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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Pengertian Judul 

Kata Pengertian 

Pengembangan Suatu tahap/ proses pembangunan yang dilakukan untuk 

meningkatkan kondisi yang ada agar menjadi lebih baik dan 

menarik sesuai dengan kebutuhan pemakai. 

Sesuatu yang telah ada, diperbanyak, diperbesar, diperluas, 

disempurnakan karena faktor – faktor tertentu1 

Proses atau cara pembangunan secara bertahap dan teratur yang 

menjurus kearah sasaran yang dikehendaki.2 

Dari kata pe + kembang + an yang berarti Kembang : mekar, 

bunga, besar 

Pengembangan : cara menjadikan besar 

Umbul Cokro Suatu Sumber mata air tanah yang terletak di Dukuh Ingas Desa 

Cokro Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten Jawa Tengah 

Water Merupakan bahasa inggris yang berarti air 

Ekstreme Ekstreme berasal dari bahasa Inggris yang mempunyai arti 

sesuatu yang menantang dan dapat memicu adrenalin. 

Game  Permainan, kegiatan yang dilakukan untuk mengisi waktu 

kosong dengan tujuan menghibur diri  

Zone  Zone merupakan bahasa inggris yang berarti kawasan. Kawasan 

(dari bahasa Jawa kuna, kawaśan yang berarti daerah waśa, dari 

bahasa Sansekerta: "memerintah") artinya daerah yang memiliki 

ciri khas tertentu atau berdasarkan pengelompokan fungsional 

kegiatan tertentu  

1
 Kamus Baru Bahasa Indonesia, 1975 

2 
WJS. Porwodarminto 
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Dengan demikian pengertian dari judul “Pengembangan Umbul Cokro 

Sebagai Water and Ekstreme Game Zone adalah upaya untuk mengembangkan 

Umbul Cokro yang sudah ada dan yang sedang mengalami proses pembangunan 

sebagai area wisata air menjadi suatu wisata yang lebih menarik, dan lebih atraktif 

dengan memperhatikan ke alamian lingkungan.  

 

1.2    Latar Belakang 

Umbul Cokro merupakan sumber air yang terletak di Kelurahan Cokro, 

Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Debit air yang di hasilkan ± 1500 l/dt. 

Selain sebagai sumber air bersih, sumber air Cokro Tulung juga di manfaatkan 

sebagai area wisata oleh pemerintah daerah setempat. 

Adapun beberapa manfaat industri pariwisata terhadap kegiatan ekonomi 

dan sosial budaya Klaten antara lain: 

1. Memperluas kesempatan kerja dan berusaha tidak hanya dalam bidang 

industri pariwisata saja melainkan juga sektor lainnya yang secara langsung 

maupun tidak langsung terkait dengan pembangunan pariwisata di Kabupaten 

Klaten. 

2. Meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah tujuan wisata dalam hal ini 

masyarakat Kabupaten Klaten khususnya Kecamatan Tulung yang berasal dari 

pengeluaran yang dibelanjakan wisatawan. 

3. Menumbuhkan rasa penghargaan pada lingkungan Klaten. 

4. Mendorong terciptanya lingkunyan hidup yang serasi dan harmonis karena 

wisatawan yang tujuan utamanya berekreasi menginginkan sesuatu, 

lingkungan yang menimbulkan suasana baru dari kejenuhan kehidupan sehari 

– hari. 

 

1.2.1   Kedudukan Klaten terhadap Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah. 

Kondisi dan potensi daerah wisata yang berdaya tarik positif tidak 

terlepas dari program kepariwisataan, dimana program tersebut ditingkatkan 
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dengan pengembangan dan pendayagunaan potensi yang ada. Hal ini 

ditujukan untuk meningkatkan devisa Provinsi Jawa Tengah, memperluas 

lapangan kerja, dan kesempatan berusaha serta sekaligus memperhatikan 

lingkungan.  

