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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KEBIJAKAN 

2.1 Tinjauan Umum  

Tinjauan umum ini berisikan hal terkait yang menunjang Redesain Taman 

Rekreasi Anjuk Ladang (TRAL) di Kabupaten Nganjuk. Maka dari itu akan 

dijelaskan hal-hal tersebut antara lain:  

2.1.1 Pengertian Judul  

Judul yang terpilih dalam Tugas Akhir Perancangan sebagai 

pemenuhan syarat kelulusan dari program studi arsitektur akultas teknik 

universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yaitu:  

“Redesain Taman Rekreasi Anjuk Ladang (TRAL) di Kabupaten 

Nganjuk” 

Mendesain ulang atau mengubah wajah (konsep, tatanan, dan 

fasilitas) Taman Rekreasi Anjuk Ladang (TRAL) yang merupakan kategori 

wisata buatan cukup terkenal di Kabupaten Nganjuk agar lebih menarik 

dan dapat menjadi landmark di Kabupaten Nganjuk. Berikut uraian 

penjelasan terkait judul yang telah diambil:  

1. Aksi (Redesain)  

Suatu kegiatan untuk melakukan perubahan pada struktur atau wajah 

dan fungsi suatu objek, bangunan, atau system dengan tujuan untuk 

menghasilkan manfaat yang lebih baik.  

2. Fungsi (Taman Rekreasi Anjuk Ladang)        

Merupakan taman rekreasi yang rindang dan sejuk berlokasi di sekitar 

stadion olahraga Anjuk Ladang.  Hanya berjarak ± 2KM arah selatan pusat 

kota Nganjuk dengan memiliki fasilitas permainan anak, panggung 

hiburan, kereta kelinci, area becak mini, kolam renang, sepeda air, jogging 

track, camping ground, kuda tunggangan, taman satwa, dan rumah makan  

Namun, sayangnya pengunjung TRAL saat ini mulai menurun karna 

kondisi nya yang kurang baik mulai dari tidak terkonsep nya objek hingga 

system sirkulasi yang butuh pembenahan.  

3. Lokasi  ( Kabupaten Nganjuk) : 

Salah satu kabupaten di Jawa Timur yang berbatasan dengn Kabupaten 

Bojonegoro di utara, Kabupaten Jombang di timur, Kabupaten Kediri dan 

Ponorogo di selatan, dan Kabupaten Madiun di Barat. Kabupaten Ngnajuk 
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memiliki luas sekitar 122.433 km² yang terditi dari 20 kecamatan, 20 

kelurahan dan 264 desa dengan jumlah penduduk sekitar 1.096.944 jiwa 

2.2 Studi Literatur   

Menurut Splillane, James Dr, S.J, 1994, Pariwisata Indonesia Siasat ekonomi 

dan rekayasa kebudayaan, penerbit Kanisius Lembaga studi Realino, Yogyakarta, 

hal 13-15 yang di kutip oleh Nugroho Adi Susanto TA, UII, mengatakan bahwa 

“Rekreasi berasal dari kata re-create yang secara harfiah berarti mencipta kebali. 

Pengertian rekreasi pada dasarnya mendekati asrti hiburan. Dalam makna yang 

lebih dalam, arti rekreasi mengandung pengertian yaitu mencari hiburan, bermain-

main santai atau bersenang” 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rekresi merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan suatu kelompok keluarga dengan jumlah yang banyak (keluarga besar) 

maupun kecil (keluarga kecil) untuk mencari suasana baru sebagai hiburan, belajar, 

bermain, bersenang-senang, berolahraga, piknik, serta melakukan kegiatan 

bersantai laninnya. Berdasarkan tingkat pelayanan taman rekreasi dibedakan 

menjadi:  

a. Lingkup rumah / perumahan yaitu rekreasi yang memanfaatkan ruangan di 

dalam rumah  

b. Lingkungan sekitar / wilayah yaitu rekreasi yang melayanu satu lingkungann 

perumahan, beberapa lingkungan perumahan atau komunitas.  

c. Tingkat kota melayani wilayah daerah kota, dapat memberikan fasilitas 

pelayanan yang bersifat umum.  

d. Tingkat daerah/regional, melayani satu atau lebih yang memiliki ciri khas 

tertentu.  

e. Tingkat nasional. Melayani lingkup nasional dan mempunyai karakter 

tersendiri. 

f. Lingkup internasional, melayani seluruh dunia. 

