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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Nganjuk merupakan salah satu kabupaten di sebelah barat Provinsi Jawa 

Timur. Kabupaten Nganjuk dikenal bernama Anjuk Ladang yang dalam Bahasa 

Jawa Kuno berarti tanah kemenangan. Selain itu Kabupaten Nganjuk memiliki 

berbagai jenis wisata alam dan buatan yang cukup banyak dan perlu dikembangkan 

karena sangat berpotensial untuk menunjang pendapatan daerah dibidang 

pariwaisata. Semua pengembangan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk tidak 

terlepas dari Visi Misi daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. 

Hal ini telah tercantum dalam RTRW Nganjuk tahun 2010-2030 Paragraf 7 

“Kawasan Peruntukan Pariwisata” Pasal 32 berisikan ketentuan wisata alam dan 

buatan yang akan dikembangkan. Dan didukung dengan isu yang terdapat dalam 

“Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah Kabupaten Ngajuk, Provinsi 

Jawa Timur tahun 2018” dan “Pengembangan Objek Wisata Taman Rekreasi 

Anjuk Ladang (TRAL) jurnal administrasi publik Analisis strategi 

pengembangan pariwisata daerah (Studi pada dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk)” yang menyatakan bahwa: “ Tahun 

2012-2013 TRAL sudah merencanakan pengembangan untuk mengubah total 

bangunan dan memperbaiki agar terlihat lebih modern. Karena mengingat potensi 

objek wisata buatan TRAL yang paling banyak dikunjungi wisatawan dari dalam 

Kota Nganjuk.” dan Mengutip dari berita Surya.co.id Kamis, 8 Oktober 2020 

yang menyatakan bahwa: “Sebagai pengunjung yang kesekian di TRAL ini, saya 

melihat tak ada unsur seni disana. Yang ada hanya pemandangan bangunan renta 

juga kumuh seolah tak berdaya bangkit dari reruntuhan jaman. Aksesoris sebuah 

taman tampak tak menarik untuk dipandang, Kandang dan sangkar hewan 

‘penggembira’ terlihat karat, rusak dan kusam seakan sulit dibenahi. Beruntung 

hewan peliharaan disana tak mengalami kelaparan. Warna-warna cat dinding yang 

seharusnya menjadi pencerah suasana semakin tenggelam dimakan usia.”.  
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beberapa gambar kondisi Taman Rekreasi Anjuk Ladang (TRAL) saat ini:  

Nama Gambar 

Tampak wajah bagian depan Taman 

Rekreasi Anjuk Ladang (TRAL)  

 

Area permainan becak-becakan dan 

mobil-mobilan anak 

 

Area akses masuk dan keluar area 

Taman Rekreasi Anjuk Ladang (TRAL)  

 

Area pakiran pengunjung yang terletak 

pada area depan Taman Rekreasi Anjuk 

Ladang (TRAL)  

 

 Kondisi pedestrian atau akses pejalan 

kaki untuk pengunjung 
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Area patung pemain tariab tayub pada 

area becak-becakan dan mobil-mobilan 

anak. 

 

Kondisi kandang satwa pada area taman 

satwa   

 

Area bermain (playground) anak-anak 

 

Area tunggu pada taman brmain   

 
(Tabel.1 Kondisi saat ini Taman Rekreasi Anjuk Ladang (TRAL)) 

(Sumber Gambar, Survei Lokasi Taman Rekreasi Anjuk Ladang (TRAL)) 

Dan adapun jurnal yang membahas tentang tempat wisata Taman Rekreasi 

Anjuk Ladang (TRAL) yaitu JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK ANALISIS 

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (STUDI PADA 

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN 

NGANJUK) menyatakan bahwa “Taman Rekreasi Anjuk Ladang (TRAL) 

merupakan taman yang rindang dan sejuk dan memiliki koleksi hewan salah 

satunya rusa. Taman Rekreasi Anjuk Ladang merupakan objek wisata buatan satu-

satunya di Kabupaten Nganjuk yang sarana dan prasarana telah disediakan oleh 

dinas kebudayaan. Dan juga terdapat toko souvenir yang menyediakan cinderamata 
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dan oleh-oleh khas Kabupaten Nganjuk. Semua fasilitas sarana dan prasarana 

masih terawat baik hanya saja jalan setapak yang berada di dalam kawasan TRAL 

harus diperbaiki agar tidak terlihat seperti tidak terurus”. Dan di tahun 2013 

pertengahan akan dilakukan pengembangan secara total oleh Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk agar TRAL terlihat lebih modern lagi.” 

1.2 Identifikasi Masalah  

Dari uraian latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah yang muncul 

adalah: 

1. Kurang terkonsepnya objek Taman Rekreasi Anjuk Ladang (TRAL) 

2. Desain taman rekreasi yang kurang menarik dan tidak mengikuti 

perkembangan zaman sehingga kurang menarik minat pengunjung  

3. Kurang memaksimalkan fasilitas untuk menunjang kenyamanan 

pengunjung 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Dari uraian-uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas dapat 

ditemukan rumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengkonsep taman rekreasi menjadi tempat edukatif 

namun tidak menghilangkan fungsi utamanya sebagai wisata rekreasi?  