Pengembangan ini diterapkan karena mengingat provinsi Jawa 

Tengah yang kaya akan potensi alam yang harus di manfaatkan dengan 

optimal dengan tetap menjaga keasrian lingkungan dan jumlah penduduk 

yang tergolong padat. Jumlah penduduk di Kabupaten Klaten mulai dari 

tahun 1996 yang berjumlah 1.223.079 jiwa hingga mengalami 

perkembangan pada tahun 2004 berjumlah 1.279.470 jiwa (data yang 

diambil dari RUTRK sementara belum mengalami perubahan hingga tahun 

2010). Berdasarkan data yang ada tersebut maka dapat dihitung dengan 

perkiraan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata Kabupaten Klaten selama 

sembilan tahun terakhir (1996 – 2004) sebesar 0,57 % per tahun. Sehingga 

perlu dijaga supaya provinsi Jawa Tengah tetap diakui bangsa Indonesia 

sebagai provinsi yang masih alami, sebagai obyek tujuan wisata ataupun 

refreshing bagi orang – orang kota yang ingin meninggalkan kepenatan yang 

di dapatkan dari pekerjaan dan kebisingan kota untuk sementara.  

Obyek Wisata yang terdapat di Kabupaten Klaten dikelompokkan 

menjadi 3 tipe antara lain: 3 

1. Obyek Wisata Alam, merupakan obyek dan daya tarik yang 

berhubungan dengan lingkungan alam, termasuk di dalamnya obyek 

wisata budaya pemandangan alam, serta fenomena alami lainnya. 

Sejumlah obyek wisata alam di Kabupaten Klaten: 

a. Perkebunan Tembakau Vorstenlanden 

b. Gunung Watu Prau 

c. Jombor Permai 

d. Sumber Air Ingas Cokro 

e. Pemandian Lumban Tirto 

3  
Data Statistik Pariwisata Kabupaten Klaten, 2004 
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f. Sendang Goan 

g. Deles Indah 

h. Sendang Kaliseno. 

2. Obyek Wisata Budaya, merupakan obyek dan daya tarik yang 

berhubungan dengan aktifitas manusia, atraksi – atraksi yang termasuk 

di dalamnya adalah situs arkeologi, sejarah, dan fasilitas budaya 

lainnya. Banyaknya jumlah obyek wisata di Kabupaten Klaten 

menunjukan bahwa perkembangan kepariwisataan di Kabupaten 

Klaten tidak lepas dari sejarah masa lalu. Namun demikian, dalam 

perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Klaten, hal tersebut 

menguntungkan dan mempunyai nilai sejarah yang tinggi, seperti: 

a. Candi Bubrah 

b. Candi Sewu 

c. Candi Plaosan 

d. Makam Kyai Ageng Pandanaran 

e. Makam Ronggo Warsito 

f. Museum Pabrik Gula Gondang Winangoen. 

3. Obyek Wisata Buatan, merupakan obyek wisata yang tidak termasuk 

dalam kategori obyek  dan jenis wisata alam dan budaya yang 

diciptakan secara artificial (buatan), mencakup di dalamnya antara 

lain: taman, gedung konvensi, fasilitas rekreasi dan hiburan. Di 

Kabupaten Klaten yang termasuk kategori ini adalah: 

a. Monumen PERPORA 

b. Kerajinan Wayang Kayu 

c. Desa Wisata Pemancingan Janti 

d. Desa Kerajinan Keramik 

e. Desa Kerajinan Manik – Manik 

f. Yuda Bhakti (DEPO) 

g. Monumen Juang 194 
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1.2.2   Perkembangan Area Rekreasi Cokro Tulung di Kabupaten Klaten. 

Klaten merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah. Posisi 

geografis Kabupaten Klaten pada bagian Tenggara wilayah Propinsi Jawa 

Tengah dan terletak pada jalur regional yang menghubungkan Kota Solo 

dan Yogyakarta. Secara geografis Kabupaten Klaten terletak antara 110°30’ 

BT - 110°45’ BT dan 7°30’ LS - 7°45’LS. Hal itu membawa dampak positif 

bagi Kabupaten Klaten baik dari sektor pemerintah, pendidikan maupun 

pariwisata. Peningkatan status pemerintah sebagai kota administratif 

disebabkan oleh potensi dan meningkatnya jumlah penduduk. 

Cokro Tulung merupakan salah satu obyek wisata yang selama ini 

telah menjadi daya tarik unggulan bagi kepariwisataan Kabupaten Klaten. 

Sumber air Ingas terletak pada aliran Sungai Pusur yang merupakan wilayah 

desa Cokro.  

