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2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KEBIJAKAN 
TINJAUAN PUSTAKA DAN KEBIJAKAN 

 

 Pengertian Judul 
Fungsi : Kawasan wisata alam berupa telaga alami. 

Aksi : Penataan kawasan. 

Lokasi : Desa Sarangan, Kec. Plaosan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. 

1. Pemahaman fungsi : Kawasan Wisata 
Kawasan wisata adalah “sesuatu yang menarik dan bernilai untuk 

dikunjungi dan dilihat; atau sesuatu yang dapat menjadi daya tarik bagi 
seseorang atau wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah tujuan 
wisata” Nyoman (1987:148).[2]  

2. Pemahaman aksi : Penataan 
Penataan merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan ruang 

dan pengendalian pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, 
berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan 
berkelanjutan serta keterbukaan, persamaan keadilan dan perlindungan 
hukum. (Kamus Tata Ruang, Edisi I :1997) 

3. Pemahaman loksi : Kabupaten Magetan 
Magetan merupakan kabupaten yang berada di ujung barat Provinsi 

Jawa Timur, terletak di sekitar 7030' 34" - 70 47' 49" lintang selatan dan 
1110 10' 54" - 1110 30' 46" bujur timur, dan berada pada ketinggian antara 
60 sampai dengan 1.660 mdpl, dengan suhu udara berkisar antara 16-200 
C di daerah pegunungan dan 22-260 C di dataran rendah. Magetan 
merupakan kabupaten terkecil kedua se-Jawa Timur setelah Sidoarjo, 
dengan luas seluruh Kabupaten Magetan 688,85 km2. Jarak antar ibu kota 
kecamatan yang tidak terlalu jauh merupakan salah satu faktor yang 
menguntungkan untuk melaksanakan pembangunan. Magetan merupakan 
kabupaten yang berpotensi di bidang pertanian dan pariwisata. (Badan 
Pusat Statistik Magetan)  
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Gambar 2.1 Peta Kabupaten Magetan dan Telaga Sarangan 
(Sumber: google.com) 

 

 Lingkup Pelayanan dan Kapasitas 
1. Lingkup Pelayanan  

Objek wisata Telaga Sarangan melayani pengunjung lokal dan dari 
luar kabupaten magetan dengan pelayanan didalamnya berupa 
wisata perbukitan, wisata air dan wisata belanja juga wisata kuliner, 
dengan didukung fasilitas wisata yang cukup lengkap. 

2. Kapasitas 
Perhitungan kapasitas tampung dihitung dari banyaknya 
pengunjung yang masuk ke kawasan wisata yang pada puncaknya 
bisa mencapai 12.000 pengunjung per harinya. 

 Kualitas Pelayanan 
Atribut-atribut yang ikut menentukan kualitas pelayanan publik 

menurut Tjiptono (1995, 25) antara lain adalah: 

1. Ketepatan waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu dan waktu 
proses; 

2. Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan; 
3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan; 
4. Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya petugas 

yang melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti 
komputer; 
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5. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan 
lokasi, ruang tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan 
informasi dan lain-lain; 

6. Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tunggu ber-AC, 
kebersihan dan lain-lain. 

 

 Tinjauan Fungsi 

 Klasifikasi dan Karakteristik Judul 
Penataan merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan ruang 

dan pengendalian pemanfaatan untuk semua kepentingan secara 
terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan 
berkelanjutan serta keterbukaan, persamaan keadilan dan perlindungan 
hukum. (Kamus Tata Ruang, Edisi I :1997) 

Objek wisata Telaga Sarangan saat ini memerlukan penataan pada 
area koridor jalan sehingga pembangunan fasilitas baik sarana maupun 
prasarana wisata dapat dikembangkan dan ditata pada tempat yang 
strategis dan sesuai fungsinya. 

 Pengembangan Judul 
Kawasan pariwisata secara umum adalah suatu kawasan dengan 

luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan 
pariwisata dan jasa wisata, secara umum pariwisata dibagi menjadi dua 
jenis, yaitu pariwisata alam dan pariwisata buatan, Telaga Sarangan 
masuk kedalam wisata alam. 
 

Wisata alam 

Wisata alam adalah bentuk kegiatan wisata alam yang 
memanfaatkan potensi sumber daya alam dan tata lingkungan 
Suwantoro (1997), Beberapa contoh wisata alam adalah: wisata gunung, 
wisata bahari, wisata gua, wisata sungai, wisata hutan dan lain-lain. 

Perkembangan kawasan wisata tergantung pada apa daya tarik yang 
dimiliki kawasan tersebut untuk ditawarkan kepada pengunjung, Oka A. 
Yoeti (1997:165)[13] berpendapat bahwa berhasilnya suatu tempat 
wisata hingga tercapainya kawasan wisata sangat tergantung pada 3A 
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yaitu atraksi yang ditawarkan (attraction), kemudahan pencapaian 
(accessibility), dan fasilitas yang memadai (amenities). 

