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Abstraksi 

Peranan wisata terhadap pertumbuhan ekonomi sangat luar biasa. Indonesia 

telah dikarunia Tuhan keindahan yang dapat menarik minat wisatawan. Dari 

geoposisinya, Indonesia diapit oleh dua benua dengan samudera besar. Indonesia 

juga memiliki objek wisata yang sangat lengkap mulai dari alam (laut dan 

gunung), budaya, produk dan sebagainya. Pariwisata merupakan sektor yang 

sangat setrategis dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Negara bila 

dikaitkan dengan jumlah arus wisatawan. Selain itu pembangunan yang terus 

menerus dalam sektor pariwisata ini akan mempengaruhi sektor ekonomi lainnya 

seperti: perhubungan, industry, kehutanan, pekerjaan umum dan lain sebagainya. 

Kondisi dan potensi daerah wisata yang berdaya tarik positif tidak terlepas 

dari program kepariwisatan, dimana program tersebut ditingkatkan dan pegunan 

secara optimal potensi yang sudah ada. Hal ini ditunjukkan untuk meningkatkan 

devisa Provinsi Jawa Tengah serta memperluas lapangan kerja dan kesempatan 

usaha sekaligus memperhatikan lingkungan. Pengembangan ini diterapkan karena 

mengingat Provinsi Jawa Tengah yang kaya akan potensi alam yang harus 

dimanfaatkan secara optimal dengan tetap menjaga keasrian lingkungan yang 

disertai jumlah penduduk yang tergolong padat. 

Pemandian Jolotundo terletak di Desa Jambeyan Kecamatan Karanganom 

sekitar 8 kilometer dari arah Utara pusat Kabupaten Klaten. Pemandian ini 

memiliki luas sekitar 220 meter persegi dari kompleks areal objek wisata seluas 

500 meter persegi, dengan debit air sekitar 60 L/dt.  Selain sebagai sumber mata 

air yang bersih, sumber air Jolotundo juga dimanfaatkan sebagai area wisata oleh 

pemerintah setempat melihat dari kondisi serta potensinya maka perlu adanya 

pengembangan pada area wisata Umbul Jolotundo. 

Kata kunci : Pariwisata, Wisata air , Mata air / umbul. 
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PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pemandian Jolotundo terletak di Desa Jambeyan Kecamatan Karanganom 

sekitar 8 kilometer dari arah Utara pusat Kabupaten Klaten. Pemandian ini 

memiliki luas sekitar 220 meter persegi dari kompleks areal objek wisata seluas 

500 meter persegi, dan ketinggian air di pemandian rata-rata dua meter. Selain 

sebagai sumber mata air yang bersih, sumber air Jolotundo juga dimanfaatkan 

sebagai area wisata oleh pemerintah setempat 

Adapun beberapa manfaat industri pariwisata terhadap kegiatan ekonomi dan 

sosial budaya Kabupaten Klaten antara lain: 

1. Memperluas kesempatan kerja dan berusaha tidak hanya dalam bidang industry 

pariwisata saja tapi juga sektor lainnya yang secara langsung ataupun 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 Karanganom yang 

berasal dari pengeluaran yang dibelanjakan para wisatawa. 

3. Menumbuhkan rasa penghargan terhadap lingkungan Kabupaten Klaten. 

4. Mendorong terciptanya lingkungan hidup yang serasi dan harmonis karena 

wisatawan yang tujuan utamanya berekreasi menginginkan sesuatu lingkungan 

yang menimbulkan suasana baru dari kejenuhan aktifitas kehidupan sehari-

hari. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana cara untuk mengembangkan area wisata tersebut yang saat ini 

kurang menarik dan dapat lebih menarik pengunjung lagi. Dalam kaitannya 

dengan upaya pengembangan kawasan wisata Jolotundo terdapat beberapa 

permasalahan fisik maupun non fisik yang menjadikan kegiatan pariwisata belum 

berjalan baik, antara lain: 

a. Masih minimnya kuwalits sarana prasarana/fasilitas pendukung obyek, seperti 

fasilitas informasi wisata, area parker, area usaha/komersil, lavatory, serta 

pendestrian/pejalan kaki. 
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b. Pengelolaan mata air kurang sesuai dengan sarat dan ketentuan yang berlaku. 

1.3. Tujuan 

Menjadikan obyek wisata air Umbul Jolotundo Klaten bukan hanya sebagai 

wisata air semata namun juga dapat menjadi area outbond dan belajar yang 

nyaman, asri, serta atraktif. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1. Pariwisata  

1.1.1. Pengertian 

Dalam UU No.9/1990 tentang kepariwisataan, dinyatakan bahwa pariwisata 

adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan 

obyek dan daya tarik serta usahausaha yang terkait di bidang tersebut. Apabila 

dikaitkan dengan pariwisata air berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan 

wisata air, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata air, misalnya 

pemanfaatan pemandangan alam dan keindahan kawasan perairan karena letak 

geografis yang didukung dengan adanya kegiatan rekreasi dan atraksi wisata air 

seperti memancing, berenang, berperahu, atau olahraga air. 

