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1 BAB I PENDAHULUAN 
PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 
Satu dekade terakhir sektor pariwisata Indonesia terus mengalami 

ekspansi dan diversifikasi. Pada tahun 2019 sektor pariwisata diperkirakan 
dapat menyumbang devisa sebesar $17.6 miliar, meningkat 9.3% dari $16.1 
miliar pada tahun 2018. Hal ini dikarenakan jumlah kedatangan wisatawan 
mancanegara (wisman) yang meningkat.[1] 

Provinsi Jawa Timur memiliki lima sektor prioritas pembangunan 
diantaranya adalah infrastruktur, maritim, energi, pangan, dan pariwisata. 
Potensi industri pariwisata di Jawa Timur sangatlah besar, karena sumber daya 
alamnya yang melimpah dan mendapat dukungan dari ketersediaan sumber 
daya manusia yang memadai serta infrastruktur yang juga berkembang pesat. 

Kabupaten Magetan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. 
Yang Ibu kotanya adalah Magetan. Secara umum wilayah kabupaten magetan 
berupa dataran tinggi dan pegunungan, karena posisinya yang berada di kaki 
Gunung Lawu, banyak dijumpai objek pariwisata berupa wisata alam 
pegunungan, wisata andalan Kabupaten Magetan adalah Telaga Sarangan 
yang terletak di lereng Gunung Lawu. 

Jumlah kunjungan wisatawan ke Magetan dari tahun ke tahun mengalami 
peningkatan. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
kabupaten Magetan, peningkatannya mencapai 7% hingga 9%.[8] Meskipun 
sektor pariwisata saat ini bukan merupakan penyumbang utama PDRB 
Kabupaten Magetan, namun berpotensi untuk dikembangkan, terutama wisata 
alam. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, lebih dari 500 ribu pengunjung 
setiap tahun. Pada 2017, destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi, 
yaitu: Telaga Sarangan, Mojosemi Forest Park, dan Air Terjun 
Ngadiloyo/Tirtosari. Total jumlah pengunjung yang tercatat pada tahun 2017 
untuk ketiga tempat wisata tersebut adalah 1.160.462 pengunjung, sebagian 
besar pengunjung di Telaga sarangan sebesar 79,37 persen, Mojosemi Forest 
Park 16,43 persen dan air terjun Ngadiloyo sekitar 4,20 persen.[7] 

Kawasan Wisata Telaga Sarangan adalah kawsan wisata alam perbukitan 
yang berada di Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, yang berjarak ±16 
km dari pusat kota, Objek wisata ini menyuguhkan daya tarik utama berupa 
panorama telaga alami dengan latar belakang Gunung Lawu  
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Kawasan Wisata Telaga Sarangan selain dimiliki oleh beberapa intstansi 
juga berbatasan langsung dengan pemukiman masyarakat, hal ini 
mengakibatkan akses jalan masuk menuju objek wisata menjadi bervariasi, 
jadi ada lebih dari satu akses jalan masuk, tentunya ini akan menjadi masalah 
yang membingungkan pengunjung dan dapat dimanfaatkan wisatawan untuk 
masuk secara gratis, dan kedepannya dapat mempengaruhi pelaku usaha yang 
akan berinvestasi di Kawasan Wisata Telaga Sarangan di waktu yang akan 
datang jika tidak ditangani dengan tepat. 

Akses jalan masuk menuju objek wisata yang bervariasi berimbas pada 
sepinya Pasar Wisata Sarangan yang semula di rencanakan untuk mengatasi 
PKL dan kios-kios agar tidak menjajakan dagangannya di sekeliling Telaga 
Sarangan malah ditinggalkan, akhirnya banyak PKL dan toko/kios kembali 
berjualan di sekeliling Telaga Sarangan, untuk saat ini keberadaan PKL dan 
toko/kios disekeliling telaga adalah bentuk toleransi dari Pemkab Magetan, 
karena belum mampu menyediakan pasar wisata yang strategis. 

Selain berimbas pada PKL dan Pasar Wisata Sarangan hal ini juga 
berakibat pada pengunjung yang memarkirkan kendaraannya di lahan milik 
masyarakat, di penginapan dan di sekeliling jalan lingkar telaga dan jalan 
wisata, hal ini juga di karenakan fasilitas lahan parkir yang kurang, selain 
menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengunjung, adanya lahan parkir pribadi 
ini juga menambah kesan tidak tertatanya area objek wisata Telaga Sarangan. 

