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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Bab 1 memaparkan mengenai pengertian judul proyek tugas akhir Kawasan 

Wisata Embung Tambakboyo di Kabupaten Sleman dengan Penekanan Lanskap, 

latar belakang pemilihan proyek tersebut, permasalahan dan persoalan, tujuan dan 

sasaran, lingkup dan batasan pembahasan, serta sistematika pembahasan 

A. Pengertian Judul 

1. Pengertian Kawasan 

Kawasan merupakan wilayah yang memiliki batasan fungsional dan 

kegunaan yang lebih spesifik (Pontoh & Kustiwan, 2009) 

2. Pengertian Wisata 

Wisata adalah suatu aktivitas atau kegiatan perjalanan yang dilakukan baik 

oleh seseorang maupun sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu 

untuk tujuan rekreasi, mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi, atau 

untuk tujuan pengembangan pribadi dalam waktu sementara (UU No. 10 Tahun 

2009) 

3. Pengertian Embung 

Embung adalah bangunan artifisial yang memiliki kapasitas volume yang 

lebih kecil dari bendungan dan waduk, memiliki fungsi sebagai tempat untuk 

menampung atau menyimpan air. Embung biasanya dibangun di luar sungai atau 

dengan membendung sungai kecil. (Kodoatie & Sjarief, 2010)  

4. Pengertian Lanskap 

Lanskap adalah seni perencanaan dan perancangan, pengaturan lahan, 

penyusunan elemen alam dan buatan dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan 

budaya yang memperhatikan keseimbangan kebutuhan pelayanan dan sumber daya 

untuk menciptakan lingkungan yang efisien dan estetis (Hakim & Utomo, 2003) 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan pengertian judul 

“Kawasan Wisata Embung Tambakboyo di Kabupaten Sleman dengan Penekanan 

Lanskap” merupakan suatu kawasan yang memiliki fungsi khusus untuk kegiatan 

rekreasi dan mempelajari keunikan daya tarik wisata  yang memanfaatkan 

keberadaan dan potensi embung dengan penekanan pada tata lanskap untuk 

menciptakan lingkungan wisata yang berkarakter, efisien dan estetis. 
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B. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara dengan potensi pariwisata yang melimpah. 

Potensi tersebut diantaranya adalah kekayaan sumber daya alam, budaya, sejarah, 

keunikan serta kearifan lokal. Pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegera ke Indonesia mencapai 16,11 juta (Badan Pusat Statistik, 2020) .  

Kabupaten Sleman adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki 

kunjungan wisata cukup banyak. Pada tahun 2018, jumlah wisatawan yang 

mengunjungi Kabupaten Sleman sebanyak 8.531.738 orang dan meningkat pada 

tahun 2019 sebanyak 10.378.154 orang (Statistik Kepariwisataan DIY, 2019). 

Banyaknya kunjungan wisatawan dipengaruhi oleh potensi wisata yang beragam, 

seperti sumber daya alam, kebudayaan, sejarah, serta kearifan lokal yang dimiliki 

Kabupaten Sleman. Wisata di Kabupaten Sleman terdiri dari wisata alam, wisata 

buatan, wisata sejarah dan budaya, serta desa wisata.   

Potensi lain d Kabupaten Sleman adalah keberadaan embung. Embung 

merupakan waduk berukuran mikro untuk menampung air hujan sehingga dapat 

digunakan saat musim kemarau sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian, 

peternakan, maupun sebagai sumber air sehari-hari (Kementerian Pertanian 

Republik Indonesia, 2018). Selain memiliki fungsi sebagai sumber air untuk irigasi, 

embung juga memiliki manfaat lain sebagai sektor pariwisata tanpa mengurangi 

fungsi utama embung. 

Kabupaten Sleman memiliki 10 embung yaitu Embung Tambakboyo, 

Embung Karanggeneng, Embung Kemiri, Embung Serut, Embung Langensari, 

Embung Pancoh, Embung Sendari, Embung Ketingan, Embung Muncar, dan 

Embung Babadan (BBWS-SO, 2017). Embung paling luas adalah Embung 

Tambakboyo yang berada diantara tiga desa yaitu Desa Maguwoharjo, Desa 

Condongcatur di Kecamatan Depok dan Desa Wedomartani di Kecamatan 

Ngemplak. Embung Tambakboyo dibangun pada tahun 2003 - 2007 dengan luas 7,8 

ha dan dapat menampung air hingga 400.000 m³. Embung tersebut digunakan 

sebagai konservasi air yang bersumber dari Sungai Tambak Bayan, Sungai Buntung, 

dan air hujan. Embung Tambakboyo dimanfaatkan sebagai cadangan air tanah 

dangkal serta irigasi untuk mendukung sektor pertanian, perkebunan, dan 

perternakan terutama saat musim kemarau (Dinas PU, 2015). 