Pengaruh perkembangan area rekreasi Sumber air Ingas Cokro 

Tulung terhadap Kabupaten Klaten itu sendiri adalah: 

a. Menjadi obyek tujuan wisata yang mempunnyai kualitas daya tarik 

yang tinggi serta memiliki peran strategis dan ikut berkontribusi bagi 

pengembangan kepariwisataan di kabupaten Klaten. 

b. Dengan mengembangkan wisata alam tirta dan alam pedesaan, mampu 

meningkatkan kunjungan wisatawan, mendorong peningkatan 

pendapatan daerah serta memperluas kesempatan berusaha bagi 

masyarakat Klaten khususnya bagi masyarakat lokal Cokro Tulung. 

c. Mendorong pelestarian dan konservasi lingkungan, khususnya 

konservasi lingkungan fisik alam di Kabupaten Klaten melalui 

pengelolaan dan pengembangan kegiatan yang relevan dan terkontrol. 
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1.2.3   Potensi di Cokro 

Potensi Alam yang dimiliki lokasi ini sangat melimpah, maka dari 

itu sudah sepantasnya potensi tersebut harus digali dan di manfaatkan 

seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan untuk memajukan daerah 

tersebut dan sudah pasti tanpa merusak keasriannya. 

 

 

 

Gambar 1.2 Peta Satelit Kabupaten Klaten  

Sumber : http://Googlemapp.com , 2010 

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Klaten dan Lokasi Cokro Tulung 

Sumber : RUTRK Klaten tahun 2005 - 2015 
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1.2.3.1   Potensi Alamiah 

Sumber air yang jernih sehat dan alami langsung dari mata air 

dengan debit ait sekitar 1500 L/dt. Topografi lahan Kabupaten Klaten 

yang diapit Gunung Merapi dan Pegunungan Seribu mempunyai 

ketinggian berkisar antara 75 - 2.911 m diatas permukaan air laut (dpl) 

berkontur baik untuk di jadikan area wisata outbond. Lokasi yang jauh 

dari perkotaan sehingga keasriannya dapat tetap terjaga. Udara yang 

sejuk dan tempat yang rindang karena pohon – pohon besar yang 

melindungi lokasi dari cahaya matahari langsung dapat dimanfaatkan 

sebagai tempat relaksasi melepas penat. 

 

1.2.3.2  Potensi Non Alami  

Sarana dan prasarana sudah cukup memadai mulai dari 

prasarana jalan, listrik, telepon, air bersih.selain itu sumber daya 

manusia juga dapat diusahakan dari warga sekitar untuk meningkatkan 

ekonomi warga. 

Lokasi umbul Cokro yang terletak di komplek yang berdekatan 

dengan komplek pemancingan, hal ini juga termasuk potensi yang 

tidak boleh luput dari perhatian, hal ini juga dapat dimanfaatkan untuk 

pengembangan umbul Cokro. 

 

1.2.4 Permasalahan di Cokro  

Dalam kaitannya dengan upaya pengembangan kawasan wisata 

Cokro Tulung terdapat sejumlah permasalahan fisik maupun non fisik 

yang menjadikan kegiatan pariwisata belum berjalan baik, antara lain: 

a. Masih minimnya kualitas sarana prasarana/ fasilitas pendukung 

obyek, seperti fasilitas informasi wisata, area parker, area usaha/ 

komersial, lavatory, shelter, serta pedestrian,/ area pejalan kaki. 
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b. Terjadinya tumpang tindih pemanfaatan sumber daya (air) oleh 

berbagai pihak. Ini juga didukung dengan belum adanya lembaga 

yang khusus mempunyai wewenang untuk mengembangkan kawasan 

tersebut. 

 

1.3   Rumusan Permasalahan 

Bagaimana cara untuk mengembangkan area wisata tersebut yang saat ini 

sedang dalam proses pembangunan sebagai wisata yang ekstrim dan menantang, 

dan dapat lebih banyak menarik pengunjung.  

 

1.4   Persoalan 

1. Bagaimana bentuk atraksi yang mampu menunjang obyek wisata supaya 

mampu menarik lebih banyak pengunjung. 

2. Bagaimana mengolah lansekap lahan agar mampu mencakup semua tujuan 

pengembangan sebagai Ekstreme Game Zone yang memanfaatkan potensi 

yang ada di lokasi. 

