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1.1 LATAR BELAKANG 

Rawa Pening yang terletakdi Kabupaten Semarang merupakan bagian dari sistem pengelolaan 

sumber daya air dan juga sebagai kawasan konservasi dan pengelolaan lingkungan. Begitu banyak 

fungsi Rawa Pening selain sebagai kantung penyerapan air, juga sebagai pengendalian banjir. 

Mengingat kondisi saat ini yang sudah mengalami banyak penurunan lingkungan yang disebabkan 

karena sulitnya mengendalikan kawasan DAS, belum ada pengendalian dan pengaturan pemanfaatan 

danau dengan baik. 

Dalam upaya pengaturan dan pengendalian kawasan Rawa Pening, Dinas Cipta Karya dan 

Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, tahun 2006 telah menyusun Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan 

Rawa Pening, agar fungsi kawasannya terjaga, yaitu sebagai kawasan konservasi dan pengembangan 

pariwisata. Pengembangan pariwisata di Kawasan Rawa Pening ini sebagai salah satu upaya 

pemanfaatan sumber daya alam yang ada. 

Pada saat ini koridor transportasi Semarang–Solo,Rawa Pening telah tumbuh embrio aktivitas 

pariwisata, seperti : PIKK Lopait sebagai pusat promosi komoditas ekonomi rakyat, tempat Wisata 

Rawa Permai, PKL Kesongo. Serta didukung beberapa potensi lainnya seperti agrowisata Tlogo, 

Kereta Wisata Tuntang-Ambarawa, Stasiun Tuntang, Café Copi Banaran. Seiring berjalannya waktu 

kondisi ini akan memicu pertumbuhan bangunan-bangunan sepanjang koridor Semarang-Solo yang 

akan menutup akses menuju Rawa Pening. Dalam kondisi demikian Rawa Pening menjadi “daerah 

belakang” yang kurang menguntungkan untuk konservasi dan pengembangan pariwisata. 

Jika dilihat dari potensi pariwisata, Rawa Pening dapat dikembangkan sebagai daerah wisata. 

Potensi view Rawa Pening dan background gunung-gunung disekitarnya merupakan daya tarik utama 

bagi pengunjung untuk melakukan kegiatan wisata karena pengunjung dapat menikmati keindahan 

rawa dan pemandangan alam matahari terbenam. Selain itu kegiatan wisata akan lebih ramai 

pengunjung ketika di kawasan wisata tersebut diletakkan wisata air darat yang saat ini masih menjadi 

trend wisata dunia karena pengunjung dapat melakukan wisata air seperti berenang, berperahu, 

berseluncur, maupun beberapa permainan air lainnya, namun akan tetap menggunakan konsep 

Ekowisata dimana kawasan wisata tersebut akan menjaga keunikan ekosistem, flora fauna, fungsi 

perlindungan geologi, serta akan tetap memunculkan potensi budaya yang ada. 

Oleh karena itu perlu dilakukan studi penyusunan Master Plan Objek Wisata Rawa Pening 

untuk membuka akses kearah Rawa Pening sebagaiwaterfrontdari koridor Semarang-Solo di Desa 

Lopait sebagai gerbang Wisata Rawa Pening yang nantinya akan dapat mengintegrasikan dengan 

potensi-potensi yang sudah tumbuh di sekitar kawasan Rawa Pening. Melalui rencana Penyusunan 

Master Plan Kawasan Wisata Rawa Pening, disamping dapat dibangun fasilitas obyek wisata baru 
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berupa wisata air darat dan dapat menyatukan objek-objek wisata lain di sekitar Rawa Pening, 

diharapkan dapat meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat di sekitar objek pengembangan 

melalui dalam pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana obyek wisata tersebut. 

Untuk keperluan penyusunan Master Plan ini memerlukan penyedia jasa konsultansi, yang 

bertanggungjawab secara kontraktual kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa 

Tengah sebagai wakil dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku pengguna anggaran. 

 

1.2 TUJUAN DAN SASARAN 

1.2.1 TUJUAN 

Maksud dan tujuan penyusunan Master Plan kawasan Rawa Pening adalah menyusun 

perencanaan pengembangan pariwisata baru yang berwawasan lingkungan di desa Lopait Kecamatan 

Tuntang Kabupaten Semarang yang terintegrasi dengan obyek-obyek wisata lain yang sudah ada di 

sekitar kawasan Rawa Pening yang diharapkan menjadi icon baru pariwisata Kabupaten Semarang 

Jawa Tengah 

Tujuannya adalah memberi acuan dan pengangan bagi pemerintah daerah/ pengelola dalam 

melaksanakan tahapan pembangunan infrastruktur dan wahana objek wisata yang akan dikembangkan 

sebagai pusat pariwisata baru di kabupaten Semarang.  

1.2.2 SASARAN 

Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa sasaran yang akan dicapai adalah: 

a. Tersusunnya konsep pengembangan kawasan wisata Rawa Pening; 

b. Tersusunnya konsep makro, konsep mikro dan gagasan ide obyek wisata kawasan Rawa 

Pening; 

c. Tersusunnya siteplan dan jaringan utilitas objek wisata kawasan Rawa Pening; 

d. Tersusunnya porsi investasi oleh pembangunan oleh pemerintah, masyarakat, dan 

investor; 

e. Tersusunnya pentahapan pembiayaan investasi objek wisata kawasan Rawa Pening.  

 

1.3 DASAR HUKUM 

1.3.1 Peraturan dan Perundangan 

Peraturan dan Perundangan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Master 

PlanKawasan Wisata Rawa Pening di Kabupaten Semarang yaitu : 

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya; 
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b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 

c. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

d. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 

e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Daya Dukung Lingkungan Hidup; 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; 

g. UU RI no 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan Hidup; 

i. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan 

Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. 

j. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional; 

k. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor: KEP-11/MENLH/3/1994 tanggal 

19 Maret 1994 tentang Jenis Usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan 

l. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor: KEP-12/MENLH/3/1994 tanggal 

19 Maret 1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan 

m. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor: KEP-12/MENLH/3/1994 tanggal 

19 Maret 1994 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 

n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 1994 tentang Pola Organisasi Tata 

Laksana Daerah; 

o. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 327/KPTS/M/2002 Tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Tata Ruang; 

p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 21 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah; 

q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 22 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan 

Kawasan Lindung; 

r. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan perubahannya; 

s. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan; 

t. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Rencana Umum 

Tata Ruang Kota Tuntang. 
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u. Perda Kabupaten Semarang no 4/ 2002 tentang RTRW Kabupaten Semarang 

 

1.4 RUANG LINGKUP 

1.4.1 RUANG LINGKUP DAN BATASAN WILAYAH KEGIATAN 

a. Ruang Lingkup 

Wilayah kegiatan dari penyusunan Master Plan Kawasan Wisata Rawa Pening mengacu 

pada hasil Studi Kelayakan Wisata Rawapening 2010. Berdasarkan hasil studi kelayakan, 

maka dihasilkan rencana lokasi Objek Wisata Rawapening yaitu desa Lopait pada alternatif 

tapak II peta lahan Blok 9 nomer persil 15, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22, 23 (berada pada koridor 

jalan Fatmawati Desa Lopait, Kecamatan Tuntang). Namun demikian potensi wisata buatan 

yang direncanakan juga akan memanfaatkan potensi alam dan karakter masyarakat lokal 

dalam pertanian, perikanan dan industri kecil maka bisa saja perencanaan lokasi terpilih 

salingmemanfaatkan satu sama lain pada pilihan alternatif lahan di  alternatif tapak I peta lahan 

Blok 24 nomer persil 8, ,9, 10, 11, 14, 15, 16, 22, 23, 67 (berada pada koridor jalan Fatmawati 

Desa Lopait, Kecamatan Tuntansg) dan alternatif tapak III, bertepatan dengan lokasi wisata 

Rawa Permai (berada pada koridor jalan Fatmawati Desa Lopait, Kecamatan Tuntang).  

b. Batasan  

Lokasi alternatif II sebagai lokasi terpilih memiliki luas lahan seluas 17 ha. Sementara itu 

kebutuhan luas untuk kawasan wisata keluarga waterboom seluas 16000 m2. Dengan demikian 

konsep perancangan dan gagasan ide perancangan bersifat kenyal dan fleksibel atau bisa 

ditempatkan di posisi manapun pada lahan terpilih. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah 

ruang gerak bagi investor untuk membebaskan lahan. Membeli lahan sesuai kebutuhan atau 

membebaskan lebih untuk pengembangan kawasan di tahun-tahun berikutnya. Demikian lokasi 

penempatannya memiliki kelonggaran apakah ditepi jalan besar jalur Semarang-Solo atau 

membebaskan lahan di sebelah dalam dengan membuat akses sebagai jalan masuk.  

1.4.2 Ruang Lingkup Kegiatan 

Ruang lingkup kegiatan ini berfungsi sebagai acuan dan batasan pelaksanaan pekerjaan 

penyusunan Master Plan sehingga dalam pelaksanaannya dapat berlangsung secara spesifik dan 

terarah sesuai maksud dan tujuan kegiatan. Kegiatan penyusunan Master PlanKawasan Wisata Rawa 

Pening meliputi beberapa tahapan pekerjaan, yaitu: 

a. Survei dan studi banding dalam rangka pendataan potensi, pemetaan kawasan, kebutuhan 

wahana objek wisata, menggali trend dan format baru untuk kawasan wisata Rawa Pening. 

Adanya batasan waktu pengerjaan dan nilai pekerjaan, maka studi banding dilakukan 
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diangkat berdasarkan beberapa pengalaman peneliti, studi literatur. Studi banding yang 

diangkat berdasarkan pengalaman peneliti ketika berwisata keluarga waterboom seperti di 

Owabong Banjarnegara, Cipanas Garut dan beberapa di kota Semarang. Demikian pula 

beberapa lokasi wisata outbound dan pasar festival yang dikunjungi. Pengalaman 

demikian dapat digunakan sebagai referensi. Referensi tersebut ditambahkan dengan studi 

banding ke waterboom Pandawa, Solo dan Outbound di Sidomukti, Bandungan; 

b. Melakukan analisis pemilihan kesesuaian tapak, analisis aksesibilitas, analisis tautan 

obyek wisata yang ada di kawasan Rawa Pening, analisis konsep jenis-jenis objek wisata, 

analisis pemetaan partisipasi masyarakat, analisis pengunjung dan analisis keterpaduan 

dengan prasarana dan sarana, analisis pembiayaan investasi, serta kaitannya dengan 

objek wisata lain di sekitar Rawa Pening; 

c. Penyusunan konsep pengembangan kawasan; 

d. Penyusunan Master Plan kawasan Rawa Pening yang meliputi penyusunan desain, 

gambar siteplan makro dan mikro, penyusunan program pembangunan dan penyusunan 

program investasi; 

e. Melakukan paparan untuk pembahasan Master Plan sesuai tahapan yang meliputi : 

1. Pembahasan pra-rancangan yang meliputi penentuan lokasi objek wisata sesuai 

potensi yang akan dikembangkan dengan mempertimbangkan lahan, aktor yang akan 

terlibat dalam pengelolaan dan porsi investasi pembangunan oleh pemerintah, 

masyarakat dan investor. Dalam pembahasan tersebut akan dipaparkan pula gagasan 

desain pengembangan; 

2. Pembahasan pengolahan Siteplan 

3. Pembahasan konsep gagasan rancangan, konsep porsi investasi dan konsep 

pentahapan pembangunan dan rancangan desain 

4. Pembahasan akhir Penyusunan Master PlanKawasan WIsata, meliputi penyusunan 

gambar siteplan makro dan mikro, Gambar ilustrasi 3D (Tiga Dimensi) dan visualisasi 

animasi bila diperlukan. 

 

1.5 PENDEKATAN DAN METODOLOGI 

Dalam penyusunan Master PlanKawasan Wisata Rawa Pening ini, konsultan memperhatikan 

kriteria umum perencanaan kawasan wisata disesuaikan berdasarkan fungsi dan kebutuhan 

perencanaan Master Plan meliputi: 
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1.5.1 UNSUR PENDIDIKAN 

Master Plan kawasan wisata yang disusun menghasilkan produk kawasan wisata yang 

menjamin dapat menambah ilmu pengetahuan, mendidik dan memberi wawasan yang luas kepada 

masyarakat pengguna dan sekitar. 

1.5.2 UNSUR HIBURAN 

Master Plan yang disusun menjamin dapat memberi dampak positif penyegaran secara rohani 

bagi pengunjung. 

1.5.3 UNSUR KONSERVASI LINGKUNGAN DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT 

Master Plan yang disusun wajib memperhatikan kondisi lingkungan eksisting kawasan dari hal-

hal yang merusak ataupun kepunahan, penurunan kapasitas dan kualitas lingkungan, pelestarian flora 

dan fauna lokal maupun mendatangkan, pelestarian sosial, budaya, kesenian masyarakat serta 

pengembangannya. 

1.5.4 UNSUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECIL 

Master Plan yang disusun wajib memberdayakan masyarakat kecil yang berada di sekitar 

kawasan untuk berpartisipasi dan dan meningkatkan ekonominya. 

1.5.5 UNSUR ARSITEKTUR DAN LINGKUNGAN 

Master Plan yang disusun memiliki daya tarik arsitektur yang bagus dan modern, menambah 

keindahan dan tidak mencemari lingkungan. 

1.5.6 UNSUR AKSESIBILITAS 

Master Plan harus disusun dengan memperhatikan kebutuhan seluruh elemen yang 

menggunakan kawasan ini, dengan memberikan utilitas yang memadai, mudah dijangkau dan 

dimanfaatkan termasuk balita, penyandang cacat dan lanjut usia.  

 

1.6 ANGGARAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN 

Pagu Anggaran untuk pekerjaan penyusunan Master Plan Obyek Wisata Rawa Pening  

sebesar Rp 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah 

Tahun Anggaran 2010, nomor 046/DPA/2009 tanggal 30 Desember 2009. 

 

1.7 SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

 BAB I  Pendahuluan 

Berisi latar belakang, tujuan dan sasaran, dasar hukum, anggaran dan sumber 

pembiayaan, metode dan sistematika pembahasan yang berisi mengenai 

penyusunan laporan Master Plan. 
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 BAB II  Tinjauan Pustaka 

Tidak ada teori-teori yang secara khusus membahas objek wisata waterboom, 

outbound dan pasar festival. Dengan demikian teori-teori yang di bahas bersifat 

umum tentang rekreasi dan kawasan waterfront. Namun demikian ada pembahasan 

tentang lokasi-lokasi wisata outbound, waterpark dan pasar festival yang akan 

digunakan sebagai preseden dalam perancangan.  

 BAB III Profil Wilayah Perencanaan 

Memaparkan mengenai kondisi wilayah perencanaan, berkaitan dengan kondisi 

fisik serta kesiapan secara ekonomi dan sosial yang ada pada masyarakat 

setempat. 

 BAB IV Pendekatan Perencanaan 

Berisi konsep perencanaan secara makro dan mikro yang meliputi zoning, 

aksesibilitas, desain arsitektur, konsep pengelolaan dan konsep porsi investasi dan 

pembiayaan.  
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BAB II 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
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2.1 AIR RAWA PENING SEBAGAI PANORAMIC 

Tata air dalam bahasa Inggris disebut aquatic landscape, sebagai perkembangan pemahaman 

Arsitektur Lansekap, kemudian dalam perkembangannya selanjutnya disebut Aquascape.Dalam pengertian 

arsitektur, tata air diartikan sebagai seni merencana, merancang, atau 

mengolah air melalui penerapan budaya dan ilmu pengetahuan dengan 

memperhatikan sumber daya alam. 

Kekhasan daerah Rawa Pening yang memiliki mitos akan bahaya 

melakukan wisata air karena adanya naga penjaga Rawa Pening maka wisata 

air yang dikembangkan adalah wisata air-darat. Permukaan air rawa pening 

hanya akan digunakan sebagai Frame for a Composition/ panoramic, seperti 

yang terlihat pada gambar 2.1 (a). Konsep ini akan diterapkan pada kawasan 

wisata yang nantinya direncanakan dengan tiga kegiatan utama, yakni desa 

wisata, waterpark dan pasar festival. Konsep ini diharapkan mampu 

menciptakan pandangan dengan Rawa Pening sebagai panorama. Melalui 

konsep ini, kawasan wisata direncanakan untuk tidak menggunakan dinding 

pembatas yang dikhawatirkan akan menghalangi pandangan ke pemandangan 

alam dan  rawa, melainkan menggunakan kanal buatan atau kolam tanpa bibir di sekeliling kawasan. 

Kawasan Rawa Pening juga akan digunakan sebagai Tengaran atau Landmark (water as a vocal point). 

Digunakan sebagai titik pandang yang terpenting dari lingkungannya, air menjadi bagian yang paling menonjol 

untuk menandai bagian utama di ruang tersebut. Seperti pada Negara Singapura yang memiliki landmark 

dengan atribut air, yang terlihat pada gambar 2.1 (b). 

 

2.2 RAWA PENING PARK:RENCANA KAWASAN WISATA TERPADU  

Berdasarkan kajian fesaibility studi yang telah dilakukan maka wisata yang akan direncanakan di 

kawasan Rawa Pening adalah  

2.2.1 Desa Wisata 

Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang 

disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang 

berlaku. (Nuryanti, Wiendu. 1993. Concept, Perspective and Challenges, makalah bagian dari Laporan 

Konferensi Internasional mengenai PariwisataBudaya.) Desa wisata adalah sebuah kawasan pedesaan yang 

memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya 

masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli.Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti 

makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata. Di luar 

faktor-faktor tersebut, alam dan lingkungan yang masih asli dan terjaga merupakan salah satu faktor 

terpenting dari sebuah kawasan tujuan wisata. 

(a) Frame for  of 

Composition 

(b) Water as Landmark 

Gambar 2.1 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Integrasi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pariwisata
http://id.wikipedia.org/wiki/Pariwisata
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Selain berbagai keunikan, kawasan desa wisata juga harus memiliki berbagai fasilitas untuk 

menunjangnya sebagai kawasan tujuan wisata. Berbagai fasilitas ini akan memudahkan para pengunjung 

desa wisata dalam melakukan kegiatan wisata. Fasilitas-fasilitas yang sebaiknya dimiliki oleh kawasan desa 

wisataantara lain adalah sarana transportasi, telekomunikasi, kesehatan, dan juga akomodasi. Khusus untuk 

sarana akomodasi, desa wisata menyediakan sarana penginapan berupa pondok-pondok wisata (home stay) 

sehingga para pengunjung pun turut merasakan suasana pedesaan yang masih asli.Saat ini, propinsi Jawa 

Tengah memiliki tujuh buah kawasan desa wisata  yang tersebar di berbagai kabupaten. Desa wisata tersebut 

adalah desa wisata Candirejo, Dieng, Duwet, Karangbanjar, Karimunjawa, Ketenger, dan Selo. 

a. Pendekatan Pasar untuk Pengembangan Desa Wisata 

Model pengembangan didekati dengan bentuk-bentuk one day trip yang dilakukan oleh 

wisatawan, kegiatan-kegiatan meliputi makan dan berkegiatan bersama penduduk dan kemudian 

wisatawan dapat kembali ke tempat akomodasinya. Prinsip model tipe ini adalah bahwa wisatawan 

hanya singgah dan tidak tinggal bersama dengan penduduk. Bentuk lain adalah Interaksi Langsung. 

Wisatawan dimungkinkan untuk tinggal/bermalam dalam akomodasi yang dimiliki oleh desa 

tersebut.Dampak yang terjadi dapat dikontrol dengan berbagai pertimbangan yaitu daya dukung dan 

potensi masyarakat setempat. Alternatif lain dari model ini adalah penggabungan dari model pertama 

dan kedua. (UNDP and WTO. 1981. Tourism Development Plan for Nusa Tenggara, Indonesia. 

Madrid: World Tourism Organization. Hal. 69) 

b. Pendekatan Fisik Pengembangan Desa Wisata 

Pendekatan  yang dilakukan adalah mengembangkan bentuk-bentuk akomodasi di dalam wilayah 

desa tersebut yang dioperasikan oleh penduduk desa tersebut sebagai industri skala kecil. Contoh 

dari bentuk pengembangan ini adalah Desa wisata Wolotopo di Flores. Aset wisata di daerah ini 

sangat beragam antara lain : kerajinan tenun ikat, tarian adat, rumah-rumah tradisional dan 

pemandangan ke arah laut. Wisata di daerah ini dikembangkan dengan membangun sebuah 

perkampungan skala kecil di dalam lingkungan Desa Wolotopo yang menghadap ke laut dengan 

atraksi-atraksi budaya yang unik.Fasilitas-fasilitas wisata ini dikelola sendiri oleh penduduk desa 

setempat.Fasilitas wisata berupa akomodasi bagi wisatawan, restaurant, kolam renang, peragaan 

tenun ikat, plaza, kebun dan dermaga perahu boat. 

2.2.2 Water Park 

Yaitu rekreasi berupa taman air yang digabungkan dengan berbagai wahana permainan. Trend 

waterpark menjadi magnet wisata dalam dekade ini. Trend waterpark dalam 1 dekade ini menggantikan trend 

membangun lapangan golf sebagai fasilitas pelengkap di kawasan perumahan yang dibangunnya. Lapangan 

golf adalah fasilitas yang banyak digunakan oleh kalangan pria. Sekarang fasilitas yang dibangun 

pengembang lebih banyak menyasar ke kalangan keluarga. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Tenggara
http://id.wikipedia.org/wiki/Flores
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Berlawanan dengan taman-taman hiburan yang kita kenal sebagai kawasan wisata selama ini dan 

wisataair berupa kolam renang, kini muncul beberapa kawasan wisata untuk menarik orang agar datang dan 

datang lagi guna bermain air sepuasnya, istilah yang muncul adalah waterpark atau waterboom.Trend yang 

terjadi dalam satu dekade muncul dengan format yang selalu diperbaharui dari yang sudah pernah ada 

sebelumnya. Selain tumbuh di kota-kota besar, tak ketinggalan di kota-kota kecil memiliki taman wisata 

semacam ini. Bahkan di Balikpapan (Kaltim) yang dikenal sangat kekuarangan air bersih dengan air PDAM 

yang keruh pun terkena demam pendirian wisata waterboom.Demikian pula di perumahan-perumahan elite, 

kini semakin meningkat citranya apabila memiliki fasilitas tersebut. Padahal damage cost (DC) lingkungan 

harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan air sekian ribu (atau mungkin juta) kubik per hari harus 

dipenuhi untuk mensuplai air. Untuk menghemat biaya maka tidak ada waterpark yang memanfaatkan air 

produksi PDAM, karena secara kuantitas dan kualitas air produksi BUMD ini rata-rata kurang dari kebutuhan. 

demikian pula bila digunakan metode untuk mengolah air limbah. Akan dibutuhkan biaya infrastruktur untuk 

instalasi pengolahan limbah yang tentunya sangat mahal, apalagi untuk menghasilkan air sejernih yang 

bermuncratan deras di semua waterpark. 

Dari beberapa lokasi waterboom digunakan mata air jernih (sungai) seperti di Owabong Purbalingga, 

waterpark Cokro Tulung Klaten, mata air panas pegunungan seperti di Cipanas Tarogong Garut.Namun 

demikian di lokasi-lokasi yang tidak memiliki potensi alam, sumber air diperoleh dari air tanah.Biaya 

penyedotan air tanah tentunya lebih murah daripada kedua pilihan di atas. 

2.2.3. Pasar Festival 

Pasar festival merupakan arena perdagangan ala kaki lima yang memperkenalkan makanan khas, 

produk kerajinan lokal serta hasil bumi atau semacam fresh market/ pasar tradisional jenis hasil pertanian dan 

hasil perikanan. Aktivitas ini diharapkan mampu memberikan kesan santai dan nyaman, di mana salah satu 

fungsi obyek wisata pada kawasan ini adalah sebagai rest area. Pemilihan tema komoditas yang terdiri dari 

jajanan lokal yang dikemas sedemikian rupa sehingga cocok untuk di bawa sebagai oleh-oleh ataupun untuk 

mencicipi hidangan lokal dalam kawasan wisata lainnya. 

Selain trend wisata kuliner, juga dikembangkan pasar kriya yang diharapkan keduanya dapat menjadi 

magnet setiap kawasan wisata guna mencitrakan produk kerajinan lokal dan makanan khas yang tidak akan 

ditemui di tempat lain. Selain kesenian, busana dan adat istiadat, makanan turut menandai tingkat 

kebudayaan suatu kaum. Psikiater dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang psikologi, Sigmund Freud, 

konon pernah memandang rendah orang Amerika karena seni dapurnya sangat sederhana: hanya 

memanggang sepotong daging dan dilumuri sedikit bumbu dan garam. Bagaimanakah nikmatnya makanan 

itu? Primitif, tidak kreatif, serba instan, seperti KFC yang dipuja generasi instan dan pragmatis itu. Ini tentang 

gastronomi/ tata boga. Bahwa tinggi atau rendahnya, budaya suatu bangsa, tidak bisa lepas dari ragam dan 

teknik penghidangan seni dapurnya. Negeri Tiongkok, Yunani, Romawi dan Mesir, memiliki budaya seni 

kuliner tingkat tinggi. Bagi mereka, seni memasak terkait dengan diplomasi, persahabatan dan hal-hal lain. 
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Pelaut-pelaut Tiongkok bahkan mampu mengarungi samudera untuk mencari resep makanan, lalu digarap 

dengan teknik kuliner berestetika tinggi, untuk selanjutnya dihidangkan sebagai bumbu etika diplomasi.Maka 

koki adalah tiang diplomasi, tiang kebudayaan. 

*) gastronomi : ada penciptaan identitas yang melekat untuk suatu tempat 

 

2.3 KAWASAN WISATA BERKONSEP  WATERFRONT 

Kawasan sungai, hulu sungai, danau, dan bagian tepi air lainnya merupakan bagian dari waterfront itu 

sendiri. Pengertian dari waterfront adalah kawasan yang dapat meliputi bangunan atau aktivitas yang tidak 

secara langsung berada di atas air, tetapi terikat secara visual/ historis/ fisik terkait dengan air sebagai bagian 

dari scheme yang lebih luas. (Direktorat Bina Tata Kota Perkotaan & Perdesaan, Dirjen Cipta Karya DPU, 

September 1998). 

Karakteristik waterfront yang akan digunakan bila mengacu padaSimonds, 1978, karakter Dasar  

waterfront Memiliki 2 orientasi massa, yaitu orientasi ke darat dan ke air. Sementara itu karakteristiksebagai 

Arsitektur Waterfront (Imarta Sketsa, 1993) akan memperhatikan  pola pengembangan massa yang dinamis, 

sesuai dengan karakter air yang dinamis pula yakni karakter visual yang unik bila dipandang secara 

keseluruhan. Pengembangan arsitektur waterfront menyediakan suasana nyaman untuk menghidupkan 

aktivitas kehidupan masyarakat, misalnya perdagangan dan juga penghubung antar tepian, wujudnya berupa 

jembatan dengan karakteristik tertentu sehingga dapat dijadikan penanda kawasan. 

