarakat lokal melalui kontas budaya yang lebih 

intensif dan kerjasama dalam pemeliharaan atau 

konservasi ODTW. 

5. Memberikan keuntungan finansial dan 

pemberdayaan bagi masyarakat lokal dengan 

menciptakan produk wisata yang mengedepankan 

nilai-nilai lokal. 

6. Memberikan kepekaan terhadap situasi sosial, 

lingkungan dan politik didaerah tujuan wisata. 

Menghormati hak asasi manusia dan perjanjian 

kerja, dalam arti memberikan kebebasan kepada 

wisatawan dan masyarakat lokal untuk menikmati 

atraksi wisata sebagai wujud hak asasi, serta tunduk 

5 www.ecotourism.org (30 Januari 2011 ). 
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pad a aturan main yang adil dan disepakati bersama 

dalam pelaksanaan transaksi-transaksi wisata. 

Dari definisi ini eco-tourism dapat dilihat dari tiga perspektif, 

yakni: pertama, ekowisata sebagai produk; kedua, ekowisata 

sebagai pasar; ketiga ekowisata sebagai pendekatan 

pengembangan. Sebagai produk, ekowisata merupakan 

semua atraksi yang berbasis pada sumber daya alam. 

Sebagai pasar, ekowisata merupakan perjalanan yang 

diarahkan pada upaya-upaya pelestarian lingkungan. Akhirnya 

sebagai pendekatan pengembangan, ekowisata merupakan 

metode pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pariwisata 

secara ramah lingkungan. Di sini kegiatan wisata yang 

bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat lokal 

dan pelestarian lingkungan sangat ditekankan dan merupakan 

ciri khas ekowisata. Pihak yang berperan penting dalam 

ekowisata bukan hanya wisatawan tetapi juga pelaku wisata 

lain (tour operator) yang memfasilitasi wisatawan untuk 

menunjukkan tanggungjawab tersebut. 

b. Perencanaan Manajemen Dalam Ecotourism6 

• Faktor ekologi dan sosial merupakan dasar bagi 

berbagai pemanfaatan dan menjadi dasar tatanilai 

pengelolaan. 

6 Iwan Agus. ( 2006 ) Handout mata kuliah €leo-tourism, Universitas Widyagama Malang. 
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• Organisasi manajemen ditujukan untuk melindungi 

tata nilai asli saat area dikembangkan. 

• Produk atau jasa ekowisata memiliki karakteristik lokal 

dan khas dan berbeda dengan jasa pariwisata 

umumnya. 

• Karakteristik layanan jasa ekowisata terletak pada 

kualitas, pengendalian dan manfaat (high quality, low 

volume dan high value added). 

• Perencanaan manajemen ekowisata pad a dasarnya 

adalah berjangka panjang. 

Dalam perencanaan, pelakasanaan dan pengelolaan 

ecotourism memerlukan dukungan dari stakeholder ,peran 

stakeholder dalam ecotourism antara lain: 

1. Pemerintah. Kebijakan fiskal meliputi perpajakan (dan 

tarif) , investasi, infrastruktur, keamanan atau 

profesional aparat pemerintah. 

2. Sektor swasta: keuntungan dari fasilitas dan 

akomodasi, informasi,produk wisata, tujuan wisata 

dan kualitas pelayanan, klub, dan policy. 

3. Pengunjung atau wisatawan: aliran ekonomi, 

pengalaman, pendidikan lingkungan, nilai lokal, 

kepuasan, membentuk opini tentang lingkungan. 
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4. Penduduk lokal. Subyek dan obyek ecotourism, 

kesejahteraan,kerangka berpikir penduduk lokal 

digunakan untuk saran kebijakan. 

5. Lembaga masyarakat. memfasilitasi stakeholder 

yang terancam, advokasi, fungsi politis untuk 

mengangkat isu-isu kemiskinan, ketidak adilan dan 

dampak kerusakan lingkungan agar diperbaiki 

keadaannya. 

6. Kualitas lingkungan (sumberdaya alam dan buatan) 

ecotourism. Oampak terhadap social welfare (sosial, 
Q;Cl 

t" 
3 Sektor swa sta 

Pemerintah I 
1 Sektar 

5 penunjang lain 

+ t Peneliti, Petualangf 5 Biro 5 1 LSM, Aktivis, 
International tourism perjalanan, 

Hotel, Jasa lain 
5 + t 

Penduduk lakal 2 I Oeerator I 
dan lingkungan 4 

Bagan 2.1 : Perkembangan wisata 
Sumber : Iwan Agus. ( 2006 ) Handout mata kuliah eco-tourism, Universitas 
Widyagama Malang .. HaI35. 

2.1.1.4 Wisata Telaga Menjer di Kabupaten Wonosobo 

Wisata Telaga Menjer di Kabupaten Wonosobo" adalah 

berarti suatu danau I telaga yang alami yang dikelola oleh 

masyarakat sekitar Telaga Menjer des a Maron 

Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo yang dibantu 

oleh Pemerintah Oaerah. Telaga Menjer dimultifungsikan 
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•. 

selain sebagai tempat wisata juga sebagai PL T A untuk 

mendistribusikan sumber energi listrik di kabupaten 

Wonosobo sebesar 26 megawatt. Oaya tarik utama 

adabih hamparan telaga alami yang dikelilingi oleh 

perbukitan dan pegunungan dengan hawa yang sejuk 

dan sedikit nuansa kabut menambah indahnya Telaga 

Menjer apalagi pada pagi hari. Telaga Menjer memiliki 

luas 70 hektar dengan kedalaman 55 m, memiliki 

ketinggian 700 dpl. Oengan air yang luas dan jernih, alam 

yang tenang dan pegunungan yang mengelilinginya, 

Telaga ini menyuguhkan suasana damai. Lebih indah lagi 

ketika lang it cerah dipagi hari dibarengi oleh tiupan angin 

segar perlahan-Iahan. Oi tepian telaga banyak ditanam 

Gambar 2.1 : Suasana di pohon pinus, sehingga suasana semakin indah. Oi Telaga 
Telaga Menjer 
Sumber: 
2121studio.com ini, anda dapat naik rakit berkeliling telaga serta banyak 

juga mereka yang hobi memancing menyalurkan hobinya 

di telaga ini. Sebagian penduduk sekitar juga ada yang 

mencari ikan di telaga ini. 

2.1.2 Latar Belakang, Perkembangan dan Trend 

2.1.2.1 Latar Belakang 

Oengan diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 

1999 tentang Pemerintahan Oaerah maka perlu pula 

porsi kegiatan untuk pemerintah daerah yang akibat 

adanya otonomi daerah lebih memiliki wewenang untuk 
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mengembangkan pariwisata daerah. Sektor pariwisata 

punya pengaruh besar bagi tiap daerah maka saat ini 

masing-masing daerah yang memiliki potensi dan daya 

tarik pariwisata berlomba-Iomba meningkatkan dan 

menggali lebih dalam potensi tersebut karena memang 

sektor pariwisata di Indonesia memiliki potensi yang 

sangat besar untuk menyokong perekonomian Negara 

dan mempunyai "multiplier effect' yang luas . 

Kepedulian dan komitmen masyarakat terhadap isu-isu 

konservasi lingkungan memunculkan suatu dimensi baru 

dalam pemilihan kawasan tujuan. Dari hasil-hasil studi 

pasar wisatawan dunia tergambar bahwa dewasa ini 

mayoritas wisatawan cenderung memilih kawasan tujuan 

wisata yang berbasis 'eco' sebagai destinasi pilihan 

prioritas, selain itu ecotourism yang merupakan motor 

dari pengelolaan wisata secara bijaksana semakin marak 

dikembangkan oleh para pelaku wisata. 

i 
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Bagan 2.2 : Perkembangan wisata 
Sumber : Stephen Wearing & John Neil. ( 2009 ) Ecotourism: Impacts, Potentials 
and Possibilities. Hal 4. 
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2.1.2.2 Perkembangan 

Semakin banyaknya stakeholder yang menyadari bahwa 

kegiatan pengembangan pariwisata yang berbasis alam 

akan menguat di masa mendatang maka dewasa ini 

banyak terdapat berbagai wisata alam yang dibuat 

menurut endemiknya masing masing. Konsekuensi yang 

dihasilkan dari banyaknya wisata alam yang dibuat akan 

memunculkan persaingan antar objek-objek wisata 

tersebut. Dengan keadan seperti ini setiap objek wisata 

akan berlomba untuk menarik perhatian pengunjung, 

salah satunya dengan menyediakan fasilitas yang lebih 

menarik daripada objek wisata lain. 

Business travel tourism ----:~

Beach tourism --r--

Sun tourism --+-
Rural tourism --+-~!..---_ 

Natural tourism --..;.-lo.oo:::'=' 
--r---~ 

Cultural tourism --~-<... 

Bagan 2.3 : Pengelompokan pariwisata berdasarkan jenis 
Sumber : Iwan Agus. ( 2006 ) Handout mata kuliah eco-tourism, Universitas 
Widyagama Malang. Hal 16 

2.1.2.3 Trend 

Maraknya jargon "Go Green" dan tentang pemanasan 

global secara tidak langsung membawa dampak budaya 

popular pada perubahan pemikiran semua masyarakat 

dan pemerintah di seluruh dunia untuk menggali potensi 
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lingkungan alam secara bijak. Dari perkembangan 

pemikiran itulah muncul gagasan untuk mengelola 

potensi alam yang bermanfaat dari segi bisnis , budaya 

dan iptek. Peluang ini dimanfaatkan oleh para 

stakeholder baik secara mandiri maupun bekerjasama 

dengan pemerintah untuk mengelola potensi alam salah 

satunya pada bidang kepariwisataan. Animo masyarakat 

yang cenderung menjadikan lingkungan alam sebagai 

alternatif utama dalam kegiatan wisata. (Lihat bagan 2.2 & 

2.3) 

2.1.3 Sasaran yang akan di capai 

Sasaran utama kawasan wisata ini adalah masyarakat 

kota pad a umumnya dimana adanya kejenuhan dari 

aktivitas rutin mereka yang mereka kerjakan di kota 

sehari-hari. "Kawasan Wisata Telaga Menjer di Kabupaten 

Wonosobo" ini rencananya ditujukan pada semua 

kalangan seperti : Anak-anak, remaja, dewasa,baik 

wisatawan lokal maupun mancanegara. 

2.1.3.1 Manfaat 

a. Manfaat bagi wisatawan 

• Dapat memenuhi dan memfasilitasi wisatawan 

dalam kegiatan rekreasi yang dilator belakangi oleh 

alam. 

• Memotivasi dan mengajak para wisatawan untuk 

lebih menghargai dan menjaga alam. 
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• Memberi wawasan mengenai pariwisata dan budaya 

loka!. 

b. Manfaat bagi Masyarakat dan lingkungan sekitar 

• Meningkatkan konservasi lingkungan karena dapat 
", 
o 

mendorong masyarakat sekitar untuk lebih 

meningkatkan produk maupun kualitas pertanian __ 

maupun perkebunan mereka. 

• Memberi dan menambah nilai estetika dan 

keindahan alam karena adanya keselarasan 

penataan antara alam dan bangunan yang saling 

berinteraksi. 

• Memberi dan mengembangkan nilai ekonomi 

masyarakat melalui terbentuknya lapangan kerja 

baru dan penjualan dari hasil pertanian/perkebunan 

itu sendiri. 

• Mempromosikan kebudayaan lokal kepada 

wisatawan. 

c. Manfaat bagi Negara 

• Mempromosikan Pariwisata dan kebudayaan lokal 

kepada wisatawan dalam maupun luar negeri. 

• Memberikan peningkatan devisa Negara. 

• Memperluas titik tujuan kepariwisataan di Indonesia. 
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Bagan 2.4 : Kaitan ecotourism secara ekonomi 
Sumber : Iwan Agus. ( 2006 ) Handout mata kuliah eco-tourism, Universitas 
Widyagama Malang. Hal 30 

2.2. Tinjauan khusus 

2.2.1 Teminologi 

Judul yang diangkat adalah "Penataan Kawasan Wisata Telaga 

Menjer di Kabupaten Wonosobo" yang secara espitemologis 

mempunyai arti: 

Penataan7 

Proses, cara, perbuatan menata; pengaturan; penyusunan atau 

pengolahan kembali. 

KawasanB 

Sebuah tempat yang mempunyai ciri serta mempunyai 

kekhususan untuk menampung kegiatan manusia berdasarkan 

kebutuhannya dan setiap tempat yang mempunyai ciri dan 

identitas itu akan lebih mudah untuk dicari ataupun ditempati 

untuk lebih melancarkan segala hal yang berhubungan dengan 

kegiatannya. 

7 www.artikata.com ( 5 Februari 2011 ) 

8 www.mirabiela.wordpress.com ( 5 Februari 2011 ) 
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Wisata9 

Bepergian bersama-sama (untuk memperluas pengetahuan, 

bersenang-senang, dsb). 

Menurut UU nomor 9 T ahun 1990 tentang kepariwisataan Bab I 

pasal1ayatS 

Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan 

tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara 

untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. 

Telaga mempunyai arti :10 

1 danau (di pegunungan ); 2 kolam; perigi; balong: adakah dr -- yg 

jemih mengalir air yg keruh; 3 Min sumur pengeboran sumber 

minyak tanah. 

Menjer mempunyai arti : 

Sebuah nama telaga yang berada di desa Maron, kecamatan 

Garung, kabupaten Wonosobo. 

Jadi "Penataan Kawasan Wisata Telaga Menjer di Kabupaten 

Wonosobo" mempunyai arti: 

"Suatu kawasan wisata Telaga alami yang berada di desa Maron, 

Kec. Garung Kabupaten Wonosobo yang ditata dan diolah 

kembali sebagai tempat wisata yang berorientasi pada potensi 

Telaganya seperti wisata air, pembudidayaan perikanan dengan 

sistem karamba. Dan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas lain 

9 www.artikata.com ( 5 Februari 2011 ) 

10 www.pusatbahasa.diknas.go.id (5 Febuari 2011 ). 
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seperti penginapan, restoran, souvernir shop untuk menambah 

nilai positif dari Telaga Menjer. 

Latar Belakang Sejarah Telaga Menjer 

Telaga Menjer merupakan danau alami yang terbentuk akibat 

letusan gunung berapi jutaan tahun lalu oleh letusan gunung 

Pakuwaja. Pada tahun 1982 Telaga Menjer mulai digunakan 

sebagai PL TA yang dikelola oleh PT. Indonesian Power anak 

perusahaaan dari PLN, pad a tahun itu juga Telaga Menjer pernah 

dikuras karena pipa -pipa air tidak dapat mengalirkan air untuk 

PL T A, pengerjaan dari proyek tersebut dilakukan oleh ahli dari 

Jerman kemudian diganti oleh ahli dari Jepang. Menurut cerita 

rakyat Garung yang bersingkatan dari Telaga Wurung dimana 

dahulu ini bercerita tentang sejarah mitos/myte tentang Garung. 

Pada zaman dahulu terdapat banyak jinllelembut yang akan 

menjadikan Desa Garung sebagai telaga. Mereka beke~a pada 

siang dan malam demi membuat sesuatu yang mungkin dapat 

dijadikan tempat persembunyianlberpenghuni untuk para 

jinllelembut. T etapi pada waktu itu peke~aan tersebut telah 

sampai setengah pekerjaan, tetapi apa yang terjadi? Seekor ayam 

telah berkokok tanda mentari mulai bang kit. Anda tahu apa yang 

akan terjadi? Seluruh jin tersebut menghentikan pekerjaan 

tersebut sehingga desa Garung bila dilihat dari Kampung Munthuk 

maka Garung terlihat seperti kubah/mangkok. Lalu jin tersebut 
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tidak putus asa merekapun akhirnya membuat telaga lagi di 

daerah Maron yang sekarang menjadi Telaga Menjer 

2.2.2 Kegiatan 

Kegiatan utama yang direncanakan di "Kawasan Wisata Telaga 

Menjer di Kabupaten Wonosobo" ini adalah kegiatan rekreasi 

yang memiliki nilai rekreatif, edukatif dan petualangan yang 

berhubungan dengan alam sekitar kawasan telaga tersebut. 

Pemanfaatan kawasan telaga tersebut dengan memanfaatkan 

produk dari telaga berupa budidaya perikanan air tawar dengan 

karamba jaring apung dan wisata berkeliling telaga dengan 

perahu untuk sekedar menikmati suasana atau memancing di 

tengah telaga. 

Produk dari karamba jaring apung tersebut adalah ikan nila. View 

yang indahpun menjadi komoditas yang diakomodasi oleh wisata 

ini. 

Untuk pemanfaatan lingkungan kawasan sekitar dengan 

mengangkat potensi perkebunan lokal dengan hasil labu siam 

yang menjadi komoditas terbesar desa Maron Wonosobo, 

Kecamatan Garung. Pengelolaan perkebunan labu siam tersebut 

dikelola oleh penduduk setempat yang hasil dari perkebunannya 

dibeli oleh pengelola wisata T elaga menjer sebagai produk wisata 

serta memberikan ruang pada masyarakat sekitar untuk andil 

dalam kegiatan wisata seperti memberi tempat masyarakat untuk 
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berjualan, persewaan perahu boat, sampan menggunakan milik 

penduduk lokal. 

Kegiatan outdoor juga terdapat di kawasan wisata ini dengan 

memanfatkan hutan pinus yang telah ada, dengan kegiatan 

outbond atau camping_ 

Fasilitas utama yang direncanakan pada "Kawasan Wisata Telaga 

Menjer di Kabupaten Wonosobo" ini terdiri dari : restoran, 

cottage, tempat budidaya Karamba, adventure centre_ 

Wisatawan/Pengunjung 

• Berekreasi dan bersantai 

• Bermalam 
• Tour berkeliling telaga 
. Outbond 

• Melihat dan mempraktekkan 
budidaya ikan, perkebunan 

• Makan dan minum 
• Berbelanja souvenir 
• Menonton acara live music dan 

pertunjukan seni& budaya 
• Berkeliling ke tempat-tempat 

1. _____ -------------------------

Pengelola 

• Manajemen 
• Administrasi 
• Perawatan fasilitas 
• penyimpanan inventaris 
• Pelayanan permainan, dan 

outbond 

I 
I 
i 

Be-ntuk-ke-giatan----

• Taman bermain anak, siting l 
group, Gazebo 

• cottage-cottage 

- -----'=--___ I 
• Fasilitas tour seperti perahu, 

becak air f----~~.-:1 

Keb_ fasilitas 

.... > -

i • Adventure centre 

• Restaurant outdoor dan 
indoor 

• Souvenir shop 
I • Travel tour agency 
I ' , I 

!------------- ---------j 

• Kantor Pengelola 

• R. Operasional 
• Gudang inventaris 

• R. ka ryawa n 
• R. penjualan ticket . 

• R.control panggung 
• Control kegiatan outdoor dan Keb. fasilitas • Souvenir area indoor 
• Penjualan Souvenir dan produk 
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Service 

• Mekanikal elektrikal 
• Servis maintenance 
• Pengawasan keamanan 
• Lavatori umum 
• Pelayanan kebersihan 

A. Pelaku kegiatan 

Wisatawan 

> ~ 

Keb. fasilitas 

• Mekanikal elektrikal 
• Gudang maintenance 
• Menara pengawas 
• Rg. Keamanan 
• Lavatori umum 
• R. Kebersihan 

Bagan 2.5. Bentuk Kegiatan Proyek 
Sumber : Dokumen pribadi 

"Kawasan Wisata Telaga Menjer di Kabupaten Wonosobo" ini 

terbuka untuk umum, semua lapisan masyarakat (Remaja, 

Dewasa, maupun anak-anak) dapat berkunjung ke tempat ini 

(wisatawan). Kegiatan untuk wisatawan dewasa dan remaja 

adalah wisata air berupa perahu boat, sampan, becak air dan 

camping ground serta outbond. Sedangkan untuk anak-anak 

kegiatan dikhususkan pada area playground, untuk kegiatan 

wisata air harus didampingi oleh orang dewasa. 

Sasaran wisatawan yang dituju yaitu wisatawan lokal/nasional 

dan mancanegara. 

Pengelola 

Pengelola di sini dimaksud adalah orang yang berkompeten 

dibidangnya dan bekerja sebagai karyawan, bekerja setiap 

hari untuk mengelola "Kawasan Wisata Te/aga Menjer di 

Kabupaten Wonosobo", baik pimpinan, keuangan, staff I 
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karyawan kantor maupun bagian service dan masing -

masing divisi. 

B. Fasilitas 

TabeI2.1. 

