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BAB I 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

 

1.1.1 Malang sebagai Kota Wisata Budaya 

Bedasarkan jumlah kependudukan, Kota Malang merupakan Kota terbesar kedua 

di Jawa Timur setelah Surabaya. Yaitu dengan jumlah penduduk sebesar 820.243 

penduduk (Badan Pusat Statistik, 2010). Letak kota Malang berada di dataran tinggi 

membuat udara di kota ini relatif sejuk. Udaranya yang sejuk dan kotanya yang nyaman 

membuat kota ini sering dikunjungi oleh wisatawan. Sesuai dengan Tri Bina Citra Kota 

Malang yaitu Malang sebagai kota industri, kota pendidikan, dan kota pariwisata. 

Sebagai Kota wisata pemerintah kota Malang memiliki visi dan misi. Salah satu dari visi 

misi tersebut adalah mewujudkan dan mengembangkan pariwisata yang berbudaya 

dengan cara: 1)meningkatkan dan mengembangkan obyek wisata, 2)meningkatkan nilai 

jual potensi pariwisata daerah, 3)meningkatkan dan pengembangan sarana dan prasarana 

wisata, seni dan budaya, 4)meningkatkan seni budaya Malangan. 

Selain dikenal sebagai kota wisata, Malang juga dikenal sebagai kota yang 

berbudaya. Salah satu misi Walikota Malang tahun 2013-2018 adalah “membangun kota 

Malang sebagai tujuan wisata yang aman, nyaman dan berbudaya”. Misi ini diarahkan 

untuk mendorong kota Malang sebagai kota budaya yang modern. Dalam upaya untuk 

menjadikan kota Malang sebagai salah satu kota tujuan wisata, maka diperlukan adanya 

upaya untuk meningkatkan citra kota Malang sebagai kota Pariwisata. Selama ini 

pencitraan kota pariwisata dinilai masih belum optimal, meskipun jumlah wisatawan 

baik lokal maupun asing mengalami peningkatan dari tahun ke tahun 

(Purnomowati,2014). Jumlah wisatawan yang semakin bertambah dari tahun ke tahun 

tidak sebanding dengan jumlah tujuan wisata di kota Malang. Menurut Kepala Seksi 

Promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Antara (2014), minimnya jumlah 

tujuan wisata di kota Malang membuat kota Malang hanya sebagai tempat transit dan 

belanja. Para wisatawan lebih memilih berwisata ke pantai di kabupaten Malang atau ke 

Kota Batu.  
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Menurut rencana pembangunan jangka menengah kota Malang, lokasi-lokasi yang 

penuh dengan nilai sejarah perlu dirawat, dikembangkan, dan dipadukan dengan 

pembangunan kota Malang yang modern. Sarana dan fasilitas rekreasi perkotaan 

diperluas, diperbaharui dan ditingkatkan agar menarik lebih banyak kunjungan 

wisatawan domestik dan manca negara. Misi ini juga mendorong untuk ditumbuhkannya 

rasa aman dan nyaman bagi para wisatawan, melalui keamanan, kenyamanan, dan 

keasrian kota Malang. Melalui misi ini, upaya-upaya serius akan dilakukan agar 

berbagai persoalan yang membuat wisatawan tidak nyaman.  

Menurut dinas kebudayaan dan pariwisata, kota Malang memiliki banyak tujuan 

wisata, namun objek wisata tersebut kurang berkembang dengan baik, maka perlu 

diadakan program pengembangan dengan cara mendesain kembali objek wisata  agar 

objek wisata di kota Malang dapat lebih diminati. Dalam rencana detail tata ruang kota 

Malang pasal 48 yang membahas tentang pariwisata disebutkan bahwa ada beberapa 

tempat wisata di kota malang yang perlu dikembangkan, salah satu objek wisata tersebut 

adalah Taman Wisata Budaya Senaputra. 