1. Atraksi (attraction) 
Atraksi wisata adalah sesuatu yang menarik perhatian atau 
daya tarik, bisa berupa pertunjukan atau keindahan alam, 
Dalam Oka A. Yoeti (1997:172)[13] tourism attraction 
disebut attractive spontance yaitu segala sesuatu yang 
terdapat di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik 
agar orang-orang mau datang berkunjung ke suatu tempat 
tujuan wisata diantaranya adalah : 

 
a. Benda-benda yang tersedia dan terdapat di alam 

semesta, yang dalam istilah Natural Aminities.Termasuk 
kelompok ini adalah: 
 Iklim contohnya curah hujan, sinar matahari, panas, 

hujan, dan salju. 
 Bentuk tanah dan pemandangan contohnya 

pegunungan, perbukitan, pantai, air terjun, dan 
gunung api. 

 Hutan belukar. 

 Flora dan fauna, yang tersedia di cagar alam dan 
daerah perburuan. 

 Pusat-pusat kesehatan, misalnya: sumber air 
mineral, sumber air panas, dan mandi lumpur. 
Dimana tempat tersebut diharapkan dapat 
menyembuhkan macam-macam penyakit. 

b. Hasil ciptaan manusia (man made supply). Kelompok ini 
dapat dibagi dalam empat produk wisata yang berkaitan 
dengan tiga unsur penting yaitu historical (sejarah), 
cultural (budaya), dan religius (agama). 

 Monumen bersejarah dan sisa peradaban masa 
lampau (artifact) 

 Museum, art gallery, perpustakaan, kesenian rakyat, 
dan kerajinan tangan. 

 Acara tradisional, pameran, festival, upacara naik 
haji, pernikahan, khitanan, dan lain-lain. 
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 Rumah-rumah ibadah, seperti mesjid, candi, gereja, 
dan kuil. 

2. Aksesibilitas (accesibility) 
Kemudahan akses menuju lokasi sangat mempengaruhi 
keinginan seseorang dalam berwisata, unsur terpenting 
dalam aksesibilitas adalah prasarana atau infrastruktur fisik 
yang berfungsi untuk menghubungkan tempat wisatawan 
dengan objek wisata, yang meliputi jalan, jembatan, 
terminal, stasiun, bandara, dan kondisi infrastruktur yang 
baik dapat membuat laju transportasi lebih cepat. 

3. Fasilitas (amenities) 
Fasilitas pada objek wisata tidak terlepas dari akomodasi 
penginapan, seperti hotel, homestay dan lain sebagainya, 
Fasilitas wisata merupakan hal-hal penunjang guna 
terciptanya kenyamanan pada wisatawan untuk dapat 
mengunjungi kembali suatu objek tujuan wisata. Adapun 
sarana-sarana penting yang berkaitan dengan perkembangan 
pariwisata adalah sebagai berikut: 

 
a. Akomodasi hotel 
b. Restoran 
c. Kios souvenir 
d. Air bersih dan sanitasi 
e. Persampahan  
f. Jaringan listrik dan sarana telekomunkasi 
g. Hiburan 
h. Keamanan 
i. Dan fasilitas pendukung lainnya, seperti tempat parkir, 

terminal, puskesmas, tempat ibadah, dan lain-lain 

 Standar Perancangan 

 Peraturan yang berkaitan dengan Judul 

o Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan tahun 
2012-2032 
Beberapa Pasal dari PERDA Kabupaten Magetan nomor 15 
tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Magetan tahun 2012-2032 
A. Tentang penataan kawasan wisata. 
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BAB II Bagian Kedua tentang Kebijakan dan strategi 
penataan ruang.  

Pasal 3 
Kebijakan penataan ruang wilayah terdiri atas: 
a. pengembangan agropolitan hortikultura; 
b. pengembangan pusat pertumbuhan berbasis potensi 

sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan; 
c. pengembangan sentra industri; 
d. penataan kawasan wisata; 
e. penetapan kawasan lindung; 
f. penyediaan lahan cadangan perkembangan wilayah; 
g. pengembangan pusat kegiatan; 
h. pengembangan prasarana wilayah; 
i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan; dan 

keamanan Negara 
 

Pasal 4 ayat (4) 
Penataan kawasan wisata sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf d dengan strategi meliputi: 
a. melakukan kajian pembangunan kepariwisataan 

berdasarkan rencana induk pembangunan 
kepariwisataan Kabupaten yang memperhatikan 
rencana induk pembangunan Provinsi dan Nasional; 

b. melakukan kajian terhadap daya dukung dan daya 
tampung kawasan wisata; 

c. mengendalikan kegiatan perdagangan di kawasan 
wisata; dan 

d. melakukan kajian terhadap pengelolaan sampah hasil 
dari kegiatan wisata dan ikutannya.  

 
Pasal 44 Ayat (1) 

Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
43 huruf a meliputi: 
a. Telaga Sarangan berada di Kecamatan Plaosan;  
b. Telaga Wahyu berada di Kecamatan Plaosan; 
c. Obyek Wisata Puncak Lawu berada di Kecamatan 

Plaosan; 
d. Air terjun Tirtosari berada di Kecamatan Plaosan; 
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e. Air terjun Pundak Kiwo berada di Kecamatan 
Plaosan; 

f. Waduk Gonggang berada di Kecamatan Poncol. 
 

B. Tentang pengembangan peruntukan kawasan pariwisata 
BAB VI Bagian kedua tentang Perwujudan Rencana 
Struktur Ruang Wilayah. 
 

