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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Deskripsi 

“Kompleks Pelatihan Olah Raga Air di Kawasan Waduk Gajah 

Mungkur Penekanan pada Waterfront”. 

• Komplek  : Suatu kesatuan yang terdiri dari sejumlah bagian,   

khususnya yang memiliki bagian yang saling 

berhubungan dan saling tergantung. 

• Pelatihan  : Suatu tempat untuk berlatih 

• Olahraga Air : Olah raga yang menggunakan air sebagai tempat  

  untuk berolah raga, seperti : renang, dayung, kano    

  dll. 

• Kawasan  : Daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu,   

                                   seperti rumah tinggal, pertokoan, industri, dsb. 

• Waduk  : Danau buatan.  

• Penekanan : Proses, cara, perbuatan menekan atau menekankan. 

• Waterfront : Tepi laut, bagian kota yang berbatasan dengan air    

  (Kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga, Balai    

   Pustaka Jakarta, 2002). 

Jadi pengertian “Kompleks Pelatihan Olah Raga Air di Kawasan 

Wisata Waduk Gajah Mungkur Di Wonogiri” adalah suatu pusat tempat untuk 

berlatih olah raga air seperti renang, loncat indah, dayung dan olah raga air 

lainnya di kawasan Waduk Gajah Mungkur, dengan kosep perancangan 

waterfront.  

 

1.2 Latar Belakang Secara Umum 

1.2.1 Pentingnya Berolah Raga 

Kegiatan olah raga merupakan kegiatan peningkatan kesehatan yang 

rekreatif sebagai bagian dari pendidikan menuju sportifitas, disiplin dan 
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prestasi. Hal ini mendapat dukungan dari pemerintah melalui pencanangan 

slogan “Memasyarakatkan Olah Raga dan Mengolahragakan Masyarakat”.  

Hampir semua orang menyadari pentingnya olahraga untuk 

meningkatkan derajat kesehatan dan tingkat kesegaran jasmani. Olahraga 

dipercaya dapat menguatkan jantung, paru-paru dan otot, mengurangi lemak 

tubuh dan keluhan stroke, penyakit gula, serta osteoporosis. Sayangnya, 

banyak yang tidak menyadari (atau tak peduli) bahwa olahraga itu harus 

dilakukan secara rutin.Jika tidak dilakukan secara kontinyu, tingkat 

kesegaran jasmani yang tadinya sudah meningkat, berpotensi turun kembali. 

Asal tahu saja, hanya dalam waktu 2 - 3 minggu setelah rutinitas olahraga 

ditinggalkan, kemampuan tubuh bakal menurun kira-kira 20 - 30%. Badan 

pun terasa tidak fit, lemas, lesu, dan sejenisnya. Bila absen dalam hitungan 

bulan atau tahunan, kondisi tubuh tentu akan lebih lemah lagi. Bagaimana 

cara mengembalikan tubuh sehat dan segar yang “hilang” itu Salah satunya 

dengan berolahraga (http://simplyeko.com). 

 

1.2.2 Manfaat Berolah Raga 

Selain itu olahraga membuat peredaran darah menjadi lancar, dapat 

menurunkan kolesterol karena membakar lemak dan kalori juga 

mengurangi risiko darah tinggi dan obesitas. Bahkan menurut Daniel 

Landers, seorang profesor pendidikan olahraga dari Arizona State 

University menemukan manfaat lain olahraga untuk otak manusia. 

Menurut Daniel Landers, manfaat olahraga terhadap otak sebagai berikut: 

1.  Meningkatkan kemampuan otak 

2. Membantu menunda proses penuaan 

3. Mengurangi stres 

4. Menaikkan daya tahan tubuh 

5. Memperbaiki kepercayaan diri 

Jadi olahraga merupakan obat mujarab yang murah untuk 

mendapatkan sehat jasmani dan rohani. Apalagi sekarang ini kita 
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menghadapi krisis ekonomi global, jika kamu merasa jenuh segera saja 

untuk berolahraga (http://simplyeko.com). 

