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BAB IV. 

PROGRAM ARSITEKTUR 

 

4.1. Program Kawasan 

4.1.1. Konsep Program dan Tema Kawasan 

a. Aspek Citra Arsitektur 

Kawasan Wisata Tepian Sungai Bengawan Solo di Surakarta ini 

merupakan sebuah kawasan wisata yang berfungsi sebagai wahana 

rekreasi sekaligus edukasi. Lokasinya yang berada di tepian sungai 

Bengawan Solo mencitrakan bahwa kawasan wisata ini mengangkat 

“Sungai Bengawan Solo” sebagai ikon wisatanya. Kawasan ini 

mengedepankan unsur-unsur pariwisata berkelanjutan yang mengarah 

kepada wisata ekologi (ekowisata). Sehingga dalam perencanaannya, 

kawasan ini diarahkan untuk menjadi sebuah kawasan wisata rekreasi 

edukasi yang ramah lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat lokal. 

 

b. Performance Kawasan 

Pada lokasi Kawasan Wisata Tepian Sungai Bengawan Solo di 

Surakarta ini terdapat sebuah taman yang letaknya berada di bantaran 

sungai yakni Taman Urban Forest. Taman ini digunakan oleh warga sekitar 

untuk tempat bermain, berkumpul, nongkrong, bersepeda, memancing, 

merumput, berolahraga, dan sebagainya. Selain itu, di taman ini sering 

diadakan event-event antara lain Budaya Tebar Mino, Larung Gethek Joko 

Tingkir, Bengawan Solo Festival, dan sebagainya. 
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Dengan adanya aktivitas dan event-event yang sering diadakan pada 

kawasan ini, maka akan sangat berpotensi untuk dikembangkan sebuah 

kawasan wisata yang mengangkat “Sungai Bengawan Solo” sebagai 

landmark dari kawasan ini. 

 

c. Aspek Fungsi Kawasan 

Lokasi Kawasan Wisata Tepian Sungai Bengawan Solo di Surakarta ini 

berada pada Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, yang masuk ke 

dalam Sub Pusat Pelayanan Kota Kawasan V. Menurut pranata yang 

berlaku, bahwa Kawasan V diarahkan dan ditetapkan dengan fungsi utama 

sebagai kegiatan Pariwisata, Pendidikan Tinggi, dan Industri Kreatif. 

Penetapan fungsi kawasan sebagai kegiatan Pariwisata tersebut, diperkuat 

dengan adanya bentang alam berupa Sungai Bengawan Solo yang memiliki 

potensi-potensi yang dapat diangkat dan dikembangkan. 

 

d. Aspek Prospek Kawasan 

Melihat potensi Bengawan Solo yang namanya sudah termahsyur 

hingga ke mancanegara serta warga sekitar kawasan masih banyak yang 

membutuhkan pekerjaan, maka kedua hal ini dapat dimanfaatkan untuk 

saling melengkapi.  
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Diagram 4.1 Hubungan SDM & SDA Kawasan Wisata 
Sumber : Analisis Pribadi 
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Sungai Bengawan Solo yang selama ini hanya terkenal melalui lagu 

keroncong ciptaan Gesang saja, kini akan lebih terkenal melalui wisatanya 

yakni Kawasan Wisata Tepian Sungai Bengawan Solo di Surakarta. Sungai 

Bengawan Solo merupakan salah satu ikon Kota Surakarta, dengan adanya 

proyek kawasan wisata yang direncanakan, nantinya akan lebih 

meningkatkan Citra Pariwisata kota ini. 

 

4.1.2. Tujuan Perancangan, Faktor Penentu Perancangan, Faktor Persyaratan 

Perancangan 

 

a. Tujuan Perancangan 

Tujuan dari perancangan proyek Kawasan Wisata Tepian Sungai 

Bengawan Solo di Surakarta ini diantaranya adalah: upaya pengembangan 

dan pelestarian aset berharga Kota Surakarta yakni Sungai Bengawan 

Solo, dalam bidang pariwisata; memberikan sarana rekreasi sekaligus 

mengedukasi wisatawan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan 

Sungai Bengawan Solo; meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat di 

sepanjang aliran sungai Bengawan Solo di wilayah Kota Surakarta; 

meningkatkan Citra Pariwisata di Kota Surakarta; serta ikut mendukung 

rencana pemerintah Kota Surakarta terkait dengan rencana revitalisasi 

Sungai Bengawan Solo. 

 

b. Faktor Penentu Perancangan 

Beberapa faktor yang turut menjadi penentu perancangan proyek 

Kawasan Wisata Tepian Sungai Bengawan Solo di Surakarta ini ialah 

Pelaku; Aktivitas; Fasilitas; Lokasi, Kondisi, Potensi, dan Kendala pada 

Tapak Kawasan; serta Konsep Desain.  
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 Pelaku 

Pelaku pada Kawasan Wisata Tepian Sungai Bengawan Solo ini 

merupakan penentu segala bentuk perancangan yang terdiri dari 

Pemerintah, Pengelola Swasta, Warga Sekitar, dan 

Pengunjung/Wisatawan yang akan menggunakan kawasan wisata, 

sehingga dibutuhkan pemikiran-pemikiran baik fisik maupun non fisik 

yang nantinya akan mempengaruhi pelaksanaan kawasan wisata 

dikemudian hari. Pemikiran fisik berupa kebutuhan ruang dan 

besarannya, sedangkan pemikiran non fisik berupa kualitas masing-

masing bangunan maupun keseluruhan kawasan wisata. 

 

 Aktivitas 

Aktivitas yang dilakukan dalam kawasan wisata ini 

dikelompokkan menjadi beberapa zona. Yakni meliputi pengelompokan 

kegiatan, pola kegiatan, hubungan antar ruang, sifat kegiatan, dan area 

indoor/outdoor, sehingga akan menghasilkan sirkulasi yang jelas pada 

kawasan. 

 

 Fasilitas 

Fasilitas pada kawasan terbagi menjadi beberapa kelompok, 

yakni kelompok fasilitas penerima, kelompok fasilitas utama, kelompok 

fasilitas penunjang, kelompok fasilitas pendukung, kelompok fasilitas 

pengelola, serta kelompok fasilitas servis. 

 

 Lokasi, Kondisi, Potensi, dan Kendala pada Tapak Kawasan 

Pengaruh dari faktor lokasi, kondisi, potensi, dan kendala pada 

tapak kawasan terhadap perancangan adalah pada penataan massa 
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bangunan dan lansekap, penempatan orientasi bangunan serta respon 

terhadap lingkungan. 

 

 Konsep Desain 

Konsep desain dari suatu proyek juga merupakan faktor penentu 

dalam perancangan. Dalam hal ini adalah untuk memberikan 

penekanan dan ciri khas dari proyek yang direncanakan, agar menjadi 

daya tarik tersendiri bagi pengunjung/wisatawan dan lingkungan sekitar. 

 

c. Faktor Persyaratan Perancangan 

Aspek Persyaratan Persyaratan Perancangan 

K A W A S A N 

- Berada di wilayah tepian Sungai Bengawan Solo di Kota Surakarta. 

- Kawasan potensial dijadikan wisata alam dengan fungsi rekreasi 

sekaligus edukasi. 

- Memiliki keindahan alam berupa pemandangan Sungai Bengawan 

Solo dan area hijau di tepian sungai. 

- Dekat dengan objek wisata lainnya. 

- Pencapaian dan aksesibilitas mudah. 

- Tersedianya fasilitas pendukung kegiatan di sekitar lokasi kawasan. 

- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai guna kebutuhan 

kawasan wisata. 

A R S I T E K T U R 

- Gaya arsitektural menyesuaikan kondisi arsitektur lokal Surakarta. 

- Tata letak dan tata bentuk bangunan tidak merusak atau mengganggu 

sistem ekologis alam pada kawasan. 

- Tata letak dan tata bentuk bangunan menyesuaikan topografi 

kawasan. 

- Bangunan di dalam kawasan wisata memiliki nilai estetis sehingga 

terlihat menarik, namun tetap serasi dan selaras dengan lingkungan 

sekitar. 

- Memperhatikan skala bangunan terhadap pengguna di dalam 

bangunan sesuai dengan hierarki fungsi bangunan. 

- Sirkulasi di dalam tapak kawasan harus efektif dan memiliki kejelasan, 

serta dapat digunakan oleh semua kalangan. 

- Zonasi kelompok-kelompok wisata antara yang berbayar dengan 

ruang publik harus jelas, sebagai upaya penataan sirkulasi yang baik 

dan teratur. 

B A N G U N A N 

- Pemilihan struktur, konstruksi, material, dan desain disesuaikan 

dengan kondisi lingkungan di tepian sungai untuk mewujudkan 

keamanan, keselamatan dan kenyamanan pada bangunan. 

- Sistem utilitas pada kawasan wisata harus mampu menjawab segala 

kebutuhan yang ada serta diperhatikan mengenai perawatannya. 

- Penggunaan material bangunan lokal, mudah didapatkan, ramah 

lingkungan, serta dapat diperbaharui. 
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- Penyediaan peralatan pemadam kebakaran serta terdapat jalur-jalur 

pengamanan darurat pada kawasan wisata, untuk mengantisipasi 

adanya insiden yang tidak diinginkan seperti kebakaran maupun 

bencana lainnya. 

- Penyediaan pengontrol ketinggian air sungai dan tanggul-tanggul 

pengaman untuk mengantisipasi adanya bencana banjir di kawasan 

wisata yang diakibatkan oleh kenaikan muka air sungai Bengawan 

Solo. 

L I N G K U N G A N 

- Penerapan prinsip-prinsip wisata berkelanjutan yang pro terhadap 

lingkungan, khususnya ekologi Sungai Bengawan Solo, supaya sebisa 

mungkin tidak mengganggu serta tidak menimbulkan gangguan yang 

berarti. 

- Menjaga iklim mikro pada kawasan wisata dengan cara reboisasi 

(penghijauan) baik dalam lingkungan tapak maupun kawasan. 

- Mengikuti pranata dan regulasi mengenai Ruang Terbuka Hijau dan 

Kawasan Lindung pada wilayah bantaran sungai Bengawan Solo. 

- Orientasi penataan bangunan pada tapak memperhatikan sinar 

matahari dan arah angin, yang dapat menjadi nilai tambah pada 

bangunan-bangunan maupun ruangan-ruangan yang ada di kawasan 

wisata. 

- Penyediaan prasarana pengolahan limbah untuk mengurangi 

pencemaran di kawasan wisata tepian sungai, serta pengolahan air 

hujan dan sampah untuk dapat digunakan kembali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.1 Faktor Persyaratan Perancangan 
Sumber : Analisis Pribadi 
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◊ Program Skenario Kawasan Makro ◊  

Gambar 4.1 
Program Skenario Kawasan Makro 

Sumber : digambar ulang dari Peta 
Bappeda Kota Surakarta 

Gapura Penanda Masuk Kawasan Wisata Tepian Sungai 

Bengawan Solo di Surakarta pada Jl. Ir. Sutami 

 Gapura Penanda Masuk 

Kawasan Wisata Tepian Sungai 

Bengawan Solo di Surakarta 

pada Jl. Ir. H. Juanda 

 

Sungai Bengawan Solo direvitalisasi 

sesuai dengan “Rekomendasi 

Pengendalian dan Penanganan Banjir 

Sungai Bengawan Solo” yang telah 

dipaparkan pada BAB III, halaman III – 13 

sampai dengan III – 15. 

Jalan Ir. H. Juanda, merupakan jalan utama 

pada kawasan wisata ini. Memiliki lebar ± 8 

meter, dapat dilalui kendaraan pribadi 

maupun kendaraan umum. Di sepajang jalan 

ini akan diberikan trotoar pejalan kaki dan 

jalur sepeda untuk mendukung konsep 

kawasan wisata ekologi. 