 

2.4 ELEMEN PERANCANGAN KOTA YANG DIGUNAKAN 

Dalam perencanaan Kawasan Wisata Rawa Pening juga akan mempertimbangkan elemen-elemen 

perancangan kota yang mendukung terbentuknya struktur visual kota serta terciptanya citra lingkungan yang 

bisa dimanfaatkan dalam penataan dan pengembangan kawasan. Elemen- elemen tersedut adalah (Hamid 

Shirvani, 1985): 

2.4.1. Land Use (Tata Guna Lahan) 

Tata guna lahan yang direncanakan terdiri kawasan publik dan privat. Kawasan wisata publik adalah 

kawasan dengan tata guna lahan bersifat umum dan free untuk memasukinya. Sementara itu kawasan wisata 

privat memerlukan seperangkat aturan untuk memasukinya seperti biaya tiket, keamanan, lama kunjungan 

dll.Yang termasuk kawasan wisata prifat adalah kawasan wisata desa wisata, waterpark. 

2.4.2. Building Form And Massing (Bentuk dan Massa Bangunan) 

kawasan wisata yang akan direncanakan memiliki persyaratan ketinggian bangunan 1 lantai, KDB 

40%, KLB menyesuaikan lokasi, dan sempadan bangunan ditarik dari danau 100m dari jalan setengah lebar 

jalan. 
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2.4.3. Circulation And Parking(Sirkulasi dan Parkir) 

Jalur sirkulasi dan pedestrian ways juga direncanakan dapat ditempuh oleh penyandang cacat, kereta 

balita dan orang tua yang mempunyai nilai bagi terciptanya kenyamanan. Tersedianya fasilitas kenyamanan 

publik yang menyatu dan menjadi elemen jalur pedestrian, seperti sitting group, penerangan, vegetasi dan 

lain-lain. 

2.4.4. Activity Support(Kegiatan Pendukung) 

Diletakkan di kawasan tempat parkir yang luas dengan fungsi sebagai pasar festival sehingga dapat 

dijadikan tempat singgah/ rest area bagi pengunjung yang melalui jalur jalan Semarang-Solo dan tidak 

memerlukan persyaratan guna memasukinya. 

2.4.5. Open Space (Ruang Terbuka) 

Meliputi semua taman, jalan, jalur, termasuk ruang rekreasi serta hubungan antara ruang terbuka 

umum dan ruang terbuka pribadi. 

2.4.6. Signage (Penanda) 

Dapat berupa papan iklan, penunjuk jalan, spanduk, umbul-umbul, gerbang. Yang perlu diperhatikan 

dalam perancangan penanda ini adalah penyampaian informatif dan adanya unsur edukasi seperti tempat 

antrian tiket, tempat sampah, tanda lalulintas dll. 

2.4.7. Preservation(Pelestarian) 

Meliputi perlindungan terhadap lingkungan dan tempat umum di kota (lapangan, plaza, shopping 

area). Kegiatan pelestarian ini dilakukan sebagaimana pada kegiatan preservasi bangunan dan tempat 

bersejarah. 

 

2.5 TEMA GUNA KEBERHASILAN PEMBANGUNAN TEPI AIR 

Tema dan image akan digunakan  guna membantu keberhasilan pembangunan kawasan tepi air. 

Tema membuat tepian air mempunyai kekhasan yang membedakan satu kawasan dengan kawasan lain 

meskipun fungsinya sama.Tema ditetapkan berdasarkan beberapa faktor terutama respon terhadap 

iklim.kekhasan ekologi, sejarah dan sosial budaya setempat.Tema yang akandiangkat untuk konsep 

masterplan kawasan wisata Rawa Pening adalah berdasarkan cerita sejarah terjadinya Rawa Pening yang 

diangkat dari Legenda Baru Klinting. Naga Baru Klinting hingga kini dianggap oleh masyarakat setempat 

menghuni dan menjaga kawasan tersebut.  Di bawah ini adalah kutipan dari legenda terjadinya Rawa 

Pening.Beberapa kalimat sengaja di-“cetak tebal” untuk digunakan sebagai referensi dalam membuat ide 

rencana kawasan wisata. 

Dahulu kala, di Lereng Selatan gunung Ungaran, berdiamlah seorang pertapa yang bernama Ki Ajar Salokantara. Ki Ajar 
hidup bersama seorang anaknya bernama Joko Bandung. Menurut cerita anak tersebut memiliki bentuk yang jelek sekali 
sehingga ia selalu diejek dan dikucilkan oleh teman-temannya. Tidak ada satu anakpun yang mau bergaul dan berteman 
dengan Joko Bandung yang memiliki kulit hitam lusuh, kakinya yang cacat dan badan yang sedikit bongkok. Mereka semua 
merasa jijik melihat penampilannya. Joko Bandung sangat sedih karena tidak memiliki teman bermain, maka ayahnya 
mengajaknya untuk pindah tempat tinggal ke lokasi yang lebih sepi sehingga putranya terhindar dari ejekan anak yang lain. 
Tahun berganti dan Joko Bandung telah tumbuh sebagai pemuda yang perkasa berkat gemblengan dari orang tuanya. 
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Sepanjang hari ia dilatih olah kanuragan oleh sang ayah. Dan sebagai penyempurnaannya ia juga dilatih untuk olah batin 
dengan bertapa. Sepanjang tahun ia bertapa di tepi sungai, di atas pohon, atau di gua-gua. Tempat yang dipilihnya pastilah 
tempat yang sungai sehingga ia dapat dengan khusuk mengheningkan cipta. 

Suatu hari, Ki Ajar memanggil Joko Bandung. Sang ayah menganggap Joko Bandung sudah layak untuk merantau dan 
menempa diri ditempat lain agar kedewasaannya menjadi sempurna. Saat itu bertepatan dengan adanya sayembara dari 
kerajaan. Sayembara tersebut berisi “Barangsiapa yang dapat mengantarkan surat dari Raja ke Kerajaan Pajajaran dalam 
waktu satu hari, maka akan dinikahkan dengan Putri Raja yang bernama Dewi Sekar Kemuning.” Setelah mendengar isi 
sayembara itu Joko Bandung termenung dalam hati. Ia merasa ragu pada kemampuannya sendiri. Kemudian, Ki Ajar 
meyakinkan Joko Bandung dan akhirnya Joko Bandung bersedia mengikuti sayembara tersebut. Keesokan hari setelah 
mendapat restu dari Ki Ajar, berangkatlah Joko Bandung menuju kerajaan untuk mengikuti sayembara. Ia berjalan pasti 
menuju kerajaan seperti yang ditunjukkan oleh Sang Ajar. Setelah beberapa hari ia berjalan tanpa kenal lelah, sampailah ia di 
Alun-Alun Kerajaan. Di tempat tersebut telah berkumpul para ksatria muda yang gagah perkasa untuk menerima pengarahan 
dari salah satu Punggawa. Pengarahan tersebut berisi syarat-syarat mengikuti sayembara. Para peserta, termasuk Joko 
Bandung, mendengarkan dengan saksama. Banyak diantara para ksatria yang mencibir penampilan Joko Bandung. Demikian 
juga para punggawa. Mereka tidak yakin Joko Bandung dapat memenangkan sayembara tersebut. 

Konon Joko Bandung berhasil memenangkan sayembara tersebut. Dalam waktu sehari ia dapat menempuh jarak yang 
kurang lebih 150 km berjalan kaki sampai di Kerajaan Pejajaran dan menyampaikan surat tersebut pada Sang Raja 
kemudian pada hari keduanya telah sampai kembali di Kerajaan Kediri untuk menyampaikan balasan surat dari Pejajaran. 
Sang Raja terkejut mendengar kabar bahwa Joko Bandung yang memenangkan sayembara tersebut. Begitu juga dengan 
Putri Kemuning. Akan tetapi, bagaimanapun juga mereka adalah panutan rakyat seluruh negeri dengan kata lain “Sabda 
Pandita Ratu” maka walaupun sebenarnya mereka tidak mau menerima hasil sayembara tapi sebagai konsekuensi dari 
kedudukannya, mereka harus patuh pada apa yang telah ditetapkan. Kemudian Sang Dewi Sekar Kemuning dibujuk agar 
bersedia mematuhi keputusan sayembara. Namun, Dewi Sekar Kemuning mengelak dan mencari akal untuk menolak 
keputusan tersebut. Ia menyampaikan pada Sang Raja bahwa calon suami Dewi Sekar Kemuning haruslah seorang pemuda 
yang digdaya. Untuk menguji kedigdayaan Joko Bandung, maka Sang Dewi Sekar Kemuning mengajukan persyaratan pada 
Joko Bandung. Persyaratan itu yaitu Joko Bandung harus dapat membuatkan Dewi Sekar Kemuning sebuah 
Pertamanan dengan Telaga Caturbineji yang diselesaikan dalam waktu semalam. Saat Joko Bandung mendengar 
permintaan itu, ia pun terkejut. Namun, Ia akan berusaha untuk memenuhi permintaan Sang Sekar Kemuning. Setelah 
mendengar titah Sang Raja kemudian Joko Bandung menuju lokasi yang akan dibangun Pertamanan dan Telaga yang 
dimaksud oleh Dewi Sekar Kemuning. Sang Joko mengheningkan cipta menyatukan asa, rasa, dan karsa memohon petunjuk 
kepada Yang Maha Kuasa demi terlaksananya permintaan Sang Dewi Sekar Kemuning. Berkat kesungguhan, ketulusan, dan 
kepsrahan dari Sang Joko terkabullah permintaan Joko Bandung. 

Pada keesokan harinya Telaga dan Pertamanan telah jadi, begitu indahnya pertamanan yang tercipta dihadapannya, 
taman itu berangka dinding batu yang dirambati daun-daunan dan bunga melati sehingga menciptakan aroma yang 
harum di mana-mana. Pinus-pinus yang teratur rapi mengantarkan aroma segar alam pegunungan, bunga-bunga 
aneka warna bertaburan, dan diatur sedemikian rapi menyemarakan taman dengan pohon-pohon peneduh yang elok, 
jalan setapak dari batu alam yang indah dan pancuran di Telaga Caturbineji dengan airnya yang jernih, segar 
menambah asri dan indahnya pertamanan itu. Bagai dibuat oleh tangan-tangan arsitek yang handal dan berselera 
seni tinggi.Menyaksikan hal itu, Joko Bandung seketika ingin mandi. Sebelum melaporkan hasil kerjanya pada Sang Prabu, 
Ia bermaksud sujud syukur atas karunia Tuhan dengan telah terciptanya Pertamanan dan Telaga Caturbineji. Tidak sabar ia 
segera menceburkan badannya ke dalam telaga, ia merasakan kesegaran luar biasa yang belum pernah dirasakan 
sebelumnya. Dibasuhnya muka dan digosoklah seluruh tubuhnya dengan Air Telaga. Tiba-Tiba hujan turun sangat lebat dan 
kilat sesekali menyambar di sekitar pertamanan. Joko Bandung terkejut. Namun, meskipun begitu, Joko Bandung tidak berniat 
untuk keluar dari telaga. Ia meneruskan mandinya hingga puas. Setelah puas mandi, ia keluar dari telaga. Anehnya, begitu ia 
keluar dari telaga tiba-tiba hujan reda dan kilatpun berhenti menyambar-nyambar. Langitpun kembali cerah dan burung-burung 
disekitar pertamanan telah kembali dengan kicaunya, seolah tidak terjadi apa-apa. Joko mengambil kembali bajunya. Setelah 
ia berganti pakaian dengan tidak sengaja ia melihat di Air Telaga. Betapa terkejutnya ia saat ia melihat ada bayangan 
pria gagah dan tampan di Air Telaga. Akan tetapi, Joko mengabaikan hal tersebut. Kemudian ia melakukan sujud syukur 
atas karunia Tuhan dengan terciptanya Pertamanan dan Telaga Caturbineji. 

Setelah melakukan sujud syukur kemudian dengan mantab ia berjalan menuju Taman Kaputren untuk melaporkan bahwa 
ia telah berhasil memenuhi permintaan Sang Putri Kemuning. Para penjaga terkejut melihat seorang pemuda asing yang 
gagah dan tampan memasuki ke Kaputren. Demikian pula dengan Sang Sekar Kemuning. Para penjaga tidak berani menegur 
pemuda itu karena bila seseorang telah sampai di Kaputren berarti telah melalui beberapa penjaga sebelumnya. Putri Sekar 
Kemuning akhirnya bertemu dengan Joko Bandung. Sang Sekar Kemuning terkejut mendengar pengakuan Joko Bandung 
yang tampak gagah dan tampan itu. Sang Sekar Kemuning tidak menyangka bahwa pemuda pemenang sayembara yang 
cacat dan buruk rupa kini berubah menjadi sosok yang gagah dan tampan. Kemudian, Sang Sekar Kemuning mengutus 
seorang penjaga untuk melaporkan perihal tersebut kepada Sang Ayahandanya. Konon setelah mandi di Air Telaga 
Caturbineji Joko Bandung atas karunia Tuhan berubah menjadi seorang pemuda yang gagah dan tampan. Raja dan Putri 
kemudian berkenan untuk meyakinkannya. Betapa herannya demi melihat keindahan Pertamanan serta udara di telaga waktu 
itu. Kegembiraan Sang Raja dan Sang Sekar Kemuning tidak bisa dibayangkan ternyata pemenang sayembara adalah 
seorang ksatria muda yang gagah dan tampan meskipun pada saat memenangkan sayembara ia berujud pemuda yang cacat 
dan buruk rupa. Kemudian segeralah Joko Bandung dikawinkan dengan Dewi Sekar Kemuning. Digelarlah pesta meriah 



 
II - 7 M a s t e r p l a n  W i s a t a  R a w a p e n i n g 

tujuhhari tujuh malam untuk seluruh rakyat kerajaan. Mereka bebas makan dan minum serta menikmati hiburan yang diadakan 
oleh Sang Raja untuk merayakan pesta perkawinan putrid satu-satunya. 

Perkawinan mereka begitu harmonis, bahagia, dan damai. Keduanya saling menyayangi dan menyelesaikan 
permasalahan bersama dengan musyawarah, saling mendukung, Joko Bandung kemudian menjadi Panglima Perang 
Kerajaan. Namun, ternyata dalam bingkai perkawinan yang tampak harmonis dan bahagia tersebut ada kerikil yang begitu 
tajam dan menghujam menghadang dihadapan mereka. Menurut kisah, sebelum perkawinannya dengan Joko Bandung, Putri 
Sekar Kemuning mempunyai seorang kekasihbernama R. Sukmo Mretengsari yang sedang memperoleh hukuman Dewa 
menjadi Burung Perkutut. Adapun burung perkutut jelmaan R. Sukmo Mretengsari selalu mengganggu Dewi Sekar Kemuning, 
sehingga perkawinannya dengan Joko Bandung makin lama tidak memperoleh ketenangan dan kebahagiaan. 

Pada suatu hari terjadilah perkelahian di pertamanan antara pemuda bernama R. Sukmo Mretengsari dengan R. Sukmo 
Winadi. Sang Raja memerintahkan Joko Bandung untuk meredakan perselisihan tersebut dan konon kedua pemuda tadi 
berhasil dibunuhnya. Setelah Dewi Sekar Kemuning mendengar kematian R. Sukmo Mretengsari, ia masgul. Tetapi, ia telah 
bersuami maka meskipun sebenarnya ia sangat sedih namun sebagai seorang istri yang mentaati kesetiaan, ia hanya 
menyimpannya dalam hati. Akan tetapi, diluar dugaan, Sang Raja marah besar kemudian menghukum suami Dewi Sekar 
Kemuning untuk masuk ke dalam Telaga Caturbineji dan tidak boleh keluar sebelum ada perintah dari Sang Raja. Hukuman 
Sang Raja atas diri Joko Bandung berjalan bertahun-tahun. Namun demikian, Joko Bandung tetap hidup, karena Aji 
Palimunan yang dimilikinya. Setelah beberapa tahun berselang, Joko Bandung melaksanakan hukuman di dalam telaga, ia 
berniat menemui Ayahnya, Ki Ajar, untuk memperoleh petunjuk-petunjuk selanjutnya. Sesudah menghadap ayahnya, 
diceritakanlah segala peristiwa tentang dirinya. Pada saat bercerita tentang terbunuhnya R. Sukmo Winadi, Ki Ajar terlihat 
sangat sedih. Kemudian bertanyalah Joko Bandung pada ayahnya. Kemudian, Ki Ajar menyampaikan bahwa R. Sukmo 
Winadi adalah saudaranya sendiri yang berusaha membantu Joko Bandung agar perkawinannya dengan Sekar Kemuning 
tidak diganggu oleh Mretengsari. Atas perintah Sang Ayahanda agar sukma saudaranya dapat memperoleh kesempurnaan 
maka Joko Bandung di haruskan bertapa disekitar Gunung Telomoyo, Ambarawa. Di dalam melaksakan perintah 
ayahandanya tersebut, Joko Bandung harus mengubah dirinya sebagai bentuk Ular Naga (ular besar) dengan nama 
Baru Klinting. Memenuhi perintah Sang Ajar yang guru sekaligus Ayahandanya kemudian bertapalah ular besar di Gunung 
Telomoyo, Ambarawa. 

Konon menurut kisah adalah sebuah desa yang bernama Desa Patok, didiami oleh penduduk yang cukup banyak. Mereka 
hidup dengan tentram. Kerukunan dan kemakmuran tercapailah berkat kerja sama dan kerukunan antar warga Desa Patok. 
Pada saat itu, tiap-tiap desa mempunyai kebiasaan mengadakan sedekah desa yang dalam 
selamatan tersebut menggunakan banyak daging, baik daging ikan sungai maupun daging 
binatang darat. Penduduk sebagian turun ke sungai dan sebagian menuju ke hutan utnuk 
mencari daging bagi hidangan pesta. Dalam kesibukan tersebut salah seorang wanita yang 
ditugaskan mencari ikan/binatang di hutan di Gunung Telomoyo karena sudah beberapa saat 
mengitari hutan mereka tidak menemukan binatang buruan. Ia ingin istirahat dan makan sirih. 
Waktu akan membelah buah pinang untuk teman mengunyah sirih dia mencari landasan 
bersandar. Ia kemudian meletakkan pinang di atas kayu dan membelahnya. Setelah, buah 
pinang terbelahnya anehnya landasan tersebut mengeluarkan darah. Perempuan tersebut 
sangat terkejut. Ia kemudian mengamat-amati landasan tersebut dan ternyata bagian dari 
badan makhluk hidup. Ia kemudian berteriak memanggil kawan-kawannya dan menceritakan 
apa yang telah ia alami. Kawan-kawannya kemudian memeriksa landasan yang 
mengeluarkan darah. Setelah diteliti ternyata memang bagian dari tubuh binatang. Kemudian, 
mereka mengikuti festival dan membersihkan daun-daun yang ada di atas binatang tersebut 
sebagian dari kanan dan sebagian lagi dari kiri. Setelah ditelusur mereka kemudian 
mengetahui bahwa binatang tersebut adalah Ular Naga yang sangat besar. Karena pada hari 
itu mereka tidak menemukan binatang buruan maka diputuskanlah mengambil binatang melata 
itu untuk dijadikan sajian upacara selamatan. Daging ular itu kemudian dipotong beramai-ramai 
untuk dibawa pulang. Di dalam kesibukan penduduk, tanpa diketahui oleh mereka bahwa 
bersama-sama dengan terpotongnya badan ular itu keluarlah penjelmaan Baru Klinting yang berupa seorang anak laki-
laki yang sangat jelek dan menakutkan rupanya. Penokohan Baru Klinting Anak tersebut menggabungkan diri dengan 
kelompok orang-orang yang membawa daging ular temuan dan mengikuti kemana perginya. Rombongan orang-orang itu 
akhirnya sampai di Desa Patok, di rumah Kepala Desa, tempat diadakan selamatan. Di rumah Kepala Desa anak tadi minta 
makan karena perutnya sangat lapar, tetapi tidak ada seorangpun yang mau memberinya makan. Ia justru diusir. Dengan 
putus asa dan menahan lapar ia melanjutkan perjalanan dengan tak tentu arah tujuan. Anak aneh tersebut (jelmaan Joko 
Bandung) kemudian sampai di sebuah gubuk di pojok desa, yang penghuninya seorang janda tua. Menurut sinar matanya ia 
adalah seorang pertapa. Janda tua itu bernama Nyai Lembah. Saat melihat anak aneh itu, Nyai Lembah bertanya darimana 
asal aneh itu dan mengapa ia terlihat sangat letih. Anak aneh itu terlihat sangat terkejut, karena ia mengira gubuk itu tidak 
berpenghuni. Kemudian ia menceritakan kisah perjalanannya, banyak orang dan anak-anak yang mengolok-oloknya, juga 
disampaikan bahwa perutnya sangat lapar sekali. Setelah mendengar cerita anak aneh itu, Nyai Lembahmerasa iba dan 
memberikan apa yang ia miliki, yaitu sebungkus nasi tanpa lauk. Anak aneh itu sangat senang dengan pemberian Sang Nyai. 
Selain itu, Baru Klinting (nama anak aneh) juga meminta sebatang lidi, seraya berpesan pada Nyai Lembah, bila 
sewaktu-waktu terjadi banjir, Nyai Lembah dapat menggunakan lesung sebagai perahu dan sendok sebagai 
dayungnya. Setelah berkata demikian anak tersebut pergi menuju Rumah Kepala Desa untuk meminta lauk. Sepanjang 
perjalanan Baru Klinting menuju rumah Kepala Desa Patok ia selalu memperoleh ejekan dari anak-anak. Sebagian besar 

Gambar 2.2 
Penggambaran Tokoh 

Baru Klinting 
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anak-anak tadi mengikuti sambil berteriak-teriak dengan kata-kata yang menyakitkan. Sampai di suatu tempat yang cukup 
lapang, Baru Klinting berhenti lalu berkata pada anak-anak yang mengejeknya untuk berhenti mengejeknya. Setelah itu, ia 
mengajak anak-anak tersebut untuk bermain. Permainan yang ditawarkan Baru Klinting tampaknya sangat mudah, yaitu 
mencabut lidi yang ditancapkan oleh Baru Klinting di tanah. Sebagai hadiahnya, Baru Klinting akan memberikan bungkusan 
nasi yang dibawa oleh Baru Klinting. Ternyata bungkusan nasi tersebut telah berubah wujud menjadi butiran-butiran emas. 

Sementara itu orang-orang berkumpul karena ingin melihat sambil ribut-ribut. Kemudian salah seorang anak mencoba 
mencabut lidi tersebut dan mengherankan sekali lidi itu tak dapat dicabut. Anak-anak yang lain pun bergiliran mencoba 
mencabut tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Lalu, Baru Klinting mencoba mencabut lidi itu. Tidak lama dan dengan 
mudahnya Baru Klinting mencabut lidi tersebut dari tanah. Orang-orang yang melihatnya heran sekali. Terlebih, bersama 
dengan tercabutnya lidi tersebut keluarlah air yang begitu derasnya dari bekas cabutan lidi tadi.Air makin lama makin 
banyak dan akhirnya terjadilah banjir yang sangat besar. Dan anak jelmaan Baru Klinting tadi sudah menghilang entah 
kemana perginya. Banjir tidak dapat dicegah, air yang sangat deras keluar dari bekas cabutan lidi tersebut memenuhi 
lapangan desa. Semua tergenang air, kemudian tanah tersebut bagaikan rawa yang airnya jernih sekali, karena begitu bening 
dan jernihnya rawa tersebut terkenal dengan nama Rawa Pening (bening: Jernih). Adapun tanah yang menempel pada lidi 
yang dicabut terlempar jauh, sampai beberapa kilometer jauhnya dan sekarang konon jadi gunung yang terkenal dengan 
nama Gunung Kendalisodo, berasal dari kata kendaling sodo (kotoran lidi). Gunung tersebut berdiri beberapa kilometer dari 
Ambarawa dan lidi yang dicabut oleh Baru Klinting menjadi seekor ular penjaga Rowopening yang bernama Kyai 
Sarpobongso. Akibat banjir itu daerah di Desa Patok semuanya tenggelam baik manusia, rumah-rumuh penduduk, sawah, 
ladang, ternak, dan harta penduduk, hanya seorang janda tua Nyai Lembah yang selamat. Ia selamat karena sebelumnya 
telah dipesan Baru Klinting untuk menggunakan lesung sebagai perahu. Sekarang lesung tersebut berubah menjadi batu, 
disebut Batu Mengkeleng terletak di Sungai Tuntang dan Nyai Lembah meninggal tidak jauh dari tempat itu. Sedangkan, 
dayungnya hanyut dibawa air sampai ke suatu tempat yang sangat jauh yaitu Welahan (welah: dayung) dan berada di 

Kabupaten Demak. Begitulah riwayat terjadinya Rawa Pening yang berada di Kecamatan Ambarawa. 

 

. 
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2.6 LOKASI WISATA SEBAGAI PRESEDEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. GERBANG MAS BAHARI 
 WATERPARK TEGAL 

 
Gerbang Mas Bahari Waterpark akan 
akan menjadi waterpark terbesar dan 
terlengkap di Jateng. Dari 5 hektare 
lahan yang tersedia, 3,5 hektar di 
antaranya akan digunakan untuk 
arena waterpark.Saat ini lokasi tersebut 
sedang dalam tahap penyelesaian. 
Tempat bermain ini dibangun dengan 
standar Internasional. Sekelas dengan 
Ancol, Pandawa Waterpark di Solo,  
Minang Fantasi Waterpark di Padang, 
The Jungle Waterpark di Bogor dan 
Snowbay Taman Mini Indonesia Indah 
(TMII) Waterpark. 

Sejumlah arena permainan air meliputi 
Lazy River, Kiddy Pool, Wave Pool 
(kolam ombak), Leisure Pool dan Water 
Fall Pool (kolam arus), Raft Slide, Supa 
Jet dan Racer Slide, Wet Futsal (futsal 
basah) dan kolam olympic. Kolam ukuran 
olympic ini dapat digunakan untuk 
perlombaan renang. Di arena Kiddy Pool 
atau kolam untuk anak-anak, dilengkapi 
dengan bangunan kapal dan patung ikan 
paus yang dilengkapi dengan 8 buah 
seluncuran dan ember tumpah (aqua 
play). Permainan di Wave Pool (kolam 
ombak) menyerupai tiruan ombak  
diciptakan mencapai ketinggian dua 
meter, digunakan berselancar dengan 
menggunakan pelampung. Bangunan 
Waterpark tersebut mengambil tema 
bahari/kelautan yang merupakan 
identitas Kota Tegal juga  hutan.  

 

3. PANDAWA WATER WORLD SOLO BARU 
 

Sebuah objek wisata kelas dunia segera diresmikan di 
Kawasan Solo Baru, Sukoharjo. Pandawa Water World 
(PWW) ini letaknya hanya 1 kilometer dari Kota Solo arah 
selatan. Investasi untuk membangun PWW ini menelan 
biaya sekitar Rp 50 miliar,  belum termasuk harga tanah 
seluas 2,7 hektare. 

