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ABSTRAK 

Pesanggrahan merupakan suatu fasilitas akomodasi yang terletak di daerah 
wisata. Sasaran pengunjung pesanggrahan adalah wisatawan yang bertujuan 
untuk berlibur, bersenang-senang, mengisi waktu luang, dan melupakan rutinitas 
kerja sehari-hari yang membosankan. Pesanggrahan tersebut nantinya akan di 
bangun di kawasan Waduk Cengklik. Waduk Cengklik merupakan salah satu 
waduk di Indonesia yang berada di Desa Ngargorejo dan dan Desa Sobokerto 
Kecamatan Ngemplak Boyolali. Konsep pembangunan Pesanggrahan di kawasan 
Waduk Cengklik ini diharapkan mampu meningkatkan potensi dari Waduk 
Cengklik tersebut. 

Penciptaan peanggrahan di Waduk Cengklik memiliki tiga tujuan utama. 
Pertama, menciptakan konsep pesanggrahan dan kegiatan penunjang yang 
berupa rekreasi yang sesuai dengan tututan kebutuhan pengunjung dan rekreasi 
yang sesuai dengan karakteristik Waduk Cengklik. Kedua, menciptakan 
lingkungan fisik Waduk Cengklik yang terorganisir secara rapi, harmonis, 
nyaman, dan aman. Ketiga, memanfaatkan potensi keindahan alam, kekhasan 
tradisional dan penggalian sejarah. 

Oleh karena itu, penciptaan konsep pembangunan pesanggrahan di 
kawasan Waduk Cengklik ini sehingga mampu meningkatkan potensi dari Waduk 
Cengklik tersebut. Hasil dari penulisan ini dapat  digunakan sebagai informasi 
data untuk memberdayakan potensi Waduk Cengklik sebagai sebuah 
pesanggrahan yang ramah lingkungan. Peningkatan kualitas wisata Waduk ini 
juga akan menambah pendapatan asli daerah ( Boyolali ) Sehingga semakin 
mendukung aktivitas industri pariwisata serta memberikan ciri khas tersendiri 
yang dapat menjadi nilai tambah bagi sektor pariwisata untuk mengundang para 
wisatawan. 

 



PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

1.1 Umum 

a. Manfaat pariwisata 

- Menumbuhkan rasa penghargaan terhadap lingkunga, nilai-nilai 

budaya bangsa dan nilai-nilai seni tradisional. 

- Mendorong terciptanya lingkungan hidup yang serasi (terciptanya 

keseimbangan lingkungan hidup) dan selaras (penggunaan aset 

alam sebagai media rekreasi), karena para wisatawan 

menginginkan suatu lingkungan yang menimbulkan suasana yang 

baru dan terbebas dari kejenuhan hidup sehari-hari. 

- Pemanfaatan aset wisata alam yang berupa keindahan alam, 

budaya dan sebagainya sehingga bisa melestarikan alamdan 

budaya Indonesia. 

b. Wisata Air Perlu Dikembangkan 

Masyarakat indonesia kini menjadi lebih dinamis dan memiliki 

kegiatan dalam mengisi waktu luang. Di antara kegiatan yang memilki 

banyak peminat adalah kegiatan liburan yang ada kaitannya dengan 

media air.  

c. Eksistensi Waduk Cengklik 

Pengembangan pariwisata di Surakarta dan sekitarnya saat ini tengah 

digalakkan, untuk menunjukkan bahwa kota Surakarta adalah kota budaya dan 

pariwisata. Kebutuhan akan tempat wisata bagi masyarakat kota Surakarta dan 

sekitarnya juga dirasa semakin meningkat. Mereka senantiasa menginginkan 

bentuk rekreasi yang bervariasi, menyenangkan, serta bisa untuk wisata dan 

sekaligus berlibur. 

1.2 Khusus  

a. Sebagai tempat peristirahatan yang ditunjang dengan rekreasi Waduk 

Cengklik harus mampu memberikan pelayanan dan suasana yang khas 



serta spesifik. Oleh karena itu, tempat rekreasi ini perlu diungkapkan 

dalam wujud ungkapan fisik penampilan bangunan yang sesuai dengan 

fungsi dan karakternya. 

b. Sebagai tempat peristirahatan, pesanggrahan harus mampu menyediakan 

dan menampilkan suasana santai, riang, pelayanan yang memuaskan, 

pemandangan yang indah serta fasilitas yang memadai. 

