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ABSTRAK 
 
 

Naning Santi Asih 
5112411006 

“Pusat Pendidikan dan Rekreasi di Kawasan Waduk Jatibarang Semarang” 
 

Dosen Pembimbing : 
Ir. RM. Bambang Setyohadi KP, M.T. dan Teguh Prihanto, S.T., M.T. 

Teknik Arsitektur, S1 
 
 
 
 

Waduk Jatibarang merupakan waduk multiguna yang terletak di 
Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati bertepatan dengan wisata Goa Kreo, 
yang terkenal dengan monyet ekor panjang. Tujuan dari pembangunan waduk, 
yaitu persediaan air bersih, mengurangi banjir, pariwisata, PLTA, dan lain-lain. 
Hal ini didukung dengan kawasan konservasi sabuk hijau/greenbelt, yang terbagi 
menjadi 6 (enam) segment dan tiap segment mempunyai fungsi masing-masing 
untuk menjaga konservasi dan memperpanjang umur waduk selain itu, sabuk 
hijau/greenbelt diharapkan dapat mencegah kerusakan alam yang menyebabkan 
tanah longsor, sedimentasi daerah hulu, dan penggundulan hutan. 

Melihat potensi yang dimiliki Waduk Jatibarang, dirasa sangat tepat 
untuk merancang tempat wisata baru, yang terletak di segment 2 (dua) area 
greenbelt. Sesuai dengan peruntukannya area ini digunakan untuk ecoturism dan 
kebun buah. Oleh sebab itu, penggunaan penekanan desain arsitektur ekologis 
sangat tepat untuk membawa kesan menyatu dengan alam. Arsitektur ekologis 
sendiri merupakan arsitektur berwawasan lingkungan dengan memaksimalkan 
potensi yang dimiliki di daerah tersebut dan diterapkannya dasar-dasar arsitektur 
ekologis, yaitu holostis, penggunaan material ramah lingkungan, penghematan 
energi, dan peka terhadap iklim. Dengan melihat kondisi eksisting yang ada, 
yakni panas, gersang, dan kontur perlu perhatian khusus dalam pengolahan 
tapak. Penggunaan vegetasi besar dan rindang, penggunaan ramp dan sedikit 
tangga, serta penerapan terasiring merupakan solusi dari permasalahan yang 
ada. 

 

 
 

Kata Kunci : Waduk Jatibarang; Greenbelt; Arsitektur Ekologi 
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BAB 1 
 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Latar Belakang 
 

Indonesia merupakan negara kepuluan yang memiliki sumber daya alam dan 
budaya yang kaya dan beragam. Kekayaan dan beragam alam dan budaya 

tersebut merupakan modal dasar dalam pembangunan. Dengan keberagaman 

kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, seperti alam, flora, 
fauna, keindahan alam serta bentuknya yang kepulauan kaya akan adat istiadat, 

kebudayaan, dan bahasa. Sehingga, memiliki daya tarik untuk dikunjungi oleh 

wisatawan domestik maupun mancanegara. Dari daya tarik mendorong 
pemerintah untuk mengembangkan industri pariwisata  sehingga dapat 

menambah devisa negara. 

Demikian pula halnya dengan Semarang yang merupakan Ibu Kota Provinsi 

Jawa Tengah, berada pada perlintasan jalur jalan utara Pulau Jawa yang 

menghubungkan   Kota   Surabaya   dan   Jakarta.   Secara   administratif   Kota 
Semarang terdiri atas 16 wilayah kecamatan dan 177 kelurahan. Dengan luas 

wilayah Kota Semarang sendiri adalah 373,70 km2. Kondisi topografi dan 

geomorfologi   Kota   Semarang   yang   bervariasi   menjadikan   daya   tarik, 
pemanfaatan bagian atas Kota Semarang sesuai dengan tata ruangnya, 

difungsikan sebagai daerah konservasi untuk melindungi Kota Semarang bagian 

bawah. 

Kota Semarang terletak pada ketinggian 0,75 sampai dengan 350 meter di 

atas permukaan laut. Kecamatan Gunung Pati sesuai peruntukannya sebagai 

wilayah penghijauan yang terletak di Bagian Wilayah Kota Semarang (BWK) VIII. 

Hal ini didukung adanya sebuah universitas yang terletak di Gunungpati. 
Universitas Negeri Semarang (UNNES), yang dikenal sebagai universitas 

konservasi sesuai dengan visinya, yakni menjadi universitas konservasi, bertaraf 

internasional, yang sehat, unggul, dan sejahtera pada tahun 2020. 

Pada tanggal 5 Mei 2014 bertepatan dengan Hari Air Dunia, mulailah 

dioperasikannya wisata baru yang terletak di Kelurahan Kandri Kecamatan 

Gunungpati,   yaitu   Waduk   Jatibarang   setelah   4   (empat)   tahun   masa 

pembangunan dengan bantuan dari JICA, Jepang. Berada di kawasan wisata 

yang sebelumnya sudah ada, yaitu Goa Kreo. Goa Kreo merupakan sebuah goa 
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yang dipercaya sebagai petilasan Sunan Kalijaga saat mencari kayu jati untuk 
membangun Masjid Agung Demak, dibantu empat ekor kera yang konon 

merupakan  cikal  bakal  kera-kera  yang  hidup  di  Goa  Kreo  dan  sekarang 
habitatnya mulai punah. 

Waduk  Jatibarang  memiliki  banyak  potensi,  diantaranya  panorama  alam 

yang indah, waduk buatan yang menarik, keberadaan monyet ekor panjang di 

Goa  Kreo,  serta  manfaat  waduk  yang  multi  guna  menjadikan  daya  tarik 

tersendiri.  Melihat  potensi  alam  yang  dimiliki  di  sekitar  kawasan  Waduk 

Jatibarang dan ciri khas Gunungpati, maka dirasa sangat tepat untuk 

mengoptimalkan kawasan Waduk Jatibarang sebagai sarana wisata rekreasi, 

pendidikan,  sosialisasi,   dan  konservasi  alam.   Dengan  penekanan  desain 

arsitektur ekologis maka lingkungan sekitar waduk dapat lebih terjaga, 

penggunaan material yang ramah lingkungan, dan bahan bekas dengan proses 

daur ulang (recycled) dengan konsep, strategi, serta proses yang ramah 

lingkungan. 

Dengan demikian, diharapkan kawasan Waduk Jatibarang menjadi wisata 

alam dengan panorama yang indah, sekaligus memberikan sarana edukatif yang 

bermanfaat bagi para pengunjung. Selain belajar, pengunjung dapat menikamati 

wanaha permainan darat dan air, pasar wisata agro, serta kebun buah rambutan, 
mangga, dan durian. Untuk itu, perlu adanya perencanaan “Pusat Pendidikan 

dan  Rekreasi  di  Kawasan Waduk  Jatibarang  Semarang”  dengan  penekanan 

arsitektur ekologis di kehidupan modern yang ramah lingkungan. 
 

1.2 Tujuan 
 

Tujuan dari penyusunan Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur (LP3A) adalah merumuskan dan merencanakan 

kawasan Waduk Jatibarang yang berpotensi sebagai tempat wisata baru dan 

menjadi sarana edukasi dengan penekanan desain arsitektur ekologis. 
 

1.3 Manfaat 
 

Manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
 

1.3.1  Objektif 
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a.  Sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa 
arsitektur tentang pusat pendidikan dan rekreasi terutama di 

kawasan waduk. 

b.  Dapat  memaksimalkan  potensi  wisata  alam  yang  memadukan 

unsur wisata dengan ekologi. Sehingga, kelestarian alam dan 

lingkungan bisa tercapai dengan adanya “Pusat Pendidikan dan 

Rekreasi di Kawasan Waduk Jatibarang”. 

c. Dengan adanya perancangan ini, diharapkan menjadi sebuah 

rancangan kawasaan pariwisata antara lingkungan dengan 

manusia. Sehingga manusia dapat peduli dan menjaga lingkungan 
dengan baik. 

1.3.2  Subjektif 
 

a. Sebagai Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur (LP3A) yang akan dilanjutkan dengan eksplorasi desain 

dalam bentuk grafis. 

b.  Sebagai salah satu persyaratan tugas akhir yang harus dipenuhi 
untuk mencapai gelar Sarjana Arsitektur Universitas Negeri 

Semarang. 
 

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan 
 

1.4.1 Ruang Lingkup Substansial 
 

Lingkup pembahasan meliputi segala sesauatu yang berkaitan 

dengan pengembangan kawasan wisata sebagai pusat pendidikan dan 

rekreasi. Dengan titik berat pada hal-hal yang berkaitan dengan ilmu 

arsitektur ekologis, yaitu bangunan yang ramah lingkungan, perletakan 

perencanaan sesuai dengan arah mata angin, serta konstruksi 

bangunan yang harus memenuhi tuntutan ekologis. Sedangkan hal-hal 

diluar kearsitekturan yang mempengaruhi, melatar belakangi, dan 

mendasari faktor-faktor perencanaan akan dibatasi, dipertimbangkan, 

dan diasumsikan tanpa dibahas secara mendalam. 
1.4.2 Ruang Lingkup Spasial 

 

Secara  administratif  kawasan  perencanaan  dan  perancangan 
 

Pusat Pendidikan dan Rekreasi di Kawasan Waduk Jatibarang berada 
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di Waduk Jatibarang sesuai dengan tata ruang Kota Semarang, yaitu 
 

Bagian Wilayah Kota Semarang (BWK) VIII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.1 Waduk Jatibarang 
Sumber : BBWS Pemali Juana 

 

 
1.5 Metode Pembahasan 

 

Metode pembahasan yang digunakan dalam penyusunan  program  dasar 
perencanaan dan konsep perancangan arsitektur dengan judul pusat pendidikan 

dan rekreasi adalah metode deskriptif. Metode ini memaparkan, menguraikan, 

dan menjelaskan mengenai design requirement (persyaratan desain) dan design 

determinant (ketentuan desain) terhadap perencanaan dan perancangan Pusat 

pendidikan dan rekreasi. 

Berdasarkan  design  requirement  dan  design  determinant  inilah  nantinya 

akan ditelusuri data yang diperlukan. Data yang terkumpul kemudian akan 

dianalisa lebih mendalam sesuai dengan kriteria yang akan dibahas. Dari hasil 

penganalisaan inilah nantinya akan didapat suatu kesimpulan, batasan, dan 

anggapan secara jelas mengenai perencanaan dan perancangan pusat 

pendidikan dan rekreasi. 

Hasil  kesimpulan keseluruhan merupakan konsep  dasar  yang  digunakan 

dalam perencanaan dan perancangan pusat pendidikan dan rekreasi sebagai 

landasan dalam desain grafis arsitektur. 

Dalam pengumpulan data, akan diperoleh data yang bisa dikelompokkan 

menjadi dua : 
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a.  Data Primer 
 

1)  Observasi Lapangan 
 

Dilakukan  dengan  cara  pengamatan  langsung  di  wilayah  lokasi  dan 

tapak  perencanaan dan perancangan  pusat  pendidikan  dan rekreasi 

yang berada di Kawasan Waduk Jatibarang dan sudi banding. 

2)  Wawancara 
 

Wawancara yang dilakukan   dengan pihak pengelola serta berbagai 

pihak-pihak yang terkait dalam perencanaan dan perancangan Pusat 

pendidikan dan rekreasi. 
b.  Data Sekunder 

 

Studi literatur melalui buku dan sumber-sumber tertulis mengenai 
perencanaan dan perancangan pusat pendidikan dan rekreasi serta 

peraturan-peraturan yang berkaitan dengan studi kasus perencanaan dan 

perancangan pusat pendidikan dan rekreasi 

Berikut ini akan dibahas design requirement dan design determinant yang 

berkaitan dengan perencanaan dan perancangan Pusat pendidikan dan 

rekreasi : 

1)  Pemilihan lokasi dan tapak 
 

Pemilihan lokasi yang berada di Kawasan Waduk Jatibarang yang 

sesuai  peruntukkannya sebagai tempat  pariwisata/obyek  wisata  baru 

serta  penetuan tapak  yang  layak  sebagai  perencanaan  dan 

perancangan   pusat   pendidikan   dan   rekreasi,   adapun   data   yang 
dimaksud adalah sebagai berikut : 

a)  Data tata guna lahan/peruntukan lahan pada wilayah perencanaan 

dan perancanagan pusat pendidikan dan rekreasi yang berada pada 

Kawasan Waduk Jatibarang. 

b)  Data potensi fisik geografis, topografi, iklim, persyaratan bangunan 

yang dimiliki oleh Waduk Jatibarang dan tapak itu sendiri dan juga 
terhadap perencanaan dan perancangan sebuah pusat pendidikan 

dan rekreasi. 