1.1.2 Taman Wisata Budaya Senaputra sebagai taman hiburan rakyat 

Taman Rekreasi Senaputra merupakan salah satu dari banyak taman rekreasi yang 

ada di Kota Malang yang keberadaannya cukup lama. Taman rekreasi ini memiliki 

fasilitas yang tidak dimiliki oleh taman rekreasi lain, yaitu terdapat sanggar seni budaya 

dan panggung pertunjukan. Taman rekreasi Senaputra ini terletak strategis di dekat 

jantung Kota Malang, tepatnya di jalan Belakang Rumah Sakit (eks jalan Kahuripan). 

Berdiri pada tahun 1966, taman rekreasi ini masih berupa lahan terbuka hijau 

tanpa pepohonan. Fasilitas yang ada hanya sebatas sebuah kolam besar dan pendapa. 

Tujuan awal didirikannya taman Senaputra ini adalah sebagai taman rekreasi bagi anak – 

anak. Pada awalnya usaha ini kurang berhasil. Sehingga perlahan ditingkatkan fungsinya 

yaitu sebagai pusat kegiatan seni dan pembinaan remaja.  Perlahan fasilitas dalam taman 

wisata ini mulai ditambahkan seperti taman bermain anak, sanggar tari, serta panggung 

terbuka untuk mengadakan pertunjukan seni. Setiap hari diadakan pertunjukan seni 

secara rutin seperti kuda lumping, tari beskalan, dan tari Topeng Malangan. Tempat ini 

pun menjadi pusat pertunujukan siswa – siswi pelajar kota Malang. Taman rekreasi 

Senaputra merupakan tempat hiburan rakyat yang murah karena sasaran pengunjungnya 

adalah masyarakat menengah ke bawah.  
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 Taman Rekreasi Senaputra lebih memprioritaskan fasilitas hiburan seni budaya. 

Seni budaya tersebut berupa karawitan, kuda lumping, dan tarian daerah. Juga terdapat 

sanggar tari, sanggar karawitan, dan sanggar pedalangan. Di setiap Minggu pagi 

dipentaskan hiburan tari Jaran Kepang dan pertunjukan band. Juga merupakan tempat 

latihan tari, pencak silat dan karate. Di sini juga memberikan les privat bagi para 

peminat kesenian jawa, seperti karawitan, dalang, dan sinden. Untuk fasilitas rekreasi 

taman wisata budaya Senaputra ini banyak diminati oleh anak – anak khususnya jenjang 

taman kanak – kanak dan sekolah dasar. 

1.1.3 Perlunya mendesain kembali taman wisata budaya Senaputra 

Senaputra dalam perkembangannya kurang dapat mengikuti laju perkembangan 

masyarakat. Sejak berdirinya hingga sekarang taman wisata ini tidak mengalami 

perubahan yang signifikan. Padahal seiring berkembangnya jaman, berkembang pula 

teknologi yang mempengaruhi kebutuhan dan selera masyarakat. Hal ini disebabkan 

karena Senaputra dikelola secara mandiri oleh yayasan Senaputra tanpa bantuan dari 

pemerintah, sehingga keberadaan fasilitas wisata dan budaya pada taman wisata 

Senaputra tidak dapat berkembang dan menjadi kurang menarik karena tidak dapat 

mengikuti perkembangan jaman dan kalah bersaing dengan fasilitas sejenis di Kota 

Malang. 

Kondisi tersebut mengakibatkan semakin berkurangnya jumlah pengunjung. 