Organisasi Pariwisata Dunia mendefinisikan Pariwisata atau turisem adalah 

suatu perjalanaan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan, dan juga persiapan 

yang dilakukan untuk aktifitas ini. Seseorang wisatawan atau turis adalah seorang 

yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 Km (50 mil) dari rumahnya 

dengan tujuan rekreasi atau menghilangkan kejenuhan. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/pariwisata)  

1.2. Obyek Wisata Alam 

Obyek wisata alam merupakan obyek dan daya tarik yang berhubungan 

dengan lingkungan alam, termasuk obyek wisata budaya, pemandangan alam, 

serta fenomena alam lainnya; dalam Fandeli,1995  
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1.2.1. Outbond 

Outbound secara lengkap adalah sebuah kegiatan yang dilakukan di alam 

terbuka (Outdoor) dengan melakukan beberapa simulasi permainan (Outbound 

Games) baik secara individu maupun perkelompok. 

Outbound merupakan sarana penambah wawasan pengetahuan yang 

didapat dari serangkaian pengalaman berpetuang sehingga daapat memacu 

semangat dan kreatifitas seseorang. Outbound adalah usaha fikiran dan fisik yang 

dilakukan seseorang dan bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan 

motifasi, kinerja, dan prestasi dalam rangka melaksanakan tugas dan kepentingan 

individu ataupun organisaai secara lebih baik. 

1.2.2. Wisata Air 

Kegiatan wisata yang berhubungan langsung dengan air atau dilakukan 

diperairan dapat dikatakan sebagai wisata air. Bisa juga didefinisikan sebagai 

tempat rekreasi yang didominasi atau didukung oleh elemen air 

Pengertian wisata air menurut Dirijen Pariwisata No. 17/11/88 tentang 

Wisata Tirta yaitu wisata yang dilakukan di perairan, laut, pantai, sungai, danau, 

atau waduk. Dimana tujuan wisata air sebagai tempat rekreasi yang dapat 

mengoptimalkan potens-potensi alam yang ada. 

1.2.3. Water Park 

Definisi Objek Water Park merupakan tempat bermain dan rekreasi outdor 

yang luas untuk anak dan juga orang dewasa, dimana sarana utamanya adalah air, 

sebuah taman hiburan dimana atraksi-atraksinya meliputi seluncuran/slides, air 

mancur, dan fasilitas rekreasi lainnya yang berkaitan dengan air.  

Waterpark adalah sebuah taman hiburan yang menampilkan wilayah 

waterplay, seperti slide air, bantalan splash, spraygrounds (bermain air), sungai 

malas, atau mandi rekreasi lainnya, berenang, dan lingkungan barefooting. 

Waterparks juga dapat dilengkapi dengan beberapa jenis area selancar buatan atau 

Bodyboarding seperti kolam gelombang atau FlowRider  

(http://en.wikipedia.org/wiki/Water_park). 
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1.2.4. Rekreasi Keluarga 

a. Jogging  

b. Fishing (memancing)  

c. Terapi ikan 

d. Batu refleksi 

 

TINJAUAN LOKASI 

3.1 Tinjauan Lokasi Site 

Umbul Julotundo Karnganom merupakan salah satu obyek wisata yang 

selama ini telah menjadi daya tarik tersendiri bagi kepariwisataan diKabupaten 

Klaten. Sumber mata air serta kolam renamg yang ada ditambah lagi adanya 

batu bisma menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjungi tempat 

wisata ini.  Letaknya yang sangat setrategis didiekat jalan raya Klaten-

boyolali, akses yang sangat mudah dijangkau serta letaknya yang sangat dekat 

dengan kota jatinom yang merupakan kota tujuan wisata makam yang sangat 

popular dikalangan masyarakat. 

Tanah disekitar sumber mata air ini merupakan tanah yang mempunyai 

permeabilitas tinggi sengga mampu menyimpan air dan  meloloskan air 

sehingga muncul beberapa sumber mata air disekitar daerah Umbul Jolotundo. 

Kontur tanah disekitar Umbul Jolotundo relative datar dan didiominasi oleh 

area persawahan serta rumah penduduk. 
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Gambar 3.2 Lokasi Umbul Jolotundo  

Sumber : RUTRK Klaten tahun 2005 – 2015 

 

Batas-batas lokasi Umbul Jolotundo 

 Sebelah Utara : Pemukiman Penduduk 

 Sebelah Selatan : Jalan Kampung dan Area Persawahan 

 Sebelah Barat : Jalan Raya Klaten-Boyolali dan Ruko-ruko 

 Sebelah Timur : Area Persawahan 

 

 

Gambar 3.9 Pengembangan Umbul Jolotundo sebagai Water Park 

Sumber : www.google-earth.co.id, 2013 

Keterangan:  

 : Garis pemukiman penduduk 

 : Garis rencana pengembangan water park 

 : Garis pembatas lahan kosong/ sawah 
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ANALISA PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 

4.1. Gagasan 

Dalam gagasan umum ini terdiri dari beberapa poin yang sangat penting dalam 

proses perencanaan dan perancangan kawasan wisata water park Umbul 

Jolotundo Klaten, diantaranya sebagai berikut: 

1. Konsep arsitek pada obyek wisata ini yaitu dengan konsep arsitek 

ekologis yaitu perencanaan arsitektur dengan menggunakan konsep yang 

ramah lingkungan dengan menggunakan energi yang jauh lebih sedikit 

dengan pemanfaatan sumber daya alam sebagai sumber. 