Jenis-jenis Fasilitas yang direncanakan "Kawasan Wisata Telaga Menjer di 

Kabupaten Wonosobo" 

Sumber. dokumen pribadi 

- Cottage ( Large dengan 3 kamar, Medium 2 kamar, dan standart 1 
kamar 

- Caffetaria 
- Lobby dan Lounge 
- Tea shop 
- R. receptionist 
- R. Pelayanan 
- R. manajemen 
- Gudang 

Mini stage 
R. kasir 
Dapur dan pantry 
R. makan 

group 

Mushola I Ruang Doa 

Lavatory 

Tempat Parkir 
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2.2.3 Spesifikasi dan Persyaratan Desain 

Beberapa persyaratan desain yang harus dipenuhi oleh bangunan 

"Kawasan Wisata Telaga Menjer di Kabupaten Wonosobo" adalah 

a. Kawasan 

• Berdekatan dan terhubung ke objek utama yaitu hamparan 

telaga. 

• Mempunyai view pemandangan alam yang menunjang baik. 

• Pemanfaatan potensi alam yang ada disekitar lokasi. 

• Berdekatan dengan beberapa objek wisata di sekitar wilayah 

lokasi 

• Tersedia sarana dan prasarana yang mencukupi. 

b. Arsitektur 

• T ata letak bangunan tidak mengganggu sistem ekologis alam 

di lingkungan sekitar. 

• Bangunan harus terlihat menarik dari luar tanpa mengganggu 

fungsi utama didalam bangunan. 

• Sirkulasi didalam site harus mudah dan dapat di akses semua 

kalangan. 

• Tata bentuk bangunan menyesuaikan dengan topografi yang 

ada. 

• Karena alam sebagai objek utama, maka secara arsitektural 

bangunan harus dapat berinteraksi dengan alam. 
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c. Bangunan 

• Penggunaan material lokal lebih menjadi dominasi seperti 

penggunaan kayu, batu alam, batu batao 

• Memanfaatkan potensi alam yang ada untuk digunakan 

sebagai konsumsi energy seperti sungai dan curah hujan yang 

tinggi di Kabupaten Wonosobo. 

• Penggunaan kayu dan batu alam sangat cocok karena faktor 

cuaca diKabupaten Wonosobo. 

• Oesain bangunan disesuaikan dengan keadan di Kabupaten 

Wonosobo yang mempunyai curah hujan tinggi dan sangat 

dingin. 

d. Lingkungan 

• Pemanfaatan vegetasi sebagai pengontrol iklim mikro dan 

pengarah kedalam site. 

• Pemanfaatan Curah hujan tinggi di Kabupaten Wonosobo 

untuk kebutuhan air sehari-hari selain minum. 

• Pengoptimalan SOA di sekitar kawasan sebagai sumber 

energy. 

• Pemanfaatan sampah untuk mengantisipasi penumpukan 

sampah dan ancaman berkurangnya kualitas lingkungan hid up 

di kawasan tersebut. 
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2.2.4 Deskripsi Konteks Desa/Kota 

Gambar 2.2. peta pembagian wi/ayah kecamatan Kabupaten Wonosobo 
Sumber: www.wikipedi:::l.com 

Kabupaten Wonosobo merupakan daerah pegunungan dengan 

ketinggian lokasi antara 250m hingga 2.250m diatas permukaan 

laut. Secara geografis Kabupaten Wonosobo memiliki luas wilayah 

98.488 ha (948,68 km2
). Secara administratif kota Wonosobo 

dibagi dalam 15 kecamatan, 236 desa, dan 29 kelurahan. Secara 

geologi kabupaten Wonosobo beriklim tropis dengan 2 musim 

penghujan dan kemarau. Suhu rata-rata antara 24 - 30°C disiang 

hari, turun menjadi 20°C di malam hari, pada bulan juli sampai 

agustus suhu menjadi 12 - 15°C di malam hari dan 15 - 20°C di 

siang hari. Curah hujan rata-rata 3400 mm dengan rata-rata hari 

hujan 196 hari. 
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Keadaan topografi 

~ Daerah dengan kemiringan tanah 0 - 2 % seluas 177 ha atau 0,18 

% berada di Kecamatan Garung dan Kecamatan Kejajar 

~ Daerah dengan kemiringan 2 - 15 % seluas 15.608 ha atau 16,17 

% tersebar di seluruh Kabupaten Wonosobo kecuali Kecamatan 

Watumalang. 

~ Daerah dengan kemiringan 15 - 40 % seluas 54.641 ha atau 56,37 

% tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Wonosobo. 

Potensi Perekonomian 

Dengan letak dan kondisi geografis tersebut Kabupaten Wonosobo 

memiliki potensi SDA terutama di sektor pertanian. Sektor 

pertanian Kabupaten Wonosobo pada tahun terakhir menyumbang 

rata-rata pertahunya 48,96 % dari PDRB, hal ini disebabkan 

Karena sebagian masyarakat Wonosobo bergerak di bidang 

pertanian. Sektor lain yang mengalami kenaikan adalah sektor 

industry pengolahan dengan kontribusi rata-rata 11,12 % pertahun. 

Ketenagakerjaan 

Tenaga kerja merupakan salah satu modal dasar pembangunan, di 

Kabupaten Wonosobo masih banyak angkatan kerja yang belum 

terserap, sehingga dampak yang terjadi adalah bertambahnya 

pengangguran. Urusan ketenagakerjaan merupakan salah satu 

program pemerintah yang mendapat prioritas besar. Pelaksanaan 
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sektor ketenagakerjaan tidak hanya di tentukan peranan 

pemerintah daerah semata, akan tetapi juga adanya kontribusi 

." nyata dari masyarakat dan swasta dalam membuka lapangan 
; 

pekerjaan dan pengembangan jiwa wira usaha. 

Tabel2.2 Jurnlah angkatan kerja kabupaten Wonosobo tahun 2005-2009 

Tahun Angkatan Angkatan kerja terserap Angkatan kerja belurn 
kerja terserap 

Jurnlah Jurnlah Proporsi Jurnlah Proporsi 
(%) (%) 

2005 491.314 460.993 93,81 30.381 6,19 

2006 494.115 465.717 94,25 28.398 5,75 
2007 496.931 469.315 94,44 27.676 5,56 

2008 498.826 470.330 94,29 28.496 5,71 

2009 523.797 228.168 43,56 295.629 56,44 
Rata - 500.997 418.893 83,61 82.565 16,39 
rata 

Sumber: Dlsnakertrans Kabupaten Wonosobo 

Salah satu upaya pengurangan jumlah pengangguran di 

Kabupaten Wonosobo adalah melalui pemanfaatan sektor 

pariwisatanya guna menciptakan adanya lapangan - lapangan 

pekerjaan baru yang potensial. 

Pariwisata 

Karena kondisi geografis dan topografisnya yang sangat kaya, 

yang berada di daerah pegunungan dengan kultur masyarakat 

agraris dan hamparan alam yang menggambarkan keindahan rona 

budaya agraris. Semua itu akan menghasilkan panorama alam 

yang indah dan asri yang sangat layak untuk dikembangkan 

sebagai potensi pariwisata. 
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No. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menangani sektor 

pariwisata adalah : 

• Pengembangan pemasaran pariwisata yang dilaksanakan dengan 

jaringan kerjasama promosi pariwisata antara Kabupaten 

Wonosobo dengan Kabupaten Banjarnegara. 

• Pengembangan kemitraan pariwisata, yang dilaksanakan melalui 

pembangunan kemitraan pariwisata pada sekretariat bersama java 

promo yang pada tahun lalu telah mengadakan pameran dan studi 

pengembangan sarana dan prasarana di luar negeri (Kuala 

Lumpur dan Singapura) serta pelaksanaan travel dialog di 

Bandung dan Jakarta. 

Berikut ini adalah perkembangan jumlah pelaku usaha pariwisata 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

label 2.3. Perkembangan jumlah pelaku usaha penunjang 
pariwisata Kabupaten Wonosobo tahun 2006 sId 2009 

Kegiatan Jumlah tahun ( orang) Rata-rata 

2006 2007 2008 2009 pertumbuhan 

(%) 

Pengusaha hotel 30 31 31 31 0,01 

Restoran dan rumah 53 118 118 118 OAl 
makan 

Pengusaha kerajinan/ 11 20 20 20 0,27 
cindera mata 

Usaha makanan khas 15 17 29 29 0,28 
Wonosobo 

Usaha salon 53 55 58 58 0,03 
kecantikan 

Pengusaha biro 14 14 5 5 (0,21) 
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perjalanan traveling 

7. Kesenian Tradisional 1.378 11.635 21.661 21.661 2,77 

JUMLAH 1.552 11.889 21.872 21.872 0,59 

Sumber: Dmas Panwlsata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo 

Jumlah pelaku pariwisata diatas dalam kurun waktu 4 tahun tidak 

.> 

'" mengalami perkembangan yang berarti, hal ini karena dipengaruhi 

beberapa faktor diantaranya menurunya kunjungan wisata dan 

kondisi ekonomi yang belum stabil. Untuk dapat meningkatkan 

sektor pariwisata kedepan, agar lebih memprioritaskan sarana dan 

prasarana pengembangan pariwisata, meningkatkan hubungan 

kerjasama wisata baik antar pemerintah maupun dengan swasta 

dan masyarakat serta memfasilitasi pengembangan pelaku 

kegiatan usaha pariwisata, sehingga faktor pendukung pariwisata 

juga dapat menjadi wahana daya tarik wisata selain objek wisata. 

Berikut adalah jumlah pengunjung/wisatawan tahun 2006 sid 2009 

Pariwisata Kabupaten Wonosobo: 

TabeI2.4. Perkembangan jumlah pengunjung/wisatawan tahun 

2006 sid 2009 Pariwisata Kabupaten Wonosobo 

No. Kegiatan Jumlah tahun ( orang) Rata-rata 

2006 2007 2008 2009 pertumbuhan 

(%) 

1. Mancanegara 10.317 9.915 9.685 9.360 (0,02) 

2. Domestik 159.650 236.915 142.390 144.880 0,03 

JUMLAH 169.967 246.830 152.075 154.240 0,02 

Sumber: Dmas Panwlsata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo 
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Dari tabel diatas menunjukan adanya penurunan wisatawan 

mancanegara, disebabkan oleh beberapa faktor seperti isu 

regional dan nasional terkait dengan terorisme, kerawanan politik 

dan beberapa penyakit menular seperti flu babi dan DB juga ikut 

memicu penurunan kunjungan wisatawan, selain juga karena 

kurangnya perhatian terhadap pembangunan pariwisata itu sendiri. 

2.2.4.1 Lokasi Wisata Telaga Menjer Kabupaten Wonosobo 

Taman Rekreasi Kalianget 

Lokasi Telaga Menjer 

Gambar 2.3. Foto udara kawasan 
Telaga Menjer 
Sumber: www.wikipedia.com 

Lokasi tapak kawasan Wisata Telaga Menjer ini terletak di desa Maron 

kecamatan Garung - Kabupaten Wonosobo ,obyek wisata ini terletak 12 

kilometer sebelah utara Kota Wonosobo dan berdekatan dengan kawasan 

wisata Dataran Tinggi Dieng.Berada ketinggian 1300 meter diatas permukaan 

laut, dengan luas area 70 hektare, kedalaman danau 55 m. Suhu rata-rata 

kawasan ini antara 15-24°c dengan curah hujan 4.802 mm per tahun. Sejak dari 
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zaman dahulu sampai digunakan sebagai PLTA Telaga Menjer sudah menjadi 

bagian dari masyarakat sekitar sehingga telah memberikan kontribusi yang 

besar pad a masyarakatnya secara sosial maupun ekonomi. 
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1. Gunung Pakuwaja yang merupakan gunung 

yang letusannya membentuk T elaga Menjer. 

Gunung tersebut membentuk sebuah keindahan 

alam bersama T elaga Menjer. 
Gambar 2.4. G. Pakuwaja 
Sumber: dokumen pribadi 2011 

2. Area perbukitan yang mengitari T elaga Menjer 

yang memberikan point positif bagi keindahan 

tapak sekitar. Gambar 2.5. Perbukitan di 
TeJaga Menjer 
Sumber: dok. pribadi 201 

3. Telaga Menjer merupakan telaga vulkanik alami 

yang memiliki keindahan dan menjadi tumpuan masyarakat sekitarnya. 

Gambar 2.6. Te/aga Menjer 
Sumber: dok. pribadi 2011 
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4. Lokasi tapak eksisting wisata T elaga Menjer yang berada di tepian 

Telaga Menjer, lokasi wisata tersebut digunakan sebagai tempat wisata 

air. Keadaan tempat sangat memprihatikan karena minim fasilitas tidak 

dan terawat. Fasilitas yang ada berupa; 3 unit KmNVC umum ,1 Kantor 

pengelola,1 Loket, Tempat parkir :!:,.100m2
, arena bermain, mushola. 

KmlWcUmum 

Gambar 2. 7 fasilitas tempat wisata 
Sumber : dok. pribadi 2011 

R. terbuka 

Sirkulasi ke derrnaga 

Dari pengamatan lapangan bahwa keadaan fasilitas yang minim dan tidak 

terawat menjadikan tempat wisata tidak representatif ke depannya jika 

masih tetap dalam keadaan seperti ini karena tidak tersedia sarana 

prasaran penunjang pariwisata seperti sarana akomodasi, fasilitas 

pelayanan makan, tempat perbelanjaan dan sebagainya. 

5. Hutan pinus yang berada di sepanjang jalan menuju kawasan Telaga 

memberikan kesan asri pada situasi sekitar T elaga Menjer. 
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6. Perkebunan sayuran dan 

labu siam yang merupakan 

komoditas terbesar 

Kecamatan Garung, di desa Maron. 

Gambar 2.8. Hutan pinus 
Sumber: dok. pribadi 2011 

Sumber: dok. pribadi 2011 

7. Permukiman penduduk desa Maron di kecamatan Garung yang 

bermata pencaharian sebagai petani sehingga tempat bermukimnya 

berdekatan dengan perkebunannya. 

8. Pos pengawasan PLTA yang berada di sekitar kawasan Telaga 

Menjer, yang memantau suplai dan debit air di Telaga Menjer. 

Gambar 2. 10. Pos pengawasan PL TA 
Sumber: dok. pribadi 2011 

9. Perkebunan teh Tambi yang berada di Desa Maron, Kecamatan 

Garung, yang telah memberikan manfaat ekonomi bagi penduduk 

sekitarnya. 
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2.2.5 Studi·Komparasi 

Studi komparasi pada proyek "Kawasan Wisata T elaga Menjer di Kabupaten 

Wonosobo" ini dilakukan di Waduk Kedung Ombo, Soyolali, Propinsi Jawa 

Tengah Waduk Kedung Ombo, Boyolali, 

Propinsi Jawa Tengah. 

Waduk Kedung Ombo merupakan 

i'-

Gambar 2. 11. Lokasi Waduk Kedungombo 
Sumber: www.qooq/e.co.id 2011 

bendungan raksasa seluas 6.576 hektar yang areanya mencakup sebagian 

wilayah di tiga Kabupaten, yaitu; Sragen, Boyolali, dan Grobogan. Waduk yang 

membendung lima sungai itu terdiri dari wilayah perairan se/uas 2.830 hektar 

dan 3.746 hektar lahan yang tidak tergenang air. Lokasi obyek wisata Waduk 

Kedung Ombo yang menjadi andalan Boyo/ali terletak di di Desa Wonoha~o, 

kecamatan Kemusu yang dilengkapi dengan bumi perkemahan dermaga wisata 

dan tempat pemancingan. Waduk ini mampu mengairi areal pertanian 

sepanjang tahun seluas 62.000 ha lebih .. Selain disuguhi pemandangan nan 

indah, para pengunjung Waduk Kedung Ombo bisa menikmati wisata air, 

menumpang perahu motor bertualang mengunjungi pulau-pulau yang 

bermuncu/an di tengah waduk. Bagi penyuka ikan bakar atau hobi mengail ikan, 
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di Waduk Kedung Ombo juga tersedia tempat pemancingan sekaligus warung 

yang menjajakan aneka makanan olahan berbahan ikan. 

Fasilitas yang tersedia antara lain: 

• Bumi perkemahan 

• Hutan wisata 

• Rumah makan apung 

• Wisata air 

• Tempat pemancingan 

Wisata air dengan perahu 

Gambar 2. 12. Fasilitas wisata Waduk Kedungombo 
Sumber: www.goog/e.co.id 2011 

2.2.6 Permasalahan desain 

Karena letaknya berada di dekat Telaga menjer dengan segala 

petensinya, maka permasalahan desain yang diangkat adalah 

bagaimana perletakan bangunan yang bersinergi lingkungan 

telaga dan sekitarnya. 

• Lokasi: 

o Pengembangan "Kawasan Wisata T elaga Menjer di 

Kabupaten Wonosobo" direncanakan berada dalam kawasan 

Pegunungan. Dengan kondisi topografi berkontur dan berada 

di hamparan telaga sehingga membentuk nuansa alami 

sebagai daya tarik wisata. 

48 



o Dari data yang didapat melalui studi banding perlu 

diperhatikan keadaan pada sore dan malam hari lokasi yang 

tepat agar tidak terkendala dengan kabut yang pekat. 

o Fasilitas utama seperti penginapan, restaurant sedapat 

mung kin penataanya dapat berhubungan dan mendapat 

view dari objek utama yaitu hamparan telaga. 

o Dapat memanfaatkan potensi yang ada di kawasan dengan 

maksimal. 

• Citra Kawasan: Perencanaan pembentukan citra dan image 

pada kawasan bangunan sebagai daerah pelestarian 

lingkungan dan daerah wisata yang memiliki karakter yang 

khas dan dapat menjadi daya tarik bagi para wisatawan. 

• Usaha Pelestarian Lingkungan 

Usaha pembangunan yang selaras dengan kelestarian 

lingkungan yang diupayakan dengan : 

~ Adanya kegiatan perancangan yang mengoptimalkan 

potensi telaga yang berada di sekitar kawasan. 

~ Memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang ada, 

yaitu kondisi lingkungan alam daerah pegunungan yang 

berkontur dengan meminimalisasi kerusakan alam. 

~ Menentukan pola penataan massa bangunan dan 

penataan sirkulasi yang tidak menganggu atau seminimal 

mungkin merusak lingkungan. 
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2.3. Kesimpulan, Batasan, dan Anggapan 

2.3.1 Kesimpulan 

- Sektor pariwisata di Indonesia merupakan sektor yang mampu 

menyokong devisa yang sangat pesat jika SDA yang ada 

dapat dimanfaatkan dengan baik dan bijak. 

Perencanaan "Kawasan Wisata Telaga Menjer di Kabupaten 

Wonosobo" merupakan kawasan wisata alam yang 

mengusahakan pelestarian lingkungan dan berintegrasi 

dengan lingkungan di sekitarnya. 

Perencanaan proyek "Kawasan Wisata Telaga Menjer di 

Kabupaten Wonosobo" merupakan suatu wadah rekreatif yang 

dilator belakangi oleh nuansa alam yang sejuk dan segar 

dimana pada saat sekarang ini hal tersebut sudah menjadi 

suatu kebutuhan bagi masyarakat kota setelah rutinitasnya di 

kota sehari-hari. 

Kegiatan wisata di dalam Proyek "Kawasan Wisata Telaga 

Menjer di Kabupaten Wonosobo" memanfaatkan potensi 

telaga beserta hasilnya sebagai objek wisata yang 

mengandung unsur rekreatif, edukatif, dan petualangan. 

Pemanfaatan potensi lokal merupakan yang harus diutamakan 

dalam perencanaan proyek "Kawasan Wisata Telaga Menjer di 

Kabupaten Wonosobo". 
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2.3.2 8atasan 

• Pembahasan hanya mengenai masalah yang tejadi pada 

pengembangan kawasan T elaga Menjer sebagai objek wisata 

yang menyangkut dalam bidang arsitektur. 

• Lingkup perencanaan dan perancangan terbatas pada fasilitas-

fasilitas yang tersedia serta aktivitas dari pelaku yang 

memperhatikan lansekap dan lingkungan sekitar. 

• Program perencanaan dan perancangan "Kawasan Wisata Telaga 

Menjer di Kabupaten Wonosobo" menitik beratkan pada hal - hal 

yang berkaitan dengan penataan lansekap dan bangunan, 

kapasitas studi arsitektur dan desain demi menciptakan sebuah 

wadah rekreatif bagi masyarakat. Hal - hal mengenai ketentuan 

teknis maintenance dari alat - alat rekreasi tidak menjadi prioritas 

utama. 

• Masalah-masalah yang terperinci seperti masalah perhitungan 

biaya pembangunan, dan perhitungan daya dukung tanah tidak 

dibahas. 

2.3.3 Anggapan 

v' "Kawasan Wisata Telaga Menjer di Kabupaten Wonosobo" ini 

dikelola oleh swasta yang melibatkan penduduk sekitar dan 

Pemerintah Daerah berperan sebagai supervisi. 
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./ Pembebasan tanah, nilai ekonomi, pendanaan luas lahan yang 

~~- ______ -CiibutubkalL-iidaL rnerupakalL masaJan-dat1-dapat- menduKung 

tercapainya perancangan yang optimal. 

