
BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Proyek 

Perkembangan dan pertumbuhan suatu ruang perkotaan memberikan 

dampak secara langsung ataupun tidak lang sung terhadap bentuk fisik dari ruang 

perkotaan secara keseluruhan, seperti yang terjadi pad a kota Semarang dan 

sekitarnya. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk kota, 

ketersediaan lahan untuk kepentingan masyarakat semakin sempit, sehingga 

penyediaan ruang terbuka untuk sarana rekreasi dalam suatu lingkungan terkadang 

diabaikan. Faktor penting dalam permasalahan lingkungan adalah besarnya populasi 

manusia. 

Pertambahan jumlah penduduk merupakan faktor utama yang 

mempengaruhi perkembangan pemukiman dan kebutuhan prasarana/sarana 

perkotaan. Dari hal tersebut kebutuhan rekreasi menjadi sangat penting bagi 

masyarakat Semarang dan sekitarnya tetapi pad a kenyataanya kebutuhan akan 

rekreasi cenderung terabaikan, Taman Wisata Air SSJ (Segara Swarga ing Jawa 

Dwipa) diharapkan mampu memenuhi kebutuhan rekreasi untuk tempat melepas 

penat, lelah, pada hari libur dan weekend yang ditujukan untuk rekreasi keluarga 

yang mencakup semua kalayak umur. 

Taman Wisata Air SSJ merupakan suatu perancangan baru yang 

diharapkan menambah variasi wahana wisata taman air di Jawa Tengah. 

Perwujudan Taman Wisata Air lebih menekankan pada berbagai macam tema yang 

dapat menunjukan kekhasan, kidentikan j dan karakteristik budaya Jawa Tengah. Hal 
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ini ditunjukan selain untuk tempat rekreasi juga untuk memperkenalkan kepada 

masyarakan yang berkaitan dengan kebudayaan yang mulai ditinggalkan. 

1.2. Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1 . Tujuan 

a. Sebagai sarana hiburan dan tempat rekreasi yang berada pada daerah 

Kabupatan Semarang. 

b. Mengunakan tema -tema tradisonal sebagi salah satu fasilitator dalam 

memperkenalkan kebudayan terhadap masyarakat, untuk mengakat nilai 

budaya. 

1.2.2. Sasaran 

a. Memenuhi kebutuhan sarana rekreasi masyarakat Jawa tengah dan 

memberikan ragam yang baru kepada masyarakat tentang wisata air yang 

mampu mengembangkan pariwisata di daerah sekitar dan Jawa Tengah, 

sebagai sarana rekreasi keluarga untuk semua kalayak umur, yang berupa 

taman hiburan butan dan taman huburan alam yang diperpadukan. 

b. Menambah ragam wisata taman air yang ada di Jawa Tengah dengan 

penerapan penggabungan beberapa tema taman wisata air tradisonal . 

c. Penerapan Arsitektur Ekologis dalam upaya pengolahan air yang berkaitan 

dengan water treatmet dan pengadaan air, baik sumber air (base ftow) 

me menu hi atau tidak dengan memperhatiakan sistem hidrologi pada lokasi 

dan untuk meningkatkan kualitas lingkungan terutama akan kebutuhan air 

bersih. 
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1.3. Lingkup Pembahasan 

Taman Wisata Air SSJ (Segara Swarga ing Jawa Dwipa) merupakan suatu 

perancangan baru mengenai taman wisata air dengan menggabungkan berbagai 

macan tema taman wisata air yang ada di Jawa sebagai penerapan tema. 

Penerapan tema diambil berdasarkan bentuk arsitekturnya bukan arti secara 

historisnya. Perancangan baru Taman Wisata Air SSJ merupakan penerapan dari 

arsitektur mofologi pencampuran antara tradisional dan modern. 

1.4. Metode Pembahasan 

1.4.1. Metoda Pengumpulan Data 

a. Observasi langsung 

Observasi langsung dilakukan melalui survei, dan pengamatan lokasi tapak 

dan tempat wisata yang diusulkan sebagai tema perancangan seperti : Taman Sari 

Jogja, Candi Ratu Boko, dll . Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data fisik 

yang menjadi objek penelitian. Data yang diperoleh berupa dokumentasi gambar dan 

video. Data observasi langsung adalah data sekunder. 

b. Interview 

Interview dilakukan untuk mendapatkan keterangan mengenai sejarang lokasi 

penelitian sebagia kasus studi guna untuk mengetahui tentang latar belakang 

sejarah yang akan diperkenalkan kepada masyarakat. Interview ini didapat dari 

pemandu wisata. 
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c. Studi Literatur 

Studi literatur digunakan sebagai data sekunder untuk melengkapi observasi 

dan interview. Studi literatur diterapkan dalam pengolahan tapak, motode =- metoda 

pengolahan water treatment, sistem ekologis, dan sebagai contoh penggabungan 

tata layout tema yang berbeda. 