 Gapura Penanda 

Masuk Kawasan Wisata 

Tepian Sungai 

Bengawan Solo 

di Surakarta 

pada Jl. Ir. H. Juanda 

 

Wilayah Bantaran Sungai Bengawan Solo disterilkan 

dari bangunan serta dilakukan reboisasi untuk 

mengembalikan fungsi daerah hijau dan resapan.  

Tapak Mikro 

Tapak kawasan mikro memiliki fungsi wisata rekreasi 

sekaligus edukasi. Fasilitas: Wahana Informasi SBS, 

Menara Pandang, Wisata Air, Amphitheater, Wisata 

Souvenir, Wisata Kuliner, Area Olahraga, Wisata 

Permainan Tradisional. 

Taman Satwa Taru Jurug 

Merupakan salah satu objek wisata rekreasi edukasi 

kawasan. Fasilitas: Kebun Binatang, Wisata Air, 

Telaga, Taman, Area Permainan.  

 

TMP Kusuma Bhakti 

Merupakan objek wisata ziarah sekaligus wisata 

edukasi sejarah. Fasilitas: Makam Pahlawan, Taman 

Pintar, Perpustakaan, Relief Kepahlawanan, Area 

Istirahat, Taman. 

Permukiman & Home Stay 

Beberapa area permukiman warga dijadikan home 

stay sebagai sarana akomodasi bagi wisatawan yang 

hendak menginap. 

Pendidikan 

Merupakan sarana pendidikan SD bagi warga sekitar 

yang ikut mendukung wisata edukasi pada Kawasan 

Wisata Tepian Sungai Bengawan Solo di Surakarta. 

 

Perdagangan dan Jasa 

Merupakan sarana akomodasi bagi Kawasan Wisata 

Tepian Sungai Bengawan Solo yang mendukung 

masing-masing fungsi kegiatan lainnya. 

Taman Kota 

Ruang Terbuka Hijau pada kawasan dengan 

penataan lasekap yang estetis. Terdapat gapura 

penanda masuk Kawasan Wisata Tepian Sungai B.S. 

Bantaran Sungai Bengawan Solo 

Merupakan area hijau berupa Urban Forest dan 

dimanfaatkan sebagai Wisata Air Perahu. 

Industri Kreatif 

Merupakan salah satu tujuan wisata edukasi. Jenis 

industri: berbagai industri kecil dan rumah tangga 

seperti Kerajinan Tangan, Makanan (Oleh-oleh), Daur 

Ulang, Aksesoris, dsb. 

7,5 Ha 

17,6 Ha 

1,5 Ha 

10 Ha 

15,5 Ha 

7,4 Ha 

10,9 Ha 

6 Ha 

17,1 Ha 

Dermaga 

1 

Dermaga 

2 

Dermaga 

3 

4.1.3. Program Skenario Kawasan Keseluruhan 
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◊ Program Skenario Kawasan Mikro ◊ 

 

Keyplan Kawasan Makro 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Zona Penerimaan 

Diletakkan di sisi jalan utama yakni Jl. Ir. H Juanda. Zona penerimaan terdiri 

dari Area Parkir, Halte, Plaza, Loket Tiket, Lobby. 

Zona Fasilitas Utama 

Diletakkan pada bagian barat tapak berbatasan dengan anak sungai. Fasilitas 

utama berupa Wahana Informasi Sungai Bengawan Solo yang terdiri dari 

Museum SBS, Bioskop Mini SBS, dan Perpustakaan Mini SBS. 

Zona Fasilitas Penunjang 

Zona penunjang terdiri dari Pengelolaan, Menara Pandang, Panggung 

Terbuka, dan Wisata Air. Akan tetapi fasilitas Wisata Air diletakkan di bantaran 

Sungai Bengawan Solo. 

Zona Fasilitas Pendukung 

Zona ini diletakkan berdekatan dengan permukiman warga. Terdiri dari Wisata 

Belanja Souvenir, Wisata Kuliner, Area Olahraga Sedang, Wisata Permainan 

Tradisional, Rest Area, Masjid, Pelayanan Kesehatan, dan ATM Center. 

Zona Servis 

Zona servis diletakkan di lokasi ujung belakang tapak, terdiri dari gudang, 

pantry, pos keamanan, ruang petugas kebersihan, R. Pompa, R. Genset, R. 

MEE, Area Bak Sampah, Pengolahan Limbah. 

Zona Ruang Terbuka 

Zona ini merupakan wilayah bantaran sungai yang pada kondisi eksisting 

merupakan Taman Urban Forest. Pada zona ini akan direboisasi, 

dikembangkan dan ditata kembali, dengan seminimal mungkin memberikan 

dampak bagi lingkungan. Pada zona ini juga digunakan sebagai Wisata Air. 

Gambar 4.2 

Program Skenario Kawasan Mikro 
Sumber : digambar ulang dari Peta 

Bappeda Kota Surakarta 
 

A 

B 
C 

D 

F 

E 
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 Diagram 4.2 Pola Penempatan Fungsi Mikro 
Sumber : Analisis Pribadi 
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4.1.4. Program Besaran Luas Kawasan 

 Luas Total Fasilitas 

Pengelompokan Fasilitas Luas (m2) 

Penerimaan 448 

Utama 6.141 

Penunjang 1.454,78 

Pendukung 3.047,5 

Pengelolaan 508,12 

Servis 239,5 

Total 11.879 

Sirkulasi 20% 2.376 

Luas Total 14.225 

 

 Luas Ruang Luar 

Pengelompokan Fasilitas Luas (m2) 

Penerimaan + Parkir 9.639 

Wisata Air 334 

Area Olah Raga Sedang 998 

Area Permainan Tradisional 450 

Rest Area 130 

Total 11.551 

Sirkulasi 20% 2.310 

Jumlah Total 13.861 

 

 Studi Kebutuhan Luas Kawasan 

o Tapak Kawasan Mikro 

Luas Lahan = Total Luas Bangunan / KLB 

= 14.225 m2 / 0,3 

= 47.417 m2  (5 Ha) 

Luas Lantai Dasar = Luas Lahan x KDB 

= 47.417 m2 x 40% 

= 18.967 m2 

Open Space = Luas Lahan – Luas Lantai Dasar 

= 47.417 m2 –  18.967 m2 

= 28.450 m2 

Open Space Non Hijau = 13.861 m2 

Open Space Ruang Hijau = Open Space – Open Space Non Hijau 

= 28.450 m2 – 13.861 m2 

= 14.589 m2 

Luas Bantaran Sungai (Mikro) = 25.000 m2  (2,5 Ha) 

Tabel 4.2 Luas Total Fasilitas 
Sumber : Analisis Pribadi 

Tabel 4.3 Luas Ruang Luar 
Sumber : Analisis Pribadi 



IV - 11 
 

Luas Lahan Total 

Kawasan Mikro 

= Luas Lahan + Luas Bantaran Sungai 

= 5 Ha + 2,5 Ha m2 

= 7,5 Ha 

 

o Tapak Kawasan Makro 

Zona Tapak Mikro 7,5 Ha 

Zona Taman Satwa Taru Jurug 17,6 Ha 

Zona TMP Kusuma Bhakti 10,9 Ha 

Zona Industri Kreatif 7,4 Ha 

Zona Permukiman & Home Stay 15,5 Ha 

Zona Pendidikan 1,5 Ha 

Zona Perdagangan & Jasa 10 Ha 

Zona Taman Kota 6 Ha 

Zona Bantaran Sungai Bengawan Solo 17,1 Ha 

 

Luas Lahan Total Kawasan Makro 93,5 Ha 

 

 

4.1.5. Program Prasarana dan Sarana Kawasan 

Pada Kawasan Wisata Tepian Sungai Bengawan Solo di Surakarta ini, 

fasilitas prasarana dan sarana yang digunakan antara lain adalah sebagai 

berikut: 

Fasilitas 

Prasarana 

dan Sarana 

Status Kebutuhan Keterangan 

Jaringan 

Listrik 
Sudah Ada 

Digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan pencahayaan (lampu) 

dan alat-alat elektronik pada 

kawasan wisata. 

Dibutuhkan genset untuk 

pengganti jaringan listrik pusat 

apabila terjadi pemadaman 

sewaktu-waktu. 

Jaringan 

Telepon 
Sudah Ada 

Digunakan untuk berkomunikasi 

antar bagian pengelola untuk 

mendukung kemudahan dalam 

pelaksanaan operasional 

kawasan wisata. 

Pemberian jaringan telepon 

untuk kebutuhan kantor 

pengelola dan masing-masing 

fasilitas. 

Jaringan Air 

Bersih 
Sudah Ada 

Jaringan air bersih menggunakan 

PDAM, sumur, dan air hujan yang 

diolah kembali. 

Penggunaan Bak Resapan untuk 

penampungan air hujan. 

Jaringan 

Drainase 
Sudah Ada 

Dibutuhkan drainase untuk 

pengaliran air hujan dan air kotor 

di dalam kawasan wisata. 

Untuk rencana jaringan drainase 

mengikuti Rencana Detail Tata 

Ruang Kota Kawasan V Kota 

Surakarta. 

Tabel 4.4 Luas Kawasan Mikro 
Sumber : Analisis Pribadi 

Tabel 4.5 Luas Kawasan Makro 
Sumber : Analisis Pribadi 
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Pembuangan 

Sampah 

Jarang 

Ditemukan 

Dibutuhkan fasilitas pembuangan 

dan pengolahan sampah pada 

kawasan wisata, supaya warga 

tidak lagi membuang sampah ke 

dalam badan sungai. 

Tempat pembuangan sampah 

akan dibedakan dalam jenis 

sampah organik dan anorganik, 

kemudian sampah-sampah 

tersebut akan diolah kembali. 

Jaringan 

Jalan 
Sudah Ada 

Jaringan jalan pada kawasan 

dibutuhkan untuk menunjang 

kemudahan aksesibilitas dan 

pencapaian. 

Diperlukan pelebaran jalan dan 

penambahan jalur trototoar pada 

kawasan wisata. 

Sarana 

Transportasi 
Sudah Ada 

Dibutuhkan sarana transportasi 

baik sarana transportasi umum 

maupun khusus untuk 

mendukung kemudahan 

trasportasi pada kawasan wisata. 

Sarana Transportasi umum 

sudah melewati kawasan tapak, 

namun Transportasi Angkutan 

Wisata belum melalui kawasan 

ini, sehingga dibutuhkan 

penambahan jalur menuju ke 

Kawasan Wisata Tepian Sungai 

Bengawan Solo. 

Selain kedua transportasi 

tersebut, akan diberikan sarana 

transportasi khusus untuk 

fasilitas Wisata Air pada 

kawasan. 