2.2.1 Pengertian Taman Rekreasi  

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, rekreasi merupakan 

penyegaran Kembali badan dan pikiran serta sesuatu yang 

menggembirakan hati dan menyegarkan seperti bermain, hiburan dan 

piknik (Yulis Salim,2013:435). Namun rekreasi juga mempunyai 

pengertian yang bermacam-macam sesuai dengan sudut pandang yang 

dugunakan.  

Para ahli Pendidikan berpendapat bahwa dalam rekreasi terdapat 

elemen-elemen permaianan, sehingga orang yang berekreasi dikatakan 

sedang bermain dan dibedakan menurut kelompok umur. Rekreasi adalah 

kegiatan yang dilakukan selama waktu senggang, baik secara individu 
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maupun kelompok, sifatnya bebas dan menyenangkan sehingga orang 

cenderung untuk melakukannya. Dan rekreasi adalah bersifat luwes atau 

fleksibel. Berarti rekreasi tidak dibatasi oleh tempat, ataupun fasilitas dan 

alat tertentu. Alat dan fasilitas itu merupakan sarana yang mendukung 

berlangsungnya kegiatan rekreasi.  

1. Kegunaan Rekreasi  

Wing Haryono dalam bukunya “pariwisata rekreasi dan 

entertainment” (Zuastika, 2010:12) mengatakan bahwa bahwa kegunaan 

rekreasi adalah  

1. Untuk Kesehatan, baik jasmani maupun rohani  

2. Untuk membentuk dan membangun karakter  

3. Sebagai pencegah kriminalitas  

4. Sebagai sarana Pendidikan moral  

5. Untuk hal yang berhubungan dengan ekonomi  

2. Tujuan Rekreasi  

1. Menciptakan dan membina hubungan manusia 

2. Mempertahankan kelestarian alam  

3. Mempertahankan nilai-nilai budaya  

4. Kesenangan dan kepuasan karena dapat memenuhi rasa ingin 

tahu/bertualang  

5. Memulihan Kesehatan jasmani dan rohani  

3. Jenis jenis rekreasi  

Manurut Patricia Parrel dalam The Process Of Recreation 

Programming dan Ivor Selly dalam Outdoor Recreation And The Urban 

Environment (Zuatika, 2010:12). Jenis-jenis rekreasi berdasarkan:  

1. Fungsi:  

a. Hiburan untuk mendapatkan kesenangan  

b. Pendidikan untuk memberikan fungsi hiburan da mendidik  

2. Sifat kegiatan: 

a. Bermain  

Menurut Hetherington dan Parke, terdapat tiga fungsi untama dari 

aktivitas bermain, yaitu:  

1. Fungsi kognitif yaitu melalui permainan pengunjung dapat 

menjelajahi lingkungannya, mempelajari objek disekitarnya, 

dan memecahkan masalah yang dihadapi.  

2. Fungsi social yaitu khususnya dalam permainan fantasi 

dengan memerankan suatu peran.  
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3. Fungsi emosi yaitu memungkinkan seseorang belajar 

mengatasi kegelisahan dalam konflik batin, melepaskan energi 

fisik yang berlebihan dan membebaskan perasaan terpendam.  

b. Jenis-jenis permainan  

Mildred Parten meninjau jenis permaian dari sudut tingkah 

laku sosial, dan di temukan 5 kategori, antara lain:  

1. Permainan Unoccupied, dengan melihat sesuatu yang menarik 

perhatian dan melakukan Gerakan bebas.  

2. Permainan Solitary, sebuah kelompok bermain dengan 

bermacam -macam alat permainan, sehingga tidak terjadi 

kontak antara satu dan lainnya.  

3. Permainan onloocker, seorang tidak terlibat dalam aktivitas 

permainan hanya memperhatikannya saja.  

4. Permainan Parallel, seseorang bermain dengan alat permainan 

yang sama, tetapi tidak terjadi kontak dengan yang lain.  