 

1.2.3 Perkembangan Olah Raga Air 

Indonesia merupakan negara kepulauan; terdiri dari pulau-pulau 

dengan dikelilingi oleh lautan yang luas. Terdiri dari sekitar 13.667 

pulau, dengan luas daratan 1.922.570 km2 dan luas perairan lautnya 

mencapai 3.257.483 km2 (belum termasuk perairan ZEE). Panjang garis 

pantainya mencapai 81.497 km2; merupakan garis pantai terpanjang di 

dunia. Jika ditambah dengan ZEE, maka luas perairan Indonesia sekitar 

7,9 juta km2 atau 81% dari luas keseluruhan (P. Ginting dkk, IPS-

Geografi).  

Indonesia yang merupakan negara yang memiliki peraiaran 

terbesear di dunia, sehingga sangat potensial untuk mengembangkan 

olah raga air di Indonesia. 

Perkembangan olah raga air di Jawa Tengah khususnya di 

Surakarta dan sekitarnya belum berkembang dengan baik, di beberapa 

tempat sudah ada wadah untuk olah raga air salah satu cuntohnya di 

Manahan Surakarta, namun itu hanya untuk olah raga renang dan loncat 

indah. Padahal di daerah Surakarta dan sekitarnya ini memiliki potesi 

yang cukup besar untuk membangun suatau wadah untuk olah raga air, 

karena memiliki sebuah waduk/danau buatan yang luas tepatnya berada 

di daerah Wonogiri, yang dikenal dengan nama Waduk Gajah Mugkur. 

Pada tahun 2007 waduk ini pernah digunakan Porkab (Pekan Olah raga 

Kabupaten) untuk lomba dayung (Solopos,16 mei 2007). Sehingga 

sangat tepat jika Waduk Gajah Mungkur dijadikan tempat pelatihan 

untuk olah raga air. 

Di Sulawesi Selatan terdapat juga Danau buatan Tanjung Bunga 

Makassar, yang dijadikan sebagai tempat latihan bagi pedayung Sulsel. 

Bahkan pada persiapan SEA Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar 

Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia Budiman Setiawan 
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memilih Danau buatan Tanjung Bunga sebagai tempat Pelatnas Dayung 

(Salma99, 23 Desember 2008, Suara Merdeka). 

 

1.2.4 Perkembangan Waterfront 

Waterfront adalah suatu kawasan yang didirikan berbatasan 

dengan air (tepi pantai, sungai dan danau). Di luar negeri waterfront 

sudah berkembang sangat baik dan dijadikan konsep untuk penataan 

kota yang berada di tepi sungai atau laut. Berikut beberapa contoh 

waterfront city :  

 

 

 

 

 

 
                                                        Gambar 1. Contoh waterfront city 
                                                         Sumber : www.google.com, 2009 
 

Salah satu negara yang sudah menggunakan konsep waterfront 

untuk penataan kota adalah Malaysia tepatnya Kota Kuching yang 

jaraknya sekira 7 jam berkendaraan mobil dari Kota Pontianak 

(Kalimantan Barat). Kawasan pusat Kota Kuching dilintasi Sungai 

Sarawak dan kota ini menjadi waterfront city yang dapat memadukan 

keseimbangan penataan kawasan komersial (perdagangan dan jasa) 

dengan kawasan permukiman penduduk. Jalur pejalan kaki (pedestrian 

path) di kawasan waterfront city di Kuching ini juga ditata rapi dan asri 

dengan dukungan taman-taman bunga.  

Selain itu, di sepanjang kawasan waterfront city ini juga terdapat 

hotel, pertokoan, restoran, dan bahkan tempat beribadah. Kesan sebagai 

kota modern bernuansa tradisional bisa terasa juga di Kota Kuching ini, 

seperti tercermin dari pertokoan modern (shopping mall) yang bisa 

berdampingan dengan pasar tradisional. Menariknya lagi, walaupun air 



 5

Sungai Sarawak tidak terlalu jernih, sungai yang melintas di kawasan 

waterfront city Kuching ini bisa bersih dari sampah. (Pikiran Rakyat, 

Rabu, 9 Juli 2003). 