Konsep desain kawasan ini adalah pewayangan dalam 
ukuran raksasa. Patung Pandawa lima yang dibangun 
untuk memperindah pemandangan dibuat dalam ukuran 
besar. Kresna setinggi 37 meter menghiasi gua buatan 
yang di bawahnya yang dikitari genangan air kolam.Di 
sebelah kanannya, Gatotkaca dalam posisi terbang 
seakan turun dari angkasa. Di depan Gatotkaca, Bima 
menggenggam gada Rujakpolo seolah-olah siaga 
menghadapi musuh.Arjuna dengan wajah lembut namun 
selalu waspada, siap melepas anak panah dari busurnya. 

Fasilitas yang dimiliki antara lainsurving boogie, yakni 
ombak buatan layaknya gelombang di lautan. Di sini 
pengunjung bisa melakukan olahraga selancar sambil 
tiduran.Juga ada yang disebut lazy river.Ini fasilitas 
bersantai, seakan pengunjung berada di sebuah sungai 
yang panjangnya sekitar 500 meter.Ada pulawater 
slide.Di sini pengunjung dapat bergembira, 
berseluncur dalam bak meliuk-liuk sepanjang 137 
meter.Masih ada lagi yang disebut black hole 
Merupakan permainan air dalam pipa besar berkelok-
kelok, lalu berakhir dengan terjun di kolam.Bagi yang suka 
tantangan terjun dari ketinggian, disediakan Bungy Tower 
atau menara loncat setinggi 47 meter. 

 
Gambar 2.4 

Waterpark Solo 

 

4. SNOWBAY WATERPARK BOGOR 
 

Dengan biaya cukup besar, yaitu 120 milyar 
rupiah, pembangunan generasi baru Water Park 
(Snow Bay) berhasil terwujud. Tentunya 
melibatkan PT. Arum Investment Indonesia 
dibawah Arum Insite Ltd. Seoul, Korea untuk 
berinvestasi kepada pariwisata Taman Mini 
Indonesia.Pembangunan wahana ini secara 
khusus sebagai Taman Rekreasi Petualangan 
Air kelas dunia dengan konsep yang didominasi 
70% nuansa pegunungan salju yang luar 
biasa. Selain itu di dalamnya juga terdapat 
aneka ragam kuliner dari berbagai belahan dunia 
yang ditangani dua orang Executive Chef. 

Keutamaan dari Snow Bay memilikiHurricane 
dan Flush Bowl yang hadir pertama kali di 
Asia Tenggara. Selain itu, Kolam Ombak 
menawarkan tujuh jenis ombak dengan 
ketinggian 3m, Kolam Arus atau Thypoon 
River.Adapun Boomblaster (ember terbesar 
di Jakarta sebesar 2 ton air) sebagai 
pengguyur para pengunjung dengan durasi 
15 menit dan kecepatan 50km/ jam di area 
Kolam Moby, Zone, Tube Coaster dan Cool 
Running.Beberapa fasilitas lain yang berada di 
Snow Bay Water park TMII adalah Cafe Polaris, 
Captains Jack Cuisine Food Court, VIP Cabana 
yang dilengkapi LCD TV, Wi-Fi, personal Butler, 
personal Safe Deposit Box, Gazebo, Locker 
serta kelengkapan lainnya di Souvenir Shop 
mereka. 

 
Gambar 2.5 

Waterpark Bogor 
 

a. WATERPARK SEBAGAI PRESEDEN 

1. WATERPARK MATA AIR 
COKRO TULUNG, KLATEN 

 
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan 
Olah Raga Jawa Tengah mengembangkan 
objek wisata waterpark sejak tahun 2008. 
Plaza Nir yang dapat ditempuh melalui 
jembatan sungai Puslit merupakan gerbang 
penerima. Permainan yang disediakan 
adalahkolam arus yang berkelok-kelok, 
dengan selancar yang ekstrim dengan 
ketinggian menara 13meter dan jarak slider 
17 meter.Permainan air lain yang ditonjolkan 
adalah WaterCanon,BanjaiTrafblin, 
TrafingTrak, dan lainnya. 

Kawasan kuliner juga dibangun, menyediakan 
masakan dari ikan air tawar dan makanan 
ringan lainnya.Kawasan camping ground yang 
dikembangkan diharapkan mampu 
menjadikan objek wisata Cokro sebagai 
wisata edukasi. Objek tersebut juga dapal 
dimanfaatkan untuk melihat dan mempelajari 
proses terjadinya proses arus listrik, dengan 
memanjatkan derasnya aliran air yang 
dikemas dalam sebuah bentuk mikro hidro. 
Dengan memanfaatkan debil air yang sangat 
tinggi, kawasan ini mampu menghidupkan diri 
dalam hal suplai listrik. Rangkaian mikro hidro 
yang berkekuatan 44 KVA telah terpasang, 
sehingga kebutuhan listrik di kawasan 
tersebut dapat dipenuhi. 

 
Gambar 2.3 

Waterpark Klaten 
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5. MARCOPOLO SENTUL 
WATERPARK 

 
Marcopoloberada di Serpong Town Square 
(Setos) ini. Uniknya, tempat rekreasi ini tepat 
berada di atas mall Setos. Menurut 
pengelola, Marcopolo merupakan tempat 
wisata air pertama di Indonesia di atas mall. 

Marcopolo Water Adventure Serpong Town 
Square ini merupakan water adventure park 
yang kedua dari Marcopolo yang ada di Bukit 
Cimanggu City Bogor. Berbagai petualangan 
air disediakan di tempat wisata ini, mulai dari 
kolam untuk anak dan balita, kolam arus 
dengan panjang 200 meter, kolam terapi 
dengan air hangatnya, perosotan, kolam air 
terjun, kolam aerobic dan lainnya. 

Dengan kapasitas 1.500 orang, Marcopolo 
Water Adventure memiliki area bebas kolam 
berupa gazebo, panggung hiburan, cafe dan 
resto, dan lainnya. Selain memiliki tempat 
parkir yang luas, tempat wisata ini juga 
mudah diakses melalui tol Jakarta-
Merak.Untuk dapat menikmati tempat wisata 
dan petualangan air, biaya HTM Rp. 30.000,-
/orang untuk hari Sabtu dan Minggu, 
sedangkan di hari lainnya hanya dikenakan 
biaya Rp. 25.000,-. 

 
Gambar 2.6 

Waterpark Sentul 
 

6. WATERBOOMATLANTIS – ANCOL 
 

Waterpark ini memiliki fasilitas antara lain:  

1) Kolam Luncur Octopus, dari ketinggian sekitar 14 
meter. Kolam luncur spiral ini mempunyai tiga landasan 
peluncur dengan ketinggian 13 meter, 9 meter dan 5 
meter. Sedangkan luas kolamnya 221 meter dan 
kedalaman 1.20 meter. 

2) Kolam Riam Jeram, keunikannya terletak pada 
sepasang kolam di atas awan. Begitu meluncur, 
pengunjung akan terjun di kolam atas awan dengan 
sensasi yang unik. Di sini pengunjung juga dapat bemain 
air sambil menikmati panorama di bawah. Dengan tiga 
landasan peluncur pada ketinggian 14 meter, 
pengunjung harus menggunakan ban khusus jika ingin 
meluncur dari kedua kolam di atas awan itu. 

3) Kolam Kiddy, memiliki ciri khas patung enam ekor 
burung bangau di tengah kolam, yang berfungsi sebagai 
peluncur air mancur, menjadikan kolam ini unik dan 
menarik bagi anak-anak. Dengan kedalaman hanya 0.5 
meter, kolam ini ekstra aman dan memang 
diperuntukkan bagi keluarga terutama anak-anak. 

4) Kolam Rainbow Ball.Unit kolam terbagi dua, masing-
masing dengan nama Kiddy I yang mempunyai 
kedalaman 0.20 – 0.60 meter dengan luas 400 m2 dan 
Kiddy II yang mempunyai kedalaman 0.60 m dengan luas 
kolam 300 m2. 

5) Kolam Ombak Pasedion.Kolam unik ini, dengan 
mekanisme ombak artifisial menyerupai ombak laut, 
digerakkan dengan dorongan angin dari blower yang 
dimotori tenaga hidrolik.Kolam ini mempunyai kedalaman 
hingga 2 meter. 

6) Kolam Arus Parit Antila.Kolam yang berbentuk kanal 
Panjangnya 350 meter, lebar 8 meter dengan kedalaman 
1.20 meter.  

7) Kolam Tanding/ Olympic.Digunakan untuk 
perlombaan, desainya menyesuaikan lingkungan agar 
tidak terlihat kaku. 

 

7. WATER BLASTER, SMG 
 

Water Blaster berada di wilayah 
perumahan Graha Candi Golf, 
Semarang. Untuk masuk ke 
dalamnya setiap pengunjung perlu 
mngeluarkan dana sebasar Rp 
35.000,- di hari biasa dan Rp 
50.000,- pada akhir pekan. 

Selain menyediakan wahana 
hiburan yang cukup banyak seperti 
Tong Tumpahyang setiap 10 menit 
sekali menumpahkan air ke dalam 
kolam, juga terdapat papan 
seluncur atau dikenal dengan 
sebutan Perosotan setinggi 
150meter. 

 

 

 

Gambar 2.7 
Waterpark Semarang 

 
 

 

8. JAWA TIMUR PARK 
 

Berada di lereng Gunung Panderman ini 
merupakan wisata yang termodern dan terbaik 
di Kota Wisata Batu. Konsep wisata yang 
menempati lahan 11 hektar memadukan 
secara serasi konsep pendidikan (education) 
dan konsep pariwisata (tourism) dalam satu 
ruang dan waktu.Obyek wisata terbesar di 
Batu ini mampu menjadi sarana penyebaran 
informasi tentang khazanah ilmu dan teknologi 
(IPTEK) yang dipresentasikan melalui hadirnya 
wahana seperti galeri belajar. Di sana juga 
tersedia stadium galeri belajar yang mampu 
menampung 300 siswa. 

Galeri belajar ini dilengkapi lembar panduan 
belajar siswa dan kelengkapan alat peraga 
ilmu terapan baik indoor maupun outdoor yang 
didukung oleh PLN, Telkom, Rimba Raya dan 
sejumlah universitas terkemuka negeri 
maupun swasta di Jawa Timur. 

Untuk memperkaya kebudayaan bangsa, Jatim 
Park menyediakan galeri etnik nusantara dan 
anjungan Jawa Timur.Konsep galeri nusantara 
dan galeri Jawa Timur tersebut mirip dengan 
konsep Taman Mini Indonesia Indah (TMII) 
berskala kecil. Tidak hanya itu, pengunjung 
bisa menyaksikan berbagai flora dan fauna. 

 

Gambar 2.8 
Waterpark Batu (Jawa Timur) 
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b. DESA WISATA DAN OUTBOUND SEBAGAI PRESEDEN 

1. UMBUL SIDOMUKTI 
 

Keelokan alam berupa hamparan sawah berundak, hutan 
pinus, air terjun, dan sungai kecil, Bukit Kembar Cimanggal, 
Gunung Ungaran, dan Gunung Merbabu merupakan potensi 
alam yang di jual di lokasi wisata ini. Lokasi berada di Desa 
Sidomukti, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Air 
di kolam renang alam Umbul Sidomukti, yang disebut-sebut 
tertinggi se-Indonesia bahkan Asia itu, keluar dari Tuk (mata 
air) Ngetihan yang mata airnya memiliki umbul (air yang 
memancar dari dalam tanah). Semburan air secara alami ke 
udara, setinggi 1,5 meter dari dasar kolam. Kolam di Umbul 
Sidomukti tergolong unik.Ia terletak di lereng Gunung Ungaran, 
persis di tepi jurang dan lembah Ungup-ungup. Jadinya kita 
seakan berada di puncak ketinggian atau kahyangan kalau 
berenang atau sekadar berendam di sana. Dan air umbul yang 
mengalir sepanjang tahun itulah sumber air utama untuk 
taman renang alam Umbul Sidomukti. Limpahan air tersebut 
meluber ke kolam di bawahnya, selanjutnya menuju kebun dan 
sawah-sawah. 

Objek wisata Umbul Sidomukti yang dibuka 2 Agustus 2007 itu 
dibangun dengan desain kolam tradisional, bergaya minimalis 
dan menawarkan kenyamanan bagi pengunjung. Di tamannya 
banyak tempat duduk berundak model panggung terbuka 
sehingga pandangan bebas ke segala penjuru. 

 

 
Gambar 2.9 

Waterpark Kabupaten Semarang 
 

2. TIRTO ARUM KENDAL 
 

Di sebelah kanan jalan jalur pantura dari arah Semarang menuju 
Kendal akan kita temukan Taman Rekreasi Tirto Arum Baru (TAB) 
yang memiliki luas 30.000 m2.  

Lansekap penuh dengan tanaman mangga dan tanaman langka 
kersen (talok).Fasilitas yang dimiliki adalah Resto "Lading", 
Lesehan "PADDI" yang berada di pinggir 
sawah.Pemandangannya benar-benar hamparan padi sambil 
menyantap makanan atau "MANGGA" karena lesehan ini berada 
ditengah-tengah kebun Mangga,  Kolam Renang untuk dewasa 
dan anak-anak dengan air yang jernih kebiru-biruan; Taman 
Bermain untuk anak-anak, Sepeda/Becak Air untuk mengelilingi 
pulau Lidah Buaya, Tenis Lapangan, Taman Pijat Refleksi yang 
merupakan jalan setapak yang dibuat dari susunan batu-batuan 
yang ditata sesuai kaedah ilmu refeksi dan berguna untuk 
pemeliharaan tubuh kita. Konsep yang ditawarkan adalah uji 
keberanian bagi murid TK hingga SMU, sebuah sarana untuk 
melatih keberanian dan kemandirian serta menanamkan rasa 
percaya diri. Lokasi wisata dilegkapi dengan Hotel Pondok 
Keluarga yang bersih, dilengkapi AC dan TV, Mushola yang bersih 
dan seju, Taman Burung, dan Pemancingan bagi mereka yang 
hobi memancing.Kawasan wisata ini memang lengkap, mulai 
daritempat istirahat sampai mencari oleh-oleh yang produksi 
sendiri oleh kawasan wisata ini seperti  minuman Lidah Buaya dan 
Buah-buahan serta jus Mengkudu dari hasil kebun sendiri. 

 
Gambar 2.10 

Waterpark Kendal 

 

3. KAMPUNG JOWO SEKATUL, KENDAL 
 

Kampung Jowo Sekatul Terletak di Desa 
Margosari, Kecamatan Limbangan atau 
sekitar 38 ke arah selatan dari kota Kendal, 
melewati kecamatan Kaliwungu dan Boja. 
Tempat ini merupakan wisata alam dengan 
udara yang cukup sejukdengan berbagai 
arena permainan ketangkasan, seperti Flying 
Fox, Outbound, Kampung Wisata, 
penginapan.Tempat ini berkonsep sebagai 
tempat olah roso, nglaras dan roso yang 
menep, penyatuan agar dekat dengan alam 
dan menambah wawasan tentang jenis-jenis 
rumah Jawa, Katuranggan hewan, Pethungan 
Dina dan lain-lain.Rumah dibuat apa adanya, 
asli dengan tetap bersejarah masih lebih 
baik.Tawaran gaya hidup baru (new lifestyle 
back to nature) yang sedang trend saat ini 
untuk menikmati gemerciknya air dan 
anggunnya aliran sungai, udara yang sejuk 
dan pohon-pohon yang hijau bebas dari 
polusi. 

 

 
Gambar 2.11 

Waterpark Kendal 
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4. AGROWISATA NGEBRUK KENDAL 
 

Terletak di Desa Patean, Kecamatan Sukorejo, Kendal di lokasi perkebunan cengkeh yang 
dikelola PT Cengkeh Zanzibar. Lokasinya berjarak sekitar 40 km dari Semarang dan bisa 
ditempuh dalam waktu 1.5 jam. Terdapat dua lokasi kebun yang dibelah jalan raya.Dari 
arah Boja, sisi sebelah kiri adalah Blok Pamosan berluas 120 hektar, sudah di buka untuk 
umum.Adapun areal di sisi sebelah kanan jalan yang dinamakan Blok Surgong berluas 
110 hektare yang hingga kini yang masih terus dibenahi. 

Lokasi ini dilengkapi oleh fasilitas seperti  gedung auditorium, mobil wisata, kafetaria dan 
hortishop (toko buah dan penjualan sarana produksi seperti bibit dan pupuk), saung-saung 
atau gazebo tempat peristirahatan, danau buatan yang mampu menampung air hujan 
hingga 10 ribu m3. Rencananya beberapa bungalow untuk peristirahatan akan dibangun di 
situ.Areal parkir mampu memuat lebih dari 20 mobil dan 4 bus.Kendati disediakan mobil 
wisata terbuka berkapasitas sekitar 10 orang, namun ada pilihan berkeliling kebun dengan 
berjalan kaki.  Tempat ini akan jadi surga bagi para petualang atau yang punya hobi naik 
turun gunung, 

Koleksi tanaman buar terdiri dari buah naga, kelengkeng itoh yang jumlahnya mencapai 
9000 pohon, durian monthong, rambutan binjai dan rapiah, jambu air, kelapa pandan 
wangi, nangkadak (persilangan nangka dan cempedak), mangga Thailand, srikaya Grand 
Anona, durian Musang King yang sangat terkenal di Malaysia, Jeruk Madu, Nangka Madu, 
Kapulasan (mirip rambutan berukuran besar dimana 1 kg bisa berisi 10 buah dan bijinya 
juga bisa dimakan), dan cikumega (sawo besar berukuran 3-6 ons). 
Srikaya atau anona seharga Rp 147 ribu per buahnya, yang beratnya hampir 1 kg.Buah ini 
cukup terkenal di Australia dengan nama jade fruit. Berbeda dengan srikaya lokal yang 
banyak sekali bijinya, maka anona ini cukup diiris lalu disantap 
Lokasi wisata ini menawarkan sensasi yang bersifat konsumtif. 

  
Gambar 2.12 

Agrowisata Kendal 

 

 

5. SRENDENG AGROWISATA 
 

Srendeng Agrowisata terletak di desa Curugsewu, Kec.Patean, Kab.Kendal sekitar 60 km sebelah 
barat kotaSemarang yang berada pada ketinggian 550 dpl. Program agrowisata ini didisain selain 
untuk tujuan refresing dan relaksasi juga sebagai sarana edukatif yang positif. Sarana edukatif ini 
bertumpu pada kaidah kembali ke alam (back to nature) seperti pengetahuan tentang cara 
bercocok tanam, berladang, berternak serta pengembangan ketangguhan jasmani dan mental 
spiritual bagi pengunjung.  

Agrowisata edukatif yang dikembangkan oleh Perkebunan Srendeng dinamakan Agro-
educational-tourism, yang berpedoman pada SMART yaitu Santai, Mendidik, Akrab,Riang, dan 
Terkenang. Agrowisata ini diutamakan bagi wisatawan keluarga (family tourism) dan wisatawan 
pendidikan (educational tourism) yang telah melakukan reservasi terlebuh dahulu. Srendeng 
Agrowisata menerapkan kebijaksanaan “SatuHari Satu Pelanggan”(One Day One Customer) 
sehingga diharapkan materi pendidikan yang dikembangkan dapat terserap secara penuh tanpa 
terganggu oleh pengunjung lain.  

Agro-Educational-Tourism ini tidak hanya berpusat di dalam perkebunan tetapi juga terintegrasi 
dengan daerah sekitar perkebunan, sehingga selain menambah semakin banyak keaneka 
ragaman wisatanya, juga diharapkan.Wisata outbound di kawasan ini sangat menarik karena 
tidak di desain, tetapi bersifat alami. Permainan bersifat knockdown yang akan dipasang bila ada 
kunjungan. Lokasi  wisata seluas 9 hektar ini menarkan paket wisata yang memberdayakan 
potensi penduduk lokal seperti industri es puter, tempe, kerajinan tangan, kerajinan furnitur. Dari 
pusat kegiatan outbound pengunjung diajak berwisata pendidikan dengan menggunakan kereta 
kelinci. 

 

Gambar 2.13 

Agrowisata Kabuaten Kendal 
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1. GLADAG SOLO 

Setiap malam selalu dipenuhi pengunjung baik dari masyarakat Solo maupun yang datang dari luar 
Kota Solo yang penasaran dengan wisata kuliner malam ini,Gladag Langen Bogan merupakan salah 
satu pilihan baru sebagai salah satu tujuan wisata di kota Solo. Pusat jajanan malam hari ini 
menawarkan aneka macam makanan dan minuman khas tradisional yang sudah legendaris di Kota 
Solo. 

 
Gambar 2.14 

Pasar Kuliner Solo 
 

2. G-WALK SURABAYA 

G walk adalah kawasan wisata kuliner yang berada di Barat Surabaya. G walk 
adalah sebuah jalan dengan dereran warung-warung penjaja makanan di 
kanan kirinya. 

 

 
Gambar 2.15 

Pasar Kuliner Surabaya 
 

c. PASAR KULINER SEBAGAI PRESEDEN 
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2.7 TEMA, KONSEP, FORMAT UNIK OBJEK WISATA RAWA PENING 

2.7.1 Konsep Terpadu: Desa Wisata / Outbound-Waterparkdan Wisata Belanja 

Dari kajian teori tersebut kawasan wisata Rawa Pening merupakan kawasan terpadu yang 

menyajikan wisata alam yang memanfaatkan panorama alam dan juga melibatkan partisipasi masyarakatnya 

dan mengangkat adanya embrio kegiatan dalam perdagangan yang sudah ada dalam masyarakatnya. 

Dengan demikian trend waterpark meskipun akan diadopsi di kawasan ini, tetap memperhatikan karakter lokal 

masyarakatnya sehingga pembangunan wahana air ini akan memiliki multi-efek bagi masyarakat lokal dan 

pemerintah setempat. Oleh karena itu wisata dalam format yang sedang trend kini yaitu kawasan wisata 

waterboom akan dipadukan dengan wisata alam yaitu desa wisata dan outbound yang akan dikelola oleh 

masyarakat lokal dan wisata belanja yang dikemas dalam rancangan pasar festival yang akan dikelola oleh 

pemerintah setempat. Pasar festival tersebut juga digunakan untuk mengakomodir kegiatan masyarakat lokal 

dalam industri dan perdagangan seperti kerajinan peralatan dapur dan kerajinan dari bahan eceng gondok.  

2.7.2 Konsep Waterfront 

Dari hasil kajian teori tersebut di dapatkan pengetahuan bahwa wisata keluarga waterboom dan 

outbound belum terkaji dalam teori. Namun demikian wisata tersebut merupakan wisata air buatan yang dapat 

ditempakan di darat. Bila tidak menggunakan sumber air alami maka perlu digunakan teknologi pengaliran air 

guna membuat wahana air ini nampak spektakuler. Debit air kurang lebih 1.500 liter/ detik. Luasan lahan 

berkisar 3.5 ha hingga 30 ha. Untuk pembuatannya menelan dana 15 sampai dengan 60 m belum termasuk 

pembebasan lahan. Beberapa waterboom dibangun di atas lahan yang memiliki mata air yang cukup deras, 

beberapa merupakan waterpark buatan di tepi laut atau di lingkungan perumahan bahkan bisa dibangun di 

atas gedung bertingkat. Dengan demikian waterboom yang direncanakan dalam masterplan ini merupakan 

wahana yang meliputi bangunan atau aktivitas yang tidak secara langsung berada di atas air dan terikat 

secara visual/ historis/ fisik terkait dengan air sebagai bagian dari scheme yang lebih luas. Oleh karena itu 

dalam perancangannya tetap mengunakan Kawasan Rawa Pening sebagai latar belakang namun rancangan 

desain kawasan wisatanya tidak menyentuh kawasan rawa karena adanya aturan konservasi dan mitos. 

Dari kajian teori tentang penggunaan elemen air maka Kawasan Perairan Rawa Pening akan 

ditekankan dalam desain sebagai elemen yang secara visual diharapkan nampak terlihat dari arah Jalan Raya 

Semarang-Solo sebagai pemersatu (water as a unity) bagi ketiga konsep kawasan wisata tersebut (alam, 

buatan dan belanja). Dan juga digunakan sebagai Tenggaran (water as a vocal point) atau digunakan sebagai 

titik pandang yang terpenting dari lingkungannya, air menjadi bagian yang paling menonjol untuk menandai 

bagian utama di ruang tersebut. 

2.7.3 Format 

Dari beberapa lokasi yang dijadikan preseden maka kawasan wisata waterboom memiliki beberapa 

format yang baku yang menjadi acuan. Sebagai acuan wahana yang ada dalam waterpark adalah, kolam 

dewasa, kolam anak, kolam arus, seluncuran (bisa dimodifikasi ketinggiannya dan jumlah luncurannya) bisa 
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berbentuk spiral atau lurus, tong tumpah (bisa dimodifikasi kapasitas airnya dan jeda waktu tumpahnya), 

kolam permainan (bisa dimodifikasi jenis permainannnya),kolam ombak (bisa dimodifikasi ketinggian 

ombaknya dan kecepatan arusnya). Beberapa waterpark baru selalu mereformat dari bentuk yang sudah ada. 

Untuk membedakannya dengan yang lain juga diangkat  tema khusus seperti tema bahari, tema hewan laut, 

tema pewayangan, tema salju, tema romawi dll. 

2.7.4 Image  

Konsep wisata terpadu dengan tema outbound dan desa wisata, waterpark dan wisata belanja 

digunakan sebagai label yang akan membentukimage yang membedakannya dengan kawasan wisata lain 

yang pernah ada. Image tercipta melalui kondisi atau suasana kegiatan yang mendominasi yang diharapkan 

akan memperkuat citra serta penampilan fisik kawasan. Image memberikan persepsi dan opini pengunjung 

sebelum datang ke kawasan. 

2.7.5 Maskot dan Landmark 

Selain penciptaan image, trend wisata waterboom menggunakan format wahana yang sama dengan 

menambahkan sesuatu yang membedakannya dengan yang lain yaitu karakter lokal sebagai tema dari 

wahana/ permainannya. Oleh karena itu dalam konsep rancangan masterplan kawasan wisata Rawa Pening 

akan dirancang desain waterboom dengan konsep Naga Baru Klinting sebagai Landmark kawasan dan tema 

kawasan.  

Dari hasil diskusi teori tersebut diperoleh pula acuan guna merancang Master Plan Kawasan Wisata 

Rawa Pening karena terletak di tepi Jalan Raya Semarang–Solo yang seiring berjalannya waktu memicu 

pertumbuhan bangunan-bangunan sepanjang koridor Semarang-Solo. Gejala ini cukup mengkhawatirkan 

karena akan menutup akses menuju Rawa Pening. Dalam kondisi demikian Rawa Pening menjadi “daerah 

belakang” yang kurang menguntungkan untuk konservasi dan pengembangan pariwisata . Namun demikian 

terpilihnya lokasi II yang masih memiliki celah pandangan dari arah jalan raya menuju ke kawasan rawa maka 

diharapkan dalam rancangan tersebut dibuat signage/ penanda yang menjadi landmark kawasan wisata yang 

terlihat dari jalan raya. Signage tersebut diharapkan menjadi ikon wisata yang diangkat dari cerita masyarakat 

lokal tentang legenda naga Baru Klinting. Konsep tersebut mengacu pada perletakan patung merlion di 

Singapura yang juga memiliki latar belakang air dan menjadi sign yang terlihat dari kejauhan.  

