LASS1 LASTIANI. Perencanaan Lanskap Kawasan Rekreasi Arung J e r a m
Sungai Citarik, Sukabumi (Di bawah bimbingan Qodarian Pramukanto d a n
Andi Gunawan)
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan akan rekreasi, Sukabumi
sebagai kabupaten yang memiliki akses yang mudah dari dan menuju ke pusat-pusat
komunitas seperti wilayah Jabotabek dan Bandung, menawarkan beberapa kawasan
rekreasi alternatif, diantaranya adalah rekreasi alam Sungai Citarik. Sungai Citarik
mempunyai potensi yang sangat besar sebagai salah satu daerah tujuan rekreasi alam dan
rekreasi petualangan arung jeram. Pengembangan kawasan rekreasi arung jeram Sungai
Citarik ini memiliki beberapa kepentingan, baik kepentingan industri pariwisata daerah,
perekonomian penduduk setempat maupun kelestarian lingkungan alam sekitarnya.
Untuk dapat mengakomodasikan kepentingan-kepentingan tersebut di atas, maka diperlukan suatu perencanaan lanskap kawasan rekreasi yang baik.
Tujuan studi perencanaan ini adalah untuk membuat perencanaan lanskap kawasan rekreasi arung jeram Sungai ~itarik,Kabupaten Sukabumi melalui penataan spasial,
berupa rencana tata ruang, tata hijau, tata letak fasilitas, rencana sirkulasi, dan rencana
aktivitas pengunjung. Perencanaan kawasan tersebut diharapkan dapat menunjang
kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pengunjung dalam melakukan kegiatan rekreasi
dengan mempertimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, dan kelestarian lingkungan
alam sekitarnya. Sedangkan metode studi yang digunakan adalah metode kombinasi dua
pendekatan untuk perencanaan kawasan rekreasi menurut Gold (1980), dengan penekanan terhadap pendekatan sumber daya dan pendekatan aktivitas. Tahap-tahap perencanaan yang digunakan adalah sebagai berikut : persiapan, inventarisasi, analisis, sintesis,
konsep perencanaan dan perencanaan.
Hasil inventarisasi tapak yang dilakukan dengan pengamatan lapang, perekaman
wawancara dan penyebaran angket serta studi pustaka menunjukkan bahwa tapak mempunyai potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan rekreasi alam dengan
rekreasi utama arung jeram. Potensi tapak yang paling utama dalam perencanaan kawasan rekreasi arung jeram adalah faktor biofisik sungai sebagai media rekreasi terutama
hidrologinya. Sungai Citarik memiliki kondisi hidrologinya yang sangat menunjang
kegiatan arung jeram, yaitu arus yang deras dengan beberapa jeram dan batuan yang

menonjol dari dasar sungai serta kualitas air yang masih baik. Selain itu Sungai Citarik
mempunyai tingkat kesulitan II sampai ill (International Scale of River Drflculty) yang
berarti cukup menantang untuk d i m g i tetapi rnasih cukup aman dimana tingkat kecela-