1.4.2. Metoda Penyusunan dan Analisa 

a. Analisa secara deduktif 

Taman sebagai tempat rekreasi adalah Taman adalah ruang yang terbatas 

pemakaiannya dan mempunyai bentuk yang fleksibel. Taman dikembangkan dengan 

konstruksi fisik yang minimum dengan dominasi unsur alam. Merupakan tempat 

bersantai, melihat-lihat pemandangan, melepas lelah, bermain serta aktivitas rekreatif 

lainnya. Taman menyediakan komposisi visual dan sirkulasi udara yang 

dikembangkan secara intensif sebagai tempat bersatunya manusia dengan alam, 

dimana keduanya merupakan unsur yang saling menyesuaikan. Taman wisata air adalah 

taman yang difungsikan sesuai dengan diskripsi taman sebagai tempat rekreasi dengan 

dominasi unsuur alam berupa tatanan landskape air untuk sarana hi buran, bermain, 

melepas penat dll. 

b. Analisa secara induktif 

Studi kasus menggunakan beberapa kolaborasi atau pencampuran tema -

tema wisata air yang menjunjung nilai kebudayaan baik dari fiksi (Taman Sari Jogja, 

Candi Hatu Boko, Pemandian MOjokerto, sistem irigasi sawah,dU) dan non fiksi 
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(curuk 7 bidadari, rawa pening, dll). Studi kasus tersebut di kolaborasikan pada suatu 

lokasi kawasan taman wisata air dengan pangaturan landskape harmonis. 

c. Mengutip 

Pengambilan desain tidak secara keseluruhan dari beberapa studi kasus yang 

telah dilakukan dengan mengambil fungsi utama pada studi kasus yang diteliti. 

d. Membuat Asumsi 

Taman wisata air SSJ (Segara Swarga ing Jawa Dwipa) merupakan suatu 

asumsi dari penulis untuk memperkenalkan wisata air kepada masyarakat yang 

mampu menggambarkan kekayaan, keindahan, variasi wisata air dari segi budaya 

yang tidak kalah dari desai taman wisata air modern. Tema - tema yang ada diambil 

dari histori, legenda yang berada di Jawa. 

1.4.3. Metoda Pemrograman 

Analisis menyeluruh atau pengujian terhadap objek penelitian berdasarkan 

sintesis primer dan sekunder untuk mendapatkan konsep, contoh taman wisata air 

dari berbagai tema dan untuk mendapatkan sintesa sebuah tatanan taman wisata 

yang baru dengan menunjukan kekhasan tema taman wista air di Jawa, sebagai 

trobosan desain baru taman wisata air serta memperkenalkan kebudaya dan 

pelestarian kebudayaan untuk pengetahuan. 
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1.4.4. Metoda Perancangan Arsitektur 

a. Konsep 

Taman Wisata Air SSJ (Segara Swarga ing Jawa Owipa) menggunakan 

konsep tradisional dari penggabungan beberapa tema taman air yang ada di Jawa 

sebagai pengungkapan kekayaan tradisi jawa. Penggabungan beberapa tema 

tersebut dengan mengunakan unsur modern baik pada material banguan yang 

digunakan, tata landskape, ataupun penambahan fasilatas modern. 

b. Rancangan Skematik 

Rancangan skematik Taman Wisata Air SSJ akan menggunakan sketsa 

tang an dan teknologi komputerisasi untuk menvisualisasikan konsep desain. 

c. Pengembangan Rancangan 

Pengembangan rancangan akan menggunakan komputerisasi baik untuk gambar 

2 dimensi dan 3 dimensi untuk menerapkan rancangan skematik ke dalam gambar 

kerja. 

d. Pembuatan Detail 

Oetai - detail diambil dari elemen bangunan yang mampu mengakat ciri 

tradisional dan tatalandskape dari tema - tern a taman wisata air yang akan 

diangkat. 

e. Presentasi 

Presentasi menggunakan media gambar kerja (20), powerpoint (visualisasi 

animasi), dan maket yang menunjukan keseluruhan desain secara 3 dimensi. 
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Diagram Pol a Pikir 

1---------------------------------, 
1 Pengembangan baru Taman Wisata Air SSJ I 

I L ________________________________ _ 

Pengumpulan 
Data 

1. Data Primer 
(Wawancara) 

--. 2. Data Sekunder 
(Survey & Literatur) 

