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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1. PENGERTIAN JUDUL 

Pengembangan     : Sesuatu  yang  pada  perkembangannya  akan  menjadi maju 

atau berkembang (Poerwodarminto, W. J. S. Kamus Besar 

Bahasa Indonesia , 1984). 

Wisata                   : Perjalanan   yang   dilakukan  berkali-kali  atau berputar-putar 

dari suatu tempat ke tempat yang lain (Oka A. Yoeti, Drs, 

Pengantar Ilmu Pariwisata, 1985). 

      : Bepergian   bersama-sama   (untuk  memperluas pengetahuan, 

bersenang-senang, dan sebagainya (Poerwodarminto, W. J. S, 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1980). 

      :  Kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang 

dilakukan   secara   sukarela   serta   bersifat   sementara  

untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata (UU RI. No. 9  

Th 1990 tentang Kepariwisataan). 

Waterfront            : Lahan   area  yang  terletak  berbatasan  dengan  air,  terutama 

merupakan  bagian  kota yang menghadap ke laut, sungai 

atau danau (Ann Bren and Dick Rigby, Waterfront, 1994). 

: Kawasan   perairan   baik   darat,   pesisir  pantai   maupun 

lepas pantai suatu danau maupun tepian pantai (M. Ichsan, 

Majalah Sketsa, Mei, 1993). 

Sendang  Asri   : Bagian kawasan dari waduk (Dinas Pariwisata  dan Kebudayaan, 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989). 

Waduk                  : Kolam  besar  tempat untuk  mengumpulkan  dan  menyimpan 

air untuk dipakai di musim yang kering (Ibid) 

Gajah Mungkur     : Nama suatu bendungan di Wonogiri 

Wonogiri           : Nama   sebuah    kota   Kabupaten   di   Propinsi   Jawa    

Tengah. 
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Maksud dari pengertian judul : 

Adalah usaha mengembangkan wisata Sendang Asri Waduk Gajah   

Mungkur dengan mengutamakan segala kegiatan aktivitas tersebut ke waduk 

dengan cara menambah penunjang fungsi dan menambah karakteristik arsitektur  

waterfront, dimana segala aktivitas ruang dan bangunan juga berorientasi ke air. 

 
1.2.   LATAR BELAKANG 

Krisis moneter  yang  menghantam  sistem perekonomian  nasional  yang  

dimulai pada pertengahan tahun 1997 telah membuat aktivitas bisnis sebagian  

besar sektor ekonomi rata-rata mengalami guncangan yang  cukup keras. Ditengah 

situasi perekonomian yang tidak kondusif ini, sektor pariwisata dipandang 

memiliki potensi yang besar dalam kegiatan ekonomi yang mampu menjadi 

penghasil devisa negara. 

Kesadaran akan pentingnya sector pariwisata untuk memulihkan 

perekonomian nasional tercermin dalam GBHN 1998 dimana pembangunan 

kepariwisataan nasional diarahkan menjadi  “Sektor Andalan dan Unggulan yang 

secara luas diterjemahkan sebagai penghasil devisa, mendorong pertumbuhan 

ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian  

masyarakat, memperluas lapangan kerja produktif, dan kesempatan berusaha adil 

serta meningkatkan kesejahteraan rakyat dangan memperhatikan pemeliharaan  

kepribadian bangsa, nilai-nilai agama serta kelestarian fungsi dan mutu  

lingkungan hidup. Untuk itu, kepariwisataan Indonesia harus dapat 

mengembangkan produk yang unik dan bermutu tinggi” (Drs. Marzuki Usman, 

MA, dalam Prosiding seminar akademik, Tourism Development). 

Dilihat dari perkembangan regional Daerah Jawa Tengah sebelah  

tenggara, Kabupaten Wonogiri mempunyai prospek perkembangan sebagai 

pertemuan poros antara Merapi–Merbabu serta wilayah pengembangan daerah  

wisata,  Kabupaten Wonogiri memiliki 22 lokasi pariwisata yaitu 8 diantaranya  

bersifat  man  made dan 14 lainnya bersifat  natural resource (RTRW Wilayah 

Kabupaten Dati II Wonogiri). 
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Dengan  upaya yang terus menerus maka industri pariwisata Indonesia 

