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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Pengertian Judul 

PESANGGRAHAN DI KAWASAN WADUK CENGKLIK  dari judul tersebut dapat 

diartikan perkata sebagai berikut:  

Pesanggrahan: 

- Jaman dahulu digunakan sebagai tempat istirahat para bangsawan keraton. 

- Tempat istirahat atau bisa juga digunakan sebagai tempat istirahat bagi 

lembaga pemerintahan atau wisata swasta dalam jangka waktu tertentu. 

- Rumah dinas atau penginapan milik pemerintah  

(Kamus Besar Bahasa Indonesia) 

Kawasan: 

daerah tertentu yg mempunyai ciri tertentu, spt tempat tinggal, pertokoan, 

industri. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)  

Waduk :  

Suatu bangunan air yang digunakan untuk menampung debit air berlebih pada 

saat musim hujan supaya kemudian dapat dimanfaatkan pada saat debit rendah 

saat musim kemarau (Sudjarwadi, 1987).  

Cengklik:  

Nama waduk tersebut yang terletak di Desa Ngargorejo dan Sobokerto, 

Kecamatan Ngemplak ± 20 km, ke arah Timurlaut Kota Boyolali, bila dari 

Bandara Adi Sumarmo ± 1,5 KM (di sebelah barat bandara tepatnya). 

PESANGGRAHAN DI KAWASAN WADUK CENGKLIK 

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. 
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1.2 Latar Belakang 

1.2.1 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. 

Waduk Cengklik sebagai prasarana pengairan dan peanggulangan bahaya banjir, 

mempunyai pula potensi sebagai tempat untuk sarana liburan dalam artian menetap 

dalam jangka waktu tertentu yang keberadaannya didukung oleh rekreasi air sebagai 

sarana penunjang. Hal tersebut didukung oleh potensi Waduk Cengklik yang memiliki 

panorama alam yang indah serta hawa daerah yang masih alami, ditunjang dengan 
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keberadaan pulau-pulau kecil yang berada di tengah waduk, sangat cocok sebagai 

tempat untuk berliburan.  

Berdasarkan hasil penelitian Erwanto (2009) Potensi obyek wisata Waduk 

Cengklik yaitu :  

• Faktor Alam : 

- Terdapat perbukitan dengan pohon – pohon yang hijau, ditunjang 

lagi dengan adanya pulau- pulau di tengah – tengahnya dan perairan 

yang memberikan kesejukan.  

 
Gambar 1.1 Potensi faktor alam 

Sumber :Dokumen penulis 2014 
 

- Matahari, perubahan warna pada saat terbit maupun terbenam akan 

menjadi panorama yang indah untuk dinikmati. Keindahan 

pemandangan di sebelah timur dapat dinikmati ketika matahari terbit 

dan sebelah barat ketika terbenam.  

 
Gambar 1.2 Suasana waduk 
Sumber :Dokumen penulis 2014 
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• Faktor Elemen Waduk  

- Hamparan air, ombak yang tidak besar sehingga memberikan kesan 

bersahabat untuk orang yang menikamatinya.  

 
Gambar 1.3 Suasana waduk 
Sumber :Dokumen penulis 2014 

 
• Faktor Flora dan Fauna  

- Flora, daerah tepian Waduk Cengklik terdapat bermacam-macam 

tumbuhan meskipun belum memberikan rasa nyaman bagi 

pengunjung akan tetapi bisa menjaga Waduk dari pendangkalan.  

 
Gambar 1.4 Flora di Waduk Cengklik 

Sumber :Dokumen penulis 2014 
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- Fauna, Potensi fauna Waduk Cengklik terdapat pada keragaman ikan 

yang hidup di kawasan Waduk Cengklik. Jenis ikan air tawar 

tersebut antara lain ikan Tawes, ikan Gabus, IkanSepat, ikan Nila, 

ikan Mujair, dan ikan lele. Jenis ikan tersebut dapat dimanfaatkan 

sebagai sarana pemancingan. 