./ Kondisi tanah pad a lokasi dianggap baik , tidak rawan longsor 

serta bebas dari banjir dan bencana alam lainnya, demi 

mendukung perencanaan dan perancangan seperti daya dukung 

tanah dan lain-lain yang terkait dengan struktur 

./ Tapak dianggap mempunyai luasan yang disesuaikan dengan 

luasan yang dibutuhkan dalam perencanaan, serta tapak yang 

ada dianggap bebas dari sengketa ataupun masalah . 

./ Proses kegiatan atau aktivitas dalam kawasan wisata ini 

merupakan proses yang sesuai dan berjalan lancar. 
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BAB III 

ANALISIS PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

3.1 ANALISA PENDEKATAN KAWASAN 

3.1 .1 Analisa Konteks Lingkungan 

3.1.1.1 Kondisi Eksisting Kawasan 

Gambar 3.1. peta pembagian 
wi/ayah kecamatan Kabupaten 
Wonosobo 

Gambar 3.2. peta pembagian 
wi/ayah kecamatan Kabupaten 

, Wonosobo 
Sumber : www.wikipedia.com 

Lokasi perencanaan "Penataan kawasan Wisata telaga Menjer " berada di desa 

Maron Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Kecamatan Garung terbagi 

dalam 15 desa I kelurahan yaitu : Tegalsari, Larangan lor, Tlogogarung, Menjer, 

Maron, Sitiharjo, Sendangsari, Garung, Siwuran , Kuripan garung, Jengkol, 

Gemblengan, Kayugiyang, Lengkong dan Mlandi. Potensi desa di kecamatan 

Garung adalah di bidang hortikultura yang menjadi unggulan yaitu kentang 

sebesar 5.660 kw/tahun dan syuran kubis sebesar 237.250 kwl tahun. 

Industri kecil tingkat rumah tanggga juga berkembang, yang semua sebagian 

besar berasal dari PKK desa yang sebagian besar hasil bahan bakunya diambil 

dari perkebunan sendiri. Hasil dari industry tersebut kebanyakan adalah makanan 
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keeil seperti : eantir, rengginang, eriping pisang, eriping ketela, sale pisang peyek 

kaeang, wajik bandung, eimol kering ,eariea,dan ikan endog I menjer. Untuk 

potensi khusus desa Maron yang merupakan lokasi dari Telaga Menjer memiliki 

komoditas penghasil labu siam terbesar rata-rata per hari 5 ton Ihari, desa Maron 

memiliki luas wilayah 2.77 km2 dengan jumlah penduduk 5.300 jiwa. 

.'-. . " .. ' 
...,.,- _ " \- Hr-. 

Kab. Kc bumcn 

Gambar 3.3 :wilayah wisata Kabupaten 
Wonosobo 
Sumber: W!lII\t\f.wikipedia.com 

1 .Dieng Plateau 

2. rvlenjer Lake 

3. Sikarim Waterfall 

4. Kalianget Public, Swimming Bath 

5. Mangli Swimming Pool 

6. Bedakah Lake 

7. Surodilogo Spring 

8. Kledung Pass 

9. Batu Tedeng Water Sport 

10. Winong Waterfall 

• Keeamatan Garung ini berdekatan dengan tempat-tempat wisata 

lainnya 

• Termasuk salah satu daerah agraris andalan Wonosobo, karena 

didukung dengan kondisi geografis yang menguntungkan. 

• Menjadi jalur yang selalu dilewati para wisatawan yang berkunjung di 

tempat-tempat wisata disekitarnya (khususnya Kawasan Wisata Dieng. 
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• Adanya panorama alam seperti hamparan kebun sayuran dan 

pegunungan. 

• Akses menuju kawasan cukup layak sehingga dapat dilewati transportasi 

umum maupun pribadi. 

• Terdapat sumber air dan sungai 

• Saluran utilitas drainase kota sudah tersedia 

• Jaringan listrik PLN dan air dari PDAM sudah tersedia 

• Belum seluruhnya tersedia jaringan infrastruktur seperti pedestrian, 

infrastruktur, dan lampu jalan. 

• Sepinya aktivitas malam hari, angkutan kota dan warung-warung makan 

tutup (antara pukul6 sore). 

• Suhu udara yang sangat dingin di malam hari mencapai 15 derajat dan 

dapat lebih ding in saat musim hujan atau bulan (juli-agustus). 

• Curah hujan tinggi dengan rata-rata 4802 mm dengan rata-rata hari 

hujan 196 hari. 
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3.1.1.2 Analisa Kondisi Eksisting Kawasan 

lfJisataTarnan V'lisala Kaliangel dapat menjadi 
wisala alternalif sebelurn ke wisata Te!aga Menjer 
sehingga terc!pla perjalanan wisala yang varialif. 

Perkebunan Teh milik 
, PT. Tamb. yang berada 

di kec. Garung 
berpolensi menjadi 
atraksi agrowisata. 

Main gate PLTA Garung sebagai akses utama 
menuju kawasan Telaga Menjer dapa! diolah kembal, 
menjadi lebih menank dan jelas dengan informasi 
keberadaan \visata dl da/amnya. 

Gambar 3.4. Foto udara 
kawasan Te/aga Menjer 
Sumber: www.wikipedia.com 

Lokasi tapak kawasan Wisata Telaga Menjer ini terletak di desa Maron kecamatan 

Garung - Kabupaten Wonosobo ,obyek wisata ini terletak 12 kilometer sebelah 

utara Kota Wonosobo dan berdekatan dengan kawasan wisata Dataran Tinggi 

Dieng.Berada ketinggian 1300 meter diatas permukaan laut, dengan luas area 70 

hektare, kedalaman danau 55 m. Suhu rata-rata kawasan ini antara 15-24°c 

dengan curah hujan 4.802 mm per tahun. Sejak dari zaman dahulu sampai 

digunakan sebagai PL TAT elaga Menjer sudah menjadi bagian dari masyarakat 

56 



sekitar sehingga telah memberikan kontribusi yang besar pada masyarakatnya 

secara sosial maupun ekonomi. 

Batas-batas tapak : 

Utara : Gunung Pakuwaja dan perbukitan 

Sarat : Permukiman penduduk dan area persawahan . penduduk 

Selatan : Perkebunan sayur dan Kali Serayu 

Timur : Perkebunan teh dan permukiman 

~ Kekuatan alami 

Iklim 

Iklim di lokasi tapak kawasan mempunyai 2 musim yaitu kemarau dan 

penghujan dengan suhu rata-rata 15-24°c dengan curah hujan 4.802 mm per 

tahun. 

Ekologi 

Daerah di Desa Maron Kecamatan Garung memiliki lahan hijau yang cukup 

luas yang sebagian besar didominasi oleh pertanian. Oleh karena letaknya di 

pegunungan maka masih memiliki kualitas udara yang sangat bagus dan 

pemandangan-pemandangan indah serta potensi-potensi lainya. 

Topografi 

Keadaan topografi pada tapak kawasan adalah 12% atau sekitar 7°, kondisi 

topografi yang berkontur dan tidak terlalu curam cukup menguntungkan. 
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Lingkungan 

Lingkungan di Desa Maron merupakan lingkungan yang sebagian besar 

adalah lahan hijau pertanian. 

~ Kekuatan buatal1 

Pranata 

Desa Maron merupakan salah satu daerah yang berpotensi sebagai 

perkembangan , peresapan dan lahan hijau dari Kecamatan Garung 

Kabupaten Wonosobo. Dan terdapat obyek wisata lain seperti Taman Wisata 

Kalianget dan Taman Wisata Gunung Kelir. 

Regulasi 

Regulasi formal spesifik yang mengatur pembangunan di Desa Maron ini 

(khususnya tapak kawasan) potensi, penggunaan lahan serta melihat dari 

kondisi geografis menentukan : KDB 30% KLB : 0,3 .Dengan batas 

ketinggian bangunan 2 lantai. 

Fungsi kota 

Kecamatan Garung merupakan daerah yang berfungsi sebagai Konservasi, 

Permukiman, pertanian, pariwisata dan peternakan. Di Desa Maron ini yang 

menonjol adalah fungsi pertaniannya dan perikanannya. 

~ Amenitas aiami 

View 

Karena letaknya dikaki gunung Pakuwaja dengan ketinggian antara 1000-

1300 dpl khususnya di lokasi tapak kawasan ini dikelilingi view yang sangat 

indah. 
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Topografi 

Keadaan topografi pada tapak kawasan adalah 12% atau sekitar r. Yang 

masih memungkinkan pejalan kaki atau kendaraan bermotor lewat dengan 

nyaman. 

Air 

sumber air sekitar tapak kawasan berasal dari sumber mata air Telaga Menjer 

yang hingga saat ini masih digunakan warga untuk kebutuhan sehari-hari 

maupun kebutuhan industri. 

~ Amenitas buatan 

Jaringan kota/kawasan 

Sebagai jaringan infrastruktur, pada kawasan ini adalah : 

• Sistem jaringan Air bersih, Penyediaan pelayanan air bersih melalui sistem 

jaringan pemipaan oleh PDAM. 

• Sistem jaringan Listrik, disuplai oleh PLN dan secara merata di 

disribusikan ke bangunan - bangunan. 

Refrensi visual 

Corak langam arsitektur pada bangunan di kawasan ini adalah lebih 

menampilkan arsitektur tradisional yang masih sederhana. 
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Pengembangan perlu dilakukan 

karena untuk menunjang wisata 

di Telaga Menjer dengan 

penambahan fasilitas 

akomodasi, restoran, outbond 

dsb 

loket masuk pada tempat wisata, yang hanya 

berjumlah satu, berdekatan dengan loket terdapat 

Km/We umum berjumlah 3 unit seluruh kegiatan 

wisata. terdapat satu akses masuk menuju obyek 

Di dalam area wisata terdapat area 

playground yang eukup luas + 1000m2 

dengan sarana bermain yang 

terbengkelai 2 ayunan besar, 3 jungkat

jungkit. 

Gambar 3.5. : Analisa skenario tapak kawasan 
Sumber : Dokumen pribadi 2011 

Kantor pengelola yang 

dibiarkan kosong dan tak 

terawat. 

Akses menuju ke Telaga terdapat anak 

tangganyang berkonstruksi lantai batu alam. 

Ketinggian antar anak tangga 30 em, dengan 

lebar 2 m.tinggi anak tangga terlalu euram 

sehingga membuat lelah. 

View positif mengarah ke 

pe~unungan Pakuwaja yang 

menjadi potensi dalam wisata 

Keramba ikan nila di 

Telaga Menjer yang 

tersusun tidak teratur 
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1. T em pat Loket I zona penerima 

• Bentuk Bangunan ( Nilai = - ) 

Loket yang terdapat pad a tern pat wisata 

Telaga Menjer berjumlah satu buah, bentuk 

bangunan dari loket merupakan bangunan 

sederhana tampilan memprioritaskan 
Gambar 3.6. : Loket masuk 

Sumber : Dokumen pribadi 2011 fungsi sehingga tidak terdapat elemen 

pembentuk estetis pada bangunan. 

• Struktur Bangunan ( Nilai = + ) 

Struktur bangunan dari loket ini menggunakan struktur rangka dengan 

dinding pengisi dari batu bata setinggi 70 em diplester serta dieat dan 

menggunakan rangka kayu dengan finishing kaea sebagai dinding 

agar terlihat oleh pengunjung. Pondasi menggunakan pondasi batu 

kali. 

• Bahan Bangunan ( Nilai = + ) 

Bahan bangunan menggunakan yang bahan bangunan umum yaitu 

pasangan batu bata, % batu, pondasi batu kali, kusen kayu dengan 

penutup atap dari seng gelombang. 

2. KM Iwe Urn urn 

KM I we umum berjumlah 3 unit untuk melayani seluruh pengunjung 

wisata. Untuk pengembangan ke depan dengan kondisi yang ada sangat 

tidak representatif sehingga perlu diolah kembali. 

• Bentuk Bangunan ( Nilai = -) 

KM I we urn urn memiliki bentuk 

persegi panjang dengan pembagian 

umum 61 
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ruang yang berjumlah 3 unit, menggunakan atap pelana dan massa 

bangunan dikelilingi oleh pagar dari tembok dengan permainan roster 

sebagai elemen estetis. 

• Struktur Bangunan ( Nilai = + ) 

Struktur bangunan dari loket ini menggunakan struktur rangka beton 

bertulang dengan dinding pengisi dari batu bata % batu diplester serta 

dicat dan Pondasi menggunakan pondasi batu kali. 

• Bahan Bangunan ( Nilai = + ) 

Bahan bangunan menggunakan yang bahan bangunan umum yaitu 

pasangan batu bata, % batu, pondasi batu kali, kusen kayu dengan 

penutup atap dari seng gelombang. Panil pintu dari kayu. 

3. Kantor Pengelola 

Kantor pengelola terletak di dalam area 

objek wisata, dengan kondisi terbengkelai 

kosong tidak dipergunakan. Pengembangan 

ke depan kantor pengelola ini perlu diolah 

Gambar 3.8. : kantor pengeJoJa kembali. 
Sumber : Dokumen pribadi 2011 

• Bentuk Bangunan ( Nilai = -) 

Kantor pengelola memiliki bentuk persegi panjang menggunakan atap 

limasan dari bentuknya sedikit mencerminkan bentuk lokalnya tetapi 

tidak begitu kuat karena finishing materialnya dan juga bukaan pada 

jendela dengan kaca mati dan pintu tidak diolah dengan bagus 

sehingga terkesan modern. 

• Struktur Bangunan ( Nilai = ++) 
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Struktur bangunan dari kantor pengelola ini menggunakan struktur 

rangka beton bertulang dengan dinding pengisi dari batu bata % batu 

diplester serta dicat dan Pondasi menggunakan pondasi batu kali. 

• Bahan Bangunan ( Nilai = + ) 

Bahan bangunan menggunakan yang bahan bangunan umum yaitu 

pasangan batu bata, % batu dengan finishing plesteran dan cat, 

pondasi batu kali, kusen kayu dengan penutup atap dari seng 

gelombang. Panil pintu dari kayu dan kaca. 

Tabe/ 3.1 Penilaian bangunan Eksisting 

Sumber: ana/isis pribadi, 2011 

Jenis Bangunan 

No Kriteria Penilaian Loket Km/WC umum 

1 Bentuk - -

bangunan 

2 Struktur + + 
bangunan 

3 Bahan Bangunan + + 

Dibongkar karena Dibongkar karena 

Hasil tidak mencukupi tidak mencukupi 

kebutuhan dalam kebutuhan dalam 

pengembangannya. pengem bangannya. 

Keterangan : 

- : Kurang 

+ : Cukup 

++ : Baik 

Kantor pengelola 

-

++ 

+ 

Dibongkar karena 

tidak mencukupi 

kebutuhan dalam 

pengem bangannya. 
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Kesimpulan : 

Dari analisis di atas maka bangunan eksisting yang sudah ada dibongkar 

dikarenakan bangunan-bangunan tersebut dalam tidak mencukupi kebutuhan 

dalam pelayanan dan pengelolaan wisata dalam pengembangan yang 

direncanakan dengan penambahan fasilitas baru seperti bangunan penginapan, 

restoran, adventure spot office berupa camping ground dan fasilitas outbond, 

yang semuanya itu berada dalam area tapak tempat wisata eksisting lama yang 

diolah kembali karena merupakan menjadi satu kawasan tentunya dengan 

perluasan lahan sehingga cukup untuk menaungi fasilitas baru. 

3.1.1.3. Analisa SWOT 

3.1.1.3.a Identifikasi Faktor-Faktor Internal 

Berdasarkan data-data mengenai unsur-unsur daya tarik kawasan 

pada Kawasan Wisata Telaga Menjer di Kabupaten Wonosobo, seperti 

ciri khas fisik, kekayaan flora dan fauna serta jenis-jenis obyek wisata 

yang dapat dikembangkan, terdapat kekuatan yang bersifat positif 

terhadap prospek perencanaan pembangunan Kawasan Wisata Telaga 

Menjer di Kabupaten Wonosobo ini. Pada Kawasan Wisata Telaga 

Menjer di Kabupaten Wonosobo terdapat beberapa faktor yang kurang 

menguntungkan atau kerugian yang akan menghambat berhasilnya 

perencanaan pembangunan Kawasan Wisata Telaga Menjer di 

Kabupaten Wonosobo ini. 
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Faktor-faktor internal yang strategis yang berhasil diidentifikasi, 

antara lain sebagai berikut: 

• Kekuatan (strength) 

Wisata Telaga Menjer sebagai wisata yang 

berorientasi pada wisata rekerasi air, merupakan 

sebuah danau alami terbesar di Wonosobo, dan 

telaga tersebut dijadikan sumber energi listrik 

sebagai PL T A serta terdapat budidaya perikanan 

dengan sistem karamba yang mempunyai kualitas 

produksi yang berkualitas dan dapat memberikan 

wisata edukasi yang menambah wawasan bagi 

wisatawan 

Letaknya secara geografis dan administrasi sangat 

strategis, berada di salah satu pusat pengembangan 

pariwisata di Kabupaten Wonosobo dan berdekatan 

dengan Kawasan Wisata Dieng Plateau yang 

mempunyai banyak objek wisata terpadu dan sudah 

dikenal di dunia International. 

Akses ke lokasi kawasan obyek wisata Telaga 

Menjer sangat mudah karena pencapaian dari pusat 

kota Wonosobo hanya 12 km dan dapat diakses 

dengan menggunakan kendaraan umum yang 

langsung menuju ke lokasi kawasan maupun akses 

dengan kendaraan pribadi. 
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• Kelemahan 

Belum tersedia dokumen rencana pengelolaan 

sebagai acuan dalam pengelolaan kawasan dan 

regulasi pranata pembangunan dalam kawasan 

tersebut. 

Terbatasnya petugas untuk mendukung kegiatan 

operasional dilapangan, baik dari segi kuantitas 

maupun kualitasnya. 

Sarana dan prasarana yang terdapat di 

kawasanTelaga Menjer sangat terbatas jumlahnya 

dan minimnya dana operasional untuk pembangunan 

ataupun pemeliharaan sarana dan prasarana seperti 

tempat makan I restoran di area wisata, penginapan 

dan sebagainya, yang semua itu telah di kemukakan 

oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagai 

kebutuhan sarana dan parasarana di kawasan 

Telaga Menjer melalui web resmi Pemerintah 

Kabupaten Wonosobo. 

Upaya promosi baik untuk tujuan menarik 

pengunjung maupun investasi kurang optimal 

dengan tidak adanya signage yang jelas dan 

menarik di sekitar kawasan Telaga Menjer dan jalur 

wisata Wonosobo. 
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3.1.1.3.b Identifikasi Faktor-Faktor Eksternal 

Perencanaan proyek Kawasan Wisata Telaga Menjer di Kabupaten 

Wonosobo yang berbasis pelestarian pemanfaatan sumber daya alam 

sang at dipengaruhi oleh berbagai pengaruh dari luar seperti potensi 

pasar, aksesibilitas, kebijakan daerah sarana akomodasi, tingkat 

sarana dan prasarana penunjang serta hubungan obyek wisata lain. 

T erdapat beberapa peluang dan ancaman dalam pengembangan 

Kawasan Wisata Telaga Menjer di Kabupaten Wonosobo ini. 

Peluang dan ancaman dalam pengembangan kawasan ini, antara 

lain: 

• Peluang 

Kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, sangat 

mendukung Kawasan Wisata Telaga Menjer di Kabupaten 

Wonosobo sebagai obyek dan daya tarik wisata alam. 

Potensi pasar untuk pengembangan pada masa yang akan 

datang cukup menjanjikan, karena selain akses yang mudah 

dari kota - kota yang ada disekitar lokasi, juga berada pada satu 

jalur menuju Dieng Plateau yang merupakan kawasan wisata 

yang sering dan banyak dikunjungi wisatawan dalam negeri 

maupun internasional 

Dengan berkembangnya Kawasan Wisata T elaga Menjer di 

Kabupaten Wonosobo, maka makin beragamnya produk wisata 

atau atraksi wisata yang dapat diperoleh pengunjung. 
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- Peluang usaha yang tercipta bagi masyarakat sekitar dengan 

adanya Kawasan Wisata Telaga Menjer di Kabupaten 

Wonosobo. 

• Ancaman 

- Tingginya arus wisatawan ke kawasan obyek wisata di kab. 

Wonosobo khususnya Kawasan Wisata Telaga Menjer di 

Kabupaten Wonosobo dapat berdampak pada perusakan obyek 

wisata, kealamian kawasan dan pencemaran kawasan baik di 

perkebunan itu sendiri maupun di lingkungannya. 

- Perilaku sebagian pengunjung maupun masyarakat sekitar 

kawasan yang masih mengindikasikan adanya kegiatan 

vandalisme, maupun kegiatan lain yang sifatnya mengganggu 

kebersihan, keindahan dan estetika kawasan. 