 
Tabel 4.6 Program Prasarana dan Sarana Kawasan 

Sumber : Analisis Pribadi 
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4.2. Program Masing-masing Fungsi 

4.2.1. Program Kegiatan (Program Ruang; Program Besaran Ruang – Pola Ruang – Outdoor/Indoor) 

F A S I L I T A S   P E N E R I M A A N 

Nama Fasilitas Aktivitas Utama Nama Ruang Outdoor / Indoor Besaran Ruang (m2) 

Area 

Penerimaan 

Masuk ke Kawasan Wisata 

Tepian Sungai Bengawan Solo 

di Surakarta 

Area Parkir Outdoor 8.446 

Halte angkutan umum Outdoor 245 

Plaza Outdoor Outdoor 948 

Lobby Indoor 369,72 

Loket Tiket Indoor 10,4 

Ruang Antrian Indoor 78 

Ruang Informasi (TIC) Indoor 10,4 

Pos Keamanan Indoor 8,125 

Lavatory Indoor 11,33 

Luas Total Area Penerimaan Outdoor 9639 

Luas Total Area Penerimaan Indoor  488 

 

F A S I L I T A S   U T A M A  

- WAHANA INFORMASI SUNGAI BENGAWAN SOLO - 

Nama Fasilitas Aktivitas Utama Nama Ruang Outdoor / Indoor Besaran Ruang (m2) 

Museum 

S B S 

Wisata Edukasi Museum 

Sungai Bengawan Solo 

Lobby Indoor 156 

Loket Tiket Indoor 10,4 

Ruang Antrian Indoor 39 

R. Informasi Indoor 10,4 

R. Kurator Indoor 25,36 

R. Museum Guide Indoor 41,6 

R. Penitipan Barang Indoor 11,7 

R. Pamer Indoor 4993,83 

Tabel 4.7 Program Kegiatan Fasilitas Penerimaan 
Sumber : Analisis Pribadi 
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Komputer Indoor 30 

R. Penyimpanan & Perawatan Koleksi Indoor 80 

Lift Barang Indoor 12 

Loading Dock Indoor 56 

Ruang CCTV & Keamanan Indoor 15,36 

Ruang MEE Indoor 12 

Ruang AHU Indoor 12 

Lavatory Indoor 28,314 

Luas Total Museum SBS 5534 

Bioskop Mini 
S B S 

Wisata Edukasi Pertunjukan 
Film tentang Bengawan Solo 

Lobby Indoor 70 

Loket Tiket (Tiket Box) Indoor 10,4 

Auditorium (R. Pemutaran Film) Indoor 149,76 

R. Operator Indoor 9 

R. Penyimpanan & Perawatan Film Indoor 9 

R. Pengelola Indoor 9 

R. MEE Indoor 12 

R. AHU Indoor 12 

Lavatory Indoor 17 

Luas Total Bioskop Mini SBS 299 

Perpustakaan Mini 
S B S 

Wisata Edukasi Perpustakaan 
Sungai Bengawan Solo 

Lobby Indoor 39 

R. Informasi Indoor 5,2 

R. Koleksi Buku Indoor 78 

R. Baca Indoor 130 

R. Administrasi Indoor 23,4 

Gudang Indoor 13 

Pantry Indoor 7,8 

Lavatory Indoor 11,33 

Luas Total Perpustakaan Mini SBS 308 

 

Luas Total Fasilitas Utama 6.141 

 

 

Tabel 4.8 Program Kegiatan Fasilitas Utama 
Sumber : Analisis Pribadi 
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F A S I L I T A S   P E N U N J A N G 

Nama Fasilitas Aktivitas Utama Nama Ruang Outdoor / Indoor Besaran Ruang (m2) 

Menara Pandang 
Menyaksikan pemandangan 

Sungai Bengawan dari atas 

Menara Pandang Indoor 600 

Lavatory Indoor 22,65 

Luas Total Menara Pandang 622,65 

Wisata Air 

(Perahu) 

Berwisata air menyusuri 

Sungai Bengawan Solo 

menggunakan perahu 

Area Persiapan  69 

Lavatory  11,33 

Gudang Penyimpanan Perahu & 
Peralatan Wisata Air 

 20 

Pos Keamanan  6 

Dermaga (*)  334 

Luas Total Area Wisata Air Outdoor 334 

Luas Total Area Wisata Air Indoor  106,33 

Panggung Terbuka 
Menyaksikan Pertunjukan 

Pentas Seni 

Area Pagelaran  450,59 

Back Stage  107,706 

Luas Total Panggung Terbuka 725,8 

 

Luas Total Fasilitas Penunjang 1.454,78 

 

 

F A S I L I T A S   P E N D U K U N G 

Nama Fasilitas Aktivitas Utama Nama Ruang Outdoor / Indoor Besaran Ruang (m2) 

Wisata Belanja 

Souvenir S B S 

Wisata Belanja Souvenir Khas 

Bengawan Solo 

Kios Souvenir Indoor  450 

Lavatory Indoor  11,33 

Luas Total Wisata Belanja Souvenir 462 

Wisata Kuliner 

Tradisional 

S B S 

Wisata Kuliner Tradisional 

Kios Kuliner + Dapur Indoor  450 

Area Makan Indoor  638,08 

Lavatory Indoor  28,314 

Luas Total Wiasata Kuliner Tradisional 1452 

Area Olah Raga Berolahraga Sedang Jogging Track (*) Outdoor  400 

Tabel 4.9 Program Kegiatan Fasilitas Penunjang 
Sumber : Analisis Pribadi 
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Sedang Lapangan Voli (*) Outdoor 162 

Lapangan Bulutangkis (*) Outdoor  61,5384 

Lapangan Sepak Bola Mini (*) Outdoor  374 

Lavatory Indoor  22,65 

Luas Total Area Olah Raga Outdoor 997,5384 

Luas Total Area Olah Raga Indoor 22,65 

Wisata Permainan 
Tradisional 

Wisata Permainan Tradisional 

Galeri 
(R. Pameran) 

Indoor 75 

Kios Mainan Tradisional Indoor 78 

Area Bermain Indoor Indoor 78 

Area Bermain Outdoor (*) Outdoor  450 

Lavatory Indoor 22,65 

Luas Total Wisata Permainan Tradisional Outdoor 450 

Luas Total Wisata Permainan Tradisional Indoor 253,65 

Area Istirahat 
(Rest Area) 

Beristirahat 
Pendopo Indoor  422,5 

Sitting Group (*) Outdoor  130 

Luas Total Area Istirahat Outdoor 130 

Luas Total Area Istirahat Indoor 422,5 

Masjid Beribadah 

R. Shollat Indoor  330 

R. Wudhu Indoor  54,68 

Lavatory Indoor  11,33 

Luas Total Masjid 397 

ATM Ceter Mengambil Uang R. ATM Indoor 11,7 

Pelayanan 
Kesehatan 

Pelayanan Kesehatan R. Pelayanan Kesehatan Indoor 26 

 

Luas Total Fasilitas Pendukung 3.047,5 

 

 

F A S I L I T A S   P E N G E L O L A A N 

Nama Fasilitas Aktivitas Utama Nama Ruang Outdoor / Indoor Besaran Ruang (m2) 

Kantor Pengelola 

Pengelolaan Kawasan Wisata 

Tepian Sungai Bengawan Solo 

di Surakarta 

R.Tamu Indoor  15,6 

R. Direktur Utama Indoor 46,8 

R. Sekretaris Indoor 11,7 

Tabel 4.10 Program Kegiatan Fasilitas Pendukung 
Sumber : Analisis Pribadi 
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R. Bendahara Indoor 11,7 

R. Rapat Indoor 72,8 

R. Arsip Indoor 5,4 

R. Divisi Wahana Informasi Sungai 
Bengawan Solo 

Indoor 85,8 

R. Divisi Administrasi Indoor 46,8 

R. Divisi Informasi Indoor 46,8 

R. Bagian Promosi dan Pemasaran Indoor 46,8 

R. Bagian SDM Indoor 31,2 

R. Bagian Teknis dan MEE Indoor 31,2 

Bagian Keamanan dan Pemeliharaan 
Gedung 

Indoor 39 

Lavatory Indoor 16,52 

Luas Total Fasilitas Pengelolaan 508,12 

 

 

F A S I L I T A S   S E R V I S 

Nama Fasilitas Aktivitas Utama Nama Ruang Outdoor / Indoor Besaran Ruang (m2) 

Bagian Servis 

Kegiatan yang berhubungan 

dengan servis / pelayanan 

bangunan 

Gudang Indoor 9 

Pantry Indoor 9 

Pos Keamanan Indoor 9 

R. Petugas Kebersihan Indoor 7,5 

R. AHU Indoor 20 

R. Pompa Indoor 9 

R. Genset Indoor 48 

R. MEE Indoor 48 

Area Bak Sampah Outdoor 80 

Luas Total Fasilitas Servis 239,5 

 

Tabel 4.11 Program Kegiatan Fasilitas Pengelolaan 
Sumber : Analisis Pribadi 

Tabel 4.12 Program Kegiatan Fasilitas Servis 
Sumber : Analisis Pribadi 
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◊ Rekapitulasi Kebutuhan Ruang ◊ 

Kelompok Fasilitas Fasilitas 
Kebutuhan Ruang 

Indoor (m2) Outdoor (m2) 

Penerimaan Penerimaan + Parkir 488 9639 

Fasilitas Utama 

Museum 5534  

Bioskop 299  

Perpustakaan 308  

Fasilitas Penunjang 

Menara Pandang 622,65  

Wisata Air 106,33 334 

Panggung Terbuka 725,8  

Fasilitas Pendukung 

Wisata Belanja Souvenir 462  

Wisata Kuliner 1452  

Area Olah Raga Sedang 22,65 997,5384 

Area Permainan 

Tradisional 
253,65 450 

Rest Area 422,5 130 

Masjid 397  

ATM Center 11,7  

Pelayanan Kesehatan 26  

Pengelolaan Kantor Pengelola 508,12  

Servis Servis 239,5  

Jumlah 11.879 11.551 

Sirkulasi 20% 2.376 2.310 

Jumlah Total 14.225 13.861 

 

 

◊ Pola Ruang ◊ 

FASILITAS UTAMA 

Museum SBS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4.13 Rekapitulasi Kebutuhan Ruang 
Sumber : Analisis Pribadi 
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Bioskop Mini 
SBS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perpustakaan 
Mini SBS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASILITAS PENUNJANG 
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FASILITAS PENDUKUNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASILITAS PENGELOLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.2.2. Program Sistem Struktur 

Sistem struktur yang akan digunakan pada bangunan di proyek 

Kawasan Wisata Tepian Sungai Bengawan Solo adalah sistem struktur rangka 

yang berbentuk panggung (lantai diangkat dari permukaan tanah). Hal ini 

Tabel 4.14 Pola Ruang 
Sumber : Analisis Pribadi 
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merupakan respon dari kondisi tapak kawasan yang berada pada wilayah 

tepian sungai Bengawan Solo yang rawan terjadi banjir. Selain itu, dengan 

penggunaan struktur panggung, tanah pada tapak tetap dapat bernafas dan 

tapak tidak terlalu banyak dilukai oleh bangunan. Hal ini merupakan salah satu 

prinsip ekologis yang diterapkan pada bangunan di Kawasan Wisata Tepian 

Sungai Bengawan Solo di Surakarta. 

Berikut adalah sistem konstruksi terpilih yang akan digunakan pada 

bangunan di Kawasan Wisata Tepian Sungai Bengawan Solo di Surakarta : 

P O N D A S I 

Pondasi yang akan digunakan adalah Pondasi Umpak Bambu dan Pondasi Footplate. 

