
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Pengertian Judul 

PENGEMBANGAN EKOWISATA WADUK BADE DI BOYOLALI 

Untuk menjabarkan mengenai pengertian judul di atas maka kalimat judul 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

Pengembangan :   - Penambahan fungsi baru dan pengembangan fungsi 

yang belum terbina sehingga dapat dimanfaatkan secara 

optimal pada suatu tempat yang menjadi kunjungan 

wisatawan karena mempunyai sumber-sumber baik ilmiah, 

manusiawi, maupun buatan manusia, seperti keindahan 

alam/pegunungan, pantai, flora, fauna, kebun binatang, 

bangunan kuno bersejarah, monumen candi-candi, atraksi 

dan kebudayaan khas lainnya (Tim pariwisata LPP-ITB, 

1993). 

Ekowisata : - Ekowisata atau ekoturisme merupakan salah satu 

kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan   

mengutamakan aspek konservasi alam, aspek   

pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal 

serta aspek pembelajaran dan pendidikan (wikipedia, 2018) 

  - Menurut John Kusler dalam Kohdayat (1996) dalam Eko 

Sugiarto (2018) “Ecotourism is used to mean tourism based 

principally upon natural and archeological/historical 

resources such as birds and other wildlife, scienic areas, 

reefs, caves, fossil sites, archeological sites, weatlands, and 

areas of rare or endargered species. It differs from mass 

tourism based upon man-created attactions such as night 

clubs, restaurant, shops, amusement park, tennis clubs, etc. 

Or partially man-created such as beach front hotels and 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pariwisata
https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konservasi_alam&action=edit&redlink=1
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associated manicured beaches.”  Dari definisi tersebut 

dapat diungkapkan bahwa Kusler membedakan ekowisata 

dengan pariwisata massal yang didasarkan atas daya tarik 

ciptaan manusia.  

  - Menurut Qomariah (2009) ekowisata adalah pariwisata 

yang dipergunakan oleh masyarakat dalam menikmati 

berbagai jenis keanekaragaman hayati tanpa merusaknya. 

Wisata ini identik dengan berbagai aktivitas pendidikan, 

seperti penelitian (www.Indonesiastudents.com, 2018) 

   - Menurut Nasikun (1999) ekowisata adalah 

menggambarkan wisata yang harus dikembangkan untuk 

menjaga kestabilan alam, keindahan alam, dan menjaga 

sumber daya alam yang notabene bagian dari pembangunan 

berkelanjutan (www.Indonesiastudents.com, 2018) 

  - Menurut Eplerwood (1999) dalam ekowisata adalah 

bentuk wisata yang dilakukan seseorang dalam 

mempertanggungjawabkan keadaan area yang alami 

(www.Indonesiastudents.com, 2018) 

Waduk  : - Suatu bendungan atau bangunan air yang digunakan 

untuk   menampung debit air berlebih pada musim hujan 

supaya   kemudian dapat dimanfaatkan pada saat debit 

rendah saat musim kemarau. (Wikipedia, 2018) 

Bade  : - Sebuah nama yang diambil dari desa bade yang terletak 

di Kabupaten Boyolali Kecamatan Klego dengan luas 

wilayah 320,4960 ha dengan 59,7 ha adalah lahan produktif 

berupa tanah persawahan. 

Boyolali : - Sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Pusat   

adminitrasi berada di Kemiri Kecamatan Mojosongo, 

terletak sekitar 25 km sebelah barat Kota Surakarta. 

http://www.indonesiastudents.com/
http://www.indonesiastudents.com/
http://www.indonesiastudents.com/
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Berdasarkan uraian tentang pengertian judul di atas maka Pengembangan 

Ekowisata Waduk Bade mendapatkan pengertian suatu kegiatan pariwisata yang 

berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek 

pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran 

dan pendidikan yang dapat dikembangkan sehingga akan menjadi sebuah objek  

yang memiliki nilai ekowisata. 