1. Wawancara 
Penyusunan & --. 2. Deduktif (Literatur) 

Analisis 3. Induktif (Survey) 

Pemrograman --. Analisis dan Sintesis 

1. Konsep 
2. Rancangan 

Skematik 
Perancangan --. 3. Pengembangan 

Rancangan 
4. Detail 
5. Presentasi 

Desain baru 

1. Dinas Tata Kota 
2. Dinas PSDA 
3. Pemandu wisat a 

1. Taman Sari jogja 
2. Candi Ratu Boko 
3. SPA 

1. Peraturan Daerah 
2. Kebutuhan & Keinginan Klien 

--~. (PEMDA, & Masyarakat). 
3. Penggabungan beberapa tema 
4. Lokasi 

Konsep: 
1. Tradisional (penggunaan bahan 

material dan desain tata landskape 
berdasarkan contoh) 

• 2. Pengolahan limbah tanpa mencemari 
airtanah 

3. Penyediaan debit air berdasarkan 
base flow 

Desain Taman Wisata Air SSJ yang 
Dapat Mengatasi Permasalahan : 

__ •• 1. Kurangnya fasilitas hiburan rekreasi 
2. Alternatif desain baru dalam dunia 

wisata air 
3. Pengorganisasian tema yang 

berbeda menjadi kesatuan yang 
harmonis 

4. Penyediaan air tanpa mengganggu 
ekosistem 
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1.5. Sistematika Pembahasan 

Dalam Proyek Akhir Arsitektur ini akan digunakan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Berisi tentang uraian yang mengantarkan, mengahului dan mengenalkan 

seluruh materi L TP yang memuat latar belakang, tujuan dan sasaran pembahasan, 

ling~up pembahasan, dan metode pembahasan. 

BAB II. T1NJAUAN PROYEK 

Berisi tentang: tinjauan umum; tinjauan khusus dan kesimpilan, batasan dan 

anggapan. 

Tinjauan umum merupakan uraian deskripsi umum, pengentar kepada 

permasalahan dan memeberi wawasan tentang kasus mengenai gambaran umum, 

latar belakang - pekembangan - trend, sasaran yang akan dicapai. Pembahasan 

deskriptif analisa tentang kasus proyek secara mendalam akan dibahas dalam 

tinjauan khusus. Tinjauan khusus memuat terminologi proyek (pengertian 

epistemologis, latar belakang sejarah), kegiatan (pelaku, fasHitas, peralatanl 

prasarana), spesifikasi persyaratan desain, deskripsi konteks dasa/kota yang 

menguraikan tentang desa/kota tempat atau lokasi kawasan, studi banding dan 

permasalahan desain. 

BAS III. ANALISA PENDEKATAN ARSITEKTUR 

Berisi tentang analisa pendekatan arsitektur (analisa konteks lingkungan, 

analisa skenario perencanaan kawasan, dan analisa kondisi sistem sarana dan 

prasarana) dan analisa pendekatan masing - masing (analisa pendekatan 

arsitektur, dan analisa pendekatan sistem banguan). 
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BAB IV. PROGRAM ARSITEKTUR 

Berisi tentang uraian sintesis secara kuantitatif dan kualitatif yang 

mendasarkan pada analisa pendekatan di atas sekaligus merupakan kesimpulan 

secara menyeluruh dari uraian terdahulu mengenai program kawasan (konsep 

program dan tema kawasan, tujuan perancangan (design objective), faktor penentu 

perancangan (design determinant), faktor persyaratan perancangan (design 

requirement), skenario program kawasan keseluruhan, program besaranluas 

kawasan, program prasarana dan sarana kawasan) dan program masing - masing 

fungsi (program kegiatan, program sistem struktur, program sistem utilitas, dan 

program tapak kawasan) . 

BAS V.KAJfAN TEORI 

Berisis tentang dua materi pokok, kajian teori penekanan desain yaitu 

pengejawantahan dari subjektivitas perancangan (merupakan faktor subjektif ~ 

eksternal), pilihan pribadi untuk memberi warna hasil perancangan dengan salah 

satu aspek yang memberi nilai tambah pad a terhadap penekana desain. Penekanan 

desain dikaitkan dengan masalah bentuk - teknologi - linhkungan budaya/ perilaku, 

terkait dengan konsep arsitektur. Dan kajian teori permasalahan dominan yaitu 

permasalahan pokok yang dikaitkan dari permasalahan desain dan menjadi faktor 

penentu optimalisasi hail desain. Permasalahan dominan yang dikaitkan dengan 

bentuk - teknologi- lingkungan budaya/perilaku 
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