2.7.6 Konsep Edukasi  

a. Konsep Edukasi Desa Wisata/ Outbound 

Dari studi beberapa lokasi, kawasan outbound di Srendeng dapat digunakan sebagai preseden 

dalam merencanakan desa wisata yang dikelola oleh masyarakatnya sendiri. Masyarakat membentuk 

kelompok untuk mengelola kawasan tersebut dan memanfaatkan pengunjung yang ramai dari lokasi 

wisata waterpark. Sentra-sentra industri eceng gondok, penangkapan ikan air tawar dan 

pengolahannya, bersampan, bercocok tanam merupakan wisata edukasi bagi pengunjung. Konsep 

edukasi selain diberikan kepada pengunjung juga merupakan konsep edukasi bagi masuknya 
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investasi pariwisata agar tidak hanya mengeksploitasi pemandangan alam saja dan hanya menjadikan 

masyarakat lokal sebagai PKL dan tenaga kerja. Komunitas masyarakat diberikan kegiatan 

pengelolaan embrio desa wisata dan pemandangan alam yang memiliki ikatan kuat dengan 

masyarakatnya.  

b. Konsep Edukasi Waterpark 

Konsep edukasi yang akan diformat di kawasan Rawa Pening merupakan kemasan baru yang 

belum pernah ada sebelumnya. Permainan air direncanakan memiliki nilai edukasi tentang 

pengenalan sifat zat cair bagi anak-anak/ siswa sekolah seperti air mengalir dari tempat yang tinggi ke 

tempat yang rendah (kolam arusyang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah), air 

bersifat transparan (efek lampu warna-warni di balik air terjun), air mampu menggerakkan kincir 

air(permainan kincir air), bejana berhubungan (tabung transparan), bejana kapilaritas(tabung 

transparan berbeda ukuran), terjadinya pelangi (pantulan sinar matahari dibalik semburan uap air dari 

Naga Baru Klinting).  

c. Konsep Edukasi dalam Aktivitas Pengunjung 

Desain arsitektur yang akan direncanakan diharapkan akan memberikan edukasi bagi pengunjung 

untuk membuang sampah pada tempatnya, parkir sepeda/ delman pada tempatnya, berjalan kaki 

sesuai jalurnya, jalur antrian tiket dll.   
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BAB III 

KONSEP PENGEMBANGAN WILAYAH PERENCANAAN 

 

Kawasan Rawa Pening termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Tuntang yang mengalir dari 

Selatan menuju ke arah Utara atau Timur/Timur Laut, bermuara ke arah Laut Jawa. Rawa Pening dapat 

dikatakan merupakan hulu utama Sungai Tuntang karena hulu sungai yang berasal dari sekitar Gunung 

Ungaran di sebelah barat dari Gunung Merbabu di sebelah selatan alirannya sebagian besar masuk ke Rawa 

Pening, dan dari Rawa Pening masuk ke Sungai Tuntang. Sungai ini dimanfaatkan untuk Pembangkit Listrik 

Tenaga Air (PLTA) Jelok dan PLTA Trimo. Saat ini pemanfaatan Rawa Pening disamping untuk kegiatan 

wisata berbasis alam, juga untuk keperluan pembangkit tenaga listrik, pengairan atau irigasi dan perikanan. 

Rawa Pening merupakan sumber air utama untuk mengairi sawah kurang lebih seluas 39.277 Ha, yang 

meliputi Kabupaten Semarang, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Demak. Untuk perikanan darat 

ditangani oleh Dinas Perikanan Kabupaten Semarang.Di bawah ini akan dijelaskan profil wilayah yang terkait 

dengan persyaratan perencanaan Master PlanKawasan Wisata Rawa Pening : 

 

3.1 RENCANA PEMILIHAN LOKASI UNTUK PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN 

KAWASAN WISATA RAWA PENING 

Berdasarkan FeasibilityStudy, Pengembangan Desa Lopait sebagai daerah wisata berbasis ekowisata 

menawarkan keindahan alam, rekreasi buatan dan pasar festival. Pemilihan lokasi berdasarkan pada aspek 

tersebut di atas maka: 

3.1.1. Dusun Calombo sebagai Desa Wisata 

Lokasi berada di sisi Selatang lokasi 2, memiliki jalan penghubung ke lokasi 1 maupun lokasi 2. Di 

kawasan ini, ternyata memiliki potensi kesenian daerahyang perlu dikembangkan dan diangkat menjadi salah 

satu atraksi wisata budaya dan kesenian seperti Kesenian Prajuritan, Kuda Lumping dan Robbana. Selain itu, 

beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian danperikanan , sistem kekerabatan turut 

mewarnai sebuah kawasan desa wisata. Pengunjung dapat menikmati jajanan kuliner yang disajikan oleh 

pedagang di sekitar Rawa Pening seperti nasi rames, gurame goreng, opor ayam, hingga bebek goreng dan 

masakan khas telur ikan wader. Secara umum ikan wader ada di banyak tempat di Pulau Jawa, tapi wader di 

tempat ini berbeda, karena bentuknya yang besar dengan sisik halus berwarna hijau. Ikan ini sendiri tak laku 

dijual bila telurnya dikeluarkan. Pasalnya seperempat bagian tubuhnya terdiri dari telur. 

Di luar faktor-faktor tersebut, karena memiliki potensi keindahan alam rawa pening yang  masih asli 

dan terjaga merupakan salah satu faktor terpenting dari sebuah kawasan tujuan wisata. Potensi jalan setapak 

peninggalan kolonial serta karakter masyarakat lokal dan adanya embrio kegiatan homestay maka lokasi 

dusun Calombo layak dikembangkan sebagai desa wisata yang akan dikelola oleh masyarakatnya. Jalan 
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setapak peninggalan kolonial yang dahulu digunakan sebagai jalan tentara kolonial Belanda menuju Museum 

Kereta Api dapat digunakan sebagai jalur sepeda atau jogging track yang menghubungkan Desa Lopait 

dengan Tlogo dan Kesongo. Melalui jalur yang ditunjukkan pada gambar 3.1 ini pemandangan indah Rawa 

Pening terlihat jelas dan menjadikan adanya nilai tambah dari terintegrasinya desa wisata di Kecamatan 

Tuntang. Jalur jalan di sisi Barat yang menghubungkan lokasi 1 dan 2 dapat digunakan sebagai jalur 

kendaraan roda 4 atau delman wisata 

 
Sumber : Hasil Survei, 2010 

 

Gambar 3.1 
Jalan Setapak 

 
Bentuk pengelolaan yang sederhana dalam melibatkan komunitas masyarakat dan menguntungkan 

ditawarkan untuk dikelola oleh masyarakat setempat.hasil penelitian dan pengamatan lapangan dalam hal 

pranata Sosial dan Kelembagaan menunjukkan bahwa terdapat kepatuhan yang cukup tinggi dari warga 

masyarakat terhadap pimpinan formal (aparat kelurahan) maupun pimpinan non-formal seperti RT maupun 

tokoh masyarakat. Hubungan ketiga unsur tersebut terlihat sangat baik dan harmonis, karena adanya asas 

musyawarah untuk mufakat masih dipegang teguh dan segala permasalahan yang disampaikan masyarakat 

dapat diselesaikan dalam forum musyawarah seperti Karang Taruna, PKK, Majelis Ta’lim. Dari adanya 

hubungan yang baik dan harmonis antara aparat Kelurahan, tokoh masyarakat dan warga masyarakat akan 

diperoleh kepatuhan serta kepercayaan yang tinggi yang pada akhirnya akan meningkatkan peran serta 

masyarakat dalam pembangunan.  

Aksesisbilitas untuk ke kawasan ini dalam kondisi sekarang di capai dari lokasi 2. Namun demikian 

dalam perencanaan masterplan kawasan wisata Rawa Pening guna mencapai kawasan ini dapat dicapai dari 

jalan yang menghubungkan lokasi 1 dan 2.  

Model pengembangan dilakukan dengan konsep-konsep one day trip yang dilakukan oleh wisatawan, 

kegiatan-kegiatan meliputi makan dan berkegiatan bersama penduduk dan kemudian wisatawan dapat 

kembali ke tempat akomodasinya. Bentuk lain adalah wisatawan dimungkinkan untuk tinggal/bermalam dalam 

akomodasi yang dimiliki oleh desa tersebut. Dari dusun Calombo pengunjung bisa menjelajahi hamparan air 

danau Rawa Pening dengan menggunakan perahu. Berkeliling danau dan melihat dari dekat banyaknya 

hamparan Enceng Gondok (Eichornia Crassipes) dan kehidupan nelayan di Rawa Pening tersebut.Biasanya 
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ini pengunjung menyewa perahu dengan kapasitas 10 sampai 15 orang, sedangkan biaya sewa kisaran 

seharga Rp 25.000,-/jam.Selain wahana berperahu, atraksi lain yang disediakan adalah arena pemancingan. 

Bagi pengunjung yang mempunyai hobi memancing dapat memanfaatkan atraksi tersebut. 

Di kawasan ini juga sudah ada kegiatan embrional industri pengeringan enceng gondok. Wisatawan 

diajak untuk lebih mengenal dan mengetahui serta ikut terlibat dalam proses pengolahan enceng gondok. 

Eceng gondok kering dikirim ke Cirebon guna mensuplai kebutuhan industri kerajinan tanganseperti tas, 

sepatu, sandal, jok kursi dan sebagainya hingga proses pemasaran ke toko-toko souvenir atau didistribusikan 

ke luar kota. Atraksi ini dapat menarik wisatawan baik domestik maupun manca negara, karena atrakasi 

wisata mengenai enceng gondok ini memiliki keunikan dan masih jarang ditemui. 

Kegiatan rekreasi yang telah dikelola oleh masyarakat lokal adalah pemancingan. Pengunjung harus 

membayar tiket agar bisa masuk ke kawasan Rawa Pening. Loket dibuka sejak pukul 8.30 WIB sampai 21.00 

WIB.Aktivitasnelayan dalam menangkap ikanpun dapat dijadikan sebagai pesona wisata untuk menarik minat 

pengunjung.Di tempat ini ada dua metode yang dipakai nelayan untuk menangkap ikan. Pertama dengan cara 

konservatif menggunakan jala. Cara ini dipilih oleh nelayan dengan mobilitas tinggi, mengingat cakupan yang 

begitu luas dan ikan ada di banyak tempat. Sedangkan metode kedua dengan menggunakan jaring apung. 

Biasanya nelayan akan mencari ikan di air yang jernih dan berarus, karena ikan tak dapat hidup di air kotor 

dengan sirkulasi udara yang buruk. Ikan yang ada di telaga ini pun beragam, mulai dari mujahir, gabus, 

gurami, wader, hingga sepat. 

3.1.2. Lokasi 2 sebagai Kawasan Water Park  

Lokasi alternatif 2 yang sebagian besar merupakan ruang terbuka/ sawah dapat dikembangkan untuk 

wisata air. Lokasi yang masih kosong, sedikit rumah penduduk, potensi view ke arah Rawa Pening 

memudahkan dalam pengembangan oleh investor tanpa mengubah karakter yang telah terbentuk dari 

masyarakat lokalnya. Kebutuhan pembangunan fisik yang cukup tinggi, menjadikan wahana wisata air 

dikelompokkan pada pengelolaan oleh investor. 

3.1.3. Lokasi 2 Tepi Jalan Raya Semarang Solo sebagai Lokasi Pasar Festifal 

Berdampingan di lokasi 2, tepat di tepi jalan raya akan direncanakan digunakan sebagai lokasi yang 

diperuntukkan sebagai pasar festifal. Lokasi di tepi jalan diharapkan akan menjadi daerah transit area/ rest 

area bagi pengendara di jalur jalan tersebut tanpa harus membayar tiket untuk menikmati pemandangan 

Rawa Pening. 

Sasaran dari Pasar Festival merupakan upaya merelokasi para pedagang pasar kryiya Kesongo yang 

menempati bahu jalan Semarang-Salatiga. Juga adanya  embrio pariwisata seperti salah satunya adalah PIKK 

Lopait sebagai embrio wisata kuliner, Pasar Kriya Kesongo sebagai embrio atraksi wisata belanja,  

Untuk pengembangan pasar festifal dilakukan oleh investor. Sementara manajemen 

pengelolaanpasar festival diserahkan pada pemerintah setempat. Pemerintah daerah diharapkan 

mendapatkan pemasukkan dari toko-toko sovenir , kuliner dan fresh market yang akan disewakan kepada 
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pedagang, industri, kuliner yang telah ada.Lokasi pasar festival menyatu dengan ruang publik dan parkir 

sehingga menjadi rest area bagi pengendara di koridor jalan Semarang-Solo. Diharapkan selain mendapatkan 

pemasukan dari sistem sewa pertokoan dan ruang terbuka untuk digunakan sebagai fresh market pemerintah 

juga mendapatkan masukkan dari retribusi parkir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Analisis, 2010 
 

Gambar 3.2 
Pembagian Zoning Kawasan Wisata Terpadu 

 

3.2 KRITERIA KAWASAN WISATA RAWA PENING 

Profil dan wilayah perencanaan yang akan dibahas dibawah ini dieksplorasi berdasarkan kriteria 

umum perencanaan kawasan wisata yang akan disesuaikan berdasarkan fungsi dan kebutuhan perencanaan 

Master Planyaitu: 

3.2.1. Unsur Pendidikkan 

Guna penyusunan Master Plan kawasan wisata agar menghasilkan produk kawasan wisata yang 

menjamin dapat menambah ilmu pengetahuan, mendidik dan memberi wawasan yang luas kepada 

masyarakat pengguna dan sekitar maka perlu disesuaikan dengan potensi lokal yang ada. Potensi yang dapat 

dijadikan sebagai wisata yang mengandung unsur pendidikan adalah: 

a. Legenda mistis tentang asal mula terbentuknya Rawa Pening menjadi salah satu potensi yang 

dimiliki untuk pengembangan kawasan wisata yang mengandung unsur pendidikan. Legenda 

Baru Klinting akan diangkat menjadi icon wisata. Sementara asal mula terbentuknya Rawa Pening 

secara legenda danyang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis akandijadikan diorama. 

Guna memperkuat citra kawasan yang memberikan image terbentuknya Rawa Pening maka 

lokasi wisata akan memanfaatkan bentangan alam berupa panorama indah yang terdiri dari Rawa 

WATERPARK 

PASAR FESTIFAL 

DESA WISATA DUSUN 
CALOMBO 

JALAN RAYA SEMARANG 
SOLO 

JALAN PENGHUBUNG 
LOKASI 1 DAN 2 

JALAN KOLONIAL 

JALAN MUNUJU RAWA 
PENING 
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Pening itu sendiri dan gunung-gunung seperti Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan Gunung 

Ungaran.  

b. Potensi lokasi dan karakter masyarakat dalam memanfaatkan lingkungannya sebagai mata 

pencaharian seperti bercocok tanam, mencari ikan, memetik dan mengeringkan tanaman eceng 

gondok akan dikembangkan sebagai lokasi desa wisata dengan tema pendidikan. Wisata 

pendidikan mengajak wisatawan diajak untuk lebih mengenal dan mengetahui serta ikut terlibat 

dalam kehidupan masyarakat lokal.  

3.2.2. Unsur Hiburan 

Guna menyusun Master Plan yang dapat memberi dampak positif penyegaran secara rohani bagi 

pengunjung maka potensi atraksi wisata buatan yang disuguhkan juga mampu bersinergi dengan keindahan 

yang mempesona dari danau Rawa Pening terutama terletak pada airnya yang bening dan udara yang sejuk. 

Selain itu juga view yang disuguhkan sekitar danau juga sangat indah. Hal ini dibuktikan dengan view delapan 

gunung yang mengitarinya antara lain Gajah Mungkur, Merbabu, Telomoyo, Kendil, Kelir, Ungaran, Rong dan 

Kendalisodo pada sisi Selatan, Barat, dan Utara.  

Dalam rencana pengembangan menjadi kawasan wisata baru, potensi lokasi yang telah memiliki 

jaringan listrik, air bersih dan telepon dan pengadaan air bersih bersumber pada mata air Muncul dengan debit 

air 3000 liter/detik dapat digunakan untuk pengembangan kawasan wisata waterpark yang dalam 1 dekade ini 

telah menjadi trend wisata hiburan yang diminati oleh pengunjung dan investor.  

3.2.3. Unsur Konservasi Lingkungan dan Sosial Budaya Masyarakat 

Master Plan yang disusun juga memperhatikan kondisi lingkungan eksisting kawasan dari hal-hal 

yang merusak ataupun kepunahan, penurunan kapasitas dan kualitas lingkungan,  pelestarian sosial, budaya, 

kesenian masyarakat serta pengembangannya. 

Guna memperhatikan kondisi lingkungan eksisting kawasan dari hal-hal yang merusak ataupun 

kepunahan maka RUTR IKK Tuntang yang memberikan gambaran bahwa sebagian besar koridor Jalan 

Semarang–Solo diperuntukan untuk kawasan terbangun sehingga pemandangan menuju Rawa Pening 

tertutup maka lokasi wisata dibuat terbuka hingga pemandangan rawa terliha dari arah koridor jalan. Obyek 

wisata diharapkan terbuka sehingga view ke Rawa Pening masih bisa dilihat dari koridor utama. 

Dalam rencana pengembangan menjadi kawasan wisata baru guna pelestarian flora dan fauna lokal 

maupun mendatangkan, maka tepian air di sekitar kawasan wisata merupakan permukaan air yang telah 

terlindungi dari masuknya eceng gondok dengan cara membuat jembatan poton yang berjaring dibagian 

bawahnya. Guna memperkuat kesan lansekap dan aqua scape, ikan akan didatangkan flora dan fauna air.  

Dalam rencana pengembangan menjadi kawasan wisata baru guna pelestarian sosial, budaya, 

kesenian masyarakat serta pengembangannya maka karakter masyarakat lokal dalam bercocok 

tanam,menangkap ikan, kerajinan eceng gondok akan dikembangkan menjadi desa wisata yang 
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diintegrasikan dengan wisata buatan.Demikian pula dengan atraksi kesenian masyarakatnya bukan 

merupakan sesuatu yang akan dipisahkan dari perencanaan wisata itu sendiri. 

3.2.4. Unsur pemberdayaan masyarakat kecil 

Master Plan yang disusun akanmemberdayakan masyarakat kecil yang berada di sekitar kawasan 

untuk berpartisipasi dan meningkatkan ekonominya. Potensi yang berangkat dari karakter lokal 

masyarakatnya adalah taman rekreasi yang telah dikelola oleh masyarakat lokal yang berada di sekitar danau 

Rawa Pening diantaranya yaitu wisata, seperti Tlogo, Lopait, Bukit Cinta, Muncul dan Asinan. Di sub-kawasan 

tersebut telah terdapat beberapa atraksi wisata air yang dalam perencanaan pengembangan menjadi 

kawasan wisata baru tetap akan dipertahankan dan dikelola oleh masyarakat lokal. 

Adanya embrio pariwisata PIKK Lopait sebagai embrio wisata kuliner, Pasar Kriya Kesongo sebagai 

embrio atraksi wisata belanja dalam perencanaan pengembangan menjadi kawasan wisata 

baruakandirencanakan sebagai sebuah linkage sehingga lokasi tersebut tetap eksis. 

Kegiatan usaha yang telah ada seperti panti pijat tradisional dan spa alami.tempat-tempat untuk 

makan bersama keluarga di berbagai rumah makan dengan nuansa asri seperti sajian ikan bakar dan embrio 

kegiatan kuliner seperti di PIKK Lopait, rumah makan resto tahu, warung makan gudeg koyor, dan warung 

makan tegal dalam perencanaan pengembangan menjadi kawasan wisata baru akan menjadi fasilitas yang 

memperkuat kawasan desa wisata. 

Atraksi wisata air yang masih dikelola oleh masyarakat lokal dan berbasis pada potensi perairan 

dapat dijadikan salah satu usaha diversifikasi atraksi yang dapat ditawarkan kepada konsumen, dalam hal ini 

para wisatawan, sebagai bentuk atraksi yang mengajak wisatawan tidak hanya datang ke suatu kawasan 

wisata untuk melihat pemandangan saja, tetapi juga menikmati dan melakukan kegiatan-kegiatan yang 

ditawarkan di dalam kawasan wisata tersebut.Pengunjung bisa menjelajahi hamparan air danau Rawa Pening 

dengan menggunakan perahu.Berkeliling danau dan melihat dari dekat banyaknya hamparan Eceng Gondok 

(Eichornia Crassipes) dan kehidupan nelayan di Rawa Pening tersebut.Biasanya ini pengunjung menyewa 

perahu dengan kapasitas 10 sampai 15 orang, sedangkan biaya sewa kisaran seharga Rp 25.000/jam. 

3.2.5. Unsur Arsitektur Lingkungan 

Master Plan yang disusun selain memiliki daya tarik arsitektur yang bagus dan modern, juga 

diupayakan akan menambah keindahan danau supaya tidak berkesan sebagai bagian belakang dan tidak 

mencemari lingkungan. 

3.2.6. Unsur Aksesibilitas 

Master Plan yang akan disusun berupaya melestarikan aksesibilitas yang ada bahkan 

mengkonservasikan jalan setapak kolonial agar dapat memenuhi kebutuhan seluruh elemen  yang 

menggunakan kawasan ini, dengan memberikan utilitas yang memadai, mudah dijangkau dan dimanfaatkan 

termasuk balita, penyandang cacat dan lanjut usia.  
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Kemudahan akses Kawasan Wisata Rawa Pening disebabkan karena letak strategis Kawasan Rawa 

Pening yaitu pada jalur menghubungkan Semarang-Solo dan Semarang-Yogyakarta.Ini merupakan nilai 

tambah pariwisata, karena mudah diakses dari segala arah dan muda dalam pencapaian moda transportasi. 

Dengan demikian dalam perencanaan pengembangan menjadi kawasan wisata baru akan direncanakan 

adanya halte bus bagi pengunjung yang menggunakan transportasi umumseperti bus AKAP, AKDP, dan bus 

kota. 

Sementara itu untuk aksesibilitas internal guna menjadikan kawasan wisata yang berfungsi sebagai 

pengintegrasi kawasan wisata yang ada disekitarnya seperti Tlogo,Bukit Cinta, Muncul dan Asinan, PIKK 

Lopait sebagai embrio wisata kuliner, Pasar Kriya Kesongo sebagai embrio atraksi wisata belanja dalam 

perencanaan pengembangan menjadi kawasan wisata baru akan memberikan linkagedengan sarana delman 

wisata yang akan dikelola oleh masyarakat lokal. 

 

3.3 PERMASALAHAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN RAWA PENING  

Beberapa permasalahan yang terjadi pada kawasan Rawa Pening tentu saja perlu diatasi dengan 

baik sehingga dalam perencanaan pengembangan menjadi kawasan wisata baru sudah tertangani dengan 

baik.Permasalahan tersebut antara lain: 

3.3.1 Eceng Gondok 

Terdapatnya eceng gondok yang menutup sebagian besar permukaan danau merupakan suatu 

kendala dalam pengembangan wisata air. Selain itu kondisi tersebut membuat permukaan air danau tertutup 

sehingga menghalangi pandangan pengunjung ke arah danau. Untuk mengatasinya maka tepian air di sekitar 

kawasan wisata merupakan permukaan air yang telah terlindungi dari masuknya eceng gondok dengan cara 

membuat jembatan ponton yang berjaring dibagian bawahnya.Kesan lansekap dan aquascape direncanakan 

guna memperkuat kesan air rawa yang bening.   

3.3.2 Sedimentasi Rawa 

Tingginya proses sedimentasi menyebabkan pendangkalan yang akan mempengaruhi kawasan 

wisata air Rawa Pening. Tingkat erosi di kawasan Rawa Pening yang tinggi juga menjadi salah satu 

kelemahan yang dimiliki kawasan Rawa Pening. Hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap 

pengembangan atraksi wisata air.Permasalahan sedimentasi pada Rawa Pening mengakibatkan banjir. 

Pengembangan kawasan Rawa Pening menjadi lahan terbangun mengurangi daerah peresapan air hujan 

menyebabkan terjadi limpasan air permukaan “Run off” yang disebabkan oleh air hujan yang biasanya 

meresap di kawasan tersebut. Dengan memperhatikan kondisi diatas, maka debit limpasan yang terjadi 

seharusnya lebih kecil dari kapasitas debit yang dapat ditampung oleh sistem drainase yang ada sekarang. 

Apabila terjadi kebalikannyamaka alternatif yang dapat digunakan adalah merubah dimensi saluran yang ada 

atau membuat saluran baru yang mampu mengalirkan debit limpasan tersebut. 
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3.3.3 Belum Ada Pengembangan Pariwisata 

Rendahnya pengelolaan pengembangan pariwisata menjadi salah satu faktor kegagalan dalam 

pengembangan pariwisata. Belum adanya pengelolaan yang tepat di Kawasan Rawa Pening, menyebabkan 

kematian eksistensi Rawa Pening sebagai kawasan wisata. Selain itu kurangnya sosialisasi dan promosi 

sehingga wisatawan asing maupun domestik tidak paham tentang keunggulan keindahan alam Rawa Pening. 

3.3.4 Promosi Wisata kurang Maksimal 

Hal ini disebabkan karena promosi kegiatan wisata kawasan Rawa Pening yang dilakukan tidak 

sampai kepada masyarakat umum padahal sebenarnya kegiatan promosi telah dilakukan melalui media 

majalah pariwisata, papan reklame yang terdapat di Kota Ambarawa dan situs-situs internet.Dalam desain 

perencanaan Master Plan ini letak strategis Kawasan Rawa Pening yaitu pada jalur menghubungkan 

Semarang-Solo dan Semarang-Yogyakarta justru merupakan potensi lokasi, lokasi, lokasi dalam ilmu ekonomi 

untuk memudahkan dalam pemasaran. 

 

3.4 POTENSI PENGINTEGRASI KAWASAN WISATA DI SEKITARNYA 

Adanya embrio pariwisata memudahkan menumbuhkembangkan kawasan wisata.Selain sebagai 

penarik wisata, juga dapat membantu pembangunan pengembangan pariwisata.Jika dilihat dari tiap-tiap sub 

kawasan yang ada di Kawasan Rawa Pening, Sub-Kawasan Lopait telah muncul embrio-embrio 

pariwisata.Salah satunya adalah Kesongo, Tlogo, Lopait, Bukit Cinta, Muncul dan Asinan PIKK Lopait sebagai 

embrio wisata kuliner, Pasar Kriya Kesongo sebagai embrio atraksi wisata belanja, dan Rawa Permai sebagai 

embrio wisata air dan buatan. 

Kemudahan akses merupakan point utama pengembangan Kawasan Wisata  Rawa Pening. Kawasan 

Rawa Pening terletak diposisi strategis yaitu menghubungkan Semarang-Surakarta dan Semarang-

Yogyakarta.Ini merupakan nilai tambah pariwisata, karena mudah diakses dari segala arah dan muda dalam 

pencapaian moda transportasi. 