Pondasi umpak digunakan pada bangunan-bangunan dengan luas bangunan yang tidak 

terlalu besar yakni pada fasilitas penunjang dan fasilitas pendukung, sedangkan pondasi 

footplate diterapkan pada bangunan-bangunan yang memiliki luas bangunan cukup besar, 

yakni pada fasilitas utama. Kedua struktur pondasi ini diterapkan dengan sistem bangunan 

panggung satu lantai. Khusus untuk Menara Pandang yang memiliki ketinggian bangunan 

lebih dari 1 lantai, menggunakan struktur Pondasi Sumuran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

K O L O M   -   B A L O K 

Struktur kolom-balok yang akan digunakan adalah kolom-balok beton bertulang dan kolom-

balok bambu. Kolom-balok beton bertulang digunakan pada bangunan yang menggunakan 

pondasi footplate yakni pada fasilitas utama, sedangkan kolom-balok bambu digunakan 

pada bangunan yang menggunakan pondasi umpak yakni pada fasilitas penunjang dan 

pendukung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Kolom Balok Bambu 
Sumber : arsitektur.me 

Gambar 4.7 Kolom Balok Beton 
Sumber : audiramadhan.blogspot.com 

Gambar 4.4 Pondasi Footplate 

Sistem Panggung 
Sumber : rooang.com 

Gambar 4.3 Pondasi Umpak Bambu 
Sumber : www.greenhomebuilding.com 

Gambar 4.5 Pondasi Sumuran 
Sumber : xdesignmw.wordpress.com 
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P L A T   L A N T A I 

Plat lantai yang akan digunakan adalah plat lantai konstruksi bambu dan plat lantai 

konstruksi beton bertulang. Plat lantai konstruksi bambu diterapkan pada bangunan fasilitas 

penunjang dan pendukung, sedangkan plat lantai beton diterapkan pada bangunan fasilitas 

utama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K O N S T R U K S I   A T A P 

Konstruksi atap yang akan digunakan pada bangunan di kawasan wisata ini adalah 

konstruksi atap bambu. Konstruksi atap bambu dapat diterapkan baik pada bangunan 

dengan bentang kecil maupun bangunan dengan bentang lebar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Program Sistem Utilitas 

Sistem utilitas yang digunakan pada projek Kawasan Wisata Tepian 

Sungai Bengawan Solo di Surakarta adalah sebagai berikut : 

Sistem Air Bersih 

Sistem air bersih pada kawasan wisata ini diperoleh dari 

PDAM, sumur, dan air hujan. PDAM dan sumur 

merupakan sumber air bersih yang utama, sedangkan 

menampung air hujan dari atap bangunan adalah cara lain 

untuk memperoleh air bersih, yaitu dengan menggunakan 

sistem Bak Resapan. 

Sistem Air Kotor 

Air kotor (cair) pada kawasan wisata ini akan diolah dan 

dimanfaatkan kembali untuk menyiram kloset dan 

menyiram tanaman dengan melalui proses filterisasi 

terlebih dahulu pada Bak Resapan. 

Tabel 4.15 Program Sistem Struktur 
Sumber : Analisis Pribadi 

Gambar 4.8 Plat Lantai Bambu 
Sumber : itwram.com 

Gambar 4.9 Plat Lantai Beton 
Sumber : www.arch.ttu.edu 

Gambar 4.10 Konstruksi Atap Bambu 
Sumber : itwram.com 
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Sedangkan limbah padat (tinja) menggunakan 

penampungan septictank bio yang ramah lingkungan. 

Jaringan Listrik 

Jaringan listrik pada kawasan wisata ini menggunakan 

energi listrik utama dari jaringan listrik kota yakni PLN, dan 

didukung dengan cadangan energi untuk mengantisipasi 

pada saat terjadi pemadaman listrik dari pusat. 

Sistem Komunikasi 
Sistem komunikasi dalam kawasan wisata menggunakan 

interkom, pengeras suara, kentongan bambu dan telepon. 

Jaringan Pembuangan 

Sampah 

Sampah pada kawasan wisata ini dipisahkan menjadi 2 

jenis yakni sampah organik dan anorganik. Sampah 

organik akan diolah menjadi kompos, sedangkan sampah 

anorganik dimanfaatkan untuk bahan dasar pembuatan 

kerajinan. Sampah organik akan ditampung pada bak 

kompos, sampah anorganik ditampung di bank sampah, 

sedangkan sampah yang berbahaya bagi lingkungan dan 

sudah tidak dapat diolah akan dibuang ke TPA/TPS 

setempat. 

Sistem Pengaman 

Kebakaran 

Sistem pengaman kebakaran pada kawasan wisata ini 

menggunakan Tabung Gas Nitrogen, Hydrant, dan 

Sprinkle (khusus untuk bangunan fasilitas utama). 

Pemanfaatan Teknologi 

Teknologi yang digunakan pada kawasan wisata ini antara 

lain adalah Wi-fi (fasilitas bagi pengunjung/ wisatawan), 

CCTV (alat bantu keamanan kawasan wisata), 

Penghawaan Buatan (AC, Kipas Angin, dan exhaust fan), 

Dehumidifier (untuk menjaga keawetan koleksi museum 

dan buku-buku koleksi perpustakaan), serta lift (elevator) 

yang digunakan pada Menara Pandang. 

 

 

4.2.4. Program Tapak Kawasan 

Program tapak kawasan yang direncanakan pada projek Kawasan 

Wisata Tepian Sungai Bengawan Solo di Surakarta ini antara lain adalah 

sebagai berikut : 

Perbaikan Iklim Mikro Setempat 

Pada proyek Kawasan Wisata Tepian Sungai Bengawan Solo di Surakarta ini menggunakan 

pendekatan arsitektur ekologis yang menekankan pada prinsip tata kelola lingkungan yang 

ramah lingkungan. Salah satu prinsip yang digunakan adalah site repair, yakni 

penyembuhan tanah yang cacat. Beberapa upaya dalam melakukan site repair adalah: 

- Pencegahan biologis terhadap erosi tanah; 

- Penghijauan lingkungan; 

- Pengelolaan air; 

- Pengelolaan limbah mandiri. 

Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, maka secara otomatis akan berdampak pada 

perbaikan iklim mikro kawasan. 

Selain itu cara lain yang dapat dilakukan untuk memperbaiki iklim mikro pada tapak kawasan 

adalah dengan memperhatikan hal-hal berikut ini: 

Tabel 4.16 Program Sistem Utilitas 
Sumber : Analisis Pribadi 



IV - 24 
 

- Orientasi Bangunan (radiasi matahari, arah dan kuat angin, topografi); 

- Ventilasi silang; 

- Perlindungan Matahari (vegetasi, tirai horizontal, tirai vertikal, kaca pelindung 

matahari); 

- Penyerapan dan pengisolasian panas; 

- Vegetasi. 
(Sumber : Analisis Lansekap Edward T White.) 

Perlindungan Bangunan dan Penguatan Tanah 

- Upaya dalam perlindungan bangunan dari bencana banjir adalah dengan 

menggunakan sistem bangunan panggung, yaitu dengan cara lantai bangunan 

diangkat dari tanah. 

- Upaya untuk perkuatan tanggul sungai adalah dengan penggunaan dinding 

penahan tanah yang kuat. 

- Sedangkan upaya dalam pencegahan erosi tanah adalah dengan membuat sisipan 

cangkok perdu, akar perdu akan mengikat lerengan sungai. Atau cara lainnya 

adalah dengan meletakkan concrete lawn block terlebih dahulu pada lerengan 

kemudian dipaku dengan cangkok perdu / cangkok tanaman yang mudah bertunas 

dan berakar. 

Pilihan Jenis Pohon 

Selain mempertahankan vegetasi pada tapak kawasan, akan dilakukan juga penambahan 

vegetasi pada kawasan wisata untuk perbaikan iklim mikro, site repair, serta perlindungan 

bantaran sungai dari bahaya erosi dan longsor. Beberapa pilihan jenis pohon yang akan 

digunakan adalah: 

1. Pohon Bambu 

Merupakan pohon yang baik untuk menciptakan iklim mikro, serta akarnya yang 

kuat dapat menjadi pelindung wilayah bantaran sungai dari erosi dan kelongsoran. 

2. Tanaman Pandan 

Tanaman jenis pandan selalu hidup berkelompok dan punya akar gantung yang kuat 

jumlahnya sangat banyak, akar ini bisa difungsikan sebagai penyaring kotoran 

dalam sungai yang terbawa oleh arus air. 

3. Kopi-kopian 

Tumbuhan ini mempunyai batang yang sangat kuat untuk menahan terjangan ketika 

air sungai meluap. Selain itu tanaman jenis kopi-kopian dapat difungsikan untuk 

menahan erosi dan menjaga kesuburan tanah. 
(Sumber : www.bimbingan.org)  

4. Vegetasi yang lebat, lebar, berdaun rapat, bercabang-cabang dan berakar tunggang 

cocok untuk fungsi konservasi air dan lingkungan. 

5. Vegetasi yang tinggi, berdaun rapat, sejenis pinus dan berakar tunggang cocok 

untuk fungsi proteksi filter udara dan noise, serta untuk fungsi estetika. 

6. Vegetasi yang indah, tinggi, berjenis palem cocok untuk fungsi estetika visual.  
(Sumber : Analisis Lansekap Edward T White.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Bambu, Pandan, Kopi 
Sumber : disbun.jabarprov.go.id, nurcahyaku5.blogspot.com, 

nutritionhealthnet.files.wordpress.com 
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Pilihan Bahan Penutup Tanah 

1. Rerumputan 

Pada area tapak kawasan akan 

diperbanyak penggunaan soft cover 

rerumputan seperti rumput gajah 

mini dan rumput peking. Rumput 

gajah mini cukup baik untuk area 

sirkulasi yang disa dikombinasikan 

dengan paving atau grass block. 

Rumput peking merupakan jenis 

rumput yang memiliki pertumbuhan 

sangat baik, sehingga dapat 

dijadikan penghijauan ground cover 

pada tapak kawasan. Dengan 

adanya rerumputan sebagai 

penutup tanah, maka air hujan dapat 

meresap kedalam tanah dengan 

baik, selain itu berfungsi pula untuk 

menciptakan iklim mikro. 

2. Grass Block 

Area terbuka yang digunakan untuk 

beraktivitas, misalnya pada area 

parkir dan area bermain penutup 

tanah menggunakan grass block. 

Dengan menggunakan grass block 

maka air hujan juga dapat langsung 

meresap ke dalam tanah, sehingga 

dapat meminimalisasi terjadinya run 

off pada tapak kawasan. 

3. Bebatuan 

Pada area jalan setapak 

penghubung antar bangunan pada 

kawasan digunakan bebatuan 

seperti batu kali dan batu alam 

sebagai penutup tanah. Material ini 

mudah didapatkan, terkesan alami, 

serta merupakan material lokal yang 

ramah lingkungan. 

4. Paving Block 

Untuk area-area tertentu yang 

mebutuhkan sirkulasi yang rata 

digunakan paving block sebagai 

penutup tanah. Meskipun 

penyerapan air yang terjadi sedikit, 

namun masih lebih baik dari aspal 

yang sama sekali tidak dapat 

meresapkan air ke dalam tanah. 

 

 

 

 

Tabel 4.17 Program Tapak Kawasan 
Sumber : Analisis Pribadi 

Gambar 4.12 Rumput Gajah Mini 
Sumber : www.flickr.com 

Gambar 4.13 Grass Block 
Sumber : www.dreamstime.com 

Gambar 4.15 Paving Block 
Sumber : simplypaving.com 

Gambar 4.14 Batu Alam 
Sumber : pixabay.com 
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BAB V. 

KAJIAN TEORI 

 

5.1. Kajian Teori Tema dan Penekanan Desain 

 Pada perencanaan dan perancangan proyek Kawasan  

Wisata Tepian Sungai Bengawan Solo di Surakarta ini menggunakan tema 

desain Arsitektur Ekologis, yang akan diimplementasikan baik secara makro 

kawasan maupun secara mikro tapak terpilih. Sedangkan penekanan desain 

yang diangkat adalah langgam Arsitektur Organik, yang akan lebih 

ditekankan pada massa bangunan utama di kawasan mikro terpilih. Arsitektur 

Organik berhubungan erat dengan Arsitektur Ekologis, karena konsepnya 

adalah berdasar kepada bentukan dan prinsip-prinsip yang ada di alam, serta 

memperhatikan keseimbangan antara bangunan, tapak, dan lingkungan. 