Selain terkait permasalahan aksesibilitas, sarana dan prasarana di Telaga 
Sarangan juga perlu ditata dan dikembangkan seperti fasilitas yang lokasinya 
kurang tepat dan kondisinya kurang terawat. 

Dengan meninjau semua kebutuhan akan pentingnya peningkatan fasilitas 
wisata baik sarana maupun prasarana di Telaga Sarangan guna meningkatkan 
kunjungan wisata Kabupaten Magetan, sudah seharusnya ada penataan 
kawasan wisata di Telaga Sarangan, agar akses jalan masuk menjadi jelas dan 
tertata sehingga PKL dan kios-kios dapat kembali berjualan di Pasar Wisata 
Sarangan, memiliki fasilitas yang baik dan tertata, dan juga memberikan 
kenyamanan dan keselamatan kepada pengunjung, dan tentunya sesuai dengan 
RTRW Kabupaten Magetan 2012-2032 tentang pengembangan Kawasan 
Wisata Telaga Sarangan agar dapat menarik di mata wisatawan dan tetap 
nyaman untuk dikunjungi kembali. 
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 Masalah Perancangan 

 Identifikasi Masalah 
1. Arsitektural  

a. Lokasi objek wisata yang berbatasan langsung dengan 
pemukiman masyarakat dan lahan milik beberapa instansi swasta 
dan pemerintah yang membuat kondisi fasilitas didalamnya tidak 
tertata. 

b. Pasar Wisata Sarangan yang seharusnya mewadahi para PKL 
penempatan Posisinya tidak strategis. 

c. Pengunjung tidak memarkirkan kendaraan pada tempatnya, 
dikarenakan ketersediaan lahan parkir yang minim. 

d. Fasilitas wisata di jalan lngkar telaga yang tidak tertata dan 
kurang dikelola dengan baik, dengan data eksisting sebagai 
berikut 
 Taman yang tertutup kios PKL mengakibatkan pengunjung 

tidak mengetahui adanya taman dibalik kios. 
 Bebeberapa gazebo yang kondisinya kurang terawat dan tanpa 

tempat duduk, akibatnya banyak digunakan untuk tempat 
parkir. 

 Posisi kandang kuda yang berada tepat di pinggir jalan, 
menimbulkan bau yang mengganggu pejalan kaki. 

 Jumlah toilet milik pengelola yang kurang, pada jalan lingkar 
telaga. 

 Kondisi dermaga yang sudah tidak muat menampung 
speedboat, mengakibatkan banyak speedboat yang parkir 
tersebar dipinggir telaga. 

 Kondisi jalan lingkar telaga yang pada beberapa bagian tidak 
memiliki jarak pembatas antara jalur pejalan kaki dengan 
tembok perairan telaga. 

 Aspek keamanan pengunjung yang kurang, dikarenakan 
dermaga yang tidak memadai untuk aktifitas penyewaan 
speedboat. 

2. Non Arsitektural 
a. Objek wisata Telaga Sarangan mempunyai beberapa akses masuk 

yang bervariasi yang merugikan pengelola dan membingungkan 
pengunjung. 

b. Banyaknya PKL dan kios-kios yang berjualan di pinggiran jalan 
lingkar telaga yang mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki. 
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c. Pengunjung yang tidak memarkirkan kendaraan di tempat parkir 
yang disediakan, dikenakan tarif tambahan diluar tiket.  

 

 Rumusan Masalah 
 Bagaimana rancangan dan penempatan loket dan pintu masuk 

wisata yang tepat di objek wisata Telaga Sarangan ? 
 Bagaimana rancangan dan penempatan Pasar Wisata Sarangan yang 

strategis ? 
 Bagaimana rancangan jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman, 

tanpa gangguan dari kuda, kendaraan dan area komersil ? 
 Bagaimana rancangan tempat parkir dilahan yang terbatas ? 

 Bagaimana rancangan fasilitas wisata yang strategis dan memadai 
sesuai dengan potensi lahan dan potensi spot wisata ? 

