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ABSTRACT 

Kalianget Recreation Park is one of tourism attraction in Wonosobo, Central Java Province. It is located on the 

main route to Dieng Plateau, a well-known highland for its scenery and cultural attraction. There are some 

problems that occurred in Kalianget Recreation Park. The lack of management has reduced the visitors’ interest 

since it was opened. It also has division of space problems. The impact of Dieng Plateau route has not been 

optimized as a transit place for tourist. This article provides a concept as recommendation for landscape planning 

and design at Kalianget Recreation Park. The concept used is Panca Maha Bhuta. Panca Maha Bhuta is the 

object of nature and its contents are banu (ray-air-devil), bani (brahma-fire), banyu (water), bayu (wind), and 

bantala (earth-land). This article also provide an overview of how Panca Maha Bhuta presented in the spatial and 

design of Kalianget Recreational Park using the language of landscape theoretical approach. 

Keywords: design, division of space, landscape, spatial pattern 

 

PENDAHULUAN  

Wonosobo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi di daerah 
pegunungan yang menyimpan potensi ekonomi, wisata, dan pertanian. Salah satu objek wisata di 
Kabupaten Wonosobo yang sudah banyak dikenal yaitu Dataran Tinggi Dieng yang menyuguhkan 
keindahan alam dan budaya. Selain Dataran Tinggi Dieng, Wonosobo juga memiliki objek wisata lain, 
salah satunya adalah Taman Rekreasi Kalianget. 

Taman Rekreasi Kalianget memiliki luas 6 ha, berada di Jalan Raya Dieng km. 3,  Kalianget, 
Wonosobo. Potensi di Taman Rekreasi Kalianget yaitu sumber air hangat alami dengan 
pemandangan alam yang indah. Taman Rekreasi Kalianget berjarak 21 km dari Dataran Tinggi Dieng 
dan 3 km dari pusat Kota Wonosobo. Lokasi ini terletak di jalan utama menuju Dataran Tinggi Dieng, 
sehingga lokasi Taman Rekreasi Kalianget ini dapat dikatakan cukup strategis sebagai tujuan wisata. 

Permasalahan utama yang ada di Taman Rekreasi Kalianget sejak dibuka hingga saat ini adalah 
pengelolaan yang tidak maksimal sehingga minat pengunjung berkurang. Hal ini dapat dilihat dari 
belum adanya pembagian ruang yang jelas dan juga belum dioptimalkan potensinya sebagai tempat 
transit bagi wisatawan yang menggunakan bus wisata yang akan berkunjung ke Dataran Tinggi 
Dieng. Selain itu, perkembangan kepariwisataan saat ini cukup pesat dan banyak bermunculan 
tempat wisata baru. Perencanaan dan perancangan Taman Rekreasi Kalianget ini diharapkan mampu 
memberikan kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan akan pariwisata dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. 

METODE 

Penelitian ini berlokasi di Taman Rekreasi Kalianget, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah (Gambar 
1). Pelaksanaan penelitian dimulai sejak Oktober 2016 hingga Januari 2017. 
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Gambar 1. Lokasi penelitian Taman Rekreasi Kalianget, Wonosobo, Jawa Tengah 

Dalam tahap perencanaan menggunakan pendekatan penggunaan teori the language of landscape 
(Spirn, 1998). Teori tersebut merupakan sebuah teori yang dapat digunakan dalam perencanaan dan 
perancangan untuk menciptakan lingkungan yang atraktif dan memiliki kesan serta pesan sehingga 
dikenang dan disukai oleh pengguna sebagaimana sebuah komunikasi nonverbal. Adapun isi untuk 
menciptakan makna tersebut antara lain: emphasis, framing, contrast, exaggeration, distortion, 
alliteration, echoism, assonance, rhythm, parallelism, epanaphora and epanalepsis, climax and 
anticlimax, figures of speech and rhetoric, placement, prochoronism, anachorism, anastrophe, 
metaphore, synendoche, dan metonymy. Selantujnya, personification, euphemism, allegory, cliché, 
paradox and irony, antithesis and oxymoron, antiphrasis, litotes, meiosis, dramatic irony, apostrophe, 
aposiopesis, exclamation, dan expressive context. 