Setelah memperoleh data dari beberapa alternatif tapak, kemudian 

dianalisa dengan menggunakan nilai bobot terhadap krieteria lokasi dan 

tapak yang telah ditentukan untuk pemberian scoring terhadap kriteria 

dikalikan nilai bobot, dan tapak terpilih diambil dari nilai terbesar. 
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2)  Program ruang 
 

Pembahasan mengenai program ruang dilakukan dengan terlebih 

dahulu mengumpulkan data yang berkaitan dengan perencanaan dan 

perancangan  pusat  pendidikan  dan rekreasi,  yaitu  dilakukan  dengan 

pengumpulan data mengenai pelaku ruang dan kegiatannya. Dilakukan 

dengan observasi lapangan baik studi kasus maupun dengan studi 

banding, serta dengan standar atau literatur perencanaan dan 

perancangan pusat pendidikan dan rekreasi. 

Persyaratan ruang didapat melalui studi banding dengan standar 

perencanaan dan perancangan pusat pendidikan dan rekreasi, sehingga 

dari hasil analisa terhadap kebutuhan dan persyaratan ruang akan 
diperoleh program ruang yang akan digunakan pada perencanaan dan 

perancangan pusat pendidikan dan rekreasi. 

3)  Penekanan desain arsitektur ekologis 
 

Pembahasan mengenai penekanan desain arsitektur ekologis 

dilakukan  dengan  mengamati  kondisi  eksisting  dari  tapak/site  yang 
harus menjaga kelestarian lingkungan sekitar dan  waduk  itu sendiri. 

Untuk itu dirasa sangat tepat dengan menggunakan penekanan desain 

arsitektur ekologis yang biasa dikenal dengan arsitektur ramah 
lingkungan. Dengan adanya pusat pendidikan dan rekreasi di kawasan 

Waduk Jatibarang Semarang diharapkan dapat menjadi salah satu 

alternatif rekreasi sambil belajar dengan mengenal kearifan lokal dari 
lingkungan sekitar terutama Kelurahan Kandri. 

Observasi lapangan melalui studi banding pada pusat pendidikan 

dan rekreasi di tempat lain serta dengan standar atau literatur mengenai 

perencanaan  dan  perancangan  yang  kaitannya  dengan  persyaratan 

pada pusat pendidikan dan rekreasi. 

Adapun data yang dimaksud adalah : 
 

a) Aspek  konstektual  pada  lokasi  dan  tapak  terpilih  dengan 

pertimbangan keberadaan fasilitas/sarana pendukung/potensi yang 
ada disekitarnya. 

b) Literatur atau standar perencanaan dan perancangan pusat 

pendidikan dan rekreasi 
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Setelah memperoleh data tersebut, kemudian menganalisis antara 

data yang diperoleh dari studi banding dengan standar perencanaan 

dan perancangan pusat pendidikan dan rekreasi, sehingga penekanan 

desain  arsitektur ekologis yang akan digunakan pada perencanaan dan 

perancangan pusat pendidikan dan rekreasi sesuai dengan kawasan 

Waduk Jatibarang sebagai wilayah konservasi. 
 

1.6 Keaslian Penulisan 
 

Dalam menjamin keaslian penelitian baik dari segi tema, objek, wilayah 

studi ataupun aspek-aspek lain yang terkandung didalam penelitian perlu 

adanya komparasi keaslian yakn proses pembandingan antara penelitian 

yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya, berikut ini merupakan tabel keaslian penelitian yang memuat 

beberapa penelitian dengan tema dan metode yang berbeda, yaitu : 
 

Tabel 1.1 Data Yang Telah Melakukan Penelitian 
 

 

Nama 
Peneliti 

 
Judul Penelitian 

Lokasi dan 
Tahun 

Penelitian 

 

Materi 
Penelitian 

 

Teknik 
Analisis 

 
Hasil Penelitian 

Loretta 
Ernadia 

Pengembangan 
Kawasan Wisata 
Waduk Jatibarang 
di Semarang 

Waduk 
Jatibarang, 
2014 

Waduk 
Jatibarang 
sebagai obyek 
wisata dengan 
fasilitas yang 
mewadahi 

Deskriptif, 
Ekowisata 

Kawasan Waduk 
Jatibarang sebagai 
obyek wisata baru 
dengan penekanan 
waterfront 

Penelitian yang akan dilakukan 
Naning Santi 
Asih 

Pusat Pendidikan 
dan Rekreasi di 
Kawasan Waduk 
Jatibarang 
Semarang 

Waduk 
Jatibarang 
Semarang, 
2015 

Potensi dan 
daya tarik 
Waduk 
Jatibarang 
Semarang 

Arsitektur 
Ekologis 

Pengembangan 
kawasan Waduk 
Jatibarang wisata 
sebagai pusat 
pendidikan dan 
rekreasi yang 
berbasis eko 
wisata dengan 
pendekatan 
arsitektur ekologi 

 
 

1.7 Sistematika Pembahasan 
 

Secara garis besar, sistematika pembahasan dalam penyusunan 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan pusat pendidikan dan 
rekreasi. 
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BAB I      PENDAHULUAN 
 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, 
ruang lingkup, metode pembahasan, sistematika pembahasan, serta alur 

bahasan dan alur pikir. 
BAB II     TINJAUAN PUSTAKA 

 

Membahas tinjauan mengenai pusat pendidikan dan rekreasi, kaitannya 

dengan  pengertian,  peraturan  perundangan,  sistem  pengelolaan, 

persyaratan teknis, dan studi banding. 
BAB III    TINJAUAN LOKASI 

 

Membahas tentang gambaran umum pemilihan tapak berupa data fisik dan 

nonfisik,  potensi  dan  kebijakan  tata  ruang  pemilihan  tapak,  gambaran 
khusus berupa data tentang batas wilayah dan karakteristik tapak terpilih. 
BAB IV    PENDEKATAN          KONSEP          PERENCANAAN          DAN 

PERANCANGAN 
 

Berisi kajian terhadap berbagai pendekatan aspek-aspek perencanaan dan 

perancangan, yaitu analisis aspek fungsional, aspek kontekstual, aspek 

keruangan, aspek struktur, aspek utilitas, serta aspek aristektural dan 
structural pada kawasan Waduk Jatibarang Semarang. 

BAB V     KONSEP  ARSITEKTUR  EKOLOGIS  PADA  PERENCANAAN 
DAN PERANCANGAN PUSAT PENDIDIKAN DAN REKREASI 
DI  KAWASAN WADUK JATIBARANG SEMARANG 

Berisi tentang hasil pembahasan analisis program perencanaan dan konsep 

perancangan kawasan Waduk Jatibarang Semarang dengan penekanan 

desain arsitektur ekologi. 
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1.8 Alur Pikir 
 
 

AKTUALITA 
LATAR BELAKANG 

a.  Kota Semarang merupakan daerah yang berpotensi dalam sektor pariwisata 
b.  Waduk Jatibarang mempunyai potensi untuk dijadikan pusat rekreasi dan pendidikan 

yang berbasis ekowisata 
c.   Gunungpati terkenal dengan buah rambutan dan durian lokal 
d.  BWK    VIII    sesuai    peruntukannya    konservasi,    pertanian,    perguruan    tinggi, 

wisata/rekreasi, perdagangan dan jasa, permukiman 
URGENSI 
a.  Pengoptimalan    kawasan    Waduk    Jatibarang    sebagaai    tempat    rekreasi    yang 

memadukan unsur pendidikan 
b.  Pengunjung dapat praktik langsung sesuai dengan teori yang diajarkan di sekolah 
ORIGINALITAS 
Merencanakan dan merancang pusat pendidikan dan rekreasi yang memberikan nilai 
edukatif dengan metode yang menyenangkan sehingga mudah dimengerti dan diingat 
oleh pengunjung. 

 

 
 

Tujuan 
Adapun tujuan penyusunan Landasan Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) ini                  F 
adalah untuk mengungkapkan dan merumuskan masalah-masalah yang berkaitan dengan 
perencaan dan perancangan pusat pendidikan dan rekreasi di Kawasan Waduk Jatibarang                  E 
Semarang serta memberikan alternatif pemecahannya secara arsitektural. 
Sasaran                                                                                                                                                                     E 
Sasaran yang hendak dicapai adalah tersusunnya sebuah program ruang dan  konsep 
dasar perencanaan dan perancangan pusat pendidikan dan rekreasi di Kawasan Waduk                  D 
Jatibarang Semarang. 

 
 
 

STUDI PUSTAKA 
Landasan Teori 

Standar Perencanaan dan Perancangan 
 
 

STUDI LAPANGAN Tinjauan 
Waduk Jatibarang Tinjauan 

Lokasi dan Tapak 

STUDI BANDING                                       B 
Waduk Selorejo 

Waduk Karangkates                                    A 

C

K 

 
 

PERENCANAAN 
Pusat pendidikan dan rekreasi 

di Kawasan Waduk Jatibarang Semarang 

PERANCANGAN 
Penekanan Desain Arsitektur Ekologis 

 
 

LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR (LP3A) 
PUSAT PENDIDIKAN DAN REKREASI DI KAWASAN WADUK JATIBARANG SEMARANG 

 
Gambar 1.2 Alur pikir Pusat Pendidikan dan Rekreasi di Kawasan Waduk Jatibarang Semarang 

Sumber : Analisa pribadi 
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BAB 2 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Tinjauan terhadap Pusat Pendidikan dan Rekreasi 
 

2.1.1.  Pendidikan 
 

Secara etimologis atau kebahasaan, kata ‘pendidikan’ berasal dari 

kata   dasar ‘didik’ yang mendapat imbuhan awalan dan akhiran pe-an. 

Berubah menjadi kata kerja ‘mendidik’ yang berarti membantu anak untuk 

menguasai aneka pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang diwarisi 

dari keluarga dan masyarakatnya. 

Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan lingkungan. Rumusan 

pendidikan lingkungan yang diberikan pertama kali oleh IUCN/UNESCO 

(1970) adalah “pendidikan lingkungan adalah suatu proses untuk mengenali 

nilai-nilai dan menjelaskan konsep dalam rangka mengembangkan 

keterampilan, sikap yang diperlukan untuk memahami serta menghargai 

hubungan timbal balik antara manusia, budaya, dan lingkungan biofisiknya. 

Pendidikan lingkungan juga membutuhkan praktik dalam hal pengambilan 

keputusan dan memformulasi sendiri prilaku suatu bentuk perilaku yang 

berkenaan dengan isu kualitas lingkungan”.   Pendidikan lingkungan hidup 

menurut konvensi UNESCO di Tbilisi 1977 yang juga mengadopsi rumusan 

UNESCO tersebut menyatakan bahwa pendidikan lingkungan adalah suatu 

proses yang  bertujuan untuk  menciptakan suatu masyarakat  dunia  yang 

memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masalah-masalah yang terkait 

di dalamnya serta memiliki pengetahuan, motivasi, komitmen, dan 

keterampilan untuk bekerja, baik secara perorangan maupun kolektif dalam 

mencari alternatif atau memberi solusi terhadap permasalahan lingkungan 

hidup  yang  ada  sekarang  dan  untuk  menghindari  timbulnya  masalah- 

masalah lingkungan hidup baru. 

Dari definisi memberikan pemahaman dalam pendidikan lingkungan 

terdapat upaya untuk menggiring individu kearah perubahan gaya hidup dan 

perilaku ramah lingkungan. Pendidikan lingkungan diarahkan untuk 

mengembangkan   pemahaman   dan   motivasi   serta   keterampilan   yang 

diwarnai dengan kepedulian terhadap penggunaan dan konservasi sumber 

daya  alam  secara wajar.  Karena  itu,  pendidikan  lingkungan  tak  sebatas 
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pendidikan formal semata. Pendidikan lingkungan hendaknya diberikan pada 

semua lapisan kalangan tanpa adanya batasan. Pemahaman terhadap 

keeratan hubungan antara manusia dengan lingkungannya dan semua 

fenomena yang menyertainya adalah bagian yang harus diperkenalkan. 

Tetapi hal yang penting digarisbawahi, pendidikan lingkungan memiliki misi 

untuk membentuk sikap dan perilaku manusia dalam kaitannya dengan 

lingkungannya guna kemaslahatan umat manusia di muka bumi. 

Sasaran pendidikan lingkungan adalah untuk membantu individu 

memiliki pengetahuan tentang lingkungan, terampil, dan menjadi warga 

negara yang mengabdi, akan bekerja secara individu dan secara bersama 

menuju keberhasilan dan memelihara keseimbangan yang dinamis antara 

mutu kehidupan keberhasilan dan lingkungan itu sendiri. Sasaran hasil yang 

ingin dicapai dalam pendidikan lingkungan akan mencakup dari beberapa 

aspek, yaitu kesadaran, pengetahuan, sikap, keterampilan, keikutsertaan 

dalam waktu singkat. 

