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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini akan menjelaskan mengenai latar belakang dari terpilihnya 

judul proyek tugas akhir. Permasalahan dan persoalan yang muncul akan dijabarkan lebih 

mendetail pada tujuan dan sasaran, tata cara penulisannya sendiri diuraikan pada sistematika 

penulisan dan penetapan batasan pembahasan. 

A. Pengertian Judul 

1. Pasar 

a. Definisi Pasar 

Pasar adalah tempat (fisik) dimana para pembeli dan penjual berkumpul 

untuk melakukan transaksi baik itu mempertukarkan barang maupun jasa. 

(Kotler, 2002). 

2. Destinasi Pariwisata 

a. Definisi Destinasi Pariwisata 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2009 

tentang kepariwisataan, Destinasi pariwisata yaitu sebuah tempat (daerah 

tujuan wisata), yang didalamnya terdapat daya tarik, fasilitas umum, fasilitas 

pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait untuk 

melengkapi terwujudnya kepariwisataan. 

3. Arsitektur Biophilic 

a. Definisi Arsitektur Biophilic 

Biophilic design merupakan sebuah tori desain yang mengkaji fenomena 

dimana pada hakikatnya manusia mencintai lingkungan yang alami. Teori ini 

berfokus pada kenyamanan fisik maupun psikologis manusia dengan alam 

sebagai media pendekatan utamanya. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, manusia berada pada kemampuan optimalnya ketika berada di 

dalam lingkungan yang alami. (Stephen Kellert, 2007). 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Perencanaan dan Perancangan 

Pasar Wisata di Desa Ringinagung dengan pendekatan Arsitektur Biophilic adalah 

pembangunan tempat wisata yang menjadikan Pasar di Desa Ringinagung sebagai 

tempat rekreasi tanpa menghilangkan fungsi utamanya sebagai sarana penjualan barang 

dan jasa. Penggunaan pendekatan Arsitektur Biophilic sendiri berhubungan dengan 

upaya pembangunan berwawasan lingkungan serta healing environment dimana 
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menciptakan lingkungan yang dapat memulihkan individu dari stres akibat tekanan 

yang besar dalam rutinitas sehari-hari, dengan mendekatkan kembali manusia dan alam 

maupun kondisi kesehatan manusia pasca adanya pandemi Covid-19. 

B. Latar Belakang 

Berdasarkan laporan The Travel and Tourism Competitiveness Report yang 

dikeluarkan oleh World Economic Forum pada tahun 2019, Indonesia mengalami 

perkembangan yang signifikan pada sektor pariwisata, dimana berdasarkan indeks daya 

saing pariwisata, Indonesia berada di peringkat 40 dari 140 negara di dunia. Dari data 

tersebut dapat disimpulkan jika sektor pariwisata di Indonesia bisa menjadi sektor 

unggulan untuk meningkatkan perekonomian negara, meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia, serta menyediakan lapangan pekerjaan baru. 

Kekayaan alam yang melimpah, tersedianya berbagai jenis destinasi pariwisata 

baik itu alam maupun buatan, menjadi daya tarik yang mampu memikat wisatawan baik 

lokal maupun mancanegara. Perkembangan pariwisata ini perlu diiringi dengan 

pengembangan dan pembangunan infrastruktur serta fasilitas penunjang wisata agar 

terbangunnya pariwisata yang unggul.  

Hal ini didukung dengan adanya program pemerintah, termasuk Pemerintah 

Kabupaten Magetan, yang ingin menjadikan Magetan sebagai tempat tujuan wisata. 

Kabupaten yang terletak di 7°38'30" Lintang Selatan dan 111°20'30" Bujur Timur ini 

memiliki lokasi yang sangat stategis untuk untuk dikembangkan. Lokasinya yang 

berada diperbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta berdekatan dengan tempat 

tujuan wisata Gunung Lawu dan Tawamangu membuat Kabupaten Magetan mudah 

diakses oleh wisatawan, sehingga tidak menutup kemungkinan Magetan bisa menjadi 

tujuan wisata lain.  