Pasal 77 
Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 69 huruf h meliputi: 
a. pengembangan dan peningkatan obyek wisata; 
b. peningkatan koordinasi dengan daerah sekitar 

wilayah Kabupaten untuk pengelolaan wisata; 
c. menetapkan kawasan unggulan, andalan, dan 

potensial pengembangan pariwisata; 
d. melindungi situs peninggalan kebudayaan masa 

lampau; 
e. peningkatan sarana prasarana pariwisata; dan 
f. meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga 

kelestarian obyek wisata dan daya jual atau daya 
saing. 

 
o Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten 

Magetan tahun 2015-2025 
Beberapa Pasal dari PERDA Kabupaten Magetan nomor 8 
tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan 
Kepariwisataan Kabupaten Magetan tahun 2015-2025 

 
A. Tentang Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata  

BAB III Bagian Kesatu Paragraf 3 tentang Penataan 
Kawasan 
 

Pasal 18 
Strategi untuk melaksanakan kebijakan penataan kawasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas: 
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a. penentuan kapasitas jumlah rumah makan, hotel, dan 
penataan penjual oleh-oleh yang terdapat di dalam 
lokasi DTW; dan 

b. penempatan hotel dan penjual oleh-oleh di dalam 
lokasi DTW. 

 
BAB III, Bagian Kedua, paragraf 1, Pembangunan 
Destinasi Pariwisata tentang pembangunan aksesibilitas 
pariwisata. 
 

Pasal 24 
Pembangunan destinasi pariwisata, meliputi: 
a. pembangunan daya tarik wisata; 
b. pembangunan fasilitas umum dan pariwisata; 
c. pembangunan aksesibilitas pariwisata; 
d. pemberdayaan masyarakat dalam kepariwisataan; dan 
e. pembangunan investasi di bidang kepariwisataan. 
 

Pasal 38 (ayat 3) 

Pembangunan jaringan layanan rute trayek sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: 
a. jaringan layanan rute trayek Sarangan- Karanganyar; 
b. jaringan layanan rute trayek Poncol-Wonogiri. 

Pasal 39 
Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 huruf c terdiri atas pembangunan 
aksesibilitas pariwisata pada: 

a. KSP satu; 
b. KSP dua; 
c. KSP tiga; 
d. KSP empat; dan 
b. KSP lima. 

Pasal 40 
Pembangunan aksesibilitas pariwisata klaster satu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a terdiri atas: 

a. peningkatan kualitas jalan menuju lokasi objek Air 
Terjun Tirtosari dan jalan lingkar Telaga Sarangan, 
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Air Terjun Tirto Gumarang, Air Terjun Waton Jamas 
Ndak Tuwo, serta Waduk Gonggang; 

b. pembangunan fasilitas transfer moda pada gerbang 
menuju DTW; 

c. pembangunan rambu penunjuk jalan dari pusat kota 
sampai ke DTW; dan 

d. penataan akses internal, area parkir, dan sistem 
sirkulasi DTW 

. 
Pasal 12 

Pengembangan KSP satu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas: 

a. pengembangan wisata alam di Telaga Sarangan, 
Telaga Wahyu, Air Terjun Tirto Gumarang, Air 
Terjun Tirtosari, Air Terjun Pundak Kiwo, Air Terjun 
Jarakan, Air Terjun Watu Ondo, Air Terjun Codo 
Jumog, dan Waduk Gonggang, serta pengembangan 
hutan wisata terpadu di kawasan Sarangan;  

 
1. Peraturan Bangunan / Kawasan Setempat 

 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan nomor 5 tahun 2015 
tentang Bangunan Gedung  

 
Berikut adalah beberapa pasal terkait penetapan KDB, KLB 
dan ketinggian bangunan. 

Pasal 18 ayat (2) 

Penetapan KDB untuk suatu kawasan yang terdiri atas 
beberapa kaveling/persil dapat dilakukan berdasarkan pada 
perbandingan total luas bangunan gedung terhadap total luas 
kawasan dengan tetap mempertimbangkan peruntukan atau 
fungsi kawasan dan daya dukung lingkungan. 

Penetapan KDB dibedakan dalam tingkatan KDB tinggi 
(lebih besar dari 60% sampai dengan 90%), sedang (30% 
sampai dengan 60%), dan rendah (lebih kecil dari 30%). 
Untuk daerah/kawasan padat dan/atau pusat kota dapat 
ditetapkan KDB tinggi dan/atau sedang, sedangkan untuk 
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daerah/kawasan renggang dan/atau fungsi resapan ditetapkan 
KDB rendah. 

Ayat (3) 

Penetapan KLB untuk suatu kawasan yang terdiri atas 
beberapa kaveling/persil dapat dilakukan berdasarkan pada 
perbandingan total luas bangunan gedung terhadap total luas 
kawasan dengan tetap mempertimbangkan peruntukan atau 
fungsi kawasan dan daya dukung lingkungan.  

Penetapan ketinggian bangunan dibedakan dalam tingkatan 
ketinggian: bangunan rendah (jumlah lantai bangunan gedung 
sampai dengan 4 lantai), bangunan sedang (jumlah lantai 
bangunan gedung 5 lantai sampai dengan 8 lantai), dan 
bangunan tinggi (jumlah lantai bangunan lebih dari 8 lantai). 

