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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1.  PENGERTIAN JUDUL 

1.1.1.  Arti Judul 

Untuk mendapatkan gambaran tentang pengertian dari 

“PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA WADUK KEDUNGOMBO 

SRAGEN SEBAGAI WISATAWATER SPORT AND 

ADVENTUREYANG RAMAH PENYANDANG DISABILITAS, perlu 

diketahui tentang :  

Pengembangan : Proses, cara, perbuatan 

mengembangkan. (KBBI, 2002:538) 

Kawasan  :       Sebagai wilayah yang memiliki 

fungsi utama lindung dan budidaya. 

(UU RI No.26 tahun 2007) 

Wisata :       Adalah suatu kegiatan perjalanan 

yang dilakukan oleh manusia baik 

perorangan maupun kelompok untuk 

mengunjungi destinasi tertentu 

dengan tujuan rekreasi, mempelajari 

keunikan daerah wisata, 

pengembangan diri, dan sebagainya 

dalam kurun waktu yang singkat atau 

sementara waktu. (UU RI No. Tahun 

2009) 

Waduk    :  Suatu bangunan air yang   

 digunakan untuk menampung debit air berlebih pada saat musim 

hujan supaya kemudian dapat dimanfaatkan
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pada saat debit rendah saat musim kemarau (Sudjarwadi, 1987) 

Kedungombo   :     Kedungombo adalah nama 

waduk tersebut yang merupakan 

bendungan raksasa seluas 6.576 

hektar yang areanya mencakup tiga 

kabupaten, yaitu ; Sragen, Boyolali, 

dan Grobogan. 

(www.sragenkab.go.id) 

Ramah    :   Baik hati dan menarik budi 

bahasanya; manis tutur kata dan 

sifatnya. (KBBI) 

Penyandang Disabilitas : Suatu kehilangan atau 

ketidaknormalan baik itu yang 

bersifat fisiologis, psikologis, maupun 

kelainan struktur atau fungsi 

anatomis. (World Health 

Organization) 

Water : Berasal dari bahasa Inggris 

yang artinya Air. Air adalah air tawar 

yang tidak termaksud salju dan es. 

(Kusnoputranto, 2000. dalam buku 

Kesehatan Lingkungan) 

Sport : Berasal dari bahasa Inggris 

yang artinya Olahraga. Olahraga 

adalah setiap aktivitas fisik berupa 

permainan yang berisikan perjuangan 

melawan unsur-unsur alam, orang 

lain, ataupun diri sendiri. (UNESCO) 
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Adventure : Berasal dari bahasa Inggris 

yang artinya Petualangan. 

Petualangan adalah perbuatan 

menekad atau menyeleweng. (KBBI) 

1.1.2.  Arti Keseluruhan Judul 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pengembangan 

Kawasan Wisata Waduk Kedungombo Sragen Sebagai Wisata Water Sport 

and Adventure Yang Ramah Penyandan Disabilitas adalah merancang waduk 

Kedungombo Sragen sebagai tempat wisata dengan pelayanan, sarana dan 

prasarana fasilitas yang dapat diakses dengan mudah, aman, nyaman oleh 

wisatawan termaksud wisatawan yang mempunyai keterbatasan fisik dan 

mental.  

1.2.  LATAR BELAKANG 

Pertumbuhan dan perkembangan industri parawisata pada globalisasi saat 

ini mengalami perkembangan yang semakin pesat. Industri pariwisata telah 

memberikan konstribusi yang sangat besar pada perekonomian dunia. Industri 

parawisata pada hakikatnya dikelola oleh pemerintah, badan usaha, dan kalangan 

masyarakat yang mempunyai fungsi penting terhadap ekonomi, sosial budaya, dan 

politik.  