Tahapan perencanaan menggunakan tahapan perencanaan Gunn (1994). Tahapan ini dipilih karena 
tahapan Gunn memang dikhususkan untuk perencanaan kawasan wisata. Adapun tahapannya antara 
lain penetapan tujuan, riset, kesimpulan sintesis, konsep, dan rekomendasi. Metode pengumpulan 
data menggunakan metode survei, yang terdiri dari survei lapang untuk mendapatkan data primer dan 
survei literatur untuk mendapatkan data-data penunjang atau data sekunder. Metode survei lapang ini 
terdiri dari observasi dan dokumentasi. Jenis data yang dikumpulkan terdiri atas tiga yaitu aspek fisik, 
biofisik, dan sosial budaya. Selanjutnya data diolah secara deskriptif dan spasial dengan perangkat 
lunak Microsoft Office 2013, AutoCAD 2007, SketchUp 2015, dan AdobePhotoshop CS3. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Inventarisasi dan Identifikasi 

Taman Rekreasi Kalianget merupakan tempat wisata pemandian air hangat. Karena tidak ada 
pengembangan dari semenjak pertama kali dibuka, menyebabkan tempat wisata ini kurang diminati. 
Mayoritas pengunjung yang datang hanya untuk berendam air hangat dan berenang. Selain itu 
terdapat lapangan bola yang biasanya dipakai oleh beberapa remaja sekitar untuk berolahraga. 
Gambar 2 menunjukkan hasil inventarisasi kondisi eksisting di Taman Rekreasi Kalianget. 

Berdasarkan hasil dari pengamatan langsung pada tapak, pengunjung Taman Rekreasi Kalianget 
yaitu dari semua kalangan mulai dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Aktivitas yang dilakukan adalah 
berendam dan mandi di kolam air hangat. Selain itu lokasi Taman Rekreasi Kalianget juga sebagai 
tempat transit bus-bus pariwisata yang akan berkunjung ke Dataran Tinggi Dieng karena kondisi jalan 
yang naik turun cukup curam dan berkelok-kelok sulit untuk dilalui kendaraan berukuran besar seperti 
bus, maka wisatawan yang akan berkunjung ke Dataran Tinggi Dieng yang menggunakan bus harus 
transit dan ganti dengan bus yang lebih kecil. 
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Gambar 2. Kondisi Tapak di Taman Rekreasi Kalianget 

 

Curah hujan di Kabupaten Wonosobo mencapai 3489 mm/tahun. Hal ini berpengaruh pada pemilihan 
vegetasi serta pemilihan material untuk fasilitas pendukung dan berpengaruh pada aktivitas di tapak, 
maka dari itu elemen-elemen yang akan digunakan pada fasilitas pendukung harus sesuai dengan 
kondisi yang ada yaitu elemen yang bertekstur kasar dan yang tahan terhadap kondisi tersebut. 
Taman Rekreasi Kalianget berada di ketinggian antara 501-1.000 meter di atas permukaan laut 
sedangkan kemiringan pada tapak berkisar antara 2-5%.  

Hasil data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Wonosobo, kunjungan pariwisata di Kabupaten 
Wonosobo tahun 2015 mencapai 864.735/tahun untuk wisatawan nusantara dan 5.056/tahun untuk 
wisatawan mancanegara. Hal ini menjadi potensi untuk melakukan perencanaan Taman Rekreasi 
Kalianget yang menarik sebagai tujuan wisata mengingat lokasi Taman Rekreasi Kalianget yang 
berada di jalan utama menuju Dataran Tinggi Dieng 

Akses menuju tapak ini cukup mudah karena berada di jalan utama menuju Dataran Tinggi Dieng 
(Jalan Raya Dieng), berjarak 3 km dari pusat kota Wonosobo dan 21 km dari Dataran Tinggi Dieng. 
Jarak yang cukup dekat dari kota Wonosobo dan berada di jalan utama menuju dataran tinggi Dieng 
yang menjadi tujuan wisata utama di Wonosobo, maka lokasi Taman Rekreasi Kalianget ini cukup 
strategis dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai tempat wisata yang menarik. 
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Analisis Tapak 
 

Analisis fungsi terdiri dari aktivitas, pengguna, fasilitas beserta standar ukuran dan fungsi pengguna, 
yang menghasilkan kebutuhan ruang dan hubungan antar ruang. Analisis fungsi didapat dari aktivitas 
pengunjung Taman Rekreasi Kalianget dan dari hasil analisis fungsi Taman Rekreasi Kalianget 
Wonosobo yang menghasilkan hubungan antar ruang.  

Analisis Zonasi 

Berdasarkan pengamatan langsung zonasi atau ruang yang akan ada terbagi menjadi empat zona, 
yaitu; welcome area, sosial, ruang hijau dan ruang terbuka. Ruang terbuka berupa aktivitas pengguna 
hanya terfokus pada ruang welcome area dan sosial saja, sedangkan ruang terbuka hijau berupa 
lapangan yang digunakan oleh beberapa remaja setempat untuk olahraga namun kondisinya tidak 
terawat. 