3. Bagaimana menyelesaikan sistem utilitas agar mampu mengolah lahan yang 

dominan dengan air dan mampu menunjang segala kegiatan rekreasi yang 

terdapat di obyek wisata Cokro Tulung. 

 

1.5   Tujuan dan Sasaran 

1. Tujuan 

Menjadikan obyek wisata air umbul cokro bukan hanya sebagai wisata 

air semata namun juga dapat menjadi area outbond dan belajar yang nyaman, 

asri, dan atraktif. 
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2. Sasaran 

a. Memperhatikan kenyamanan pengunjung 

b. Menjaga keasrian lingkungan 

c. Menjaga kenyamanan pelayanan 

d. Mengajak para pengunjung untuk ikut menjaga lingkungan 

e. Menyediakan tata ruang dan konsep lingkungan yang sesuai dengan 

standar kenyamanan dan pelayanan. 

 

1.6   Batasan dan Lingkup Pembahasan 

1. Batasan 

Pembatasan pada perancangan arsitektur lansekap dan tata ruang sebagai 

factor utama sementara elemen – elemen lain sebagai pelengkap 

2. Lingkup Pembahasan 

a. Lingkup pembahasan untuk mencapai tujuan akhir perencanaan 

perancangan sesuai dengan disiplin arsitektur 

b. Perencanaan disesuaikan dengan kebijakan dan rencana pengembangan 

daerah setempat dalam periode tertentu sesuai dengan arah pengembangan 

yang masih berlaku. 

c. Penekanan lingkup pada factor yang erat dengan disiplin arsitektur 

sedangkan factor non arsitektur cukup sebagai penunjang dan pelengkap 

yaitu dengan analisa dan logika sederhana. 

d. Rencana pengembangan disesuaikan dengan pengembangan rencana induk 

yang masih berlaku. 

 

 

 

 

 

 



10 

 

1.7   Metodologi 

Metodologi yang digunakan adalah: 

1. Tahap pengumpulan data 

a. Jenis data 

Data Primer, Data yang dikumpulkan dapat berupa kondisi lokasi potensi 

yang ada serta daya dukung lingkungannya. 

Data Sekunder, Data dapat berupa jumlah pengunjung, fasilitas yang ada 

dan kebijakan – kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah 

setempat. 

b. Cara Pengumpulan Data 

Observasi, yaitu dengan melakukan survey atau pengamatan langsung ke 

lokasi atau obyek yang ada. 

Wawancara, yaitu dialog Tanya jawab dengan pihak – pihak yang ada 

relevasinya dengan obyek. 

Studi Literatur, yaitu dengan membaca literature yang berhubungan 

dengan obyek 

Studi Komparatif, yaitu mengadakan perbandingan dengan obyek lain. 

Penggambaran, melakukan foto – foto pada obyek. 

2. Tahap Analisa Data 

Dalam hal ini menggunakan analisa dan system untuk mengidentifikasi 

masalah yang dapat dikaitkan dengan permasalahan dan persoalan yang 

menunjang tujuan dan mengkaitkan permasalahan dari umum ke khusus ke 

dalam faktor perencanaan dan perancangan. 

 

1.8   Sistematika Pembahasan 

BAB I    Pendahuluan 

Mengungkap pengertian judul, latar belakang permasalahan, persoalan, 

tujuan sasaran, batasan dan lingkup pembahasan, metodologi dan 

sistematika pembahasan. 
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BAB II   Tinjauan Pustaka 

Pada bab dua ini berisi tentang tinjauan pustaka yang menyangkut 

dengan judul, data - data yang diambil dari literatur – literatur dan hasil 

study banding. 

BAB III   Tinjauan Lokasi 

Pada bab ini berisi tentang tinjauan terhadap lokasi, beberapa 

permasalahan yang di temukan dan potensi – potensi apa saja yang 

mampu di kembangkan. 

BAB IV   Analisa dan Konsep Perencanaan 

Pada bab ini membahas dan menganalisa dari apa yang di camtumkan 

di bab sebelumnya dan kemudian menentukan konsep perencanaan 

untuk mengatasi permasalahan yang ada. 

 

LAMPIRAN 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