 

 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan nomor 15 tahun 20 12 
tentang Rencana Tata Ruang WIlayah Kabupaten Magetan 
tahun 2012 – 2032 

 
Berikut adalah beberapa pasal terkait ketentuan umum 
peraturan zonasi kawasan sempadan danau 

 
 

Pasal 26 ayat (4) 
Kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c meliputi:  
a. Telaga Wahyu berada di Kecamatan Plaosan; dan 
b. Telaga Sarangan berada di Kecamatan Plaosan. 
 

Pasal 94 ayat (3) 
Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah danau 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan 
ketentuan: 
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a. diperbolehkan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar 
wilayah danau dengan tetap menjaga kelestarian 
lingkungan; 

b. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali sarana 
untuk menunjang taman rekreasi; dan  

c. tidak diperbolehkan alih fungsi lindung di kawasan sekitar 
danau yang menyebabkan kerusakan. 

Pasal 104 
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan danau 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf c disusun 
dengan ketentuan:  

a. diperbolehkan melakukan penghijauan dengan jenis 
tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan 
dengan cara penebangan pohon; 

b. diperbolehkan pendirian bangunan untuk pengelolaan 
badan air dan/atau pemanfaatan air; 

c. tidak diperbolehkan kegiatan penggalian atau kegiatan lain 
yang sifatnya mengubah bentuk kawasan sekitar danau;  

b. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu 
fungsi kawasan sekitar danau ; 

c. diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan syarat hanya 
untuk kepentingan rekreasi dan/atau pariwisata; dan 

d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permukiman 
atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kelestarian 
daya tampung danau pada kawasan sempadannya. 
 

 Peraturan Menteri PUPR RI nomor 28 tahun 2015 tentang 
penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau   

 
Berikut adalah beberapa pasal terkait penetapan batas garis 
sempadan danau dan bangunan yang diperbolehkan di bangun 
di dalam area sempadan danau. 

 
o BAB II tentang garis sempadan sungai dan garis sempadan 

danau bagian kedua. 
Pasal 12 
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Garis sempadan danau ditentukan mengelilingi danau 
paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi 
muka air tertinggi yang pernah terjadi. 
 

o BAB II tentang garis sempadan sungai dan garis sempadan 
danau bagian ketiga. 
 

Pasal 20 
(1) Dalam hal berdasarkan hasil kajian sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 18 ayat (1), menunjukkan 
terdapat bangunan dalam sempadan danau maka 
bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan 
secara bertahap harus ditertibkan untuk 
mengembalikan fungsi sempadan danau.  

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak 
berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam 
sempadan danau untuk fasilitas kepentingan tertentu 
yang meliputi:  
a. prasarana sumber daya air;  
b. jalanakses, jembatan, dan dermaga;  
c. jalur pipa gas dan air minum;   
d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;  
e. prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan;   
f. prasarana dan sarana sanitasi; dan  
g. bangunan ketenagalistrikan. 
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 Elaborasi RIRN 

PRIORITAS RISET NASIONAL TAHUN 2017-2045 
Fokus Riset Sosial Humaniora - Seni Budaya – Pendidikan 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Tema  : Kajian Ekonomi dan Sumber Daya 

Manusia. 

 Topik  : Seni - budaya Pendukung pariwisata. 

 Target  : Desain penguatan seni budaya lokal 
nasional sebagai tulang punggung pariwisata 

 

  

Gambar 2.2 Fokus Riset Sosial Humaniora - Seni 
Budaya – Pendidikan 

(Sumber: RIRN) 
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 Tinjauan Lokasi 

 Tinjauan Umum Lokasi 
Magetan merupakan kabupaten yang terletak di ujung barat Provinsi 

Jawa Timur, dan berada pada ketinggian antara 60 sampai dengan 1.660 
mdpl, dengan suhu udara berkisar antara 16-200 C di daerah pegunungan 
dan 22-260 C di dataran rendah. Magetan merupakan kabupaten terkecil 
kedua se-Jawa Timur setelah Sidoarjo, dengan luas seluruh Kabupaten 
Magetan 688,85 km2. Magetan merupakan kabupaten yang berpotensi di 
bidang pertanian dan pariwisata. (Badan Pusat Statistik Magetan)  

 

Gambar 2.3 Peta Kabupaten Magetan dan Telaga Sarangan 
 (Sumber: google.com) 

Secara geografis Kabupaten Magetan terletak pada posisi 7°38'30" 
Lintang selatan dan 111°20'30" Bujur Timur. Dengan luas wilayah 
mencapai 688,85 km². Secara administrasi, Kabupaten Magetan terdiri 
dari 18 Kecamatan dengan 235 desa. dengan batas wilayah meliputi :  

 Sebelah utara   : Kabupaten Ngawi; 

 Sebelah Timur  : Kabupaten Madiun; 

 Sebelah Selatan  : Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten 
Wonogiri (Jawa Tengah); 

 Sebelah Barat  : Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah). 