Menurut   Konferensi  Tbilisi   1997,   tujuan  pendidikan   lingkungan 

melalui beberapa aspek yaitu: 

a. Pengetahuan, untuk membentuk peserta didik memperoleh pemahaman 

dasar tentang lingkungan hidup secara keseluruhan dan masalah-msalah 
yang berhubungan dengannya. 

b. Sikap, untuk membantu peserta didik memperoleh seperangkat nilai-nilai 

dan sikap peduli terhadap lingkungan hidup serta motivasi untuk 

berpartisipasi secara aktif dalam memperbaiki dan melindungi lingkungan 

hidup 

c. Kepedulian, untuk membantu peserta didik mengembangkan kepedulian 

dan sensitivitas terhadap lingkungan hidup secara keseluruhan dan 
masalah masalah di dalamnya 

d. Keterampilan, untuk membantu peserta didik memperoleh keterampilan 

dalam   mengidentifikasai,   menyelidiki,   dan   memecahkan   masalah- 

masalah lingkungan hidup 

e. Partisipasi, untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik secara 

aktif memasuki semua jenjang pekerjaan pada masa datang yang 

berkenan dengan masalah-masalah lingkungan hidup. 
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Menurut Syukuri Hamzah (2013), setidaknya ada beberapa pokok 
bahasan berikut ini dapat diberikan dalam pendidikan lingkungan, yakni: 

a. Ekosistem 
 

Menjelaskan tentang segenap sumber daya yang ada di lingkungan yang 

saling berkelindan, baik yang menyangkut sumber daya ragawi maupun 

nonragawi yang secara bersama-sama serta saling terkait membangun 

dan menciptakan suatu kondisi lingkungan yang layak huni bagi manusia. 

Dalam hal ini, termasuk hal-hal yang berkenaan dengan lingkungan sosial 

dan lingkungan binaan 

b. Sumber daya lingkungan 
 

Mengenai hal ini dibahas aneka macam sumber daya lingkungan dengan 
masing-masing  ciri  dan  sifatnya.  Hal  ini  berkaitan  dengan  kegiatan 

makhluk hidup dalam mengakses sumber daya tersebut. 

c. Daya dukung lingkungan 
 

Pada bagian ini harus diajarkan hal-hal yang berkaitan dengan 

kemampuan dan keterbatasan daya dukung lingkungan serta dampak- 
dampak potensial yang dapat terjadi akibat interaksi manusia  dengan 

lingkungannya. 

d. Kepedulian 
 

Menanamkan kesadaran dan membina sikap peduli terhadap lingkungan. 

Peserta   didik   hendaknya   disadarkan   tentang   warisan   alam   dan 

lingkungan  sebagai  suatu  anugerah  pada manusia  sehingga  manusia 

harus mampu menjaga dan menghargai lingkungan sebagaimana 

seharusnya. 

e. Partisipasi 
 

Pendidikan lingkungan yang dilaksanakan hendaknya mampu mendorong 
keinginan untuk ikut serta dalam memelihara dan melestarikan lingkungan 

yang sehat dan layak huni. Oleh karena itu, materi pendidikan yang 

diberikan hendaknya juga mencakup upaya mempersiapkan semua orang 
untuk mau peduli, bekerja, dan bertindak untuk kelestarian lingkungan. 

f.  Estetika 
 

Merupakan  salah  satu  kebutuhan  nonfisik  manusia.  Oleh  karena  itu, 

materi lingkungan yang diberikan hendaknya dapat membangkitkan daya 

inspirasi untuk berkreasi guna menciptakan suatu lingkungan yang asri 
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dan menyenangkan disamping sikap menghargai keindahan lingkungan 
yang telah disediakan oleh alam. 

g. Kearifan lokal 
 

Setiap daerah, wilayah, dan suku bangsa memiliki karakteristik tersendiri 

serta  cara  tersendiri  dalam  menyikapi  dan  memperlakukan 

lingkungannya. Oleh karena itu, pengetahuan tentang kearifan lokal dari 

suatu masyarakat  dalam memandang  dan memperlakukan alam yang 

mengandung konsep-konsep universal harus dikenalkan serta 

diinternalisasikan pada peserta didik. 

h. Etika lingkungan 
 

Hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab moral manusia terhadap 
lingkungannya yang terwujud pada perilakunya dalam memperlakukan 

lingkungan dengan segenap unsur atau pengada yang ada di dalamnya. 

i.  Pengambilan keputusan terhadap isu lingkungan 
 

Kemampuan megambil  keputusan  yang  efektif  tentang  isu  lingkungan 

yang memerlukan pertimbangan ekologis dan faktor-faktor sosial. 

j.  Kebencanaan 
 

Melalui pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang bencana alam 

tersebut diharapkan akan mampu mengurangi tindakan yang menjadi 

penyebab terjadinya bencana untuk bencana alam yang disebabkan oleh 
perilaku manusia. Sedang untuk bencana alam yang bersifat katastrof 

diharapkan dapat mengurangi kerugian harta benda dan korban yang 

terjadi akibat bencana alam tersebut. 
 

2.1.2.  Rekreasi 
 

Kata rekreasi berasal dari bahasa latin, re-creare yang secara harfiah 

berarti “membuat ulang”. Secara umum pengertian rereasi adalah kegiatan 

yang dilakukan untuk penyegaran kembali rohani dan jasmani seseorang. 

Rekreasi   adalah   sebuah   kegiatan   yang   dilakukan   seseorang   selain 

pekerjaan. Kegiatan yang umum dilakukan untuk melakukan rekreasi adalah 

pariwisaa, olahraga, permainan, dan hobi. Kegiatan rekreasi umumnya 

dilakukan pada akhir pekan. Banyak ahli memberikan pandangan bahwa 

aktivitas rekreasi adalah untuk mengisi waktu senggang. Namun, kegiatan 
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rekreasi dapat pula memenuhi salah satu pengertian “penggunaan berharga 
dari waktu luang”. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian rekreasi 

adalah aktivitas yang dilakukan pada waktu senggang (lapang) yang 

bertujuan untu membentuk, meningkatkan kembali kesegaran fisik, mental, 

pikiran, dan daya rekreasi (baik secara individual maupun secara kelompok) 

yang hilang akibat aktivitas rutin sehari-hari dengan jalan mencari 

kesenangan, hiburan, dan kesibukan yang berbeda dan dapat memberikan 

kepuasan serta kegembiraan yan ditujukan bagi kepuasan lahir dan batin 

manusia. 
 

2.1.3.  Simpulan terhadap Pusat Pendidikan dan Rekreasi 
 

Menurut pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pusat 

pendidikan dan rekreasi adalah suatu tempat rekreasi yang menekankan 

nilai pendidikan lingkungan di dalamnya dengan mengangkat kearifan lokal 

dari suatu daerah yang meliputi kegiatan masyarakat setempat dan 

konservasi alam. Pengunjung lebih mengenal lingkungan sekitar, 

keterampilan dalam penggunaan sumber daya alam, serta menyadari akan 

pentingnya lingkungan bagi kehidupan. Sehingga, dapat meminimalkan 

dampak negatif berupa kerusakan atau pencemaran lingkungan dan budaya 

lokal yang diakibatkan dari kegiatan darat maupun air serta memaksimalkan 

potensi yang dimiliki daerah rekreasi untuk dijadikan fungsi utama/primer 

dari kegiatan dan ciri khas wisata tersebut. Selain itu, dilengkapi dengan 

fasilitas pendukung pada setiap kegiatan, seperti akomodasi, pasar apung, 

pasar seni, dan sebagainya. 
 

2.2 Tinjuan terhadap Waduk 
 

2.2.1   Pengertian Waduk 
 

Waduk merupakan danau buatan (non made lake) yang dibangun 

dengan membendung aliran sungai atau daerah yang berada pada Daerah 
Aliran Sungai (DAS) telah menjadi wahana dimana masyarakat dapat 

memanfaatkannya  untuk  budidaya  ikan  di  perairan  darat  (Mulyadi  dan 

Atmaja, 2011). Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 35 tahun 1991 pasal 

15,   pembangunan   waduk   yang   ditujukan   untuk   kesejahteraan   dan 
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keselamatan umum  diselenggarakan oleh Pemerintah  atau  badan  usaha 
milik negara. 

Waduk didefinisikan sebagai perairan menggenang atau badan air 

yang memiliki ceruk, saluran masuk (inlet), saluran pengeluaran (outlet) dan 

berhubungan langsung dengan sungai utama yang mengairinya. Waduk 

umumnya memiliki kedalaman 16 sampai 23 kaki (5-7 meter) (Saw et al., 

2004). Menurut Perdana (2006) waduk merupakan badan air tergenang 

(lentik) yang dibuat dengan cara membendung sungai, umumnya berbentuk 

memanjang mengikuti bentuk awal dasar sungai. Berdasarkan pada tipe 

sungai yang dibendung dan fungsinya dikenal tiga tipe waduk, yaitu waduk 

irigasi, waduk lapangan, dan waduk serbaguna. 
 

2.2.2   Manfaat Waduk 
 

Waduk dapat dimanfaatkan antara lain sebagai berikut: 
 

a. Irigasi 
 

Pada saat musim penghujan, hujan yang turun di daerah tangkapan air 
sebagian besar akan mengalir ke sungai. Kelebihan air yang terjadi dapat 

ditampung waduk sebagai persediaan sehingga pada musim kemarau 

tiba air tersebut dapat dgunakan untuk berbagai keperluan antara lain 
irigasi lahan pertanian. 

b. PLTA 
 

Dalam menjalankan fungsinya sebagai PLTA, waduk dikelola untuk 

mendapatkan  kapasitas   listrik   yang   dibutuhkan.   Pembangkit   Listrik 

Tenaga Air (PLTA) adalah suatu sistem pembangkit listrik yang biasanya 
terintegrasi dalam bendungan dengan memanfaatkan energi ekanis aliran 

air untuk memutar turbin yang kemudian akan diubah menjadi tenaga 

listrik oleh generator. 

c. Penyediaan air baku 
 

Air baku adalah air bersih yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan 

air minum dan air rumah tangga. Waduk selain sebagai sumber pengairan 

persawahan  juga  dimanfaatkan  sebagai  sumber  penyediaan  air  baku 

untuk bahan baku air minum dan air rumah tangga. Air yang dipakai harus 

memenuhi persyaratan sesuai kegunaannya. 
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d. Perikanan 
 

Untuk mengganti mata pencaharian para penduduk desa yang desanya 

ditenggelamkan untuk pembuatan waduk yang dulu bermata pencaharian 

sebagai petani, sekarang beralih keperikanan. Dengan memanfaatkan 

waduk ini para penduduk dapat membuat rumah apung yang digunakan 

untuk perikanan air tawar. 

e. Pariwisata 
 

Dengan pemandangan yang indah, waduk juga dapat dimanfaatkan 

sebagai tempat rekreasi. 
 

2.2.3   Fungsi dan Potensi Waduk 
 

Waduk mempunyai fungsi ekonomi yang sangat tinggi. Salah satu 

fungsi terpenting waduk adalah perikanan, baik budidaya maupun perairan 

tangkap. Jika dikelola dengan benar, perikanan waduk dapat mendatangkan 

keuntungan yang cukup besar. Apalagi, perikanan air tawar di Indonesia 

dicirikan   oleh   kekayaan   spesies   dan   tingkat   edemisme   yang   tinggi 

(Wulandari, 2006). 

Waduk juga penting dari segi tata air (antara lain mencegah 

kekeringan dan banjir) dan dalam kaitannya dengan penyediaan air bersih, 
baik untuk minum, irigasi maupun industri. Dengan demikian, waduk 

mempunyai fungsi sebagai penyangga kehidupan (Wulandari, 2006). 
 

2.2.4   Klasifikasi Penggunaan Waduk 
 

Berdasarkan  fungsinya,  waduk  diklasifikasikan  menjadi  dua  jenis, 
 

yaitu: 
 

a.   Waduk eka guna (single purpose) 
 

Waduk eka guna adalah waduk yang dioperasikan untuk memenuhi satu 

kebutuhan  saja,  misalnya  untuk  kebutuhan  air  irigasi,  air  baku  atau 

PLTA. Pengoperasian waduk eka guna lebih mudah dibandingkan 

dengan waduk multi guna dikarenakan tidak adanya konflik kepentingan 

di dalam. Pada waktu eka guna pengoperasian yang dilakukan hanya 

mempertimbangkan pemenuhan satu kebutuhan 

b.   Waduk multiguna (multi purpose) 
 

Waduk multi guna adalah waduk yang berfungsi untuk memenuhi 

berbagai kebutuhannya, misalnya waduk untuk memenuhi kebutuhan 
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air, irigasi, air baku dan PLTA. Kombinasi dari berbagai kebutuhan ini 
dimaksudkan untuk dapat mengoptimalkan kelayakan pembangunan 

suatu waduk. 
 

