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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Deskripsi Judul dan Pengertian  

 

1.1.1.   Judul  : PENGEMBANGAN AKOMODASI WISATA  

AIR DI WADUK GAJAH MUNGKUR (WGM 

HOTEL AND RESORT) 

1.1.2 Pengertian Judul 

Dari judul tersebut diatas dapat diartikan sebagai berikut: 

1. Pengembangan adalah proses, cara, perbuatan 

mengembangkan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018) 

2. Akomodasi adalah sesuatu yang disediakan untuk memenuhi 

kebutuhan, misalnya tempat menginap atau tempat tinggal 

sementara bagi orang yang bepergian (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2018) 

3. Waduk Gajah Mungkur Adalah sebuah waduk yang terletak 6 

km di selatan Kota Kab. Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. 

Waduk Gajah Mungkur berupa perairan danau buatan yang 

berfungsi membendung sungai bengawan solo, merupakan 

Waduk Terbesar se-Asia Tenggara. (Wikipedia, 2018)  

4. Hotel berasal dari kata hostel, konon diambil dari bahasa 

Perancis kuno. Bangunan publik ini sudah disebut-sebut sejak 

akhir abad ke-17. Maknanya kira-kira, "tempat penampungan 

buat pendatang" atau bisa juga "bangunan penyedia pondokan 

dan makanan untuk umum". Jadi, pada mulanya hotel memang 

diciptakan untuk meladeni masyarakat. (Wikipedia, 2018) 

5. Resort adalah hotel yang lokasinya berada di daerah 

pegunungan, di tepi aliran sungai, di tepi pantai, atau di tepi 

danau. (Murdhanti, 2011) 
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Jadi pengertian dari judul keseluruhan dari 

“PENGEMBANGAN AKOMODASI WISATA AIR DI 

WADUK GAJAH MUNGKUR (WGM HOTEL AND 

RESORT)” adalah melakukan upaya peningkatan wisata air 

berupa pembangunan hotel dan resort yang bertujuan untuk 

meningkatkan daya tarik wisatawan untuk berkunjung di Waduk 

Gajah Mungkur. 

 

1.2. Latar Belakang 

1.2.1 Umum  

Negara Indonesia terkenal dengan kebudayaan, pesona alam, 

kreativitas dan keramah tamahannya tak heran banyak orang dari 

luar negeri mengunjungi Indonesia karena daya tarik inilah. 

Pariwisata di Indonesia sudah cukup baik ini terbukti dari prestasi 

yang di capai Indonesia memperoleh peringkat ke-9 di dunia versi 

The World Travel & Tourism Council (WTTC).  

Melihat dari prestasi yang dicapai oleh Indonesia apakah 

sudah layak untuk mendapatkan prestasi tersebut. Sedangkan di 

beberapa tempat di Indonesia fasilitas dan pelayanan pariwisatanya 

masih kurang menunjang peningkatan pariwisata. 

Wisata yang baik adalah wisata yang dapat memberikan 

rekreasi/kesenangan dan juga edukasi/pendidikan di beberapa 

tempat wisata yang berada di Indonesia hanya menyajikan rekreasi 

saja, tetapi nilai edukasi yang masih belum ada. Hal ini yang harus 

diperhatikan agar dapat menjadi nilai tambah dari pariwisata yang 

ada di Indonesia. 

1.2.2 Khusus 

Waduk Gajah Mungkur adalah salah satu objek wisata yang 

berada di Kab. Wonogiri wisata ini menyajikan pesona alam waduk 

buatan yang terbesar di Asia Tenggara. Pada objek wisata ini sudah 
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terdapat beberapa wahana seperti waterboom, kebun binatang, 

wahana permainan, dan wisata menaiki perahu mengitari waduk.  

Ada satu fasilitas yang belum dimiliki dari wisata Waduk 

Gajah Mungkur yaitu penginapan berupa hotel resort, fasilitas ini 

dapat menunjang pariwisata karena pengunjung dapat merasakan 

bermalam di kawasan Waduk Gajah Mungkur untuk dapat 

merasakan pesona alam dengan lebih lama. 

Point utama pembangunan akomodasi di Waduk Gajah 

Mungkur adalah tentang pembangunan yang ramah lingkungan, 

memperhatikan aspek kesehatan terhadap lingkungan sekitar 

dikarenakan letak pembangunan yang berada di sekitar kawasan 

Waduk yang digunakan untuk supplay kebutuhan bagi masyarakat 

di Kabupaten Wonogiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Fasilitas Foto 

1. Waterboom 

 

2. Kebun Binatang 
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1.3 Rumusan Masalah 

a. Bagaimana konsep dan desain penginapan yang ramah 

lingkungan ? 

 

3.  Warung Apung 

 

4.  Wisata Air 

 

5. Taman 

 

6. Area Permainan 
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1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

Pengembangan fasilitas penunjang Wisata Waduk Gajah 

Mungkur agar dapat menarik wisatawan domestik maupun 

mancanegara  

1.4.2 Sasaran 

Secara gambaran umum adalah mementukan kebutuhan 

yang ada dalam Hotel and Resort Waduk Gajah Mungkur, pola 

hubungan ruang, konsep desain yang ramah terhadap lingkungan, 

sedangkan secara khusus menjadi objek wisata andalan Kab. 

Wonogiri. 

 

1.5 Batasan dan Lingkup Pembahasan 

1.5.1 Batasan 

a. Pembahasan ditekankan pada pembahasan permasalahan 

yang ada. 

b. Pembahasan dilakukan dalam lingkup pemikiran dan ilmu 

disiplin arsitektur, namun jika diluar itu dibahas hanya dalam 

batasan sebagai pendukung. 

1.5.2 Lingkup Pembahasan  

Pembahasan ditekankan pada lingkup pembangunan 

penginapan berupa Hotel and Resort sebagai penunjang objek wisata 

Waduk Gajah Mungkur. 

 

1.6 Metode Pemahasan 

a. Observasi/pengamatan langsung dilapangan. 

b. Studi literatur menggunakan jurnal dan buku yang ada dan berkaitan 

sebagai bahan tinjauan dan standar acuan.  

c. Studi komparasi perbandingan yang dilakukan dengan bangunan 

terkait. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan Studio Konsep Perancangan 

Arsitektur dengan judul Pengembangan Akomodasi Wisata Air Di Waduk 

Gajah Mungkur (WGM Hotel and Resort) adalah sebagai berikut: 

 

 BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi tentang uraian latar Belakang, Rumusan 

Permasalahan, Tujuan dan Sasaran, Lingkup Pembahasan, 

Metode Pembahasan, Sistematika Penulisan. 

 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas tinjauan umum meliputi pengertian dan dasar 

atau standar mengenai, Hotel dan Cottage, pariwisata. 

 

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN DAN 

PEMBANGUNAN 

 Penjelasan dan penjabaran secara rinci mengenai lokasi 

perencanaan, aspek fisik, kebijakan pembangunan, dan 

sebagiannya yang berupa data guna analisa perencanaan 

design. 

 

BAB IV ANALISA PENDEKATAN DAN KONSEP 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

 Memaparkan gagasan dan ide perencanaan, analisa konsep 

makro atau kawasan, analisa konsep mikro yang meliputi 

analisa site, ruang, massa, konsep tampilan arsitektur, 

konsep struktur dan utilitas, serta konsep penekanan 

arsitektur. 

 