dapat terus ditingkatkan untuk peningkatan perolehan devisa Negara. Bila pada 

tahun 1985, industri pariwisata Indonesia menduduki posisi ke 6 (enam) sebagai 

penghasil devisa dengan nilai 525 juta dollar AS dibawah migas, kayu, karet, 

tekstil, kopi, dan tahun 1993 posisinya naik ke peringkat 4 (empat) dengan nilai 

3,35 miliar  dollar AS dibawah migas, tektil dan kayu. Pada  pelita  VII  (tahun 

1999–2004) nanti industri pariwisata Indonesia ditargetkan meningkat menjadi 

penghasil devisa Negara nomor satu (Siap Capai Target 6.5 Juta Wisman, Harian 

Suara Merdeka, Sabtu 19 Agustus 1999, hal IX). 

Beberapa     yang    mendukung     bahwa     pariwisata    di    daerah     ini    

dapat dikembangkan adalah : 

-  Kabupaten Wonogiri memiliki berbagai macam jenis obyek wisata yang 

potensial dan mempunyai daya tarik yang tinggi apabila dikembangkan dan 

dikelola secara optimal 

-  Adanya aksesbilitas ke maupun dari Yogyakarta dan Surakarta, yang juga 

merupakan potensi yang diharapkan bisa menciptakan jalur wisata. 

-  Kedudukan Kabupaten Wonogiri dalam pengembangan kepariwisataan 

regional, dimana Kabupaten Wonogiri  masuk dalam kawasan  pengembangan  

Surakarta  dan sekitarnya yang merupakan tujuan wisata yang cukup potensial 

untuk saat ini. 

-     Jumlah  pengunjung  dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, sehingga 

dengan demikian pendapatan dari sektor pariwisatapun meningkat. 

-     Penyelenggaraan  event-event  yang  berskala  nasional  maupun  internasional 

seperti kejuaraan gantole, jet sky, dayung,  festival  reog nasional dan lain-lain 

yang merupakan potensi pemasaran pariwisata di Kabupaten  Wonogiri. 

Obyek  wisata  Sendang  Asri di Waduk Gajah Mungkur merupakan 

wisata waduk yang cukup potensial untuk dikembangkan, dimana pengelolaan 

kawasan tersebut belum dikelola secara maksimal. Hal ini lama kelamaan   

menimbulkan kejenuhan penduduk kota, keadaan yang demikian membuat  

mereka menginginkan perubahan suasana. Biasanya mereka menginginakan  

suasana yang tenang dengan pergi  ke tempat  obyek-obyek wisata di pedesaan   
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dengan suasana desa yang alami serta keindahan alam yang asri seperti danau,  

bukit, goa, laut, pantai, air terjun dll. 

Propinsi Jawa Tengah merupakan Daerah Tujuan Wisata yang mempunyai 

obyek-obyek yang menarik untuk dikunjungi seperti  atraksi wisata budaya  

sejarah  juga  wisata alam. Lebih jauh dari itu  Jawa Tengah  merupakan  tujuan 

wisata Indonesia sesudah Bali yang lebih dahulu dikenal dunia (Mc Swasono Rio 

Hardoyo dalam Musyawarah daerah Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata  

JawaTengah  2000, Solo Pos edisi  25 Agustus 2000). 

Dengan menilik kondisi fisik Obyek Wisata Sendang Asri saat ini yaitu  : 

-    Pemasukan  yang  kurang akibat kurangnya variatif atraksi yang ada. 

-   Kurang optimalnya  pemanfaatan potensi alam yang ada untuk dikembangkan 

menjadi sebuah produk unggulan selain memberikan kepuasan dan 

kesenangan   bagi wisatawan, juga bisa memberikan dampak sosial ekonomi 

bagi warga setempat. Yang terlihat sekarang adalah produk wisata yang 

disajikan membawa wisatawan yang cenderung pasif dalam menikmati produk 

wisata tersebut, sehingga terasa membosankan dan tidak menimbulkan greget 

untuk kembali. 

-   Tidak  adaanya  spesifikasi  jenis  rekreasi  pada  kawasan  Wisata Sendang 

Asri yang mampu menampilkan ciri dan daya tarik tersendiri, sehingga selain 

bisa menjadi tourist cather (penangkap wisatawan), dan juga bisa menjadi 

penahan wisatawan (memperpanjang Length Of Stay). 