2.3 Tinjauan terhadap Wisata 
 

2.3.1 Wisata 
 

Menurut Soetomo (1994), yang didasarkan pada ketentuan WATA 

(World  Association  of  Travel  Agent),  wisata  adalah  perjalanan  keliling 

selama  lebih  dari  tiga  hari,  yang  diselenggarakan  oleh  suatu  kantor 

perjalanan di dalam kota dan acaranya antara lain melihat-lihat di berbagai 

tempat atau kota baik didalam maupun luar negeri. 

Sehingga, pada pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pengertian   wisata   lebih   menekankan   pada   kegiatan   yang   dilakukan 

wisatawan  dalam  suatu  perjalanan  pariwisata.  Dalam  suatu  perjalanan 

wisata,   wisatawan   mengunjungi   suatu   tempat   wisata   sejarah,   maka 

wisatawan tersebut dapat dikatakan melakukan kegiatan wisata sejarah. 

Dalam artian kegiatan yang dilakukan adalah untuk menikmati objek-objek 

bersejarah. Hal tersebut merupakan gambaran dari pengertian wisata itu 

sendiri,  apabila  dijelaskan  secara  singkat  wisata  adalah  suatu  kegiatan 

dalam suatu perjalanan pariwisata. 

Dimana kegiatan dalam pariwisata ini sangat ditentukan oleh minat 

dari wisatawan itu sendiri. Tidak hanya ditentukan oleh minat wisatawan 

melainkan berdasarkan sumber daya pariwisata yang tersedia. Oleh karena 

itu, banyak muncul istilah wisata sejarah, wisata budaya, wisata alam, wisata 

edukasi, dan jenis wisata lainnya. 
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` Pusat Pendidikan 
dan Rekreasi 

 
 
 

Darat                                                        Air 
 
 

Penerima 
-     Parkir 
-     Drop Off 
-     Ticketing 
-     Pengelola 
-     Penitipan 
-     Gazebo Induk 

 
 

Edukasi 
-     Pertanian 
-     Perkebunan 
-     Pembibitan 
-     Kebun Buah 
-     Hutan Wisata 
-     Komposting 

Edukasi 
-     Budidaya ikan 
 
 

Rekreasi 
-     Perahu Dayung 
-     Bola air 
-     Sepeda air 
-     Jet ski 
-     Flying board 
 
 

Penunjang 
-     Restaurant 

Apung 
-     Dermaga 

 
 

Rekreasi 
-     Outbound 
-     Playground 
-     ATV 
-     Camping 

Groung 

 

Penunjang 
-     Pasar seni 
-     Pasar agro 
-     Musholla 
-     Toilet 
-     Cafe 

 
 

Gambar 2.1 Bagan Perencanaan Pusat Pendidikan dan Rekreasi 
Sumber : Analisa Pribadi 

 
a.    Outbound 

 

1)   Pengertian Outbound 
 

Pada awalnya metode outbound merupakan metode yang dilakukan 

untuk  mengembangkan  kemampuan  belajar  manusia  dengan 

berinteraksi dengan alam. Oleh karena itu, muncul pengertian outbound 

sebagai suatu kegiatan belajar yang dilakukan di alam terbuka. 

Pengertian yang muncul dari berbagai tokoh kemudian menambahkan 

bahwa tujuan outbound tidak hanya mengefektifkan pencapaian materi 
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belajar    namun    juga    mengembangkan    berbagai    karakter    yang 
diharapkan muncul dalam proses outbound itu sendiri. 

Outbound berasal dari kata Out Of Boundaries yang artinya 

pembelajaran dengan menggunakan metode yang berbeda dari 

biasanya. Outbound adalah kegiatan di alam terbuka. Outbound 

merupakan sarana penambah wawasan pengetahuan yang didapat dari 

serangkaian pengalaman berpetualang sehingga dapat memacu 

semangat dan kreativitas seseorang. 

Menurut Djamaludin Ancok (2000:3) “outbound adalah kegiatan di 

alam  terbuka  (outdoor),  outbound  juga  dapat  memacu  semangat 

belajar”.  Outbound  merupakan  sarana  penambah  wawasan 

pengetahuan yang di dapat dari serangkaian pengalaman berpetualang 

sehingga dapat memacu semangat dan kreatifitas seseorang. Bentuk 

kegiatan outbound berupa stimulasi kehidupan melalui permainan- 

permainan (games) yang kreatif, rekreatif, dan edukatif baik secara 

individual maupun kelompok dengan tujuan untuk pengembangan diri 

maupun kelompok. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, outbound adalah sarana 

penambah wawasan pengetahuan yang didapat dari serangkaian 
pengalaman berpetualang sehingga dapat memacu semangat dan 

kreativitas seseorang. 
 

2)   Manfaat Outbound 
 

Manfaat kegiatan outbound antara lain: 
 

a)  Melatih ketahanan mental dan pengendalian diri 
b)  Melahirkan semangat kompetisi yang sehat 

c)  Meningkatkan jiwa kepemimpinan 
 

d)  Melihat kelemahan orang lain bukan sebagai kendala 
 

e)  Meningkatkan kemampuan mengambil keputusan dalam situasi sulit 

secara cepat dan akurat 

f)   Membangun rasa percaya diri 
 

g)  Meningktkan kemampuan mengenal diri dan orang lain. 
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3)   Karakteristik Permainan Outbound 
 

Menurut  Agustinus  Susanta  (2010),  outbound  dapat  dikatakan 

antara petualangan dan permainan. Secara teori, kegiatan yang disebut 

sebagai outbound adalah kegiatan luar ruangan yang tujuannya untuk 

relaks dan santai, dengan rangkaian petualangan dan permainan yang 

relatif ringan. Sedangkan istilah outbound yang sering digunakan 

merupakan   kegiatan   luar   ruangan   yang   ekstrem   (diluar   batas 

kewajaran). Dalam outbound, petualangan yang disodorkan adalah 

petualangan yang memiliki tingkat kesulitan tertentu sehingga mampu 

memacu adrenalin. 
 

4)   Jenis Kegiatan Outbound 
 

Menurut Agustinus Susanta (2010), pembagian outbound ada 2 

(dua), yaitu: 

a)  Real Outbound 
 

Yaitu  peserta  memerlukan  ketahanan  dan  tantangan  fisik  besar 

untuk menjalani petualangan yang mendebarkan dan penuh 

tantangan. 

b)  Fun Outbound/Semi Outbound 
 

Yaitu kegiatan di alam terbuka yang hanya melibatkan permainan 

ringan, menyenangkan, dan berisiko pengembangan peserta, 

khususnya dari sosial atau interaksi dengan sesama. 
 

5)   Jenis Permainan Outbound 
 

a) Birma Crosser, tujuan outbound training permainan ini adalah 

melatih kepercayaan diri untuk menghadapi segala ujian dan 

rintangan dalam kehidupan. Alat bantu permainan outbound 

training   permainan   ini   meliputi   bambu,   karmentel,   kong, 

snappling, webbing, dan helm. 

b) Hell Barier,  tujuan permainan ini adalah melatih mengerjakan 

sesuatu  sesuai  dengan  tahapannya  untuk  mencapai  puncak 
yang diharapkan. Alat bantu dalam program outbound permainan 

ini meliputi jaring, karmentel, kong, snappling, webbing, kaos 

tangan dan helm. 
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c) Flying fox, meluncur dari sebuah pohon dengan menggunakan 

sling  baja.  Permainan  ini  melatih  keberanian  dan  ketegasan 

dalam mengambil keputusan, karena sekalipun sudah 

menggunakan alat pengamanan yang optimal peserta akan 

bertarung dulu dengan rasa takutnya sebelum akhirnya 

memutuskan untuk melompat. Umumnya setelah meluncur 

sensasinya yang luar biasa membuat kebanyakan peserta ingin 

mengulanginya lagi. 

d) Spider Web, seluruh peserta harus berpindah dari satu sisi ke 

sisi yang lain melalui sebuah jaring laba-laba raksasa dengan 
dibantu rekan yang lain. 

 
Tabel 2.1 Gambar Outbound 

 

Nama Outbound Gambar 
Birma Crosser 

�  Setiap peserta hars diminta meniti 
bambu yang telah disediakan dengan 
ketingian 2m dan panjang 5m 

�  Fasilitator memasangkan kelngkapan 
pengaman sebelum peserta 
melaksanakan tugas 

�  Fasilitator memberikan arahan dan 
motibasi agar peserta berhasil 
melewati bambu 

�  Fasilitator memegang tali pengaman 
untuk menjaga keselamatan peserta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : http://outboundgames.com 
Hell Barier  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : 
https://ardansirodjuddin.files.wordpress.com 
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Flying fox  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : http://www.arbytourtravel.com 
Spider Web  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : http://cina.panduanwisata.id 
 
 

6)   Materi dalam Outbound 
 

Dalam kegitan outbound terdapat beberapa materi yang didapat, 

antara lain: 

a)  Pengenalan dan pengembangan diri 

b)  Membangun tim yang tangguh 

c)  Komunikasi efektif 

d)  Motivasi 

e)  Peningkatan kreativitas 

f)   Pemecahan masalah 

g)  Kepemimpinan. 
 

Ada  3  (tiga)  aspek  peningkatan  sumber  daya  manusia  yang 

dibahas, antara lain: 

a)  Kognitif (pengetahuan) 
 

b)  Afektif (sikap) 
 

c)  Psikomotorik (keterampilan) 
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b.   Permainan 
 

Permainan   dalam   hal   ini   merujuk   pada   pengertian   “kelincahan 

intelektual” (intellectual playability). Permainan juga bias diartikan sebagai 

area keputusan pada aksi permainannya. Ada target-targetyang ingin dicapai 

pemainnya. Kelincahan intelektual, pada tingkat tertentu merupakan ukuran 

sejauh mana permainan itu menarik untuk dimainkan secara maksimal. Pada 

awalnya,  permainan  identik  dengan  permainan  anak-anak.  Kita  selalu 

berpikir permainan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh anak- 

anak  yang  dapat  menyenangkan hati mereka.  Dengan kata  lain,  segala 

bentuk kegiatan yang memerlukan pemikiran, kelincahan  intelektual, dan 

pencapaian terhadap target tertentu dapat dikatankan sebagai permainan. 

Permainan juga melatih tingkat sosial yang tinggi, karena mereka akan 

bermain bersama-sama ataupun membentuk tim sehingga mereka harus 

saling membantu satu sama lain untuk mencapai target yang diinginkan. 

Permainan-permainan tersebut akan melatih kelincahan serta menambah 

kekebalan tubuh, karena permainan tersebut juga akan membentuk fisik 

yang baik. 

Berkaitan  dengan  permainan  Pellegrini  dan  Saracho,  1991  (dalam 
 

Wood, 1996: 3), permainan memiliki sifat sebagai berikut: 
 

1)   Permainan dimotivasi secara personal, karena memberi kepuasan 
 

2)   Pemain  lebih  asik  dengan  aktivitas  permainan  (sifatnya  spontan) 
 

daripada tujuannya 
 

3)   Aktivitas permainan dapat bersifat non literal 
 

4) Permainan bersifat bebas dari aturan-aturan yang dipaksakan dari luar 

dan aturan-aturan yang ada dapat dimotivasi oleh para pemainnya 

5)   Permainan memerlukan keterlibatan aktif dari pihak pemainnya. 
 

Menurut Framberg (dalam Berky, 1995) permainan merupakan aktivitas 

yang bersifat simbolik, yang menghadirkan kembali realitas dalam bentuk 

pengandaian misalnya, bagaimana jika, atau apakah jika penuh makna. 

Dalam hal ini permainan dapat menghubungkan pengalaman-pengalaman 

menyenangkan atau mengasyikkan, bahkan ketika siswa terlebit dalam 

permainan  secara  serius  dan  menegangkan  sifat  sukarela  dan  motivasi 

dating dari dalam diri siswa sendiri secara spontan. 
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Tabel 2.2 Gambar Permainan 
 

Nama Permainan Gambar 
 
 
 
 
 
 
 

Ayunan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : http://www.arba-makmur.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jugkat-jungkit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : 
https://playgroundology.files.wordpress.com 

 
 
 
 
 
 
 

Seluncur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber :https://www.mymanatee.org 
 
 

c.    Wisata Tirta 
 

1)   Pengertian Wisata Tirta 
 

Kegiatan wisata yang berhubungan langsung dengan air atau 

dilakukan diperairan dapat dikatakan sebagai wisata air. Bisa juga 
didefinisikan sebagai tempat rekreasi yang didominasi atau di dukung 

oleh elemen air. Wisata tirta  merupakan salah satu bagian dari usaha 
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pariwisata, menurut R. S. Damardjati (2001:101), pengertian wisata tirta 
adalah wisata air, pemanfaatan dari segi pariwisata atau kawasan air 

sehingga pengembangannya secara lengkap dan profesional dapat 
dijadikan sebagai obyek dan tujuan wisata yang menarik. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wisata tirta 

merupakan kegiatan  wisata  yang  berhubungan  langsung  dengan  air 

atau yang dilakukandi perairan, danau, dsb. Sedangkan, menurut Dirijen 

Pariwisata No. 17/11/88 tentang wisata tirta yaitu wisata yang dilakukan 

di  perairan,  laut,  pantai,  sungai,  danau,  atau waduk.  Dimana tujuan 

wisata air sebagai tempat rekreasi yang dapat mengoptimalkan potensi- 

potensi alam yang ada. 