Jika dilihat per sub-kawasan, Sub-Kawasan Lopait dan Asinan memiliki akses yang paling mudah 

dijangkau. Keduanya terletak di jalan utama Semarang-Surakarta dengan kemudahan moda transportasi yang 

ada seperti bus AKAP, AKDP, dan bus kota. 

Pengunjung bisa memilih tempat peristirahatan yang bertebaran.Terdapat banyak villa, losmen, 

wisma, bungalow, pesanggrahan dan hotel.Bahkan beberapa di antara hotel-hotel itu sudah memiliki fasilitas 

untuk berbagai keperluan seperti konvensi, seminar, rapat, lokakarya dan penataran.Di Sub-Kawasan Lopait 

juga memiliki panti pijat tradisional dan spa alami.Hal ini dapat dikembangkan juga sebagai salah satu daya 

tarik wisata di Kawasan Wisata Rawa Pening. 

Kemudahan lain adalah disediakan juga tempat-tempat untuk makan bersama keluarga di berbagai 

rumah makan dengan nuansa asri. Tak mau ketinggalan, banyak rumah makan sudah melengkapi fasilitas 

seperti kolam renang, gardu pandang, tempat permainan anak dan lain-lain.Bahkan ketika malam hari banyak 
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orang yang datang ke wisata Rawa Pening untuk menikmati sajian ikan bakar. Ditambah di luar taman, 

banyak terdapat kedai dan rumah makan tradisional yang pada umumnya menyediakan menu ikan gurami 

bakar.  

 

3.5 ASPEK DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA 

3.5.1 Aspek Planologi 

Berdasarkan aspek tata ruang/ Planologi maka alternatif lokasi layak dengan penggunaan dan 

pengembangan wisata secara terbatas dengan menekankan nilai konservasi kawasan Rawa Pening sebagai 

atraksi utama. Selain itu perlu diperhatikan dalam Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) IKK Tuntangyang 

akan dijadikan dasar perencanaan pengembangan kawasan wisata baru yaitu antara lain:Rencana Koefisien 

Dasar Bangunan (KDB) perdagangan–jasa pendukung pariwisata 50%, kawasan pariwisata 30%, Rencana 

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) kawasan pariwisata 1 lantai agar masih dapat view ke Rawa Pening. Garis 

Sempadan Bangunan (GSB) pada jalan arteri primer 20meter, lokal primer 12meter, lokal sekunder 11meter, 

jalan antar lingkungan 8 meter, jalan lingkungan 6meter dari as jalan. 

Rencana membuka akses ke Rawa Pening sesuai dengan tujuan kegiatan ini juga diatur sesuai 

dengan pra-rencana jaringan transportasi Pra-Rencana Jaringan Transportasi mengatur tentang: Jaringan 

Jalan Arteri Primer (terbagi menjadi 2 jalur dan 4 lajur, masing- masing jalur memiliki lebar 7.5 meter); 

Jaringan Jalan Lokal (terbagi menjadi 2 jalur, masing- masing jalur memiliki lebar 6-8 meter); dan Jaringan 

Jalan Lingkungan (terbagi menjadi 2 jalur, masing-masing jalur memiliki lebar 3–5 meter).. 

Rencana Sawah Lestari Kabupaten Semarang, karena lokasi merupakan sawah pertanian irigasi 

teknis maka ditinjau kesesuaian dengan rencana sawah lestari Kabupaten Semarang. Berdasarkan hasil 

tinjuan tersebut diketahui lokasi tersebut dapat dikembangkan untuk lahan terbangun dengan fungsi 

penunjang kawasan sekitarnya (Konservasi Rawa Pening dan Pariwisata). 

3.5.2 Aspek Lingkungan 

Kecamatan Tuntang memiliki curah hujan 2109 mm dengan hari hujan.  Hal ini mempengaruhi jenis 

bangunan dan tingkat ketutupan bangunan terhadap lahan yang harus dibuat seminimal mungkin untuk 

mengurangi run off air hujan ke Rawa Pening sehingga tanah dapat menyimpan air.  

 Lokasi memiliki kualitas udara sangat baik dan kebisingan hampir nol. Dengan kondisi tersebut maka 

dalam Pengembangan Kawasan Wisata Lopait dan pemilihan tapak serta obyek atau zona wisata lebih 

mudah dalam penataanya.  

Berdasarkan keadaan topografi Kawasan Lopait yang memiliki ketinggian 500–529m dpl dan 

kemiringan maksimal 10% secara teknis kawasan ini dapat didirikan bangunan tanpa harus melakukan cut 

and fill. DAS Tuntang didominasi oleh batuan penyusun hasil kegiatan gunung api Merbabu. Aluvium yang 

merupakan hasil endapan sungai dan danau. Dengan kemampuan tanah tersebut maka kedalaman efektif 

yang dijumpai pada Kawasan Rawa Pening hanya kategori A, yaitu kedalaman efektif lebih dari 90 cm. Dalam 
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pemilihan tapak perlu diperhatikan garis sempadan rawa yang menurut Peraturan Daerah tentang garis 

sempadan ditetapkan 100 meter. Pada garis sempadan tersebut digunakan sebagai kawasan konservasi yang 

sangat dibatasi penggunaan lahannya. Untuk kawasan tersebut dikelola oleh PSDA Provinsi Jawa Tengah. 

Selain daerah sempadan rawa, Dinas PSDA juga mengelola sistem irigasi pada areal yang dipergunakan 

untuk aktivitas pertanian. Hal ini dikarenakan aktivitas pertanian yang berada di lokasi pengembangan 

merupakan sawah dengan sistem irigasi teknis. Dominasi tanaman pertanian (padi) pada kawasan ini 

dikaitkan dengan Program Sawah Lestari Kabupaten Semarang menyebabkan perlu pencermatan 

penempatan obyek wisata yang akan digunakan. 

Aspek lingkungan lainnya dapat diupayakan sistem atau instalasi pembuangan air limbah (IPAL) yang 

berwawaskan lingkungan. Limbah untuk aktivitas pariwisata jika dilihat dari jenisnya tidak seheterogen limbah 

pada kawasan permukiman pusat kota. Hal ini dikarenaka pariwisata yang dikembangkan pada kawasan 

Rawa Pening merupakan bentuk wisata air. Air, merupakan jenis buangan limbah yang nantinya akan 

mendominasi jika dibandingkan dengan jenis sampah lainnya. Limbah yang dihasilkan dari aktivitas 

operasional restoran kurang lebih jenisnya sama dengan limah rumah tangga, atau sering disebut sebagai 

limbah domestik. Maka untuk sistem pembuangan pada aktivitas restoran, desa wisata, dan dermaga apung 

untuk limbah padat dapat memadukan teknik pengolahan limbah konvensional dan teknik pengolahan 

terpadu. 

a. Limbah Padat 

1.) Teknik Konvensional, yakni dengan penimbunan sampah, untuk selanjutnya diangkut oleh 

truk sampah menuju TPA (tempat pembuangan akhir). 

2.) Teknik Pengolahan Terpadu, yakni dengan reduce, reuse, dan recycle dapat diterapkan pada 

lokasi wisata (public’s area), di mana ada pengelompokkan antara sampah basah organik 

(sampah sisa tumbuhan dan sisa makanan), sampah kering organik dan anorganik (plastik, 

kertas, gelas/ kaca) dan sampah logam. Sistem ini dapat dijadikan sebagai sarana 

pembelajaran, karena dengan adanya sistem pengelompokkan sampah berdasarkan kenis 

ini, maka secara tidak langsung kita belajar untuk lebih mengedepankan keberlanjutan 

lingkungan. 

b. Limbah Cair 

1.) Teknik Konvensional 

Merupakan teknik paling sederhana yang biasa diterapkan pada daerah dengan aktivitas 

hunian. Teknik pembuangan limbah cair secara konvensional, merupakan sistem pengaliran 

limbah langsung ke saluran pembuangan yang akhirnya masuk ke badan air (sungai, laut) dan 

sebagian meresap ke dalam tanah. Sistem ini memanfaatkan kemampuan alam lingkungan untuk 

mengurai dan menetralkan limbah. Oleh karena itu, jenis limbah yang memanfaatkan teknik ini, 

haruslah jenis limbah cair yang tidak mengandung bahan polutif atau pencemar lainnya. Pada 
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obyek wisata Rawa Pening, teknik ini dapat diterapkan pada keseluruhan zona 1 (Pasar Festival, 

TIC, dan Area Parkir), zona 2 (restoran dan/ atau bentuk kuliner lainnya), dan keseluruhan 

aktivitas zona 3 sebagai desa wisata. 

2.) Teknik Pemanfaatan Kembali (reuse) 

Teknik pemanfaatan kembali limbah cair, kurang lebih memiliki karakteristik limbah sama 

dengan teknik konvensional, yakni tidak mengandung bahan polutif. Bentuk pemanfaatan dapat 

dilakukan bila limbah cair benar-benar tidak membahayakan keberlanjutan lingkungan hidup. 

Limbah cair dapat dimanfaatkan kembali untuk mengaliri areal pertanian atau untuk pupuk. Pada 

obyek wisata Rawa Pening, jenis limbah yang dapat dimanfaatkan kembali adalah limbah yang 

berasal dari zona 2 untuk aktivitas kuliner dan keseluruhan zona 3.  

3.) Teknik Daur Ulang (recycle) 

Hampir sama dengan teknik pemanfaatan kembali, namun teknik dur ulang mengharuskan 

dilakukannya pengolahan limbah cair sebelum digunakan kembali, yakni dengan diendapkan dan 

dinetralisasi. Teknik ini dapat diterapka pada zona 2 dengan aktivitas waterpark. Air yang 

dipergunakan untuk aktivitas wisata air buatan ini, selain volumenya yang banyak, juga 

memerlukan debit air yang tinggi. Dengan menerapkan teknik daur ulang, diharapkan mampu 

meringankan biaya pengadaan air serta mampu menjaga kualitas air yang digunaka, mengingat 

pengolahan dilakukan oleh pihak terait itu sendiri. 

3.5.3 Aspek Pemasaran 

Target pasar dalam hal pengembangan atraksi wisata air ini ternyata tidak dapat ditentukan semata-

mata menurut tingkat pendapatan responden, tapi lebih dipengaruhi oleh adanya minat atau ketertarikan 

wisatawan untuk menikmati suatu atraksi berdasarkan trend yang muncul. 

3.5.4 Aspek Teknis Manajemen 

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata telah menjadi suatu tuntutan bagi pengembangan 

pariwisata sebagai akibat faktor perubahan kecenderungan yang terjadi.Partisipasi menjadi suatu kebutuhan 

yang pada akhirnya mampu meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap obyek wisata Kawasan Rawa 

Pening yang berada di sekitar mereka. Rasa ikut memiliki tersebut diharapkan akan semakin menumbuhkan 

kepedulian mereka untuk ikut mengembangkan dan melestarikan pariwisata Kawasan Rawa Pening. 

3.5.5 Aspek Sosial Budaya 

Sub-kawasan Lopait ternyata memiliki potensi kesenian daerahyang perlu dikembangkan dan 

diangkat menjadi salah satu atraksi wisata budaya dan kesenian seperti Kesenian Prajuritan, Kuda Lumping 

dan Robbana, Aktivitasnelayan dalam menangkap ikan, jajanan kuliner yang disajikan oleh pedagang di 

sekitar Rawa Pening seperti nasi rames, gurame goreng, opor ayam, hingga bebek goreng dan masakan khas 

telur ikan wader. 
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3.5.6 Aksesibilitas 

Rawa Pening terletak di lokasi yang berjarak sekitar 25 km dari kota Ungaran. Lokasi mudah 

dijangkau dari jalan karena letaknya pada jalur Semarang–Solodan Semarang-Yogyakarta. Selain itu kawasan 

ini juga dilalui jalur kereta api Ambarawa-Kedungjati. Akses menuju Rawa Pening mudah dijangkau.Hanya 

sekitar 15 menit perjalanan darat dari Kota Salatiga.Titik akses Rawa Pening berada di Bukit Cinta 

(Banyubiru), Bejalen (Ambarawa), serta Rawa Permai (Tuntang).Aksesibilitas yang dikembangkan dalam hal 

penataan parkir, sistem sirkulasi yang menghubungkan darat dan air dalam satu jaringan moda. 

Aksesibilitas menuju Rawa Pening dapat ditempuh melalui jalur udara.Letak Rawa Pening yang 

sangat strategis yaitu berada ditengah-tengah yang menghubungkan Semarang-Solo, dan Semarang-

Yogyakarta. Oleh karena itu untuk mencapai lokasi ini dapat melalui Bandara Ahmad Yani dari Kota 

Semarang, Bandara Adi Sumarmo dari Solo, dan Bandara Adi Sucipto dari Yogyakarta.  

3.5.7 Ameniti 

Merupakan sarana–sarana yang tersedia dalam kegiatan kepariwisataan. Pada sub-kawasan Lopait, 

fasilitas yang ada terdiri dari :  

a. Sarana Akomodasi  

Sarana akomodasi dibutuhkan apabila wisata diselenggarakan dalam waktu lebih dari 24 jam dan 

direncanakan untuk menggunakan sarana akomodasi tertentu sebagai tempat menginap. 

Ketersediaan jasa akomodasi (hotel) yang memadai berperanpenting dalam menunjang industri 

pariwisata.Berdasarkan Indikator Ekonomi Kabupaten Semarang Tahun 2009, jumlah hotel di 

Kabupaten Semarang sebanyak 221 buah dengan penyebaran terbanyak di Kecamatan Bandungan 

(101 hotel) dan Kecamatan Getasan (86 hotel).Tidak ada hotel dan tempat penginapan di Desa Lopait 

Kecamatan Tuntang, namun demikian terdapat pada rumah–rumah penduduk di RW IV yang 

berdekatan dengan Rawa Pening yang digunakan sebagai homestay. 

b. Sarana Makan dan Minum (Restaurant) 

Berdasarkan lokasi, ada restoranyang berdiri sendiri secara independenberada pada PIKK Lopait, 

Rumah Makan Rawa Permai ataupun rumah makan di desa Kesongo.  

c. Toko Cinderamata (Souvenir Shop) 

Potensi toko cinderamata berada pada PIKK, Pasar Kriya, dan PKL Kesongo.  

3.5.8 Kebutuhan Atraksi Wisata 

Berdasarkan kajian Feasibility Study Kawasan Rawa Pening sebagian besar wisatawan ingin 

menikmati keindahan alam Rawa Pening dan melakukan kegiatan wisata santai yang bersifat keluarga seperti 

memancing, berperahu, dan menikmati kesenian yang ada. Selain itu untuk penunjang wisata alam tersebut, 

wisatawan juga menginginkan adanya atraksi wisata buatan. Produk wisata yang dibutuhkan dan sesuai 

dengan permintaan wisatawan untuk mendukung pengembangan atraksi wisata air. 
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3.5.9 Aspek Kelembagaan 

Memperhatikan berlakunya desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah, terjadi beberapa 

perubahan dan kewenangan dalam perencanaan pembangunan nasional termasuk juga pada sector 

pariwisata. Semua tanggung jawab pelaksanaan program-program akan dilaksanakan oleh pemerintah 

daerah pada tingkat kabupaten, yang meliputi kewenangan dalam pengembangan objek wisata, infrastruktur 

dan sumber daya manusia. Apabila diperhatikan tentang komposisi beban dan tanggung jawab pelaksanaan 

pembangunan, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan yang strategis dalam pengelolaan dan 

pengembangan potensi sumber daya yang dimiliki daerah, termasuk sektor pariwisata.Selanjutnya, peran 

tersebut tetap harus diintegrasikan dan dikoordinasikan dengan pemerintah Provinsi yang masih memiliki 

peranan pentingdalam mengkoordinasikan pembangunan lintas daerah sebagai penyusunan kebijakan 

pengendalian, konservasi, dan perencanaan pembangunan. 

Sumber pendanaan yang dapat digunakan dalam melaksanakan program pembangunan waterpark 

dan pasar festifal  melalui investasi Pihak Swasta dan pemerintah kabupaten. Model yang dapat 

dikembangkan sesuai dengan besar kecilnya peran dari masing-masing sumber tersebut. Model Build, 

Operate and Transfer (BOT) direncanakan akan digunakan dalam pengelolaan investasi. Di bawah prinsip 

BOT, pendanaan pihak swasta akan digunakan untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas atau sistem 

infrastruktur berdasarkan standar-standar performance yang disusun oleh pemerintah. Masa periode yang 

diberikan memiliki waktu yang cukup panjang untuk perusahaan swasta untuk mendapatkan kembali biaya 

yang telah dikeluarkan guna membangun konstruksi beserta keuntungan yang akan didapat yaitu sekitar 10 

sampai 20 tahun. Dalam hal ini pemerintah tetap menguasai kepemilikan fasilitas infrastruktur dan pemerintah 

memiliki dua peran sebagai pengguna dan regulator pelayanan infrastruktur tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Analisis, 2010 
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Bentuk pengelolaan untuk desa wisata adalah sederhana dan melibatkan komunitas masyarakat 

melalui pimpinan non-formal seperti RT maupun tokoh masyarakat, Karang Taruna, PKK, Majelis Ta’lim. 

Untuk pengembangan pasar festifal dilakukan oleh investor. Sementara manajemen pengelolaan pasar 

festival diserahkan pada pemerintah setempat. Pemerintah daerah diharapkan mendapatkan pemasukkan 

dari parkir yang menyatu dengan toko-toko sovenir, kuliner dan fresh market yang akan disewakan  kepada 

pedagang, industri, kuliner yang telah ada.Lokasi pasar festival menyatu dengan ruang publik dan parkir 

sehingga menjadi rest area bagi pengendara di koridor jalan Semarang-Solo. 

3.5.10 Aspek Sumber Daya Manusia 

Sebagai instansi teknis, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten 

Semarang memiliki kewajiban untuk membina masyarakat ataupun pemerintah desa agar mampu mengelola 

suatu obyek dan prasarana pariwisata desa wisata. Selama ini, kualitas SDM yang baik umumnya dimiliki oleh 

sektor swasta.Oleh karena itu keberhasilan mereka didalam meraih keuntungan tidak diragukan lagi.Belajar 

dari pengalaman ini, tampaknya ada yang perlu diluruskan dalam persoalan pengembangan kualitas SDM, 

khususnya didalam pengelolaan aset wisata desa wisata Rawa Pening.Bentuk pengelolaan untuk desa wisata 

melibatkan komunitas masyarakat melalui pimpinan non-formal seperti RT maupun tokoh masyarakat, Karang 

Taruna, PKK, Majelis Ta’limbukan pada kualitas ketrampilan semata, tetapi pada semangat entrepreneurship 

yang tinggi yang harus dibangun. Berbagai macam pelatihan tidak akan menghasilkan kualitas SDM yang 

memadai tanpa didukung jiwa entrepreneur yang tinggi. 

Sementara itu untuk pasar festifal pemerintah berfungsi sebagai fasilitator pembangunan dan 

pengelola, agar diperoleh keuntungan guna pemeliharaan, pengutamaan pelayanan kepada masyarakat 

(termasuk pengunjung) dan untuk meningkatkan retribusi (pendapatan asli daerah) Kabupaten Semarang. 

Dalam lembaga pengelola perlu ditumbuhkan pula semangat-semangat entrepreneur yang dapat mendorong 

pengelolaan suatu aset wisata menjadi lebih baik.  

3.5.11 Aspek Ekonomi dan Keuangan 

Penanaman modal oleh investor pada umumnya menghendaki BEP dalam jangka 5 

tahun.Berdasarkan studi preseden pembangunan waterpark di beberapa tempat seperti telah dijelaskan di 

bab II, kebutuhan biaya untuk rata-rata menelan biaya sekitar Rp 50 miliar (Pandawa Waterpark Solo)  hingga 

120 miliar (Sow bay Waterpark Bogor) dengan pembesasan tanah berkisar seluas 2,7 hektare hingga 30 

hektare. Sebenarnya kebutuhan luas optimal hanya seluas 1-2 hektare namun demikian pembebasan 

dilakukan guna prediksi pengembangan wahana untuk 20 tahun ke depan dan antisipasi naiknya harga lahan. 

Pengembangan Kawasan Wisata Rawa Pening memberikan keuntungan bagi swasta yang akan 

megembangkan wisata waterpark dan pasar kuliner. Keuntungan juga diharapkan akan diperoleh bagi 

masyarakat yang akan mendapatkan kontribusi diberikannya sarana dan prasarana akomodasi guna 

mencapai desa wisata. Sementara itu untuk pemerintah selain dalam jangka 20 tahun akan memperoleh 
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kembali aset tanah (BOT) juga diperoleh keuntungan untuk pengelolaan lokasi pasar festifal dan parkir pasar 

wisata (BTO). Berdasarkan kajian Feasibility Study Kawasan Wisata Rawa Pening Payback Period untuk 

investor sampai pada tahun ke-8 sudah tercapai, yaitu Rp. 10.696.502.309,- sedangkan untuk pemerintah 

daerahpada tahun ke-20 tercapai sebesar 10.637.601,-. Namun demikian dalam perencanaan masterplan 

studi tersebut akan dikaji kembali guna didapatkan porsi investasi oleh pembangunan oleh pemerintah, 

masyarakat, dan investor dan tersusunnya pentahapan pembiayaan investasi Objek Wisata Kawasan Rawa 

Pening. 
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4.1 RENCANA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PARIWISATA 

4.1.1 Konsep Pengembangan Kawasan 

Konsep yang akan dikembangkan dalam rencana “Master Plan Kawasan Wisata Rawa 

PeningSebagai Kawasan Wisata Keluarga” dipakai beberapa pertimbangan: 

a. Menghilangkan privatisasi ruang-ruang publik. Kebiasaan investor untuk mengeksploitasi 

pemandangan alam sebagai miliknya akan diminimalisir sehingga ruang-ruang yang 

memiliki pemandangan indah ke alam bebas tetap dapat dinikmati oleh publik. Bentuk 

pengelolaan ruang dapat terlihat pada Gambar 4.1 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Sumber: Hasil Analisis, 2010 
 

Gambar 4.1 
Diagram Kawasan Rawa Pening Sebagai Waterfront 
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b. Berorientasi Pada Pasar, artinya objek wisata tersebut harus selalu menyediakan produk 

yang diminta oleh konsumen walaupun dalam keadaan atau situasi yang berubah-ubah, 

selain itu untuk mengimbangi orientasi pasar objek wisata juga harus memperhatikan 

pengembalian modal yang telah diinvestasikan dan memperhatikan pula keuntungan yang 

diperoleh secara wajar.Trend hasil studi banding beberapa waterboomdi beberapa kota di 

Semarang menyediakan beberapa permainan air dan ketangkasan dalam satu paket yang 

dapat diakses dengan membeli tiket. Berdasarkan hasil survai dan analisa dari feasibility 

study guna menjaring konsumen maka harga tiket masuk dibuat lebih rendah yaitu 

Rp.30.000,-/orang. Fasilitas yang diberikan dibeberapa waterboom dan dapat dijadikan 

standar baku sehingga dapat diadopsi di kawasan wisata Rawa Pening adalah kolam 

renang dewasa/anak dan beberapa wahana air seperti  kolam arus/ lazy river, aqua tube, 

ember tumpah, ketangkasan dan permainan di air. Dari standar baku tersebut 

dikembangkan oleh beberapa pengembang dalam hal kebaruan dan ciri khas yang 

membedakannya dengan waterboom pendahulunya. Reformat dalam penataan 

waterboom dilakukan untuk menciptakan kebaruan guna menggaet pangsa pasar yang 

telah ada. Reformat tersebut antara lain muncul dalam tema desain (biasanya mengangkat 

konsep legenda dan karakter lokal), menambah jenis permainan/ wahana, merekonstruksi 

permaian yang sudah  ada/ menjadi standar baku di atas atau bahkan menciptakan 

kebaruan yang sangat lokal/ di tempat lain tidak ada seperti waterboom yang 

menggunakan sumber air alami di Owabong, Purbalingga dan menggunakan sumber air 

panas alami seperti di Cipanas, Tarogong-Garut. Potensi lokal tersebut sulit untuk diadopsi 

ke tempat lain. 

c. Memfasilitasi Semua Kelas Masyarakat. Selain produk utama yang berorientasi untuk 

meningkatkan pelayanan kepada konsumen dan kualitas dari objek wisata tersebut maka 

lokasi wisata jugamenyediakan produk penunjang yang disediakan untuk konsumen dari 

berbagai kelas sosial. Hal ini dikarenakan, konsumen tidak hanya menikmati produk utama 

saja yang disediakan akan tetapi membutuhkan produk yang mendukung atau 

berhubungan dengan produk utama. Produk tersebut berupa wisata alam outbound dan 

pasar festival. 

1. Wisata Alam Outbound merupakan rekreasi guna menikmati pemandangan alam dan 

kegiatan penduduk lokal dalam pertanian, perikanan dan industri pengolahan eceng 

gondok. Fasilitas rekreasi yang diberikan kepada pengunjung adalah berperan serta 

dalam kegiatan penduduk. Untuk menikmati pemandangan disediakan fasilitas 
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transportasi seperi delman dan sepeda tandem. Di beberapa tempat yang memiliki 

pemandangan yang indah disediakan semacam gardu pandang, gazebo tempat 

istirahat, dermaga, restoran apung yang berfungsi sebagai restoran pandang dan 

beberapa perhentian delman sekaligus sejumlah homestay yang dikelola oleh 

penduduk.  

2. Pasar Festival diperuntukkan bagi pengunjung untuk membeli souvenir khas daerah. 

Embrio perdagangan yang menjual kegiatan hasil industri di kawasan Rawa 

Peningsudah ada seperti di Kesongo yang menjual aneka kerajinan logam untuk 

peralatan dapur, kerajinan eceng gondok. Kegiatan perdagangan tersebut ditampung 

dalam kios-kios. Namun demikian potensi hasil bumi seperti ikan, buah dan sayuran 

ddiberikan tempat di pasar festival berupa ruang terbuka yang memiliki multi-fungsi 

sebagai plaza, tempat parkir dan tenda-tenda tempat berjualan semacam pasar kuliner 

dan pasar tiban hasil bumi. 
4.1.2 Pengembangan wisata  

Pengembangan wisata yang diterapkan merupakan bentuk yang didasari oleh potensi daerah. 

bentuk pengembangan wisata dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok yakni: 

a. Keindahan Alam dan Budaya 

Aplikasi dari wisata alam dan budaya ini adalah direncanakannya kawasan wisata 

outbound yang menggunakan lahan di alternatif lokasi 1. Dilokasi ini telah ada embrio 

kegiatan homestay, kegiatan pertanian, perikanan dan industri eceng gondok.Keindahan 

alam dan karakteristik masyarakat lokal menjadi suatu potensi tersendiri dimana dapat 

difungsikan sebagai daya tarik wisata yang dikembangkan dan dikelola oleh warga 

setempat. Potensi ini sangat diminati, karena tak jarang banyak warga setempat bahkan 

dari luar kota singgah untuk mengabadikan keindahan alam pada Rawa Pening. Bentuk 

pengelolaan yang diterapkan untuk menggali potensi keindahan alam ini mencakup 

pengelolaan sewa gardu pandang dan biaya atau charge yang dikenakan untuk 

penggunaan kamera (adanya tarif khusus bagi pengunjung yang ingin foto pre-wedding 

serta bentuk pengabadian keindahan alam komersial lainnya). 