Kabupaten yang dijuluki The Nice of Java ini, memiliki beragam potensi 

menarik, panorama alam yang memukau, kondisi lingkungan yang masih asri jauh dari 

hiruk pikuk perkotaan, berhawa sejuk, serta kondisi permukaan tanah yang bervariasi 

membuat kota ini memiliki keindahan dan ketenangan ala pedesaan yang bisa 

dikembangkan menjadi sebuah daya tarik baru. 

Terlepas dari kekayaan alamnya, Kabupaten Magetan juga terkenal dengan 

keberagaman kuliner dan kerajinan. Makanan khas Jawa Timuran dengan cita rasa yang 

berbeda dari daerah lainnya, menjadi ciri khas Kabupaten Magetan. Keberadaan 

kerajinan bambu, kulit, batik, gamelan, dan lainnya juga bisa menjadi daya tarik untuk 
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memikat wisatawan datang apabila dikemas dengan baik. Pengembangan pariwisata ini 

tentu memberikan banyak keuntuntungan serta memungkinkan untuk meningkatkan 

perekonomian warga sekaligus memperkenalkan keindahaan alam, budaya serta 

keunikan yang ada di Kabupaten Magetan kepada wisatawan. 

Potensi yang bisa dikembangkan pada Kabupaten ini salah satunya adalah Pasar 

Tulung. Pasar yang berada di Desa Ringinagung ini merupakan pasar penyedia berbagai 

jenis barang dan jasa yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sebuah 

destinasi pariwisata menarik. Keberadaan Pasar yang dekat dengan alun-alun kota, 

adanya kerajinan bambu dan sampah yang diolah oleh warga sekitar, serta embung di 

belakang Pasar, menjadi daya tarik yang bisa dikembangkan untuk tujuan wisata. 

Melihat adanya potensi di atas, beragam atraksi bisa ditawarkan kepada 

wisatawan ataupun pengunjung yang nantinya datang, dari mulai wisata edukasi terkait 

pengolahan sampah, pembuatan kerajinan, pemasaran produk hasil olahan, maupun 

wisata lainnya, seperti kuliner, berbelanja, air ataupun interaksi antara wisatawan 

dengan alam, baik itu untuk sekedar berjalan-jalan, menikmati panorama sekitar 

ataupun berinteraksi secara langsung. Membuat Pasar bukan hanya sebagai tempat 

terjadinya transaksi jual beli tetapi juga memliki fungsi lain sebagai tempat rekreasi.  

Di samping Potensi yang ada, kenyataannya potensi tersebut belum dikemas 

dengan begitu baik, keberadaan bank sampah dibelakang Pasar juga belum begitu 

terawat, ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung pariwisata juga 

perlu dikembangkan jika dilihat dari kondisinya yang masih belum memenuhi standar. 

Padahal lokasi Pasar ini sangat menarik karena berada di Jalan Alternatif menuju 

Plaosan yang tembus menuju daerah wisata lain.  

Lokasinya yang tenang, view sekitarnya yang menarik, terlebih dengan adanya 

sarana dan prasarana yang mendukung serta potensi yang dikemas dengan baik, tidak 

menutup kemungkinan Pasar Tulung dapat menjadi sebuah Destinasi Pariwisata yang 

mumpuni untuk mendatangkan wisatawan dengan beragam atraksi yang dapat 

disuguhkan. 

Perencanaan Destinasi Pariwisata di Pasar Tulung ini akan didesain dengan 

Pendekatan Arsitektur Biophilic yang bertujuan menciptakan desain yang berbasis 

lingkungan, berorientasi pada alam, mendekatkan kembali manusia dengan alam, 

konservasi serta memperbaiki fisiologis & psikologis wisatawan ataupun pengunjung 

yang datang. Fenomena ini tentu bisa menjadi sebuah potensi, untuk menciptakan 

desain ramah lingkungan dan memperbaiki kualitas hidup, terlebih tujuan dari wisata 
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itu sendiri memiliki banyak manfaat positif bagi manusia. Baik itu untuk melepas penat, 

kebugaran fisik, menumbuhkan motivasi, membuat momen kebersamaan, memperbaiki 

pola pikir, maupun menghilangkan stres setelah melakukan rutinitas sehari-hari terlebih 

stres pasca adanya pandemi Covid-19. 