 Tujuan dan Sasaran Perancangan 
 Merencanakan posisi loket dan pintu masuk wisata yang tepat di objek 

wisata Telaga Sarangan. 
 Merencanakan dan menempatkan Pasar Wisata Sarangan pada lokasi 

yang strategis. 
 Merancangan jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman, tanpa gangguan 

dari kuda, kendaraan dan area komersil. 
 Merencanakan tempat parkir yang memadai dilahan yang terbatas. 

 Merancangan fasilitas wisata yang sesuai dengan potensi lahan dan 
potensi spot wisata. 

 Sasarannya adalah masyarakat sekitar Telaga Sarangan, pengunjung / 
wisatawan, dan pelaku usaha lokal maupun luar kabupaten. 

 

 Batasan Proyek 
Proyek yang akan dilakukan penataan adalah sebuah kawasan wisata 

alam berupa telaga alami yang menjadi objek wisata andalan di Kabupaten 
Magetan, rencana penataan sebuah objek wisata sehingga memiliki jalan 
masuk yang jelas dan terarah, fasilitas yang memadai dan tertata, 
memprioritaskan kenyamanan dan keselamatan pengunjung, dan objek wisata 
yang memiliki sirkulasi pejalan kaki maupun kendaraan yang sama baiknya. 

Proyek ini memiliki beberapa batasan yaitu : 

a. Batasan sasaran proyek 
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Sasaran proyek ini ditunjukan kepada : 
 Masyarakat dan wisatawan lokal, dan para pedagang kaki lima, pelaku 

usaha penginapan dan pelaku usaha rumah makan lokal kabupaten. 
 Masyarakat atau wisatawan, dan pelaku usaha penginapan dan pelaku 

usaha rumah makan luar kabupaten. 
b. Batasan lingkup proyek 

Fasilitas sarana dan prasarana yang dilakukan penataan : 
 Koridor jalan pada jalan lingkar telaga dalam batas garis sempadan 

dan badan danau. 
 Fasilitas wisata yang terdapat di koridor jalan lingkar telaga : 

o Toilet 
o Gazebo 
o Taman 
o Kandang kuda 
o Dermaga telaga 
o Pasar wisata 

 Fasilitas wisata yang terdapat di luar koridor jalan lingkar telaga : 
o Loket masuk 
o Tempat parkir 
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 Sistematika Penulisan 

 BAB I PENDAHULUAN  
Berisi tentang kajian latar belakang, permasalahan, tujuan dan sasaran, 
batasan, sistematika dan alur fikir perancangan pada objek rancangan. 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Berisi pembahasan secara umum dan khusus yang bersumber dari 
literature-literatur mengenai hal-hal yang berisi penjelasan garis besar 
tentang aksi, fungsi, dan lokasi, kemudian tinjauan fungsi, tinjauan 
lokasi, aspek legal, studi banding, studi literatur dan tema pada objek.  

 BAB III METODE PEMBAHASAN 
Berisi tentang metode alur pemikiran dan penjelasan dari alur pemikiran 
pada objek rancangan. 

 BAB IV DATA DAN ANALISA 
Berisi tentang hasil analisis yang akan digunakan sebagai acuan dalam 
penataan obejek bangunan arsitektural dimulai dari penetapan karakter 
obyek, pelaku, dan lokasi, analisa internal, analisa eksternal dan analisa 
bangunan. 

 BAB V KONSEP RANCANGAN 
Berisi konsep rancangan yang diaplikasikan pada objek seperti konsep 
dasar, konsep eksternal, konsep internal dan konsep bangunan. Dan 
juga berisi tentang penjabaran tema/pendekatan, ide bentuk dan proses 
transformasi.  

 BAB VI DRAFT HASIL RANCANGAN 
Berisi tentang draft hasil rancangan berupa sketsa, gambar 2D dan 3D. 
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 Kerangka Fikir Perancangan 
 

 

 

  

Isu – Isu Strategis 

Latar Belakang Permasalahan 

Ide Gagasan 

Tujuan dan Batasan 

Khusus   

Pemahaman  

Studi 
Kasus 

Studi 
Banding 

Karakter Lokasi 

Studi 
Literatur 

Karakter Objek Karakter Pelaku 

Umum  

Analisa 
Eksternal 

Analisa 
Internal 

Konsep Dasar 

Konsep Arsitektur 
Konsep  
Internal 

Ide Bentuk Transformasi  

Desain  

Konsep  
Eksternal 
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“Halaman ini sengaja di kosongkan.”   


