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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Banyu Biru merupakan pemandian alam yang 

berada di desa Sumberejo Kecamatan Winongan 

Kabupaten Pasuruan, dan merupakan wisata  prioritas di 

Pasuruan. Mengapa Banyu Biru menjadi Prioritas di 

kabupaten pasuruan? Padahal cukup banyak wisata-wisata 

unggulan di pasuruan yang lebih bagus dan menarik. 

Pasuruan merupakan suatu kota yang terletak 

diantara kota-kota besar diantaranya, Surabaya, Malang, 

Probolinggo. Merupakan jalur yang selalu dilalui jika 

ingin bepergian antar kota. Contohnya saja jika kita 

bepergian anatara Surabaya-Malang maka harus lewat 

Pandaan yang masih  daerah Pasuruan. Dan karena hal 

inilah pasuruan menjadi kota Transit. Selain itu, karena 

letak geografis Pasuruan yang berada ditengah-tengah 

diantara tiga kota besar, maka tak heran jika Pasuruan 

juga dikelilingi oleh Gunung-gunung yang tinggi di Jawa 

Timur serta perbukitan yang mengelilinginya. Dan jangan 

lupakan batas utara kota pasuruan yang berbatasan 

langsung dengan laut. 
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Potensi alam Pasuruan, dimana disampaikan 

diatas, letak geografis kota pasuruan yang dikelilingi 

Pegunungan dan Perbukitan, maka tak meragukan lagi 

jika alam Pasuruan menjanjikan suatu petualangan dan 

keindahan yang masih bersih. salah satunya adalah Banyu 

biru, yang memiliki air yang jernih dan alami. Menjadi 

wisata prioritas karena kwalitas air yang sangat baik.  

Wisata Alam adalah suatu tempat wisata yang 

masih alami dan kebanyakan masih menyatu dengan alam 

tanpa ada banyak campur tangan manusia. wisata alam 

adalah wisata yang paling banyak dicari dan dikunjungi 

sebagai tempat rekreasai, berfoto dan tempat untuk 

menenangkan diri setelah lelah dari aktifitas. 

Kabupaten Pasuruan merupakan daerah yang 

memiliki banyak potensi daya tarik wisata dan budaya 

sekaligus sebagai salah satu daerah tujuan wisata di kota 

pasuruan. Dengan kondisi alam yang masih alami, 

banyaknya hamparan sawah dan kebun serta udara yang 

lumayan sejuk, tak heran kabupaten pasuruan memiliki 

daya tarik tersendiri. 

Namun karena kondisi yang alami inilah yang 

menjadi permasalahan dimana kurangnya fasilitas yang 

memadai serta penunjuk arah yang masih sedikit dan jalan 

yang cukup panjang dan terletak dipedesaan. Menurut 

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 
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Pasuruan, memiliki visi misi terkait pembangunan jangka 

menengah (RPJMD tahun 2013-2018) dan (RPJMD no 2 

tahun 2008) rencana pembangunan jangka panjang, 

dengan Visi “mewujudkan daerah tujuan wisata yang khas 

di kabupaten pasuruan.” 

Dan banyu biru ada dalam daftar utama Renstra 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan, 

kenapa? Karena banyu biru merupakan tempat wisata 

peninggalan Bupati pasuruan yang pertama, yang 

kemudian dibangun oleh belanda sebagai tempat wisata 

pemandian alam yang dikenal dengan Telaga Willis, dan 

didalamnya terdapat pula Arca peninggalan pada masa 

Majapahit dan patih Gajah mada.  

Namun pada masa itu  hanya terdapat dua kolam 

alami dihamparan lahan dan hutan, yang kemudian 

dibangun ulang pada masa pergantian pemerintahan. Dan 

sekaran untuk fasilitas-fasilitas penunjang mulai 

bertambah dan dikembangkan. Dan dari data yang saya 

peroleh fasilitas-fasilitas yang ada sekarang jarang 

dipergunakan hingga 100%, seperti panggung pertunjukan 

yang digunakan jika ada acara, dan panggung tersebut 

terletak di area paling belakang. Adanya banyak taman-

taman namun mulai kehilangan fungsinya, dimana hanya 

dipergunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung 

jawab (menjadi area negatif), juga kurangnya  menjaga 

kebersihan sehingga banyak sampah disana-sini.  
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Beberapa bangunan hanya menjadi penonton 

dimana tidak dipergunakan secara maksimal. Kurangnya 

fasilias seperti tempat istirahat dan gazebo-gazebo untuk 

menaruh barang jika ingin berenang. Dan lahan terbangun 

yang hanya setengah dari jumlah total keseluruhan lahan. 

Menjadikan saya ingin mengankat judul “ 

PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA ALAM, 

SUMBER MATA AIR BANYU BIRU, DI 

KABUPATEN PASURUAN”. Sebagai salah satu cara 

untuk meningkatkan nilai kawasan dan kualitas 

lingkungan dengan mengembangkan Banyu biru sebagai 

Wisata alam Prioritas yang mampu bersaing dengan 

wisata lain.  
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1.2 PERMASALAHAN 

1. Bagaimana mengembangkan wisata sumber mata air 

Banyu Biru menjadi wisata yang di minati masyarakat 

namun tetap dengan kealamiannya. 