Hal ini menjadi pertimbangan penting mengingat pendekatan biophilic berfokus 

pada kenyamanan fisik maupun psikologis manusia yang dapat berfungsi sebagai 

healing dengan alam sebagai media utamanya. Keberagaman flora dan fauna yang ada 

di lokasi sekitar tapak juga mendukung adanya pendekatan biophilic, selain berfungsi 

sebagai daya tarik hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu upaya pelestarian 

untuk menghadirkan alam pada desain bangunan maupun tapak. Selain itu, pendekatan 

ini diharapkan dapat meminimalisir dampak  negatif  adanya pembangunan destinasi 

pariwisata terhadap alam, serta memikat wisatawan datang dengan menawarkan desain 

yang ramah lingkungan, baik untuk kesehatan dan memberikan dampak positif bagi 

masyarakat sekitar. 

 

C. Permasalahan dan Persoalan 

1. Permasalahan 

Pasar Tulung memiliki beragam potensi untuk dikembangkan menjadi 

sebuah Destinasi Pariwisata yang mendekatkan kembali manusia dengan alam. 

Namun, potensi tersebut belum dikemas dengan baik, membuatnya menjadi tidak 

bernilai. Dibutuhkan fasilitas sarana dan prasarana yang mampu menunjang daya 

tarik yang ada, sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik untuk pariwisata serta 

memperbaiki kualitas physiology dan psychology. 

2. Persoalan 

Persoalan dari permasalahan pada tugas akhir ini yaitu: 

a. Bagaimana merencanakan Pasar sebagai sebuah destinasi pariwisata yang 

dapat merespon permasalahan serta potensi yang ada? 

b. Bagaimana menerapkan prinsip biophilic pada pembangunan destinasi 

pariwisata yang berorientasi pada alam, mendekatkan kembali manusia dengan 

alam, memperbaiki kualitas fisik dan psikologis manusia, dan menciptakan 

desain yang berbasis lingkungan? 

c. Bagaimana konsep massa dan tampilan bangunan yang merepresentasikan 

penerapan arsitektur biophilic? 
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d. Bagaimana konsep struktur dan utilitas yang sesuai dengan pendekatan 

arsitektur biophilic? 

 

D. Tujuan dan Sasaran 

1. Tujuan 

Proyek tugas akhir ini merencanakan dan merancang Pasar Tulung sebagai 

sebuah destinasi pariwisata yang beorientasi pada alam dengan pendekatan 

arsitektur biophilic yang bertujuan untuk mengemas semua potensi yang ada di 

Pasar Tulung menjadi sebuah daya tarik, serta menjadikan Pasar Tulung bukan 

hanya sebagai tempat terjadinya jual beli tapi juga sebagai tempat tujuan wisata 

yang mendekatkan kembali manusia dengan alam, membantu memulihkan kondisi 

kesehatan fisik maupun pisikologis serta memenuhi kebutuhan manusia akan alam. 

2. Sasaran 

a. Mendapatkan rancangan desain yang dapat merespon permasalahan dan 

potensi yang ada pada tapak. 

b. Menciptakan kesinambungan antara Pasar Tulung dan kondisi alam sekitarnya, 

dengan desain yang berwawasan lingkungan serta memperkenalkan budaya 

lokal pada konsep program wisata yang mampu memberi kenyamanan fisik  

dan improvisasi kesehatan untuk menghubungkan kembali manusia dengan 

alam. 

c. Menyediakan sarana dan prasarana yang baik yang mampu mewadahi program 

wisata yang telah di rencanakan serta memberikan dampak yang positif untuk 

masyarakat sekitar. 

d. Mendapatkan konsep desain massa dan tampilan bangunan yang 

merepresentasikan penerapan arsitektur biophilic. 

e. Mendapatkan rancangan struktur dan utilitas yang sesuai dengan kondisi tapak 

serta pendekatan arsitektur biophilic. 