 

1.3 Latar Belakang Khusus 

1.3.1 Kondisi  Waduk Gajah Mungkur 

Waduk Gajah Mungkur terletak 3 KM di selatan Kota kabupaten 

Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Perairan danau buatan ini dibuat 

dengan membendung sungai terpanjang di pulau Jawa yaitu sungai 

Bengawan Solo. Mulai dibangun di akhir tahun 70-an dan mulai 

beroperasi pada tahun 1978. Waduk dengan wilayah seluas kurang lebih 

8800 ha di 7 kecamatan bisa mengairi sawah seluas 23600 ha di daerah 

Sukoharjo, Klaten, Karanganyar dan Sragen. Selain untuk memasok air 

minum Kota Wonogiri juga menghasilkan listrik dari PLTA sebesar 12,4 

Megawatt. Untuk membangun waduk ini pemerintah memindahkan 

penduduk yang tergusur perairan waduk dengan transmigrasi Bedhol 

Deso ke Sitiung, wilayah Provinsi Lampung ( wikipedia.org). 

Waduk Gajah Mungkur ini adalah waduk serbaguna yang 

memiliki beberapa fungsi, antara lain :  

a. Irigasi 

b. Pembangkit listrik (PLTA) 

c. Industri 

d. PAM 

e. Pariwisata 

Dari berbagai fungsi diatas waduk ini memiliki fungsi utama 

yaitu untuk penanggulangan banjir.  
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                                                                Gambar 2. Kondisi di WGM 
                                                                Sumber : foto pribadi, 2009 
 

Waduk Gajah Mungkur juga merupakan tempat rekreasi yang 

sangat indah. Di sini tersedia kapal boat untuk mengelilingi perairan, 

juga sebagai tempat memancing.  

 

 

 

 

 
                                                                 Gambar 3. Orang memancing 

         Sumber : foto pribadi, 2009 
 

Waduk Gajah Mungkur juga digunakan anak-anak muda di 

Wonogiri sebagai tempat berkumpul (tongkrongan). Hampir setiap hari 

anak-anak muda ini berkumpul terutama pada jam 15.00-17.30 WIB dan 

pada hari libur jam 06.00-08.00 WIB. Sehingga Waduk Gajah Mungkur 

ini tidak pernah sepi pengujung. 

 

Turbin 

Pintu air 

Jalan  

PLTA 

Kawasa terlarang untuk 
di masuki, karena 
terdapat pusaran air. 
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                                           Gambar 4. Tempat tongkrongan anak muda 

        Sumber : foto pribadi, 2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                Gambar 5. Kondisi di WGM 

        Sumber : foto pribadi, 2009 
 

Penataan fasilitas pendukung kawasan Waduk Gajah Mungkur 

yang masih semerawut, seperti : 

a. Tempat parkir yang belum ada, sehingga banyak pengunjung 

parkir sembarangan 

b. Tempat pejalan kaki (pedestrian) belum ada, sehingga 

membahayakan bagi para pejalan kaki 

Terdapat open space dan sebuah patung 

Terdapat penyewaan 
motor listrik untuk anak-
anak yang bisa digunakan 
untuk berkeliling di 
daerah ini Air yang cenderung tenang, 

sehingga tidak terlalu 
membahayakan jika melakukan 
aktivitas di air.  
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c. Banyak terdapat warung-warung PKL yang didirikan  

sembarang tempat, sehingga sebagian temat di waduk  

terlihat kumuh.  

1.3.2 Potensi Waduk Gajah Mungkur 

Waduk Gajah Mungkur merupakan salah satu waduk terbesar 

dan terkenal di Pulau Jawa. Waduk ini sudah menjadi trade mark/ciri 

khas di Wonogiri, jadi berkunjung ke Wonogiri rasanya belum 

lengkap, jika belum melihat Waduk Gajah Mungkur. 

Dari kondisi Waduk Gajah Mungkur dan melihat dari danau 

buatan Tanjung Bunga Makasar  Sulawesi Selatan yang dijadikan 

pusat pelatihan dayung, serta belum adanya pelatihan untuk olah raga 

air yang lengkap di Surakarta dan sekitarnya, sehingga sangat tepat 

jika Waduk Gajah Mungkur ini dijadikan sebagai pusat  untuk 

pelatihan olah raga air.  