Analisis Entrance 

Berdasarkan data aksesibilitas, Taman Rekreasi Kalianget berada di Jalan Raya Dieng yang 
merupakan jalan utama menuju Dataran Tinggi Dieng. Main entrance dan side entrance berada di 
sebelah timur yaitu di Jalan Raya Dieng. Entrance yang ada saat ini sudah cukup baik hanya saja 
kurang efektif untuk keluar masuknya kendaraan terutama untuk kendaraan yang berukuran besar 
seperti bus. 

 

Analisis Sirkulasi 

Sirkulasi di dalam Taman Rekreasi Kalianget hanya berpola linear dimana pengunjung datang, parkir, 
berendam air hangat kemudian pulang, untuk itu akan dibuat pola sirkulasi sesuai dengan pola ruang 
dan aktivitas yang ada di dalam tapak. Pola-pola sirkulasi yang dapat digunakan antara lain pola 
linear, pola radial, pola spiral, pola network dan pola campuran. 

Analisis Bangunan Lanskap 

Beberapa fasilitas pendukung pada tapak antara lain kolam renang, kolam pemandian air hangat, 
ruang ganti dan jalur pedestrian. Kondisi jalur pedestrian yang ada berlumut dan licin hal ini dapat 
membahayakan pengguna/pengunjung, serta fasilitas lain seperti bangunan berupa ruang bilas, ruang 
ganti, dan kamar-kamar pemandian air panas yang kurang menarik maka akan membuat 
perencanaan fasilitas dengan material yang sesuai dengan konsidi tapak berdasarkan data klimatologi 
seperti pada jalur pedestrian akan menggunakan material yang bertekstur kasar seperti batu kali. 

Analisis Material 

Material yang ada dalam tapak cukup bervariasi dari material aspal sebagai jalan masuk dan area 
parkir, material paving block digunakan pada jalur pedestrian juga material keramik yang digunakan di 
area kolam renang dan kolam pemandian air hangat. Untuk memberikan kesan alami pada kolam 
pemandian air hangat akan digunakan material batu kali. Untuk jalur pedestrian material yang akan 
digunakan yaitu material yang bertekstur kasar atau menggunakan batu kali, selain memberikan 
kesan alami juga agar tidak licin dan tahan lama, sedangkan untuk bangunan seperti penginapan di 
bagian bawah menggunakan material pasangan batu atau bata dan untuk bagian atas menggunakan 
material kayu.  

Analisis Vegetasi 

Vegetasi pada tapak didominasi tanaman dengan fungsi peneduh dengan penanaman yang 
menyebar dan tidak teratur. Selain itu belum ada vegetasi yang berfungsi sebagai estetis sehingga 
terlihat monoton. Untuk itu akan dilakukan seleksi vegetasi menyesuaikan dengan data klimatologi 
dan disusun berdasarkan kondisi naungan dalam memilih vegetasi yang akan digunakan pada tapak.  
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Pendekatan Teori  

Konsep dasar perencanaan dan perancangan yang dipilih untuk Taman Rekreasi Kalianget yaitu 
Panca Maha Bhuta. Panca Maha Bhuta merupakan benda-benda pembentuk alam beserta isinya 
yaitu banu (sinar-udara-setan), bani (brahma-api), banyu (air), bayu (angin), dan bantala (bumi-tanah). 
Bercampurnya benda-benda tersebut membentuk alam beserta isinya yang menjadi tempat tinggal 
manusia dan makhluk hidup lainnya. Pada dasarnya, lima benda tersebut merupakan kebutuhan 
dasar bagi manusia. Dalam tahap perencanaan menggunakan pendekatan penggunaan teori the 
language of landscape (Spirn, 1998). Teori tersebut merupakan sebuah teori yang dapat digunakan 
dalah perencanaan dan perancangan untuk menciptakan lingkungan yang atraktif dan memiliki kesan 
serta pesan sehingga dikenang dan disukai oleh pengguna tapak. Sebagaimana sebuah komunikasi, 
adapun isi dari teori tersebut antara lain emphasis, framing, exaggeration, distortion, alliteration, 
echoism, assonance, rhythm, metaphore, euphemism, antithesis and oxymoron, dan aposiopesis. 

Konsep 

Konsep ruang yang akan digunakan merupakan hasil dari analisi fungsi yang terbagi menjadi tiga 
zonasi zaitu penerimaan, komersial, dan sosial. Dari tiga zonasi tersebut dituangkan ke dalam lima 
ruang, yaitu ruang banu terdiri atas ruang terbuka hijau dan rumput; ruang bani sebagai food court 
dan area bermain anak; ruang banyu sebagai tempat pemandian air panas; dan ruang bayu sebagai 
taman; dan ruang bantala terdiri atas ruang penerima, area parkir, dan penginapan (Gambar 2). 