Saat ini fasilitas sektor parawisata di Indonesia belum memuaskan, hal ini 

sangat berpengaruh pada tingkat kunjungan para wisatawan. Fasilitas parawisata 

merupakan fasilitas publik yang menjadi hak warga negara yang mana fasilitas 

tersebut dapat dijangkau oleh semua kalangan termaksud wisatawan dalam 

katagori kaum disabilitas. Pada kenyataannya banyak obyek wisata yang belum 

menyediakan fasilitas parawisata yang dapat dijangkau oleh semua kalangan 

termaksud kaum disabilitas. Seperti menyediakan alat untuk wisatawan yang tidak 

bisa berjalan dan menyediakan akses untuk pemakai kursi roda, menyediakan 

akses untuk wisatawan yang tidak bisa melihat atau tunanetra. Sehingga pilihan 

destinasi kaum disabilitas untuk berwisata akhirnya sangat terbatas dikarenakan 

fasilitas publik ramah disabilitas yang sangat minim. setiap orang mempunyai 
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kesamaan hak dan kesempatan untuk berwisata, bukan hanya orang normal saja 

yang bisa menikmati tempat wisata namun orang yang mempunyai keterbatasan 

fisik dan mental mempunyai kesamaan hak dan kesempatan untuk berwisata. 

Dalam mengupayakan perbaikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan 

prasarana fasilitias dan aksesibilitas penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sragen telah membuat peraturan yaitu peraturan daerah Nomor 14 

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas.   

Di kota Sragen terdapat berbagai macam jenis tempat wisata. Salah satu 

tempat wisata yang menjadi unggulan dan diminati oleh warga adalah wisata 

Waduk Kedungombo, yaitu wisata air yang menawarkan keindahan alam, spot-

spot pemancingan, warung makan, penyewaan perahu, yang terletak di kecamatan 

Sumberlawang, Sragen. Waduk Kedungombo merupakan bendungan raksasa 

seluas 6.576 hektar yang areanya mencakup sebagian wilayah di tiga Kabupaten, 

yaitu; Sragen, Boyolali, dan Grobogan. Waduk yang membendung lima sungai itu 

terdiri dari wilayah perairan seluas 2.830 hektar dan 3.746 hektar lahan yang tidak 

tergenang air. 

Sebagai kawasan obyek wisata air, potensi waduk kedungombo dapat 

diandalkan dari keindahan panorama waduk dan elemen-elemen yang ada 

didalamnya. Sesuai dengan amatan yang dilakukan, fasilitas wahana wisata 

waduk Kedungombo meliputi :  

a. Warung ikan  

Para pengunjung dapat membeli ikan dan memakan ikan bakar 

langsung dari pedagang ikan di warung ikan yang terletak di pinggiran 

waduk sembari menikmati panorama air waduk.  
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Gambar 1.1Warung Ikan 
Sumber : Dokumen Pribadi, 2017  

Akses menuju warung ikan hanya bisa diakses oleh orang normal saja 

namun untuk orang tua yang memakai kursi roda dan orang yang 

mempunyai keterbatasan fisik dan mental tidak bisa, hanya terdapat 

akses tangga saja.  

 

Gambar 1. 2Akses Tangga 
Sumber : Dokumen Pribadi, 2017 

b. Bersampan dan perahu  

Fasilitas wisata bersampan dan perahu yang disediakan bagi 

wisatawan yang berkeinginan untuk berkeliling waduk Kedungombo 

melihat panorama ditengah-tengah hamparan perairan waduk.  

 

Gambar 1. 3Bersampan dan Perahu 
Sumber : Dokumen Pribadi,2017  
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c. Bebek air  

Bebek air atau sepeda air digunakan pengunjung yang berkeinginan 

berkeliling waduk, dengan fasilitas ini pengunjung berkeliling waduk 

sesuka hati dengan mengayuh seperti menaiki sepeda. Kapasitas 

bebek air ini hanya bisa dinaiki 2 sampai 4 orang saja.  