Tercatat jumlah pengunjung terbanyak adalah pada tahun 1988 yaitu 116.840 

pengunjung (Darmawan, 1988), sehingga rata – rata pengunjung perhari adalah 325 

pengunjung. Sedangkan pada tahun 2013 jumlah pengunjung per hari adalah ± 20 

pengunjung dan mencapai 100 pengunjung pada akir pekan.  Penurunan jumlah 

pengunjung dari tahun ke tahun dikarenakan tidak adanya perubahan atau penambahan  

fasilitas yang terdapat pada Senaputra. Bahkan fasilitas tersebut semakin berkurang dari 

tahun ke tahun. Beberapa fasilitas yang telah dihilangkan adalah sanggar seni dan 

budaya, taman bermain anak, dan radio Senaputra. Fasilitas yang masih diminati adalah 

kolam renang namun peminatnya sangat sedikit.  Kondisi bangunan dan fasilitas yang 

kurang terawat semakin menyebabkan sepinya pengunjung. Ditambah lagi Senaputra 

juga harus bersaing dengan tempat – tempat rekreasi modern yang kini bermunculan di 

Malang raya. 
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Pihak pengelola bekerjasama dengan pemerintah kota Malang telah 

merencanakan pengembangan taman wisata budaya Senaputra. Bentuk pengembangan 

yang sesuai adalah dengan mendesain kembali fasilitas pada taman wisata budaya 

Senaputra sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini. Redesain merupakan 

langkah yang tepat guna memenuhi kebutuhan pengunjung taman wisata Senaputra yang 

dulunya ramai dikunjungi dan menjadi salah satu ikon wisata budaya di kota Malang. 

Perlu adanya konsep yang baik sebagai taman wisata budaya serta perubahan pada fisik 

maupun non fisik terutama pada fasilitas kesenian. Dengan disesuaikan dengan 

perubahan jaman yang lebih modern sehingga dapat lebih menarik masyarakat.  

Fasilitas utama sebagai wadah kegiatan seni dan budaya harus tetap 

dipertahankan karena merupakan ciri khas dari taman wisata budaya Senaputra. Dengan 

menjadikannya sebuah wadah untuk mempelajari kesenian khas Kota Malang 

diharapkan Senaputra dapat ikut serta dalam upaya pelestarian kebudayaan kota Malang. 

Letakknya yang strategis yaitu di dekat jantung Kota Malang menjadi salah satu 

kelebihan Taman Wisata Senaputra ini.  

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Semakin menurunnya jumlah pengunjung dikarenakan fasilitas yang tidak 

berkembang dari tahun ke tahun.  

2. Fasilitas pada Senaputra kurang mengikuti perkembangan jaman dan kalah 

bersaing dengan taman rekreasi yang baru di kota Malang. 

3. Desain fasilitas yang kurang sesuai dengan standar fasilitas pada taman wisata 

budaya. 

4. Perlunya upaya mendesain kembali fasilitas pada  Taman Wisata Budaya 

Senaputra  

1.3 Rumusan Masalah  

 Bagaimana menata kembali fasilitas pada  Taman Wisata Budaya Senaputra 

 

1.4 .Batasan Masalah 

1. Objek redesain meliputi fasilitas dan tatanan massa yang kurang sesuai dengan 

standar pada taman wisata budaya Senaputra. 

2. Evaluasi dilakukan bedasarkan aspek analisa fungsional  pada evaluasi purna 

huni. 

3. Desain yang dilakukan bedasarkan hasil evaluasi fasilitas. 
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1.5 Tujuan 

Tujuan dari perancangan ini adalah mengembalikan fasilitas pada Taman Wisata 

Senaputra agar lebih memadahi dan dapat mengikuti perkembangan jaman sehingga 

menjadi salah satu tempat tujuan wisata di Kota Malang yang diminati oleh wisatawan, 

Juga dapat dijadikan sebagai ikon wisata Kota Malang yang dapat  dinikmati oleh semua 

kalangan.  

1.6 Manfaat dan kegunaan 

1.6.1 Bagi Keilmuan Arsitektur  

 Dapat memberi pengetahuan  tantang bagaimana mengevaluasi dan mendesain 

kembali sebuah taman wisata budaya. Dapat menambah referensi tentang tahapan dan 

metode dalam redesain Taman Wisata Budaya. 