5. Permainan asosiatif, sesorang bermain Bersama, tidak 

mengarah pada tujuan, tidak ada pembagian peran serta alat 

permainan.  

c. Bersuka:  

1. Belanja  

2. Menonton  

3. Makan di tempat makan  

4. Jalan  

3. Berdasarkan objek: 

a. Rekreasi Budaya, rekreasi dengan objek wisata berupa benda atau 

hal yang bernilai seni, budaya, dan sejarah yang tinggi.  

b. Rekreasi Pasif, rekreasi dengan objek wisata berupa mansia buatan 

manusia. 

c. Rekreasi agro, rekreasi dengan objek wisata yang memanfaatkan 

potensi pertanian sebagai objek  

d. Rekreasi alam, rekreasi dengan objek wisata yang memanfaatkan 

potensi alam sebagai objek utamanya.  

4. Berdasarkan tingkat usia nya: 

a. Anak usia 3-15 tahun, pengunjung anak-anak melakukan kegiatan 

yang menyebabkan kegembiraan dengan mengaktifkan tubuh, 

Misalnya: bermain boneka, bola, dan sebagainya.  

b. Anak usia 16-24 tahun, pengunjung remaja memilih jenis rekreasi 

untuk mereka menemukan dinamika dan mengembangkan 
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kreativitas, ketertarikan pada aktivitas fisik. Misalnya: Olahraga, 

seni maupun social  

c. Dewasa Usia 25-45 tahun, Pengunjung dewasa cenderung tidak 

aktif dengan melakukan kegiatan hiburan yang diperoleh program 

objek. Misalnya: menonton dan menikmati suasana  

d. Usia lanjut 55 tahun ke atas. Pengunjung usia lanjut biasanya 

berekreasi dengan hal yang bersifat santai. Misalnya: jalan-jalan, 

duduk-duduk, dan sebagainya.   

5. Berdasarkan waktu penyelenggaraan: 

a. Pagi  

b. Siang  

c. Malam  

6. Berdasarkan tempat kegiatan:  

a. Luar ruangan (Outdoor). Berada di luar ruangan tidak terlindungi 

oleh atap dan dinding  

b. Dalam ruangan (Indoor). Berada di dalam ruanganyang terlindungi 

sehingga tidak terganggu oleh factor cuaca.  

c. Semi indordan outdoor. Fasilitas yang hanya menggunakan tutup 

saja.  

2.2.2 Klasifikasi dan Karakteristik Taman Rekreasi  

1. Klasifikasi Taman Rekreasi  

Menurut Lawson & Bound Bovy dalam Swasto, hal, 17, yang di 

kutip dari Sri Asih Mulhi, TA, UII, hal 13-15. Menyatakan bahwa 

taman rekreasi dapat di klasifikasikan sebagai berikut: 

a. Menurut Objek kegiatan: Rekreasi merupakan gabungan dari 

tiga objek kegiatan, antara lain: rekreasi alam (pemandangan), 

rekreasi kesenian (tradisional dan modern), dan rekreasi buatan.  

b. Menurut bentuk pewadahannya: Rekreasi dibagi menjadi dua 

kegiatan, antara lain: rekreasi terbuka (diluar ruangan) dan 

rekreasi tertutup (didalam ruangan). 

c. Menurut jenis kegitan / aktivitas: Rekreasi berupa kegiatan seni, 

pameran dan pertunjukan dan kegiatan yang diwadahi lainnya, 

antara lain: Panggung kesenian, taman satwa, dan lain 

sebagainya.  

2. Karakteristik Taman Rekreasi  

a. Rekreasi alam, Rekreasi dengan kegiatan menikmati keindahan 

alam sekitar  
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b. Rekreasi buatan, rekreasi dengan kegiatan pembinaan fisik 

lingkungan  

c. Rekreasi seni budaya, rekreasi dengan kegiatan menikmati hasil 

sebi budaya setempat 

2.2.3 Pengembangan Judul  

1. Pengertian Edukatif  

Edukasi berasal dari Bahasa Inggris “Education”. Menurut Jhon M 

Echols dan Hasan Shadily dalam kamus Bahasa Inggris Indonesia 

(1976:207) mempunyai arti “pendidikan, yang berhubungan dengan 

Pendidikan” sedangkan menurut Salim “Education) mempunyai sifat 

mendidik yang baik dan berhubungan dengan pendidikan. 