 
Gambar 1.5 Fauna di Waduk Cengklik 

Sumber : Dokumen penulis 2014 
 

Terdapat berbagai tanaman pengganggu, seperti enceng gondok, kangkungan, 

terataian, dan sebagainya di Perairan Waduk. Tanaman tersebut menyebabkan 

panorama waduk menjadi kurang indah dan para wisatawan akan ragu jika ingin 

menyusuri waduk dengan rakit ataupun berenang karena kuatir bila terperangkap dalam 

tumbuhan enceng gondok yang mengendap di bawah permukaan air. 

Tumbuhan air pengganggu tersebut dapat dimanfaat sebagai berikut. 

1. Enceng gondok (Eichhornia crassipes)  
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Gambar 1.6 Enceng gondok 
Sumber : Dokumen penulis 2014 

Tanaman air ini tidak pernah dilirik oleh masyarakat, padahal tanaman ini 

memiliki banyak manfaat bagi ilmu kedokteran, peluang ekspor dan ajang 

bisnis. Hampir semua komponen tanaman enceng gondok ini dapat 

dimanfaatkan, missal tanaman enceng gondok ini mampu mengikat unsure 

logam dalam air. Oleh sebab itu tanaman ini cocok hiduppada perairan yang 

kotor disbanding pada perairan yang bersih. Seratnya dapat digunakan untuk 

bahan kerajinan tangan dan sudah banyak yang di ekspor keluar negeri dan 

batangnya dapat digunakan untuk penyangga rangkaian bunga. 

 
2. Teratai(Nymphaea alba) :  

 
Gambar 1.7 Teratai  

Sumber: Dokumen penulis 2014  
 

Tanaman air yang mempunyai kelopak berwarna putih hingga kuning, daun 

berbentuk lingkaran penuh atu oval dan bunga berdiameter 5 – 10 cm. 
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Teratai dimanfaatkan untuk di tanam di kebun – kebun karena bunganya 

yang indah dan bermanfaat dalam ilmu kedokteran. 

3. Jeringau (Acorus calamus) :  

 
Gambar 1.8 Jeringau 

Sumber : Dokumen penulis 2014 
 
Jeringau merupakan tumbuhan air yang banyak dijumpai tumbuh liar di 

pinggiran sungai, rawa-rawa maupun lahan yang tergenang air sepanjang 

tahun, baik di Jawa maupun di luar Jawa. epintas tanaman jeringau mirip 

dengan pandan, tetapi daunnya lebih kecil dan tumbuh lurus seperti pedang. 

Warna daun hijau tua dan permukaannya licin. Batang tanaman berada 

dalam lumpur berupa rimpang dengan akar serabut yang besar-besar. Tetapi 

masyarakat tidak pernah tahu bahwa jeringau adalah tanaman penghasil 

calamus oil yang nilai komersialnya cukup tinggi. Saat ini harga per kg. 

calamus oil sekitar US $ 100. Dengan kurs Rp 10.000,- per 1 US $, harga 

calamus oil sudah mencapai Rp 1.000.000,- per kg. di pasar internasional. 

Selama ini penghasil calamus oil terbesar didunia adalah Nepal, disusul oleh 

India, Pakistan dan beberapa negara eks Uni Soviet dalam volume yang 

lebih kecil. Meskipun tanaman ini banyak terdapat di Indonesia, tetapi 

belum pernah ada pengusaha yang berminat untuk membudidayakannya 

sebagai penghasil calamus oil. 
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Jika kesemuanya dimanfaatkan dan dikemas dengan benar dan menarik pasti 

akan memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi Pendapatan Asli Daerah dan dapat 

membuka lapangan pekerjaan baru apabila dikembangkan secara optimal dan 

profesioanal untuk menjadi suatu kawasan wisata yang menarik. Perairan waduk yang 

selain memberikan kesejukan juga dapat dimanfaatkan untuk penangkaran habitat air 

seperti ikan air tawar dan tumbuhan air, dan kegiatan olahraga yang rekreatif misalnya 

berenang, memancing, selancar,dayung, dll. Disamping itu tanggul yang ada disekitar 

waduk juga dapat dimanfaatkan untuk sepeda santai, duduk, berjemur, dll. Selain 

keindahan perairannya, daratan sekitar waduk juga mempunyai panorama yang indah 

yang dapat dimanfaatkan untuk taman, out bond, bersantai, dll. Selain itu Waduk 

cengklik juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan pendidikan diluar sekolah, 

baik bagi masyarakat umum, maupun siswa – siswi dari SD, SLTP, SLTA, sampai 

dengan Perguruan tinggi. 

d. Aktivitas di Waduk Cengklik 

Kawasan Waduk Cengklik merupakan salah satu tujuan wisata alam. Wisatawan 

atau pengunjung Waduk Cengklik melakukan berbagai aktivitas di kawasan 

tersebut. Berikut merupakan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pengunjung. 