B. Rumusan Permasalahan 

1) Bagaimana konsep desain pesanggrahan dan kegiatan penunjang yang 

sesuai dengan tututan kebutuhan pengunjung dan rekreasi yang sesuai 

di Waduk Cengklik? 

2) Bagaimana pola tata ruang dan bentuk bangunan yang mampu 

mendukung kegiatan pesanggrahan di kawasan waduk cengklik? 

C. Tujuan  

1) Menciptakan konsep pesanggrahan dan kegiatan penunjang yang 

sesuai dengan tututan kebutuhan pengunjung dan rekreasi yang sesuai 

dengan karakteristik Waduk Cengklik. 

2) Pola tata ruang dan bentuk bangunan yang mampu mendukung 

kegiatan pesanggrahan di kawasan waduk cengklik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pesanggrahan Di Kawasan Waduk Cengklik Boyolali 

2.1. Pengertian Pesanggrahan 

Pesanggrahan berasal dari bahasa Jawa yang bermakna rumah atau tempat 

peristirahatan. Pesanggrahan pada umumnya dimiliki oleh para bangsawan atau 

raja. Pada bangsa barat, dikenal dengan istilah bungalow yang berasal dari bahasa 

Hindustan yang berarti rumah kecil tidak bertingkat yang berberanda. Pada 

awalnya banyak diperuntukkan sebagai tempat peristirahatan. (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia) 

Pesanggrahan dalam perkembangannya dapat berfungsi sebagai tempat 

peristirahatan pribadi, wisata budaya, dan tempat pertemuan, misalnya seminar 

atau meeting. 

 

B. Pendekatan Konsep Perancangan 

Arsitektur neo-vernakuler adalah suatu penerapan elemen arsitektur yang 

telah ada, baik fisik (bentuk, konstruksi) maupun non fisik (konsep, filosopi, tata 

ruang) dengan tujuan melestarikan unsur-unsur lokal yang telah terbentuk secara 

empiris oleh sebuah tradisi yang kemudian sedikit atau banyaknya mangalami 

pembaruan menuju suatu karya yang lebih modern atau maju tanpa 

mengesampingkan nilai-nilai tradisi setempat. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi 

Lokasi perancangan terletak di Jalan Raya Waduk Cengklik, dengan luas site 

43.000 m2 dengan batasan sebagai berikut: 

 Sebelah utara : Kelurahan Senting 

 Sebelah timur : Kelurahan Ngesrep, Tempel 

 Sebelah selatan: Kelurahan Kebon Agung, Ngesrep 

 Sebelah barat : Kelurahan Ngargo Rejo, Senting 

 



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Perencanaan 

4.1.1 Pengertian  Pesanggrahan di Waduk Cengklik 

1. Suatu sarana peristirahatan yang digunakan sebagai tempat aktivitas yang 

rekreatif dan menyegarkan pada waktu luang dengan sarana dan prasarana 

yang ada di kawasan Waduk Cengklik. 

- Rekreasi : memerlukan keadaan yang nyaman, menarik, santai, dan 

tidak membosankan. 

- Informasi : memerlukan keadaan yang jelas, tegas, singkat. 

- Study  : memerlukan keadaan yang disiplin, praktis, dan 

menyenangkan. 

2. Pesanggrahan di Waduk Cengklik merupakan suasana untuk dipakai oleh 

masyarakat umum (kota, wisatawan dalam negeri dan mancanegara), tanpa 

batasan umur. 

3. Pesanggrahan dapat berkembang menjadi suatu usaha yang mandiri, 

mengingat banyak kegiatan yang dapat dikomersialkan: 

- Taman 

- Restoran 

- Atraksi budaya 

- Study 

- Olahraga 

 

4.1.2 Tujuan Pesanggrahan 

Tujuan pesanggrahan di Waduk Cengklik  adalah sebagai sarana 

peristirahatan yang berciri bangunan vernakuler setempat yang dilengkapi 

dengan berbagai fasilitas penunjang dan rekreasi. 