Secara topografis kemiringan tanah Kabupaten Magetan terbagi atas : 
1. Kemiringan 0 – 2 % merupakan wilayah datar dengan luas 

37.732,01 Ha atau 54,77% dari luas wilayah Kabupaten 
3. Kemiringan 2 – 15 % merupakan wilayah landai dengan luas 

10.199,40 Ha atau 14,81 % dari luas wilayah Kabupaten 
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4. Kemiringan 15 – 40 % merupakan wilayah bergelombang dengan 
luas 8.442,58 Ha atau 12,26% dari luas wilayah Kabupaten 

5. Kemiringan 40 % merupakan wilayah bergelombang dengan luas 
wilayah 12.509,47 Ha atau 18,16 % dari luas wilayah Kabupaten 

Kabupaten Magetan beriklim muson tropis (Am), Suhu udara 
berkisar antara 16 - 20 °C di dataran tinggi dan antara 22 - 26 °C di 
dataran rendah, dengan dua musim yang dipengaruhi oleh angin muson, 
yaitu musim kemarau yang dipengaruhi oleh angin muson timuran yang 
bersifat kering dan dingin, dan musim penghujan yang dipengaruhi oleh 
angin muson barat yang bersifat basah dan lembab. Musim kemarau 
berlangsung pada Mei–Oktober, puncak musim kemarau adalah bulan 
Agustus. Untuk musim penghujan berlangsung pada November–April, 
puncak musim penghujan adalah bulan Januari, dengan curah hujan 
bulanan lebih dari 290 mm. Curah hujan tahunan berkisar antara 1500–
2000 mm, dengan jumlah hari hujan berkisar antara 90–140 hari hujan 
per tahun.[5] 

 
Gambar 2.4 Peta Rencana Kode Zonasi SBWPD I  

(sumber : RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DAN 
PERATURAN ZONASI (PZ) KECAMATAN PLAOSAN 

KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2014 – 2033) 
1. Kondisi site (Desa Saranagan) 

a. Topografi  
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Desa Sarangan berada pada area perbukitan yang terletak 
dilereng Gunung Lawu dengan ketinggian dari ±1.160 hingga 
±2.800 mdpl Telaga Sarangan sendiri berada pada ketinggian 
±1.280 mdpl 

 
Gambar 2.4 peta topografi Desa Sarangan 

(Sumber: maps.google.com) 
 

b. Curah hujan 
Desa Sarangan beriklim dataran tinggi tropis. Curah 

hujan sedang dari bulan juni sampai september dan curah 
hujan deras sampai sangat lebat dari bulan oktober sampai 
mei. 

 
Gambar 2.5 data iklim Desa Sarangan 

(Sumber: wikipedia.org) 
 

2. Asksesibilitas  
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Akses menuju objek wisata Telaga Sarangan terbagi menjadi 4 
jalur, 1 jalur utama dan 3 jalur alternatif 

  
Gambar 2.6 Peta Pencapaian ke Telaga Sarangan 

(Sumber: google.com)  
 

 
Gambar 2.7 Akses jalan masuk alternatif dari timur 

1 
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Gambar 2.8 Akses jalan masuk utama (loket) 

 
Gambar 2.9 Akses jalan masuk alternatif dari barat 

 
Gambar 2.10 Akses jalan masuk alternatif dari selatan 

3 

2 

4
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3. Potensi lingkungan sekitar 
a. Sebelah barat daya, tenggara dan selatan merupakan dataran 

rendah untuk pertanian dan perkebunan. 
b. Akomodasi berupa hotel, losmen, penginapan, dan depot/restoran. 
c. Sebelah barat merupakan lereng bukit/Gunung Sidoramping, 

sebagai area camping ground. 
d. Terdapat Air terjun Tirtosari yang berjarak ±3 km arah barat 

Telaga Sarangan. 
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4. Infrastruktur kota 

 
Gambar 2.11 Peta Infrastruktur Kabupaten Magetan 

 (Sumber : peta-kota.blogspot.com) 
 

Infrastruktur di Kabupaten Magetan dapat dijabarkan dari peta 
diatas adalah sebagai berikut 

 Infrastruktur pengairan berupa bendungan dan bendung 
 Air minum 

 Infrastruktur PLP berupa IPAL dan TPA 

 Infrastruktur transportasi  

 Terminal berupa terminal barang dan penumpang, dan stasiun 
kereta api 

 Bandar udara berupa pangkalan TNI-AU 

 Infrastruktur telekomunikasi dan pos  
 Jaringan telekomunikasi berupa jaringan serat optik 

 Kantor pelayanan berupa kantor pelayanan ekonomi dan kantor 
pelayanan pos 

 Infrastruktur energi dan sumber daya mineral 

 Jaringan listrik berupa gardu listrik, jaringan serat optik 

 Migas berupa depo BBM, jaringan migas 

 Pariwisata hotel berbintang 
 Daya tarik wisata andalan Kab. Magetan 
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 Studi Kasus 
Objek wisata Telaga Sarangan lokasinya berada di Desa Sarangan, 

Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. 

 

Gambar 2.12 Peta Telaga Sarangan 
(Sumber: google.com)  

Telaga Sarangan memiliki luas ±30 hektar dan berkedalaman 28 
meter.Dengan suhu udara antara 15 hingga 20 °C. Di sekeliling telaga 
terdapat 89 penginapan diantaranya adalah dua hotel berbintang,43 hotel 
kelas melati,dan 18 pondok wisata, belasan rumah makan dan puluhan 
kios makanan dan souvenir yang berdiri permanen dan semi permanen di 
sepanjang jalan lingkar telaga, jalan ini memiliki lebar bervariasi dari 
lebar 3 hingga 5 meter, yang bisa dilalui dengan berkendara, berjalan kaki 
dan berkuda, kondisi jalan ini sangat padat saat musim liburan. 