1.4 Rumusan Permasalahan 

Permasalahan umum  

 Bagaimana rumusan konsep perencanaan dan perancangan waterfront di  

kawasan Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri, yang dapat mewadahi kegiatan 

olah raga air, serta fasilitas pendukung yang lengkap  

Permasalahan khusus 

a. Bagaimana menentukan konsep lokasi dan site bangunan yang dapat 

mendukung keberadaan dan eksistensi dari bangunan tersbut ? 

b. Bagaimana menentukan konsep program ruang baik kebutuhan maupun 

besaran ruang serta organisasi ruang yang sesuai dengan macam ruang 

dan karakteristik dari masing – masing kegiatan yang diwadahinya ? 

c. Bagaimana menentukan konsep gubahan massa bangunan yang dapat 

menampilkan ungkapan fungsi suatu bangunan pendidikan yang 

komunikatif dan menarik ? 

e. Bagaimana konsep struktur bangunan yang mendukung citra penampilan 

fisiknya. 
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f. Bagaimana konsep utilitas bangunan yang dapat mendukung dan 

menunjang fungsi dari bangunan tersebut. 

1.5 Tujuan dan Sasaran 

1.5.1 Tujuan 

Menyusun suatu Konsep Perencanaan dan Perancangan pusat 

pelatihan olah raga air, sebagai suatu wadah informasi, promosi dan 

menjadi salah satu pusat pelatihan olah raga yang berkualitas dan fasilitas 

yang lengkap serta dapat dijadikan tempat untuk menggelar sebuah 

turnamen/kejuaran baik tingkat daerah maupun nasional. 

1.5.2 Sasaran 

Mendapatkan Konsep Perencanaan dan Perancangan yang meliputi : 

a. Konsep penentuan lokasi dan site yang sesuai dengan keberadaan dan 

eksistensi dari bangunan. 

b. Konsep peruangan yang meliputi kebutuhan, besaran, persyaratan, 

hubungan dan organisasi ruang yang sesuai dengan kebutuahndan 

karakter dari masing – masing kegiatan yang diwadahinya. 

c. Bagaimana menentukan konsep gubahan massa bangunan yang dapat 

menampilkan ungkapan fungsi suatu bangunan pendidikan yang 

komunikatif dan menarik. 

d. Konsep penampilan fisik bangunan yang menampilkan ciri 

Waterfront. 

e. Konsep struktur dan utilitas yang mendukung fungsi bangunan. 

1.6 Metodologi Pembahasan 

Adapun metode pembahasan yang dipakai adalah Metode Kualitatif 

Eksploratif sebagai berikut : 

a. Pengumpulan data dan pengklarifikasian data yang meliputi : 

Survey, Literatur, Observasi dan wawancara. 

b. Analisa pengolahan data yang meliputi menganalisa penemuan 

lokasi, tapak, aktifitas personal dan hal – hal lain yang 

berhubungan dengan arsitektur. 
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c. Berdasarkan analisa yang dilakuakan kemudian dilakukan sintesis 

untuk mendapatkan konsep perancangan. 

 

1.7 Sistematika Pembahasan 

Pembahasan akan dibagi menjadi lima tahap dengan sistematika 

sebagai berikut : 

Tahap I : Mengemukakan tentang  Pendahuluan  yang berisi tentang  

Latar  Belakang,  Permasalahan   dan  Persoalan,   Metode  

Pembahasan serta sistematika Pembahasan. 

Tahap II     : Mengemukakan tentang Tinjauan Umum Olah raga Air di 

Indonesia. 

Tahap III : Mengemukakan    tentang    Tinjauan    khusus   mengenai 

potensi dan eksistensi Pusat Pelatihan Olah Raga Air di 

Kawasan  Waduk Gajah Mungkur Wonogiri.. 

Tahap IV : Membahas Pendekatan – pendekatan Konsep yang dipakai 

sebagai acuan dalam menyususun konsep dasar    

perencanaan dan perancangan Pusat Pelatihan Olah Raga 

   Air di   Kawasan Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. 
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