2. Tinjauan Terhadap Anak 

Secara umum anak merupakan tingkat manusia yang dalam tingkat 

perkembangan, mempunyai perasaan dan fikiran, kehendak sendiri yang 

semuanya merupakan totalitas psikis dan fikiran yang lain dari setiap tahap 

nya.  

3. Karakteristik Anak  

Karakteristik anak berbeda-beda, dapat dilihat dari perbedaan usia setiap 

anak (Milna Silvia.S 2015:7) 

a. Pembagian usia anak secara psikologis terbagi atas 4 klasifikasi, antara 

lain:  

1. Anak usia 0-24 bulan  

Pada tahap ini, anak menggunakan reflex, kemampuan 

pengindraan dan keterampilan motoric untuk memperoleh 

pengetahuan serta keterampilan baru.  

2. Anak usia 2-7 tahun (masa pra-sekolah)  

Pada tahap ini, anak mulai memberi respon, berfikir simbolik dan 

berbicara untuk mengerti dan memahami lingkungannya.  

3. Anak usia 7-12 tahun (masa sekolah)  

Pada tahap, anak mampu berfikir, mengingat dan berkomunikasi 

lebih baik dan logis. Pada tahap ini anak juga memiliki beberapa 

keterampilan seperti, menolong diri sendiri (Self-Help-Skills), 

keterampilan bantuan social (Scial-Help-Skills), Keterampilan 

sekolah (School Skills)  

4. Anak usia 12 tahun keatas (masa remaja)  

Pada tahap ini, anak sudah dapat berfikir abstrak, membuat 

dugaan-dugaan secara lebih baik, tidak terikat pada hal yang 
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kongkret. Dan pada usia remaja mulai menaruh perhatian pada 

dunia literatur, dunia kerja dan mencari pemecahan persoalan-

persoalan.  

b. Ciri-ciri anak  

1. Ciri fisik  

a. Aktif  

Umumnya pada usia anak-anak lebih aktif dan tidak berhenti 

bergerak hal ini dikarenakan penguasaan terhadap tubuh dan 

rasa ingin tahu banyak hal.  

b. Membutuhkan istirahat yang cukup  

Ketika bermain seorang anak kadang tidak menyadari dirinya 

Lelah karena keasyikan bermain. Oleh karena itu dibutuhkan 

pembatasan waktu bermain bagi anak-anak.  

c. Perkembangan motoric kasar lebih baik dari motoric halus 

Hal ini menyebabkan anak sering mengalami kesulitan dalam 

melakukan hal seperti mengikat tali sepatu atau 

mengancingkan baju  

d. Memiliki kesulitas focus terhadap objek berukuran kecil  

Hal ini umumnya disebabkan kurang koordinasi antara tangan 

dan mata. Oleh karena itu taman bermain dan tempat 

Pendidikan umumnya menggunakan dekorasi berupa gambar 

berukuran besar dan warna-warni yang mencolok.  

e. Perbedaan pada anak laki-laki dan perempuan  

Pada usia ini umumnya anak-anak membentuk suatu kelompok 

tersendiri dengan jumlah sedikit, tidak tetap dan sering dengan 

sejenis kelamin yang sama. Hal ini disebabkan kemampuan 

mereka yang mulai menyadari perbedaan jenis kelamin 

masing-masing 

2. Ciri social  

a. Memiliki sahabat 

b. Memiliki kelompok bermain  

c. Seringkali bermain dengan anak yang lebih dewasa untuk 

mengetahui informasi hal di luar apa yang telah mampu 

mereka lakukan.  

d. Bermain secara bervariasi  

e. Sering terjadi perselisihan  

3. Ciri emosional  

a. Memperlihatkan emosi secara terbuka  
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Umunya pada usia pra sekolah abak-anak hampir 

menunjukkan suasana setiap perasaan diperlihatkan dengan 

jelas  

b. Iri hati  

Umumnya pada usia ini merasa wajib mendapatkan perhatian 

sebesar besarnya dari orang terdekatnya  

4. Kognitif 

a. Terampil berbahasa  

Anak-anak biasanya senang berbicara dan bercerita, terutama 

dalam kelompoknya. 

b. Adanya kompetisi 

Kompetisi perlu dikembangkan melalui interaksi, minat, 

kesempatan, mengagumi dan kasih sayang.   