 

4.1.3 Tujuan Fasilitas Pesanggrahan 

Pesanggrahan  yang kegiatan utamanya adalah peristirahatan dan rekreasi 

serta penggunaanya adalah anak-anak, remaja, dewasa dan para wisatawan 



dalam negeri maupun mancanegara. Oleh karena itu, pesanggrahan harus 

mempunyai fasilitas-fasiltas dapat memberikan kesan “ramah” dan “nyaman”. 

 

4.1.4 Fasilitas Penunjang Pesanggrahan 

Selain sebagai tempat peristirahaatan, pesanggrahan di Waduk Cengklik 

juga berfungsi sebagai sarana study budaya, infomasi, wisata alam, dan wisata 

budaya Surakarta. Di sini orang yang berekreasi bisa mempelajari seni dan 

budaya Surakarta (tari, musik tradisional, wayang, batik, hasil kerajinan, dan 

pertunjukan seni lainnya). Fasilitas penunjang yang disediakan guna 

memperlancar kegiatan dan daya tarik pesanggrahan, misalnya sasana tari atau 

panggung pertunjukkan yang digunakan untuk menggelar tari-tarian tradisional. 

Kalimat mengulang 

 

4.1.5 Pemanfaatan Potensi Alam 

Potensi alam disekitar waduk yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang 

keberadaan pesangggrahan adalah: 

- Hamparan air waduk 

- Tanah yang berkontur 

- Pohon peneduh dan hutan kecil 

- Pemandangan waduk yang indah 

- Pulau-pulau kecil di tengah waduk. 

4.1.6 Analisis kegiatan 

1. Kelompok Kegiatan 

a. Kegiatan Utama 

1) Peristirahatan/wisata menginap 

Kegiatan ini merupakan kegiatan utama yang menyiapkan 

akomodasi penginapan berupa pesanggrahan yang juga sebagai 

wadah kegaiatan rekreasi pribadi seperti penenangan 

diri/relaksasi, sosialisasi dengan teman atau keluarga, 

melakukan hobi, dan lain-lain. 

2) Wisata permainan 



Permainan bagi anak-anak diwujudkan dengan menyediakan 

sebuah play ground atau taman bermain dan mini waterpark 

sebagai penunjang kegiatan wisata menginap. Penyediaan 

fasilitas playground mendukung bentuk wisata liburan 

keluarga. 

3) Wisata sosial 

Wisata ini berkaitan dengan orang banyak yang berkumpul di 

satu tempat bercakap-cakap di area outdoor. 

4)  Wisata olahraga 

Wisata ini merupakan kegiatan penunjang dengan menyediakan 

fasilitas olahraga seperti jogging, dan memancing. 

5) Wisata alam 

Wisata ini merupakan wisata yang berorientasi kepada 

penghargaan terhadap alam seperti jalan-jalan ditaman atau 

bersepeda. 

b. Kegiatan Penunjang 

1) Informasi dan Promosi Seni Budaya Surakarta 

Kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang agar pengunjung 

mengetahui informasi mengenai seni budaya Surakarta. 

Kegiatan ini berupa display foto berupa display foto – foto 

yang berhubungan  dengan infoemasi seni budaya Surakarta 

yang diletakkan di sepanjang koridor antara ruang. Foto-foto 

yang tersebut memuat tentang kekayaan budaya Surakarta 

ataupun dokumentasi kegiatan yang berhubungan dengan 

kekayaan seni dan budaya Surakarta. 

Leaflet (brosur) dibagikan secara cuma-cuma kepada para 

pengunjung dengan cara dibagikan langsung atau diletakkan di 

informasi desk. 

2) Kegiatan dan pengelolaan administrasi 

Jenis kegiatannya antara lain : 



a) Pengelolaan, yaitu mengkoordinasi berbagai kegiatan 

yang ada di pesanggrahan ini dan mengadakan 

hubungan dengan instansi – instansi terkait. 

b) Administrasi, yaitu mengurusi segala urusan 

pembukuan, arsip dan sebagainya. 