Keindahan alam dan potensi masyarakatnya akan dikembangkan menjadi Desa Wisata 

dan Outbound. Kemasan wisata tersebut kini merupakan trend wisata untuk kemabli 

kealam dan  merupakan obyek wisata yang sangat digemari. Bentuk-bentuk outbound dari 

yang digunakan secara individual seperti flying fox hingga permainan ketangkasan dan 

kekompakan untuk dimainkan secara berkelompok tentu akan semakin menarik minat 
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pengunjung. Arena outbound kini tak hanya dapat dinikmati oleh keluarga, namun juga 

dapat digunakan sebagai media pelatihan leadership maupun melatih etos bekerjasama 

(team work). Adanya jogging track yang menghubungkan Desa Lopait dengan Tlogo dan 

Kesongo menjadikan adanya nilai tambah dari terintegrasinya wisata di Kecamatan 

Tuntang. Bentuk pengelolaan yang sederhana dan menguntungkan kembali ditawarkan 

untuk dikelola oleh masyarakat setempat. 

Sementara itu pengelolaan untuk desa wisata dan outbound dikenakan tarif di loket depan 

namun demikian penduduk mendapatkan kontribusi terhadap persewaan delman, 

persewaan perahu,persewaan sepeda tandem yang digunakan sebagai alat transportasi 

keliling desa wisata. Demikian pula pemasukkan diperoleh dari sewa homestay, pembelian 

hasil pertanian dan perikanan, guide tour/ pemandu wisata, paket outbound bila dilengkapi 

dengan fasilitas makan, paket permainan outbound, tontonan atraksi kesenian. Biaya 

masuk perorangan untuk ke wisata outbound dikenai tarif Rp. 15.000/ orang untuk melihat-

lihat pemandangan desa wisata, hingga lokasi Rawa Pening dengan fasilitas menikmati 

gardu pandang, dermaga apung, sentra industri, memancing. Biaya tersebut di luar biaya 

untuk sewa alat transportasi, tontonan, permainan, makan siang dan snack. Untuk paket 

wisata outbound dikenai tarif Rp. 50.000,-/ orang termasuk fasilitas tersebut di atas. 

Promosi untuk kegiatan paket dilakukan bagi kelompok siswa sekolah, kelompok arisan, 

kantor dll. 
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Tabel IV.1 
Jenis Atraksi Wisata Pengembangan Rawa Pening 

Atraksi Wisata 
yang Mendukung 

Daya Tarik Wisata Fasilitas Wisata yang Mendukung 
A

T
R

A
K

S
I 

W
IS

A
T

A
 A

L
A

M
 

 Menikmati pemandangan 
alam 

 Menikmati dan berinteraksi 
dengan aktivitas petani 

 Menikmati dan berinteraksi 
dengan aktivitas nelayan 

 Menikmati suasana pedesaan 
Desa Lopait 

 Peningkatan kualitas jalan dari jalan setapak  
bekas pemerintah Belanda yang dapat 
menghubungkan Desa Colombo-Kesongo-
Tuntang-Rawa Pening menjadi jalan paving 
selebar 6 meter dilengkapi halte wisata yang dapat 
juga digunakan sebagai stasiun delman. Jalan 
tersebut dapat digunakan sebagai jogging track, 
walking area dan jalan delman yang digunakan 
untuk sarana transportasi menghubungkan obyek 
– obyak yang ada disekitar Rawa Pening 

 Pembukaan jalan ± 8 meter di menuju Rawa 
Pening kemudian juga dilengkapi area parkir yang 
dapat menampung bus wisata 

 Homestay yang memanfaatkan permukiman 
penduduk di desa Lopait. Kawasan permukiman 
yang dapat digunakan adalah kawasan 
permukiman dekat Rawa Pening di RW IV desa 
Lopait 

 Jasa persewaan perahu tradisional nelayan untuk 
kegiatan memancing, berkeliling menikmati 
pemandangan Rawa Pening dari lopait menuju 
tuntang atau bukit cinta 

 Membangun gardu pandang semi permanen 
 Membangun dermaga, sebagai tambatan perahu 

wisata ataupun perahu nelayan yang juga 
dilengkapi dengan tempat penjualan ikan hasil 
tangkapan nelayan 

 Memanfaatkan sawah sebagai kegiatan wisata 

A
T

R
A

K
S

I 

W
IS

A
T

A
 

B
U

D
A

Y
A

  Kesenian Robbana 
 Kesenian Prajuritan 
 Kesenian Kuda Lumping 
 Legenda Baru Klinthing 

 Membangun trademark dengan simbol Baru 
Klinting 

 Membangun panggung terbuka. 

Sumber : Hasil Analisis, 2010 

b. Wisata Keluarga Waterpark 

Merupakan salah satu bentuk wisata air dengan wahana yang dikonsepkan sebagai 

wahana air darat.Konsep desain menggunakan tema cerita rakyat setempat dengan 

maskot Naga Baru Klinting dan Joko Bandung.Untuk sumber air, berdasarkan preseden 

yang diperoleh dari beberapa lokasi waterpark maka digunakan air tanah atau dari sumber 

mata air muncul yang berjarak sekitar 15 km. Waterpark Rawa Pening akan dirancang 

sedemikian rupa dengan kebaruan teknologi permainan air yang ditingkatkan dari yang 

sudah ada sebelumnya di beberapa tempat. Naga Baru Klinting digunakan sebagai icon/ 

maskot juga menjadi landmark kawasan yang diharapkan terlihat secara visual dari 

kejauhan/ pengendara di Jalan Raya Semarang-Solo dengan latar belakang permukaan 
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Rawa Pening.Selain berfungsi sebagai landmark, patung naga yang memiliki ketinggian 

sekitar 30 meter, berfungsi sebagai luncuran yang berbentuk spiral dengan tiga 

landasan.Pengunjung harus menggunakan ban khusus jika ingin meluncur.Sedangkan 

luas kolamnya 500 meter dan kedalaman 1.50 meter. Fasilitas lain sebenarnya hanyalah 

merupakan pembaruan dari format yang baku ada di beberapa waterpark hanya saja 

ditingkatkan kualitas atau kuantitasnya. Misalnya kolam ombak dengan ombak buatan 

setinggi 2meterlayaknya gelombang di lautan. Di sini pengunjung bisa melakukan olahraga 

mendayung atau selancar.Sementara kolam arus dibuat sebagai sungai buatan yang 

panjangnya sekitar 1 km. 

Adanya penambahan resto apung juga akan menjadikan nilai plus tersendiri pada wisata 

air Rawa Pening, hal ini dikarenakan masih sangat sedikit yang menjadikan kuliner 

bercampur dengan wisata air. Kebutuhan pembangunan fisik yang cukup tinggi, 

menjadikan wahana wisata air dikelompokkan pada pengelolaan oleh investor. Bentuk 

pengelolaan yang membutuhkan modal besar dengan probabilitas BEP dalam kurun waktu 

cepat tentu akan sangat menarik minat para investor. 

c. Wisata Belanja/ Pasar Festival Guna Pengembangan Ekonomi Lokal 

Potensi lain yang dimiliki daerah Tuntang, tepatnya pada Desa Lopait terletak pada 

kemampuan masyarakat setempat untuk dapat memberdayakan hasil alam berupa eceng 

gondok yang diolah menjadi kerajinan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Hal ini terlihat 

dari banyaknya variasi produk serta luasnya jaringan distribusi barang yang menurut hasil 

survei telah merambah pasar internasional.Selain memanfaatkan eceng gondok, 

masyarakat setempat juga dikenal dengan kerajinan alumunium. Kerajinan alumunium ini 

berupa alat-alat rumah tangga seperti perlengkapan memasak dan lain sebagainya. 

Potensi di bidang kegiatan perekonomian ini sejauh ini mampu menjadikan masyarakat 

Desa Lopait dan sekitarnya menjadi masyarakat yang berdaya, apalagi jika didukung 

dengan penataan arena jual-beli yang disertai dengan kenyamanan aksesibilitas maka 

kedua kegiatan berpotensi tersebut akan dapat berkembang lebih baik lagi. Salah satu 

tujuan penyusunan Master PlanWisata Rawa Pening tidak lain adalah untuk mendukung 

tumbuh kembang kegiatan perekonomian lokal seperti kerajinan eceng gondok dan 

alumunium. Karena dengan menggandeng pedagang kaki lima, obyek wisata akan 

menjadi semakin ramai dan tentu saja akan menambah nilai estetika Jalan Raya 

Semarang-Salatiga, hal ini dikarenakan kondisi PKL pada kondisi eksisting yang masih 

tidak tertata dan jika ramai pengunjung sangat merugikan lalu lintas pada daerah tersebut.  
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Dari beberapa contoh pengelolaan pedagang kaki lima yang direlokasi pada daerah-

daerah tujuan wisata, yakni dengan menggunakan tema pasar festival diharapkan mampu 

menambah kenyamanan dan daya tarik bagi pengunjungnya. Sasaran dari pasar festival 

merupakan upaya merelokasi para pedagang yang menempati bahu jalan Semarang-

Salatiga. Untuk pengelolaan, pasar festival lebih diserahkan pada pemerintah setempat, 

hal ini dikarenakan bentuk kerjasamanya yang berhubungan langsung dengan banyaknya 

masyarakat setempat. 

Kawasan wisata pasar festival dikonsepkan berada di tepi jalan raya terintegrasi dengan 

plasa sebagai ruang penerima dan parkir. Kios-kios akan difungsikan sebagai toko 

makanan dan cindera mata berupa kerajinan masyarakat setempat. Sementara itu ruang 

terbuka yang cukup luas akan dimanfaatkan untuk kegiatan pasar festival berupa tenda-

tenda guna menampung pedagang sayuran/ buah, ikan air tawar dan juga wisata kuliner 

yang dapat difungsikan sebagai rest area pengendara jalan raya yang menghubungkan 

kota Semarang-Solo. Rencana pengelolaan pasar festival dilakukan oleh pemerintah 

setempat dengan sistem sewa bagi pedagang kios (30 buah bahkan bisa lebih bila 

digunakan untuk menampung pedagang dari Kesongo) dan sewa tenda bagi pedagang 

kuliner serta pasar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Hasil Analisis, 2010 

 

Gambar 4.2 
Diagram Wisata Terpadu Kawasan Rawa Pening 
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Konsep wisata Rawa Pening merupakan kawasan wisata terpadu yaitu desa wisata/ outbound- 

waterpark-wisata belanja (pasar festival). Konsep terpadu ini diharapkan akan membuat 

pengunjung “datang dan datang lagi”. Demikian pula karena lokasinya berada di tepi jalan raya 

yang menghubungkankota Semarang dan Solo maka diharapkan kawasan ini merupakan rest 

area untuk berbelanja oleh-oleh khas setempat dan berwisata kuliner. 

Selain keindahan alam, Desa Lopait sebagai lokasi rencana pengembangan juga menempati 

wilayah yang jika dihubungkan dengan wisata disekitarnya berpotensi terjadinya integrasi yang 

menguntungkan.Hal ini dikarenakan adanya jalan setapak peninggalan jaman penjajahan yang 

menghubungkan Desa Lopait dengan daerah wisata Kesongo dan Tlogo.Jalan setapak yang 

hingga kini masih ada dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat jika dikembangkan dengan 

penambahan ruas maupun lebar jalan, maka dapat dijadikan sebagai jogging track atau jalur 

olahraga jalan. 

Pengembangan jalan setapak sebagai jalur untuk olahraga, semakin memperkuat wilayah 

untuk dijadikan obyek wisata berbasis ekowisata.Kegiatan yang dapat ditambahkan dengan 

adanya jogging track misalnya arena desa wisata/Outbound.Pengembangan ini juga melihat 

trend obyek wisata yang diminati oleh pengunjung beberapa tahun terakhir yang lebih condong 

ke arah permainan alam. Sasaran dari arena ini relatif lebih luas ketimbang wahana wisata air 

buatan (kolam renang dan sejenis waterpark), karena kegiatan ini dapat dilakukan dan tentu 

saja digemari oleh lebih banyak golongan usia. Meskipun demikian, wisata air mutlak ada, 

namun diupayakan tidak memiliki dampak lingkungan dan tidak mengurangi kesan alami pada 

obyek wisata yang berbasis ekowisata serta yang lebih penting adalah tetap memberikan 

pandangan yang luas akan panorama air Rawa Pening bagi pengendara di jalan raya dan tidak 

menjadikan kawasan Rawa Pening sebagai bagian belakang kawasan wisata. 

 

4.2 HUBUNGAN KELOMPOK RUANG 

Kegiatan dalam area Kawasan Wisata Rawa Pening dikelompokkan berdasarkan konsep 

pengelolaan yang akan dikembangkan yaitu : 

Tabel IV.2 
Pengelompokkan Wisata Berdasarkan Pengelolaan Rawa Pening 

KAWASAN WISATA RAWA PENING SEMARANG 

OUTBOUND/ DESA WISATA WATERPARK PASAR FESTIVAL 

Dikelola oleh masyarakat 
setempat, 
 

Dikelola oleh investor dengan 
sistem BOT 

Dikelola oleh Pemda dengan 
sistem leasing atau sewa bagi 
para pedagang 
Memberikan fasilitas berupa 
kios-kios, dasaran dan tenda  
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KAWASAN WISATA RAWA PENING SEMARANG 

OUTBOUND/ DESA WISATA WATERPARK PASAR FESTIVAL 

yang bisa digunakan oleh 
masyarakat lokal dalam kegiatan 
perdagangan seperti penjualan 
cindera mata, kerajinan, kuliner, 
hasil pertanian, perikanan. 

FASILITAS 
 Homestay 

 Jogging track 

 Wisata sampan 

 Wisata outbound (masyarakat 
menyediakan dan mengelola 
permainan ketangkasan) 

 Pengelolaan delman, sampan 
serta pemasukkanya dikelola 
oleh masyarakat.  

 Rekreasi air 

 Rekreasi darat 

 Restaurant/  foodcourt/ 
pujasera/ kuliner apung 

 Foodcourt, 

 Kios souvenir,  

 makanan dan pasar di ruang 
terbuka yang memanfaatkan 
lahan parkir 

Servis area seperti mushola, kantor pengelola, toilet, bengkel, P3K, gudang, gardu pandang 

Sumber : Hasil Analisis, 2010 

 

Bentuk pengelolaan yang telah diulas pada tabel IV.2 merupakan penggambaran bentuk 

kerjasama yang terjalin untuk pengelolaan terkait operasional dan perawatannya. Adapun 

kompensaasi yang diberikan oleh pihak investor dapat dijelaskan lebih jauh pada gambar 4.3, yakni 

diagram pembangunan fisik yang dilakukan pihak investor. 
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Sumber: Hasil Analisis, 2010 

 
Gambar 4.3 

Diagram Pembangunan Oleh Investor 
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4.3 KEBUTUHAN RUANG 

Tabel IV.3 
Kebutuhan Ruang (1) 

 JENIS RUANG KAPASITAS 
LUAS (m2) 

Indoor &Outdoor 
terbangun 

OUTDOOR 

 Kelompok Kegiatan Penerima 

 Area Penerima 

K
O

N
S

E
P

 T
E

R
B

U
K

A
, 

V
IE

W
 H

IN
G

G
A

 T
E

P
I A

IR
 T

A
M

A
N

 

Plaza dan pasar festival 
(kios-kios pedagang, 
dasaran dan tenda tempat 
penjualan hasil pertanian 
dan nelayan, wisata kuliner 
di ruang terbuka. 

 1000 orang 
pengunjung dan 

 Dasaran untuk100 
petani, 100 nelayan 

 
Menyatu dengan 

parkir (lihat 
perhitungan di bawah 

kelompok parkir) 

Kios, Stand PKL  

 2 x 3  sebanyak 30 unit 

 1.5 x3 sebanyak 60 unit 

 
500  

Taman dan penghijauan   1000 

Gate 1 buah 200  

Loket 3 buah 20  

Pusat informasi  20  

Stasiun Delman 

  4 buah @10 delman 
(menyebar di gate, 
halte bis 2 buah, di 
Kesongo dan Tlogo) 

500  

Halte bis  50  

Gardu Pandang       2 buah 200  

 Sub- Jumlah 1270 1000 

Jumlah 2270 
Sumber: Hasil Analisis, 2010 
 

Tabel IV.4 
Kebutuhan Ruang (2) 

 JENIS RUANG KAPASITAS 
LUAS (m2) 

Indoor dan Outdoor 
terbangun 

Outdoor tidak 
terbangun 

 Kelompok Kegiatan Pengelola 

K
O

N
S

E
P

  
M

U
D

A
H

 D
A

L
A

M
 

P
E

N
G

A
W

A
S

A
N

 
T

E
R

H
A

D
A

P
 L

IN
G

K
U

N
G

A
N

N
Y

A
 R.General Manager 1 org 16  

R.Sekretaris  1 org 9  

R. Staf Adm&Keu 4 org 15,12  

R. Staf Operasional 4 org 15,12  
R. Staf Perencanaan, Pengembangan, dan 
Pemeliharaan 

4 org 15,12  

R. Staf Promosi, Inform, dan Pemasaran 4 org 15,12  

R. Staf Personalia 4 org 15,12  

R. Staf Pengelola 50 org 189  

Hall 20%x72 org 11,52  
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 JENIS RUANG KAPASITAS 
LUAS (m2) 

Indoor dan Outdoor 
terbangun 

Outdoor tidak 
terbangun 

 Kelompok Kegiatan Pengelola 

R. Rapat 10 org 22  

R.Tamu 10%x72 org 8,65  

Musholla 15 org 15  

Lavatory 4 buah 13,92  

Dapur 1 buah 6  

Gudang 1 buah 9  

Pos Keamanan 1 buah 4  

 

 Sirkulasi 30% 113,9  

 SUB TOTAL 493,59 500 

Sumber: Hasil Analisis, 2010 

 
Tabei IV.5 

Kebutuhan Ruang (3) 

AREA PARKIR DAN PASAR FESTIVAL 

M
E

N
Y

A
T

U
 D

E
N

G
A

N
 

P
E

N
G

H
IJ

A
U

A
N

 

Mobil Pengunjung 200 mobil  2500 

Motor Pengunjung 500 motor  362 

Bus Pengunjung 10 bus  240 

Mobil Pengelola 10 mobil  180 

Motor Pengelola 50 motor  100 

  3382 

Sirkulasi 100%  3382 

   

 SUB TOTAL  6762 
Sumber: Hasil Analisis, 2010 

 

Tabel IV.6 
Kebutuhan Ruang (4) 

WATERPARK 

 JENIS RUANG KAPASITAS 
LUAS (m2) 

Indoor &Outdoor 
terbangun 

Outdoor tidak 
terbangun 

Kegiatan Rekreasi Air 

T
E

M
A

 B
A

R
U

 K
L

IN
T

IN
G

 

– 
K

O
N

S
E

P
 W

IS
A

T
A

 

T
E

R
P

A
D

U
 

W
A

H
A

N
A

 A
IR

 

Waterboom 

 Loket 
Sirkulasi 

1 buah 
 

2 

200 

 Hall 50 orang 40 

 R. Ganti 20 buah 24 

 R. Bilas 20 buah 32 

 Lavatory 10 buah 34,8 

 R. Penitipan barang 2 buah 12 
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WATERPARK 

 JENIS RUANG KAPASITAS 
LUAS (m2) 

Indoor &Outdoor 
terbangun 

Outdoor tidak 
terbangun 

Kegiatan Rekreasi Air 

 Tempat jemur + tempat 
tunggu 

  

 R.P3K 1 buah 12 

 Food court+ R. makan 50 orang 95 

 Dapur+Pantry 1 buah 37,5 

 Kolam Renang Dewasa 100 orang 500 

2000 

 Kolam Renang Anak 100 orang 200 

 Kolam Arus/ Lazy River  1 km, lebar 3m 

 Ember tumpah   

 Aqua tube, seluncuran 
Baru Klinting 

  

 Seluncuran sayembara.   

 Kolam ombak   

 Permainan air   

W
A

H
A

N
A

 D
A

R
A

T
 

 Sepeda angkasa   

1000 
 Flying fox   

 Perahu lesung, dayung   

 Berburu hantu   

 Gudang perahu karet 

 Gudang alat 
  100 

 Pangung terbuka 
dengan dengan 
background air 

  500 

JUMLAH 3.800 

Sumber :Hasil Analisis, 2010 

 

Tabel IV.7 
Kebutuhan Ruang (5) 

OUTBOUND DAN DESA WISATA 

 JENIS RUANG KAPASITAS 
LUAS (m2) 

Indoor dan Outdoor 
terbangun 

Outdoor tidak 
terbangun 

Kegiatan Rekreasi  Ekowisata/ Outbound 

K
O

N
S

E
P

 E
K

O
 

W
IS

A
T

A
 

Menikmati Pemandangan 
Di Jalan Colonial Dengan Sepeda Tandem, 
Delman Atau Jalan Kaki 

 Gazebo 

 
10 buah 

 
 

44 

Homestay 30  30 buah  
Lahan 

penduduk yang 
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OUTBOUND DAN DESA WISATA 

 JENIS RUANG KAPASITAS 
LUAS (m2) 

Indoor dan Outdoor 
terbangun 

Outdoor tidak 
terbangun 

Kegiatan Rekreasi  Ekowisata/ Outbound 

Bercocok Tanam 

Sawah 
Penduduk 

 dibiarkan alami 

Pembajakan  

Pembibitan  

Penggilingan Padi, Penumbukkan Padi  

   

Dermaga Perahu 

Rawa 

 

Memancing  
Bersampan dan Mengambil Eceng 
Gondok 

 

Mengolah Eceng Gondok  

Resto Pandang  

   
Arena Permaianan (Rekomendasi) 

Sawah dan 
kebun 

penduduk 

 

Kolam Lumpur Flying Fox  

Laba-Laba  

Meniti  

Pakecehan  

Terowongan  

 SUB TOTAL LOKASI DI LAHAN ALTERNATIF 1 
Sumber :Hasil Analisis, 2010 

 
Tabel IV.8 

Kebutuhan Ruang (6) 

 JENIS RUANG KAPASITAS 
LUAS (m2) 

Terbangun Tidak Terbangun 

Kelompok Kegiatan Penunjang 

K
o
n
s
e
p
k
o

  

 Lavatory 

 Di lokasi outbound 

 Di lokasi TIC/ pengelola 

 Di lokasi waterboom 

 Di pasar festival 

6,96  

 R.Peralatan 1 buah 9  

 R.Persiapan 20 org 36  

 R.Ganti 2 buah 8  

 Musholla (R.sholat) 104 org 104  

 Tempat wudhu 10 buah 8,4  

 Lavatory 4 buah 13,92  
Sirkulasi 30% 221,95 132 

 SUB TOTAL 961,79 572 
Sumber :Hasil Analisis, 2010 
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Tabel IV.9 
Kebutuhan Ruang (7) 

JENIS RUANG KAPASITAS 
LUAS (m2) 

Terbangun Tidak Terbangun 

Kelompok Kegiatan Pelayanan 

 R.Teknis (R.Genset) 1 buah 30  

 R.Panel Listrik 1 buah 9  

 R.Pompa 1 buah 9  

 R. Pompa dan Kontrol Kolam Renang 1 buah 36  

 R.Water Treatment 2 buah 160  

 Gudang 1 buah 9  

 Lavatory 1 buah 3,48  

 Pelayanan Informasi (Wartel) 4 buah 5  

 R. Tunggu 5 org 6  

 Pusat Informasi 1 buah 4  

 P3K, Pos Security dan SAR (R.Keamanan) 2 buah 18  

 Menara Pengawas 2 buah 18  

 SAR 1 buah 36  

 Ruang P3K 1 buah 12  

 R. Cleaning Service 1 buah 9  

 Gudang 1 buah 9  

 Lavatory 2 buah 7  

 Bengkel (Sepeda Air) 2 buah 23  

 Perahu 1 buah 49,56  

Sirkulasi 30% 147,91  
SUB TOTAL 640,95  

Sumber :Hasil Analisis, 2010 

 

Rekapitulasi jumlah luasan yang dibutuhkan tiap-tiap kelompok kegiatan dapat dilihat dalam 

tabel di bawah ini : 

Tabel IV.10 
Rekapitulasi Kebutuhan Ruang Rawa Pening 

No. Kelompok Kegiatan 
Luas (m2) 

Indoor dan Outdoor 
Terbangun 

Outdoor 
Tidak Terbangun 

1. 
Kelompok Kegiatan Penerima 1270 1000 

Kelompok Kegiatan Pengelola 500  

2. 
Kelompok Kegiatan Parkir dan Pasar Festival  6762 

Kelompok Kegiatan Waterpark 3800  
3. Kelompok Kegiatan Penunjang 960 572 
4. Kelompok Kegiatan Pelayanan 640 - 

TOTAL 7170 8334 
WATERPARK DAN PASAR FESTIFAL 

Waterpark 
Parkir dan Pasar 

Festival 
2 ha 
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No. Kelompok Kegiatan 
Luas (m2) 

Indoor dan Outdoor 
Terbangun 

Outdoor 
Tidak Terbangun 

ketersediaan lahan maka 17 ha 

 Sisa lahan untuk Lansekap tanaman buah 
dan konservasi sawah lestari 

DESA WISATA OUTBOUND 
Lahan penduduk di lokasi 1 dan Dusun 

Calombo 
Sumber :Hasil Analisis, 2010 
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ANALISIS MIKRO 
SUB-KAWASAN PENGEMBANGAN  

FESTIVAL MARKET 

 

 PUBLIC AREA 

 

 

PEMANDANGAN ALAM 

PUBLIC AREA 

 

 

WATERBOOM 

PRIVAT AREA 

 

 

 DERMAGA 

Stasiun Delman Pusat sebagai 

penghubung sub-kawasan 

dalam dan luar area wisata 

Jalur Delman dan Sepeda 

JALUR DIFABLE 

Gerbang terbuka, dengan konsep 

menjadikan RawaPening sebagai 

panoramik yang terlihat bebas dari 

koridor jalan 

 Parkir dan Halte Bus 

Jalur Bus Semarang - Solo 

SEMI-PUBLIC AREA 

 

 

DESA WISATA 

Digunakan agar semua pengunjung 

dapat melihat langsung dan 

merasakan udara dari Rawapening 

tanpa harusmembelitiket 
Ke Tlogo 

Ke Kesongo 

Pusat 

informasi 

waterpark 

Pasar festival  
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ANALISIS MIKRO 
SUB-KAWASAN PENGEMBANGAN  

Berisikan barisan PKL yang 
menjajakan aneka macam produk 
khas kawasan Rawapening dan 
sekitarnya dan juga menjajakan 
beberapa souvenir sebagai 

cindera mata lokasi wisata. 