2.2.4 Standar Perancangan  

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2014 

TENTANG  

STANDAR USAHA TAMAN REKREASI  

NO  ASPEK  UNSUR  NO  SUB UNSUR  

1.  Produk  A. Tempat dan 

Ruang  

1.  Kawasan tertentu 

dengan batas yang jelas  

2. Luas minimal 30.000m² 

3.  Tersedia pintu gerbang, 

dengan jalur terpisah 

untuk masuk dan keluar  

B. Fasilitas 

Penunjang  

4.  Papan nama dengan 

tulisan yang terbaca dan 

dipasang pada tempat 

yang terlihat dengan 

jelas.  

5.  Loket pembelian tiket 

tanda masuk untuk 

pengunjung  

6.  Tersedia tempat 

rekreasi, fasilitas 

rekreasi, dan 
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pertunjukkan atraksi 

terjadwal  

7.  Tersedia peralatan / 

wahana penunjang 

tempat rekreasi, fasilitas 

rekreasi dan 

pertunjukkan atraksi  

8.  Tersedia area / fasilitas 

untuk beristirahat  

9.  Toilet yang bersih dan 

terawat dan terpisah 

untuk pengunjung pria 

dan wanita yang sesuai 

dengan rasio kapasitas 

pengunjng  

10.  Tersedia fasilitas bagi 

penyandang cacat dan 

lansia  

11.  Tersedia restoran atau 

rumah makan  

12.  Ruang ibadah dengan 

kelengkapannya  

13.  Pertunjukkan arah untuk 

seluruh fasilitas di dalam 

maupun diluar Kawasan  

14.  Tersedia fasilitas parkir 

yang memadai, bersih, 

aman dan terawat.  

II. Pelayanan  Prosedur Operasional 

Standar (Standard Operating 

Procedure)  

1.  Ketersediaan dan 

penyampaian informasi : 

a. Produk  

b. Harga tanda masuk  

c. Pembayaran  

d. Nomor telepon 

penting (kepolisian, 

pemadam kebakaran, 

ambulans, dan rumah 

sakit atau klinik)  

e. Lokasi seluruh 

fasilitas (guide map) 

f. Jadwal operasional  

2.  Pengadaan / penyediaan 
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peralatan dan wahana 

penunjang bagi jaminan  

3.  Perawatan secara berkala 

terhadap peralatan dan 

wahana penunjang sesuai 

petunjuk pabrik  

4.  Pengoperasian peralatan 

dan wahana penunjang  

5.  Pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran 

/ keadaan darurat lainnya.  

6.  Keselamatan dan 

pertolongan pertama pada 

kecelakaan (P3K) 

7.  Keamanan oleh satuan 

pengamanan yang 

memiliki Kartu Tanda 

Anggota (KTA) satuan 

pengamanan yang 

dikeluarkan oleh 

Kepolisian Republik 

Indonesia   

III Pengelolaan  A. Organisasi  1.  Profil perusahaan terdiri 

atas:  

a. Visi dan misi  

b. Struktur organisasi 

yang lengkap dan 

trdokumentasi  

c. Uraian tugas dan 

fungsi yang lengkap 

untuk setiap jabatan 

dan terdokumentasi  

2. Rencana usaha yang 

lengkap, terukur dan 

terdokumentasi  

3.  Perjanjian Kerja Bersama 

(PKB) atau peraturan 

perusahaan sesuai dengan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan 

terdokumentasi.  

B. Manajemen  4.  Pelaksanaan program 

keselamatan dan 

Kesehatan kerja (K3) yang 

terdokumentasi  

5.  Pelaksanaan evaluasi 

kinerja manajemen yang 

terdokumentasi  
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6.  Kerjasama dengan dokter, 

rumah sakit atau klinik 

yang terdokumentasi  

7.   Pelaksanaan program 

pemeriksaan Kesehatan 

karyawan secara berkala 

yang terdokumentasi  

C. Sumber Daya 

Manusia  

8.  Karyawan menggunakan 

pakaian seragam yang 

bersih dengan rapi dengan 

mencantumkan identitas / 

logo perusahaan  

9.  Memiliki perencanaan dan 

pengembangan kompetensi  

10.  Memiliki program 

pelatihan peningkatan 

kompetensi  

11.  Memiliki program penilian 

kinerja karyawan 

12.  Tersedia operator dan 

teknisi  

13.  Perlindungan asuransi 

Kesehatan dan kecelakaan  

D. Sarana dan 

Prasarana 

14. Ruang kantor yang 

dilengkapi peralatan dan 

perlengkapan serta system 

pencahayaan dan sirkulasi 

udara sesuai dengan 

ketentuan peraturan 

perundang-perundangan.  