4.2.1 Analisis Ruang 
1. Kebutuhan ruang 

- Penginapan 
Tabel 4.3. Kebutuhan Ruang Penginapan 

Kegiatan Fasilitas Kebutuhan 
Ruang 

Penginapan Penginapan 
dua kamar 
tidur 

Ruang tamu 

Dapur 

KM/WC 

Kamar tidur 

Teras 

Sumber: Analisis 

 
- Fasilitas pertemuan 

Tabel 4.4. Kebutuhan Ruang Pertemuan 

Kegiatan Fasilitas Kebutuhan 
Ruang 

Pertemuan/seminar Fasilitas 
pertemuan 

Ruang 
pertemuan 

Ruang 
perjamuan 

Ruang 
masak 

Lobby 

Lavatory 



Penginapan 
peserta 

Kamar tidur 

KM/WC 

Teras 

Sumber: Analisis 

 

- Fasilitas penerima 
Tabel 4.5. Kebutuhan Ruang Penerima 

Kegiatan Fasilitas Kebutuhan 
Ruang 

Fasilitas 
penerima 
pengunjung 

Ruang 
Penerima 

Lobby 

Receptionis 

Save deposit 
box 

Ruang 
pimpinan 

Ruang 
administrasi 

Ruang rapat 

Kantin 

Lavatory 

Mushola 

Area parkir 

Sumber: Analisis 

 

- Taman rekreasi 
Tabel 4.6. Kebutuhan Taman Rekreasi 

Kegiatan Fasilitas Kebutuhan Ruang 

Taman Taman Taman rekreasi  



rekreasi Tempat 
duduk/gazebo 

Kolam 
renang 

Kolam renang 

Ruang ganti 

Shower 

Ruang istirahat 

Rekreasi 
air 

Area pancingan 

Cafe 

Ruang istirahat 

Restoran Restoran 

Dapur 

Lavatory 

Pengelola 

Pertunjuka
n seni dan 
budaya 

Ruang pertunjukan 

Ruang penonton 

Stage  

Ruang rias 

Ruang tunggu 

Loket 

Lavatory  

Pengelola Ruang pimpinan 

Ruang administrasi 

Ruang rapat 

Ruang istirahat 

Sumber: Analisis 



 

- Fasilitas informasi dan promosi seni budaya Surakarta 
Tabel 4.7. Kebutuhan Fasilitas Informasi dan Promosi 

Kegiatan Fasilitas Kebutuhan 
Ruang 

Informasi 
dan Promosi 

Informasi 
dan Promosi 
Seni Budaya 

Ruang 
pameran/galeri 

Ruang stan 

Perpustakaan 

Ruang 
informasi 

Ruang 
pimpinan 

Ruang 
administrasi 

Sumber: Analisis 

2. Besaran ruang 
Tabel rekapitulasi besaran ruang 

REKAPITULASI BESARAN RUANG 

No.  Area Ruang  Luas (m2) 

1 Pengunapan 1881,48  

2 Fasilitas Pertemuan 178,24 

3 Fasilitas Penerima 392,83 

4 Taman Rekreasi 2357,48 

5 Informasi dan Promosi 1437,97 

JUMLAH TOTAL 6248 

Jadi luas kebutuhan bangunan total : 6248 m2 

Luas site tersedia    : 43000 m2 

 



Berdasarkan RUTRK Kota Boyolali tentang peraturan pembangunan 

Standar  KDB : 60%  
BC  =  60% x Luas site 
 =   60% x 43000 

=  25800 m2 
 

Maka luas lantai dasar yang dapat dibangun adalah 25800 m2,  
sedangkan total luas lantai 6248 m2 dengan demikian site dapat 
mewadahi kebutuhan ruang yang diperlukan. 

 

D. Analisis Site 

4.1  Analisis pencapaian 

Konsep 

Main Entrance (ME) diletakkan di sebelah selatan site dan menghadap 

langsung ke jalan utama Jln. Raya Waduk Cengklik , dan dipisahkan 

antara jalur masuk dan keluar kawasan agar terhindar dari sirkulasi silang 

yang biasanya menyebabkan kemacetan. 

4.2 Analisis pengolahan site 

Konsep 

1) Pemanfaatan sebagian kontur untuk menjadikan kawasan lebih 

menarik dengan mengolahan lahan kontur sedemikian rupa. 

2) Area kontur diolah dengan metode cut and fill. 