 

Gambar 1. 4Bebek air 
Sumber : Dokumen Pribadi,2017 

d. Motor boat  

 

Gambar 1. 5Motor boat 
Sumber : Dokumen Pribadi,2017 

e. Warung apung  

Warung apung terletak mengapung di perairan waduk. Disini para 

pengunjung dapat membeli dan memakan ikan bakar sambil 

menikmati panorama diatas air. Fasilitas yang ada didalam warung 

berupa toilet dan mushola. Akses menuju warung apung tidak terdapat 

fasilitas untuk pengguna kursi roda dan penyandang disabilitas.  



      7 
 

 

Gambar 1. 6Warung apung 
Sumber : Dokumen Pribadi,2017 

 

 

Gambar 1. 7Toilet dan mushol 
Sumber : Dokumen Pribadi,2017 

f. Memancing  

Para pengunjung dapat memancing di area pinggiran warung apung 

atau bisa juga menyewa perahu untuk memancing ketengah-tengah 

waduk. 

 

Gambar 1. 8Memancing 
Sumber : Dokumen Pribadi,2017 

g. Taman bermain anak 

Ada dua area taman bermain anak, sebagian tempat taman bermain 

anak terendam air waduk karena debit volume air menaik. Sedangkan 

yang lain di alih fungsikan untuk berdagang ikan. 
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Gambar 1. 9Taman bermain anak 
Sumber : Dokumen Pribadi,2017 

h. Panggung teater 

 

Gambar 1. 10Panggung teater 
Sumber : Dokumen Pribadi,2017 

i. Outbound 

Dilihat dari Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No 96 Tahun 

2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta, diwaduk Kedungombo 

beberapa sudah terdapat jenis usaha dalam bidang usaha wisata tirta (air), yaitu 

usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termaksud penyediaan sarana dan 

prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial diperairan laut, pantai, 

sungai, danau, dan waduk. Adapun jenis usaha yang dimaksud adalah wisata 

bahari meliputi : wisata selam, wisata perahu layar, wisata memancing, wisata 

selancar. Usaha wisata sungai, danau, dan waduk meliputi : wisata arum jeram, 

wisata dayung, dan sub-jenis usaha lainnya. Namun di Kawasan Obyek Wisata 

Waduk Kedungombo belum terdapat fasilitas wisata yang dapat dijangkau oleh 

semua kalangan termaksud kaum disabilitas. 

Uraian diatas menjadi latar belakang munculnya gagasan bahwa 

diperlukannya perencanaan dalam bentuk konsep pengembangan obyek wisata 

ramah penyandang  disabilitas di waduk Kedungombo Sragen, selain bermanfaat 

sebagai solusi banjir dan sumber air baku, waduk ini diharapkan dapat menjadikan 

obyek wisata potensial yang dapat meningkatkan industri pariwisata Kawasan 
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Waduk Kedungombo Sragen dan menambah obyek wisata yang menyediakan 

fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.   

1.3.  PERMASALAHAN 

1. Bagaimana mengolah dan merancang konsep akuatik kawasan 

obyek wisata Waduk Kedungombo. 

2. Bagaimana menyediakan fasilitas aksesibilitas wisata pada 

perencanaan pengembangan pariwisata waduk kedungombo, 

sehingga dapat diakses dengan mudah, aman, dan nyaman oleh 

wisatawan termaksud wisatawan kaum disabilitas.  

1.4.  TUJUAN 

1. Mewujudkan tata ruang dan tata landscape ke dalam suatu 

bangunan yang mewadahi aktifitas kegiatan rekreasi dengan 

pengelolaan akuatik serta mampu memberikan suasana aman, 

nyaman, dan kemudahan akses untuk wisatawan termaksud 

wisatawan kaum disabilitas.   

1.5.  LINGKUP PEMBAHASAN 

A. Secara Locus 

Lingkup pembahasan hanya di kabupaten Sragen. Pembahasan 

dilakukan berdasarkan analisa secara relevan terhadap perencanaan 

desain kawasan wisata Waduk Kedungombo Sragen Ramah 

Penyandang Disabilitas dengan penekanan penerapan konsep 

Aquascape dan Landscape.  