3.1.1.3.c Identifikasi Faktor-Faktor Eksternal 

Berdasarkan analisis SWOT di atas dapat diketahui bahwa posisi 

perkembangan pengelolaan obyek wisata Telaga Menjer dengan areal 

pengembangan kearah perairan dan daratan sangat menguntungkan 

atau prospektif untuk dikembangkan yaitu memiliki kekuatan dan 

peluang yang agresif. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini 

adalah mendukung kebijakan pertumbuhan agresif (growth oriented 

strategi) 

68 



Strategi agresif yang harus dilakukan oleh pengelola obyek wisata 

T elaga menjer agar diperoleh hasil yang optimal dalam pengembangan 

pengelolaan masa datang antara lain : 

a. Mengintensifkan upaya memperkenalkan potensi dan pola 

pengelolaan kawasan kepada pihak (pemda, para pelaku 

pariwisata dan masyarakat disekitar) sehingga diperoleh 

kesepahaman dalam pembangunan dan penataan sarana 

prasarana penunjang (Iapangan parkir, jalan masuk kendaraan 

roda empat, warung makan souvenir, signage dll) serta 

pengembangan kawasan obyek wisata Telaga Menjer dan 

sekitarnya pada masa yang akan datang. 

b. Meningkatkan perencanaan dan penataan kawasan dengan 

melibatkan berbagai pihak agar dihasilkan rencana yang dapat 

mengakomodasi berbagai kepentingan dan diperoleh kepastian 

status hukum kawasan yang diakui oleh semua pihak. 

c. Meningkatkan upaya promosi untuk menarik wisatawan dan 

investor melalui media cetak, elektronik maupun media audio 

visual, internet dan ikut serta dalam berbagai kegiatan pameran. 
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3.1.1.4 Analisa Skenario Perencanaan Kawasan 

Gunung Pakuwaja I Hutan p@ 

Perkebunan Teh milik 
.,..,.,::--=c----,-----------, PT. Tambi yang berada 

di kec. Garung 
!!!t!!!!!!~.>-",;;;".:;.ioI berpotensi menjadi 

atraksi agrowisata. 

tapak wisata telaga 
Menjer yang pusat 
wisata yang utama 
dengan fasilitas 

Gunung Pakuwaja 

I 

1-

'Merupakan IOkasi wisala eksisting Telaga 

Hutan pinus di sekitar 
kawasan telaga menjadi 
berpotensi menjadi 
sebuah atraksi wisata 
camping ground & 
outbond. ~~~;l rekreatif, edukatif, 

Merupakan area pengembangan kawasan 
wlsata Telaga Menjer yang okan d,rencanakan 
dengan penambahan faslhtas berupa zona 
leIsure dengan cottage. restoran .zona 
recreatIon dengan wlsata aIr. zona adventure 
dengan oulbond. jelajah danau zona educatIon 
dengan minaWlsata 

--__.--lMenjer yang lidak memiliki fasililaa yang tidak 

adventure dan leisure 

rMeI\iPc~ pengembangan zona '-L:~=-::O::-1-'"' 
masyarakal dengan adanya agrowisata. pada 
zona ini harus juga terdapal tempal komunal 
sebagai lempa! in!eraksi masy. dengan 
wisalawan. 

representa!if dalsm sebuah wisata. pada masa 
sekarang maupun kedepannya. rencana I(e 

~
epan kawasan tersebut akan diubah 

penataannya dengan perluasan dan 
penambahan fasilitas 

- -- - . . 

Main gate PLTA Garung sebagai akses ulama 
menuju kawasan Telaga Menjer dapat diolah kembali 
menjadi lebih menari l< dan jelas dengan informasi 
keberadaan wisata di dalamnya. 

Gambar 3.9. : Analisa skenario makro 
Sumber : Dokumen pribadi 2011 

WisataTaman Wisata Kalianget dapat menjadi 
wisata alternatif sebelum ke wisata Telaga Menjer 
sehingga tercipta perjalanan wisata yang variatif. 

Dengan keberadaan Kawasan Wisata Telaga Menjer menambah alternatif perjalanan 

wisata para wisatawan karena letak sejalur dengan dengan jalur wisata Dieng plateau, 

selain itu pula keberadaan wisata juga mengangkat potensi di sekitar kawasan untuk 

menampilkan potensinya dengan atraksi wisata karena pengelolaan wisata Telaga Menjer 

memberikan ruang pada masyarakat lokal untuk ikut serta dengan : 

1. Memberikan bantuan pada masyarakat lokal pada bidang pertanian I kemudian 

aktivitas bertani mereka dijadikan atraksi wisata. 

2. Menampung semua hasil perkebunan dan pertanian masyarakat sekitar untuk 

dijadikan produk wisata. 

Para wisatawan dapat singgah ke Taman Wisata Kalianget dahulu kemudian melanjutkan 

ke kawasan Wisata Telaga Menjer. Selama perjalanan menuju obyek wisata dapat melihat 

atau menikmati hasil pertanian masyarakat lokal berupa hasil panennya. 

Setelah sampai si obyek wisata Telaga Menjer wisatawan dapat menikmati rekreasi air 

dengan berkeliling telaga dengan perahu boat, sampan dan becak air. 

Jika pegunjung lapar dapat makan di restoran yang memanfaatkan hasil perkebunan dari 

masyarakat dan hasil budidaya keramba ikan nila di Telaga Menjer. Bagi pengunjung 

yang ingin menginap dengan nuansa alami Telaga Menjer dapat reservasi pada fasilitas 

cottage. Pengunjung yang ingin menikmati petualangan dapat melakukan outbond dan 

berkemah di camping ground. 
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3.1.1.5 Analisa Skenario Perencanaan Tapak Kawasan 

Area outbond dan camping 

ground yang menjadi zona 

petualangan di dalam kawasan 

/ 

Perencanaan zona leisure 

berupa perencanaan restoran 

sebagai sarana yang menunjang 

wisata di dalamnya 

Perencanaan zonapenunjang pada kawasan 

seperti masjid, poliklinik, souvernir shop, 

playground 

Perletakan zona akomodasi 

yang beroirentasi pada danau 

sebagai arah letak bangunan 

Area rekerasi air dengan fasilitas 

berkeliling telaga dengan boat, 

sampan dan becak air 

Area perencanaan budidaya 

keramba ikan di Telaga Menjer 

yang memiliki nilai edukasi 

, 
i 

Perencanaan zonapenerima 

kawasasan berupa kantor 

pengelola dan area parkir 

Perencanaan perkerasan 

dengan batu alam pada 

kawasan agar tidak Iidn juga 

penanaman vegetasi pohon 

sebagai peneduh di dalam jalan 

Pengolahan main gate 
untuk lebih menonjolkan 
nilai estetis visualnya 
sehingga memberi kesan 
menarik pertama kepada 
wisatawan 

Gambar 3.10 : Analisa skenario masing-masing fungsi 
Sumber : Dokumen pribadi 2011 
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3.1.1.6. Analisa Kondisi Sistem Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang ada di "Kawasan Wisata Telaga Menjer di 

Kabupaten Wonosobo": 

o Jaringan Transportasi 

Prasarana jalan menuju kawasan Wisata T elaga Menjer di 

Kabupaten Wonosobo" dapat dicapai melalui: 

Pusat kota Wonosobo menggunakan angkot yang langsung 

sampai ke kawasan. 

Kondisi jalan sangat baik dan banyak dilalui angkota dengan lebar 

jalan yang menuju dari Pusat kota Wonosobo ke lokasi kawasan 

adalah ±12km, dan jalan yang menuju lokasi tapak ±6-10m. 

Gb.3.11 Jalan raya dieng 

menghubungkan pusat kota wonosobo 

dengan kawasan dan Dieng 

Gb.3.12 Jalan menuju kawasan 

Wisata 

Untuk wisatawan mancanegara, mereka harus transit dulu melalui 

jogja, solo atau semarang yaitu kota terdekat yang rnemiliki 

bandara internasional. 
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o Jaringan listrik 

Di lokasi rencana "Kawasan Wisata T elaga Menjer 

di Kabupaten Wonosobo" ini sudah terdapat 

jaringan listrik dari PLN karena telah dikembangkan 

Gb.3.13 jaringan listrik kawasan di beberapa sungai termasuk sungai serayu di 

kecamatan kejajar dan Telaga Menjer itu sendiri, 

yang pada perkiraanya mempunyai daya sekitar 3.935 KW1 

o Jaringan air bersih 

Jaringan air bersih di desa Maron ini sudah bisa didapatkan melalui 

jaringan PDAM tetapi banyak juga yang memanfaatkan sumber air 

yang ada disekitar kawasan tersebut yaitu sumber mata air dari telaga 

Menjer yang di manfaatkan untuk kebutuhan industri, irigasi. 

o Jaringan drainase 

Sudah tersedia saluran drainase kota, saluran drainase 

ini mengalir ke sungai serayu sebagai pembuangan. 

Gb.3.14. jaringan drainase kawasan 

o Prasarana pembuangan sampah 

Pembuangan sampah dikelola langsung oleh pelaku-pelaku kegiatan sosial-

ekonomi di desa Maron secara sendiri-sendiri. Dalam pembuangannya 

diperlukan adanya lembaga pengelola secara khusus untuk menangani sampah 

di desa Maron dan pembuangan keluar kawasan (ke TPA) dikelola oleh DPK 

Kabupaten Wonosobo. 

1 Sumber data: Bappeda Kabupaten Wonosobo 
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3.2.1. Analisis pendekatan arsitektur 

a. Studi aktivitas dan fasilitas 

TabeI3.2. Kegiatan,waktu kegiatan, kebutuhan ruang pengunjung 

Sumber : Dokumen pribadi 2011 

Pelaku Kegiatan Waktu Kebutuhan Sifat ruang 
kegiatan kegiatan ruang 

Datang, 24 jam Lobby Publik 
menunggu dan 
berkumpul 

Reservasi hotel 24 jam R. Publik 
dan cottage receptionist 

menginap, 24 jam Kamar hotel PrivaUkhusus 
menonton film dan cottage tamu 
dan membaca hotel(penyewa 
buku didalam kamar) 

,. 
kamar dan 

z kegiatan lain 

~ 
yang dilakukan 
didalam kamar 

~ 
'" ;( Makan pagi, 08.00-21.00 restaurant Publiklkhusus 
~ ~ siang dan malam tamu \!:J <C 
Z t-

hotel(penyewa ;:) 
;:) -..... 

kamar) z 
;:) 
\!:J 
Z Berkeliling telaga 09.00-17.00 Travel boat Publiklkhusus LI.I 
Co rent tamu hotel 

Menonton 15.00-16.00 Panggung Publiklkhusus 
pertunjukan pertunjukan tamu Spa 

Sauna 08.00-21.00 R.Sauna Publiklkhusus 
tamu Spa 

Makan dan 07.00-22.00 Cafe and Publik 
minum Resto 

Kegiatan 08.00 - Space Publik 
outbond 17.00 outbond 
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Bermain di 24 jam Space Publik 
outdoor outdoor 

Kegiatan api 20.00-24.00 Space Publiklkhusus 
unggun, (pada hari outbond tamu hotel 
permainan, tertentu) 
bercerita, dan 
sharing bersama 

Melakukan 24 jam Mushola/te Publik 
ibadah mpat ibadah 

Berbelanja 08.00-22.00 Souvenir Publik 
souvenir dan shop dan 
kebutuhan mini market 
harian 

Buang air besar 24 jam Toilet umum Publik 
dan kecil dan toilet 

- khusus 
t!:) 
z 
;:) 

Mendapatkan 06.00-22.00 Information Publik ~ 
;:) 

informasi center/front c 
z 

office LU 
Q. -

Mendapatkan 09.00-21.00 poliklinik Publik 
perawatan medis 

Melakukan paket 08.00 - R. Travel Publik / khusus 
tour keliling 16.00 tour agency tamu hotel 
tempat-tempat 
wisata yang 
berada disekitar 
kawasan 

TabeI3.3. Kegiatan,waktu kegiatan, kebutuhan ruang Staff divisi 

Sumber : Dokumen pribadi 2011 

Pelaku Kegiatan Waktu Kebutuhan Sifat 
kegiatan kegiatan ruang ruang 

'< Mengkoordinasi 08.00- R. General Privat 
u. in ~ seluruh divisi 17.00 u. manager :: :> :: U\ Q 2 

kawasan wisata 
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Memanejemen 08.00- Kantor Privat 

bag ian 17.00 manajemen 
penginapan I pusat 

Memanejemen 08.00- Kantor Privat 

bag ian Cafe and 17.00 manajemen 
resto I pusat 

Memanejemen 08.00- Kantor Privat 

bag ian safety 17.00 manajemen 
dan I pusat, 
perlengkapan Gudang 

inventaris 

Memanejemen 24 jam Kantor Privat 
bag ian manajemen 
keamanan I pusat, R. 

control 
keamanan 

Memanejemen 08.00- Kantor Privat 

bagian 17.00 manajemen 
kebersihan dan I pusat 
kesehatan 

Memanajemen 08.00- Kantor Privat 
administrasi 17.00 manajemen 

I pusat 

Memanajemen 08.00- R. Travel Publik 
travel agency 16.00 tour agency 

Menerima tamu 24 jam Lobby dan Publik 

dan memberi Front office 
informasi 

Melakukan rapat Jam dan R. rapat Privat 
dan pertemuan hari 
dan koordinasi tertentu 

antara 
08.00-
16.00 

Menyimpan 08.00- R. arsip Privat 

berkas dan data- 17.00 
data 
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Buang air besar 24 jam Toilet Publik 
dan kecil umum dan 

toilet 
khusus 

" z 
Melakukan 24 jam Musholalte Publik c( 

~ z ibadah mpat 
~ z ibadah LLI a.. 

Menyimpan 24 jam Gudang Privat 
barang-barang inventaris 
inventaris 

Tabel 3.4. Kegiatan,waktu kegiatan, kebutuhan ruang Karyawan 

Sumber : Dokumen pribadi 2011 

Pelaku Kegiatan Waktu Kebutuhan Sifat 
kegiatan kegiatan ruang ruang 

Menerima, 24 jam R. Publik 
melayani dan receptionist 
memberi 
informasi 
kepada tamu 

Menyediakan 24 jam Pantry/dapu Privat 
makanan dan r z 
minuman c( 

a.. 
c( 
z Mencuci 08.00- R. service Privat i; 
z inventaris 17.00 LLI 
a.. cottage z 
c( 

~ Menerima dan 08.00- Gudang Privat 

a:: menyimpan 17.00 
c( 
::.:: barang logistic 

dan inventaris 
cottage 

Menyimpan 24 jam R. Locker Privat 
barang 

Beristirahat 24 jam R. 
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Karyawan 

Mengurusi 24 jam R. cleaning Privat 
kebersihan service 

Menyediakan 09.00- R. peralatan Privat 
perlengkapan & 17.00 
peralatan 

Menyimpan dan 09.00- Gudang Privat 
a:: 

merawat 17.00 C( 
Vi peralatan 
<C 
LI.I perlengkapan a:: 
::.=: 
LI.I a:: Memberikan 09.00- R. informasi Publik z 
<C instruksi 17.00 

~ kepada 
> a:: pengunjung <C 
::.=: 

Istirahat. OB.OO- R. Privat 
Menyimpan 20.00 Karyawan 
barang 

Loker 

Membuat 07.00- Oapur dan privat 

makanan dan 22.00 pantry 
minuman 

Melayani 07.00- R. kasir publik 

pesanan dan 22.00 
'LI.I pembayaran 
I.&. 
<C 
u 

Loading privat z Menerima 06.00 dan 
<C bahan datang 15.00 dock 
~ 
~ Menyimpan 06.00- Gudang privat 
<C 
::.=: bahan-bahan 22.00 bahan 

makanan 

Mencuci 06.00- R. privat 
peralatan dapur 22.00 service( cuci 
dan makan peralatan) 

z Melayani OB.OO- Kasir Publik 
a:: <C 2 pembayaran 22.00 

~ 
CL. 

LI.I 0 > :J: 
~ ::;) 

'" <C 0 
::.=: '" 
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Mengurusi dan OB.OO- Gudang Privat 
menyimpan 22.00 penyimpana 
barang datang n 

,- Melayani OB.OO- R Publik 
~ 

penjualan 22.00 penjualan 

Istirahat OB.OO- R Privat 
22.00 karyawan 

Mengurusi dan OB.OO- Loket Publik 
menjual ticket 17.00 outbond 
permainan 
outbond 

Mengurusi 19.00- R control privat 
panggung 24.00 

(pad a hari 
tertentu) 

Mengurusi 24 jam R janitor Privat 
kebersihan 

z Mengurusi 24 jam R ME Privat 
<C mekanikal 
'" <C elektrikal dan 
~ -:E perawatan ~ 

~ z :E bangunan <C 

~ 
~ -

Menjaga 24 jam Rcontrol, Privat, i;:: 
<C keamanan pos publik 
~ 

keamanan 

Melayani tour OB.OO- R Travel Publik 
perjalan wisata 16.00 tour agency 
di tempat 
sekitar 
kawasan 

Melakukan 24 jam Mushola Publik 
ibadah 

Buang air besar 24 jam Toilet Publik 
dan kecil umum 
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Co 

Memberi pakan 08.00- RKerja Publik 
pada ikan dan 17.00 Karamba 
menebar benih 

<C 
CD 
:E Memberikan 09.00- R Publik <C 
a:: 

penyuluhan 17.00 Penyuluhan <C :.::: 
Z pada 
<C 

~ wisatawan 

~ Membersihkan 09.00- R Service Privat <C :.::: peralatan 17.00 

b. Struktur Organisasi Kawasan 

L 

. 1- -: ~-B-a-:-.:-g~-:~i:a-n -JJ 
General manager t---1 ,~___ _ _ 

,,~~,====~'-=~ -~..~) L-. , 8ag. kearnanan J 
Sekretaris 

Manager umum 1,, _ ____ -+--_____ :... Manager Cottage 
! 

(kawasan) I J' 
'-==-- ,~-= eo< _~J"'-_-m-nm~--9_ --_ -_ _ n-- = -

I Manager Cafe and 
resto ~ .~----+------

I 
~=,===========--~) 

Manager Adventure !d---'---;> 

~ ____ -=s=p_o_t _____ ~~ I Manager Kawasan 
Umum 

-- - -,-- ----"") 

Skema.3.1. Struktur organisasi 
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c. Jumlah Pelaku 

Pengelola 

Staff penginapan jumlah 

Manager akornodasi 1 
~ 

Receptionist dan inforrnasi 3 

bellboy 10 

Bag.Oapur 5 

cs. cottage 8 

Bag.service 4 

Adrninistrasi 2 

j umlah 32 

I, 

Staff cafe and resto jumlah 

~'/l,mager care and resto 1 

Kepaia chef 1 

chef 5 

Karyawan/pramusaji 10 

kasir 2 

jumlah .. n 
.a.:; 

Staff umum(kawasan) 

General Manager 

Manager urnurn (kawasan) 

Bagian perlengkapan 

Staff teknik 

janitor 

Bag.kearnanan 

Bag.parkir 

Bag.adventure spot 

ticketing 

Bag.adrninistrasi urn urn 

Bag.promosi dan marketing 

Bag.HRO 

jumlah 

penjagaMini library and movi 

rental 

8ag .souvenir shop 

poiikiinik 

TraveHng guest 

8ag.gudang dan inventaris 

jumlah 

TabeI.3.5. Jumlah pelaku pengelola 
Sumber: dokumen pribadi 2011 

j umlah 

1 

1 

6 

10 

10 

12 

5 

12 

4 

4 

6 

4 

66 

jumiah 

3 

4 

3 

4 

4 
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3.2.1.1 Pola kegiatan 

a. Skema pola kegiatan pengunjung kawasan 

Datang H Membeli ticket masuk 

+ + 
I Parkir Ke bagian 

informasi 

I .. ... .. .. 
Ke area Restoran Membeli souvenir Jalan-jalan ke 
rekreasi dan oleh-oleh kawasan 

1 + + + 
Membeli Ke Memancing Ke budidaya I Sitting area I ticket adventure karamba 

centre 

.. .. I beribadah L 
I ~ 

Melakukan Berkeliling telaga 

I I. outbond dengan perahu, Ke poliklinik I~ 
becak air 

Buang air L 
r 
Skema.3.2. Pola kegiatan 
pengunjung kawasan 
Sumber: dokumen pribadi 2011 

b. Skema pola kegiatan pengunjung Cottage 

I Datang Ke Lobby f-+ Ke bagian Keluar dari 

I 
receptionist hotel 

T 

I Cafe & resto 

Mengikuti travel I Ke cottage I Skema.3.3. Pola kegiatan 

tour/paket wisata pengunjung cottage 
Sumber: dokumen pribadi 2011 
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c. Skema pol a kegiatan pengunjung Restoran 

Skema.3.4. Pola kegiatan 
pengunjung kawasan restoran 
Sumber: dokumen pribadi 2011 

Pesan 
makanan/minuman 

ke lavatory 

d. Skema pola kegiatan pengunjung Adventure Spot 

Kegiatan outbond 

Kegiatan berkemah 

Skema.3.5. Pola kegiatan 
pengunJung aClventure spot 
Sumber: dokumen pribadi 2011 

e. Skema pola kegiatan pengunjung Keramba area 

Kegiatan penyuluhan 

Kegiatan praktek memberi, 
menangkap ikan 

Skema.3.6. Pola kegiatan 
pengunjung keramba area 
Sumber: dokumen pribadi 2011 
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f. Skema pola kegiatan karyawan kawasan 

I Datang parkir keluar I 
I 

+ ~ I 
Ke r. Ke r. 