Objek wisata Telaga Sarangan buka 24 jam, dan untuk pelayanan 
tempat parkir di mulai dari jam 08.00 – 18.00. harga tiket masuk sebesar 
Rp15.000 dengan biaya parkir untuk mobil Rp 7.000, dan tambahan 
biaya parkir Rp 5.000 untuk sepeda motor, jumlah kunjungan wisata 
harian pada akhir pekan mencapai ± 3.000 pengunjung berdasarkan data 
dari darmanto, selaku Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Pos 
Retribusi Telaga Sarangan). 

Fasilitas yang ada di Objek wisata Telaga Sarangan diantaranya 
sebagai berikut : 
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B. Akomodasi berupa hotel, villa, dan pondok wisata. 
C. Restoran / Rumah Makan. 
D. Toko / Kios souvenir. 
E. Toilet. 
F. Persampahan. 
G. Gazebo / tempat berteduh. 
H. Jaringan lstrik dan Telekomunikasi. 
I. Fasilitas pendukung 

- Tempat parkir mobil penumpang, minibus dan motor 
- Sub Terminal 
- Mushola 
- Puskesmas pembantu 
- Pos Polisi 
- Taman bermain 
- Penyewaan speedboat, kuda,  

 
Gambar 2.13 Peta fasilitas di Telaga Sarangan 
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Gambar 2.14 (Hotel Kintamani) Salah satu hotel di Telaga 

Sarangan 
(sumber : maps.google.com) 

 

Gambar 2.15 kios makanan dan souvenir 
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Gambar 2.16 Toilet 

 

Gambar 2.17 TPS & tempat sampah  
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Gambar 2.18 Gazebo 

 

Gambar 2.19 Lampu penerangan jalan dan tower BTS 
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Gambar 2.20 Tempat parkir mobil(kiri) & motor (kanan) 

 

Gambar 2.21 Mushola 

 
Gambar 2.22 Puskesmas pembantu 
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Gambar 2.23 Pos Polisi 

 

Gambar 2.24 Taman 
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Gambar 2.25 Penyewaan perahu dan kuda tunggang 
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 Studi Banding Obyek Sejenis 

 Taman Wisata Telaga Warna/Telaga Pengilon, Dieng, Wonosobo 

  
Gambar 2.26 Telaga Warna, Dieng, Wonosobo 

 (Sumber: google.com) 

Objek wisata Telaga Warna, Dieng, Wonosobo, Provinsi Jawa 
Tengah. Telaga Warna dieng terkenal akan warna telaganya yang dapat 
berubah akibat dari kandungan sulfur yang tinggi pada air danau.  

Pemilihan Telaga Warna sebagai objek studi banding adalah karena 
memiliki loket masuk yang jelas dan fasilitasnya yang berada di luar area 
objek wisata, sehingga membuat wisatawan yang mencari keindahan 
alamnya yang asri tidak akan terganggu dengan aktifitas komersil dan 
kendaraan yang berlalu lalang. 

Telaga warna dieng ini dibuka untuk kunjungan umum pada jam: 
08.00 pagi sampai jam - 17.00 sore. Tiket untuk masuk telaga warna 
dieng, jadi satu dengan tiket masuk telaga Pengilon, yakni sebesar Rp 
12.500 untuk Senin-Jumat, dan Rp 15.000 untuk akhir pekan. Tarif ini 
khusus untuk pengunjung indonesia. Sedangkan wisatawan asing, 
dikenakan tarif tiket Rp 100.000 di hari kerja dan Rp 150.000 di akhir 
pekan. Wisata pada telaga warna dieng menyediakan berbagai fasilitas 
antara lain adalah : 

1. Loket masuk. 
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2. Tempat parkir. 
- Rumah makan. 
- warung. 
- kios-kios souvenir. 

 

Gambar 2.27 View satelit Telaga Warna, Dieng, Wonosobo 
(Sumber : maps.google.com) 

 

Gambar 2.28 Pintu masuk Telag Warna 
(Sumber : pondokdaharlaukjogja.blogspot.com) 

- Toilet. 
- Mushola. 
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Gambar 2.29 Kios souvenir dan rumah makan 
(Sumber : maps.google.com) 

 

Gambar 2.30 Mushola dan toilet 
(Sumber : maps.google.com) 



40 
 

 
Gambar 2.31 Jalur pejalan kaki yang bebas PKL 

(Sumber : maps.google.com) 

 
Gambar 2.32 Kondisi Telaga yang masih asri 

(Sumber : gramho.com) 
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 Hallstatt Sidelake Village 

 
Gambar 2.33 Foto desa Hallstatt Dari Tengah Danau 

(Sumber : travelingyuk.com) 

Hallstatt Sidelake Village adalah desa yang terletak di wilayah 
Salzkammergut di Austria. Desa ini terletak di dekat danau Hallstätter, 
berada di ketinggian 511 mdpl, dengan suhu berkisar dari -4°C hingga 
25°C, dengan jumlah penduduk 758 jiwa pada sensus 2018. 

Hallstatt dikenal sebagai tempat produksi garam, meskipun saat ini 
produksi garamnya sudah berhenti dan menjadi objek wisata. Selain itu, 
terdapat berbagai peninggalan arkeologis bangsa Kelt. 