Arsitektur Organik memberikan warna baru dalam pengekspresian kesadaran 

akan lingkungan, ekologi alam, dan daur kehidupan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARIWISATA  INDUSTRI UTAMA penghasil DEVISA 

Kawasan Wisata Tepian Sungai Bengawan Solo di Surakarta 

ARSITEKTUR EKOLOGIS 

Diagram 5.1 Pola Pikir Tema dan Penekanan Desain 
Sumber : Analilis Pribadi 

ARSITEKTUR ORGANIK 

Ancaman terhadap LINGKUNGAN HIDUP 

A L A M 
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5.1.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Tema dan Penekanan Desain 

a. Tema Desain : “Arsitektur Ekologis” 

P e n g e r t i a n 

 Ekologi 

Ekologi didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang hubungan 

timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. (Frick, Heinz & Bambang 

S, 2007). 

 Arsitektur Ekologis 

Arsitektur Ekologis atau eko-arsitektur merupakan perencanaan arsitektur 

sebagai kebutuhan kehidupan manusia, yang mencakup keselarasan 

(hubungan timbal balik) antara manusia dengan lingkungan alamnya. (Frick, 

Heinz & Bambang S, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

◊ A r s i t e k t u r   E k o l o g i s ◊ 

 

 Memiliki konsep holistis (berkeseluruhan), berhubungan dengan 

sistem keseluruhan, sebagai suatu kesatuan. 

 Memanfaatkan pengalaman manusia dan pengalaman lingkungan 

alam terhadap manusia. 

Arsitektur 

Biologis 

Arsitektur 

Surya 

Arsitektur 

Alternatif 

Bionik - 

Struktur 

Alamiah 

Bahan & 

Konstruksi 

Berkelanjutan 

Arsitektur 

E K O L O G I S 

Diagram 5.2 Konsep Arsitektur Ekologis yang Holistis 
Sumber : Frick, Heinz & Bambang S, 2007 
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 Pembangunan sebagai proses, bukan sebagai kenyataan tertentu 

yang statis. 

 Kerjasama antara manusia dengan lingkungan sekitar demi 

keselamatan kedua belah pihak 

 

 

 

 

 

 

 

 Pola perencanaan Arsitektur Ekologis yang holistis dan berbasis 

pada alam, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 

 Penyesuaian dengan alam di lingkungan sekitar; 

 Penghematan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui; 

 Penghematan energi; 

 Pemeliharaan sumber daya lingkungan, seperti udara, tanah dan air. 

 Pemeliharaan dan perbaikan peredaran alam. 

Patokan Perencanaan Bangunan Ekologis 

1. 
Menciptakan kawasan penghijauan di antara kawasan pembangunan sebagai paru-paru 

hijau. 

2. 
Memilih tapak bangunan yang sebebas mungkin dari gangguan / radiasi geobiologis dan 

meminimalkan medan elektromagnetik buatan. 

3. Mempertimbangkan rantai bahan dan menggunakan bahan bangunan alami. 

4. Menggunakan ventilasi alam untuk menyejukkan udara dalam bangunan. 

5. 
Menghindari kelembaban tanah naik kedalam konstruksi bangunan dan memajukan sistem 

bangunan kering. 

6. 
Memilih lapisan permukaan dinding dan langit-langit ruang yang mampu mengalirkan uap 

air. 

7. 
Menjamin kesinambungan pada struktur sebagai hubungan antara masa pakai bahan 

bangunan dan struktur bangunan. 

8. Mempertimbangkan bentuk / proporsi ruang berdasarkan aturan harmonikal. 

PEMBANGUNAN 

E K O L O G I S 

Perencanaan secara 

Ekologis 
Pembangunan Kesehatan 

Manusia & Lingkungan 

Bahan Bangunan 

yang Sehat 

Diagram 5.3 Konsep Pembangunan Ekologis 
Sumber : Frick, Heinz & Bambang S, 2007 
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9. 
Menjamin bahwa bangunan yang direncanakan tidak menimbulkan masalah lingkungan dan 

membutuhkan energi sesedikit mungkin (mengutamakan energi terbarukan). 

10. 
Menciptakan bangunan bebas hambatan, sehingga bangunan dapat dimanfaatkan oleh 

semua pengguna (termasuk anak-anak, orang tua maupun orang cacat tubuh). 

 

 

Faktor – faktor alam yang dapat mempengaruhi perencanaan suatu 

bangunan pada iklim Tropis Basah, seperti halnya di Indonesia antara lain 

adalah sebagai berikut : 

Sinar Matahari dan Orientasi Bangunan 

 

Dalam peningkatan iklim mikro yang sudah ada orientasi bangunan terhadap sinar matahari 

menguntungkan apabila memilih pada arah timur ke barat dan letak bangunan terhadap angin 

menguntungkan bila memilih arah tegak lurus terhadap angin.Orientasi yang paling baik adalah 

kombinasi antara kedua arah tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angin dan Pengudaraan Ruangan 

 

Angin dan pengudaraan ruangan terus menerus dapat mempersejuk iklim ruangan. Udara yang 

bergerak menghasilkan penyegaran yang terbaik karena dengan penyegaran tersebut terjadi 

proses penguapan yang menurunkan suhu pada kulit manusia. Dengan demikian dapat digunakan 

angin untuk mengatur udara dalam ruangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letak lubang masuk udara mempengaruhi aliran udara, sedangkan letak lubang udara tidak begitu 

penting.  

 

Tabel 5.1 Patokan Perencanaan Bangunan Ekologis 
Sumber : Frick, Heinz & Tri Hesti M, 2008 

Gambar 5.1 Orientasi terhadap Matahari 
Sumber : Frick, Heinz & Tri Hesti M, 2008 

Gambar 5.2 Orientasi terhadap Angin 
Sumber : Frick, Heinz & Tri Hesti M, 2008 

Gambar 5.3 Perletakan Lubang Masuk Udara dan Pengaruhnya 
Sumber : Frick, Heinz & Bambang S, 2007 
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Pemanfaatan pohon serta semak –semak merupakan cara alamiah untuk memberi perlindungan 

terhadap sinar matahari maupun untuk menyegarkan dan menyalurkan aliran udara. 
 

Suhu dan Perlindungan Terhadap Panas 

 

Pengaruh dari suhu terhadap ruangan dapat diatur dengan konstruksi atap yang selain melindungi 

manusia dan cuaca, juga memberikan perlindungan terhadap radiasi panas dengan sitem penyejuk 

udara secara alamiah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curah Hujan dan Kelembaban Udara 

 

Curah hujan dan kelembaban udara adalah faktor penting yang perlu diperhatikan terhadap 

keseimbangan alam dengan desain tropis. Kadar kelembaban udara tergantung pada curah hujan 

dan suhu udara. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi pula kemampuan udara menyerap air. 
 

 

 

◊ D e s a i n   B a n g u n a n ◊ 

Bentuk Bangunan 

Memanfaatkan segala sesuatu yang dapat menurunkan suhu dan perlindungan terhadap sinar 

matahari sehingga ruang di dalamnya menjadi nyaman. Harus diperhatikan pula orientasi jendela 

terhadap matahari. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.2 Faktor Perencanaan Bangunan pada Iklim Tropis Basah 
Sumber : Frick, Heinz & Bambang S, 2007 

Gambar 5.4 Pemafaatan Vegetasi sebagai Pelindung dari Sinar Matahari 

dan Penyalur Aliran Udara 
Sumber : Frick, Heinz & Bambang S, 2007 

Gambar 5.5 Pengaruh Konstruksi Atap dalam Perlindungan terhadap 

Radiasi Panas dan Sistem Penyejuk Alami 
Sumber : Frick, Heinz & Bambang S, 2007 
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Bentuk Kawasan 

Penataan kawasan sebaiknya memanfaatkan gerak angin dan perlindungannya, orientasi 

bangunan sebaiknya diarahkan sedemikian rupa sehingga radiasi panas matahari diperkecil dan 

orientasi terhadap angin untuk penyegaran udara dioptimalkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sungai dan anak sungai alami sebaiknya dibiarkan berliku-liku, sehingga akan memperkaya 

ekosistem setempat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penghijauan pada kawasan baik di wilayah tepian sungai, taman-taman, maupun di sisi jalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.6 

Perlindungan Panas & 

Penyejuk Udara Alami 
Sumber : Frick, Heinz & Bambang S, 

2007 

Gambar 5.7 

Pemanfaatan Gerak Angin 

pada Kawasan 
Sumber : Frick, Heinz & Bambang S, 2007 

Gambar 5.8 

Keadaan Anak 

Sungai 
Sumber : Frick, Heinz & Tri 

Hesti M, 2008 

Gambar 5.9 

Penghijauan Kawasan 
Sumber : Frick, Heinz & Tri Hesti M, 2008 
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Struktur 

Struktur Utama Struktur bangunan dipertimbangkan berdasarkan kesesuaian dengan faktor – 

faktor alam. 

o Struktur bangunan masif, cocok untuk rumah tahan gempa, agak murah 

dalam pembangunan namun tidak optimal bagi bangunan terpengaruh 

iklim. 

o Struktur bangunan pelat dinding sejajar, cukup memadai untuk rumah 

tahan gempa, pembangunan lebih mahal, pada bangunan terpengaruh 

iklim perlu perhatian khusus pada arah angin. 

o Struktur bangunan rangka, rumit untuk rumah tahan gempa, agak mahal 

dalam pembangunannya, namun optimal untuk bangunan terpengaruh 

iklim. 
Lantai Pada daerah iklim tropis lembab konstruksi lantai dapat menjaga kesejukan 

ruang jika lantai tersebut tidak mengandung kelembaban dari tanah dan 

warnanya memantulkan radiasi panas. 

Konstruksi lantai, terutama konstruksi dasarnya merupakan pelat beton, 

memiliki kapasitas menimpan panas yang tinggi sehingga mampu mengatur 

iklim dan kenyaman ruang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinding Dinding sebaiknya dilindungi oleh atap sengkuap atau tanaman peneduh untuk 

menghindari pemanasan kulit luar. Menggunakan bahan penutup yang 

memantulkan radiasi panas atau dinding masif yang dapat menyerap panas 

cukup lama sehingga ruangan tidak cepat mengalami panas. 

Atap Atap sebaiknya berbentuk pelana sederhana (tanpa jurai dalam dan jurai luar) 

sehingga mudah dibuat rapat air hujan dengan atap sengkuap luas. Atap 

sebagai penahan panas yang paling baik adalah atap yang memiliki ruang 

penghawaan dan gerak angin berfungsi dengan baik atau atap betanaman yang 

dapat meresapkan air hujan maupun mengatur iklim dalam ruang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.10 

Rumah Panggung 
Sumber : Frick, Heinz & Bambang 

S, 2007 

Gambar 5.11 Pengudaraan Ruang Atap 
Sumber : Frick, Heinz & Bambang S, 2007 
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Bahan Bangunan 

Bahan bangunan ekologis memenuhi persyaratan: 

 Eksploitasi dan pembuatan (produksi) bahan bangunan menggunakan energi sesedikit 

mungkin. 

 Tidak mengalami perubahan bahan (transformasi) yang tidak dikembalikan kepada alam. 

 Eksploitasi, pembutan (produksi), penggunaan, dan pemeliharaan bahan bangunan 

mencemari lingkungan sesedikit mungkin. 

 Bahan bangunan berasal dari sumber alam lokal. 

 

 

b. Penekanan Desain : “Arsitektur Organik” 

Arsitektur Organik merupakan satu dari banyak teori arsitektur yang 

memiliki prinsip menyesuaikan dengan kondisi alam sekitar serta menyatu 

dengan alam. Tidak hanya dengan alam, akan tetapi Arsitektur Organik juga 

menyesuaikan dengan manusia beserta kegiatan yang dilakukannya (fungsi 

bangunan). Prinsip ini sangat berkaitan dengan Konsep Ekologis yang 

memperhatikan secara holistik (organik) arsitektur yang ramah terhadap 

lingkungan alam. (Frick, Heinz & Tri Hesti M, 2008). 