1. Bersantai Bersama Keluarga 

 
Gambar 1.9 Bersantai Bersama Keluarga 

Sumber : Dokumen penulis 2014 
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2. Memancing 

 
Gambar 1.10 Memancing 

Sumber : Dokumen penulis 2014 
3. Bermain di area Play Ground 

 
Gambar 1.11 Bermain di area play ground 

Sumber : Dokumen penulis 2014 
4. Menikmati Kesejukan Kawasan Waduk Cengklik 

 
Gambar 1.12 Menikmati Kesejukan Kawasan Waduk Cengklik 

Sumber : Dokumen penulis 2014 
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5. Mengarungi Perairan Waduk dengan Rakit 

 
Gambar 1.13 Mengarungi Perairan Waduk dengan Rakit 

Sumber : Dokumen penulis 2014 
 

e. Kondisi Sekarang 

Kondisi Waduk Cengklik saat ini adalah sebagai berikut: 

- Rekreasi Waduk Cengklik saat ini dipuastkan di daerah waduk sebelah selatan dengan 

fasilitas-fasilitas rekreasi yang belum memadai. 

- Desain teknis yang ada ini masih kurang memadai sehingga pembangunan fasilitas-

fasilitas lainnya masih belum bisa dilaksanakan. 

- Potensi-potensi alam yang berada di wilayah waduk masih terbengkalai dan belum 

dimanfaatkan secara optimal. 

- Kegiatan penunjang rekreasi hanya dalam waktu singkat sehingga perlu disediakan 

sarana peristirahatan berupa pesanggrahan untuk sarana rekreasi yang membutuhkan 

waktu yang lebih lama, desain teknis fasilitas rekreasi yang tidak sesuai dengan 

karakteristik Waduk Cengklik dan pemanfaatan potensi alam yang masih sangat 

minim. 

 

1.2.2 Khusus  

a. Sebagai tempat peristirahatan yang ditunjang dengan rekreasi Waduk Cengklik 

harus mampu memberikan pelayanan dan suasana yang khas serta spesifik. Oleh 
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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. 

1.3 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? 

1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 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. 

1.4.2 Sasaran 

1) Menentukan lokasi site yang sesuai dengan kegiatan  pesanggrahan 

2) Konsep dasar tata ruang dan tata lahan yang mampu mewadahi aktivitas 

pesanggrahan serta mampu memberikan suasana nikmat dan daya tarik bagi 

pengunjung. Hal ini disusun dalam konsep dasar perencanaan dan 

perancangan. 

1.5  Lingkup Pembahasan 

1.5.1 Batasan 

Mengidentifikasi fasilitas, sarana dan prasarana dikawasan Waduk Cengklik, 

mengidentifikasi lokasi lokasi kawasan waduk serta menciptakan konsep pembangunan 

pesanggrahan di kawasan Waduk Cengklik. 
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1.5.2 Lingkup Pembahasan 

Secara spasial lingkup pembahasan yang dilakukan penulis terbatas pada 

kawasan Waduk Cengklik, Boyolali. Kota Boyolali yang merupakan salah satu DTW 

(Daerah Tujuan Wisata) di Jawa Tengah terletak di lereng gunung Merapi dan Merbabu. 

Kabupaten dekat Bandara Internasional yaitu Bandara Adi Sumarmo yang berjarak 25 

km dari Kota Budaya Surakarta (Solo) yang merupakan koridor jalur wisata Solo - Selo 

- Borobudur (SSB). terletak sekitar 25 km sebelah barat Kota Surakarta. Kabupaten ini 

berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan di utara; Kabupaten 

Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta (Solo) di 

timur; Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa Yogyakarta di selatan; serta Kabupaten 

Magelang dan Kabupaten Semarang di barat. Kabupaten ini termasuk kawasan Solo 

Raya. 