Menurut pengertian di atas, dapat disimpulkan wisata tirta adalah 

kawasan perairan yang dapat digunakan baik untuk rekreasi maupun 

untuk kegiatan olahraga air, dilengkapi dengan fasilitas antara lain 

menyelam, berselancar, memancing, mendayung, dan lain-lain. 
 

2)   Karakteriktis Wisata Tirta 
 

Karakteristik wisata air dapat dibedakan secara non fisik (Majalah “ 

Konstruksi”,  1992  :20)  dan  secara  fisik  (Priatmodjo,  1994:8)  yaitu 
sebagai berikut : 

a)  Secara non fisik 
 

(1) Aspek keistimewaan gerakan air, karena perairan memiliki 

lingkungan yang unik, rasa keterbukaan dan kualitas temporer, 

seperti daya apung, angin, arus, ombak, pasang surut, 

gelombang, dan cahaya di permukaan air. 

(2)  Aspek ekologikal air, karena kehidupan dan kemurnian dapat 

menawarkan sejumlah kesempatan menarik untuk terciptanya 

lingkungan yang unik, rasa keterbukaan, dan kenyamanan 
suasana. 

b)  Secara fisik 
 

(1)  Pesisir (beach coastal), yaitu kawasan tanah atau pesisir yang 

landai untuk datar dan langsung berhubungan dengan air. 

Merupakan tempat berjemur atau duduk-duduk di bawah 
keteduhan pohon sambil menikmati pemandangan perairan. 
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(2)  Promenade/esplanade, yaitu perkerasan di kawasan tepian air 

untuk berjalan-jalan atau berkendara (sepeda atau kendaraan 

tidak bermotor lain) sambil menikmati pemandangan perairan. 

Promenade adalah perkerasan yang dinaikkan hanya sedikit di 

atas permukaan air, sedangkan esplande adalah perkerasan 

yang dinaikkan lebih jauh dari permukaan air. 

(3)  Dermaga, yaitu tempat bersandar kapal atau perahu, sekaligus 

sebagai jalan diatas air untuk menghubungkan daratan dengan 

kapal. 

(4)  Jembatan,  yaitu  penghubung  antara  2  (dua)  bagian  yang 
terpisah oleh perairan. 

(5)  Pulau buatan atau bangunan buatan, dibuat diatas air di sekitar 

daratan untuk menguatkan kehadiran unsur air di kawasan 

tersebut. Bangunan atau pulau buatan tersebut terpisah dari 

daratan atau dihubungkan dengan jembatan yang merupakan 

kesatuan perancangan. 

(6) Ruang terbuka (open space), yaitu taman atau plaza yang 

dirangkaikan dalam satu jalinan ruang dengan kawasan tepian 
air. 

 
3)   Jenis Wisata Tirta 

 

Jenis aktivitas wisata  yang mungkin dapat dilakukan di perairan 

waduk atau danau antara lain renang, pemancingan, dayung perahu, 

olahraga air, dan perikanan wisata.  Perikanan wisata  adalah  adalah 

suatu pemanfaatan usaha perikanan sebagai obyek kunjungan wisata. 

Kegiatan  perikanan  wisata  dapat  berupa  penangkapan  ikan  sebagai 

hobi (game fishing), pemancingan ikan sebagai hobi (sport fishing), 

kunjungan  ke  lokasi  budidaya  ikan  hias/konsumsi  yang  dilengkapi 

dengan daya tarik berupa “display” ikan hias (ornamental fish). Untuk 

perairan waduk atau danau yang dalam maka wadah budidaya tersebut 

dapat  berupa  keramba  jaring  apung  (floating  net  cage),  sedangkan 

untuk  perairan  dangkal  dapat  menggunakan  hempang/sistem  pagar 

(pen culture system). Aktivitas perikanan wisata ini dapat menjadi suatu 

atraksi wisata yang mencakup menarik dalam kawasan tersebut. 
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Untuk lebih jelasnya, kegiatan wisata air dapat dibedakan menjadi 2 
(dua), yaitu kegiatan rekreasi dan kegiatan wisata olahraga perairan 

(Majalah “Konstruksi”, 1992). Jenis-jenisnya antara lain adalah sebagai 
berkut: 

a)  Santai  di  perairan,  merupakan  aktifitas  pasif  (wisatawan  tidak 

terlebat   dalam   aktifitas   secara   langsung),   tidak   memerlukan 
keahlian dan biasanya bersifat massal. 

b)  Sepeda air, salah satu wahana permainan air yang bebentuk seperti 

binatang, sangat cocok untuk mengelilingi danau sambil bersantai.. 

c) Jet sky, sautu permainan wisata air yang menggunakan boat 

bertenaga motor. 

d)  Perahu dayung, mengelilingi waduk dengan menggunakan perahu 

dan menikmati keindahan pemandangan waduk dengan 
menggunakan perahu yang telah disediakan. 

e)  Banana   Boat,   adalah   salah   satu   jenis   permainan   air   yang 

menantang adrenalin seseorang. Permainan ini sangat diminati oleh 
orang-orang yang mempunyai nyali tinggi. Permainan ini dapat 
dinikmati oleh orang-orang yang mempunyai nyali tinggi. Perahu 
raksasa berbentuk pisang ini dapat ditumpangi oleh empat orang 
wisatawan dan satu  orang  pemandu.  Seperti menunggang  kuda 
dan perahu akan ditarik oleh speed boat dan berputar-putar. 

f) Bola   air,   adalah   salah   satu   permainan   air   yang   sangat 

menyenangkan karena disana dilatih untuk menjaga keseimbangan 
disaat berjalan dengan bola air. Bola itu terbuat dari plastic yang 

berukuran super jumbo untuk ukuran bola. Lebih menyerupai balon. 
Terbuat dari bahan mix TPU, PVC 1mm, zipper (retsleting) adalah 

Zip Germany dan mempunyai diameter sekitar 2 meter. 

g)  Flying Board, kegiatan terbang di atas papan dengan dorongan air. 
 

Wisatawan akan dipandu oleh instruktur ahli dan berpengalaman, 

tidak hanya dalam menggunakan Fly Board tetapi juga dalam 

terbang dengan baik dan aman. Watersport ini tidak hanya akan 
membuat wisatawan terbang ke langit, tetapi juga membuat badai 

air yang menakjubkan. 



 

 

 

 
 
 

Tabel 2.3 Gambar Permainan Air 
 

Nama Permianan Air Gambar 
 
 
 
 
 
 
 

Sepeda Air 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : https://centralfiber.files.wordpress.com 
 
 
 
 
 
 
 

Jet sky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : http://www.jetskime.com 
 
 
 
 
 
 
 

Perahu dayung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : http://www.karawanginfo.com 
 
 
 
 
 
 

Bola air 
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 Sumber : https://pbs.twimg.com 
 
 
 
 
 
 
 

Flying Board 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://baliwatersport.net 
 
 

2.4 Tinjauan terhadap Arsitektur Ekologi 
 

2.4.1   Pengertian Arsitektur Ekologi 
 

Menurut Heinz Frick (1998), eko diambil dari kata ekologi yang 

didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara 

makhluk hidup dan lingkungannya. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari 

interaksi antara organisme dengan lingkungannya dengan yang lainnya. 

Berasal dari kata Yunani oikos “habitat” dan logos “ilmu”. Ekologi diartikan 

sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup maupun 

interaksi  antara  makhluk  hidup  dengan  lingkungannya.  Istilah  ekologi 

pertama kali dikemukakan oleh Ernst Haeckel (1834-1914). Dalam ekologi, 

makhluk hidup dipelajari sebagai kesatuan atau sistem dengan 

lingkungannya. 

Jadi, arsitektur ekologi dapat dimaknai sebagai pembangunan 

lingkungan binaan sebagai kebutuhan hidup manusia dalam hubungan timbal 

balik dengan lingkungan alamnya yang mempertimbangkan keberadaan dan 

kelestarian alam, disamping konsep-konsep arsitektur bangunan itu sendiri. 
 

2.4.2   Prinsip-prinsip Arsitektur Ekologi 
 

Menurut Cowan dan Ryn (1996),  menggunakan prinsip-prinsip desain 

yang ekologis sebagai berikut: 

a. Solution Grows from Place 
 

Solusi atas seluruh permasalahan desain harus berasal dari lingkungan 

dimana arsitektur itu dibangun. Prinsipnya adalah memanfaatkan potensi 

dan sumber daya lingkungan untuk mengatasi setiap persoalan desain. 
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Pemahaman  atas  masyarakat  lokal,  terutama  aspek  sosial-budayanya 
juga memberikan andil dalam pengambilan keputusan desain. Prinsip ini 

menekankan  pentingnya  pemahaman  terhadap  alam  dan  masyarakat 
lokal. Dengan memahami hal tersebut maka kita dapat mendesain 

lingkungan   binaan   tanpa   menimbulkan   kerusakan   alam   maupun 

‘kerusakan’ manusia. 
 

b. Ecological Acounting Informs Design 
 

Perhitingan-perhitungan ekologis merupakan upaya untuk memperkecil 

dampak  negatif  terhadap  lingkungan.  Keputusan  desain  yang  diambil 

harus sekecil mungkin memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. 

c. Design with Nature 
 

Arsitektur merupakan bagian dari alam. Untuk itu setiap desain arsitektur 

harus mampu menjaga kelangsungan hidup setiap unsur ekosistem yang 

ada didalamnya sehingga tidak merusak lingkungan. Prinsip ini 

menekankan pada pemahaman mengenai living process di lingkungan 

yang hendak diubah atau dibangun. 

d. Everyone is a Designer 
 

Melibatkan setiap pihak yang terlibat dalam proses desain. Tidak ada yang 

bertindak sebagai user atau participant saja atau designer/arsitek saja. 

Setiap  orang  adalah  participant-designer.  Setiap  pengetahuan  yang 
dimiliki oleh siapapun dan sekecil apapun harus dihargai. Jika  semua 

orang bekerjasama untuk memperbaiki lingkungannya, maka sebenarnya 

mereka memperbaiki diri mereka sendiri. 

e. Make Nature Visible 
 

Proses-proses   alamiah   merupakan   proses   yang   siklis.   Arsitektur 

sebaiknya juga mampu untuk melakukan proses tersebut sehingga limbah 

yang dihasilkan dapat ditekan seminimal mungkin. 
 

2.4.3   Dasar-dasar Arsitektur Ekologi 
 

a.  Holistis 
 

Berhubungan dengan sistem keseluruhan, sebagai suatu kesatuan yang 

lebih   penting   dari   pada   sekedar   kumpulan   bagian.   Eko-arsitektur 
mengandung  bagian-bagian;  arsitektur  biologis  (arsitektur  kemanusiaan 

yang  memperhatikan  kesehatan),  asitektur  alternatif,  arsitektur  matahari 
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(dengan memanfaatkan energi surya), arsitektur bionic (teknik sipil dan 
konstruksi yang memperhatikan kesehatan manusia), serta biologi 

pembangunan. 

b.  Material ramah lingkungan 
 

Penggunaan material-material yang ramah lingkungan akan sangat 

bermanfaat bagi alam dan manusia. Membuat keseimbangan yang sangat 

baik.  Seorang  arsitek  tidak  bisa  mengesampingkan  bahan  atau  material 

yang akan digunakan karena sangat berpengaruh terhadap alam, mulai dari 

dampak yang akan terjadi jika menggunakan bahan yang akan merusak 

alam di masa depan. 

Adapun prinsip-prinsip ekologis dalam penggunaan bahan bangunan : 
 

1) Menggunakan bahan baku, energi, dan air seminimal mungkin 
 

2) Semakin kecil kebutuhan energi pada produksi transportasi, semakin 

kecil pula limbah yang dihasilkan 

3) Bahan-bahan yang tidak seharusnya digunakan sebaiknya diabaikan 
 

4) Bahan  bangunan  diproduksi  dan  dipakai  sedemikian  rupa  sehingga 

dapat dikembalikan kedalam rantai bahan (didaur ulang) 

5) Menggunakan bahan bangunan harus menghindari penggunaan bahan 

yang berbahaya (logam berat, chlor) 

6) Bahan yang dipakai harus kuat dan tahan lama 
 

7) Bahan bangunan atau bagian bangunan harus mudah diperbaiki dan 

diganti. 
 

c.   Hemat energi 
 

Penggunaan bahan energi yang semakin mengkhawatirkan. Manusia 

cenderung  memanfaatkan  energi  yang  tidak  dapat  diperbaharui. 