15.  Ruang karyawan 

dilengkapi  

a. Ruang ganti dan 

tempat istirahat  

b. Toilet karyawan pria 

dan wanita terpisah  

c. Ruang makan  

d. Tempat penyimpaan 

barang  

17. Tempat penampungan 

sampah sementara  

18.  Tersedia tempat sampah 

tertutup dalam jumlah 

yang sesiau dengan rasio 

kapasitas pengunjung  

19.  Peralatan komunikasi yang 

terdiri dari telepon, 
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faksimili, atau fasilitas 

internet  

20.  Peralatan Pertolongan 

Pertama Pada Kecelakaan 

(P3K) dan Alat Pemadam 

Api Ringan (APAR) sesuai 

dengan ketentuan 

peraturan perundang-

undangan.  

21.  Fasilitas keamanan berupa 

pos keamna   

22. Fasilitas angat angkut 

untuk penunjang dan 

barang yang bersih 

terawatt dan aman  

23.  Instalasi listrik sesuai 

dengan ketentuan 

peraturan perundang-

undangan. 

24.  Instalasi air bersih sesuai 

dengan ketentuan 

peraturan perundanga-

undangan 

25.  Instalasi genset sesuai 

dengan ketentuan 

peraturan perundang-

undangan.  

26.  Akses khusus darurat yang 

terlihat dengan rambu 

yang jelas sesuai dengan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan  

27.  Area ibadah dengan 

dengan kelengkapan nya 

bagi karyawan  

28  Gudang  
(Tabel. 2.1 Standart Taman Rekreasi) 
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2.3  Aspek Legal  

1. Elaborasi Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)  

• Focus : Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Manusia  

• Tema Riset : Kajian Ekonomi dan Sumber daya Manusia 

• Institut Terkait :DIKBUD 

• Target : Desain penguat seni budaya local nasional sebagai   tulang  

punggung pariwisata .  

 
(Tabel.2.2 Elaborasi RIRN) 

 

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD) 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 
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(Tabel.2.3 RJMD Kabupaten Nganjuk 2018-2023) 
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3. RTRW KABUPATEN NGANJUK 2010-2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Gambar 2.1 RTRW Kabupaten Nganjuk 2010-2030) 
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2.4 Tinjauan Lokasi  

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur 

yang terlatak di bagian barat dari wilayah Provinsi Jawa Timur pada koordinat 

111° 50’ –112° 13’ Bujur Timur dan 7° 20’ –7° 50’ Lintang Selatan dengan luas 

wilayah 128.897,146 HA dengan batas  wilayah administrasi :  

• Sebelah Utara: Kabupaten Bojonegoro 

• Sebelah Selatan: Kabupaten Kediri dan Tulungagung  

• Sebelah Timur: Kbupaten Jombang dan Kediri  

• Sebelah Barat: Kabupaten Ponorogo dan Madiun   

Secara geografis, wilayah Kabupaten Ngnjuk terklasifikasi dalam 3 wilayah, antara 

lain:  

• Terletak di dataran rendah seluas 110.433,93 ha (85,68%)   

• Terletak di dataran sedang seluas 11.577,67 ha (8,98%) ha (5,34%)  

• Terletak di dataran tinggi seluas 6.885.55) ha (5,34%) 

Geografis kabupaten Nganjuk berapada pada titik tengah persimpangan jalan 

provinsi Jawa Timur yang menjadi oenghubung anatara ibukota Provinsi 

(Surabaya) dengan wilayah Jawa Timur bagian barat. Hal ini menjadikan 

Kabupaten Nganjuk memiliki potensi dari sektor jasa dan perdagangan yang baik. 