Selain untuk meningkatkan kelestarian sumber daya air dan lingkungan, 

Embung Tambakboyo dapat meningkatan perekonomian masyarakat sekitarnya, 
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menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sleman, serta mendukung potensi wisata 

di Kabupaten Sleman dan Provinsi DIY (BBWS-SO, 2016). Keberadaan Embung 

Tambakboyo memiliki beberapa potensi berupa embung dengan ikan yang hidup di 

dalamnya, lokasi embung strategis karena berada di kawasan rekreasi dan 

pengembangan KEK Pariwisata Sleman Timur yang terdiri dari Embung 

Tambakboyo, Candi Gebang, Stadion Maguwoharjo, dan Jogja Bay Waterpark, serta 

potensi view yang menarik. Selain itu keberadaan embung diantara tiga desa juga 

memiliki beberapa potensi masyarakat yang dapat dikembangkan. Potensi tersebut 

diantaranya adalah keberadaan kelompok mina ikan yang cukup besar dan sedang 

dikembangkan menjadi usaha produk perikanan untuk meningkatkan pendapatan 

masyarakat, potensi komoditas pertanian, keberadaan UMKM masyarakat, serta 

potensi festival budaya masyarakat seperti merti desa dan merti kali yang kerap 

diadakan.  

Menurut Kepala Dinas Pariwisata Sleman, Sri Sudarningsih, selama ini 

potensi embung sebagai destinasi wisata masih belum dikelola dengan maksimal dan 

pengelolaannya hanya sebatas pengendali banjir serta penampungan air hujan 

(pariwisata.slemankab.go.id, 2019). Hal ini juga terjadi pada Embung Tambakboyo, 

saat ini embung sudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berolahraga, 

memancing, dan beberapa warga turut mendirikan warung-warung kecil di tepi 

embung. Namun pengelolaan embung sebagai wisata masih belum optimal. Area 

parkir pengunjung belum tertata, akses menuju embung dapat dilewati kendaraan 

pribadi namun akses menuju kawasan sulit dilihat. Selain itu, terdapat tumpukan 

sampah di beberapa titik embung karena kurangnya kesadaran dan kepedulian 

masyarakat terhadap embung. Jika dikelola, dimanfaatkan, dan ditata dengan baik 

maka Embung Tambakboyo dapat menjadi destinasi wisata yang memiliki banyak 

pilihan kegiatan sesuai dengan potensi yang dimilikinya.  

Pada perancangan wisata, masyarakat sekitar perlu dilibatkan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terlebih saat ini masyarakat sekitar 

Embung Tambakboyo telah turut mengelola kawasan embung. Selain itu, pada 

pembangunan wisata sebelumnya yaitu Jogja Bay Waterpark di Desa Wedomartani, 

masyarakat merasa bahwa wisata tersebut kurang melibatkan masyarakat, sehingga 

hal ini menjadi catatan penting dalam pembangunan kawasan wisata selanjutnya 

(Azzizah & Rofi', 2018).  Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan Kawasan 

Wisata Embung Tambakboyodiantaranya melalui pengelolaan wisata, bekerja sama 
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dengan kelompok mina ikan, petani, UMKM, serta komunitas dan melibatkan 

masyarakat dalam sektor penyediaan jasa pada kawasan wisata.  

Menurut Schulz (1980) suatu tempat memiliki ciri khas, atmosfer, karakter, 

dan keunikan tersendiri sesuai dengan kondisi geografi dan masyarakatnya. 

Kawasan Embung Tambakboyo terbentuk dari man-made place dan natural place 

dengan karakter lanskap embung yang berada lebih rendah dari perkampungan, dua 

sungai yang mengalir menuju embung, lahan miring berkontur landai di 

sekelilingnya, area persawahan dan ladang, serta potensi sosial budaya 

masyarakatnya. Karakter-karakter lanskap tersebut menjadi daya tarik tersendiri 

yang dapat dikembangkan menjadi wisata. Sehingga, penekanan pada tata lanskap 

diterapkan untuk mewujudkan kawasan wisata embung yang berkarakter, tertata 

dengan baik dan bijaksana, sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang dan 

memberikan dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat sekitarnya. 