3) Perlu adanya akses yang baik agar lahan yang berkontur dapat 

dijangkau oleh semua pelaku kegiatan dengan pemberian tangga 

ataupun ramp. 

4.3 Analisis view dan orientasi 

Konsep 

View ke dalam site sangat menentukan arah orientasi bangunan dan 

penampilan bangunan. View ke dalam site berasal dari pertimbangan di luar 

site, seperti : arus lalu lintas di jalan raya dan lingkungan site. 

Dengan adanya view ke dalam site, maka perlu diimbanagi dengan 

penampilan bangunan dan pengolahan fasad serta orientasi bangunan. Dari 

analisa tersebut di atas, maka daerah site yang memiliki potensi untuk 



dijadikan orientasi adalah ke utara karena meghadap langsung dengan jalan 

utama yaitu jalan waduk cengklik dan persawahan. Kemudian untuk view 

yang menghadap langsung dengan waduk cengklik dimanfaatkan untuk view 

penginapan sehingga bisa menikmati keindahan Waduk Cengklik  

4.4 Analisis angin dan matahari 

Konsep 

 Pemberian barier 

 Pemanfaatan orientasi bangunan ke segala arah, memaksimalkan 

bukaan di setiap bagian agar terjadi udara yang bergerak dalam 

ruang seperti ruang pengelola, penginapan, rekreasi, penerima, 

dan informasi dan menjadi penggerak positif bagi usesr. 

 Selain bukaan, hal yang perlu diperhatikan dari analisis angin 

adalah suhu udara yang dibawa angin menuju site panas, oleh 

sebab itu perlu pemilihan penggunaan material lokal pada bahan 

bangunan, seperti kayu, bambu, dll. Dimana menjadikan bangunan 

agar pada siang hari tidak panas dan pada malam hari suhu udara 

tetap hangat. 

 Dibutuhkan bahan material lokal baik pada bangunan maupun 

pedestrian yang bersifat alami, hangat (tidak terlalu panas pada 

saat siang dan tidak terlalu dingin saat malam), seperti kayu, 

bebatuan, daun kelapa kering. 

4.5 Analisis penanganan suara/akustik 

Konsep 

Sumber utama kebisingan dari luar berasal dari jalan utama, sedangkan 

sumber bising dari dalam site yaitu pada area parkir. Letak bangunan yang 

memerlukan ketenanganan dijauhkan dari sumber bising dalam hal ini 

adalah jalan raya dan area parkir. 

4.6 Analisis lanscape dan vegetasi 

Konsep 

1) Konsep pengolahan hard material : 



a. Jalur pedestrian saling berhubungan dan menyambung dengan 

segala elemen-elemennya. 

Pengolahan fisik ruang jalan dengan design street furniture dan ground 

cover yang sesuai dengan konsep kawasan. 

2) Konsep pengolahan soft material 

a. Karena site merupakan persawahan maka perlu adanya 

penambahan berbagai jenis tanaman dan tumbuhan untuk 

kebutuhan landscape. 

b. Memanfaatkan vegetasi sebagai mana fungsinya seperti sebagai 

peneduh, pengarah, estetika, penutup tanah, pembatas. 

c. Meletakkan pohon besar dengan daun yang lebat didekat jalan agar 

dapat mengurangi kebisingan. 

4.7 Zonifikasi 

Konsep 

A. Zona Prifat 

Zona ini digunakan sebagai zona untuk penginapan pesanggrahan, 

penginapan peserta, ruang pertemuan, resatoran, dan kolam renang. 

B. Zona Umum 

Zona ini digunakan untuk pengelola, restaurant, perbelanjaan/ promosi dan 

fasilitas penunjang lainnya. 

C. Zona Parkir 

Zona ini digunakan untuk area parkir 

4.8 Pola tata massa bangunan 

Konsep  

Tata massa bangunan yang diterapkan dalam kawasan perencanaan ini 

adalah bentuk tata massa radial dengan pertimbangan kegiatan, sirkulasi dalam 

tapak dan kondisi tapak yang ada, sehingga akan terbentuk suatu titik sumbu 

yang yang menghubungkan antar kegiatan satu dengan yang lain namun pada 

satu titik itu juga bisa merupakan urutan kegiatan yang dimulai dari 

penginapan dan berakhir di wisata. 
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