1.2. Latar Belakang 

Di Kabupaten Boyolali banyak terdapat tempat wisata. Waduk Bade adalah 

salah satu tempat wisata yang berada di Desa Bade RT.01/RW. 01, Kecamatan 

Klego, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Tempat wisata ini ramai dengan 

wisatawan lokal pada hari biasa maupun liburan, tempat ini sangat indah dengan 

dikelilingi sawah, pemandangan yang langsung menuju Gunung Merbabu Merapi 

dan bisa memberikan suasana yang hangat. Tempat wisata ini kurang memadai 

karena pengunjung yang datang hanya bisa melihat, berfoto, dan memancing.  

Waduk Bade memiliki luas sekitar 97,5 hektar, saat puncak musim hujan 

mampu menampung air sampai 2,7 meter kubik dengan kedalaman air mencapai 8 

meter. Pada saat musim kemarau hanya tersisa 10% saja dengan kedalaman air 1,5 

meter. Fungsi utama dari  Waduk Bade adalah sebagai penyedia air langsung dan 

kontrol sumber daya air yaitu suplai air ke hilir, irigasi, kontrol banjir, serta rekreasi.  

Atraksi dan fasilitas yang ada di Waduk Bade antara lain; memancing,  

wisata kuliner, duduk-duduk santai di pinggir waduk, dan area spot fotografi. 

Waduk ini memiliki landscape yang indah sehingga layak untuk dijadikan sebagai 

tujuan wisata. Hanya saja, untuk saat ini pengelolannya belum begitu maksimal. 

Sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan  belum banyak dibangun. 

Fungsi utama dari Waduk Bade adalah sebagai penyedia air langsung dan 

kontrol sumber daya air yaitu suplai air ke hilir, irigasi, serta mengontor banjir. 

Sebagai destinasi  alam Waduk Bade memiliki potensi yang perlu banyak 

dibenahi. Usulan sebagai tujuan wisata Boyolali sudah disampaikan oleh warga dan 

pengelola kepada Pemerintah. Namun, usulan ini belum ditanggapi serius oleh 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pariwisata
https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konservasi_alam&action=edit&redlink=1
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Pemerintah Kabupaten Boyolali. Sampai hari ini, pemerintah baru bisa membangun 

sejumlah pos di beberapa titik sebagai tempat pembayaran atau retribusi 

pengunjung.  

Terpilihnya  Waduk Bade sebagai Proyek Tugas Akhir karena belum 

adanya perkembangan kemajuan di wisata Waduk Bade meskipun, pengunjung 

yang datang tidak sedikit karena Waduk Bade memiliki spot foto yang menarik 

disamping kurang nya fasilitas yang memadai sebagai tempat wisata. Proyek 

pengembangan ini sebagai tolak ukur untuk mengembangkan  Waduk Bade agar, 

lebih berkembang, meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, meningkatkan 

minat pengunjung dan memenuhi standar kualitas sebuah tempat wisata. 

Adapun beberapa manfaat industri kepariwisataan yang terdapat pada 

kegiatan ekonomi dan sosial budaya pada wisata Waduk Bade di Boyolali  adalah 

sebagai berikut: 

a. Dapat menumbuhkembangkan partisipasi aktif masyarakat dalam 

pengembangan  Waduk Bade. 

b. Memberikan pengetahuan tentang pengembangan ekowisata Waduk Bade 

di Boyolali. 

c. Meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah tujuan . 

d. Hasil proyek tugas akhir diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 

pengembangan ekowisata Waduk Bade di Boyolali. 

e. Menumbuhkan rasa penghargaan pada lingkungan Bade. 

1.2.1. Kedudukan Boyolali Terhadap Kepariwisataan Provinsi Jawa 

Tengah 

Boyolali merupakan sebuah kota dengan kepadatan penduduk pada 

tahun 2010 mencapai 930.531 jiwa/km, Boyolali sendiri memiliki luas lahan 

1.015,10 km2. Kabupaten Boyolali terdiri dari 19 Kecamatan, yang dibagi lagi 

menjadi 260 desa dan 7 kelurahan. Pusat pemerintahan berada di jalur 

Kecamatan Boyolali. Wilayah Boyolali dilewati jalan provinsi yang 

menghubungkan Semarang–Solo. Jalur ini merupakan jalur yang berbukit-

bukit, khususnya di utara kota kabupaten sampai kecamatan Ampel. Jalan 
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provinsi yang menghubungkan kota Boyolali dengan kota Klaten merupakan 

jalan yang menguhubungkan Boyolali langsung ke Yogyakarta. 