Desa Wisata digunakan sebagai wisata 
pengolahan hasil alam Rawapening dan 
juga sebagai tempat peristirahatan bagi 

pengunjung. 

FESTIVAL MARKET 

NAGA BARUKLINTING SEBAGAI ICON 

WATERPARK 

Waterpark tanpa pembatas massive, kolam tanpa biri atau canal digunakan 

sebagai pembatas yang diharapkan tidak menghalangi view ke arah rawa 

DESA WISATA 
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UNSUR PENDIDIKAN 

Unsur Konservasi Lingkungan dan Sosial Budaya Masyarakat 

Jalan Semarang Solo 

Jalan kampung menuju 
lokasi 2 (desa wisata) 

Rawa pening 

dermaga 

WATERPARK 

PASAR FESTIVAL 

kebun 

sawah 

LOKASI 1 
DESA WISATA 
DUSUN CALOMBO 

Potensi lokasi dan karakter masyarakat dalam memanfaatkan lingkungannya sebagai mata pencaharian seperti bercocok 
tanam, mencari ikan, memetik dan mengeringkan tanaman eceng gondok akan dikembangkan sebagai lokasi desa wisata 
dengan tema pendidikan. Wisata pendidikan mengajak wisatawan untuk lebih mengenal dan mengetahui serta ikut terlibat 
dalam kehidupan masyarakat lokal. 

sawah 
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PENJERNIHAN AIR 

PENGOLAHAN AIR BERSIHYANG  
DAPAT DILIHAT OLEH 
PENGUNJUNG 
Contoh kasus : kompleks Marina 
Barrage Singapura. 
 
Marina Barrage merupakant empat 
pengolahan air bersih, yang diambil 
dari bahan dasar air laut untuk 
memenuhi kebutuhan akan air 
bersih sebanyak 1.600.000 m3/ hari 
untuk 4.900.000 jiwa penduduk. 
Selain itu, tempat tersebut dipakai 
sebagai tempat kunjungan wisata 
mancanegara. 

Jalan Semarang 

Solo 

Jalan kampung 
menuju lokasi 2 
(desa wisata) 

Rawa pening 

dermaga 

WATERPARK 

PASAR FESTIFAL 

kebun 

sawah 

sawah 

sawah 

LOKASI 1 

DESA WISATA 
DUSUN CALOMBO 

SUMBER AIR WATERPARK 

Bila tidak menggunakan sumber air alami 
maka perlu digunakan teknologi pengaliran 
air darI sUmur bor guna membuat wahana air 
ini nampak spektakuler. Debit air kurang lebih 

1.500 liter/ detik. 

SUMUR BOR 

Pengadaan air bersih di Kawasan Rawapening secara keseluruhan bersumber pada mata air 
Muncul, dengan debit air 3.000 liter/detik. Jaringan air bersih di Sub Kawasan Tlogo 
bersumber pada mata air di Gunung Rong (Ngemplak Nom). Selain dari mata air, sumber air 
bersih di Sub KawasanTlogo juga berasal dari sumber Rong Tuwo dengan debit air 6 
liter/detik, dan Ngemplak Nom dengan debit 5 liter/detik. Untuk mengalirkan sejauh 15 km 
maka perlu dibuat menara air di dekat sumber air. 

MATA AIR MUNCUL (JARAK DARI LOKASI +/- 15 KM) 

Kawasan Rawapening termasuk dalam daerah Aliran Sungai (DAS) Tuntang yang mengalir dari selatan 
menuju ke arah utara atau timur/timur laut, bermuara ke arah Laut Jawa. Rawapening dapat dikatakan 
merupakan hulu utama Sungai Tuntang karena hulu sungai yang berasal dari sekitar Gunung Ungaran di 
sebelah barat dari Gunung Merbabu di sebelah selatan alirannya sebagian besar masuk ke Rawapening, 
dan dari Rawapening masuk ke Sungai Tuntang. Sungai ini dimanfaatkan untuk Pembangkit Listrik 
Tenaga Air (PLTA) Jelok dan PLTA Trimo. Saat ini pemanfaatan Rawapening disamping untuk kegiatan 
wisata berbasis alam, juga untuk keperluan pembangkit tenaga listrik, pengairan atau irigasi dan 
perikanan. Rawapening merupakan sumber air utama untuk mengairi sawah kurang lebih seluas 39.277 
Ha, yang meliputi Kabupaten Semarang, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Demak. Untuk perikanan 
darat ditangani oleh Dinas Perikanan Kabupaten Semarang.  
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Salah satu metode guna menjaring pengunjung adalah adanya wahana ombak buatan. Pengunjung akan merasakan sensasi berolah raga di tepi pantai. Pada kolam 

renang dengan ombak buatan, udara ditiupkan keluar masuk sebuah ruang di tepi kolam yang mendorong air sehingga bergoyang naik-turun menjadi ombak. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLAM OMBAK BUATAN 

2-3 

meter 

Jalan Semarang Solo 

Rawa pening 

dermaga 

WATERPARK 

PASAR FESTIVAL 

kebun 

sawah 

sawah 

sawah 

LOKASI 1 

DESA WISATA 
DUSUN CALOMBO 

Permainan ombak diharapkan terlihat dari 
jalan raya, sarana marketing pada 

pengguna jalan yang cukup padat 

Jalan kampung 
menuju lokasi 2 
(desa wisata) 
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Jalan Semarang Solo 

Rawa pening 

dermaga 

WATERPARK 

PASAR FESTIFAL 

kebun 

sawah sawah 

sawah 

LOKASI 1 

DESA WISATA 
DUSUN CALOMBO 

dermaga 

LANSEKAP 

TANAMAN BUAH jenis-jenis tanaman 

buah akan di tanam sebagai lansekap 

AQUA SCAPE 
LANSEKAP ALAMI 

TANAMAN 
PENEDUHUNTUK PARKIR 

kebun 
LUAS LAHAN ALTERNATIF 2 ADALAH 17 HA, YANG 
AKAN DIRENCANAKAN SEBAGAI WATERPARK DAN 
PASAR FESTIFAL SELUAS 2 HA, SISANYA TETAP 
SEBAGAI SAWAH LESTARI DAN KEBUN BUAH 
(SETELAH 3- 5 TAHUN TANAM DIPERASIONALKAN 
BAGI PENGUNJUNG) 

Jalan kampung 
menuju lokasi 2 (desa 
wisata) 
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KOLAM ARUS SEBAGAI PEMBATAS KAWASAN WATERPARK, TANPA DINDING SEHINGGA MENDAPATKAN VIEW YANG LUAS 

Jalan Semarang Solo 

Rawa pening 

dermaga 

WATERPARK 
kebun 

sawah 

sawah 

sawah 
LOKASI 1 

DESA WISATA 
DUSUN CALOMBO 

PASAR FESTIVAL 

Jalan kampung 
menuju lokasi 2 
(desa wisata) 
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4.4 KONSEP KELEMBAGAAN 

4.4.1 Kelembagaan Zona 1 

Zona 1 merupakan zona wisata yang dibangun oleh pihak swasta atau investor sebagai 

kompensasi ijin pengelolaan dan hak guna bangun areal wisata waterpark. Zona ini nantinya akan 

langsung dikelola oleh pemerintah, dengan pembagian kerja pada bentuk pengelolaan melalui 

manajemen estate yang baik. Contain pada Zona 1 antara lain adalah pasar festival, pusat informasi 

atau TIC, areal parkir, dan gardu pandang. Beberapa kegiatan tersebut tentu memerlukan bentuk 

pengelolaan yang sedemikian rupa sehingga dapat beroperasional dengan baik dan berelanjutan. 

Berikut diagram pengelolaan pada zona 1 berdasarkan jenis aktivitas yang berkembang agar tidak 

terjadi tumpang tindih (overlapping) pada pengelolaan pada tiap aktivitasnya. 

 

Sumber: Hasil Analisis, 2010 

Gambar 4.4 

Kelembagaan Pada Zona 1 Wisata Rawa Pening 

Zona 1 

Pasar Festival 
Pusat Informasi Wisata 

(TIC) 
Areal Parkir Gardu Pandang 

Pengelolaan Manajerial oleh Dinas terkait 

TIC: 
1. Dinas Pariwisata 

Kota Semarang 

2. Dinas Pariwisata 

Kab. Semarang 

 

Areal Parkir: 
1. PemKab. 

Semarang 

(retribusi & 

pajak) 

 

Gardu Pandang: 
1. Dinas Pariwisata 

Kab. Semarang 

2. Paguyuban 

Fotografi Kota 

Semarang 

Pemerintah Kabupaten Semarang 

Pasar Festival: 
1. Disperindag 

2. Paguyuban 

Pedagang 

Kecamatan 

Tuntang 

 

Manajemen Estat: 
Keanggotaannya merupakan gabungan dari orang-orang pengelolaan manajerial 

ditambah dengan tenaga operasional dan perawatan dari masyarakat lokal  

Ticketing Gardu Pandang 
dan Retribusi Parkir 
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Pada diagram Kelembagaan Zona 1 telah diterangkan bentuk pengelolaan baik secara 

manajerial, maupun manajemen estat-nya. Pengelolaan Manajerial yang terkait langsung dengan 

Dinas Kepemerintahan merupakan gambaran porsi pertanggungjawaban dari masing-masing dinas 

untuk berkontribusi dalam pengembangan aktivitas tersebut. Lain halnya dengan porsi 

pertanggungjawaban terkait dengan operasional dan perawatan yang dikelola oleh perwakilan dari tiap 

pengelola manajerial ditambah dengan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat lokal. 

Manajemen estat yang dimaksudkan disini, merupakan divisi atau bagian yang bertanggung 

jawab penuh terhadap proses operasional dan perawatan untuk tiap-tiap aktivitas yang berkembang. 

Perannya yang lebih ke arah teknis mengharuskan personelnya untuk dapat memantau aktivitas wisata 

pada Zona 1 secara keseluruhan. Dengan adanya manajemen estat, diharapkan segala bentuk 

kebutuhan terkait dengan operasional, perawatan (jika ada komplain kerusakan), maupun 

keberlanjutan aktivitas dapat dikelola secara terpadu. 

4.4.2 Kelembagaan Zona 2 

Zona 2 merupakan zona wisata yang dibangun dan dikelola oleh pihak investor. Pengelolaan 

pada zona ini menggunakan sistem kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Semarang berupa BOT 

(Build Operate Transfer). Peran pemerintah disini tidak lagi sebagai provider, namun lebih ke arah 

peran sebagai enabler mengingat pemerintah hanya menyediakan lahan untuk selanjutnya dikelola dan 

dimanfaatkan pihak investor. Hak mengelola lahan serta hak guna bangun yang dimiliki oleh pihak 

investor pada sistem BOT merupakan perjanjian kontrak kerja dalam kurun waktu 20 tahun, dan untuk 

selanjutnya dikembalikan sebagai aset milik pemerintah Kabupaten Semarang. Bentuk kelembagaan 

Zona ini tentu akan berbeda pada 20 tahun pertama dengan sesudah aset dikembalikan pada 

pemerintah. Contain pada Zona 2 merupakan zona dengan aktivitas permainan air buatan, yakni 

berupa waterpark. Berikut diagram pengelolaan pada zona 2 dapat dilihat ulasan mendetailnya pada 

gambar 4.5 dan 4.6. 



 

 
IV - 26 M a s t e r p l a n  W i s a t a  R a w a p e n i n g 

a. Kelembagaan Zona 2 pada 20 tahun pertama (oleh Investor) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pada saat Zona 2 masih dalam kuasa pihak Investor sebagai pemilik dan pengelola 

tunggal, pemerinta setempat dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang 

berperan sebagai pihak pengawas, yak bertanggung jawab untuk memonitoring serta 

melakukan peringatan apabila aktivitas wisata yang ada pada waterpark tidak sesuai 

dengan ketentuan pengembangan yang telah disepakati pada awal pembangunan. 

Kesesuaian tersebut juga termasuk kesinambungan dengan daya dukung lahan. 

b. Kelembagaan Zona 2 setelah diserahkan pada pemerintah Kabupaten Semarang 

sebagai aset daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Analisis, 2010 

Gambar 4.5 

Kelembagaan Pada Zona 2 (Oleh Investor) 

Zona 2 

WATERPARK 

Manajemen Estat 
Merupakan pihak yang ditunjuk langsung oleh investor, bertanggung jawab mengelola zona 2 

(waterpark), baik dalam proses operasional maupun perawatan pada keseluruhan zona. 

Pemerintah : Dinas Pariwisata 
Kabupaten Semarang dan Dinas Cipta 
Karya dan Tata Ruang Kota Semarang 

Merupakan dinas yang memantau kegiatan 
wisata Zona 2 

Sumber: Hasil Analisis, 2010 

Gambar 4.6 

Kelembagaan Pada Zona 2 (Oleh Pemerintah) 

Pengelolaan Manajerial oleh Dinas terkait 

Zona 2 

WATERPARK 

Manajemen Estat 
Merupakan divisi yang bertanggung jawab sebagai manajemen estat Zona 2, dengan keanggotaan dari 

perwakilan pihak pengelola manajerial oleh dinas terkait ditambah dengan tenaga operasional dan perawatan 
dari masyarakat lokal  

1. Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang 

2. Dinas Pariwisata Kota Semarang 

3. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 
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4.4.3 Kelembagaan Zona 3 

Zona 3 merupakan zona dengan kegiatan wisata yang mengunggulkan keindahan alam. Hal ini 

dikarenakan jenis wisata pada zona 3 ini berupa Desa Wisata. Desa Wisata merupakan suatu daerah 

yang berada pada wilayah administrasi Dusun Kalombo Desa Lopait Kecamatan Tuntang Kabupaten 

Semarang. Dusun Kalombo memang dikenal sebagai desa wisata yang timbul secara natural. Pada 

awalnya, daerah ini hanya menawarkan penginapan berbentuk homestay yang dikelola secara 

swadaya oleh masing-masing pemilik rumah. Karakteristik Desa Kalombo merupakan potensi wisata 

yang jika dilengkapi dengan fasilitas pendukung akan dapat berkembang dan menjadi daya tarik 

tersendir bagi pengunjung Rawa Pening. Sejalan dengan hal tersebut, dengan bantuan dari pihak 

investor untuk pembangunan sarana prasarana dasar untuk homestay, serta ditambah dengan jalur 

sepeda maupun dokar yang terintegrasi dengan daerah Rawa Pening diharapkan akan semakin 

mendukung kemajuan desa wisata itu sendiri. Jenis pengelolaan pada zona ini menggunakan sistem 

kerjasama BOO (Build Own Operate), yakni pembangunan fisik dilaksanakan oleh investor lalu diserahkan pada 

masyarakat sebagai pengelola sekaligus pemilik. Berikut diagram pengelolaan pada zona 3, yang ditunjukkan 

pada gambar 4.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4 Hubungan Kelembagaan Makro 

Merupakan gambaran keterkaitan sistem kelembagaan antar zona pada obyek wisata Rawa 

Pening. Sistem kelembagaan yang ada pada ketiga zona tersebut merupakan kolaborasi dari dinas 

maupun pihak yang berkontribusi pada setiap zona. Pada sistem kelembagaan secara makro yang 

dijelaskan pada gambar 4.8, merupakan sistem kelembagaan pusat, memiliki kuasa tertinggi dalam 

Zona 3 

Wisata Delman Wisata Bersepeda Homestay 

Pengelolaan Manajerial: 
1. Kelompok (paguyuban) Pemilik 

Homestay 

2. Paguyuban Pengendara Delman 

3. Paguyuban Persewaan Sepeda 

Manajemen Estat: 
Keanggotaannya merupakan gabungan 
dari orang-orang pengelolaan manajerial 

ditambah dengan tenaga operasional 

dan perawatan dari masyarakat lokal  

Sumber: Hasil Analisis, 2010 
 

Gambar 4.7 

Kelembagaan Pada Zona 3 

TICKETING 



 

 
IV - 28 M a s t e r p l a n  W i s a t a  R a w a p e n i n g 

pengelolaan ketiga zona. Adapun kuasa tertinggi yang dimiliki oleh sistem ini tidak bersifat top down, 

hal ini dikarenakan yang dipergunakan sebagai dasar pengelolaan ketigas zona lebih cenderung 

bersifat bottom up planning. Karakteristik kelembagaan yang seperti ini lebih mengedepankan aspirasi 

dari kelembagaan yang ada di bawahnya. Namun demikian, kuasa tertinggi yang bersifat mengikat ini 

merupakan kuasa untuk menegur serta membatasi pengembangan pada tiap zona berdasarkan 

kesepakatan dan peraturan perundangan yang ada. 

 

 
Zona 1 Zona 2 Zona 3 

Pengelolaan Kelembagaan Obyek Wisata Rawa 
Pening 

1. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota 
Semarang 

2. Badan Lingkungan Hidup 
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Semarang 
4. Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten 

Semarang 
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
6. Investor 
7. Paguyuban Pedagang Kecamatan Tuntang 

8. Paguyuban Fotografi Kota Semarang 
9. Kelompok (paguyuban) Pemilik Homestay 

10. Paguyuban Pengendara Delman 

11. Paguyuban Persewaan Sepeda 

12.  

Sumber: Hasil Analisis, 2010 
 

Gambar 4.8 
Kelembagaan Makro (keseluruhan) 
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4.5 PORSI INVESTASI OLEH PEMERINTAH, MASYARAKAT, INVESTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Analisis, 2010 
 

Gambar 4.9 
Diagram Kerjasama Pemerintah, Swasta, dan Pemberdayaan Masyarakat 

 
 Wahana Air 
 Wahana darat 

 Resto Apung 

 TIC 
 Parkir Komunal 
 Gardu Pandang 
 Kios 200 buah 
 Tenda kuliner 200 

pedagang 
 Reklame 
 Tiket masuk outbound 

 
Alternatif 1 (lahan masyarakat) 
 Stasiun Delman 
 Arena Outbound dan Edu 

Games 
 Perbaikan Jalan setapak 
 Robbana, Jaranan, dan 

Prajuritan 
Oleh Investor = Rp 5 M 

PEMASUKAN 
Rp 104.000.000.000,- 

 
-  Tiket masuk wahana air 
-  Tiket masuk wahana 

darat 
-  Sewa alat 
-  Restoran Apung 
-  Sewa Stand 
 makanan dan 
 minuman 

 

Diperhitungkan BEP untuk Zona 2 

(Investor) pada tahun ke-2 

PEMASUKAN 
Rp 7.000.000.000,- 

 

- Iklan/ reklame 

- Karcis Parkir 
- Gardu Pandang 

(fotografi 
panorama alam) 

- Pasar Festival 

- Lapak 

- Tiket masuk 

arena Outbound 

PENGELUARAN 
Rp 148.400.000,-/ 

thn 
 

Operasional dan 

Maintanance 

Zona 2 pengelolaan oleh Pemerintah dengan bentuk kerjasama BOT, maka 

di tahun ke-20 Pemerintah mendapat aset kembali lahan dan Obyek Wisata 

PEMERINTAH - TANAH BENGKOK 

20 M 
INVESTOR 

40 M 
MASYARAKAT LOKAL 

PEMBEBASAN LAHAN ALTERNATIF 2  

17 HA = 20M 
PEMBANGUNAN WATERPARK , 

PASAR FESTIVAL-DESA WISATA 

40 M 

POTENSI SOSIAL BUDAYA 

LOKASI DI ALTERNATIF 1 

WATERPARK 

10 HA 
 

PASAR FESTIVAL PARKIR 

7 HA 
DESA WISATA - 

OUTBOUND 

40 M 5 M 5 M 

 
 

Estimasi perolehan 
biaya untuk kegiatan 

yang dikelola oleh 
masyarakat sebesar 

Rp 2,4 M / thn 

 

PENGELUARAN 
Rp 10.700.000.000,- 

 
Operasional dan 

Maintanance 
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4.6 PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA RAWA PENING 

4.6.1 Perhitungan Financial Analysis Zona 1 – TIC dan Pasar Festival (Pemerintah) 

Merupakan zona yang nantinya akan dikelola oleh pemerintah, dengan pembangunan fisik 

yang dilakukan oleh investor dari pihak swasta. TIC merupakan gedung yang berfungsi sebagai pusat 

informasi kepariwisataan yang ada di Jawa Tengah. Informasi kepariwisataan yang ditawarkan pada 

pengunjung berupa macam pariwisata yang tersedia, bentuk pencapaian atau akses menuju lokasi 

wisata dan/ berupa pilihan akomodasi alat transportasi serta pilihan tempat tinggal. Dengan adanya 

kelengkapan informasi terkait dengan pariwisata, diharapkan mampu mengenalkan potensi wisata 

yang mungkin sebelumnya kurang diminati atau sepi pengunjung akibat minimnya informasi mengenai 

bentuk wisata-wisata tersebut, sehingga dapat memajukan pariwisata di Jawa Tengah. 

Gedung TIC juga dilengkapi dengan fungsi fasilitas umum seperti mushola, WC/ Kamar Mandi, 

selain itu juga ada ruangan yang difungsikan sebagai nursery’s room. Kelengkapan ini dinilai tepat jika 

diletakkan pada gedung TIC, mengingat letak gedung TIC yang berada di daerah terdepan lokasi 

obyek wisata. Fasilitas umum tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan para pengunjung 

yang baru saja menempu perjalanan guna mencapai obyek wisata. Bentuk-bentuk pelayanan akan 

kenyamanan pengunjung lainnya seperti aksesibilitas bagi kaum difable (different ability) sudah mulai 

dipikirkan. 

Aktivitas lain pada Zona 1 yakni berupa Pasar Festival. Adanya Pasar Festival merupakan 

upaya merelokasi PKL yang sebelumnya tersebar di sepanjang Jalan Fatmawati dan daerah Kesongo. 

Hal ini diharapkan akan mampu menciptakan kerjasama masyarakat setempat dengan pemerintah 

dapat terjalin dengan harmonis. Selain itu, bentuk pemusatan yang diusung pada konsep Pasar 

Festival ini dinilai akan mampu meningkatkan pendapatan para pedagang, mengingat lokasi jual beli 

yang lebih tertata dan memiliki daya tarik lebih pada para calon pembeli berupa obyek wisata yang 

berada pada satu lokasi yang sama. 

Bentuk pasar festival terdiri dari kios berukuran 2x3 meter sebanyak 75 unit dan 1.5x3 meter 

sebanyak 125 unit. Mengingat kondisi dimana pembangunan fisik telah diupayakan dari pihak investor, 

maka perhitungan pada Zona 1 yang diuraikan pada tabel IV.11 dimulai sebelum kegiatan konstruksi 

dimulai dan dilanjutkan setelah tahun 1, atau mulai beroperasi pada tahun ke-2. 
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Tabel IV.11 
Financial Analysis Zona 1 

Item 
Cost Benefit 

Asumsi Jumlah Durasi Tahun Total/ Thn Asumsi Jumlah Durasi Tahun Total/ Thn 

Pembebasan 
Lahan 

Rp 120.000/ m² 170.000 m² 1x 1 20.400.000.000 
     

PBB 

    

 

- PBB Thn 1/ m² 
- 0.5% x 20% x  

Rp120.000 = Rp120/m² 

- Rp120x170.000 m² = 
Rp20.400.000/ tahun 

170.000 m² 1 tahun 0-1 20.400.000 

Biaya Listrik, 
Dan Air 

Listrik daya 
450W/ kios = 

Rp 45.000 
200 19 tahun 2-20 108.000.000 

     

Air 
Rp 15.000,- 

200 19 tahun 2-20 36.000.000 

Kebersihan 

Dengan asumsi 
biaya/bulan 

Rp 200.000,- 
menangani 

Pasar Festival, 
TIC dan Areal 

1 Zona 19 tahun 2-20 2.400.000 

     

Uang Sewa 
Kios 

     Ada 200 unit kios 

2 x 3 m 
Biaya Sewa 

Rp 500.000/bulan 
75 unit 19 tahun 2-20 450.000.000 

1.5 x 3 m 
Biaya Sewa 

Rp 400.000/bulan 
125 unit 19 tahun 2-20 600.000.000 

Sewa tempat 
nelayan dan/ 
petani dalam 
Kegiatan Pasar 

     - Disediakan 200 lapak 
khusus yang ditujukan 
bagi Nelayan dan/ 
Petani setempat yang 

365 hari/ 
tahun 

19 tahun 2-20 730.000.000 
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Item 
Cost Benefit 

Asumsi Jumlah Durasi Tahun Total/ Thn Asumsi Jumlah Durasi Tahun Total/ Thn 

Festival Hasil 
Bumi, yang 
diadakan setiap 
hari 

ingin menjual hasil 
panennya 

- Biaya sewa/lpk 
= Rp 10.000/hari 

Pendapatan 
dari Iklan atau 
Reklame 

     Bentuk reklame atau 
iklan: 

- Iklan besar di 5 titik  
- @ Rp 250.000.000/ 
lokasi per tahun 

 
2 iklan, 

kontrak /5 
tahun 

19 tahun 
= ± 4 

periode 
2-20 2.500.000.000 

- 4 Iklan kecil yang 
tersebar di 20 titik 
strategis 

- @ Rp 20.000.000/  
lokasi per tahun 

4 iklan, 
kontrak/ 
5 tahun 

19 tahun 
= ± 4 

periode 
2-20 1.600.000.000 

Gardu Pandang 

     

- Pocket Camera 
Rp 5.000,- 

35 x 209 
(hari kerja) 

19 th 2-20 36.575.000 

80 x 156 
(akhir 
pekan) 

19 th 2-20 62.400.000 

- Semi-pro Cam 
Rp 8.000,- 

5 x 209 19 th 2-20 8.360.000 

30 x 156 19 th 2-20 37.440.000 

- Profesional Cam 
Rp 15.000,- 

25 x 209 19 th 2-20 78.375.000 

50 x 156 19 th 2-20 117.000.000 

- Video Camera 
Rp 20.000,- 

15 x 209 19 th 2-20 62.700.000 
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Item 
Cost Benefit 

Asumsi Jumlah Durasi Tahun Total/ Thn Asumsi Jumlah Durasi Tahun Total/ Thn 

40 x 156 19 th 2-20 124.800.000 

Pemasukan 
dari pemakaian 
areal parkir 
komunal 

     Pendapatan 
Tarif Parkir/ hari 
dengan asumsi 
pengunjung: 

- Hari kerja 
(Senin-Kamis) :   250 
orang 

- 50 Motor 
@Rp 1.500 
= Rp 75.000/hr 

- 30 Mobil 
@Rp 2.500 
= Rp 75.000/hr 

- Total = 
Rp 150.000/hr 

209 hari/ 
tahun 

19 tahun 2-20 31.350.000 

     - Akhir pekan (Jumat-
Minggu) : 1000 
orang 

- 100 Motor 
@Rp 2.000 
= Rp 200.000/hr 

- 70 Mobil 
@Rp 3.000 
= Rp 210.000/hr 

- 10 Bus 
@Rp15.000 
= Rp 150.000/hr 

- Total =  
Rp 560.000/hr 

156 hari/ 
tahun 

19 tahun 2-20 87.360.000 
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Item 
Cost Benefit 

Asumsi Jumlah Durasi Tahun Total/ Thn Asumsi Jumlah Durasi Tahun Total/ Thn 

PBB       

- PBB Tahun 
Operasional/ m² 

- 0.5% x 20% X Rp 
5.000.000 
= Rp 5.000/m² 

- Rp 5.000 x 100.000m² 
= Rp 500.000.000/thn 
 

100.000 m² 
(Luas Lahan 
Terbangun) 

19 tahun 2-20 500.000.000 

Perawatan 
Pasar Festival 

- Kios 2 x 3 m 
= Rp 750.000/ 
tahun 

75 
Unit 

19 tahun 2-20 750.000 
     

- Kios 1.5 x 3 m 
=Rp1.250.000 
/tahun 

125 
unit 

19 tahun 2-20 1.250.000 

Total per tahun Rp 20.400.000.000,- (pada tahun 1 saja) dan Rp 148.400.000,- Rp 20.400.000,- (pada tahun 1 saja) Rp 7.026.360.000,- 
Sumber: Hasil Analisis, 2010 
 

Berdasarkan tabel perhitungan financial analysis di atas, diperoleh 

perkiraan keadaan keuangan per tahun pada Zona 1. Berbekal hasil asumsi 

tersebut, dapat diketahui nilai nominal pada tahun berlaku dengan 

menggunakan suku bunga flat sebesar 15% per tahun. Perhitungan 

nominal pada tahun berlaku akan menghasilkan PV Cost dan PV Benefit 

yang selanjutnya digunakan untuk menghitung nilai Benefit Cost Ratio 

(BCR) dan Nett Product Value (NPV). Berikut perhitungan per tahunnya 

tercantum dalam tabel IV.12. 