Secara substansial ruang lingkup pembahasan ini dibatasi pada studi yang terkait 

dengan penciptaan konsep pesanggrahan di Kawasan Waduk Cengklik Kabupaten 

Boyolali. Konsep pembanguan pesanggrahan ini nantinya mampu meningkatkan potensi 

wisata kawasan Waduk Cengklik. Selain itu, dengan dibangunnya pesanggrahan, 

tentunya akan memberikan atraksi wisata dan mampu meningkatkan pengunjung di 

kawasan Waduk Cengklik. 

Oleh karena itu, lingkup pembahasan dalam penulisan ini pada permasalahan 

arsitektural. Pembahasan ini menitik beratkan pada pemecahan masalah 

kenaekaragaman fungsi dan penciptaan ruang sedangkan permasalahan non arsitektural 

dimaksudkan untuk mempertajam bahasan utama. 

1.6 Luaran 

Luaran yang dihasilkan terdiri atas dua produk, yaitu konsep perancangan yang 

merupakan produk utama berupa laporan tertulis yang tersusun dalam (DP3A), serta 

gambar desain arsitektural yang merupakan produk tersendiri namun tidak terpisahkan 

dari keseluruhan luaran yang tersusun dalam Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

(PPA). 
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1.7 . Metode Pembahasan 

1.7.1. Metode Pengumpulan Data 

Metode pembahasan dalam pencarian data dan penyusunan laporan DP3A ini 

adalah dengan cara studi literatur dan survey langsung ketempat yang akan dijadikan 

sebagai lokasi site perencanaan dan perancangan bangunan. Hal itu dilakukan untuk 

mendapat data yang akurat yang kemudian di sesusiakan dengan literatur yang telah 

dijadikan rujukan. Data-data tersebut ada 2 macam, yaitu : 

a. Data primer yang meliputi peta lokasi , kondisi tapak dan kawasan, 

identifikasi tipologi bangunan. Didapat melalui pengamatan langsung dari 

lapangan, wawancara, foto gambar dan sketsa-sketsa. 

b. Data sekunder yang meliputi latar belakang sejarah, diperoleh melalui 

survey instansional dan kepustakaan. 

1.7.2.  Tahap Analisis 

Dalam tahap analisa terdapat dua metode yaitu metode kuantitatif dan kualitatif : 

a. Metode kuantitatif meliputi pengukuran besaran ruang berdasarkan 

kegiatan kebutuhan pemakaian ruang, penentuan luas bangunan yang 

disesuaikan dengan luasan tapak.  

b. Metode kualitatif dilakukan dalam analisa penyajian visual yang 

menggunakan metode tipologi arsitektural, dan penyajian materi koleksi 

dengan menggunakan visualisasi eksterior dan interior ruang. 

1.7.3.  Tahap Kesimpulan 

Konsep perencanaan dan perancangan disusun berdasarkan kesimpulan dari 

analisis- analisis yang telah dilakukan baik dengan studi literatur ataupun studi banding. 

1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan proyek pesanggrahan Waduk Cengklik adalah sebagai 

berikut: 

BAB I: Pendahuluan 

Menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, metode, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka 
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Menjelaskan tentang tinjauan umum dan tinjauan khusus untuk proses Dasar 

Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur berupa tinjauan tentang 

pesanggrahan dan Waduk Cengklik serta landasan teori desain tentang bangunan 

/ perencanaan kawasan rekreasi waduk.  

BAB III: Tinjauan Lokasi 

Gambaran umum lokasi Waduk Cengklik dan potensi site yang dapat dijadikan 

sebagai lokasi pembangunan pesanggrahan. 

BAB IV: Analisis dan Konsep Perencanaan dan Perancangan   

Pendekaan konsep dasar perencanaan ( pemilihan site, tata lahan, zoning, 

utilitas, pola sirkulasi). Dan pendekatan konsep dasar perencanaan ( kebutuhan 

ruang, besaran ruang,tata hubungan ruang, tata ruang dalam, bentuk 

bangunan,element bangunan, struktur, environment) dan konsep dasar dan 

perancangan berisi tentang penerapan konsep umum yang merupakan hasil 

sintesa dan analisis pendekatan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