 

◊ A r s i t e k t u r   O r g a n i k ◊ 

Menurut Fleming, John dkk (2009), ada dua pengertian mengenai 

arsitektur organik. Pengertian pertama adalah analogi organisme biologi atau 

inspirasi kekuatan alam. Pengertian ini mempelajari mengenai karakteristik dan 

struktur suatu elemen alam (contoh: sungai, pohon, bunga, hewan, dsb.) yang 

kemudian diimplementasikan ke dalam bentuk serta struktur bangunan. 

Pengertian kedua adalah refleksi kepedulian arsitek terhadap karakteristik dan 

bentuk alam sekitar, dimana bangunan terintegrasi dengan tapak serta harmoni 

dengan lingkungan sekitarnya. 

 

Tabel 5.3 Faktor Perencanaan Desain Bangunan Ekologis 
Sumber : Frick, Heinz & Bambang S, 2007 
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◊ T e m a   A r s i t e k t u r   O r g a n i k ◊ 

Tema dalam arsitektur organik yakni : 

 Building as nature 

Unsur alam menjadi inspirasi, yakni dengan cara menciptakan bentuk 

bangunan yang mengadaptasi bentukan dan struktur pada alam. 

 Continous present 

Desain dan gaya arsitektur yang dinamis mengikuti perkembangan 

jaman dengan tetap mempertahankan karakter organik. 

 Form follows flow 

Desain bangunan menyesuaikan bentukan alam disekitarnya. 

 Of the people 

Desain arsitektur yang mengutamakan kenyamanan pemakai/pengguna 

di dalam bangunan. 

 Of the hill 

Desain arsitektur yang merespon terhadap lahan sehingga menciptakan 

keharmonisan yang unik antara bangunan dengan lahan. 

 Of the materials 

Mengeksplorasi material dengan tidak merusak ekologi alam. Material 

bangunan dijadikan sebagai kualitas desain bangunan. 

 Youthful and unexpected 

Desain menyesuaikan perkembangan jaman dan memiliki keunikan 

tersendiri serta memiliki unsur kejutan yang tak terduga. 

 Living Music 

Desain arsitektur yang memiliki irama selaras dengan alam baik dari 

segi bentuk, struktur, proporsi, maupun konfigurasi massa. 
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◊ K o n t r i b u s i   A r s i t e k t u r   O r g a n i k ◊ 

 Bangunan Ekologis 

Arsitektur Organik memberikan warna baru dalam pengekspresian 

kesadaran akan lingkungan, ekologi alam, dan daur kehidupan. 

 Menciptakan Lingkungan yang Sehat 

Arsitektur Organik memahami bangunan sebagai organisme dan bukan 

sekedar mesin yang dapat mendukung proses kehidupan 

pemakai/penggunanya. 

 Kesan Indra dan Nilai Persepsi 

Arsitektur Organik merepresentasikan alam melalui desain arsitektur 

yang akan memberi kesan dan persepsi yang berbeda terhadap 

bangunan yang merupakan bagian dari alam. 

 Identitas 

Desain Arsitektur Organik yang unik sesuai dengan lingkungan sekitar 

memberikan ciri atau kekhasan fungsi bangunan yang kemudian 

melahirkan identitas bangunan.  

 Bangunan Komunitas / Masyarakat Setempat 

Proyek pembangunan masyarakat dan peningkatan kesadaran untuk 

ruang publik di sekitar bangunan, dapat merangsang perkembangan 

komunitas-komunitas baru. 

 Konten Budaya 

Arsitektur Organik dapat dengan terpadu dalam pendekatan untuk 

membangun, memberikan dimensi budaya tambahan yang memelihara 

jiwa dan menghidupkan semangat. 
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5.1.2. Studi Preseden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dusun Bambu ini berada di wilayah kaki gunung yang memiliki luas lahan 

sekitar 15 Hektar, namun luas bangunan yang terbangun hanya berkisar 5.100 meter 

persegi saja atau sekitar 3% dari luas keseluruhan lahan. Hal ini menunjukkan bahwa 

Dusun Bambu menerapkan konsep wisata alam yang ekologis. 

Nama Dusun Bambu diambil karena tempat ini akan menjadi tempat konservasi 

bambu. Saat ini, baru ada sekitar 50 jenis bambu yang telah ditanam di area Dusun 

Bambu dari rencananya 112 jenis. Di sini terdapat banyak ornamen bambu yang 

dibuat menjadi tugu, atap, sekat, pajangan, lampu dan hiasan. 

Dusun Bambu menyediakan berbagai fasilitas rekreasi menarik, diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

◊ D u s u n   B a m b u ◊ 

 

Dusun Bambu 

merupakan sebuah objek 

wisata alam baru yang 

terletak di Cisarua, 

Kabupaten Bandung, Jawa 

Barat. 

Dusun Bambu adalah 

tempat wisata keluarga yang 

bertemakan alam, dengan 

konsep ekologi, edukasi, 

etnik dan estetika. 

Gambar 5.12 Dusun Bambu 
Sumber : dusunbambu.com 
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Nama Fasilitas Keterangan Foto 

Kampung Layung 

Vila bergaya arsitektur lokal 

Sunda dengan view 

pemandangan alam yang 

eksotis. 

 

Saung Purbasari Saung di tepi danau buatan. 

 

Sampan 

Sangkuriang 

Wisata sampan untuk 

mengelilingi danau. 

 

Lutung Kasarung 

Tempat makan diatas pohon 

yang berbentuk sepert sarang 

burung, terbuat dari ranting. 

 

Burangrang 

Restoran dan Kafe dengan 

desain Green Arsitektur yang 

cantik. 
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Pasar Khatulistiwa 

Pasar tradisional yang 

menyediakan berbagai hasil 

bumi dan jajanan kuliner khas 

Sunda. 

 

Camping Ground Area camping ground. 

 

 

Dusun Bambu memiliki keunikan dalam konsep yang tidak dimiliki oleh 

objek wisata lainnya. Selain bisa menikmati kuliner khas Sunda di restoran 

Burangrang ataupun bersantap makan di atas pohon sarang burung, 

pengunjung akan diajak mengenal lebih dalam tentang budaya Sunda serta 

lebih mendekatkan diri dengan alam. 

Untuk seluruh bangunan yang ada di Dusun Bambu ini menggunakan 

pendekatan Green Architecture dengan mengedepankan konsep reduce, 

reuse, dan recycle. Bangunan pada kawasan wisata ini hampir lima puluh 

persen lebih materialnya menggunakan menggunakan bahan-bahan bekas. 

Dusun Bambu ini menampilkan harmoni antara bangunan, manusia, dan 

alam yang sesuai dengan prinsip Arsitektur Organik. Hal ini dapat ditujukkan 

dari : 

Tabel 5.4 Fasilitas pada Dusun Bambu 
Sumber : dusunbambu.com 
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- Desain kompleks wisata yang mengikuti dan menyesuaikan karakter 

alam dan lingkungan setempat. 

- Tatanan massa-massa bangunan yang berpadu dengan lingkungan 

sekitar. 

- Memasukkan keindahan alam dan lingkungan sekitar sebagai 

bagian dari bangunan dan pelaku/pengguna di dalam bangunan. 

- Mengaplikasikan material-material alami ke dalam bangunan. 

- Bentuk bangunan merepresentasikan unsur alam (sarang burung). 

 

(Sumber : dusunbambu.com) 

 

5.1.3. Kemungkinan Penerapan Teori Tema Desain 

Pendekatan perancangan desain fasilitas-fasilitas yang ada pada 

Kawasan Wisata Tepian Sungai Bengawan Solo di Surakarta menggunakan 

prinsip-prinsip Arsitektur Ekologis dan Arsitektur Organik yang telah dibahas 

pada Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Tema Desain serta Studi 

Preseden, diantaranya adalah: 

Kemungkinan Penerapan Teori Tema Desain 

◊  A R S I T E K T U R   E K O L O G I S  ◊ 

1. Memperbanyak area Ruang Terbuka Hijau pada tapak kawasan. 

2. Penggunaan konsep wisata berbasis alam (ekowisata). 

3. Memperbanyak penggunaan material bangunan lokal, diantaranya Bambu 

dan Batu Alam. 

4. Menerapkan sistem panggung pada bangunan untuk menghindari 

kelembaban tanah sekaligus sebagai respon apabila terjadi banjir. 

5. Menerapkan pengelolaan limbah (cair & padat) yang ramah lingkungan. 

6. Memanfaatkan air hujan sebagai salah satu sumber air bersih. 

7. Meminimalisasi penggunaan energi non-terbarukan. 
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8. Memperbanyak soft cover pada tapak kawasan untuk peresapan air hujan dan 

meminimalisasi terjadinya run off. 

9. Melakukan penghijauan tapak kawasan (reboisasi). 

10. Orientasi bangunan disesuaikan dengan matahari dan angin yang berhembus 

pada tapak kawasan. 

11. Memaksimalkan bukaan pada bangunan, untuk mempersejuk iklim di dalam 

ruangan. 

12. Mengatur perletakan vegetasi untuk menciptakan aliran udara menuju 

bangunan serta melindungi bangunan dari paparan radiasi panas matahari. 

13. Menerapkan gaya arsitektur lokal yang dipadukan dengan unsur modern, 

namun tetap selaras dengan lingkungan sekitar. 

14. Fasilitas yang disediakan pada kawasan wisata berhubungan dengan rekreasi 

edukasi dan budaya setempat. 

15. Mengedepankan konsep reduce, reuse, dan recycle dalam penggunaan 

material bangunan, ornamentasi, serta perabot pada kawasan wisata. 

16. Menerapkan prinsip Arsitektur Ekologis pada kawasan wisata khususnya 

kawasan Sungai Bengawan Solo, sesuai dengan rekomendasi yang telah 

dipaparkan pada BAB III halaman 14. 

◊  A R S I T E K T U R   O R G A N I K  ◊ 

1. Mengaplikasikan karakter unsur alam menjadi ornamen-ornamen dalam 

bangunan. 

2. Menginterpretasikan unsur alam ke dalam transformasi bentuk bangunan 

yang disesuaikan dengan kondisi lahan di tepian sungai. 

3. Adaptasi analogi elemen alam dan/atau makhluk hidup dalam konfigurasi 

massa, fasad, lansekap, dan pola ruang dalam. 

4. Menggunakan material lokal alami pada bangunan dan ornamentasi 

didalamnya. 

5. Menyelaraskan tatanan massa dalam tapak dengan lingkungan sekitar 

kawasan. 

 

 

Tabel 5.5 Kemungkinan Penerapan Teori Tema Desain 
Sumber : Analisis Pribadi 
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5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan 

5.2.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Permasalahan Dominan 

Permasalahan Dominan : “Penataan Massa Bangunan dan Lansekap yang 

Mendukung Konsep Ekowisata”. 

P e n g e r t i a n 

Definisi ekowisata yang pertama diperkenalkan oleh organisasi The 

Ecotourism Society (1990) sebagai berikut: 

Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang 

dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan 

kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Semula ekowisata 

dilakukan oleh wisatawan pecinta alam yang menginginkan di daerah 

tujuan wisata tetap utuh dan lestari, disamping budaya dan 

kesejahteraan masyarakatnya tetap terjaga. 

Namun dalam perkembangannya ternyata bentuk ekowisata ini 

berkembang karena banyak digemari oleh wisatawan. Wisatawan ingin 

berkunjung ke area alami, yang dapat menciptakan kegiatan bisnis. Ekowisata 

kemudian didefinisikan sebagai berikut: 

Ekowisata adalah bentuk baru dari perjalanan bertanggungjawab ke 

area alami dan berpetualang yang dapat menciptakan industri 

pariwisata (Eplerwood, 1999). 