~ 
pengelola 

I 
karyawan 

I ~ Rapat 
Istirahat f-. Makan/minum ~ Mengurus 

administrasi ~ Hiburan 

Mengurus 
~ property ~ 

Beribadah 

promosi 
Buang air 

~ 
Melakukan kecil/besar 

pengechekan 
(masing - ~ 

masing divisi) 

Menjaga pos 
,--. tugas masing-

-masing-~par:ki r:,-
~ 

poliklinik, dll) 

Berganti f----+ Menuju ke 
seragam penempatan 

masing-
masing 

Menyimpan 
barangdi 

locker 

Absen 

f----+ 
Melakukan 

maintenance 

Melayani 

M pengunjung/ 
wisatawan 

Melakukan 

L-. pengechekan 
(masing -

masing divisi) 

Skema.3.7. pola kegiatan 
karyawan kawasan 
Sumber: dokumen pribadi 2011 
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g. Skema Pola Hubungan Ruang 

Camping 

ground 

Area 
outbond 

Loket wisata 

adventure 

Playground I .... 

1 
Cafe 

Loading H Restoran I 
dock r 

I Souvernir 
, 

piasa 
1 

t 
Mini Main entrance 

market area rekreasi 

Mushola 

Poliklinik R. informasi& 
loket kawasan 

J Parkir I , , 

Main Gate 

1 Cottage-cottage I -I 

Front office J Perahu I cottage 1 boat 

r 1 Sampan 
-I 

Loket rekreasi I Becakair 1 telaga --"1 

~ Keramba 

Loket Keramba 
ikan ~ -

area 

~ 

--. 

r 
TPS 1 -, 

_I 
R.MEE I -, 

I 
Gudang I -, 

J 
R. Control 1 I 

Skema.3.8. Hub. Ruang 
Sumber: dokumen pribadi 2011 

R.jaga/ 
karyawan 

R. jaga / 
karyawan 
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Pengunjung 

Jumlah pengunjung berdasarkan laporan jumlah wisatawan yang datang 

pada tahun 2009 terhadap objek-objek wisata yang sering dikunjungi 

wisatawan 

TabeI3.6. Tabel Laporan kunjungan wisata tahun 2009 

2005-2006 ~ 14.121 -13.242 x 100% = 0.06 %(penurunan) 
14.121 

2006-2007 ~ 14.435 - 13.242 x 100% = 0.08 % 
14.435 

2007-2008~ 
15.226 -14.435 

x 100% = 0.05 % 
15.226 

2008-2009~ 
15.424 - 15.226 

x 100% = 0.01 % 
15.424 
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Jumlah peningkatan pengunjung rata-rata per tahunnya (r), adalah 

sebagai berikut: 

r= ______ -o~,_06_+ __ 0,~0_8_+_0~,0_5_+_0~,0_1 ____ _ 
4 

=0.08 

I Pt = Po (1+r)t I 
Pt = jumlah pengunjung pada tahun yang diproyeksikan 

Po = jumlah pengunjung pada tahun 2009 

t = tahun proyeksi 

r = presentase kunjungan rata-rata per tahun 

Diketahui: Maka: 

Po = 15.424 orang 

t = 10 

r = 0.08 % 

Pt = 15.424 (1+0,08)10 

= 15.424 X (1,08)10 

= 15.424 x 2,15 

= 33.161,6 

~ dibulatkan menjadi 33.161 orang pada tahun 2019 

Jumlah pengunjung Wisata Telaga Menjer per harinya 

= 33.161 : 365 = ± 90 orang per hari. 

Dari asumsi diatas maka di dapat asumsi jumlah rata-rata pengunjung 10 

tahun kedepan adalah ±33.161 orang per tahunnya atau ±90 orang per 

harinya. 

Dengan hari padat pada saat weekend, libur nasional, libur sekolah dan 

hari raya yang mencapai 2 - 3 kali lipat dari pengunjung pada hari normal. 

• Pad a hari raya 3 x 90 = 270 orang wisatawan 

• Pada hari libur nasional dan weekend 2 x 90 = 180 
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Untuk menghitung kebutuhan ruang pada "Kawasan Wisata Telaga Menjer 

di Kabupaten Wonosobo" ini di hitung dari perkiraan jumlah wisatwan 

terpadat yaitu 270 orang Ihari. 

A. Zona penerima 

1. Area loket = 30% x 270 = 81 orang ( 1 loket melayani 81 orang ). 

2. Area parkir 

• Dengan bus, kapasitas 48 orang = (30% x 270 ):48 = 2 buah. 

• Dengan roda dua, kapasitas 2 orang = (25% x 270):2 = 33 buah 

• Dengan roda 4, kapasitas 6 orang = (50% x 270 ):6 = 22 buah. 

• Dengan angkutan kapasitas 15 orang = 5 % x 270 ):15 = 1 buah. 

B.Zona rekreasi 

1. Rekreasi air = 60 % x 270 = 162 orang. 

a. boating (pesiar) = 50% x 162 = 81 orang. Boat kapasitas 5-10 

orang. Dibutuhkan 8 buah. 

b. becak air = 30% x 162 = 48 orang. Lama permainan 1 jam dari 

5 jam, kebutuhan sepeda air kapasitas 2 orang =24 buah 

c. sampan (perahu dayung) = 20% x 162 = 32 

kapasitas 5 orang (32:5) = 6 buah. 

2. Rekreasi darat = 50 % x 270 = 135 orang. 

Fasilitas kawasan 

a. Taman bermain 

kapasitas 30% x 135= 40 orang. 

- Luncuran = 6 anak 

88 



- Ayunan = 6 anak 

- Jungkat-jungkit = 8 anak 

- Putaran = 8 anak 

- Mini outbond kids =12 

b. Sitting group 

Kapasitas 30% x 270 = 81 orang, jumlah sitting group 

kapasitas 4 orang 81 : 4 = 21: 3 = 6 buah 

c. Gazebo 

Kapasitas 25% x 270 = 68 orang, jumlah gardu pandang 

(kapasitas 4 orang) = 68:4=17:3 = 6 buah 

C. Zona Petualangan 

Zona petualangan dan outbond = 45 % x 270 = 121 orang 

a. Camping ground = 40 % x 121= 48 orang 

b. Outbond = 60 % x 121 = 72 orang 

D. Zona Edukasi 

Zona edukasi dengan budidaya keramba ikan = 30 % x 270 = 81 orang 

a. R.pertemuan = 60% x 81 = 50 orang 

b. R.tunggu = 40% x 81 = 32 orang 

E. Zona penunjang 

1. Souvenir shop 

Kapasitas 40% x 270 = 57,6: 5 = 21 orang 
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2. Poliklinik 

Kapasitas 5% x 270 = 13,6 : 5 = 4 orang, 

3. mushola 

Kapasitas 15% x 270 = 40: 5 = 8 orang, 

4. Mini market 

Kapasitas 40% x 270= 108 : 5 = 21 orang 

5. KmI wc umum 

Kapasitas 20% x 270 = 54 : 5 = 10 orang 

Zona Akomodasi I Leisure 

1. cottage 

Diassumsikan 60% pengunjung menginap 60% x 270 = 162 

- Small cottage (kapasitas 1-2 orang) = (30% x 162):2 = 24 buah 

Large cottage (kapasitas 3-4 orang) = (70% x 162):4 = 28 buah 

2. Restoran 

Kapasitas pengunjung 70 % x ( 30%x270) = 57 orang 

3. Cafe and resto 

Kapasitas pengunjung 40% x( 30%x270) = 32 orang 

Studi ruang khusus 

Akomodasi (cottage) 

Cottage disini adalah jasa akomodasi yang menyediakan jasa 

penginapan, makan dan minum serta fasilitas lain didaerah yang 

memanfaatkan potensi alamnya sebagai daya tarik dan biasanya orang 

datang dengan tujuan istirahat dan rekreasi. 
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Berdasarkan prediksi pengunjung 10 tahun kedepan dari perencanaan 

"Kawasan Wisata Telaga Menjer di Kabupaten Wonosobo" jumlah 

kamar Cottage dibagi menjadi : 

Small cottage (kapasitas 1-2 orang) = (30% x 162):2 = 24 buah 

Large cottage (kapasitas 3-4 orang) = (70% x 162 ):4 = 28 buah 

Luas Cottage Medium Size = 29.83 m2 

Kamar tidur = 19 m2 

1 
I 

OJ " 
OCJO l' 

~I ' I O f ~==!! J 

Kasur besar 
Almari pakaian 
Meja + kursi 
Rak sudut 
Meja 

Kamar mandi = 5.07 m2 

Bathtub 
Closet duduk 
Wastafel 

Teras = 5.76 m2 

Kursi santai 
Meja 

Luas Cottage Family Size = 48.19 m2 
Kamar tidur 1 = 19 m2 

Kasur besar 
Almari pakaian 
Rak sudut 

Kamar tidur 2 = 19 m2 

2 Kasur single 
Almari pakaian 

Kamar mandi = 5.07 m2 

Bathtub 
Closet duduk 
Wastafel 

Teras = 5.76 m2 

Kursi santai 
Meja 
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Studi kebutuhan luas/besaran bangunan 

TabeI3.7. Studi Kebutuhan zona Pengelola 

Kapasitasl Luasan l 
NO. Kebutuhan Ruang Jumlah Sumber Total 

orang standart 

1. General Manager 1 1 DA 28 m2 30 m2 

2 Sekretaris 1 1 DA 9 m2 9 m2 

3. Rstaff 1 10 DA 6 m2 60 m2 

4. R administrasi 4 1 DA 11 ~ 44 m2 

5. R arsip 8 1 A 2m2 16 m2 

6. Lobby 72 1 DA m2 120 m2 

7. R.locker 30 3 A 18~ 54 m2 

8. R.istirahat 20 1 A 6m2 120 m2 

9. Rrapat 10 1 A+DA 6.48m2 64.8 m2 

10. Gudang 2 2 A 20 m2 40m2 

11. Lavatory 6 4 A+DA 48~ 192 m2 

Jumlah 749,8 ~ 

Flow area 10% 74,98 m2 

Total jumlah 824;78 m2 

Tabel 3.8. Studi Kebutuhan zona Leisure 

Luasan I 
NO. Kebutuhan Ruang Kapasitas Jumlah Sumber Total 

standart 

Cottage 

1 Lobby 72 1 DA 120 m
2 120 m2 

2 R. receptionist 4 1 DA 8.75 m2 35 m2 

3 Small Cottage 2 24 A+DA 36 m2 864 m
2 

4 Large Cottage 4 28 A+DA 54 m2 1512 m2 

6 Toilet 1 2 A+DA 6m2 12 m2 

7 dapur 5 1 DA 25.5 m2 25.5 m2 

Cafe 

1 Dapur 4 1 DA 30m2 30 m2 

2 R makan 32 20 DA 6.25 m2 125 m2 

3 Loading dock 1 1 A 16 m2 16 m2 

4 Mini stage 1 A 28 m2 

5 R. order dan kasir 8 1 DA 3.2m2 25.6 m2 
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6 Lavatory pria 6 1 A+DA 48 rrr 48 m2 

7 Lavatory wan ita 6 1 A+DA 48 rrr 48 rrr 
Restoran 

1 R order & kasir 8 1 DA 3.2m2 25.6 m2 

2 R makan 32 20 DA 6.25 m2 125 m2 

3 Loading dock 1 1 A 16 m2 16 rrr 
4 Lavatory 6 2 A+DA 48 rrr 96 rrr 
5 Dapur 6 1 DA 42 rrr 42 rrr 
6 R cleaning service 6 1 A 9m2 9m2 

Jumlah 3202,7 m2 

Flow area 30% 960,81 m2 

Total jumlah 4163,51 m2 

Tabel 3.9. Studi Kebutuhan zona Rekreasi Air 

Kapasitasl Luasan I 
NO. Kebutuhan Ruang Jumlah Sumber Total 

orang standart 

Boating 

1 Dermaga 1 8 1 m2 800 m2 

2 R tunggu 81 1 A 1.5 m2 60 rrr 
3 Toilet 5 1 A 15 m2 15 rrr 

Becak Air 

1 Dermaga 2 24 1 A m2 220,8 rrr 
Bersampan 

1 Dermaga 3 6 1 A m2 800 m2 

2 Rganti 32 1 A 2m2 64 m2 

Jumlah 1959,8 m2 

Flow area 40% 783,92 m2 

Total jumlah 2743,72 m2 
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label 3.10. Studi Kebutuhan zona Rekreasi Darat I 
Kapasitasl Luasan l 

NO. Kebutuhan Ruang Jumlah Sumber Total 
orang standart 

1 Sitting group 4 6 A 6,25 m2 37,5 m2 

2 Gardu pandang 6 6 A 5,76 m2 34,56 m2 

3 Playground 40 1 A m2 300 m2 

Jumlah 372,06 m2 

Flow area 30% 111 ,62m2 

Total jumlah 483,68 m2 

label 3.11. Studi Kebutuhan zona Edukasi 

Kapasitasl Luasan I 
NO. Kebutuhan Ruang Jumlah Sumber Total 

orang standart 

1 Keramba 4 A 357m2 1428 m2 

2 R.pertemuan 50 1 A 120 m2 120 m2 

3 R.tunggu 32 1 A 72~ 72~ 

4 R. Jaga 2 1 A 9m2 9 m2 

5 Lavatory 6 2 A+DA 48 ~ 96~ 

Jumlah 1725 m2 

Flow area 30% 517.5 ~ 

Total jumlah 2242,5 m2 

label 3.12. Studi Kebutuhan zona Petualangan 

Kapasitasl Luasan I 
NO. Kebutuhan Ruang_ Jumlah Sumber Total 

orang standart 

1 Camping ground 48 1 A 24 m2 672 m2 

2 R.pertemuan 50 1 A 120 m2 120 m2 

3 Outbond 72 1 A m2 720 m2 

4 R. Jaga 2 1 A 9m2 9m2 

5 Lavatory 6 2 A+DA 48 ~ 96 m2 

Jumlah 1617 m2 

Flow area 40% 646,8 ~ 

Total jumlah 2263,8 m2 
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Tabel 3.13. Studi Kebutuhan zona Penunjang 

Kapasitas/ Luasan / 
NO. Kebutuhan Ruang Jumlah Sumber Total 

orang standart 

1 mushola 10 1 DA O,96m:l 9,6 m2 

2 r. wudhu 4 2 DA 0.96m.! 7,68m.! 

4 Souvenir shop 

• r. display barang 4 A m:l SOm:l 

• Gudang/r.penyimpanan 1 A m:l 1S m.! 

• kasir 2 1 DA 3.2 rri2 3,2m.! 

5 Mini market 

• r. display barang 1 A m:l SOm.! 

• Gudang/r.penyimpanan 1 A m2 1S m.! 

• kasir 2 1 DA 3.2mL 3,2m.! 

6 Poliklinik 

• r.periksa 1 4 DA 7,SmL 30m.! 

• Receptionistlkasir 2 1 DA 3.2 mL 3,2 m:l 

• r.obat 1 1 SB 12m:l 12 m.! 

Jumlah 348,88 m'" 

Flow area 20% 69,77 m'" 

Totai jumlah 418,65 m" 

Tabel 3.14. Studi Kebutuhan zona Service 

Kapasitas/ Luasan / 
NO. Kebutuhan Ruang Jumlah Sumber Total 

orang standart 

R karyawan 100 1 A mL 150 mL 

R Laundry 1 A mL 200 mL 

Locker 40 4 A 62,4 mL 249,6 m" 

Rcontrol 1 A m2 15 m.! 

Rkepala bag.keamanan 2 1 A 9mL 9m" 

Rkepala bag.kebersihan 2 1 A 9mL 9mL 

R kepala bag.teknik 2 1 A 9 m:l 9m" 

Pos keamanan 2 3 A 4mL 12 m L 

R MEE 1 A m2 94m.! 

R perlengkapan teknik 10 1 A mL 36m" 

Gudang inventaris 1 A m2 36m;": 

Lavatory umum 6 4 A+DA 24m2 96m2 
95 

pantry 2 1 A m2 9m;": 



Jumlah 924,6 mL 

Flow area 20% 184,92 m'" 

Total jumlah 1109,52 m2 

Tabel 3.15. Studi Kebutuhan zona Penerima I 
Kapasitasl Luasan I 

NO. Kebutuhan Ruang Jumlah Sumber Total 
orang standart 

Locket 2 4 A 6mL 24 m'" 

R. infonnasi kawasan 2 1 A 16 m2 16 mL 

R. guide 2 1 A 9mL 9 m'" 

R. tunggu 10 1 A rriL 60 mL 

toilet 1 5 A 4 mL 20 mL 

Jumlah 129 mL 

Flow area 30% 38,7 m'" 

I otal jumlah 167,76 mL 

Tabel 3.16. Studi Kebutuhan Parkir 

Luasan l 
NO. Kebutuhan Ruang Kapasitas Jumlah Sumber Total 

stand art 

Mobil 50 1 A 14,56 m-z 728 mL 

Sepeda motor 100 1 A 1,8 mL 180 mL 

Bus 2 1 A 43,32m£ 155,94 m'" 

Jumlah 1063,94 mL 

Sirkulasi 100% 1063,94 mL 

Totai jumlah 2127,88 mL 
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Totalluas bangunan = 7130,78 m2 

Totalluas oudoor = 9234 06 m2 , 

STUDI KEBUTUHAN LAHAN KAWASAN 

Luas Lahan Bangunan = Total Luas Bangunan Indoor: KDB 

= 7130,78 m2 
: 30 % 

= 23769,27 m2 

Luas Lantai Dasar (LLD) = 30 % x 23769,27 m2 

= 7130,78 m2 

Luas Ruang Terbuka (LRT) = 23769,27 - 7130,78 m2 

= 16638,49 m2 

Total Luas Lahan = LLD + LRT + outdoor 

= 7130,78 m2 + 16638,49 m2 + 9234,06m2 

= 33.003,33 m2 
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3.2.2. Analisis pendekatan Sistem bangunan 

a. Studi sistem struktur dan enclosure 

Faktor yang harus 
dipertimbangkan datam 

pemilihan sistem 
strYktur dan enclosure 
peda Kawasan WiSata 

Telaga Menjer di 
Kabupaten Wenosobo 

Jenis Kegiatan I 
__ . _ .. _ ... ___ "_,, ..... _._ ...... _,1 

Layout Ruang 

Kondisi Site 

Ketinggian Bangunan ! 
..... '""'''''~r.'' .. ~ .... =''-_ ... ".,.". ...... ~.".,.~"."._, .................... __ ._.,'',~..,. ....... . ,. ....... , .... """ 

Skema 3.9. Diagram Pertimbangan Pemilihan Sistem Struktur dan Enclosure 
Sumber : dokumen pribadi 

Adapun pertimbangan dalam pemilihan sistem struktuf : 

• Kekokohan (strength) 

• Kestabilan (stability) 

• Kemampuan melayani (service ability) 

• Keamanan (safety) 

• Keawetan (durability) 

Struktur bangunan dapat dipilah dalam 4 katagori : 

• Sub-Structure, meliputi pondasi, unit-unit yang 

menyalurkan beban bangunan ke tanah. 

• Super Structure, merupakan kerangka bangunan, meliputi 

kolom, balok, dan elemen terkait. 

• Roofing Sistem, atau atap bangunan yaitu penutup atas 

bangunan tetapi juga dapat berfungsi sebagai struktur yaitu 

untuk menyalurkan gaya lateral. 

2 Snyder, James & L. Catonese, . Anthony. 1998. hal 872 
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c. Pondasi 

• Walling Sistem, atau dinding bangunan dan dapat pula 

berfungsi sebagai struktural seperti load bearing wall, core, 

dll. 

b. Struktur 

Sistem struktur 

Gambar3.1S. Struktur rangka 
Sumber: www.google.com/search/struktur 

rangka 

Untuk menganggapi kondisi 

site yang mempunyai 

topografi yang berbukit-bukit, 

maka kemungkinan 

penggunaan sistem struktur 

digunakan adalah struktur 

rangka yang juga 

memudahkan pembagian ruang dan punya fleksibilitas 

yang tinggi. Penggunaan struktur rangka ini pada 

bangunan karena mempunyai bentang yang relatif kecil 

akan effektif dengan menggunakan rangka kayu atau 

beton. 

Penggunaan pondasi umpak batu kali dapat menjadi pili han dengan 

pertimbangan stuktur ini cukup mampu menahan bangunan yang tidak lebih 

dari 2 lantai dan beban yang tidak begitu besar. Seperti cottage, souvenir 

shop dll. 
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Gambar 3.16: Jenis batu alam 
Sumber : Heinz frick, Pujo L setiawan. ( 2000 ) IImu Konstruksi Struktur 
Bangunan, Universitas Soegijapranata, Kanisius. 