Boyolali terletak di kaki sebelah timur Gunung Merapi dan Gunung 

Merbabu yang memiliki pemandangan yang indah dan mempesona, sayuran 

hijau yang luas dan berbukit–bukit serta aktivitas Gunung Merapi yang terlihat 

dengan jelas aliran lahar dan asapnya. Jalur Solo–Boyolali–Cepogo–Selo–

Borobudur (SSB) yang melintasi kedua Gunung tersebut dipromosikan menjadi 

jalur  menarik bagi wisatawan baik domestik maupun negara asing. 

Boyolali sendiri mendapat julukan sebagai Kota Susu karena terdapat 

patung–patung sapi di sejumlah sudut kota. Boyolali disebut pula sebagai New 

Zeeland Van Java. Karena adanya kemiripan dengan Selandia Baru yang 

terkenal dengan produsen susu dan daging sapi, produk yang dihasilkan dari 

peternakan sapi perah Boyolali terletak di Desa Candi Gatak Kecamatan 

Cepogo adalah minuman susu segar dengan varian rasa, yogurt, keju, ice cream, 

dan snack paras yang bahan dasarnya adalah susu murni sapi. Selain produk 

yang dihasilkan ada juga kegiata agrowisata di peternakan sapi perah antara 

lain; memeras susu sapi secara langsung, serta menikmati langsung olahan susu 

segar yang baru diperas. Selain itu Boyolali memiliki slogan “Boyolali 

Tersenyum” yang artinya Tertib, Elok, Rapi, Sehat, Nyaman untuk Masyarakat 

(Dinas Pariwisata, 2018) 

Objek wisata yang terdapat di Kabupaten Boyolali dikelompokkan 

menjadi 4 tipe antara lain : 

a. Objek Alam 

Merupakan objek dan daya tarik yang berhubungan dengan lingkungan 

alam. Sejumlah objek  alam di Kabupaten Boyolali meliputi: 

1) Air terjun Kedung Kayang. 

2) Gunung Merapi Dan Gunung Merbabu. 

3) Umbul Tlatar. 

4) Umbul Pengging. 
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5) Umbul Sangsang. 

6) Gunung Tugel. 

b. Objek  Buatan  

Merupakan objek dan daya tarik yang berhubungan dengan lingkungan 

buatan. Sejumlah objek  buatan di Kabupaten Boyolali antara lain: 

1) Waduk Bade 

2) Waduk Cengklik. 

3) Waduk Kedung Ombo. 

4) Waduk Sidorejo. 

5) Wana  Telawa. 

c. Agrowisata 

Merupakan aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan 

pertanian atau fasilitas yang menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ada 

antara lain: 

1) Agro Sapi Perah Cepogo dan Selo. 

2) Agro Sayur Selo. 

3) Agro Padi. 

4) Kampung Lele. 

d. Budaya  

Merupakan  kegiatan dan tempat peninggalan sejarah yang ada di 

kabupaten Boyolali, antara lain: 

1) Kirab Budaya. 

2) Sadranan. 

3) Ngalap Berkah Pariwisata pangan Apem Kukus Keong Emas. 

4) Kawasan Peniging. 

5) Pesanggrahan Pracimoharjo. 

6) Makam Ki Ageng Pantaran. 

7) Makam Prabu Handayaningrat. 

8) Makam Ki Ageng kebo Kenanga. 

9) Petilasan Kebo Kinanga. 

10) Gunung Tugel. 
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11) Makam Ki Ageng Singprana. 

12) Candi Lawang. 

1.2.2. Perkembangan  Waduk Bade di Boyolali. 

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu dari 35 Kabupaten atau Kota 

di Provinsi Jawa Tengah, dengan pusat atau ibukota di Kota Boyolali. Secara 

geografis Kabupaten Boyolali terletak pada posisi 110022’-110050’ BT dan 

7036’-7071’ LS dengan ketinggian antara 100 meter sampai dengan 1.500 meter 

dari permukaan laut. Kabupaten Boyolali mempunyai bentang barat-timur +48 

kilometer dan selatan-utara + 54 kilometer. Hal itu membawa dampak positif 

bagi Kabupaten Boyolali baik dari sektor pemerintah, pendidikan maupun 

pariwisata. 