Penggunaan energi untuk seluruh dunia diperkirakan 3x1014MW per tahun, 

yang berarti bahwa bahaya bagi manusia bukan hanya terletak pada 

kekurangan energi tetapi juga pada kebanyakan energi yang dibakar dan 

mengakibatkan kelebihan  karbondioksida  di  atmosfer  yang  mempercepat 

efek rumah kaca dan pemanasan global. 

d.  Peka terhadap iklim 
 

Pengaruh iklim pada bangunan. bangunan sebaiknya dibuat secara 

terbuka dengan jarak yang cukup diantara bangunan tersebut agar gerak 
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udara terjamin. Orientasi bangunan ditepatkan diantara lintasan matahari 
dan  angin sebagai kompromi antara letak gedung  berarah dari timur ke 

barat, dan yang terletak tegak lurus terhadap arah angin. Gedung sebaiknya 
berbentuk persegi panjang yang menguntungkan penerapan ventilasi silang. 

 
 

Gambar 2.2 Prinsip-prinsip Arsitektur ekologi 
Sumber : Frick Heinz, 1998 

 
2.4.4   Unsur-unsur Pokok Arsitektur Ekologi 

 

Unsur-unsur alam yang dijadikan pedoman oleh masyrakat tradisional 

antara lain udara, air, api, tanah (bumi), merupakan unsur-unsur pokok yang 

sangat   erat   dengan   kehidupan   manusia   di   bumi.   Dalam   kehidupan 

masyarakat  modern  pun  juga  harus  tetap  memperhatikan  unsur-unsur 

tersebut karena sedikit saja penyalahgunaan unsur alam tersebut besar 

akibatnya terhadap keseimbangan ekologis. Adapun unsur-unsur pokok eko- 

arsitektur yaitu : 

a.  Udara  merupakan  sumber  pernapasan  dan  kehidupan  manusia  dan 

makhluk hidup lainnya 

b.  Air dan perairan merupakan sumur alam yang membentuk bumi 
 

c.   Api merupakan energi yang digunakan untuk membakar semua bahan 

bakar energi. Setipa kegiatan manusia memerlukan energi 

d.  Bumi merupakan tempat terkandungnya berbagai macam material alam. 
 

Bumi memberikan bahan baku untuk bangunan bagi manusia. 
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Gambar 2.3 Unsur-unsur Arsitektur Ekologi 

Sumber : Frick Heinz, 1998 
 

2.4.5   Bangunan Ekologis 
 

Pola perencanaan arsitektur ekologi juga melingkupi perencanaan 

struktur dan konstruksi bangunan, yang harus dapat memenuhi persoalan 

teknik  dan  persoalan  estetika,  termasuk  pembentukan  ruang.  Kualitas 

struktur didefinisikan sebagai : 

a.  Struktur Fungsional, menentukan dimensi geometris yang berhubungan 

dengan penggunaan atau fungsi (kebutuhan ruang, ruang gerak, ruang 

sirkulasi,  dsb),  dimensi  pengaturan ruang.  Dimensi  fisiologis  tentang 

kenyamanan,  penyinaran,  dan  penyegaran  udara.   Dimensi  teknis 
dengan beban lantai, instalasi listrik, dan sebagainya. 

b.  Struktur Lingkungan, meliputi lingkungan alam (iklim, topografi, geologi, 

hidrologi, serta radiasi teritis dan kosmis) serta lingkungan buatan 

(bangunan,  sirkulasi,  prasarana  teknis  dan  radiasi  buatan).  Konteks 

sosial dan psikologis, sejarah, kesediaan bahan baku, ekonomi, dan 

waktu yang tersedia. 

c.   Struktur Bangunan, meliputi bahan bangunan, sistem penggunaannya 

dan teknik serta konstruksi bangunan yang harus memenuhi tuntutan 

ekologis 

d.  Struktur Bentuk, mengandung massa dan isi, ruang antara dan segala 

kegiatan  mengatur  ruang.  Bentuk  ruang  tersebut  dapat  didefinisikan 

oleh dinding pembatas, tiang, lantai, dan sebagainya serta bukaan 

dinding. 
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Gambar 2.4 Perletakan Bangunan 

Sumber : Frick Heinz, 1998 
 

2.4.6   Bentuk Aplikasi Arsitektur Ekologis dalam Bangunan 
 

Rancangan arsitektur merupakan media yang memberi dampak 

secara langsung terhadap penggunaan lahan. Konsep desain yang dapat 

meminimalkan pengguanaan energi listrik, misalnya dapat digolongkan 

sebagai konsep sustainabel dalam energi, yang dapat diintregasikan dengan 

konsep penggunaan sumber cahaya matahari secara maksimal untuk 

penerangan, penghawaan alami, pemanasan air untuk kebutuhan domestik, 

dan sebagainya. 

Sebagai konsep arsitektural yang ramah lingkungan, dalam 

perwujudan eko-arsitektur  dalam  pembangunan, terbagi beberapa tingkat 
sistem operasional untuk yang digunakan dalam penggunaan energi buatan 

dengan kategori sebagai berikut: 

a.  Sistem Pasif (passive mode) 
 

Tingkat konsumsi energi paling rendah, tanpa ataupun minimal 
penggunaan peralatan ME (mekanikal elektrikal) dari sumber daya yang 

tidak dapat diperbaharui (non renewable resources) 
b.  Sistem Hybrid (mixed mode) 

 

Sebagian tergantung dari energi (energy dependent) atau sebagian 

dibantu dengan penggunaan ME 
c.  Sistem Aktif (active mode) 

 

Seluruhnya menggunakan peralatan ME yang bersumber dari energi 

yang tidak dapat diperbarui (energy dependent) 
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d.  Sistem Produktif (productive mode) 
 

Sistem yang mengadakan/membangkitkan energinya sendiri (on-site 

energy) dari sumber daya yang dapat diperbarui (renewable resources) 

misalnya pada sistem sel surya (fotovoltaik) maupun kolektor surya 

(termosiphoning). 
 

Berikut  adalah  beberapa  sistem  dan  elemen  terapan  yang  dapat 

diaplikasikan pada bangunan untuk mendukung konsep arsitektur ekologi : 

a.  Optimalisasi Vegetasi 
 

Unsur hijau yang diidentikkan dengan vegetasi ditunjukkan dengan 

menambah  elemen-elemen  penghiijauan  tidak  hanya  pada  lansekap 

saja tetapi juga dalam bangunan, seperti pemberian roof garden, 

pemberian   vegetasi   rambat   pada   dinding   bangunan,   dan   lain 

sebagainya. 

b.  Sistem Pencahayaan Alami 
 

Secara umum perletakkan jendela harus memperhatikan garis edar 
matahari, sisi utara dan selatan adalah tempat potensial utuk perletakan 

jendela (bukaan), guna mendapatkan cahaya alami. Sedangkan posisi 

timur dan barat pada jam-jam tertentu diperlukan perlindungan terhadap 
radiasi matahari langsung. 

Konsep desain fasade untuk tujuan efisiensi energi tergantung dengan 

posisi   geografis   dan   iklim   setempat.   Permasalahannya   banyak 

bangunan di Indonesia yang meniru bangunan yang ada di Eropa tanpa 

disesuaikan dengan kondisi geografis dan iklim di Indonesia, misal 

jendela yang tanpa dilengkapi tabir matahari (sun screen) 

c.   Fasade Kaca Pintar 
 

Fasade kaca pintar merupakan suatu konsep teknologi mutakhir dinding 

tirai kaca yang mempertemukan kepentingan ekologi maupun ekonomi 

bagi bangunan perkantoran bertingkat tinggi yang dikondisikan 

sepenuhnya  (fully  air  conditioned).  Ia  mampu  mengurangi  pantulan 

panas matahari dari bangunan kaca tinggi yang menyebabkan 

meningkatnya temperatur lingkungan diperkotan (heat-island effect) 

maupun efek rumah kaca pada atmosfer bumu (green hause effect) 
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d.  Penghalang Sinar Matahari (shading device) 
 

Pengontrolan terhadap panas karena sinar matahari dapat dilakukan 

denngan  penggunaan  solar  shading  yang  akan  menghalau  sinar 

matahari  langsung  masuk  ke  bangunan  serta  memberikan 
pembayangan yang dapat mengurangi panas. 

e.  Pemakaian Energi Matahari (Photovoltaic) 
 

Photovoltaic merupakan piranti yang mampu mengubah  energi sinar 

matari secara langsung menjadi energi listrik. Photovoltaic (PV) terdiri 

dari dua layer semi-konduktor yang memiliki karakteristik elektrik yang 

berbeda, sehingga saat terkena sinar matahari terjadi beda potensial di 

antara keduanya dan menimbulkan aliran listrik. 

f.   Pengahawaan Alami 
 

Merupakan sistem pengoptimalisasian penghawaan dengan metode 

pengaliran udara yang terencana dengan baik. Untuk Indonesia yang 

terletak di khatulistiwa dengan kondisi iklim tropis lembab. Sistem 

penghawaan yang baik adalah melalui ventilasi silang (cross ventilation) 

baik secara horizontal maupun vertikal, sehingga akumulasi panas dan 

lembab di dalam ruangan dapat dikendalikan. Pada arsitektur tradisional 

penerapan  sistem  penghawaan  alami  sudah  sangat  baik,  sehingga 

sering diaplikasikan pada banguanan kontemporer. 
 

2.5 Studi Kasus 
 

2.6.1   Bendungan Selorejo 
 

 
Gambar 2.5 Waduk Selorejo 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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Taman Wisata Selorejo merupakan salah satu bendungan di daerah 

Kabupaten Malang jawa Timur yang dikelola oleh Perum Jaasa Tirta I. 

Keindahan bendungan yang dikelilingi oleh perbukitan dan Gunung 

Anjasmoro, Gunung Kelud, serta Gunung Kawi menambah kesejukan udara 

yang dapat dirasakan. Objek Wisata Waduk Selorejo memiliki objek waduk 

yang indah serta memiliki alam yang masih alami. Banyak masyarakat yang 

mengunjungi obyek wisata terutama hari libur, tahun baru, dan libur idul fitri. 

Waduk yang bersih, lingkungan yang bersih, dan area yang luas sehingga 

pengunjung dapat beristirahat serta menikmati waduk. Waduk Selorejo 

difungsikan sebagai pembangkit Tenaga Listrik Air (PLTA). 

Objek Wisata Waduk Selorejo juga dikembangkan wisata air seperti 

perahu keliling danau untuk menikmati pemandangan dari tengah danau. 

View-view yang ditampilkan juga menarik dengan mempertahankan potensi 

alam menambah pemandangan lebih indah. Untuk mencapai ke waduk jalan 

tidak curam dan relatif datar. Selain itu, keamanan saat berjalan juga sangat 

diperhatikan  karena  bukan  hanya  orang  dewasa  namun  anak-anak  juga 

yang datang pada Waduk Selorejo sangat diperhitungkan faktor 

keamanannya. 

Akan tetapi untuk menuju danau banyak batu-batu yang kurang ditata 

dengan baik menyebabkan kurang nyaman bagi pengunjung. Objek Wisata 

Waduk Selorejo permainan maupun fasilitasnya sangat dikelola dengan baik. 

Sehingga,  pengunjung  banyak  yang  mengunjungi  dan  betah  berada  di 

Waduk Selorejo. Pengunjung merasa nyaman datang ke Waduk Selorejo 

karena alamnya yang masih asri dan alami serta waduk buatan yaang indah. 

Permainan seperti ayunan dan permainan lain diletakkan pada satu area 

sehingga pengunjung dapat mudah menuju area tersebut tanpa harus 

mencari dimana letak playground. 

Kondisi waduk sekarang ini sudah mulai dangkal, sehingga pihak 

pengelola berupa mengadakan menyedotan lumpur   dengan   perahu 

penyedot melalui pipa-pipa untuk dibuang ke luar waduk. Pada saat musim 

penghujan waduk dapat menampung debit air yang banyak sehingga dapat 

dimanfaatkan dengan baik. Saat waduk dengan debit air sedikit pada 

pinggiran waduk ada tanah lapang yang luas dan dimanfaatkan oleh warga 

sekitar untuk menanam jagung sehingga dapat bermanfaat bagi wargaa. 
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Selain memanfaatkan lahan sekitar warga juga memanfaatkan hasil ikan 
pada Waduk Selorejo sehingga warga dapat mencari ikan, sehingga dapat 

meningkatkan perekonomian warga sekitar serta bisa menjadi oleh-oleh bagi 
pengunjung yang datang. 