Sedangkan pada bangunan dengan beban yang cukup berat seperti kantor 

pengelola pada kawasan perencanaan dapat digunakan pondasi footplat 

dengan material beton atau pondasi lajur batu kali dengan pemasangan agak 

dalam. Pondasi umpak juga bermanfaat untuk menanggapi suhu di sana 

yang dingin dengan posisi lantai yang tidak langsung menyentuh tanah juga 

dapat mempengaruhi suhu didalamnya. 

d. Dinding 

Dinding secara fisik dipengaruhi oleh struktur bangunan serta bahan 

bangunan yang dipilih, dinding juga dapat mempengaruhi suhu didalam 

ruangan bangunan. 

Panas yang diserap dinding luar akan menghangatkan juga dinding dalam 

sesudah beberapa waktu menurut daya serap panas dan tebal dinding.3 

Dengan melihat kondisi pada lokasi tapak maka alternatif yang muncul 

adalah dinding kayu, batu bata dan batu alam. 

@OrmJff~ ~rJf!ll 

~A 

!lrkbJda~rka B 

Gambar 3.17: Jenis batu alam 

VERTIKAL: 

A : Papan dinding celah terbuka 

B : Papan dinding dengan bilah pelindung 

C : Papan bersponing dengan celah konis dan sekrup 

HORISONTAL: 

D : Papan Horisontal bersisik pada kaki dinding 

E : Papan horisontal beralur pada kaki dinding 

F : Papan horisontal beralur lidah pada kaki dinding 

Sumber : Heinz frick, Pujo L setiawan. ( 2000 ) IImu Konstruksi Struktur 
Bangunan, Universitas Soegijapranata, Kanisius. Hal 108. 

3 Lihat : GutjAckerknecht. Climate Responsive Building. St. Gall, 1993. Hlm.55. 
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Batu alam untuk yang menghadap sinar matahari langsung karena dapat 

menyerap panas dan menghantarkan kedalam ruangan setelah 7-8 jam 

sehingga panas akan disalurkan saat maJam hari sedangkan kayu dapat 

mereduksi suhu dingin pada malam hari. Pad a konstruksi batu alam harus 

diperhatikan bahwa panjang batu selalu harus dipasang tegak lurus arah gaya 

tekan ( misal; be rat sendiri, berat konstruksi gedung dan sebagainya.) 

Perbaningan panjang : tinggi batu dipilih sebaiknya 1: 1 sampai 1 :5. Dinding 

batu alam selalu memiliki tebal 1: 30 em. 

@UoixiJ8lIi1W ~ @Oa 
~C ,------..---,.::s-i -=- -'2: " ~L- ===::: 1\ 
~v~~ baD ~gr--:=:JC! \1 i . Konstruksidindingbatukali 
~~ c:=:: ~ :== ~L-dr le: . ...l.,~ · . 2. Konstruksi dinding batu pecah 

~WG~t:.. C::=..h.. 'c:::,....-.C:=:: J~, I ." C;' ! d 'I·
r " ;4. Konstruks~ d~nd~ng batu taraha 

OC~"-.)..., oc:J ~CJ~c:C~C -'1i~'S=;;=!:::= I J~! II ~. Konstruksl dlOdlOg batu berlap 
co ~== ~C ..,.....,.... --r-l~C= F:?c OCr =t=r :::::::J -~ ~L-J ~ r-

... L~--'L.-....:.>---:,,-n~_ ~-' ---.e:-:! III .r- ..... " ----"------,-
Gambar 3.18 : Jenis batu alam 
Sumber : Heinz frick, Pujo L setiawan. ( 2000 ) IImu Konstruksi Struktur 
Bangunan, Universitas Soegijapranata, Kanisius. Hal 108. 

e. Atap 

Atap bangunan selain berfungsi sebagai penutup bangunan, sekaligus 

berfungsi struktural untuk menahan be ban lateral. 

FaKtor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan bahan bangunan : 

• Fungsional 

• Awet dan kuat 

• Mudah dalam perawatan dan pelaksanaan 

• Sesuai dengan system struktur yang digunakan. 
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Macam-macam struktur atap yang digunakan : 

• Kontruksi Kayu 

Kuat menerima gaya tarik, lemah terhadap gaya 

tekan , mudah terbakar dan kurang efesien untuk 

- - - bangunan berlantai banyak, untuk bentang < 10 

meter, karena kayu memiliki bentangan tidak lebih 

Gambar 3.19 : Konst. Atap kayu 
Sumber: IImu struktur konstruksi 
bangunan 1 ,Kanisius. Yogyakarta. 
2000. Hal:192 

• Kontruksi Bambu 

dari 4 m. 

Sistem rangka bambu merupakan struktur bangunan yang sangat efisien 

terhadap penurunan dan getaran tanah (gempa bum i) dan terhadap tekanan 

dinamis (angin sebagai gaya horisontal).4 

Struktur untuk bangunan air: 

• Pondasi panting 

• Untuk daerah perairan 

• Biaya lebih ekonomis 

• Goyang bila terkena ombak 

• Pengerjaan relative mudah 

Bahan yang dapat digunakan adalah drum, seperti pada keramba terapung. 

Bam bu p enj epit 

. _ Kelinggi an Air 

Gambar 3.20 : Struktur apung 
Sumber. Dokumen pribadi 2011 

4 11mu konstruksi bangunan bambu. Kanisius. Yogyakarta. 2004. Hal: 32 

- Drum. agar bangunan 
dialanya dapal mengikuli 
ketinggi ai r 
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f. Lantai 

untuk bangunan tak bertingkat, plat lantai 

menggunakan rangka kayu dan ditutup dengan panel 

bambu atau kayu sebagai ubin sedangkan pada 

bangunan bertingkat dan daerah basah (toilet) tetap 

menggunakan ubin keramik. Gambar 3.21 : sistem "<3",,,, .. ,,,:>" 
terapung 
Sumber: 8agus Prasetyo.A, 
LTP PM 51 

Sistem bangunan terapung dengan menggunakan pipa baja sebagai 

Gambar 3.27: sistem 
bangunanterapung 
Sumber: 8agus Prasetyo.A, 
LTP PM 51 

media pengapung bangunan untuk 

menjaga agar lokasi bangunan tetap pada 

tempatnya. Bangunan dikaitkan dengan 

tiang-tiang yang menancap 

permukaan tanah tepian telaga. 

Gambar 3.22: Teknologi 8angunan Apung 
Sumber: 8agus Prasetyo.A, LTP PM 51 

pada 

Penjepit dengan sekrup ulir yang dapat 

dikencangkan dan dilonggarkan 

Deck bangunan terapung berhubungan langsung dengan tiang pancang 

menggunakan system penjepit yang f1eksiber, sehingga ketinggian deck dapat 

disesuaikan dengan permukaan air danau. 
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3.2.2.2 Studi sistem Utilitas 

a. Jaringan Air bersih 

Masalah kebutuhan air bersih dapat ditanggulangi dengan memanfaatkan 

sumber air dan air hujan. Menampung air hujan dari atap rumah adalah cara 

lain untuk memperoleh air. Cara yang cukup mudah ini kebanyakan masih 

diabaikan. Pad a rumah yang beratap genteng atau seng bergelombang, hal ini 

dengan mudah dapat dilakukan dengan memasang talang air sepanjang sisi 

atap dan mengalirkan air hujan itu ke dalam tempat penyimpanan. Air hujan 

dari langit, bersih ( tidak mengandung kuman ) dikumpulkan dari tritisan atap 

melewati talang dan pipa lembahan dapat digunakan sebagai sarana air bersih. 

Penggunaan air hujan merupakan salah satu alternatif terutama di wilayah 

kawasan Telaga Menjer memiliki curah hujan yang cukup tinggi. 

Bak Resapan Air Hujan 

Penggunaan air hujan sang at bermafaat untuk 

kebutuhan sehari-hari (mandi, stram kloset, cuci 

pakaian, lantai, kendaraan, dsb) serta untuk 

menyiram bunga, kebun dan taman. bak 

resapan ini sengaja dibuat di setiap bangunan, 

karena untuk mencukupi kebutuhan air yang 

sangat banyak. Cara kerja bak resapan ini 

sangatlah sederhana, yaitu : 

Gambar 3.23. Bak peresapan air hujan 
dan lim bah cair dalam rumah 
Sumber: Arie Hartanto, arsitektur 
",wnlnnic. 
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~ Air hujan ditampung lewat talang di setiap rumah 

~ Dari talang kemudian dialirkan ke bak resapan yang letaknya tidak 

terlalu jauh 

~ Air diresap, dan kemudian langsung dapat digunakan. 

Pembuatannya juga sangat mudah, dengan membuat Bak sedalam ± 5-3 m. 

Bak ini merupakan bak kedap air lalu diisi bebatuan dan paling atas ditaruh ijuk, 

murah dan tidak sulit, agar air tetap tersimpan dengan baik maka bak ini harus 

tertutup rapat (tidak terkena sinar matatahari) dan tidak terdapat lubang di 

atasnya (untuk mengantisipasi agar tidak ada jentik nyamuk yang masuk ke 

dalam bak) persoalan terletak pada pencemaran udara, namun diketahui 

bahwa hanya 2mm hujan pertama yang tercemar berat oleh udara dan 

permukaan atap yang berdebu. Karena itu perlu diciptakan sistem pemisah air 

hujan yang sederhana ( tanpa katup dan tanpa saringan yang dapat tersumbat ) 

Kemudian di bagian dalam bak sengaja dilubangi untuk pipa pembuang,an 

apabila air hujan yang ditampung tersebut melebihi kapasitas. (Over Flow), 

yang selanjutnya akan mengalir ke selokan dan dilanjutkan ke saluran kota5
. 

r.1~ r. pCnlOuilr.gan O l ;2~ 

~!npa unt\,. " 

IJI ' hu;an 
guna mencuC' 
PdOr."ui;1n 
dan maw 

plpa luapar. 
_~ kclcbihal"l 

l!=:==~ niT t'lulan 

luas map penampang air hujan terce,"ar: penampung air hujan bersih: 
misalnya 100 m' isinya luas lantai x tingginya (t) iS1nya 1.;; m" per orang. alau 

: luas atap x 2 mm air hujan 10m' alap per rn' isinya 
(200 Iiler per 100 m' atap) (100 m' atap = 10 m' : 6 orang' 

Gambar3.24: Peresapan air hujan 
Sumber: IImu konstruksi perlengkapan dan 
utilitas bangunan 2,Kanisius. Yogyakarta. 
2001. Hal:122 

Slimu struktur konstruksi Perlengkapan dan Utilitas Bangunan 1,Kanisius. Yogyakarta. 2001. Hal:122 
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Pemanfaatan Air Telaga 

Pemanfaatan air bersih juga dapat memanfaatkan air di telaga Menjer tersebut, 

karena air sungai I telaga sebagai air dari permukaan tercemar secara fisik, 

kimia dan bakteriologis, maka belum bersih dan tidak dapat langsung diminum. 

Sebagai proses pengolahan digunakan penapis mekanis ( pasir dan 

sebagainya ) atau kimiawi untuk mengendapkan peneemaran tersebut, 

kemudian supaya air bersih seeara bakteriologis digunakan desinfektan. Kalau 

air sungai atau telaga digunakan untuk saluran air bersih maka digunakan 

sebagai berikut, pengambilan air minum dari sungai atau danau harus sedalam-

dalamnya + 10m. 
e:m > l U.UU m. 

a b, b2 c d e 

~ngolahan air sungai atau air danau sebagai sumber air bersih 62 

d 9 

" sungkup dan pipa pengisap di dasar danau; b,) permukaan air danau terendah; 
~- l permukaan air danau tertinggi; c) bak air seimbang dengan air danau; d) ruang 
1=ompa air; e) saringan pasir; f) bak air bersih; g) pipa distribusi 

Gambar 3.25: Pengambilan air danau 
Sumber: IImu konstruksi perlengkapan dan 
utilitas bangunan 2,Kanisius. Yogyakarta. 
2001. Hal:122 

Saringan istimewa menggunakan pasir kuarsa yang lebih halus e 0,1-1,2 mm 

sehingga air mengalir lambat dan hasilnya merupakan air minum yang lebih 

bersih. Tinggi saringan pasir ialah 80em dan hasil penyaringan 2-5 m3 air 

bersih/hari dan per m2 saringan menurut kebersihan saringan itu. 

Saringan Kimia merupakan eara paling cepat dalam pengendapan dan 

penyaringan. Air diberi tawas (alumen) sekitar 30 mglliter, dan sebagai 

saringan digunakan lapisan pasir dengan butiran 4> 0,3 -0,5 mm. kemudian 
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untuk mematikan kuman-kuman air diberi desinfektan, seperti kaporit ( ka/sium 

hipoklorit), klor gas, ozon atau disoroti lampu ultraungu.6 

Air telaga 
Water treatment 

Penapisan dan 
penyaringan 

8ak 
penampungan 

air bersih telaga 

Fasilitas 
penunjang Keramba area I 
rekreasi air ' 

Water 
pump 

Ground 
reservoir 

r---Cottag""--e-cotta-=-=--g-e~I--_i-___ ---:t Sarana outdoor---..-----f 
- -

Jaringan 
Distribusi 

Camping ground 

Adventure spot II office 
i 

8ak 
Peresapan 

air tercemar 

Bak air 
hujan bersih 

J. 
Water pump 

Skema 3.10: Penyaluran air danau 
Sumber: Dokumen pribadi 2011 

Air Hujan 

Melalui atap dan talang 

Cottage-cottage I 

Bak 
Peresapan 
air tercemar 

Bak air 
hujan bersih 

J. 
~ Water pump 

Restoran II Kantor pengelola 

Bak Bak 
Peresapan Peresapan 
air tercemar air tercemar 

8ak air Bak air 
hujan bersih hujan bersih 

J. J. 
Water pump Waterpump ~ 

Skema 3.11: Peresapan air hujan 
Sumber: Dokumen pribadi 2011 

6 11mu struktur konstruksi PerJengkapan dan Utilitas Bangunan 2,Kanisius. Yogyakarta. 2001. Hal:122 
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b. Jaringan air kotor 

Limbah yang dimaksudkan terdiri dari 2 jenis yaitu : 

• Limbah padat, yaitu air buangan yang bersifatpadat. 

• Limbah cair, dibagi lagi menjadi 2 jenis yaitu 

~air hujan 

~air buangan lain yang bersifat cair seperti air buang dari kamar mandi 

(toilet) dan dapur. 

c. Jaringan Listrik 

I Mobil Pembuangan ~I TPA 

t 
Limbah Padat KM ~I Septic Tank > Peresapan 

Limbah Cair 

I 
t 

Air Hujan Resapan 

Riol Kota 

Water pump . f-----I 8aktampung 
hujan bersih 

Skema 3.12: Distribusi sampah kawasan 
Sumber: Dokumen pribadi 2011 

Sumber energi listrik yang utama, diperoleh dari PLN yang didukung dengan 

cadangan energi genset sebagai sumber energi cadangan. Fungsi dari energi 

listrik tersebut selain dig,unakan sebagai penerangan, juga untuk 

pengoperasionalan tenaga alat-alat elektronik. 
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I 

I I Lampu penerangan 
I 

I Cottage-cottage 
I 

I Adventure spot office I 

L--

PL

_

N ---'~~ 
Automatic Main Distribution 

~ Genset ---7 Transfer Panel 

Switch 1 
Sub Distribution 

Panel 

Area outdoor sitting 
group ~. Lampu penerangan j Untuk penerangan 

I Sirkulasi antar kawasan 

I 
I I Restoran I 

I Lampu penerangan j 

I 
lampu 

Kantor pengelola kawasan I 

Skema 3.13: Distribusi listrik 
Sumber: Dokumen pribadi 2011 

d. Jaringan Komunikasi 

• Sistem komunikasi internal, menggunakan intercom. aksesnya 

mudah dan tidak terlalu mahal. 

• Sistem komunikasi eksternal, yaitu sistem komunikasi yang bisa 

digunakan untuk jangkauan keluar bangunan menggunakan 

pelayanan telkom. 

L.....-T_E_LK_O_M---'~~ 
Contact 

Terminal Box 

Pesawat Telepon 

Pesawat Telepon 

Skema 3.14: Distribusi jaringan telepon 
Sumber: Dokumen pribadi 2011 
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e. Jaringan pemadam kebakaran 

Sistem keamanan dibagi menjadi 2 kategori yaitu keamanan Kawasan (Makro) 

dan keamanan Bangunan (Mikro). Keamanan kawasan berupa keamanan 

dengan mengandalkan tenaga manusia (penjaga keamanan) yang berkeliling 

secara rutin. Sedangkan keamanan bangunan lebih mengarah pada keamanan 

teknikal,. seperti kebakaran" konsleting. Resiko kebakaran selalu dapat terjadi 

dimana saja tidak menutup kemungkinan pada bangunan kawasan. Pad a 

bangunan kawasan karena I.etak dan luasan antar bang.unan cukup renggang 

maka diperlukan sistem pemadaman kebakaran seperti : 

Sistem tabung hydrant biasanya berada di luar bangunan. Di 

dalam bangunan hanya menyediakan selang panjang yang 

nantinya akan menyalurkan air dari tabung hydran. T abung 

hydran sang at relevan untuk digunakan untuk memadamkan 

api yang menjalar ke antar bangunan di kawasan. 

Untuk pemadaman api pad a bagian dalam bangunan di kawasan 

perlu system pemadaman api yang cukup cepat pengoprasiannya 

dalam keadaan darurat, serta mudah digunakan oleh siapa saja 

Kiml~ 
Portable dalam keadaan bencana kebakaran. Merupakan sistem 

penanganan kebakaran dengan rnenggunakan tabung gas yang mengandung 

zat Nitrogen caif. Penempatan tabung gas pada tempat-tempat yang tertentu 
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f. Sistem penangkal petir 

Sistem Alami, pengadaan pohon yang tinggi 

sebagai penangkal petir disekitar bangunan, 

vegetasi selain sebagai penangkal petir juga 

merupakan elemen penghijau, estetis, dan alami. 

Franklin Rod, 8erupa kerucut tembaga dengan daerah perlindungan berupa 

kerucut imaginer dengan sudut puncak 1120. agar daerah perlindungan besar, 

Franklin Rod dipasang pada pipa besi (dengan tinggi 1-3 m). makin jauh dari 

Franklin Rod, makin lemah perlindungan dari dalam daerah perlindungan 

tersebut. Franklin Rod dapat dilihat berupa tiang-tiang di bubungan atap 

bangunan. 

Faraday Cage, Untuk mengatasi kelemahan Franklin Rod karena adanya 

daerah yang tidak terlindungi dan daerah perlindungan melemah bila jarak 

makin jauh dari Franklin Rod-nya maka dibuat sistem Faraday Cage. Faraday 

Cage mempunyai sistem dan sifat seperti Franklin Rod, tapi pemasangannya 

diseluruh permukaan atap dengan tinggi tiang yang lebih rendah. 

Studi pemmanfaatan teknologi 

• Fasilitas Wi - Fi (hotspot area) 

T eknologi yang maju telah memungkinkan orang untuk mengakses internet 

tanpa perlu terkoneksi dengan kabel. Fasilitas ini membantu orang untuk 

terhubung dengan dunia maya di mana pun dalam jangkauan alat Wi ... Fi. 

Fasilitas ini diberikan agar pengguna bangunan dapat mengakses internet di 

Kawasan Wisata Telaga Menjer di Kabupaten Wonosobo. 
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BABIV 

Program Arsitektur 

4.1 Program kawasan 

4.1.1. Konsep program dan tema kawasan 

Eco-tourism dapat diartikan sebagai Eco-tourism yang berarti 

"pe~alanan I paket wisata yang berorientasi terhadap kelestarian 

alam dan lingkungan sekitar serta peningkatan kesejahteraan 

masyarakat setempat". (http://www.ecotourism.org ) 

Eco-tourism merupakan kegiatan wisata yang menaruh perhatian 

besar terhadap kelestarian sumber daya pariwisata. Masyarakat eco

tourism internasional mengartikannya sebagai pe~alanan wisata alam 

yang bertanggung jawab dengan cara mengonservasi lingkungan dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (responsible travel to 

natural areas that conserves the environment and improves the well

being of local people). (TIES,2000 ) 

Oengan demikian eco-tourism merupakan semua atraksi yang 

berbasis pada sumber daya alam. Sebagai pasar, eco-tourism 

merupakan pe~alanan yang diarahkan pada upaya-upaya pelestarian 

lingkungan. Akhirnya sebagai pendekatan pengembangan, eco

tourism merupakan metode pemanfaatan dan pengelolaan 

sumberdaya pariwisata secara ramah lingkungan. Oi sini kegiatan 

wisata yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat 

lokal dan pelestarian lingkungan sangat ditekankan dan merupakan 
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ciri khas eco-tourism. Pihak yang berperan penting dalam eco

tourism bukan hanya wisatawan tetapi juga pelaku wisata lain (tour 

operator) yang memfasilitasi wisatawan untuk menunjukkan 

tanggungjawab tersebut. 