Dengan melihat permasalahan itu, sehingga arah perkembangan ini  

ditujukan sebagai usaha untuk meningkatkan kondisi fisik obyek wisata menjadi 

sebuah produk wisata unggulan dan spesifik serta pengembangan potensi wiasata 

yang dapat memberikan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat setempat yaitu 

dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi sumber daya alam dan hasil 

kerajinan masyarakat setempat sebagai atraksi wisata, sehingga mampu menjadi 

daya tarik tersendiri untuk menjaring wisatawan. 

Dengan potensi Obyek Wisata Sendang Asri yaitu pemandangan alamnya 

yang cukup indah, dimana terdapat perbukitan dengan pohon-pohonnya yang  

menghijau ditunjang lagi dengan adanya perairan yang memberikan kesejukan, 
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yang kesemuanya seolah-olah merupakan miniatur alam yang menarik, sehingga  

akan dapat memberikan kontribusi yang tidak sedikit pada Pendapatan Asli  

Daerah bila dikembangkan secara optimal. 

Sehubungan dengan potensi alam yang  ada  serta  tuntutan fasilitas, sarana 

dan prasarana rekreasi yang variatif dan mempunyai spesifikasi yang jarang  

ditemukan di daerah lain, maka fasilitas rekreasi dikembangkan dengan konsep 

pengembangan yaitu perwujudan sebuah produk wisata waterfront  yang  rekreatif  

dan mempunyai relevansi dengan kebijakan pengembangan pariwisata Kabupaten 

Dati II Wonogiri yang meliputi wisata alam dan wisata budaya, dimana 

memungkinkan pementasan budaya setempat seperti reog, konservasi alam, serta   

campur tangan manusia dalam menyelaraskan berbagai elemen wisata, yang  

meliputi  flora, fauna serta  bangunan. 

Yang menonjol dari Obyek Wisata Sendang Asri adalah wisata airnya,   

sehingga cocok sekali bila menjadikan air dijadikan sebagai orientasi utama dari  

semua kegiatan, menciptakan suatu arsitektur waterfront  yaitu perpaduan media  

ruang dengan media air sebagai elemen utama kawasan yang mempunyai  

karakter tertentu dipandang dari segi pola tata massa, orientasi media, ciri khas 

perairan serta karakter visual yang unik. 

Dengan adanya peningkatan dalam pengelolaan obyek wisata Waduk 

Gajah Mungkur ini, maka wisata alam yang ada didalamnya akan tetap terjaga dan  

terawat dengan baik, sehingga mampu menjaga mutu dan kualitas wisata Waduk 

Gajah Mungkur tersebut. 

Dari kontak pertemuan antara daratan dan badan air, ciri-ciri dari 

waterfront dapat diklasifikasikan sebagai berikut (C. Hendropranoto Suselo dan 

Totok Priyanto, Majalah Sketsa, Mei, 1993) : 

1. Pesisir Laut 

Sebagai  area  waterfront  yang  terjadinya   karena   kontak   langsung   

antara daratan dan lautan. Cirinya  : 

- Sebagai daerah pelabuhan samudera 

- Sebagai pemukiman nelayan 

- Sebagai muara sungai 
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Dilihat  dari  keadaan tapak yang ada, biasanya waterfront pesisir laut 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut  : 

a.  Adanya pagar pelindung untuk daerah yang berhadapan dengan 

laut. 

b.  Area parkir kendaraan yang luas. 

c. Memasukkan air laut ke dalam site yang merupakan salah satu 

konsep   waterfront. 

d.   Semua taman menghadap ke pantai. 

e.  Banyaknya vegetasi jenis yang berakar serabut supaya berkesan 

alami. 

f.   Adanya sarana transportasi atau sirkulasi di tepian pantai. 

g.   Taman didominasi oleh air. 

h.   Adanya suatu menara untuk pengamatan ke arah laut. 