kaan terhadap pengunjung tergolong rendah. Tetapi fluktuasi ketinggian air dan arus
sungai menyebabkan kegiatan r e k a s i anmg jeram tidak dapat dilakukan sepanjang
waktu Untuk itu perlu diadakan jenis rekreasi dam lain sebagai rekreasi altematif bagi
p e n g u n j u ~antara lain memom ataufoto hunting, trekking, p!.kn& viewing, kemping,
dan lain-lain.
Dari hasil pengembangan sumberdaya tapak diperoleh fungsi-fungsi yang &pat
diterapkan pada tapak yaitu fungi rekreasi air, rekreasi darat, konservasi, penyangga,
sirkulasi dan pelayanan. Dengan memperhatikan fungi-fungsi ruang yang terbentuk dan
pengalokasiannya dalam tapak, maka tapak dapat dibagi ke dalam tiga zona. Zona-zona
yang akan dikernbangkan tersebut meliputi zona
zona penunjang dan zona penyangga dengan tata ruang yang diutamakan untuk tujuan keefisienan, kenyamanan dan keamanan serta menambah pengalaman pengunjung dalam berekreasi. Tata ruang tersebut
memperlihatkan pola pergerakan pengunjung dan pengelola serta hubungan keterkaitan
antar ruang dan fasilitas yang mengakomodasikan program kebutuhan ruang, konsep
ruang dan konsep sirkulasi dalam bentuk suatu tata ruang yang fungsional dan dinamis.
Zona inti merupakan zona yang dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan rekreasi utama yaitu arung jeram. Fungsi-fungsi yang dikembangkan dalam zona
ini antara lain : fungsi rekreasi utama, fungi pelayanan dan fungi utilitas yang dialokasikan pada beberap sub zona Zona inti meliputi badan sungai dan beberapa daerah
riparian sungai yang digunakan sebagai launchinghtart area, stop/rest area danfinish
area. Zona penunjang ditujukan untuk menampung fungsi-fungsi yang berkaitan
dengan rekreasi alternatif yang dikembangkan di riparian sungai seperti pilrmk, treekking,
viewing, kemping dengan segala fasilitasnya. Pembagian ruang dalam zona ini ditentukan berdasarkan intensitas penggunaannya untuk kegiatan rekreasi yaitu terdiri dari
welcome area, intensifarea, dan semi intensifarea. Sedangkan zona penyangga ditujukan untuk melestarikan biofisik tapak dengan memperbaiki dan melindungi daerahdaerah tertentu yang mempunyai daya dukung rendah dan kepekaan tinggi. Pada zona
ini, dilakukan tindakan preservasi dan konservasi terhadap air, tanah, satwa dan vegetasi,
antara lain dengan penanaman vegetasi, pembangunan retaining wall dan saluran-saluran
drainase. Pemanfaatannya untuk kegiatan rekreasi terbatas hanya untuk jenis rekreasi
non intensif

Konsep sirkulasi yang dikembangkan pa& tapak bertujuan untuk menghubungkan ruang-ntang &lam tapak sehmgga pengunjung dapat menikmati tapak secara
optimal. Berdasarkan peruntukannya, sirkulasi pada tapak dibagi menjadi dua yaitu
sirkulasi rekreasi dan sirkulasi pelayanan. Sirkulasi rekreasi dibagi menjadl dua yaitu
sirkulasi di darat yang meliputi sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki serta sirkulasi di
badan sungai. Konsep sirkulasi rekreasi utarna yaitu arung jeram merupakan sirkulasi
linear dimana pintu rnasuk berbeda dengan pintu keluar. Jalur-jalur sirkulasi selain
dirancang seefisien mungkm untuk keamanan dan kenyamanan pengunjung juga dibuat
untuk menimbulkan kesan petualangan dan menonjolkan kealamian tapak. Sirkulasi
pelayanau dikembangkan bagi pihak pengelola untuk menunjang kelancaran kegiatan
rekreasi serta kepuasan, kenyamanan dan keamanan pengunjung dalam krekreasi.
Seperti halnya sirkulasi rekreasi, sirkulasi ini juga dibagi menjadi dua yaitu sirkulasi di
badan air dan di darat. Sedangkan berdawkan fungsinya, sirkulasi pelayanan terdiri dari
sirkulasi akomodasi dan sirkulasi penyelamatan.
Untuk menunjang kelancaran dan kenyamanan pengunjung dalarn berekreasi
pada tapak direncanakan beberap fasilitas penunjang rekreasi yang tersebar di beberapa
mans pada tapak. Fasilitas-fasilitas tenebut antara lain pintu @ang, kantor pengelola,
pondok wisata, area
information dan visitor center, camping ground, wat@ont
restaurant, ppan interpretasi dan penunjuk amh, menara pandang, gazebo dan shelter
serta toilet clan kamar mandi dan fasilitas penunjang iainnya.