B. Secara Focus  

Proses pembahasan dan perencanaan yang dilakukan dititik 

beratkan pada disiplin ilmu arsitektur, sehingga diharapkan 

nantinya pembahasan tidak meluas. Sedangkan disiplin ilmu yang 

lain sebagai pendukung dan akan dibahas sesuai porsi 

keterlibatannya.  

C. Secara Modus  
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Dilakukan dengan studi banding dan literatur yang sesuai dengan 

pembahasan dan dititik beratkan pada Ramah Penyandang 

Disabilitas dengan penekanan penerapan Konsep Aquascape dan 

Landscape.  

1.6.  METODE PENGUMPULAN DATA 

A. Pengumpulan Data  

a) Studi Literatur 

Mempelajari dari buku-buku yang berkaitan dengan teori-teori, 

konsep dan standar perancangan “Pengembangan Kawasan 

Wisata Waduk Kedungombo Sragen Sebagai Wisata Water 

Sport and Adventure  Yang Ramah Penyandan Disabilitas”.  

b) Observasi  

Mengadakan pengamatan secara langsung ke obyek wisata 

Waduk Kedungombo Sragen untuk mendapatkan data-data 

penunjang perencanaan dan perancangan wisata yang ramah 

penyandang disabilitas. 

c) Wawancara  

Untuk mendapatkan data-data yang benar tentang aktifitas dan 

kebutuhan pengguna dalam perencanaan wisata waduk 

kedungombo sragen ramah penyandang disabilitas, maka 

diperlukan informasi melalui : 

1) Pengunjung Waduk Kedungombo. 

2) Pengelola dan pemerintah atau kelurahan setempat. 

3) Dinas Tata Kota, Dinas Pariwisata dan Bappeda.  

B. Analisis  

Dengan cara menganalisis data-data yang diperoleh meliputi 

data-data fisik dan non fisik, selanjutnya digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam mendesain perancangan “Pengembangan 

Kawasan Wisata Waduk Kedungombo Sragen Sebagai Wisata Water 

Sport and Adventure  Yang Ramah Penyandan Disabilitas”.  
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C. Analisa Sintesa  

Dilakukan dengan cara membandingkan anatara teori dan 

kenyataan dengan berpedoman pada literatur tertentu sehingga dalam 

merancang akan mendapatkan hasil yang maksimal.  

a. Penyusunan Konsep (DP3A). 

b. Perancangan Desain (Studio).  

1.7.  SISTEMATIKA PENULISAN 

Format penulisan laporan ini dilakukan secara sistematika sebagai berikut :  

BAB I : Pendahuluan  

Mengemukakan tentang alasan pemilihan judul dengan 

perbandingan latar belakang permasalahan, permasalahan yang 

timbul, persoalan yang harus dipecahkan, tujuan, metode 

pengumpulan data yang dipakai, dan sistematika pembahasan 

yang mendasari konsep.  

BAB II : Tinjauan Pustaka  

Berisi tentang teori-teori yang dapat menjadi landasan dalam 

proses analisa materi yang diangkat, sehingga keluaran yang 

diambil dapat dipertanggungjawabkan terutama oleh perancang.  

BAB III : Gambaran Umum Lokasi 

Berisi gambaran secara umum lokasi perancangan yang meliputi : 

aspek eksternal, data fisik alam buatan meliputi lokasi, situasi, 

site, dan estetika, data non fisik meliputi pemakai atau user, dan 

kegiatan lingkungan sosial budaya.  

BAB IV : Analisis Pendekatan Serta Konsep Perencanaan dan 

Perancangan  

Menganalisa dan melakukan pendekatan terhadap titik persoalan 

dari sasaran yang dipakai dengan dasar tahap kesimpulan. Serta 

pembuatan konsep dari hasil analisa dan pendekatan tersebut 

sebagai konsep dasar untuk membentuk desain fisik.  

 