Aspek Citra Kawasan 

Kawasan Wisata Telaga Menjer merupakan obyek wisata yang 

memiliki potensi yang baik dengan pemandangan alamnya yang 

indah. Telaga Menjer mempunyai fungsi sebagai PL TA, perikanan 

dan obyek wisata. 

Latar belakang tersebut memunculkan gagasan untuk 

mengembangkan kawasan obyek wisata Telaga Menjer dengan 

melengkapi sarana dan prasarananya, sehingga diperoleh 

penampilan kawasan wisata yang maksimal. Maka pengembangan 

kawasan obyek wisata Telaga Menjer memiliki konsep REAL ( 

recreation, education, adventure, leisure). 

Recration 

• Kegiatan yang berorientasi di kawasan telaga dengan 

berkeliling menggunakan perahu, becak air. 

Education 

• Pengenalan budidaya karamba ikan. 

Adventure 

• Kegiatan outbond dan camping di hutan pinus. 

Leisure 

• Perencanaan akomodasi cottage 
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• Perencanaan restoran dengan memanfaatkan hasil perikanan 

dari budidaya ikan di Telaga Menjer dan hasil sayuran di 

sekitar kawasan. 

Dari paparan konsep diatas, sehingga Kawasan Wisata Telaga 

Menjer menjadi salah satu tempat tujuan wisata yang unik dan tidak 

terdapat ditempat lain. 

Performance Arsitektural 

Penataan massa bangunan dan perencanaan system bangunan yang 

menyesuaikan kondisi lingkungan sekitar agar tidak merusak 

lingkungan dan memberikan keamanan serta kenyamanan fisik 

maupun visual pada wisatawan. 

Fungsi kawasan 

Secara umum "Kawasan Wisata Telaga Menjer di Kabupaten 

Wonosobo" ini berfungsi sebagai tempat rekreasi yang menonjolkan 

keindahan alam telaga, pegunungan dan jajaran perbukitan, dan 

dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti akomodasi, petualangan, 

edukasi dan permainan-permainan untuk kenyamanan wisatawan 

yang berkunjung. 

Prospek Kawasan 

• Memperluas kesempatan ke~a dan peluang berusaha 

masyarakat lokal setempat dalam meningkatkan 

kesejahteraannya dengan berperan dalam Kawasan Wisata 

Telaga Menjer. 
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• Kawasan Wisata Telaga Menjer dapat menjadi sebuah kawasan 

wisata yang bertanggungjawab dalam pengelolaannya terhadap 

lingkungan dengan semua sumber daya dan potensi yang ada. 

• Kawasan Wisata Telaga Menjer dapat bersaing dengan kawasan 

wisata dataran tinggi Dieng. 

Konsep perancangan 

Konsep perancangan lebih menekankan pada wisata alam dengan 

mengacu pada : 

• Rekreasi 

• Petualangan 

• Leisure 

• Disertai juga dengan sedikit edukasi dan wawasan mengenai 

budidaya perikanan. 

4.1.2. Tujuan perancangan (design objective) 

Tujuan perancangan "Kawasan Telaga Menjer di Kabupaten 

Wonosobo" dengan mengacu pad a ecotourism dalam perencanaan 

dan pengelolaan ini adalah : 

- Memberikan analisa kelengkapan fasilitas yang lebih mendetail 

untuk kawasan objek wisata Telaga Menjer yang berbasis 

pariwisata berkelanjutan. 

Menyediakan sarana akomodasi berkualitas yang mampu 

menjadi pioneer bagi perkembangan kawasan. 
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- Memberikan fasilitas yang lengkap 

pemenuhan kebutuhan wisatawan 

beristirahat. 

dan bernuansa alam, 

untuk berekreasi dan 

4.1.3. Faktor penentu perancangan (design determinant) 

8eberapa faktor yang menjadi penentu dalam perancangan 

"Kawasan Wisata Telaga Menjer di Kabupaten Wonosobo" ini adalah: 

• Pelaku dan pola kegiatan 

• Iklim dan cuaca pada tapak kawasan. 

• Keadaan topografi tanah di lingkungan kawasan 

• Orientasi terhadap view yang ada di sekitar kawasan 

• Penyediaan fasilitas-fasilitas kawasan 

• Aksesibilitas didalam dan menuju kawasan 

4.1.4. Faktor persyaratan perancangan (design requirement) 

a. Persyaratan Arsitektur 

Dari segi arsitektur, bangunan "Kawasan Wisata Telaga menjer di 

Kabupaten Wonosobo" harus dapat memberikan citra sebagai 

sebuah tempat wisata yang berkelanjutan mengingat konsep 

ecotourism memayungi dalam perencanaannya. Sehingga perlu 

dengan pendekatan secara kultural dalam pembangunannya 

yaitu1 
: 

• Arsitektur harus dapat berinteraksi dengan alam dengan 

mengedepankan konsep eco-tourism. 

1 : Iwan Agus. ( 2006 ) Handout mata kuliah eco-tourism, Universitas Widyagama Malang. 
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• Menyesuaikan dengan karakter warisan budaya. Desain I 

konsep pembangunan disesuaikan dengan karakter lokal, 

nilai-nilai lokal, dan berrnakna sustainability manajemen. 

• Sejalan dengan nilai-nilai lokal plus nilai-nilai kontemporer, 

dengan teknologi baru yang simpel, efektif, smart, misal 

mikrohidro, solar energi, hemat energi. 

• Menciptakan kesan/sensasi kepada pengunjung. Kreasi 

disain lokal: warna, bahasa, simboll atribut lain. Interior 

alam terbuka, mandi pancuran, dsb. 

b. Persyaratan Bangunan 

Dengan mengangkat konsep ecotourism dari segi bangunan 

"Kawasan Wisata Telaga Menjer di Kabupaten Wonosobo" harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut :2 

• Dari segi fisika bangunan (pencahayaan, penghawaan, dan 

kualitas udara), terutama pada zona akomodasi. 

• Orientasi bangunan terhadap view-view potensial disekitar 

kawasan menjadi salah satu persyaratan yang harus 

dipenuhi untuk zona akomodasi. 

• Dominasi material bangunan menggunakan bahan material 

lokal seperti kayu, batu bata dan batu alam. Prinsip 

bangunan tropis menjadi salah satu alternatif utama dari 

respon kondisi dan potensi tapak yang ada. 

2 Iwan Agus. (2006 ) Handout mata kuliah eco-tourism, Universitas Widyagama Malang. 
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• Dalam koridor ecotourism harus terdapat sebuah sarana 

fisik yang memiliki fungsi sebagai visitor centre sebagai 

pengendali utama dalam awal prosed ural pengelolaan. 

• Sarana akomodasi mudah dikendalikan oleh pengelola, 

tidak mengganggu konsentrasi atau mengurangi perhatian 

pengunjung terhadap manfaat Iingkungan,dan tidak 

mengurangi sensasi petualangan. 

• Sarana prasarana desain simpel, mudah penggunaannya 

dan minimum waste. 

c. Persyaratan Konteks Lingkungan 

Dari segi lingkungan, lansekap di dalam tapak dirancang dengan 

baik agar dapat membantu menciptakan iklim mikro pada 

kompleks bangunan "Kawasan Wisata Telaga Menjer di 

Kabupaten Wonosobo". Vegetasi yang ada juga dapat digunakan 

sebagai peneduh, maupun pengarah pada tapak serta sebagai 

penangkal petir alami di dalam kawasan, selain itu juga berg una 

untuk meminimalkan dampak lingkungan dengan memadukan 

pengelolaan 

tanaman (tree management) vs perubahan fisik sehingga tecipta 

desain yang ramah terhadap lingkungan. 
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4.1.5 Skenario Program Kawasan keseluruhan 

Gunung Pakuwaja I Hutan Pinus I 

Hutan pinus di sekitar 
kawasan telaga menjadi 
berpotensi menjadi 
sebuah atraksi wisata 
camping ground & 
outbond. 

Perkebunan Teh milik 
IOF:--.:l---,---------, PT. Tambi yang berada 

di kec. Garung 
......... r:;;;;;,~ berpotensi menjadi 

atraksi agrowisata. 

Gunung Pakuwaja 

area pengembangan kawasan 
wisats Telaga Menjer yang akan dlr ncanskan 
dengan penamb han fasilltas berupa ZOI a 
leisure dengan cottage restoran zona 
reaeat on dengar wlsata air zona adventure 
dcngan outbond jclajah d nau zo ducalion 
dengan mlnaw sata 

I 
I Merupakan pengembangan zona berbasis 

masyarakat dengan adanya asrowisata, pada 

~
ona ini harus juga terdapat tempat komunal 

sebagai tempat interaks i masy. dengan 
wisatawan. 

Zona konservasi sebagai penghijauan dalam 
IIngkungan kawasan & tadah air hujan berupa 
tebing perbukitan selain itu dapatdimanfatkan 
sebagai point view untuk penataaan bangunan 

Merupakan lokasi wisata eksisling Telaga 
_____ Menjer yang tidak memiliki fasilitas yang tidak 

representatif dalam sebuah wisata, pad a masa 
sekarang maupun kedepannya. rencana ke 
depan kawasan tersebut akan diubah 
penataannya dengan perluasan dan 
penambahan fasilitas 

Main gate PL TA Garung sebagai akses utama 
menuju kawasan Telaga Menjer dapat diolah kembali 
menjadi lebih menarik dan jelas dengan informasi 
keberadaan wisata di dalamnya. 

Gambar 4.1 : Analisa skenario makro 
Sumber : Dokumen pribadi 2011 

WisataTaman Wisata Kalianget dapat menjadi 
wisata alternatif sebelum ke wisata Telaga Menjer 
sehingga tercipta perjalanan wisata yang variatif. 

Dengan keberadaan Kawasan Wisata Telaga Menjer menambah alternatif perjalanan 

wisata para wisatawan karena letak sejalur dengan dengan jalur wisata Dieng plateau1 

selain itu pula keberadaan wisata juga mengangkat potensi di sekitar kawasan untuk 

menampilkan potensinya dengan atraksi wisata karena pengelolaan wisata Telaga Menjer 

memberikan ruang pada masyarakat lokal untuk ikut serta dengan : 

1. Memberikan bantuan pada masyarakat lokal pada bidang pertanian 1 kemudian 

aktivitas bertani mereka dijadikan atraksi wisata. 

2. Menampung semua hasil perkebunan dan pertanian masyarakat sekitar untuk 

dijadikan produk wisata. 

Para wisatawan dapat singgah ke Taman Wisata Kalianget dahulu kemudian melanjutkan 

ke kawasan Wisata Telaga Menjer. Selama perjalanan menuju obyek wisata dapat melihat 

atau menikmati hasil pertanian masyarakat lokal berupa hasil panennya. 

Setelah sampai si obyek wisata Telaga Menjer wisatawan dapat menikmati rekreasi air 

dengan berkeliling telaga dengan perahu boat1 sampan dan becak air. 

Jika pegunjung lapar dapat makan di restoran yang memanfaatkan hasil perkebunan dari 

masyarakat dan hasil budidaya keramba ikan nila di Telaga Menjer. 8agi pengunjung 

yang ingin menginap dengan nuansa alami Telaga Menjer dapat reservasi pada fasilitas 

cottage. Pengunjung yang ingin menikmati petualangan dapat melakukan outbond dan 

berkemah di camping ground. 
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Analisa Skenario Menurut fungsi 

Area outbond dan camping 

ground yang menjadi zona 

petualangan di dalam kawasan 

Perencanaan zona leisure 

berupa perencanaan restoran 

sebagai sarana yang menunjang 

wisata di dalamnya 

/ 

/ 

\ 
I , I 

i \ 
\ " 

\. \ 

Perencanaan zonapenunjang pada kawasan 

seperti masjid, poliklinik, souvernir shop, 

playground 

Perletakan zona akomodasi 

yang beroirentasi pada danau 

sebagai arah letak bangunan 

Area rekerasi air dengan fasilitas 

berkeliling telaga dengan boat, 

sampan dan becak air 

Area perencanaan budidaya 

keramba ikan di Telaga Menjer 

yang memiliki nilai edukasi 

Perencanaan zonapenerima 

kawasasan berupa kantor 

pengelola dan area parkir 

Perencanaan perkerasan 

dengan batu alam pada 

kawasan agar tidak licinjuga 

penanaman vegetasi pohon 

sebagai peneduh di dalam jalan 

Pengolahan main gate 
untuk lebih menonjolkan 
nilai estetis visualnya 
sehingga memberi kesan 
menarik pertama kepada 
wisatawan 

Gambar 4.2 : Analisa skenario masing-masing fungsi 
Sumber : Dokumen pribadi 2011 

120 



4.1 .6 Program besaran ruang dan luas kawasan 

Tabel 4.1. rekapitulasi kebutuhan luas bangunan 

NO. Kebutuhan Ruang Jumlah Total 

indoor 

1. Zona pengelola 1 974.74 m2 

2 Zona Leisure 1 4163,51 m2 

3. 
Zona kawasan ruang-ruang 

1 446,56 m2 
indoor 

4. Zona penunjang 1 453,44 m'" 

5. Zona service 1 1201 ,98 mL 

6. Zona penerima 1 167,76 m'" 

Jumlah 71 30,78 m2 

outdoor 

7. Zona rekreasi kawasan outdoor 1 7106,18 m2 

8. Area Parkir 1 2127,88 m2 

Jumlah , 9234,06 mL 

Sumber: dokumen pnbadl 2011 

Totalluas bangunan = 7130,78 m2 

Total luas oudoor = 923406 m2 , 

STUDI KEBUTUHAN LAHAN KAWASAN 

Luas Lahan Bangunan = Total Luas Bangunan Indoor: KDB 

=713078m2 :30% , 

= 23769,27 m2 

Luas Lantai Dasar ( LLD ) = 30 % x 23769,27 m2 

= 7130 78 m2 , 

Luas Ruang Terbuka (LRT) = 23769,27 - 7130,78 m2 

= 16638,49 m2 

Total Luas Lahan = LLD + LRT + outdoor 

= 7130,78 m2 + 16638,49 m2 + 9234,06m2 

= 33.003,33 m2 
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4.1 .7. Program prasarana dan sarana kawasan 

Pemberian 
pohon peneduh 

. - .-- dan tanaman ---- --.. --- - - - - .- . 

hias 

Rencana main 

gate pada 

entrance 

Rencana zona 

service 

Rencana 

main gate 

pada 

kawasan 

A. 
B. 
C. 

D. 
E. 

F. 

G. 

Pemipaan air 

dari telaga yang 

diolah menjadi 

air bersih 

Jaringan listrik 

dari PLN 

Zona penerima 

Zona Penunjang 

Zona Leisure / restoran 

Zona petualangan 

Zona Leisure / Cottage 

Zona rekreasi air 

Zona edukasi budidaya 

karamba 

ikan 
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4.2.1 Program Kegiatan 

Pola Hubungan Ruang 

Camping 
ground 

Area 
outbond 

Loket wisata 
adventure 

Playground I 
_ .. 

Cafe I 
I 

Loading H Restoran I 
dock I 

I Souvernir ... , 
piasa 

I .... -t 
Mini Main entrance 

market area rekreasi 

Mushola 

Poliklinik R. informasi& 

I loket kawasan 

I Parkir I , , 

Main Gate 

. ~ 

~ I Cottage-cottage I 

Front office I Perahu I cottage "I boat 

.I 
I 

Sampan I 
Loket rekreasi J Becak air I telaga "I 

--. Keramba 

~ Loket Keramba 
ikan 

r-----
area --. R. jaga / 

karyawan 

--. R.jaga / 
karyawan 

J TPS I , 
I R.MEE I 
"' .I 

Gudang I , 
j 

R. Control I 
"' 

Gambar 4.1 : Hubungan Ruang 

Sumber : Dokumen pribadi 
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4.2.2. Program Sistem Struktur 

Sistem struktur bangunan yang akan digunakan pada bangunan Wisata 
Te/aga menjer ini adalah struktur rangka karena melihat kondisi topografi 
tapak, fungsi bangunan yang berbeda dan bentangan yang berbeda pula, 
untuk lebih fleksible dalam pembagian ruang dan lebih tanggap terhadap 

PONDASI 

LANTAI 

kondisi tapak yang berkontur 

pondasi umpak 

pondasi footplat 

sub structure 
Pondasi footplate digunakan karena semua 
besar bangunan di Kawasan Wisata Telaga 

Menjer di Kab. Wonosobo merupakan 
bangunan bertingkat rendah (1dan 2 lantai). 
Kondisi tanah pada tapak kawasan 
memungkinkan penggunaan pondasi 
tersebut. 
Penggunaan pondasi umpak selain dari 
bentangan dan bangunan yang berlantai 
rendah juga agar bangunan tidak langsung 
menyentuh tanah. 

middle structure 

Papan kayu 

vinyl 

Keramik dan 
plesteran 

Batu alam 

Dominasi pada bangunan-bangunan yang 
direncanakan adalah menggunakan papan 
kayu sebagai penutup lantai karena 
merespon keadaan cuaca dan suhu udara. 
Rangka plat lantai menggunakan rangka 
kayu 

Digunakan untuk pelapis sebelum 
pemasangan papan kayu 
Keramik dan plesteran digunakan pad a 
sebagian lantai luar bangunan dan toilet. 
Digunakan untuk dominasi lantai pad a area 
luar 

Digunakan pada bangunan hampir 
DINDING Batu bata ekspose semuanya untuk menciptakan kesan etnik 