Dari kedua definisi ini dapat dimengerti bahwa ekowisata dunia telah 

berkembang sangat pesat. Bahkan di beberapa wilayah berkembang suatu 

pemikiran baru yang berkait dengan pengertian ekowisata. Fenomena 

pendidikan diperlukan dalam bentuk wisata ini. Hal ini seperti yang didefinisikan 
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oleh Australian Department of Tourism (Black, 1999) yang mendefinisikan 

ekowisata adalah wisata berbasis pada alam dengan mengikutkan aspek 

pendidikan dan interpretasi terhadap lingkungan alami dan budaya masyarakat 

dengan pengelolaan kelestarian ekologis. Definisi ini memberi penegasan 

bahwa aspek yang terkait tidak hanya bisnis seperti halnya bentuk pariwisata 

lainnya, tetapi lebih dekat dengan pariwisata minat khusus, alternative tourism 

atau special interest tourism dengan obyek dan daya tarik wisata alam. 

Pendekatan lain bahwa ekowisata harus dapat menjamin kelestarian 

lingkungan. Maksud dari menjamin kelestarian ini seperti halnya tujuan 

konservasi (UNEP, 1980) sebagai berikut: 

" Menjaga tetap berlangsungnya proses ekologis yang tetap mendukung 

sistem kehidupan - Melindungi keanekaragaman hayati - Menjamin 

kelestarian dan pemanfaatan spesies dan ekosistemnya". 

Di dalam pemanfaatan alam untuk kegiatan ekowisata, mempergunakan 

pendekatan pelestarian dan pemanfaatan. Kedua pendekatan ini dilaksanakan 

dengan menitikberatkan pelestarian dibanding pemanfaatan. Pendekatan ini 

jangan justru dibalik. 

Kemudian pendekatan lainnya adalah pendekatan pada keberpihakan 

kepada masyarakat setempat agar mampu mempertahankan budaya lokal dan 

sekaligus meningkatkan kesejahteraannya. 

(Sumber : Chafid Fandeli., Mukhlison. 2000. Pengusahaan Ekowisata. Yogyakarta : Fakultas 

Kehutanan Universitas Gadjah Mada). 
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Di dalam Mahdayani (2009) menyebutkan 5 butir prinsip dasar yang 

menjadi fungsi dari pengembangan kawasan ekowisata di Indonesia, antara 

lain :  

Pelestarian 

 

Prinsip pelestarian pada ekowisata adalah kegiatan ekowisata yang 

dilakukan tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan 

dan budaya setempat. Salah satu cara menerapkan prinsip ini adalah 

dengan cara menggunakan sumber daya lokal yang hemat energi dan 

dikelola oleh masyarakat sekitar.  

Pendidikan 

 

Kegiatan pariwisata yang dilakukan dengan memberikan unsur 

pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain 

dengan pemberian informasi menarik seperti nama dan manfaat 

tumbuhan dan hewan yang ada disekitar kawasan ekowisata.  

Pariwisata 

 

Pariwisata adalah aktivitas yang mengandung unsur kesenangan 

dengan berbagai motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu lokasi. 

Dengan demikian produk dan jasa pariwisata yang ada di daerah juga 

harus memberikan unsur kesenangan yang layak diterima oleh pasar.  

Ekonomi 

 

Ekowisata juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat terlebih lagi 

apabila perjalanan wisata yang dilakukan menggunakan sumber daya 

lokal seperti transportasi, akomodasi dan jasa pemandu. 

Partisipasi 

Masyarakat 

Setempat 

 

Partisipasi masyarakat akan timbul, ketika alam/budaya itu memberikan 

manfaat langsung/tidak langsung bagi masyarakat. Agar bisa 

memberikan manfaat, maka alam/budaya tersebut harus dikelola 

dengan baik. 

 

 

◊ Perencanaan Kawasan Ekowisata ◊ 

Perencanaan lansekap kawasan wisata, terutama wisata alam adalah 

merencanakan suatu bentuk penyesuaian program rekreasi dengan suatu 

penataan lansekap untuk menjaga kelestariannya. Program wisata alam dibuat 

untuk menciptakan lingkungan fisik luar atau bentang alam yang dapat 

mendukung tindakan dan aktivitas rekreasi manusia yang menunjang 

keinginan, kepuasan, dan kenyamanannya, dimana proses perencanaan 

dimulai dari pemahaman sifat dan karakter serta kebijakan manusianya dalam 

menggunakan tapak untuk kawasan wisata (Knudson, 1980). 

Untuk menghasilkan suatu rencana dan rancangan area rekreasi yang 

baik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, dipelajari dan dianalisis (Siti 

Tabel 5.6 Prinsip Pengembangan Kawasan Ekowisata 

Sumber : Mahdayani (2009) 
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Nurisjah dan Pramukanto, 1995), yakni: potensi dan kendala tersedia, potensi 

pengunjung, kebijakan dan peraturan yang terkait dengan sumber daya 

penggunanya, alternatif dan dampak dari perencanaan dan pelaksanaan yang 

dilakukan, serta pemantauan hasil perencanaan dan perancangan. 

Perencanaan sumber rekreasi hutan adalah penggunaan sumber daya 

rekreasi dalam menyediakan fasilitas dan area rekreasi yang memuaskan 

untuk mempertemukan kebutuhan penduduk sekarang dan masa yang akan 

datang. Perencanaan membantu menentukan tipe, kuantitas, lokasi dan waktu 

dalam pembangunan rekreasi. (Douglass, 1992). 

Semua pengembangan termasuk pengembangan fasilitas dan utilitas 

diharuskan untuk senantiasa tetap menjaga keharmonisan dengan alam. 

 

◊ Penataan Ruang ◊ 

Penataan ruang sebagai instrumen dalam pembangunan berkelanjutan 

mampu menawarkan pemandangan integral untuk pembangunan masa depan 

suatu wilayah, sehingga asumsi penataan ruang didasarkan pada dimensi 

ruang itu sendiri dan kemampuan koordinasi serta integrasi berbagai kebijakan, 

baik dalam hal pembangunan ekonomi, transportasi maupun kebijakan 

perlindungan lingkungan budaya dan lansekap. (Maksin dan Milijic, 2010). 

 Konsep Penataan Ruang 

Penataan lingkungan wisata tidak hanya akan meningkatkan kegiatan 

wisata, tetapi juga akan meningkatkan minat wisatawan dan mendorong 

kunjungan wisatawan serta sesungguhnya dapat mendorong peluang 

berinvestasi, oleh sebab itu penggunaan elemen lanskap keras dan halus untuk 

memperindah lingkungan wisata penting karena ini akan membantu menarik 

pengunjung ke pusat-pusat wisata. (Ayeni, 2013). 
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 Konsep Penataan Fasilitas 

Prinsip dan petunjuk yang dapat digunakan dalam membuat dan 

mengevaluasi rencana tapak adalah berkaitan dengan pengembangan fasilitas 

dalam tapak kawasan. Bangunan yang dibuat seminimal mungkin tidak 

mengganggu ekosistem alam. Suatu bentuk dan motif bangunan tidak boleh 

mendominasi warna alami suatu kawasan. Tata letak bangunan disesuaikan 

berdasarkan pertimbangan aspek strategi dan fungsi tapak. Sebelum 

bangunan didirikan, perlu beberapa pemikiran dalam hal ketercapaian dan arus 

pemanfaatannya. Akses berupa jalan yang dibuat, harus menghindari daerah 

habitat spesies satwa dan tumbuhan agar tidak mengganggu kehidupannya 

(MacKinnon dkk, 1993). 

 

(Sumber : Beljai, Matheus, dkk, 2014, “Konsep Penataan Lanskap Untuk Wisata ALam di KAwasan 

Taman Wisata Alam Sorong”. Institut Pertanian Bogor.) 

 

 Penataan Ruang Zonasi Kawasan 

Rencana tata ruang didasarkan pada konsep pemanfaatan ruang sesuai 

daya dukung kawasan pada tiap zona tapak yang telah ditetapkan. Zonasi 

didasarkan pada daya dukung dan kesesuaian lahan untuk tujuan perlindungan 

dan pengawetan sumber daya alam, serta pemanfaatan potensi yang ada 

(Nurlaelih, 1998). 

Dalam penataan ruang ekowisata, masyarakat berhak untuk berperan 

serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan 

pengendalian pemanfaatan ruang, serta mengetahui secara terbuka rencana 

tata kawasan dan rencana rinci tata ruang kawasan ekowisata (Sastrayuda, 

2010). 
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Selain itu aspek yang perlu diperhatikan yaitu lingkungan, termasuk 

didalamnya adalah konservasi sumber daya alam dan sentitifitas ekosistem 

serta aspek sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. 

Nurlaelih (1998) mengemukakan bahwa zona intensif memiliki tingkat 

kerawanan ekologis dan fisik yang rendah dengan potensi wisata yang 

menarik. Aktivitas pada zona ini bersifat aktif dan pasif. Dalam zona ini dapat 

dikembangkan sarana dan prasarana fisik untuk pelayanan pariwisata yang 

umumnya tidak melebihi 60% luas kawasan zonasi intensif dan memperhatikan 

daya dukung lingkungan. 

Zona ekstensif primer diperbolehkan adanya pembangunan fisik dan 

hanya dibatasi maksimal 5%, dan hanya sebatas papan informasi dan 

pendukung kegiatan (jalan setapak, tempat istirahat, dan menara pandang), 

serta hanya menerima wisatawan dalam jumlah terbatas. Sedangkan pada 

zona ekstensif sekunder tidak ada pembangunan sarana fisik wisata, karena 

kawasan tersebut memiliki keanekaragaman hayati dan kerentanan yang 

sangat tinggi. Dan untuk zona perlindungan tidak menerima kunjungan wisata 

dalam bentuk apapun (Lubis, 2006). 

 Perencanaan Lansekap 

Perencanaan lanskap merupakan suatu bentuk kegiatan penataan yang 

berbasis lahan (land based planning) melalui kegiatan pemecahan masalah 

yang dijumpai dan merupakan proses untuk pengambilan keputusan berjangka 

panjang guna mendapatkan suatu model lanskap atau bentang alam yang 

fungsional, estetik, dan lestari yang mendukung berbagai kebutuhan dan 

keinginan manusia dalam upaya meningkatkan kenyamanan dan 

kesejahteraannya (Nurisjah, 2007). 
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Proses perencanaan biasanya bersifat holistik dan dinyatakan sebagai 

suatu proses yang dinamis, saling terkait, dan saling mendukung satu dengan 

yang lainnya. Suatu proses perencanaan yang baik merupakan suatu alat yang 

terstruktur dan sistematis yang digunakan untuk menentukan keadaan awal 

dari suatu bentukan fisik dan fungsi lahan/tapak/bentang alam, keadaan yang 

diinginkan setelah dilakukan berbagai rencana perubahan, serta cara dan 

pendekatan yang sesuai dan terbaik untuk mencapai keadaan yang diinginkan 

tersebut (Nurisjah, 2007). Menurut Nurisjah dan Pramukanto (1995) dalam 

Darmawan (2004), terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

perencanaan suatu kawasan, diantaranya: 

1. Mempelajari hubungan antara kawasan tersebut dengan lingkungan sekitar; 

2. 
Memperhatikan keharmonisan antara daerah sekitarnya dengan kawasan yang akan 

direncanakan; 

3. Menjadikan sebagai objek (wisata) yang menarik; 

4. 
Merencanakan kawasan tersebut sehingga dapat menghasilkan suatu kawasan yang 

dapat menampilkan kesan masa lalunya. 