Hallstatt Sidelake Village buka 24 jam untuk masuk lokasi wisata 
pengunjung tidak dikenakan biaya, akan tetapi baru dikenakan biaya 
saatmenggunakan fasilitas wisata Fasilitas wisata yang terdapat di 
Hallstatt Sidelake Village adalah sebagai berikut : 

1. Tempat parkir 

Terdapat empat tempat parkir dengan satu tempat parkir tertutup 
dan tempat parkir untuk kendaraan pribadi dan umum terpisah. 
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Gambar 2.34 peta perletakan tempat parkir 

(Sumber : hallstatt.net) 

2. Market Square  

 
Gambar 2.35 Market Square 

(Sumber : theislandgirladventures.com) 
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Market square atau alun-alun pasar adalah pusatnya desa 
Hallstatt disekitarnya terdapat bangunan hotel, kafe, restoran, toko 
suvenir, serta sebuah minimarket. Sedangkan di tengah alun-alun 
dihiasi patung holy trinity. 

3. Terminal Feri dan Jasa penyewaan perahu 

 
Gambar 2.36 penyewaan kapal dan perahu 

(Sumber : hallstatt.net) 

4. Cable car 

 
Gambar 2.37 cable car 

(Sumber : Dreamstime.com) 



44 
 

5. Sky walk 

 
Gambar 2.38 Hallstatt Skywalk 
(Sumber : travelingyuk.com) 

Destinasi ini berupa gardu pandang dengan ketinggian 365 meter 
di atas Gunung Salzberg. 

6. Stasiun 

 
Gambar 2.39 stasiun kereta 

(Sumber : DreamerEscapes.com) 
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 Kesimpulan Studi Banding 
Setelah dilakukan studi banding masih banyak kekurangan 

fasilitas sarana maupun prasarana wisata pada objek wisata Telaga 
Sarangan, diharapkan dengan pemilihan objek studi banding dari Taman 
Wisata Telaga Warna/Telaga Pengilon dan Hallstatt Sidelake Village 
mampu mengatasi masalah yang dijumpai pada objek wisata Telaga 
Sarangan. 

Contoh pemecahan permasalahan yang dapat di aplikasikan pada 
objek adalah sebagai berikut : 

1. Jalan masuk yang bervariasi, pemecahannya dengan menempatkan 
retribusi loket masuk hanya pada fasilitas wisata, tidak saat memasuki 
kawasan wisata. 

2. Fasilitas komersil yang berada teresebar dan berdekatan dengan objek 
daya tarik wisata, pemecahannya dengan menempatkan fasilitas 
komersil di luar area daya tarik wisata, sehingga membuat wisatawan 
yang mencari keindahan alamnya yang asri tidak akan terganggu 
dengan kemacetan dan aktifitas komersil dari PKL dan kendaraan 
yang berlalu lalang. 
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 Tinjauan Tema/ Pendekatan Perancangan 

 Pengertian Tema/ Pendekatan Perancangan 
Pendekatan/Tema yang diterapkan pada objek wisata Telaga 

Sarangan adalah dengan pendekatan/tema “Green Architecture” 

Menurut Pradono (2008) green (hijau) dapat diinterpretasikan 
sebagai sustainable (berkelanjutan), earth friendly (ramah lingkungan), 
dan high performance building (bangunan dengan performa sangat baik). 

 Interpretasi Tema/ Pendekatan Perancangan 
Dalam mewujudkannya ada beberapa prinsip-prinsip yang harus 

dipenuhi, menurut Brenda dan Robert Vale, 1991, Green Architecture 
Design fo Sustainable Future mengungkapkan bahwa Arsitektur Hijau 
memiliki kriteria sebagai berikut : 

1. Conserving Energy (Hemat Energi) 

Sungguh sangat ideal apabila secara operasional menjalankan 
suatu bangunan dengan sedikit mungkin menggunakan sumber energi 
yang langka atau membutuhkan waktu yang lama untuk 
menghasilkannya kembali. 

Solusi yang dapat mengatasinya adalah desain bangunan harus 
mampu memodifikasi iklim dan dibuat beradaptasi dengan 
lingkungan bukan merubah lingkungan yang sudah ada. Lebih 
jelasnya dengan memanfaatkan potensi matahari sebagai sumber 
energi. Cara mendesain bangunan agar hemat energi, antara lain: 

 Banguanan dibuat memanjang dan tipis untuk memaksimalkan 
pencahayaan dan menghemat energi listrik. 

 Memanfaatkan energi matahari yang terpancar dalam bentuk 
energi thermal sebagai sumber listrik dengan menggunakan alat 
Photovoltaic yang diletakkan di atas atap. Sedangkan atap dibuat 
miring dari atas ke bawah menuju dinding timur-barat atau sejalur 
dengan arah peredaran matahari untuk mendapatkan sinar matahari 
yang maksimal. 

 Memasang lampu listrik hanya pada bagian yang intensitasnya 
rendah. Selain itu juga menggunakan alat kontrol 
penguranganintensitas lampu otomatis sehingga lampu hanya 
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memancarkan cahaya sebanyak yang dibutuhkan sampai tingkat 
terang tertentu. 

 Menggunakan Sunscreen pada jendela yang secara otomatis dapat 
mengatur intensitas cahaya dan energi panas yang berlebihan 
masuk ke dalam ruangan. 

 Mengecat interior bangunan dengan warna cerah tapi tidak 
menyilaukan, yang bertujuan untuk meningkatkan intensitas 
cahaya. 