 

E. Lingkup dan Batasan 

Lingkup pembahasan pada perencanaan dan perancangan Pasar Tulung 

sebagai sebuah destinasi pariwisata sekaligus healing dengan menyediakan program 

wisata dan ruang berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mendekatkan kembali 

manusia dengan alam, serta mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan yang dibatasi 

pada lingkup ilmu arsitektur sebagai penunjang utama pembangunan destinasi 
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pariwisata dengan pendekatan arsitektur biophilic yaitu Nature in the Space, Natural 

Analogues and Nature of the Space, sedangkan lingkup ilmu-ilmu lainnya seperti 

kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya menjadi aspek pendukung yang menekankan 

pada program wisata, pengelolaan tapak, bentuk bangunan, fasad, kondisi thermal, 

struktur, utilitas serta komponen lainnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

biophilic didalamnya. 

F. Sistematika 

Sistematika pada proyek tugas akhir ini terbagi menjadi dua, yaitu Sistematika 

Konsep dan Sistematika Studio. 

1. Sistematika Konsep 

a. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memaparkan latar belakang dari terpilihnya judul proyek tugas akhir. 

Permasalahan dan persoalan yang muncul dibahas secara detail pada tujuan 

dan sasaran pembangunan proyek tugas akhir ini, penetapan batasan 

pembahasan dan tatacara penulisannya sendiri diuraikan pada sistematika 

penulisan. 

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memaparkan tinjauan-tinjauan kepustakaan yang menjelaskan secara 

komprehensif mengenai kasus proyek yang diambil, mulai dari definisi 

Destinasi pariwisata, Pasar sebagai tempat rekreasi, Arsitektur biophilic, 

Healing environment serta teori lainnya yang mendukung dalam pengerjaan 

proyek tugas akhir ini. 

c. BAB III METODE PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Bab ini memaparkan mengenai metode yang dilakukan untuk memecahkan 

permasalahan dan persoalan selama proses pengerjaan perencanaan dan 

perancangan Pasar Tulung sebagai sebuah destinasi pariwisata dengan 

pendekatan arsitektur biophilic. 

d. BAB IV TINJAUAN DATA 

Bab ini memaparkan mengenai tinjauan data Kabupaten Magetan, baik itu data 

fisik maupun non fisik, berupa data geografis. demografi, peraturan daerah, 

potensi yang dimiliki, serta tinjauan lokasi yang nantinya akan mendukung 

dalam perencanaan dan perancangan proyek tugas akhir. 
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e. BAB V ANALISIS PERENCANAAN 

Bab ini memaparkan mengenai analisis data yang sudah diperoleh pada proyek 

tugas akhir seperti deskripsi proyek, visi dan misi, struktur organisasi, pelaku, 

kegiatan serta kebutuhan dan program ruang apa saja yang dibutuhkan pada 

perencanaan dan perancangan proyek tugas akhir. 

f. BAB VI ANALISIS PERANCANGAN 

Bab ini memaparkan mengenai elemen perencangan seperti analisi tapak, 

analisis peruangan pada situasi normal dan pasca pandemi, analisis penerapan 

Arsitektur Biophilic, analisis gubahan massa dan tampilan bangunan, analisis 

pemilihan struktur, modul dan utilitas pada proyek tugas akhir.  

g. BAB VII KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Bab ini memaparkan mengenai uraian dasar pemikiran dalam perencanaan dan 

perancangan atau kesimpulan dari analisis perencanaan dan perancangan pada 

proyek tugas akhir, untuk menjadikannya suatu acuan dalam proses mendesain 

nantinya. 

2. Sistematika Studio 

Pada Sistematika Studio konsep yang telah dirumuskan sebelumnya 

kemudian diolah menjadi transformasi desain, yang kemudian kembali diolah 

menjadi sebuah produk desain berupa siteplan, situasi, denah, tampak, potongan, 

utilitas, eksterior dan interior. Lalu tahapan berikutnya berupa penyusunan panel 

dan rendering 3D.  

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