Waduk Bade merupakan salah satu objek buatan yang mempunyai 

panorama landscape yang sangat indah di Kabupaten Boyolali. Pengaruh 

perkembangan  Waduk Bade terhadap Kabupaten Boyolali adalah: menjadi 

objek yang hanya ada di Kecamatan Klego dengan mempunyai potensi yang 

dapat dikembangkan karena di beberapa wilayah di Kecamatan Klego belum 

ada  objek wisata yang lain.  

Dengan mengembangkan alam buatan dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakat serta mening katkan pariwisata Boyolali. 

1.2.3. Potensi Kawasan Waduk Bade 

Waduk Bade dengan luas genangan 97,5 Ha, volume air 2.740.000 m3 

dengan tingkat elevasi air rata-rata pada musim kemarau 1.214.800 m3 

disamping digunakan untuk pengairan seluas 1.353 Ha sawah di wilayah Klego 

dan Andong, Waduk Bade juga difungsikan sebagai sarana pariwisata.           

Waduk Bade yang terletak di wilayah Kecamatan Klego merupakan 

salah satu objek dari daya tarik  alam tirta dan pegunungan dengan kondisi 

masih alami namun perlu mendapat pengembangan. Hamparan waduk yang 

luas menambah daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Waduk Bade. 

Pengunjung yang datang tidak hanya dapat menikmati keindahan 

Waduk Bade, mereka juga bisa mengelilingi waduk dengan menggunakan 
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perahu yang disewakan warga sekitar, atau memancing ikan. Fasilitas sarana 

dan prasarana pendukung belum tertata dengan baik, pada kenyataannya 

wisatawan yang berkunjung cukup tinggi dimana jumlah pengunjung pada 

tahun 2010 sebesar 120.000 orang sedang jumlah pengunjung hingga bulan 

Maret 2011 sebesar ± 2.438 orang pengunjung. 

Pengunjung  yang memiliki hobi memancing, dapat menyalurkan 

hobinya di tempat wisata. Ikan-ikan cukup banyak dan pengunjung dapat 

memancing di kawasan ini dimana sudah tersedia bangku-bangku yang 

langsung menghadap ke waduk, jadi  tidak menyulitkan pengunjung untuk tetap 

menikmati keunikan waduk. Pengunjung dapat menikmati suasana di tempat 

wisata karena ada pohon-pohon hijau dan hamparam sawah. 

Ketika air sedang surut pengunjung dapat berjalan hingga 200 meter, 

pengunjung dapat melihat kegiatan warga setempat yang mencari ikan dengan 

menggunakan gethek (rakit) di tengah waduk. 

Kegiatan penting yang banyak dilakukan di Waduk adalah berfoto. 

pengunjung yang sedang menunggu ikan buruannya di tengah waduk, anak-

anak yang bercengkerama dengan keluarganya, atau ibu yang sedang 

menunggui anaknya. Memotret akan menjadi kegiatan yang menarik di sini. Air 

jernih Waduk Bade juga menjadi pemandangan yang menyejukkan. Menikmati 

pemandangan Waduk Bade dari bendungan, pengunjung dapat duduk-duduk di 

bebatuan yang tertata rapi dengan sudut kemiringan yang sudah diperhitungkan, 

sehingga dapat menahan debit air.  

Pembenahan-pembenahan sarana dan prasarana infrastruktur 

pendukung objek Waduk Bade perlu dilakukan agar minat para wisatawan  

lokal maupun regional meningkat, meningkatkan perekonomian daerah 

dan pengentasan kemiskinan. Ini adalah potensi wisata yang hanya ada di  
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Desa Bade Kecematan Klego Kabupaten Boyolali yang memiliki potensi wisata 

yang menyakinkan untuk dikembangkan. 