2. Bagaimana menghasilkan suatu wisata yang berbeda 

dari kebanyakan wisata didaerah sekitar manun tetap 

mempertahankan kekhasannya sebagai wisata sumber 

mata air. 

3. Bagaimana mengangkat suatu yang khas dalam 

bangunan dengan mengembangkan potensi area sekitar 

4. Bagaimana mengolah kawasan agar menjadikannya 

sebagai obyek yang menarik. 

1.3. IDE 

Dari berbagai uraian di atas,maka munculah ide / gagasan 

yaitu “ Pengembangan Kawasan Wisata Sumber Mata Air 

Banyu Biru di Kabupaten Pasuruan.“ 

 

1.4. TUJUAN DAN SASARAN 

 Mengembangkan kawasan wisata sumber mata air 

banyu  biru agar menjadi wisata yang unggul dan menjadi 

prioritas dengan kekhasannya, namun tidak 

menghilangkan kesan alami dan obyek utamanya. 

TAHAPAN PENETAPAN JUDUL 

a. Aksi  : Pengembangan Kawasan Wisata  
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b. Fungsi : sebagai tempat berekreasi, bermain dan 

berolahraga 

c. Lokasi : Desa Sumberejo Kec. Winongan 

Kabupaten Pasuruan. 

d. Sasaran  : Wisatawan dalam kota 

 

1.5. BATASAN 

- Kawasan ini diperuntukan untuk wisata dan edukasi, 

dengan daya Tarik wisata alam 

- Dan didukung dengan beberapa fasilitas pendukung 

- Wisata alam yang dikembangkan merupakan wisata 

sumber mata air. 

 

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini sistematika 

pembahasan yang dipakai adalah sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi latar 

belakang yaitu uraian tentang kondisi pariwisata Indonesia 

terutama di Jawa Timur. Permasalahan yaitu rumusan inti yang 

ada dalam latar belakang yang mengarahkan arah perencanaan 

untuk menjawab masalah yang ada.Ide / Gagasan berisi  

keputusan / kesimpulan yang diambil guna mendasari proses 

desain selanjutnya. Tujuan arah dari jawaban permasalahan yang 

ditemukan dalam sub bab sebelumnya. Batasan berisi tentang 



 

7 
 

penekanan batasan yang hendak dilakukan berdasarkan 

permasalahan.  

 

BAB II   STUDI PUSTAKA DAN OBJEK 

 Bab ini merupakan landasan teoritis yang mendukung 

penulisan meliputi pengertian atau definisi proyek dari pustaka 

pendukung berupa kajian literature tentang aspek – aspek atau 

komponen – komponen yang terkait dengan judul proyek. Studi 

Literature  melalui pustaka berisi tentang kajian terhadap objek 

lain yang sejenis atau mirip dengan objek kita baik sebagian 

maupun keseluruhan. Studi Banding berisi tentang kajian terjadap 

objek lain yang sejenis atau mirip dengan objek kita baik 

sebagian maupun keseluruhan dengan melakukan survey 

langsung ke lapangan atau tempat. Filosofi merupakan karakter 

umum maupun hal - hal yang spesifik dari objek rancangan. 

Konsep Dasar merupakan penggabungan dari karakter pelaku, 

karakter objek dan filosofi yang dijadikan pedoman karakter yang 

akan mendasari seluruh rangkaian dalam proses perencanaan dan 

perancangan 

 

BAB III   METODE PERENCANAAN DAN PERANCANGAN  

Bab ini berisi tentang yaitu skema global alur pemikiran 

dari awal sampai akhir proses perencanaan dan perancangan yang 

dilakukan, penjelasan alur pemikiran yaitu tentang pemaparan 

dari skema global yang menjelaskan secara rinci alur pemikiran 

yang dimaksud. 
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BAB IV   KONSEP PERANCANGAN 

Bab ini berisi tentang konsep atau sebagai landasan dari 

perancanagn objek. Konsep Perancangan merupakan uraian 

secara verbal dan grafis yang menjembatani antara konsep dasar 

dan konsep desain, yang berisi tentang analisa yang terkait dalam 

parameter desain. 

 

BAB V   DATA DAN ANALISA OBJEK 

 Bab ini berisi tentang data dan analisa existing dari 

proyek, data dan analisa baik bangunan, internal maupun 

eksternal. Analisa Bangunan merupakan ringkasan dari 

perencanaan bangunan yang akan dirancang. Analisa internal 

merupakan tinjauan umum / ringkasan mengenai pemakai yang 

ada didalamnya. Analisa Eksternal merupakan tinjauan mengenai 

lokasi dengan mengetahui karakter serta situasi yang ada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