 Bangunan tidak menggunkan pemanas buatan, semua pemanas 
dihasilkan oleh penghuni dan cahaya matahari yang masuk melalui 
lubang ventilasi. 

 Meminimalkan penggunaan energi untuk alat pendingin (AC) dan 
lift. 

2. Working with Climate (Memanfaatkan kondisi dan sumber energi 
alami) 

Melalui pendekatan green architecture bangunan beradaptasi 
dengan lingkungannya. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan 
kondisi alam, iklim dan lingkungannya sekitar ke dalam bentuk serta 
pengoperasian bangunan, misalnya dengan cara: 

 Orientasi bangunan terhadap sinar matahari. 

 Menggunakan sistem air pump dan cros ventilation untuk 
mendistribusikan udara yang bersih dan sejuk ke dalam ruangan. 

 Menggunakan tumbuhan dan air sebagai pengatur iklim. Misalnya 
dengan membuat kolam air di sekitar bangunan. 

 Menggunakan jendela dan atap yang sebagian bisa dibuka dan 
ditutup untuk mendapatkan cahaya dan penghawaan yang sesuai 
kebutuhan. 

3. Respect for Site (Menanggapi keadaan tapak pada bangunan) 

Perencanaan mengacu pada interaksi antara bangunan dan 
tapaknya. Hal ini dimaksudkan keberadan bangunan baik dari segi 
konstruksi, bentuk dan pengoperasiannya tidak merusak lingkungan 
sekitar, dengan cara sebagai berikut. 

 Mempertahankan kondisi tapak dengan membuat desain yang 
mengikuti bentuk tapak yang ada. 
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 Luas permukaan dasar bangunan yang kecil, yaitu pertimbangan 
mendesain bangunan secara vertikal. 

 Menggunakan material lokal dan material yang tidak merusak 
lingkungan. 

4. Respect for User (Memperhatikan pengguna bangunan) 

 

Antara pemakai dan green architecture mempunyai keterkaitan 
yang sangat erat. Kebutuhan akan green architecture harus 
memperhatikan kondisi pemakai yang didirikan di dalam perencanaan 
dan pengoperasiannya. 

5. Limitting New Resources (Meminimalkan Sumber Daya Baru) 

Suatu bangunan seharusnya dirancang mengoptimalkan material 
yang ada dengan meminimalkan penggunaan material baru, dimana 
pada akhir umur bangunan dapat digunakan kembali unutk 
membentuk tatanan arsitektur lainnya. 

6. Holistic 

Memiliki pengertian mendesain bangunan dengan menerapkan 5 
poin di atas menjadi satu dalam proses perancangan. Prinsip-prinsip 
green architecture pada dasarnya tidak dapat dipisahkan, karena saling 
berhubungan satu sama lain. dengan cara ini diharapkan dapat 
mengembalikan dan menambah keasrian telaga sarangan. 

 Studi Literatur Tema/ Pendekatan Perancangan Sejenis 
Hingga saat ini telah banyak bangunan yang menggunakan prinsip 

arsitektur hijau terutama di negara-negara maju. Contohnya adalah 
sebagai berikut : 
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 Nanyang Technological University Singapura  

 

Gambar 2.40 Nanyang Technological University Singapura 
(sumber : arsitur.com) 

 
Bangunan ini menggunakan Fasad kaca stopsol yang dapat 

memantulkan sinar dan panas matahari sehingga memberikan kesan 
sejuk saat Anda berada di dalam ruangan dan dapat mengurangi 
beban energi untuk pendinginan ruangan, namun tidak mengurangi 
natural view dan pencahayaan yang efektif pada bangunan. 

 

Gambar 2.41 Site Plan 
(sumber : arsitur.com) 

Penggunaan Green roof yang melengkung di atas bangunan 
yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau.  Ruang ini difungsikan 
sebagai tempat berkumpul yang indah di tengah suasana kota yang 
padat. 
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Gambar 2.42 Adaptasi dengan lingkungan sekitar 
(sumber : TimesHigherEducation.com) 

Tidak hanya itu, atap ini juga berfungsi sebagai insulasi 
termal dan penangkap air hujan yang kemudian digunakan untuk 
irigasi di area lankap bangunan. Secara desain rumput yang ditanam 
pada atap juga menjadi bentuk penyesuaian pola yang menyatu 
dengan lingkungan sekitar. 

 

Gambar 2.43 perspektif 
(sumber : arsitur.com) 

 Kesimpulan Studi Banding Tema Sejenis 

Setelah dilakukan studi banding masih banyak kekurangan 
fasilitas sarana maupun prasarana wisata pada objek wisata Telaga 
Sarangan, diharapkan dengan pemilihan objek studi banding dari 
Nanyang Technological University Singapura mampu mengatasi 
masalah yang dijumpai pada objek wisata Telaga Sarangan. 

Contoh pemecahan permasalahan yang dapat di aplikasikan pada 
objek adalah sebagai berikut : 
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1. Penggunaan material bangunan yang tanggap iklim, seperti 
kaca stopsol yang dapat memantulkan panas matahari.  

2. Hemat energi 
3. Penggunaan green roof yang berfungsi sebagai insulasi termal 

dan penangkap air hujan 
4. Penggunaan material yang ramah lingkungan 
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“Halaman ini sengaja di kosongkan.”   