1.6.2 Bagi Mahasiswa Arsitektur 

Dapat mengetahui tentang tahapan dan elemen yang harus diperhatikan dalam 

redesain, agar dapat menjadi acuan dalam perancangan fasilitas sejenis agar lebih baik 

kedepannya.  

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada laporan skripsi ini disusun sebagai berikut 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. Pada bab I 

dipaparkan tentang bagaimana keberadaan taman budaya di Kota Malang dan kondisi 

taman wisata budaya Senaputra sebagai ikon wisata budaya Kota Malang, terkait dengan 

urgensi nya untuk menjadi objek redesain.  

 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi literatur tentang pengertian taman budaya beserta standar fasilitas 

dan komparasinya. Juga berisi tentang pengertian dan tahapan redesain yang berkaitan 

dengan pembahasan pada laporan skripsi, yang diambil dari buku, jurnal, maupun 

internet. Serta teori evaluasi purna huni sebagai metode yang digunakan dalam evaluasi 

fasilitas. 

 



 

 

6 

 

 

 

BAB III Metode Penelitian 

Berisi tentang metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan 

menganalisa hasil pengumpulan data. Metode yang digunakan pada metode analisa yaitu 

metode deskriptif evaluatif. Yaitu menjabarkan kondisi Senaputra saat ini lalu 

mengevaluasi sesuai dengan aspek evaluasi purna huni. 

 

BAB IV Hasil Pembahasan 

Pada hasil pembahasan akan dipaparkan tentang kondisi taman budaya Senaputra 

saat ini mengenai kelayakan fasilitasnya. Serta ditinjau kondisi dan permasalahannya 

untuk kemudian dievaluasi dengan dibandingkan dengan standar fasilitas pada taman 

budaya. Dari hasil evaluasi ditemukan perlakuan apa yang harus diterapkan pada 

fasilitas dan bangunan pada Senaputra agar sesuai dengan standar yang ada. 

 

BAB V Kesimpulan 

Merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi yang dilakukan pada bab sebelumnya. 

Pada kesimpulan juga terdapat penyelesaian dari permasalahan yang ada. 
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1.8 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1.1 : Kerangka pemikiran 

Arah redesain 

 

Hasil Evaluasi 

 

Desain taman wisata budaya Senaputra Malang 

 

Evaluasi fasilitas bedasarkan standar fasilitas taman budaya dengan aspek fungsional 

pada evaluasi purna huni 

 

Analisis kondisi eksisting dan permasalahanfasilitas taman budaya 

Senaputra 

 

Tinjauan Pustaka 

Redesain 

- Pengertian 

- Jenis – jenis 

- Tahapan 

 
 

Identifikasi Masalah 

  Latar Belakang  

Perlunya upaya mendesain kembali fasilitas pada Senaputra dikarenakan fasilitas yang kurang sesuai 

standar dan  tidak berkembang dari tahun ke tahun.  

Visi misi kota Malang yaitu meningkatkan dan 

mengembangkan obyek wisata, meningkatkan nilai jual 

potensi pariwisata daerah, meningkatkan dan 

pengembangan sarana dan prasarana wisata, seni dan 

budaya, meningkatkan seni budaya Malangan. 

Rencana pemerintah dan pengelola 

untuk mengembangkan taman wisata budaya 

Senaputra yang tertulis dalam rencana detail  

tata ruang. Kondisi fasilitas Senaputra yang 

sudah tidak memenuhi standard. 

 

Rumusan Masalah 

Bagaimana mendesain kembali fasilitas pada Taman Wisata Budaya Senaputra  

 

Tujuan  

Mengembalikan fasilitas pada Taman 

Wisata Senaputra sehingga lebih 

memadahi dan dapat  dinikmati oleh 

semua kalangan.  

.  

 

Taman Budaya 

- Pengertian 

- Standar 

Fasilitas 

 

EPH 

- Pengertian 

- Aspek 

- Metode 

 