Penduduk Kabupaten Ngnjuk pada tahun 2017 memiliki penduduk sebanyak 

1.048,799 juwa dengan perincian 521.388 juwa penduduk laki-laki dan 527.411 

jiwa penduduk perempuan. Selain itu Kabupaten Ngnjuk juga memiliki bebagai 

macan objek wisata. Baik wisata alam maupun wisata buatan yang sangat perlu 

untuk dikembangan kan sebagai dara Tarik dari Kabupaten Nganjuk.  

2.4.1 Kriteria Pemilihan Lokasi Dan Tapak  

Taman Rekreasi Anjuk Ladang (TRAL)  yang merupakan wisata buatan di 

Kabupaten Nganjuk yang sangat terkenal baik di masyarakat Ngajuk maupun 

Mayarakat luar dari luar Kabupaten Nganjuk ini berlokasi di JL. Anjuk Ladang 

Lapak No.12, Ploso, kec.Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. 

Lokasi site yang berada di pusat kota Kabupaten Nganjuk dengan 

karakter Lokasi, antara lain:  
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(Gambar Lokasi Tapak Terpilih) 

• Strategis: karena terletak di Kawasan jalan utama, terletak 

dikawasan kota nganjuk, dan akses kendaraan menuju lokasi mudah  

• Sejuk: karena terdapat banyak pepohonan desepanjang jakan yang 

digunakan untuk peneduh  

• Potensial: karena berdekatan dengan zona perdagangan, pariwisata, 

olahraga, permukiman , dan pendidikan  

2.5 Studi Banding Objek Sejenis  

2.5.1 Madiun Umbul Square ( Taman Rekreasi Umbul). 

 

 

 

(Gambar 2.2 Kondisi Taman Madiun Umbul Square) 

 

Madiun Umbul Square (sebelumnya bernama Taman Rekreasi Umbul) 

merupakan tempat wisata peninggalan penjajahan belanda untuk peristirahatan. 

Madiun Umbul Square berlokas didesa Glonggong, kecamatan Dolopo, Kabupaten 

Madiun yang berjarak 20 KM dari kota Madiun kea rah selatan (Kabupaten 

Ponorogo). Tempat wisata ini merupakan tempat wisata yang popular di eks. 

Karesidenan Madiun yang saat ini sudah menjadi lembaga konservasi satwa untuk 

Lokasi  
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area Jawa Timur bagian barat. Madiun Umbul Square beroperasi setiap hari 

(Minggu-Jumat: 08.00-22.00 WIB  dan Sabtu : 08.00-23.00 WIB)  

Tempat wisata ini mempunyai beberapa fasilitas, antara lain:  

1. Bianglala Raksasa 

2. Kora-kora 

3. Taman Amarta  

4. Komidi putar  

5. Kolam renang air belerang  

6. Taman satwa  

7. Pesanggrahan (Gedung pertemuan) dengan kapasitas 100 kursi  

8. Warung makan  

9. Tempat bermain anak-anak  

10. Waterboom dan bak tumpah  

11. Tempat parkir  

12. Outbound mini dan roller coaster  

13. Bioskop 3D dan 9D 

14. Tempat istirahat  

15. Tempat ibadah  

16. Caffe  

17. Wisata sejarah dan beberapa peninggalan kebudayaan Hindu lainnya  

Selain itu Madiun Umbul Square Madiun juga memiliki fasilitas tebaran lampu 

lampion sebagai ornamen, layanan renang, dan wahana lainnya.   

2.5.2 Lembang Park and Zoo. 

 

 

 

 

 

(Gambar 2.3 Kondisi Lembang Park and Zoo) 

Lembang Park and Zoo adalah area rekreasi dan tempat bermain yang 

dikombinasikan dengan kebun binatang. Lembang berada di Kawasan Bandung 

Utara, atau Daerah “atas” Kota Bandung, lembang identik dengan udara dingin dan 

sejuk. Juga dengan bonus pemandangan khas pegunungan 

Tempat wisata ini mempunyai beberapa fasilitas, antara lain:  
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1. Sangkar burung raksasa  

2. Kebun binatang mini (Mini zoo)  

3. Sepeda air  

4. Wahana bermain anak-anak  

5. Danau 

6. Tempat parkir  

7. Tempat istirahat  

8. Tempat ibadah 

2.5.3 Kesimpulan Studi Banding 

Studi banding tersebut bertujuan untuk mencari refrensi terkait 

fasilitas maupun karakter sarana rekreasi yang sejenis. Sehingga nantinya 

pemilihan fasilitas serta konsep dari Taman Rekreasi Anjuk Ladang (TRAL) 

tidak kalah dengan saran taman rekreasi lain yang berada baik di kabupaten 

nganjuk maupun diluar kabupaten nganjuk.  