pada bangunan 
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~l..:c-: Digunakan pada bag ian eksterior bangunan 
I~ yang membutuhkan banyak transparansi 

~~~. untuk melihat pemandangan keluar. 
curtain wall kaca 

Kayu 
Kayu menciptakan kesan hangat, cocok 
untuk kondisi tapak kawasan 
Finishing dinding batu alam menciptakan 
keharmonisan pada lingkungan tapak dan 
sangat potensial untuk memperlambat 

Batu alam jalannya radiasi panas disiang hari dan 
akan menyalurkanya setelah 8 jam yaitu 
pada malam hari, maka banyak digunakan 
pada eksterior zona akomodasi. 

upper structure 
Sirap Pada bangunan Kawasan Wisata Teh 

ATAP Genteng Tambi di Kab. Wonosobo ini sebagian besar 

rangka kayu 
menggunakan rangka kayu dan dikombinasi 
dengan penutup atap sirap, dan genteng 

4.2.3. Program Sistem Utilitas 

a. Jaringan Air bersih 

Masalah kebutuhan air bersih dapat ditanggulangi dengan memanfaatkan 

sumber air dan air hujan. Menampung air hujan dari atap rumah adalah cara 

lain untuk memperoleh air. Cara yang cukup mudah ini kebanyakan masih 

diabaikan. Pada rumah yang beratap genteng atau seng bergelombang, hal ini 

dengan mudah dapat dilakukan dengan memasang talang air sepanjang sisi 

atap dan mengalirkan air hujan itu ke dalam tempat penyimpanan. Air hujan 

dari langit, bersih ( tidak mengandung kuman ) dikumpulkan dari tritisan atap 

melewati talang dan pipa lembahan dapat digunakan sebagai sarana air bersih. 

Penggunaan air hujan merupakan salah satu alternatif terutama di wilayah 

<i kawasan Telaga Menjer memiliki curah hujan yang cukup tinggi. 

125 



" 

Adventure spot II office 

I 
Bak 

Peresapan 
air tercemar 

Bak air 
hujan bersih 

~ 
Water pump 

Air Hujan 

Melalui atap dan talang 

Cottage-cottage II 

1 
Bak 

Peresapan 
air tercemar 

Bak air 
hujan bersih 

~ Y Water pump 

Restoran II Kantor pengelola 

j j 
Bak Bak 

Peresapan Peresapan 
air tercemar air tercemar 

Bak air Bak air 
hujan bersih hujan bersih 

~ ~ 
Water pump Water pump . ~ 

Gambar 4.1 : Peresapan air hujan 

Sumber : Dokumen pribadi 

Pemanfaatan Air Telaga 

I 

Pemanfaatan air bersih juga dapat memanfaatkan air di telaga Menjer tersebut, 

karena air sungai I telaga sebagai air dari permukaan tercemar secara fisik, 

kimia dan bakteriologis, maka belum bersih dan tidak dapat langsung diminum. 

Sebagai proses pengolahan digunakan penapis mekanis ( pasir dan 

sebagainya ) atau kimiawi untuk mengendapkan pencemaran tersebut, 

kemudian supaya air bersih secara bakteriologis digunakan desinfektan. Kalau 

air sungai atau telaga digunakan untuk saluran air bersih maka digunakan 

sebagai berikut, pengambilan air minum dari sungai atau danau harus sedalam-

dalamnya ± 10m. 
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> lU.UU m. 
a b1 b2 c d e d 9 

, : golahan air sungai atau air danau sebagai sumber air bersihB:! 
• sungkup dan pipa pengisap dl dasar danau; b1) permukaan air danau terendah; 
• perrnukaan air danau tertinggi; c) bak air seimbang dengan air danau; d) ruang 
- pa air; e) saringan pasir; f) bak air bersih; g) pipa distribusi 

Gambar: Peresapan air hujan 
Sumber: IImu konstruksi perlengkapan dan 
utilitas bangunan 2,Kanisius. Yogyakarta. 
2001. Hal:122 

Saringan istimewa menggunakan pasir kuarsa yang lebih halus eo, 1-1,2 mm 

sehingga air mengalir lambat dan hasilnya merupakan air minum yang lebih 

bersih. Tinggi saringan pasir ialah aOem dan hasil penyaringan 2-5 m3 air 

bersih/hari dan per m2 saringan menurut kebersihan saringan itu. 

Saringan Kimia merupakan eara paling eepat dalam pengendapan dan 

penyaringan. Air diberi tawas (alumen) sekitar 30 mg/liter, dan sebagai 

saringan digunakan lapisan pasir dengan butiran ~ 0,3 -0,5 mm. kemudian 

untuk mematikan kuman-kuman air diberi desinfektan, seperti kaporit ( ka/sium 

hipoklorit), klor gas, ozon atau disoroti lampu ultraungu. 3 

3 11mu struktur konstruksi Perlengkapan dan Utilitas Bangunan 2, Kanisius. Yogyakarta. 2001. Hal:122 
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Water treatment 
Airtelaga 

Penapisan dan 
penyaringan 

Fasilitas 
penunjang 
rekreasi air 

Cottage-cottage 

Camping ground 

b. Jaringan air kotor 

Bak 
Water 

penampungan Ground 

air bersih telaga 
pump reservoir 

Sarana outdoor 
Jaringan 
Distribusi 

Restoran Kantor pengelola 

Gambar 4.2 : distribusi air telaga 

Sumber : Dokumen pribadi 

Limbah yang dimaksudkan terdiri dari 2 jenis yaitu : 

• Limbah pad at, yaitu air buangan yang bersifat padat. 

• Limbah cair, dibagi lagi menjadi 2 jenis yaitu 

~air hujan 

~air buangan lain yang bersifat cair seperti air buang dari kamar mandi 

(toilet) dan dapur. 
Mobil Pembuangan ~I 

t '--------' 
TPA 

,---L_im_b_a_h_p_a_d_at_K_M---,~,-I_s_e_p_ti_c _Ta_n_k---ll--_.....;>~~_p_er_e~sa_p,..a_n ---I 

I t Limbah Cair 

Water pump 

Resapan 

Baktam~!i'ng 
t ll.ljl:m \)~,Wjh; i,_:~ 

Riol Kota 

Gambar 4.3 : Pengefolaan sampah 

Sumber : Dokumen pribadi 
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BABV 

KAJIAN TEORt 

5.1 PENEKANAN DESAIN: ECO-TECH 

Latar Belakang Penekanan Desain 

Dasar Pemikiran 

Kawasan Wisata 
Telaga Menjer 

~ Menciptakan pariswisata 
Ecotourism sebagai berkelanjutan 

acuan dalam 
pengelolaan wisata 

~ 
Penyelesaian permasalahan Sinergi bangunan 

yang timbul 
~ dengan lingkungan 

~ ,---+ 
Hemat energi 

Eco-tech J 

,---+ 
Pengelolaan sampah 

Skema 5.1 : Alur pikir 
Sumber : dokumen pribadi 2011 

Telaga Menjer merupakan telaga terbesar di Kabupaten Wonosobo, yang terletak di 

Kecamatan Garung, memiliki luas 70 hektare kedalaman danau 45 m. Suhu rata-rata 

kawasan ini antara 15-24°c dengan curah hujan 4.802 mm per tahun. Kondisi fisik 

Telaga Menjer memiliki referensi visual yang yang indah dengan hamparan telaga yang 

dikelilingi oleh pegunungan dan perbukitan serta masih terjaga kealamiannya. Sejak 

dari dulu keberadaan Telaga Menjer ini telah memberikan kontribusi bagi masyarakat 
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sekitarnya dengan dijadikan tempat untuk budidaya perikanan air tawarnya, dan 

memberikan lapangan pekerjaan lain di sektor wisata dengan persewaan berkeliling 

telaga untuk wisatawan, selain itu juga Telaga Menjer tersebut dijadikan sebagai PL TA 

untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di sekitar kabupaten Wonosobo. Sehingga 

dengan keberadaan pariwisata di Telaga Menjer diharapkan tidak memutus serta 

merusak manfaat yang telah ada dan dirasakan oleh masyarakat sekitarnya. 

5.1.1 Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori 

Perencanaan 
menurut kebutuhan 

dan manfaat 
manusia 

o 
o 

o 
o 

o 
" 0 0 

Perencanaan bangunan 
yang menguntungkan 
bagi masyarakat dan 

lingkungan 

.. 

'" o 

o 

Bangunan Ekologis 
- Struktur 
- Bahan Bangunan 
- Teknologi 

Bahan bangunan 
dipilih menurut 

persyaratan ekologi 

Mutu & kualitas 
bahan bangunan 

o 
o 

o 
00 

o 
o 

o 
o 

o 

Skema 5.2 : Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori 
Sumber: dokumen pribadi 2011 
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Pengertian eco-tech 

Ecotechnology itu berarti semua teknik I teknologi yang berkelanjutan yang dapat 

mengurangi kerusakan ekosistem, mengadopsi ekologi sebagai dasar fundamental, dan 

memastikan orientasi pencegahan dalam pelaksanaan konservasi keanekaragaman 

hayati dan pembangunan berkelanjutan dapat dianggap sebagai bentuk eco-technology 

I eco-tech. Eco-tech mengintegrasikan dua bidang studi yang saling melengkapi para 

'ekologi teknik' dan 'teknik ekologi: memerlukan pemahaman yang substansial dari 

struktur dan proses ekosistem serta masyarakat, karena merupakan satu kesatuan. 

Pandangan I paham dari Eco-tech : 

• Self-design 

Eco-tech melibatkan diri dalam menerima konsep dari kemampuan membentuk 

pola diri dari ekosistem dan alam. Ekosistem juga membuat sesuatu yang indah 

dengan memulai memanipulasi bentuk fisik dan kandungan kimia dari 

lingkungan, untuk membuatnya lebih baik. Kemampuan pembentukan pola diri 

dari ekosistem yang,teknik ekologi sadari sebagai ciri khusus, karena 

mengijinkan alam melakukan sebuah "teknik" kita hanya berpartisipasi sebagai 

tenaga pembangkit pilihan dan fasilitator untuk pencocokan lingkungan dengan 

ekosistem, kemudian sisanya dilakukan oleh alam. 

• Konservasi ekosistem 

Sarna halnya seperti teknisi I insinyur yang bergantung pada banyaknya 

peralatan dan bahan mentah untuk membuat produk, teknik ekologi juga sangat 

bergantung dengan banyaknya spesies dan ekosistem, oleh karena itu sangat 
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kontraproduktif untuk menghilangkan, mengurangi, bahkan mengganggu 

ekosistem alam kecuali bila hal itu dibutuhkan. Kesimpulannya eco-tech akan 

memandu kita kepada etika konservasi lingkungan yang lebih baik. 

• Solar basis 

Karena ekosistem adalah sistem dengan dasar energi surya baik itu secara 

langsung maupun tak langsung. Sistem konsep berkesinambungan adalah dasar 

dari eco-tech, ketika sistem telah dibangun dan diletakkan di suatu tempat maka 

harus bisa menopang sistem itu sendiri . 

Pembangunan Ekologis 

Penerapan eco-tech tentunya harus dimulai dengan perencanaan pembangunan 

secara ekologis, karena dalam penerapan eco-tech ,ekologi merupakan dasar 

fundamental. Kemudian alam sebagai pola perencanaan yang holistis kemudian dapat 

disimpulkan dengan persyaratan berikut : 

1. Penyesuaian pada alam lingkungan setempat, mengusahakan bahwa 

bangunan yang direncanakan tidak mencemari lingkungan dan maupun 

mel)1butuhkan energi yang berlebihan. 

2. Menghemat sumber energi alam yang tidak dapat diperbarui dan mengirit 

penggunaan energi. 

3. Memelihara sumber lingkungan (udara, tanah, air) 

4. Memelihara dan memperbaiki peredaran alam 
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5. Oapat melakukan regenerasi dari segata bahan bangunan, bahan fimbah, 

dan mudah dipelihara. Semua limbah dan sampah dapat diregenerasi 

dalam suatu kelompok bangunan. 

(Sumber: Heinz F. Bambang S (1998) Dasar-dasar eko-arsitektur. him 72) 

5.1.2 Studi Preseden 

ECO-RESORT IN MOUNT KINABALU, SABAH (BORNEO), MALAYSIA 

Gambar 5.1 :Masterplan Eco-resort 

dengan tetap memperhatikan tapak 

dan keadaan sekitar. 

Sumber : www.hectorceballos.com 

pengembangan master plan dan desain Eco-

Resort, berkaitan dengan Arsitek Yukio 

Hasegawa Kota Kinabalu, Malaysia. Proyek, 

yang terletak di sebidang 31.000 meter persegi, termasuk ecotechniques seperti 

pemanas air tenaga matahari, septic tank anaerobik, ventilasi silang alami, jalur 

kendaraan bertenaga listrik, jalan alam interpretif dan taman botani tanaman asH. 
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Gambar 5.2 : Sketsa desain restoran 

Sumber : www.hectorceballos.com 
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Bentuk desain restoran yang 
memberikan ekspresi structural yang 
menyesuaikan lokalitas setempat 
selain itu tidak mengubah bentukan 
tapak yang cenderung tak beraturan 

Penerapan dan perlakuan struktur 
yang menyesuaikan tapak dengan 
teknologi sederhana tetapi dengan 
tampilan struktur yang inovatif. 

Sketsa situasi dan gam bar potongan 
restoran dengan bentuk atap yang 
unik tetapi memperhatikan lokalitas 
setempat yang terwujud dengan 
penggunaan bahan bangunan dan 
struktur 

Gambar 5.3 : ekspresi struktur bangunan yang menonjol. 
Sumber: www.hectorceballos.com 

134 



5.1.3. Kemungkinan Penerapan Teori Penekanan Desain 

Menggunakan bahan bangunan alami atau dapat dibudidayakan kembali. 

Bahan bangunan alam yang tradisionat seperti batu atarn, kayu, bambu, tanah liat, dan 

sebagainya tidak mengandung zat kimia yang mengganggu kesehatan. Selain itu pula 

penggunaan bahan bangunan alami meminimalkan energi yang dikeluarkan pad a saat 

pembangunan karena membangun berarti suatu usaha untuk menghemat energi dan 

sumber daya alam. 

lfJff£liJ@]ff@@ £Z®J:l(J[J 

~ I /tii--- j ill I' 1;" \ a&J .~AI ~k ._, 
" y ;-li ' . I 

I ' -I -, -, -, -I .l'A'~ -~- lmrr~ ~1jJ111n 
nertL.J1 t;((?,;h-y~w.tZi B .~. d!~ • BfA 
--~----- y, // 1/,'/ //" k,/Jb;; 

• //.0 v//'//./ VP'//// 
. , I C 

>7W.b~F - D E F 

Gambar 5.4 : Bahan bangunan alami 
Sumber : Heinz frick, Pujo L setiawan . ( 2000 ) Ilmu Konstruksi 
Struktur Bangunan. Universitas Soegijapranata. Kanisius 

Penghematan energi dengan memanfaatkan air tadah hujan dan menggunakan 

ventilasi alam! untuk menyejukkan di daiam bangunan. 

Perencanaan eca-tech juga membahas tentang bagaimana energi itu tidak hanya 

digunakan dan dihabiskan tetapi juga dikelala sehingga mengurangi dampak krisis 

energi dengan meminimalkan penggunaan energi seperti; memanfaatkan terang langit 

pada siang hari sebagai penghematan energi listrik, pemanfaatan air hujan sebagai 

sumber air bersih dan sebagainya 
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!I<1lU/antalang 

pipalunpa..'l 

1!:::::=-=-~::!l ~~~~~~~n 
I'llPapcmbum:g[ln::' \f2" 

luas atap penampang air hujan tercemar: penampung air hujan bersih: 
rnisa1nya 100 m~ isinya luas lanlei ;.c tingginya (t) isinya 1.5 mJ pero.r~ng, alau 

;= luas alap x 2 mm air hujan 10 mZ alap per m) ls lnya 
(200 liler per 100 m~ atap) (100 me alap ;; 10 mJ

;:; 6 orang' 

Gambar 5.5 : sistem pemanfaatan air hujan 

Gambar 5.6: Sirip pada bukaan dinding untuk menghindari 
panas dan pemanfaatan terang langit (1) sirip tegak. (2) 
sirip horisontal, (3l kombinasi sirip tegak dan honsontal. 
$umber: Arsitektur Ekologis, hrm 49 

Sumber : IImu konstruksi penengkapan dan utilitas 
bangunan 2,Kanisius. Yogyakarta. 2001. Hlm:122 

Penggunaan material dinding batualam digunakan pada bangunan yang berada di Juar 

daerah peraiaran telaga seperti kantor pengelola, restoran, dan sebagainya. 

Penggunaan batu alam sebagai material dinding karena merupakan potensi di sekitar 

kawasan dan selain itu batu alam membertkan kesan kokoh dan kuat. 

Bangunan menggunakan stuktur panggung atau model split level, sengkedan dan 

apung 

Struktur panggung tidak merusak lahan kontur dan sekaligus dapat merespon suhu 

ding in dan kelembaban pada tapak kawasan, struktur apung dipergunakan pada 

peletakan di atas air. 
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f.2. KAJIAN TEORI PERMASALAHAN DOMINAN 

_____ ",~nata_anJlangunan1ang-liersjn-eIgLD~ngan A/am Sekitar" 

Permasalahan dominan yang diambil berkaitan dengan penataan bangunan sehingga 

selaras dengan lingkungan sekitar, pada pengembangan obyek wisata Telaga Menjer 

sehingga hadirnya sebuah bangunan bukan untuk merusak lingkungan yang ada 

melainkan memaksimalkan potensi alam yang ada. Sehingga bangunan menjadi bag ian 

dari alam. 

Hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dominan pada Penataan 

bangunan yang bersinergi dengan alam sekitar , teraplikasi pada: 

• Penciptaan visual antara ruang luar dan ruang dalam yang menunjukan 

tidak adanya batasan dan menjadi satu. 

• Penataan massa bangunan yang searah dengan dan memperhatikan 

orientasi bangunan terhadap view dan pemaksimalan energi alami seperti 

terang langit dan angin. 

• Meminimalisir kerusakan akibat bangunan yang didirikan terhadap alam. 

a. Kualitas Visual 

Kualitas visual bukan hanya dipengaruhi oleh view pOint yang dituju tetapi juga 

ditentukan oleh pendapatan pandangan dari bangunan yang ada, dalam hal ini 

bukaan-bukaan tertentu memberikan kualitas hasil pendapatan akan 

pemandangan keluar yang berbeda-beda. 
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1. Bukaan pada bidang 

• • -- . . . . . .... , . , •• , ••••. • . -.,' 1 

Gambar 5. 6. Bukaan 
pada bidang 

Sumber: Ching. D. K, 
Arsitektur, bentuk dan 

Susunannya. 

Bukaan pada pusat bidang memfokuskan suatu 

pemandangan luar yang hendak dicapai dari 

dalam bangunan dan menciptakan kesan stabil 

dan kaku (terfokus) dan secara visual 

mengorganisir permukaan 

Lubang-Iubang pembukaan yang berulang dapat 

dikelompokan untuk suatu kesatuan komposisi di 

dalam bidang tersebut untuk menciptakan suatu 

gerakan visual yang berseri pada sepanjang 

permukaan bidang tersebut 

Apabila suatu lubang pembukaan sebuah bidang 

bertambah besar ukurannya maka suatu sa at akan 

berubah menjadi figure di dalam kawasan yang 

mengelilinginya dan berubah menjadi unsure positif 

yaitu ebuah bidang transparan yang dibatasi oleh 

bingkai 
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2. Bukaan pada Sudut 

Gambar 5.7. Bukaan pada 
Sudut 

Sumber: Ching. D. K, Arsitektur, 
bentuk dan Susunannya. 

Gambar 5.8. Bukaan diantara bidang-bidang 
Sumber: Ching. D. K, Arsitektur, bentuk dan 

Susunannya. 

Bukaan yang ditempatkan pada sudut-sudut 

ruang akan memberikan suatu orientasi 

diagonal. Efek arah ini untuk memperoleh 

pemandangan yang diinginkan dan juga 

membentuk pemandangan memutar yang 

terputus-putus. 

Merubah sudut dengan suatu lubang 

pembukaan horizontal akan memperluas 

lapisan ruang horizontal dan memperluas 

pemandangan alam dari dalam ruang 
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b. Penataan Massa Untuk memperoleh visualisasi 

Untuk meperoleh best View yang menyeluruh maka perlu dipertimbangkan dalam 

penataan massa bangunan , beberapa alternatif diantaranya: 

1. Penataan secara linier 

~----------------- ---~ 

PQQoggg 

Gambar 5.9. Organisasi linier 
Sumber: Ching. D. K, Arsitektur, bentuk dan 

Susunannya. Hal 198 

2. Penataan secara radial 

Penataan linier pada dasarnya terdiri dari 

sederetan ruang. Ruang-ruang ini dapat 

berhubungan secara langsung satu dengan 

yang lainnya atau dihubungkan melalui ruang 

linier yang berbeda dan terpisah. 

Organisasi linier biasanya terdiri dari ruang-

ruang yang berulang, serupa dalam hal 

ukuran, bentuk dan fungsi. 

Penataan radial memadukan unsur-unsur baik 

organisasi terpusat maupun linier. Organisasi 

ini terdiri dari ruang pusat yang dominan 

dimana sejumlah organisasi linier berkembang 

menu rut arah jari-jarinya. Apabila organisasi 

terpusat adalah sebuah bentuk yang introvert 

yang memusatkan pandangannya ke dalam 

ruang pusatnya, maka organisasi radial adalah 

sebuah bentuk yang ekstrovert yang 

mengembang keluar lingkupnya. 

Gambar 5.10. Bukaan diantara bidang-bidang 140 
Sumber: Ching. D. K, Arsitektur, bentuk dan 

Susunannya.Hal208 
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5.2.1 Studi Preseden 

KAMPUNG SAMPIREUN 

Lokasi di Oesa Sukakarya, Samarang, Garut, Jawa 

Barat. Kira-kira 11,5 Km dari Kota 

Garut dan 75 Km dari Kota Bandung. Fasilitas yang 

ditawarkan adalah : Lobby, Restoran, Toko Souvenir, 

Coffee shop, gazebo, danau, dermaga, playground, 

galery, mini library, mushola. 

Jenis kamar tamu yang ditawarkan adalah : 

• Kalapalua Suite 7 buah : 1 Kamar Tidur + teras 

• Kurjati Suite 4 Buah : 1 Kamar tidur + 1 Ruang keluarga + teras 

• Waluran Suite : 2 Kamar tidur + 1 Ruang keluarga + teras 

Penataan massa bangunan bungalow berorientasi langsung 

dengan lingkungan sekitar telaga dengan penataan massa 

yang Iinier. Arah hadap bangunan memanfaatkan view yang 

menjadi potensi lingkungan. 

Gambar 5.11 : bangunan bungalow kampong Sampireun 
Sumber : www.kampungsampireun.com15 Maret 2011 

141 



Penciptaan ruang luar dan dalam pada bangunan 

restoran menerapkan bukaan yang luas sehingga 

terdapat dialog ruang luar dengan secara visual. 

Gambar 5.12: Restoran kampong Sampireun 
Sumber : www.kampungsampireun.com15 Maret 2011 

5.2.2. Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

• Penataan masa bangunan yang direncanakan tidak berlawanan atau 

mengikuti garis kontur, sehingga tidak merusak alam dan menciptakan 

karakteristik pegunungan pada kawasan. 

Gambar 5.13: siteplan Natura 
Sumber : Dokumen KKL Bali 2007 

• Penggunaan prinsip struktur panggung dan apung pada bangunan-

bangunan tertentu untuk memaksimalkan view. 

Gambar 5.14: Struktur panggung 
Sumber: Dokumen pribadi 2011 
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• Penggunaan material transparan yang lebar sebagai pembams ruang 

luar dengan dalam untuk mengurangi udara dingin y~ng masuk tetapi 

tetap dapat memaksimalkan view. 

• Pemanfaatan material lokal kayu 
khususnya batu alam yang dapat 
menyerap dan menyimpan panas 
lebih lama. 

Gambar 5.15: dinding batu alam 
Sumber : Dokumen pribadi 2011 
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