 
 

Gambar 2.6 Tampak Atas Waduk Selorejo 
Sumber : google earth.com 

 

 
Penataan tatanan masa pada Waduk Selorejo kurang baik karena 

dari area satu ke area yang lain cukup jauh. Masa satu dengan masa yang 

lain kurang menyatu dan tidak area yang menyatukan antar masa. Untuk 

area  cottage  perletakkannya  cukup  baik  yaitu  di  pinggir  waduk  dan 
diletakkan pada area privat. Penghubung antara area privat dengan area 

publik seperti permainan yaitu dengan adanya jembatan, sehingga tidak 

terlalu jauh untuk menuju area satu dengan yang lain. 
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Gambar 2.7 Jalur Pejalan Kaki 
Sumber : Dokumen Pribadi 

 

 
Sirkulasi  pada Objek Wisata Waduk  Selorejo  kurang  baik  karena 

kurang tertata antara satu sama lain sehingga sirkulasi kurang tertatur. 

Perkerasan untuk sirkulasi juga kurang sehingga banyak pengunjung 

melewati jalan rumput karena kurangnya jalan setapak sebagai pengarah 
sirkulasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.8 Area Permainan Anak-anak 
Sumber : Dokumen Pribadi 

 

 
Banyaknya pohon-pohon yang rimbun membuat  suasana  bermain 

anak-anak menjadi lebih menyenangkan sehingga anak-anak dapat betah 

bermain. Suasana yang masih asri dan jauh dari permukiman maupun 

keramaian menambah nilai positif dalam menjaga dan melestarikan 
lingkungan. 
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Gambar 2.9 Wisata Naik Perahu 

Sumber : Dokumen Pribadi 
 

 
Dari gambar di atas rekreasi perahu yang ditawarkan juga menarik 

banyak pengunjung bukan karena harga yang murah, namun mereka ingin 

menaiki perahu untuk melihat keindahan alam yang disuguhkan serta 

kenikmatan berada di atas air. Perahu-perahu yang terdapat disana sangat 

terawqat dengan baik meskipun bukan milik pribadi, melainkan milik Dinas 

Perhubungan (Dishub). 

Selain itu, juga terdapat cottage pada objek Wisata Waduk Selorejo 

juga dikelola dengan baik, sehingga banyak orang yang menyewa cottage di 

Waduk Selorejo tersebut. Pemandangan yang disuguhkan dari cottage 

tersebut sangat menarik yang menghadap ke waduk serta gunung-gunung 

yang mengelilinginya. Cottage pada objek Wisata Waduk Selorejo juga 

menyatu  dengan  alam.  Bentuk  bangunan  yang  unik  serta  letak  yang 

strategis menambah poin plus pada objek Wisata Waduk Selorejo. Akan 

tetapi penggunaan material tidak dengan material yang dapat dikelola lagi 

atau bekas. Jika menggunakan material yang bekas dan dapat didesain 

dengan  baik  maka  akan  menarik  banyak  pengunjung  yang  penasaran 

dengan bangunan tersebut. Akan tetapi bangunan yang sudah cukup baik 

dan dikelola dengan baik. 
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Gambar 2.10 Cottage 

Sumber : Dokumen Pribadi 
 

 
Perancangan dan pengelolaan Waduk Selorejo cukup baik, dapat 

dilihat dengan banyaknya pengunjung dan perawatan bangunan serta 

perkembangan  bangunan.  bentuk  bangunan  yang  efisien  dan  sangat 

menarik membuat pengunjung merasa nyaman. Selain itu, ada sisi 

kekurangannya yaitu lokasi Objek Wisata Waduk Selorejo yang kurang 

strategis karena jarang angkutan umum. 

Waduk Selorejo menerapkan beberapa pinsip-prinsip arsitektur 

ekologi, pertama mempertahankan potensi-potensi yang ada bahkan 

memelihara keberlangsungan alam. Kedua yaitu menerapkan holistic atau 

kebersamaan dan keseluruhan yang menyatu hal ini dibuktikan dengan 

menyatunya bangunan dengan alam. Menggunakan material yang ramah 

lingkungan, tidak merusak alam sekitar, dan material yang digunakan mudah 

didapat dan diperbaharui. Wisata Waduk Selorejo juga menjaga lingkungan 

sehingga ekosistem yang ada dapat terjaga dengan baik. Selain itu, juga 

menerapkan sustainable atau keberlanjutan karena memanfaatkan alam tapi 

tetap menjaga alam tersebut. 

Waduk Selorejo juga memiliki lebih dari dua fungsi, yaitu fungsi 

konservasi dan fungsi rekreasi. Fungsi konservasi terletak pada hutan 

lindung,  wisata  jambu,  dan  wisata  petik  durian.  Disamping  itu,  Waduk 

Selorejo juga memberdayakan sumber daya lokal yang ada sehingga Wisata 

Waduk Selorejo memiliki identitas lokal. Selain itu, juga memanfaatkan tanah 

jika air surut sebagai lahan tanam jagung. 
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2.6.2   Waduk Karangkates 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.11 Pintu Masuk Waduk 
Sumber : http://lh3.googleusercontent.com 

 

 
Bendungan Karangkates terletak di Kecamatan Sumber Pucung, 40 

 

Km arah Kota Malang. Kawasan Objek Wisata Waduk Karangkates terletak 

di jalur utama antara Malang-Blitar. Kawasan Objek Wisata Waduk 

Karangkates mempunyai potensi yang cukup besar bagi lingkungan 

sekitarnya. Tidak hanya itu, dari segi pendidikan kawasan Objek Wisata 

Waduk Karangkates ini mengarah pada upaya-upaya yang seharusnya 

dilakukan dalam rangka mendidik masyarakat tentang pentingnya menjaga 

kelestarian kawasan dan mampu menunjukkan sikap menerima terhadap 

setiap wisatawan yang datang. Selain itu, dari sisi sosial masyarakat akan 

menumbuhkan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Selain itu, juga 

menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar agar lebih maju dan 

berkembang dengan potensi sumber daya lokal yang ada. 

Di sebelah timur kawasan Objek Wisata Waduk Karangkates juga 

dekat dengan Sumberpucung, bank, dan fasilitas umum yang terdapat di 

daerah Sumberpucung. Tidak jauh dari Objek Wisata Waduk Karangkates 

juga terdapat stasiun kereta api, sehingga masyarakat yang jauh dapat 

menggunakan  transportasi  kereta  api.  Sarana  transportasi  umum  juga 

banyak yang melewati depan Objek Wisata Waduk Karangkates, jadi 

letaknyapun sangat strategis da mudah dijangkau. Dengan adanya fasilitas 

pendukung kawasan Objek Wisata Waduk Karangkates diharapkan dapat 

memudahkan  para pengunjung  untuk mengunjungi Objek Wisata Waduk 

Karangkates.  Dengan  fasilitas-fasilitas  umum  tersebut  pengunjung  dapat 
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dengan mudah melakukan aktivitas pada satu kawasan sehingga tidak perlu 
jauh-jauh untuk mencari fasilitas umum. 

Pada daerah utara kawasan Objek Wisata Waduk Karangkates juga 

terdapat Bendungan Lahor yang juga merupakan salah satu Objek Wisata 

Waduk, akan tetapi Waduk Lahor belum dikelola dengan baik. Tidak jauh 

dari kawasan Objek Wisata Waduk Karangkates sudah memasuki daerah 

Kabupaten Blitar. Banyak sekali masyarakat Kabupaten Blitar yang sering 

melewati jalur umum didepan Objek Wisata Waduk Karagkates, sehingga 

menambah potensi akan banyaknya pengunjung yang datang bukan hanya 

bagi masyarakat Malang namun juga masyarakat Blitar. 

 
 

Gambar 2.12 PLTA Waduk Karangkates 
Sumber: http://danilsetiawan.com 

 

 
Pada daerah selatan kawasan Objek Wisata Waduk Karangkates dan 

juga ada PLTA yang banyak mengandung unsur edukasi bagi para pelajar 

yang ingin mengetahui PLTA. Dengan adanya PLTA menambah daya tarik 

bagi pengunjung untuk mengunjungi Objek Wisata Waduk Karangkates yang 

sangat dekat dengan PLTA. Selain itu, PLTA juga menambah vokal poin 

bagi Objek Wisata Waduk Karangkates karena dengan bangunannya yang 
menarik dan warna yang kontras. 

Selain  itu,  juga  terdapat  Desa  Kalipare,  dimana  daerah  tersebut 
masih  asri  dan  masih  terjaga  keasrian  alamnya  sehingga  view  yang 

dihasilkan akan sangat indah.  Pohon-pohon jati yang  masih rimbun dan 

kawasan sekitar yang masih asri. Di dekat Desa Kalipare juga banyak 

ekosistem kera yang  masih  terjaga kelestariannya.  Selain  itu,  di  daerah 

dekat dengan Waduk Karangkates terdapat lapangan golf yang banyak 

pengunjung untuk bermain golf. 
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Gambar 2.13 Kolam Renang 
Sumber :http://2.bp.blogspot.com 

 

 

 
 

Gambar 2.14 Sclepture 
Sumber:http://www.1stoutbound.com 

 

 

 
 

Gambar 2.15 Restoran 
Sumber : http://3.bp.blogspot.com 
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BAB 5 
 

KONSEP ARSITEKTUR EKOLOGIS PADA PERENCANAAN 
DAN PERANCANGAN PUSAT PENDIDIKAN DAN 
REKREASI DI KAWASAN WADUK JATIBARANG 

SEMARANG 
 

5.1 Konsep Kontekstual 
 

5.1.1   Konsep Tapak Terpilih 
 

Lokasi tapak berada pada area greenbelt Waduk Jatibarang yang terletak 

di Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati. Tapak terpilih memiliki view terbaik 

ke Goa Kreo, yang merupakan potensi wisata alam Kelurahan Kandri Semarang. 
Tapak ini terletak pada segmen 2 area greenbelt. 

Kebutuhan akan luas tapak adalah besarnya daerah terbangun 

disesuaikan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) berdasarkan peraturan 

BWK VIII sebesar 20%, maka luas tapak yang direncakanakan adalah ± 3,5 ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar : 5.1 Tapak Terpilih pada Segmen 2 Area Greenbelt 
Sumber : BBWS Pemali Juana 
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Gambar 5.2 Eksisting Kontur Kawasan 

Sumber : Analisa Pribadi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.3 Potongan Kontur Kawasan 
Sumber : Analisa Pribadi 

 

 
5.1.2   Konsep Penzoningan 

 

Penzoningan pada perencanaan Pusat pendidikan dan rekreasi di 

Kawasan Waduk Jatibarang Semarang berdasarkan fungsi yang ada di 

dalamnya. Oleh karena itu, terbagi menjadi 4 fungsi, yaitu fungsi penerima, fungsi 

edukasi, fungsi rekreasi, dan fungsi penunjang. 

a.  Penerima, yakni berupa parkir, ticketing, checking ticket, gazebo induk, 

pengelola, penitipan barang dan pusat oleh-oleh, serta drop off pengunjung 
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b.  Edukasi, yakni pertanian, perkebunan, pembibitan, kebun buah, hutan 
wisata, penangkaran monyet ekor panjang, komposting, dan budidaya ikan 

karamba. 

c.  Penunjang, yakni berupa workshop, gazebo, musholla, lavatory, café, 

restaurant apung, pasar seni, dan pasar agro 

d.  Wisata Air yakni berupa sepeda air, bola air, perahu dayung, jet sky, dan 
 

flying board. 
 

e. Wisata Darat yakni berupa camping ground, ATV, outbound, dan 
playground. 

 
 

Gambar : 5.4 Zoning Akhir 
Sumber : Analisa Pribadi 

 

 
5.2 Konsep Fungsional 

 

5.2.1   Konsep Sirkulasi 
 

Konsep sirkulasi ruang luar pada pusat pendidikan dan rekreasi di 

Kawasan Waduk Jatibarang Semarang yaitu pembagian jalan utama sebagai jalan 

primer, kemudian dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan 

pengelompokkan fungsi dari setiap kegiatan yang ada pada kawasan tersebut. 

Untuk memberi kenyamanan kepada pengunjung yang datang, maka perlu 

perlakuan khusus terhadap pedestrian dengan menerapkan vegetasi yang rindang 

pengunjung merasa nyaman ketika berkeliling kawasan. 
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Ruang Kapasitas Luasan m  
Fungsi Penerima 
Ticketing 
Penitipan barang 
Pusat oleh-oleh 
Lavatory 
Checking Ticket 
Gazebo Induk 
Pengelola 

1 unit 
5 unit loker 
4 unit 
4 unit 
1 unit 
1 unit 
1 unit 

40 
24 
64 
30 
30 
190 
230 

T. Workshop 
Pertanian 
Perkebunan 
T. Pembibitan 
Komposting 
Kebun Rambutan 
Kebun Mangga 
Kebun Durian 
Kebun Pisang 
Hutan Beringin 
Hutan Pinus 
Penangkaran Monyet Ekor Panjang 
Lavatory 
Lavatory & Gudang Alat 
Gazebo 01 
Gazebo 02 

3 unit 
6 unit 
3 unit 
4 unit 
1 unit 
1 unit 
1 unit 
1 unit 
1 unit 
1 unit 
1 unit 
1 unit 
1 unit 
2 unit 
4 unit 
4 unit 

405 
325 
176 
316 
24 
1258 
1054 
1237 
650 
945 
780 
190 
40 
120 
20 
48 

Dermaga 1 unit 150

 

 
 
 

 
Gambar 5.5 Sirkulasi Menuju Tapak/Site dari Tempat Parkir 

Sumber : Analisa Pribadi 
 

 
Konsep sirkulasi pada setiap fungsi diterapkan vegetasi yang berbeda, 

sehingga pengunjung dapat merasakan suasana yang berbeda pada setiap fungsi. 