Dan dari beberapa objek studi banding yang telah dipilih, di 

observasi, dan telah di Analisa maka terdapatlan hasil perbandingan sebagai 

berikut:  

Objek Objek studi banding 1 Objek studi bandiing 2 

Keadaan objek yang kurang 

layak 

Keadaan objek yang layak Keadaan objek yang layak 

Memiliki fasilitas yang 

kurang 

Mempunyai banyak fasilitas Mempunyai banyak 

fasiklitas 

Tidak mempunyai konsep 

yang menari 

Tidak mempunyai konsep Mempunyai konsep modern 

sesuai jaman 

(Tabel.2.4 Perbandingan Studi Banding) 

 

2.6 Studi Banding Objek Sejenis  

Objek yang dirancang merupakan Taman Rrkreasi Anjuk Ladang (TRAL) di 

Kabupaten Nganjuk. Sarana taman rekreasi yang rindang, sejuk, berada di lokasi 

yang strategis dengan banyak fasilitas permainan yang digemari oleh anak-anak. 

Selain itu Taman Rekreasi Anjuk Ladang (TRAL) juga merupakan sarana rekreasi 

yang digunakan untuk tempat penampilan pertunjukan pesta rakyat dan tempat 

perlombaan kesenian tari-tarian, ludruk dalam skala desa maupun kabupate/kota 

serta Taman Rekreasi Anjuk Ladang (TRAL) juga terdapat area camping ground 

yang biasanya digunakan anak-anak sekolah untuk berkemah dalam acara 
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pramuka. sehingga Taman Rekreasi Anjuk Ladang (TRAL) sangat mempunyai arti 

penting bagi masyarakat khususnya masyarakat kota Nganjuk sendiri.  

Namun dari tahun ke tahun minat masyaraka untuk mengunjungi Taman 

Rekreasi Anjuk (TRAL) di Kabupaten Nganjuk semakin berkurang dan 

menimbulkan sangat menunya grafik kunjungan pada objek. Dari beberapa sumber 

menyebutkan bahwa keadaan tersebut berasal dari kondisi Taman Rekreasi Anjuk 

Ladang (TRAL) yang semakin tidak terawatt dan banyak mengalami kerusakan. 

Selain itu fasilitas permainan disana juga semakin berkurang dan bangunan-

bangunan jga mengalami kerusakan hingga terlihat sangat menyeramkan.  

Namun terdapat juga permasalahan lain dari objek Taman Rekreasi Anjuk 

Ladang (TRAL) yang tidak sesuai dengan standart sarana taman rekreasi yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah. Yaitu mulai dari kurang tersedianya lahan parkir 

bagi pengunjung dan pengelola. Area pintu masuk kendaraan dan penjalan kaki 

berada pada area yang sama sehingga sanggat membahayakan pengunjung 

khususnya anak-anak dan menyebabkan kemancetan. Bangunan pengelola yang 

kurang layak. Kondisi kendang satwa yang kurang layak, area pedestrian pejalan 

kaki yang rusah dan butuh pembenahan. Area kantin yag sangat sumpek/tidak 

sesuai dengan standart gerak manusia, fasilitas penunjang seperti mushola yang 

tidak ada,hingga kondisi toilet yang sedikit dan tidak terpisahkan antara toilet cowo 

dan cewe sesuai dengan standart.  

Sehingga dari permasalahan-permasalahan tersebut maka pemerintahan 

kabupaten nganjuk berencana untuk merubah secara keseluruhan desain Taman 

Rekreasi Anjuk Ladang (TRAL) menjadi lebih modern dan mampu menjadi sarana 

rekreasi yang baik untuk masyarakat kabupaten nganjk maupun masyarakat di luar 

kabupaten Nganjuk. Selain hal itu di lakukan untuk penunjang grafik kunjungan 

wisatan ke kabupaten Nganjuk untuk mendukung terealisasikan rencana 

pemerintah dalam kategori pariwisata.  

 

 

 

 