C. Permasalahan dan Persoalan 

1. Permasalahan 

Bagaimana konsep perencanaan dan perancangan Kawasan Wisata Embung 

Tambakboyo di Kabupaten Sleman dengan Penekanan Lanskap  yang dapat 

mewadahi seluruh kebutuhan wisata sesuai dengan potensi yang dimiliki dan 

karakter lingkungan embung serta dapat menyeimbangkan antara elemen natural 

dan man-made nya 

2. Persoalan  

a. Bagaimana konsep perencanaan dan perancangan tata ruang yang dapat 

mewadahi seluruh kebutuhan wisata berdasarkan potensi embung dan 

masyarakat 

b. Bagaimana konsep perencanaan dan perancangan tapak dan penataan lanskap 

yang sesuai dengan karakter lingkungan embung 

c. Bagaimana konsep perencanaan dan perancangan gubahan dan tampilan 

bangunan yang dapat menarik wisatawan   

d. Bagaimana konsep perencanaan dan perancangan struktur yang sesuai dengan 

tapak dan area embung 

e. Bagaimana konsep perencanaan dan perancangan utilitas yang tidak 

mengganggu area konservasi air embung 

D. Tujuan dan Sasaran 

1. Tujuan 
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Tujuan yang ingin dicapai dalam proyek tugas akhir ini adalah untuk 

menghasilkan konsep perencanaan dan perancangan Kawasan Wisata Embung 

Tambakboyo di Kabupaten Sleman dengan Penekanan Lanskap yang dapat 

mewadahi seluruh kebutuhan wisata sesuai dengan potensi yang dimiliki dan 

karakter lingkungan embung serta dapat menyeimbangkan antara elemen natural 

dan man-made nya 

2. Sasaran 

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

a. Menghasilkan konsep perancangan tata ruang yang dapat mewadahi seluruh 

kebutuhan wisata berdasarkan potensi embung dan masyarakat 

b. Menghasilkan konsep konsep perancangan tapak dan penataan lanskap yang 

sesuai dengan karakter lingkungan embung 

c. Menghasilkan konsep perancangan gubahan dan tampilan bangunan yang dapat 

menarik wisatawan   

d. Menghasilkan konsep perancangan struktur yang sesuai dengan tapak dan area 

embung 

e. Menghasilkan konsep perancangan utilitas yang tidak mengganggu area 

konservasi air embung 

E. Lingkup dan Batasan 

1. Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan mengacu pada disiplin ilmu arsitektur, prinsip desain 

lanskap dalam pemanfaatan lingkungan Embung Tambakboyo sebagai kawasan 

wisata dengan bijaksana serta pembahasan secara teoritik dan empiris sesuai dengan 

tujuan dan sasaran. 

2. Batasan 

Batasan dalam perencanaan dan perancangan ini meliputi: 

a. Pembahasan perencanaan terdiri dari pemilihan tapak, pengguna dan kegiatan, 

kebutuhan ruang dengan acuan berdasarkan observasi lapangan dan studi 

literatur 

b. Pembahasan perancangan terdiri dari pengolahan tapak, pola ruang, tata massa 

bangunan, gubahan dan tampilan, struktur, serta utilitas yang disesuaikan dengan 

permasalahan dan persoalan 
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c. Perancangan arsitektural dan struktural dengan menerapkan prinsip -prinsip 

desain lanskap yang untuk menghasilkan rancangan yang sesuai dengan kondisi 

lingkungan 

F. Sistematika  

1. 1. Sistematika Konsep 

a. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai latar belakang pemilihan proyek Kawasan Wisata 

Embung Tambakboyo di Kabupaten Sleman dengan Penekanan Lanskap, 

permasalahan dan persoalan, tujuan dan sasaran, lingkup dan batasan, dan 

sistematika pembahasan. 

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memaparkan teori mengenai wisata, teori embung, teori mengenai 

prinsip desain lanskap, dan preseden yang terkait dengan objek yang akan 

direncanakan 

c. BAB III METODE PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Bab ini memaparkan mengenai metode yang dilakukan dalam perencanaan dan 

perancangan Kawasan Wisata Embung Tambakboyodengan Penekanan Lanskap 

d. BAB IV TINJAUAN DATA 

Bab ini berisi data-data  mengenai Kabupaten Sleman secara umum dan secara 

kontekstual meliputi peraturan daerah, potensi yang dimiliki, serta data terkait 

Embung Tambakboyo yang diperlukan dalam proses perencanaan dan 

perancangan 

e. BAB V ANALISIS PERENCANAAN 

Bab ini memaparkan mengenai visi, misi dan tujuan objek yang dirancang, 

kelembagaan dan organisasi, analisis pengguna, kegiatan pengguna, dan 

kebutuhan ruang. 

f. BAB VI ANALISIS PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan tentang analisis tapak analisis tata ruang, bentuk bangunan, 

tata massa bangunan tampilan bangunan, analisis lanskap, serta struktur dan 

utilitas yang digunakan 

g. BAB VII KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari analisis pada BAB V dan VI yang 

kemudian digunakan sebagai acuan saat melakukan desain wisata embung pada 

tahap studio  
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2.  Sistematika Studio 

Konsep yang telah dirumuskan kemudian diolah menjadi transformasi 

desain. Kemudian selanjutnya konsep dan transformasi desain dituangkan dalam 

produk desain yang terdiri dari situasi, siteplan, denah, tampak, potongan, struktur, 

utilitas, dan visualisasi desain 
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