2. Bagaimana mendesain taman rekreasi yang lebih menarik dan modern 

dengan berciri khas Kabupaten Nganjuk? 

3. Bagaimana Taman Rekreasi Anjuk Ladang (TRAL) dapat menjadi 

tempat yang nyaman untuk berekreasi. Khususnya untuk anak-anak.  

 

1.4 Upaya Pemecahan Masalah  

Dari berbagai penjelasan diatas maka muncullah ide atau upaya pemecahan 

masalah sebagai berikut :  

1. Menata kembali dan mengubah bentuk wajah Taman Rekreasi Anjuk 

Ladang (TRAL) menjadi lebih menarik. Sesuai dengan fungsi taman 

rekreasi yang menciptakan kesenangan dan kegembiraan untuk 

menyegarkan Kembali jasmani dan rohani seseorang dari kepenatan 

2. Menjadikan Taman Rekreasi Anjuk Ladang (TRAL) menjadi 

landmark Kabupaten Nganjuk yang lebih modern, fungsional, serta 

menarik. 

3. Merencanakan dan mengembangkan Taman Rekreasi Anjuk Ladang 

(TRAL) dengan fasilitas-fasilitas yang layak, sesuai standart, dan 

nyaman untuk para pengguna objek 



5 

 

 

 

4. Meningkatkan pengunjung untuk berekreasi di Taman Rekreasi Anjuk 

Ladang (TRAL) dengan wajah baru. Dimana dahulu banya orang yang 

merasa prihatin dan kurang tertarik dengan kondisinya.  

 

1.5 Tujuan dan Sasaran  

1.5.1 Tujuan: 

1. Menghasilkan rancangan desain taman rekreasi yang ceria 

sehingga mampu membuat pengunjung terhibur khususnya anak-

anak.  

2. Menghasilkan sarana rekreasi yang baik dan cocok untuk 

masyarakat baik dari kabupaten Nganjuk maupun dari luar 

Kabupaten Nganjuk.  

3. Menghasilkan rancangan taman rekreasi yang ceria dan penh 

warna yang mampu menghibur pengunjungnya baik dari jasmani 

dan psikisnya.  

4. Meningkatkan jumlah kunjungan pariwisata ke Kabupaten 

Nganjuk  

1.5.2 Sasaran: 

Semua masyarakat baik dari Kabupaten Nganjuk maupun masyarakat di 

luar Kabupaten Nanjuk. Dengan Klasifikasi usia antara lain :  

• Anak-anak usia (2-12 tahun) 

• Remaja (usia 12-20 tahun) 

• Dewasa (21 tahun keatas) 

 

1.6 Batasan Proyek 

1. Menjadikan tempat rekreasi yang lebih edukatif dan menyenangkan 

khususnya untuk anak-anak dengan lebih menambah koleksi satwa lebih 

beraneka ragam dan menambahkan wahana permainan yang edukatif dan 

menarik.  

2. Menjadikan tempat yang nyaman untuk sekedar berkumpul atau berolah 

raga dengan fasilitas yang telah tersedia.  

3. Menggunakan fasilitas-fasilitas yang layak dan sesuai dengan standart 

yang telah ada  
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1.7 Sistemtika Penulisan 

Sistematika penyusunan Laporan Tugas Akhir Perancangan ini tersusun atas 

bab. Sebagai berikut merupakan sistematika penyusunannya, antara lain  :  

• BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab 1 berisikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, 

rumusan masalah, tujuan, sasaran, batasan, dan sistematika pembahasan 

dalam merancang sarana fasilitas riset yang dijalankan.  

• BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II berisikan tentang tinjauan Pustaka yang mendukung 

penulisan mulai dari pengertian dari judul objek, studi literatur, studi 

banding, aspek legal yang berlaku dan telah ditetapkan kepemerintahan.   

• BAB III METODE PEMBAHASAN  

Bab III berisikan tentang metode alur pemikiran yaitu cara tahap 

pemikiran dari awal hingga akhir proses perencanaan rancangan pada 

objek. Dan alur pemikiran yang dijelaskan lebih detail dan telah 

diperhitungkan.  

• BAB IV DATA DAN ANALISA 

Bab IV berisikan tentang gambaran umum atau analisa seperti 

Analisa eksternal pada tapak mulai dari Analisa kondisi penempatan lokasi 

(analisa eksternal) hingga Analisa internal yang berkaitan dengan 

penentuan ruang dalam pada rancangan objek.  

Pada Bab IV juga berisikan tentang pemikiran awal pemilihan 

konsep dasar yang akan diterapkan hingga penjelasannya secara 

menyeluruh.   

• BAB V KONSEPSUALISASI DAN TRANSFORMASI  

Bab V menjelaskan tentang penerapan konsep yang telah dipilih 

pada rancangan. Pada Bab V penjelasan konsepsi sangat detail sehingga 

mendapatkan suasana yang diharapkan.  

Pada Bab V juga menjelaskan transformasi bentuk yang dipilih 

untuk diterapkan pada rancangan hingga penerapannya pada rancangan 

bangunan.  

• BAB VI DRAFT HASIL PERANCANGAN   

Bab VI berisikan tentang gambar kerja mulai dari denah. potongan 

hingga gambaran suasana pada racangan.  