Sedangkan dilihat dari bentuk design bangunan biasanya mempunyai 

ciri-ciri sebagai berikut  : 

a. View bangunan diarahkan ke laut 

b. Masterplan dari bangunan mengikuti bentuk dari tepian pantai 

c. Selain laut view juga mengarah ke jembatan 

d. Bentuk atap dominasi dari beton bertulang 

e. Terdapat bangunan yang menjorok ke laut 

f. Banyak bentuk–bentuk dengan unsur lingkaran 

2. Tepian Sungai 

Sebagai area waterfront yang terjadinya karena kontak langsung antara 

daratan dan sungai. Cirinya  : 

-    Sebagai transportasi air dan aset irigasi 

- Sangat tergantung pada kondisi lingkungan sekitar dan musim 

- Cenderung digunakan sebagai tempat pembuangan sampah sementara 

dan limbah 

Dilihat dari keadaan tapak yang ada, biasanya waterfront tepian sungai 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut  : 

a. Terdapat jalan setapak sepanjang jalan. 
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b.  Terdapat area rumput atau vegetasi yang luas. 

c. Orientasi taman ke sungai. 

d. Adanya keserasian bahan antara arena hiburan dengan taman. 

Sedangkan dilihat dari bentuk design bangunan biasanya mempunyai  

ciri-ciri sebagai berikut  : 

a.   View bangunan diarahkan ke sungai. 

b. Masterplan dari bangunan mengikuti bentuk dari sungai. 

c. Massa bangunan terputus atau menerus. 

d. Massa bangunan terangkat dari site. 

e. Massa bangunan biasanya geometris dan proposional. 

f. Massa bangunan biasanya vertikal–horizontal. 

3. Tepian Waduk atau Danau 

Sebagai area waterfront yang biasanya terjadi pada waduk alami 

ataupun waduk buatan. Ciri pada umumnya adalah pengembangannya 

sesuai dengan fungsi khusus. 

Dilihat dari keadaan tapak yang ada biasanya waterfront tepian sungai 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut  : 

a. Terdapat jalan setapak. 

b. Orientasi taman ke waduk. 

c. Area parkir kendaraan yang luas. 

d. Adanya sirkulasi ditepian waduk. 

e. Terdapat tempat duduk di pinggir jalan yang terletak di taman. 

f. Taman dipenuhi dengan vegetasi. 

Sedangkan dilihat dari bentuk design bangunan, biasanya mempunyai 

ciri-ciri sebagai berikut (Aris Sukmo Adi . N, Teknik Arsitektur, UNS, 

Angkatan 1998) : 

a. Bentuk bangunan biasanya kuat, kokoh, dengan menampilkan alur 

garis, dinamis, dengan menampilkan alur garis, optimis dengan 

menampilkan alur garis. 

b. Memberikan pengulangan ciri secara sistematis dari unsur bentuk, 

garis, dan lengkung. 
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c. Memberikan urutan bentuk menuju klimaks dan anti klimaks 

dengan menampilkan urutan secara drastis untuk menuju klimaks 

dan anti klimaks. 

d. Gaya yang akan digunakan dalam pengembangan  arsitekturalnya, 

dengan mengungkapkan garis-garis horizontal dan vertikal secara 

tegas. 

e. Penggunaan atap dan bukaan yang lebar. 

Waduk Gajah Mungkur dapat digunakan untuk berbagai fungsi seperti  :  

1. Rekreasi 

- Adalah hal-hal yang berhubungan dengan kesukaan atau kesenangan 

atau hal-hal melepas lelah (Departemen Perhubungan Direktorat Jendral 

Pariwisata, 1970). 

- Adalah kebutuhan manusia untuk memulihkan atau meningkatkan 

kondisi jasmani, rohani atau kedua-duanya, melalui kegiatan yang   pada 

waktu-waktu luang serta memberikan  kesenangan dan kepuasan bagi 

pelaku-pelakunya (Rudy Suwandhi, Rekreasi, 1978). 

2.   Hidrologi 

Desa Sendang termasuk dalam daerah kering, suhu rata-rata setiap harinya 

adalah 23-300 C. Curah hujan setiap tahunnya berkisar antara 2000-3000 

mm/th. Tanah sebagian besar dari batu-batuan. Letak  tanah di  desa sendang 

sangat dalam, sehingga penduduk sekitarnya dalam memperoleh air melalui 

sumber air disekitarnya. 