 

 

Sumber : (Dokumen Pribadi, 2018) 

1.3. Permasalahan  

a. Bagaimana memanfaatkan dan mengolah tapak Waduk Bade yang sesuai 

dengan potensi alam sehingga didapatkan penzoningan yang baik dan pola 

sirkulasi yang lancar ? 

b. Bagaimana mendesain bangunan dan landscape yang menarik, kreatif, dan 

yang mendukung konsep 

ekowisata ? 

c. Apa 

saja kebutuhan ruang untuk fasilitas dan sarana ekowisata ? 

1.4. Tujuan dan Sasaran 

a. Tujuan 

1) Menemukan standar objek Waduk Bade di Boyolali 

2) Menemukan sarana dan prasana yang mendukung untuk meningkatkan 

perekonomian warga sekitar dan mengembangkan  Waduk Bade sebagai 

ekowisata di Boyolali. 

3) Menemukan Potensi yang dapat mendukung untuk dijadikan ekowisata.  

Gambar 1. Potensi Wisata Waduk Bade 16 km 

19 km 

20 km 

18 km 
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b. Sasaran 

1) Konsep peruangan yang terdiri dari jenis, kegiatan, kebutuhan ruang, 

pola hubungan ruang, organisasi ruang dan besaran ruang. 

2) Mengolah tapak sesuai dengan potensi yang ada di site dengan 

menghasilkan zonifikasi yang optimal untuk Pengembangan Ekowisiata 

Waduk Bade Di Boyolali.  

1.5. Keluaran / Desain yang Dihasilkan 

Keluaran pada pengembangan ekowisata Waduk Bade di Boyolali adalah 

sebagai berikut : 

a. Sebagai wadah akomodasi yang dikelola secara profesional dan komersial 

untuk memenuhi kebutuhan akan tuntutan, hubungan dan kecenderungan 

dari aktivitas bisnis  di Boyolali. 

b. Sebagai mengembangkan perekonomian masyarakat setempat dengan 

mengikuti sertakan masyarakat secara aktif. 

c. Sebagai wadah yang akan memenehi kebutuhan pengguna, pengunjung, 

masyarakat, serta pedangang untuku kehidupan di masa depan. 

1.6. Metodologi Pembahasan 

Metode yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1.6.1. Tahap Pengumpulan Data 

a. Jenis data  

1) Data Primer, data yang dikumpulkan dapat berupa kondisi lokasi 

potensi yang ada serta daya dukung lingkungannya. 

2) Data Sekunder, data dapat berupa jumlah pengunjung, fasilitas yang 

ada dan kebijakan–kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah 

daerah setempat. 

b. Cara Pengumpulan Data 

1) Observasi, yaitu dengan melakukan survey atau pengamatan 

langusng ke lokasi atau objek yang ada. 
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2) Wawancara, yaitu ditolak tanya jawab dengan pihak–pihak yang 

berkaitan dengan objek. 

3) Studi Literatur, yaitu dengan membaca literaur yang berhubungan 

dengan objek. 

4) Studi Banding, yaitu mengadakan perbandingan dengan objek lain, 

pengambilan melakukan foto-foto. 

1.6.2. Tahap Analisis Data 

Dalam hal ini menggunakan analisis dan system untuk mengidentifikasi 

masalah yang ada dikaitkan dengan permasalahan dan persoalan uang yang 

menunjang tujuan dan mengkaitkan permasalahan dari umum ke khusus ke 

dalam faktor pengembangan. 

1.7. Sistem Pembahasan 

Sistematika dalam penyusunan laporan DP3A bersih ini dibagi dalam 

beberapa bab sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

  Mengungkap pengertian judul, latar belakang, persoalan, tujuan,  

   sasaran,  lingkup pembahasan, metodologi dan sistematika   

   pembahasan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Pada bab dua ini berisi tentang tinjauan pustaka yang berkaitan, 

data-data yang diambil dari literature-literature dan hasil study 

banding. 

BAB III : Tinjauan Lokasi 

Pada bab ini berisi tentang tinjauan lokasi, bebrapa permasalahan 

yang ditemukan dan potensi-potensi apa saja yang mampu 

dikembangkan. 

BAB IV : Analisa dan Konsep perencanaan 

Pada bab ini membahas dan menganalisa dari apa yang di 

cantumkan di bab sebelumnya dan kemudian menentukan konsep 

pengembangan untuk mengatasi permasalahan yang ada. 