 

Knudson (1980) dalam Kusumawardani (2004), menyatakan bahwa 

merencanakan suatu kawasan terdapat 3 (tiga) tingkatan penggunaan area 

berdasarkan variasi tingkat penggunaan dan variasi produktivitas tapak, yaitu: 

1. 
Low level/ 

Conservative level 

Pada area ini tingkat penggunanya untuk kegiatan 

wisata ditingkatkan seminimal mungkin; 

2. 
Medium level 

 

Ditujukan untuk mencapai kegiatan wisata dan 

kelestarian lingkungan yang sama-sama 

menguntungkan; 

3. 
High level of use 

 

Pada tingkat ini sumber daya dikorbankan dengan 

asumsi bahwa baik teknologi yang diterapkan maupun 

minat wisata akan berubah sehingga kondisi yang 

telah diubah tersebut dapat diterima di masa 

mendatang. 

 

 

Tabel 5.7 Hal yang perlu diperhatikan dalam Perencanaan Kawasan 
Sumber : Nurisjah dan Pramukanto (1995) 

Tabel 5.8 Tingkatan Penggunaan Area Wisata 
Sumber : Nurisjah dan Pramukanto (1995) 
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Simonds (2006) menyatakan bahwa untuk menjelaskan atau membuat 

suatu lanskap menjadi tempat yang menyenangkan, maka semua karakter dari 

elemen-elemen yang beranekaragam atau bagian-bagiannya harus bisa 

dibawa menuju ke suatu keharmonisan. Kemudian diterangkan juga, dalam 

perencanaan dan perencanaan ulang harus dipersiapkan secara lengkap dan 

utuh seperti kawasan alami yang berarti sebagai hal yang penting untuk 

melindungi daerah resapan air dan memelihara permukaan air, untuk 

konservasi hutan-hutan dan sumber mineral, untuk memelihara erosi, untuk 

menjaga kestabilan dan memperbaiki iklim, untuk menyediakan area yang 

cukup untuk rekreasi dan untuk kehidupan liar, dan untuk melindungi 

tapak/kawasan dengan nilai keindahan dan ekologis. 

Depdagri (2000) menyatakan bahwa untuk mengembangkan produk 

kegiatan ekowisata perlu memperhatikan berbagai hal antara lain: 

1. Tata ruang 

Aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam tata ruang daerah tujuan ekowisata adalah: 

a. Peruntukan kawasan; 

b. Kepemilikan; 

c. Sarana menuju kawasan ekowisata; 

d. Ambang batas kawasan terhadap dampak kegiatan ekowisata; 

e. Topografi. 

2. Sarana dan Prasarana 

Low invest-high value adalah semangat dasar dari pengembangan sarana akomodasi 

ekowisata. Misalnya konsep pondok wisata (ecolodge) yang disesuaikan dengan adat dan 

budaya setempat menjadi alternatif yang paling tepat dalam penyediaan sarana akomodasi 

penginapan ekowisata. Disamping itu, pemakaian sumber daya lokal yang dikombinasikan 

dengan teknologi tepat guna ramah lingkungan, berdampak pada peningkatan nilai sumber 

daya setempat serta menimbulkan pembuktian di masyarakat terhadap upaya konservasi 

sumber daya alam, pelestarian budaya, dan pemanfaatan sumber daya manusia lokal. Agar 

tercapai pemerataan pendapatan, sebaiknya sarana akomodasi, dan transportasi 

merupakan milik dan atau yang dikelola masyarakat. 

3. Atraksi dan Kegiatan 

Ekowisata merupakan suatu kegiatan pariwisata yang bertumpu pada alam (nature based 

ecotourism). Besarnya keanekaragaman hayati beserta ekosistem khas serta unik di suatu 

daerah, merupakan kekuatan utama sekaligus nilai jual kegiatan pengembangan ekowisata. 

4. Pendidikan dan Penghargaan 

Pendidikan berupa pelatihan yang dapat dilakukan dalam rangka mengembangkan 

ekowisata antara lain berupa pelatihan ecoguide dan tour operator, pengelolaan daerah 
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tujuan ekowisata, dan perencanaan pemasaran bertujuan untuk memberikan manfaat 

ekowisata di bidang ekonomi bagi masyarakat setempat. 

Ekowisata juga dapat meningkatkan kesadaran dan penghargaan para ekowisatawan 

terhadap konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, memahami pola hidup 

dan adat yang berlaku, mampu memadukan kegiatan yang bersahabat dengan alam dan 

budaya setempat. 

 

 

 

5.2.2. Studi Preseden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulau Parai Kumala merupakan salah satu destinasi wisata yang 

terletak di Tenggarong, Ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan 

Timur. Pulau Parai Kumala merupakan daerah delta Sungai Mahakam yang 

berada di Tenggarong. Pada awalnya, pulau seluas 85 hektar ini merupakan 

sedimentasi lumpur yang membentuk tanah. Pulau ini unik karena tampak 

seperti perahu di tengah sungai. 

Gambar 5.13 Pulau Parai Kumala 
Sumber : wege1984.files.wordpress.com 

Tabel 5.9 Pengembangan Produk Kegiatan Ekowisata 

Sumber : Hartanti, Aini, 2008, “Perencanaan Ekowisata Di Zona Penyangga Taman Nasional Ujung Kulon”, 

Banten, Program Studi Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor 
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Tempat wisata ini disebut mirip dengan Taman Mini Indonesia 

Indah yang berada di Jakarta. Hal ini dikarenakan Pulau Kumala juga 

menggambarkan budaya Kalimantan mulai dari bangunan adat, candi dan juga 

patung lembu. 

 

 

 

 

 

 

 

Obyek wisata ini merupakan taman rekreasi perpaduan antara teknologi 

modern dan budaya tradisional yang menggunakan konsep wisata ekologis. 

Pulau ini dulunya adalah lahan tidur dan semak belukar. Saat ini, sebagian area 

sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti sky tower setinggi 100 meter 

untuk menikmati keindahan dari udara, kereta api mini, area permainan dan 

kereta gantung yang menghubungkan dengan daratan. 

Di pulau ini terdapat pula DSJ Resort lengkap dengan kolam renang dan 

sarana bagi mereka yang ingin istirahat, yaitu satu-satunya cottage di 

tengah Sungai Mahakam. Di lokasi Pulau ini dipersiapkan Aquarium Raksasa 

bagi ikan pesut, lumba-lumba air tawar yang hanya ada di Republik Rakyat 

Cina dan Brasil. Pembangunan Taman Wisata Pulau Kumala dilakukan secara 

bertahap dan akan terus berkembang. 

Gambar 5.14 Taman Wisata Parai Kumala 
Sumber : wege1984.files.wordpress.com 
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Beberapa hal terkait dengan Penataan Masa Bangunan dan Lansekap yang 

Mendukung Konsep Ekowisata adalah sebagai berikut: 

o Taman wisata Pulau Kumala memiliki ruang luar yang dapat menunjang 

kegiatan wisata, hal ini terlihat dari faktor-faktor ruang luar pada 

kawasan wisata ini yang dapat merangsang manusia cenderung untuk 

bergerak. 

o Penataan lansekap serta massa bangunan pada Taman Kumala terlihat 

harmonis. Terlihat taman-taman yang dapat memberikan keteduhan dan 

perlindungan dari panas matahari bagi pengunjung/wisatawan serta 

massa bangunan yang ada disekitarnya. 

o Pola sirkulasi pada taman ini menggunakan pola sirkulasi memutar, 

sehingga sekuen-sekuen yang ada pada kawasan ini dapat dijelajahi 

satu-persatu tanpa ada yang terlewat. 

o Jarak antar massa bangunan diberi spasi yang cukup jauh, hal ini 

menciptakan suasana yang asri dan menyatu dengan alam. 

o Jalan-jalan penghubung antar bangunan diberikan tanaman-tanaman 

pengarah yang memberikan nilai estetis serta meneduhkan pejalan kaki.  

o Terlihat penggunaan material bangunan alami seperti batu alam pada 

elemen-elemen pembentuk kawasan. 

o Pengaturan soft cover dan hard cover pada kawasan wisata ini sesuai 

dan terlihat selaras dengan alam sekitar. 

o Desain lansekap pada kawasan wisata ini menunjang untuk 

pengoptimalan view Sungai Mahakam, yang merupakan latar dari taman 

wisata Parai Kumala ini. 
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o Perletakan massa bangunan dan taman-taman disekeliling area wisata 

menciptakan atmosfer perjalanan wisata alam yang eksotis dan 

menyatu dengan lingkungan sekitar. 

o Bangunan pada taman wisata Parai Kumala memadukan gaya arsitektur 

lokal setempat dengan unsur modern, yang tidak terkesan menonjol 

diantara lingkungan sekitarnya, melainkan menyatu dengan alam. 

 

5.2.3. Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

Kemungkinan penerapan teori permasalahan dominan Penataan Massa 

Bangunan dan Lansekap yang Mendukung Konsep Ekowisata antara lain 

adalah sebagai berikut: 

Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

1. Menata massa bangunan pada tapak sesuai dengan kondisi eksisting tapak 

kawasan, dengan meminimalisasi pengurangan (cut) maupun penambahan 

(fill) tanah. 

2. Menata massa bangunan dengan orientasi pada bentang alam Sungai 

Bengawan Solo yang merupakan unsur alam utama pada kawasan wisata.  

3. Pembangunan fasilitas dan utilitas pada tapak kawasan mempertimbangkan 

keharmonisan dengan alam. 

4. Memperbanyak area hijau (RTH) pada kawasan wisata dengan penghijauan 

kembali (reboisasi). Vegetasi yang ditanam merupakan vegetasi yang mampu 

memperbaiki dan memperkuat tapak kawasan utamanya yang berada di 

wilayah tepian sungai Bengawan Solo.  

5. Menciptakan permaian elemen lansekap berupa soft cover dan hard cover 

yang dapat menarik pengunjung/wisatawan untuk menjelajahi kawasan 

wisata ini. 

6. Menggunakan pola sirkulasi memutar yang memperlambat pencapaian dan 

memperbanyak sekuen. Dengan menggunakan pola sirkulasi memutar, dapat 

memperlihatkan tampak tiga dimensi dari objek bangunan dengan cara 

mengelilinginya. 
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7. Menciptakan elemen-elemen yang dapat merangsang pengunjung/wisatawan 

untuk bergerak, seperti penataan lansekap yang menarik, pemberian trotoar 

pejalan kaki dengan peneduh berupa pepohonan, menyediakan area sitting 

group (bangku taman) sebagai area istirahat sementara pada saat berjalan, 

memberikan elemen estetis berupa kolam-kolam air mancur, memberikan 

papan penunjuk jalan, memberikan perbedaan tekstur (batu alam, grass 

block, paving block, rerumputan) untuk menunjukkan perbedaan area 

kawasan. 

8. Bangunan yang dibuat seminimal mungkin tidak mengganggu ekosistem 

alam, salah satunya dengan penerapan sistem bangunan panggung yang 

diangkat dari tanah, supaya tanah masih dapat bernafas. 

9. Pengaturan zonasi tapak kawasan sesuai dengan fungsi dari masing-masing 

fasilitas yang ditawarkan. 

10. Massa bangunan ditata berjauhan satu sama lain sehingga memungkinkan 

bangunan untuk dapat “bernafas” serta memberikan ruang gerak yang bebas 

bagi angin. 

11. Penataan lansekap pada kawasan wisata ditekankan pada keharmonisan 

dengan lingkungan sekitar, terutama dengan unsur alam Sungai Bengawan 

Solo. 

 
Tabel 5.10 Kemungkinan Penerapan Teori Tema Desain 

Sumber : Analisis Pribadi 