Kawasan wisata ini adalah outdoor jungle water park yaitu sebuah tempat 

wisata air yang berlokasi dialam terbuka yang memadukan jenis-jenis  

wisata antara lain wisata air, wisata outbound serta wisata keluarga atau 

kuliner yang didukung suasana alam yang masih asli dengan disuguhi 

aneka pemandangan pohon-pohon raksasa dan aneka satwa alam bebas 

dengan  suara-suara burung, serta suara gemricik air yang menyejukkan 

hati. 

2. Jenis Atraksi 

Wahana ini menyediakan area bermain air serta area bermain ketangkasan 

atau yang sering dikenal dengan permainan outbound.  Jenis atraksi antara 

lain: 

a) Wisata air 

1) Seluncur air ( slid ) 

2) Kolam malas ( lazy river ) 

3) Kolam resto ( leisure pool ) 

4) Kolam anak ( kide pool ) 

b) Wisata outbound 

1) Panjat dinding ( wall climbing ) 

2) Jembatan jaring (marine bridge ) 

3) Flying fox 
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4) ATV 

5) Taman bermain anak 

c) Fasilitas penunjang 

1) Foodcourt 

2) Toko souvenir 

3) Lavatory 

4) Gazebo 

5) Restaurant 

6) Loker 

7) Masjid 

8) Pemancingan 

4.2. Tampilan Arsitektur 

Bentuk tampilan bangunan trinspirasi dari bentuk pipa hidran yang 

menyemburkan air yaitu gabungan dari bentuk persegi dengan bentuk 

lingkaran. 

  

Gambar 4.23 Open-Hydrant 

Sumber: http://mlpguy.com/wp-content/uploads/2013/10/Open-

Hydrant.jpg  2014 

 

Dengan pendekatan arsitektur ekologis maka bagian bangunan diberi 

tanaman merambat yang akarnya dapat berfungsi sebagai tirai pada bangunan 

dan tatanan batu kali sebagai nilai estetika bangunan serta atap menggunakan 

green roof. 
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Gambar 4.24 Permukiman ekologis 

http://yantoarchitect.blogspot.com/20

13/01/permukiman-ekologis.html 

 

 

Gambar 4.25 Ekologi arsitektur 

http://diestylands.blogspot.com/2012

/10/ekologi-arsitektur.html 

 

Gambar 4.26 Pergola taman 

http://pixabay.com/p-

94560/?no_redirect  

 

 

Gambar 4.27 Bangunan ekologi 

arsitektur 

http://www.inspirationgreen.com/gre

en-roofs-in-the-country.html 

 

Gambar 4.28 Tampilan bangunan utama 

Sumber: Analisa penulis 2014 



14 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Revrensi Buku 

 ......... ,2011-2013, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Klaten 

2013, Kantor Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten. 

 ......... ,2012, Data Statistik Pariwisata Kabupaten Klaten 2013, Kantor Dinas 

Pariwisata Klaten. 

 ......... ,2012, Profil Kepariwisatan Kabupaten Klaten 2013, Kantor Dinas 

Pariwisata Klaten. 

Afifah, Kurnia Nurul, 2011, Pengembangan Taman Rekreasi Bayanan di 

Sragen, Tugas Akhir Prodi Arsitektur UMS. 

Afifah, Kurnia Nurul, 2011, Pengembangan Umbul Cokro sebagai Water and 

Exstrime Game Zone, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Frick,Heinz dan Tri Hesti Mulyani, 2006, Arsitektur Ekologis, Kanisius 

(Anggota IKAPI) Semarang. 

Badudu, Jusuf Sjarif, 1975, Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia. 

Nugroho, Tri, 2006, Water Park di Kawasan Waduk Tirtomarto Delingan 

Karanganyar, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Saputro, Adi, 2007, Water Park Waduk Pondok Ngawi,Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

Revrensi Internet 

http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php 

http://id.wikipedia.org/wiki 

http://id.wikipedia.org/wiki/Memancing 

http://id.wikipedia.org/wiki/pariwisata 

http://ilmumum.blogspot.com/2013/06/terapi-ikan.html 

http://kumpulan.info/sehat/artikel-kesehatan/fish-spa-dengan-garra-rufaTerapi 

http://outboundtrainingmalang.wordpress.com 

http://pusatbahasa.diknas.go.id  

http://www.promojateng-pemprovjateng.com 

https://translate.google.com  