3 Sub Pertanian 

Karakteristik ekonomi suatu daerah dapat menggambarkan keadaan 

ekonomi suatu daerah dan dilihat  dari  perkembangannya, serta pada bidang 

apa daerah tersebut mempunyai kemajuan. Perkembangan perekonomian 

yang terlihat di  Kabupaten  Dati  II  Wonogiri  yang  sebagian  besar  adalah  

daerah pertanian maka perkembangan ekonominya  yang paling besar adalah 

sektor pertanian, sehingga Waduk Gajah Mungkur dapat digunakan sebagai 

irigasi. 
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4. Olahraga 

Dengan kondisi yang dimiliki oleh Obyek Waduk Gajah Mugkur 

memungkinkan pengunjung untuk melakukan aktivitas, baik dalam kaitan 

rekreasi maupun  peningkatan prestasi  yaitu  dengan  jenis  olahraga  seperti 

: dayung, skyboat, ataupun jetsky. 

Obyek wisata yang  direncanakan, diproyeksikan untuk jangka waktu  20  

tahun (Rencana Induk Obyek Wisata Sendang Asri Dati II Wonogiri), sehingga   

jumlah   pengunjung   yang   dipakai   sebagai  acuan  adalah   prediksi jumlah 

pengunjung 10 tahun yang akan datang dihitung dari  tahun data  yang  tersaji. 

Data yang dipakai untuk memprediksi jumlah pengunjung adalah data  

pengunjung  Obyek  Wisata Waduk Gajah Mungkur tahun 2004. 

 

Tabel I.1  :  Data Pengunjung Obyek Wisata 

Waterfront Sendang Asri Tahun 2004 

 

                                       

Sumber  : 17 Laporan Tahunan Dinas Pariwisata Dati II Wonogiri 

 

NO. TAHUN JUMLAH PENGUNJUNG 

1. 1995 - 1996 124.621 

2. 1996 - 1997 125.366 

3. 1997 - 1998 121.278 

4. 1998 - 1999 135.278 

5. 1999 - 2000 211.766 

6. 2000 - 2001 213.051 

7. 2001 - 2002 233.264 

8. 2002 - 2003 241.324 

9. 2003 - 2004 283.124 

10. 2004 - 2005 297.222 

JUMLAH 1.986.294 
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Untuk memprediksikan jumlah pengunjung dalam jangka waktu 10 tahun 

(dihitung dari tahun 2004) dengan menggunakan rumus  : 

Pt  =  Po  ( 1 + r )t 

Pt  =  Jumlah kunjungan tahun yang diprediksikan (2020) 

Po =  Jumlah wisatawan awal perhitungan (2004) 

r =   Prosentasi kenaikan jumlah wisatawan/untuk Obyek Wisata Sendang 

Asri Waduk Gajah Mungkur yaitu 5 % (Penyusunan Rencana Induk 

Obyek Wisata Sendang Asri  Dati II Wonogiri) 

t    =  Jumlah tahun yang diprediksikan (14 tahun ) 

 

Jumlah pengunjung tahun 2014    =   297.222 ( 1 + 0,05 ) 14 

          =   297.222  x 1,05 14 

          =   297.222  x 1,98 

          =   588.450 orang pertahun 

 

Sehingga untuk jumlah wisatawan pertahunnya diperkirakan adalah  

588.450 orang pengunjung atau wisatwan. Jumlah pengunjung akan meningkat  

dua kali lipat,  apabila diadakan event-event tertentu, ataupun pada hari-hari besar,  

maka kegiatan dari pengelola perlu ditingkatkan. Adapun kegiatan dari pengelola 

tersebut, antara lain  : 

-  Kegiatan kantor  : Pelayanan terhadap wisatawan, menyiapkan fasilitas rekreasi, 

dan menyimpan  peralatan serta memelihara obyek wisata. 

Sifat dari  kegiatan ini adalah formal, fungsional dan ramah 

dalam menerima. 

-  Kegiatan tamu dan kendaraan   :   Kegiatan  menerima  tamu  serta  kegiatan  

keluar masuk kendaraan dalam obyek 

wisata. Sifat kegiatan ini adalah aman 

(Penyusunan Rencana Induk Obyek 

Wisata Sendang Asri  Dati II Wonogiri) 
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Dilihat dari lokasi obyek wisata Wonogiri saat ini, serta batas–batas 

wilayah dapat dilihat  pada peta berikut  : 

 

 

 
 

Gbr. I.1  :  Peta Lokasi Obyek Wisata Wonogiri Serta Batas-Batas Wilayah 
Sumber  :  Rencana Pengembangan Pariwisata Kab. Dati II Wonogiri 

 