Tabel IV.12 
BCR dan NPV Berdasarkan Finansial Analysis untuk Zona 1 

TAHUN COST BENEFIT PV COST PV BENEFIT 

1 Rp 20.400.000.000 Rp 20.400.000 C1 (p/f,15%,1) = 17.739.840.000 B1 (p/f,15%,1) = 17.739.840 

2-20 Rp 148.400.000 Rp  7.026.360.000 C2 (p/f,15%,2)*(p/a,15%,17) B2 (p/f,15%,2)*(p/a,15%,17) 
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TAHUN COST BENEFIT PV COST PV BENEFIT 

=  148.400.000*0,7561*6,0472 

=  Rp 678.527.527,3 

=  11.270.000.000 * 0,7561 * 6,0472 

=  Rp 51.529.684.858,40 

TOTAL RP 18.418.367.530,- Rp 51.547.424.700,- 
 Sumber : Hasil Analisis, 2010 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka akan diperoleh perhitungan BCR 

dan NPV berdasarkan Finansial Analysis untuk Zona 1. 

BCR = B/C 

 = 51.547.424.700 / 18.418.367.530 

 = 2,79 = 2,8 

NPV = B–C 

 = 51.529.684.860 - 18.418.367.530 

 = Rp 33.219.057.170 

Dari hasil perhitungan BCR dan NPV di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan pembangunan pada zona 1 secara finansial layak untuk 

dilakukan. Hal ini dikarenakan nilai BCR yang lebih dari 1, yaitu 2,8 dan 

nilai NPV yang merupakan bilangan positif. Berikut perhitungan cashflow 

untuk zona 1, perhitungan ini bermanfaat untuk mengetahui pola aliran 

dana yang dengan begitu akan diketahui Payback Period dari proyek 

pembangunan zona 1. Berikut perhitungan payback period zona 1 yang 

diulas secara terperinci pada tabel IV.13. 
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Tabel IV.13 
Cash Flow dan Payback Period 

TAHUN COST BENEFIT P/F,15%,N PV COST PV BENEFIT AKUMULASI 

1 20,400,000,000.00 20,400,000.00 0.8696 17,739,840,000.00 17,739,840.00 -17,722,100,160.00 

2 148,400,000.00 7,026,360,000.00 0.7561 112,205,240.00 5,312,630,796.00 -12,521,674,604.00 

3 148,400,000.00 7,026,360,000.00 0.6575 97,573,000.00 4,619,831,700.00 -7,999,415,904.00 

4 148,400,000.00 7,026,360,000.00 0.5718 84,855,120.00 4,017,672,648.00 -4,066,598,376.00 

5 148,400,000.00 7,026,360,000.00 0.4972 73,784,480.00 3,493,506,192.00 -646,876,664.00 

6 148,400,000.00 7,026,360,000.00 0.4323 64,153,320.00 3,037,495,428.00 2,326,465,444.00 

7 148,400,000.00 7,026,360,000.00 0.3759 55,783,560.00 2,641,208,724.00 4,911,890,608.00 

8 148,400,000.00 7,026,360,000.00 0.3269 48,511,960.00 2,296,917,084.00 7,160,295,732.00 

9 148,400,000.00 7,026,360,000.00 0.2843 42,190,120.00 1,997,594,148.00 9,115,699,760.00 

10 148,400,000.00 7,026,360,000.00 0.2472 36,684,480.00 1,736,916,192.00 10,815,931,472.00 

11 148,400,000.00 7,026,360,000.00 0.2149 31,891,160.00 1,509,964,764.00 12,294,005,076.00 

12 148,400,000.00 7,026,360,000.00 0.1869 27,735,960.00 1,313,226,684.00 13,579,495,800.00 

13 148,400,000.00 7,026,360,000.00 0.1625 24,115,000.00 1,141,783,500.00 14,697,164,300.00 

14 148,400,000.00 7,026,360,000.00 0.1413 20,968,920.00 992,824,668.00 15,669,020,048.00 

15 148,400,000.00 7,026,360,000.00 0.1229 18,238,360.00 863,539,644.00 16,514,321,332.00 

16 148,400,000.00 7,026,360,000.00 0.1069 15,863,960.00 751,117,884.00 17,249,575,256.00 

17 148,400,000.00 7,026,360,000.00 0.0929 13,786,360.00 652,748,844.00 17,888,537,740.00 

18 148,400,000.00 7,026,360,000.00 0.0808 11,990,720.00 567,729,888.00 18,444,276,908.00 

19 148,400,000.00 7,026,360,000.00 0.0703 10,432,520.00 493,953,108.00 18,927,797,496.00 

20 148,400,000.00 7,026,360,000.00 0.0611 9,067,240.00 429,310,596.00 19,348,040,852.00 

      Sumber : Hasil Analisis, 2010 
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Berdasarkan tabel cash flow di atas, dari proyek yang ada pada Zona 1 pada tahun ke-6 akan 

ada pengembalian modal. Dengan kata lain, Break Event Point untuk Zona 1 adalah selama 5 tahun. 

4.6.2 Perhitungan Financial Analysis Zona 2  

Mencakup waterboom, restoran pandang dan parkir komunal yang dikelola oleh investor. Pada 

zona 2 memiliki lebih banyak pengeluaran atau cost terutama pada tahun awal dimana pengerjaan 

konstruksi berlangsung. Hal ini dikarenakan pada perhitungan zona 2 juga ditambahkan pembiayaan 

dari zona-zona lain, terkait dengan bentuk kerjasama yang dipilih antara pemerintah dan investor. 

Bentuk kerjasama dimana investor mendapatkan lahan pengembangan bisnis dengan kewajiban untuk 

menyediakan fasilitas dasar daerah wisata dan beberapa bangunan yang selanjutnya dikelola oleh 

pemerintah dan masyarakat setempat. 

Pembangunan fisik tersebut meliputi pembuatan Gapura, arena water boom, arena bermain, 

restoran pandang, parkir komunal, gedung TIC, Pasar Festival, 2 (dua) Gardu Pandang, 4 (empat) 

Stasiun Delman, perbaikan Jalan Setapak, Dermaga, pemenuhan Fasilitas Umum dan lain sebagainya. 

Beberapa bentuk pembangunan tersebut dialokasikan pada lahan seluas 17 Ha. Proporsi pnggunaan 

lahan disesuaikan dengan ketentuan kepadatan bangunan yang diperbolehkan, yakni 40:40:20, antara 

lain 40% untuk RTH, 40% lahan terbangun dan 20% dikembangkan untuk keperluan fasilitas umum 

dan sosial. Dari ketentuan tersebut, diperoleh luasan lahan sebesar 7.2 Ha yang dapat dimanfaatkan 

untuk kepentingan wisata. Pembangunan fisik berlangsung pada tahun ke-0 hingga tahun ke-1. Berikut 

tabel IV.14 berisi tentang perhitungan pembangunan hingga tahap operasional dan maintenance pada 

Zona 2. 
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Tabel IV.14 
 Financial Analysis Zona 2 

ITEM 
COST BENEFIT 

Asumsi Jumlah Durasi Tahun Total/ Th Asumsi Jumlah Durasi Tahun Total/ Th 

KONSTRUKSI 

PBB 

- PBB Tahun 1 / m² 

- 0,5% x 20% x 
Rp 120.000 
= Rp 120/ m² 

- Rp120 x 170.000m² 
= Rp20.400.000/th 

170.000 m² 1 tahun 0-1 20.400.000 

     

Pembangunan 
dan 
pengelolaan 
areal 
 

- Zona 1 : 
Parkir, TIC, 
Gapura, Pasar 
Festival 

- Zona 2 : 
Resto dan 
Dermaga Apung, 
Areal Wisata Air 

- Akses pada ketiga 
zona 

± 17 Ha 12 bulan 0-1 29.279.600.000 

     

PASKA KONSTRUKSI 

Resto Pandang 

     

- Pemerataan 
biaya konsumsi 
dihitung/ kepala 
Rp 50.000,- 

- Hari kerja 
250 orang/hari 

Hari Kerja : 
209 hr/ thn 

19 tahun 2-20 2.612.500.000 

     
- Akhir pekan 

1000 orang 
Akhir Pekan: 

156 hr/thn 
19 tahun 2-20 7.800.000.000 

Pemasukan 
Utama dari 

     Pendapatan 
Tiket Masuk/ hari 

209 hari/ 
tahun 

5 tahun 2-20 2.612.500.000 
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ITEM 
COST BENEFIT 

Asumsi Jumlah Durasi Tahun Total/ Th Asumsi Jumlah Durasi Tahun Total/ Th 

tiket masuk 
pengunjung 

dengan asumsi 
pengunjung: 

- Hari kerja 
(Senin-Kamis) :  
250 orang 
@Rp 30.000,- 

- 3 Wahana Darat 
Lainnya  
@Rp 10.000,- 
minimal/orang 
menggunakan 
2 wahana 
=Rp 50.000/org 

     - Akhir pekan 
(Jumat-Minggu) : 
1000 orang 
@Rp 45.000,- 

- 3 Wahana Darat 
@Rp 10.000,- 
minimal/orang 
menggunakan 
2 wahana 
= Rp 65.000/org 

156 hari/ 
tahun 

5 tahun 2-20 10.140.000.000 

Operasional-
Maintenance 
(O&M) Wisata 
Air Buatan 

- Operasional dan 
Maintenance sesuai 
dengan data FS 

- Merupakan 
hitungan/ tahun 

 

19 tahun 2-20 10.200.000.000 
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ITEM 
COST BENEFIT 

Asumsi Jumlah Durasi Tahun Total/ Th Asumsi Jumlah Durasi Tahun Total/ Th 

PBB 

- PBB Tahun 
operasional/ m² 

- 0.5% x 20% x 
Rp 5.000.000 
= Rp 5.000/ m² 

- Rp5000x100000m² 
= Rp 500.000.000/ 
thn 

100.000 m² 
(Luas Lahan 
Terbangun) 

19 tahun 2-20 500.000.000      

Total per tahun Rp 29.300.000.000,- (pada tahun 1 saja) dan Rp 10.700.000.000,- Rp 104.121.480.000,- 
Sumber : Hasil Analisis, 2010 

Berdasarkan tabel perhitungan financial analysis di atas, diperoleh 

perkiraan pendpatan serta pengeluaran pada Zona 2, terkait dengan 

kegiatan pembangunan, operasional dan/ atau perawatannya pada tiap 

tahunnya. Berbekal hasil asumsi tersebut, dapat diketahui nilai nominal 

pada tahun berlaku dengan menggunakan suku bunga flat sebesar 15% 

per tahun. Perhitungan nominal pada tahun berlaku akan menghasilkan PV 

Cost dan PV Benefit yang selanjutnya digunakan untuk menghitung nilai 

Benefit Cost Ratio (BCR) dan Nett Product Value (NPV). Berikut 

perhitungan per tahunnya tercantum dalam tabel IV.15. 

 

Tabel IV.15 
 BCR dan NPV Berdasarkan Financial Analysis untuk Zona 2 

TAHUN COST BENEFIT PV COST PV BENEFIT 

1 29.300.000.000,00 0,00 C1 (p/f,15%,1) = 25.479.280.000,00 B1 (p/f,15%,1) = 0 

2-20 10.700.000.000,00 104.121.480.000,00 

C2 (p/f,15%,2)*(p/a,15%,17) 

=  10.700.000.000*0,7561*6,0472 

=  Rp 48.923.480.744 

B2 (p/f,15%,2)*(p/a,15%,17) 

=  104.121.480.000 * 0,7561 * 6,0472 

=  Rp 476.073.385.216,52 

TOTAL Rp 74.402.760.744 Rp 476.073.385.216,52 

Sumber : Hasil Analisis, 2010 
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Berdasarkan tabel di atas, maka akan diperoleh perhitungan BCR 

dan NPV berdasarkan Financial Analysis untuk Zona 2. 

BCR = B/C 

 = 476.073.385.216,52 / 74.402.760.744 

 = 6,3 

NPV = B–C 

 = 476.073.385.216,52 - 74.402.760.744 

 = Rp 401.670.624.472.52 

 

Dari hasil perhitungan BCR dan NPV di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan pembangunan pada zona 2 secara finansial layak untuk 

dilakukan. Hal ini dikarenakan nilai BCR yang lebih dari 1, yaitu 6,3 dan 

nilai NPV yang merupakan bilangan positif. Hal ini dapat dijadikan indikator 

untuk kelayakan proyek pengembangan wisata Rawa Pening layak dan 

berpotensi pada penerimaan benefit yang menjanjikan. Pada tabel IV.16 

menguraikan perhitungan cashflow untuk zona 2, perhitungan ini 

bermanfaat untuk mengetahui pola aliran dana, dengan begitu akan 

diketahui Payback Period dari proyek pembangunan zona 2. 

 

Tabel IV.16 
Cash Flow dan Payback Period 

TAHUN COST BENEFIT P/F,15%,N PV COST PV BENEFIT AKUMULASI 

1 29,300,000,000.00 0.00 0.8696 25,479,280,000.00 0.00 -25,479,280,000.00 

2 10,700,000,000.00 104,121,480,000.00 0.7561 8,090,270,000.00 78,726,251,028.00 45,156,701,028.00 

3 10,700,000,000.00 104,121,480,000.00 0.6575 7,035,250,000.00 68,459,873,100.00 106,581,324,128.00 

4 10,700,000,000.00 104,121,480,000.00 0.5718 6,118,260,000.00 59,536,662,264.00 159,999,726,392.00 

5 10,700,000,000.00 104,121,480,000.00 0.4972 5,320,040,000.00 51,769,199,856.00 206,448,886,248.00 

6 10,700,000,000.00 104,121,480,000.00 0.4323 4,625,610,000.00 45,011,715,804.00 246,834,992,052.00 

7 10,700,000,000.00 104,121,480,000.00 0.3759 4,022,130,000.00 39,139,264,332.00 281,952,126,384.00 

8 10,700,000,000.00 104,121,480,000.00 0.3269 3,497,830,000.00 34,037,311,812.00 312,491,608,196.00 

9 10,700,000,000.00 104,121,480,000.00 0.2843 3,042,010,000.00 29,601,736,764.00 339,051,334,960.00 

10 10,700,000,000.00 104,121,480,000.00 0.2472 2,645,040,000.00 25,738,829,856.00 362,145,124,816.00 
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11 10,700,000,000.00 104,121,480,000.00 0.2149 2,299,430,000.00 22,375,706,052.00 382,221,400,868.00 

12 10,700,000,000.00 104,121,480,000.00 0.1869 1,999,830,000.00 19,460,304,612.00 399,681,875,480.00 

13 10,700,000,000.00 104,121,480,000.00 0.1625 1,738,750,000.00 16,919,740,500.00 414,862,865,980.00 

14 10,700,000,000.00 104,121,480,000.00 0.1413 1,511,910,000.00 14,712,365,124.00 428,063,321,104.00 

15 10,700,000,000.00 104,121,480,000.00 0.1229 1,315,030,000.00 12,796,529,892.00 439,544,820,996.00 

16 10,700,000,000.00 104,121,480,000.00 0.1069 1,143,830,000.00 11,130,586,212.00 449,531,577,208.00 

17 10,700,000,000.00 104,121,480,000.00 0.0929 994,030,000.00 9,672,885,492.00 458,210,432,700.00 

18 10,700,000,000.00 104,121,480,000.00 0.0808 864,560,000.00 8,413,015,584.00 465,758,888,284.00 

19 10,700,000,000.00 104,121,480,000.00 0.0703 752,210,000.00 7,319,740,044.00 472,326,418,328.00 

20 10,700,000,000.00 104,121,480,000.00 0.0611 653,770,000.00 6,361,822,428.00 478,034,470,756.00 

Sumber : Hasil Analisis, 2010 

 
Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa pada tahun ke-

2 modal yang dikeuarkan sudah dapat kembali, hal ini juga dapat diartikan 

bahwa BEP untuk zona yang dikelola oleh investor ini memiliki periode 1 

tahun. 

4.6.3 Perhitungan Financial Analysis Zona 3  

Zona 3 yang berisi Desa Wisata, merupakan zona wisata alam 

yang dikelola oleh masyarakat. Pengelolaan ini terkait dengan tujuan dari 

Master Plan wisata yang bermaksud untuk dapat menciptakan masyarakat 

berdaya dan madani. Pengelolaan zona 3 yang dipercayakan pada 

masyarakat merupakan salah satu bentuk perwujudan upaya pemerintah 

memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Pelibatan 

masyarakat dalam bentuk pemberdayaan ini diharpkan mampu menjadikan 

masyarakat di Desa Lopait memiliki kemampuan berwirausaha 

menciptakan lapangan usaha yang juga bertujuan melestarikan kelestarian 

kehidupan di pedesaan. Desa wisata juga merupakan bentuk perwujudan 

peduli lingkungan, mengingat aktivitas yang dikembangkan tidak 

membahayakan lingkungan. Perhitungan pada zona 3 diurai lebih rinci lagi 

pada tabel IV.17 berikut ini. 
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Tabel IV.17 
 Financial Analysis Zona 3 

ITEM 
COST BENEFIT 

ASUMSI JUMLAH DURASI TAHUN TOTAL/ TH ASUMSI JUMLAH DURASI TAHUN TOTAL/ TH 

Pengadaan 
Delman 

4 stasiun delman 
Stasiun @10 delman 

@delman = 
Rp 20.000.000 

40 1x 2 800.000.000      

Pengadaan 
Sepeda 
Tandhom 

Harga @Sepeda 
= Rp 2.500.000,- 

50 1x 2 125.000.000      

Persiapan 
Lahan 
Bercocok 
Tanam 

4 Petak Sawah 
@Rp 500.000,- 

4 1x 2 2.000.000      

Bercocok 
Tanam Dan 
Belajar 
Mengolah 
Eceng 
Gondok 
(Outbound) 

    
 
 

Pendapatan Tiket/ hari 
dengan asumsi 
pengunjung : 

- Hari kerja 
(Senin-Kamis) : 

100 org @Rp 10.000 
= Rp 1.000.000/hari 

209 Hari/ 
Tahun 

19 Tahun 2-20 209.000.000 

- Akhir pekan 
(Jumat-Minggu) : 

450 org @Rp 15.000 
= Rp 6.750.000/hari 

156 Hari/ 
Tahun 

19 Tahun 2-20 1.053.000.000 

Total Pendapatan Outbound/ Tahun 1.262.000.000 

Sewa 
Sepeda 
Tandhom 

     

Pendapatan Tiket/ hari, 
asumsi pengunjung : 

- Hari kerja 
(Senin-Kamis) : 

40 org 
@Rp 10.000/ jam 

209 Hari/  
Tahun 

19 Tahun 2-20 83.600.000 
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ITEM 
COST BENEFIT 

ASUMSI JUMLAH DURASI TAHUN TOTAL/ TH ASUMSI JUMLAH DURASI TAHUN TOTAL/ TH 

= Rp 400.000/ hari 
 

- Akhir pekan 
(Jumat-Minggu) : 

450 org 
@Rp 15.000/ jam 
= Rp 6.750.000 

156hari/ 
tahun 

19 tahun 2-20 1.053.000.000 

Total Pendapatan Kegiatan Bersepeda/ tahun 1.136.600.000 

Operasional 
dan 
Maintenance 
Delman 

1 Delman/ bulan 
= Rp 60.000,- 

40 19 tahun 2-20 28.800.000      

Operasional 
dan 
Maintenance 
Sepeda 
Tandhom 

1 Sepeda/ bulan 
= Rp 50.000,- 

50 19 tahun 2-20 30.000.000      

Operasional 
dan 
Maintenance 
Arena 
Outbound 

Biaya O&M / bulan  
= Rp 100.000,- 

1 arena 19 tahun 2-20 1.200.000      

Total / Tahun Pada tahun ke-2 Rp 927.000.000 dan pada tahun ke 2-20 Rp 60.000.000/th Total / Tahun Rp 2.398.600.000,- 
Sumber : Hasil Analisis Tim, 2010 

 
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh perhitungan pengeluaran dan 

pemasukan pada Zona 3 per tahunnya. Data tersebut selanjutnya akan diolah 

untuk perhitungan kelayakan proyek melalui BCR dan NPV pada tabel 

IV.18 di bawah ini. 

 



 

 
IV - 45 M a s t e r p l a n  W i s a t a  R a w a p e n i n g 

Tabel IV.18 
BCR dan NPV Berdasarkan Financial Analysis untuk Zona 3 

TAHUN COST BENEFIT PV COST PV BENEFIT 

2 987.000.000,00 0,00 C1 (p/f,15%,2) = 746.270.700,00 B1 (p/f,15%,1) = 0 

3-20 60.000.000,00 
Tahun 2-20 

2.398.600.000,00 

C2 (p/f,15%,3)*(p/a,15%,15) 

=  60.000.000*0,6575*5,8474 

=  Rp 230.679.930,00 

B2 (p/f,15%,2)*(p/a,15%,17) 

=  2.398.600.000* 0,7561 * 6,0472 

=  Rp 10.967.089.804,91 

TOTAL Rp 976.950.630 Rp 10.967.089.804,91 
Sumber : Hasil Analisis, 2010 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka akan diperoleh perhitungan BCR dan 

NPV berdasarkan Financial Analysis untuk Zona 3. 

BCR = B/C 

 = 10.967.089.804,91 / 976.950.630 

 = 11 

NPV = B–C 

 = 10.967.089.804,91 - 976.950.630 

 = Rp 9.990.139.174.91 

Dari hasil perhitungan BCR dan NPV di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan pembangunan pada zona 3 secara finansial layak untuk dilakukan. 

Hal ini dikarenakan nilai BCR yang lebih dari 1, yaitu 11 dan nilai NPV 

yang merupakan bilangan positif. Hal ini dapat dijadikan indikator bahwa 

program pemberdayaan masyarakat selain tentu bermanfaat bagi sosial 

masyarakat juga bermanfaat secara finansial. Karena dengan 

berjalannya wisata pada daerah Rawa Pening Desa Lopait dapat 

mengangkat perekonomian lokal. 

Pada tabel IV.19 berisi tentang perhitungan cashflow untuk 

zona 3, perhitungan ini bermanfaat untuk mengetahui pola aliran dana 

yang dengan begitu akan diketahui Payback Period dari proyek 

pembangunan zona 3. 
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Tabel IV.19 
Cash Flow dan Payback Period 

TAHUN COST BENEFIT P/F,15%,N PV COST PV BENEFIT AKUMULASI 

1 - - 0.8696 - - 0 

2 987,000,000.00 2,398,600,000 0.7561 746,270,700.00 1,813,581,460.00 1,067,310,760.00 

3 60,000,000.00 2,398,600,000 0.6575 39,450,000.00 1,577,079,500.00 2,604,940,260.00 

4 60,000,000.00 2,398,600,000 0.5718 34,308,000.00 1,371,519,480.00 3,942,151,740.00 

5 60,000,000.00 2,398,600,000 0.4972 29,832,000.00 1,192,583,920.00 5,104,903,660.00 

6 60,000,000.00 2,398,600,000 0.4323 25,938,000.00 1,036,914,780.00 6,115,880,440.00 

7 60,000,000.00 2,398,600,000 0.3759 22,554,000.00 901,633,740.00 6,994,960,180.00 

8 60,000,000.00 2,398,600,000 0.3269 19,614,000.00 784,102,340.00 7,759,448,520.00 

9 60,000,000.00 2,398,600,000 0.2843 17,058,000.00 681,921,980.00 8,424,312,500.00 

10 60,000,000.00 2,398,600,000 0.2472 14,832,000.00 592,933,920.00 9,002,414,420.00 

11 60,000,000.00 2,398,600,000 0.2149 12,894,000.00 515,459,140.00 9,504,979,560.00 

12 60,000,000.00 2,398,600,000 0.1869 11,214,000.00 448,298,340.00 9,942,063,900.00 

13 60,000,000.00 2,398,600,000 0.1625 9,750,000.00 389,772,500.00 10,322,086,400.00 

14 60,000,000.00 2,398,600,000 0.1413 8,478,000.00 338,922,180.00 10,652,530,580.00 

15 60,000,000.00 2,398,600,000 0.1229 7,374,000.00 294,787,940.00 10,939,944,520.00 

16 60,000,000.00 2,398,600,000 0.1069 6,414,000.00 256,410,340.00 11,189,940,860.00 

17 60,000,000.00 2,398,600,000 0.0929 5,574,000.00 222,829,940.00 11,407,196,800.00 

18 60,000,000.00 2,398,600,000 0.0808 4,848,000.00 193,806,880.00 11,596,155,680.00 

19 60,000,000.00 2,398,600,000 0.0703 4,218,000.00 168,621,580.00 11,760,559,260.00 

20 60,000,000.00 2,398,600,000 0.0611 3,666,000.00 146,554,460.00 11,903,447,720.00 

  Sumber : Hasil Analisis, 2010 
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Menurut perhitungan keuangan pada Desa Wisata sejak tahun pertama operasional sudah 

mengalami pengembalian modal. Hal ini dikarenakan permainan tradisional dengan nuansa alam yang 

kental sangat diminati masyarakat. Maka tak heran jika tema-tema permainan pada Zona 3 mendapat 

respon positif dari para pengunjung. Kondisi perekonomian tersebut tak lepas dari bentuk permainan 

tradisional yang tidak banyak menyita dana saat pengadaan maupun untuk perawatan dan 

operasionalnya. Hasil dari Zona 3 nantinya akan 100% dipergunakan untuk masyarakat Desa Lopait. 

 

 