   

Gambar 2. Konsep Ruang pada Tapak 

Konsep Sirkulasi 

Konsep sirkulasi yang akan digunakan merupakan penggabungan antara pola linear, pola radial dan 
campuran sehingga pengguna atau pengunjung dapat mengelilingi tapak serta ruang-ruang yang ada 
di tapak. Sedangkan untuk pola linear sebagai penghubung antarruang. Pola radial dan campuran 
diimplementasikan pada masing-masing ruang yaitu ruang banu, ruang bani, ruang banyu, ruang 
bayu, dan ruang bantala, sedangkan pola linear sebagai penghubung lima ruang tersebut.  

Konsep Vegetasi 

Vegetasi yang digunakan pada tapak merupakan vegetasi pilihan yang dapat tumbuh di dataran tinggi 
dan berfungsi sebagai pengarah, peneduh dan estetika dengan pola penanaman seperti pola 
distribusi sebagai pengarah, pola hierarki untuk memberikan kesan alami, pola linear, dan pola 
penanaman konsentris, serta berfungsi sebagai focal point. Gambar 3 merupakan ilustrasi konsep 
vegetasi yang akan digunakan. 
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Gambar 3. Konsep Vegetasi  

Konsep Bangunan Lanskap 

Fasilitas penunjang taman seperti gerbang, tempat sampah, lampu taman, bangku taman, gazebo, 
plaza, dan jalur pedestrian (Gambar 4). Fasilitas-fasilitas ini akan ditampilkan dengan pemilihan bahan 
material yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan mudah perawatan. Material yang digunakan 
adalah material yang mudah dalam perawatan, tahan lama dan cocok untuk area outdoor, material 
yang di gunakan dalam tapak di dominasi material-material dari alam seperti batu kali, kayu, dan batu 
bata. Material aspal hanya digunakan untuk area parkir dan sirkulasi kendaraan (Gambar 5). Material 
kayu diterapkan untuk gazebo. Semua jalur pedestrian dalam tapak menggunakan batu kali, 
bangunan penginapan dan kolam pemandian air hangat. 

    

Gambar 4. Konsep Bangunan Lanskap  

  

Gambar 5. Konsep Material 
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Taman Rekreasi Kalianget merupakan tempat wisata di Kabupaten Wonosobo dengan wisata 
andalanya yaitu pemandian air hangat. Taman yang berlokasi di Jalan Raya Dieng ini juga menjadi 
tempat transit bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Kawasan Dieng yang menggunakan bus. Hal 
ini menjadi potensi untuk mengembangkan sarana rekreasi yang menarik juga menjadi tempat yang 
tidak hanya untuk transit namun juga menarik pengunjung untuk singgah. Untuk itu perencanaan 
Taman Rekreasi Kalianget harus dilakukan dengan pendekatan perencanaan yang sesuai fungsi dan 
kebutuhan wisata, sehingga menjadikan Taman Rekreasi Kalianget sebagai tujuan wisata yang 
menarik dan untuk mendukung pembangunan pariwisata di Kabupaten Wonosobo. Dalam 
perencanaan Taman Rekreasi Kalianget ini menggunakan pendekatan penggunaan teori the 
language of landscape dengan konsep dasar perencanaan dan perancangan Taman Rekreasi 
Kalianget adalah Panca Maha Bhuta. Panca Maha Bhuta merupakan benda-benda pembentuk alam 
beserta isinya yaitu banu (sinar-udara-setan), bani (brahma-api), banyu (air), bayu (angin), dan 
bantala (bumi-tanah). 

Taman rekreasi merupakan tempat yang bersifat menghibur dan menyegarkan. Untuk itu 
perencanaan Taman Rekreasi Kalianget harus dilakukan dengan pendekatan perencanaan yang 
sesuai fungsi dan kebutuhan taman rekreasi sebagai tempat wisata, sehingga menjadikan Taman 
Rekreasi Kalianget sebagai tujuan wisata yang menarik dan untuk mendukung pembangunan 
pariwisata di Kabupaten Wonosobo. 

REFERENSI  

Gunn, C.A., 1994, ‘Tourism Planning (3rd ed.)’. New York: Taylor and Francis. 
Spirn, A.W., 1998, ‘The Language Of Landscape’, New Haven and London: Thomson-Shore Inc. 



1-8    Seminar Nasional Arsitektur dan Tata Ruang (SAMARTA), Bali-2017, ISBN 978-602-294-240-5 

 