Vegetasi yang digunakan merupakan tanaman buah yang sesuai dengan 
peruntukkan wilayah area 2 greenbelt. 

 
5.2.2   Konsep Program Ruang 

 

Tabel 5.1 Program Ruang 
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Jet ski 
Sepeda air 
Perahu dayung 
Bola air 
Flying board 
Loket 
Ruang tunggu 

5 unit 
5 unit 
10 unit 
5 unit 
3 unit 
1 unit 
20 orang 

21 
21 
67 
21 
12 
13 
22 

Camping ground 
Area outbound 
ATV 
Playground 
T. Workshop 
Lavatory 

30 orang 
100 orang 
1 unit 
1 unit 
2 unit 
1 unit 

1200 
1130 
845 
1100 
170 
40 

Cafe 
Restaurant apung 
Pasar agro 
Pasar seni 
Mushola 
Lavatory 

1 unit 
94 orang 
8 unit 
4 unit 
20 orang 
1 unit 

825 
445 
112 
92 
126 
40 

Genset 
Pompa 
Panel

1 unit 
1 unit 
1 unit

21 
18 
24Sumber : Analisa Pribadi 

 
Tabel 5.2 Rekapitulasi Program Ruang 

 

No Kelompok Aktivitas Luas (m2) 
1 Aktivitas Penerima 608 
2 Aktivitas Edukasi 7588 
3 Aktivitas Wisata Darat 4485 
4 Aktivitas Wisata Air 327 
5 Aktivitas Penunjang 1640 
6 Aktivitas Servis 63 
Jumlah 14711 
Sirkulasi 30% 4413.3 
Jumlah Fasilitas Kawasan 19.124.3 

Sumber : Analisa Pribadi 
 

 
5.2.3  Konsep Organisasi Ruang 

 

Ruang dalam pusat pendidikan dan rekreasi di Kawasan Waduk Jatibarang 

Semarang dikelompokkan menjadi beberapa fungsi sehingga pengelompokkan 

organisasi dapat dikelompokkan sebagai berikut ; 

a.  Penerima,  meliputi  parkir,  drop  off  pengunjung,  pengelola,  ticketing, 

checking ticket, penitipan dan oleh-oleh, serta gazebo induk. 
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b.  Edukasi, meliputi pertanian, perkebunan, pembibitan, kebun buah, hutan 
wisata, penangkaran monyet ekor panjang, komposting, dan budidaya ikan 

karamba. 

c.   Rekreasi, meliputi rekreasi darat dan air. 
 

d.  Penunjang, meliputi ruang-ruang penunjang disetiap kegiatan 
 

e.  Servis , meliputi ruang-ruang servis 
 
 
 
 
 
 

Parkir 
 
 
 
 
 

-  Ceking Tiket 
-  Penitipan 

 

 
Entrance 
 
 
 
 
 
 
Geazebo 

Induk 

Drod Off 
Pengunjung 

 
 
 
-  Pengelola 
-  Ticketing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaza 

 
 
 
-  Edukasi 
-  Kebun Buah 
-  Komposting 
 
 
 
 

Outbound 
 
 
 

Pasar Seni 
Pasar Agro 

 
 
 

Musholla 

 
 
 
 
Plaza 

Budidaya 
Ikan 

 
 
 
 
Camping 
Ground 

Monyet ekor 
panjang 

 
 

Cafe 
Wisata 

Air 
Restaurant 

Apung 
 
 
 

Gambar 5.6 Konsep Organisasi Ruang 
Sumber : Analisa Pribadi 

 

 
5.3 Konsep Kinerja 

 

5.3.1   Sistem Penghawaan 
 

Penghawaan alami menggunakan bukaan-bukaan  jendela  untuk  cross 

sirculation udara. 

Penghawaan buatan menggunakan exhaust fan, berfungsi untuk 

penyedotan udara dari dalam ruangan keluar ruangan, seperti lavatory, dapur, 

pantry, ruang genset, ruang pompa, dll. 
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Gambar 5.7 Sistem Penghawaan Alami 

Sumber : Fisika Bangunan 
 

 
5.3.2   Sistem Pencahayaan 

 

Sistem pencahayaan alami dimaksimalkan dengan banyak bukaan- 

bukaan. Kapasitas cahaya terang langit dapat diatur dengan pengaturan 

ketinggian, dan pemberian tritisan. Dengan begitu jumlah pembayangan ke dalam 

bangunan dapat diatur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.8 Sistem Pencahayaan Alami 
Sumber : Fisika Bangunan 
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5.3.3   Sistem Elektrikal 
 

Sumber utama listrik berasal dari PLN dan menggunakan photovoltaic. 
Photovoltaic merupakan piranti yang mengubah energi sinar matahari menjadi 

energi listrik. Dengan memanfaatkan energi sinar matahari untuk penerangan baik 

pada bangunan maupun lampu jalan dan taman. Sehingga, penggunaan energy 

dari PLN dapat diminimalisir. 
 
 

PLN 
 
PTM                TRAFO                    PUTR 

 
PANEL SISTEM PANEL 

ELEKTRIKAL 
 

Keterangan : 1. PTM : Panel Tegangan Menengah       Suplai listrik normal 
 

2. PUTR : Panel Utama Tegangan Tengah       Suplai listrik darurat 
 
 

Gambar : 5.9 Sistem Elektrikal 
Sumber : Analisa Pribadi 

 

 
5.3.4   Sistem Sanitasi 

 

Sistem sanitasi terdiri dari jaringan air bersih dan jaringan pembuangan 

limbah. Jaringan air bersih yang digunakan adalah penampungan air hujan untuk 

menyirami   tanaman   dan   keperluan   lainnya   dengan   menggunakan   bak 

penampungan air pada titik-titik yang telah ditentukan. 
 
 
 
 

Water Upper- 
Tank 

 
 
 
 
 
 
Fire 

 
 
 
 
Upper 

Tank Air 

Suplai Air 
Hujan 

 
 
 

Bak
Filter I 

 
Pompa 

Protection Hujan 

 
 
 

Sumber Air 
Sumur 

 
 
 
Pompa 

 
 

Water 
Treatment 

& Filter 

 
 
Water 

Ground 
Tank 

 
 
 
 
 
Pompa 

KM/WC, 
Wastafel, 

Pantry 

Taman, 
Kloset, 
Urinior 

 
 
 
 
Pompa 

 
Bak Filter 

II + 
Ground 

Tank 

 
Gambar 5.10 Sistem Distribusi Jaringan Air Bersih 

Sumber : Analisa Pribadi 
 

 
Sistem pengolahan limbah cair yang ramah lingkungan. Limbah air kotor 

yang meliputi air bekas kamar mandi dapat diolah kembali dengan greywater yang 

selanjutnya   digunakan   untuk   kebutuhan   air   mandi,   menyiram   tanaman. 
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Sedangkan limbah air kotor dari WC diolah melalui septitank yang selanjutnya 
 

diresapkan ke sumur resapan. 
 
 

Limbah Air 
Kotor 

Sawage 
Pit 

 
STP 

Saluran 
Pembuangan 

 
Gambar 5.11 Sistem Distribusi jaringan Air Kotor 

Sumber : Analisa Pribadi 
 

 
5.3.5   Sistem Penangkal Petir 

 

Sistem penangkal petir menggunakan sistem penangkal petir konvensional 

dan elektrostatis mengingat bangunan yang akan dirancang merupakan bangunan 
yang sekelilingnya merupakan area terbuka. 

 
 

Gambar 5.12 Penangkal Petir 
Sumber : penangkal-petir.com 

 

 
5.3.6   Sistem Kebakaran 

 

Untuk pendeteksian terhadap api yang area sangat luas perlu adanya 

perhatian khusus, oleh karena itu penggunaan alat Alat Pemadam Api Ringan 

(APAR)  yang terletak pada fasilitas penunjang pada setiap kegiatan. 
 
 
 
 
 

WATER 
TANK 

 
 
 
POMPA 
TEKAN 

 
 
 
SIAMESE 
HYDRANT 

HYDRANT SELANG 
KEBAKARAN 

 

 
HYDRANT SELANG 

KEBAKARAN 
 
 
 
 
 

Gambar 5.13 Sistem Jaringan Kebakaran 
Sumber : Analisa Pribadi 

HYDRANT SELANG 
KEBAKARAN 
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5.3.7   Sistem Keamanan 
 

Sistem keamanan pada setiap wahana permainan sudah menggunakan 
standar internasional dan pemandu yang ahli dibidangnya, sehingga wisatawan 

dapat merasa aman dan nyaman saat melakukan kegiatan tersebut. 
 

5.3.8   Sistem Komunikasi 
 

Sistem telekomunikasi pada umunya pada tempat wisata menggunakan 

speaker atau pengeras suara untuk memberikan informasi kepada para 

pengunjung. 
 

5.3.9   Sistem Pengolahan Sampah 

Sistem pengolahan sampah yang ramah terhadap lingkungan, dengan 

melakukan pemilihan jenis sampah berdasarkan jenis sampah anorganik dipilah 

untuk dimanfaatkan sebagai kerajinan dan untuk yang tidak bermanfaat dibuang 

di TPA, sedangkan sampah organik diolah menjadi pupuk kompos yang digunakan 

dalam penghijauan. 
 
 

Sampah Organik Kompos Penghijauan 
 
 
 

 
Sampah Anorganik 

Kerajinan Tas Belanja 

 
TPA 

 
 

Gambar 5.14 Sistem Jaringan Persampahan 
Sumber : Analisa Pribadi 

 

 
5.4 Konsep Teknis 

 

5.4.1   Sistem Modul 
 

Modul yang digunakan pada perancanaan ini adalah: 
 

a.  Modul vertikal, jarak antar lantai maupun plafond yakni 4 meter. 
 

b.  Modul  horizontal,  mengikuti  bentuk   bangunan  yang   ada  pada 
perencanaan, yakni 6 meter. 

5.4.2   Sistem Struktur 
 

Struktur  bangunan  menggunakan  pondasi  food  plat  yang  dipasang 
mengikuti bentuk modul bangunan dipadukan pondasi langsung untuk bangunan 
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pengelola. Untuk bangunan yang berada di tepi waduk dan permukaan air waduk 
menggunakan struktur panggung dan apung. 

Struktur bangunan memakai bahan-bahan yang alami dan ringan seperti 

kayu dan bambu, sehingga diharapkan tidak terlalu membebani daya dukung 
tanah terutama untuk daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan air. 

 
5.5 Konsep Arsitektural 

 

Arsitektur ekologis dapat dimaknai sebagai pembangunan lingkungan binaan 

sebagai kebutuhan hidup manusia dalam hubungan timbal balik dengan 

lingkungan alamnya yang mempertimbangkan keberadaan dan kelestarian alam, 

disamping konsep-konsep arsitektur bangunan itu sendiri. Selain itu, konsep ini 

dirasa sangat tepat mengingat area kawasan waduk untuk dijadikan area hutan 

wisata, yang dapat memperpanjang umur waduk itu sendiri. Oleh karena itu, 

peruntukkan lahan kawasan waduk sangat selektif dan sudah diatur peruntukkan 

lahan pada area sekitar kawasan waduk. 

Pusat pendidikan dan rekreasi di Kawasan Waduk Jatibarang Semarang, 

dengan menggunakan penekanan arsitektur ekologis yang lebih memfokuskan 

terhadap konservasi alam dan waduk. Penerapan desain ekologi arsitektur pada 

perencanaan diharapkan agar potensi alam bisa dikembangkan secara maksimal. 

Bangunan yang dirancang lebih memfokuskan kondisi eksisting atau 

kondisi tapak. Dari penerapan tema arsitektur ekologis mengambil tema konsep 

Solution Grows from Place yang pada prinsipnya memanfaatkna potensi dan 

sumber daya lingkungan untuk mengatasi setiap persoalan desain, karena lebih 

memepertahankan alam dan bangunan menyesuaikan tapak, konsep tersebut 

juga menyesuaikan dengan tema, sehingga bangunan lebih menyatu dengan 

alam. Suasana yang diciptakan lebih terhadap menjaga kelestarian alam dan 

waduk  sehingga menanamkan nilai edukasi pada  pengunjung. Material yang 

digunakan menggunakan material dari daerah sekitar sehingga lebih menyatu dan 

bangunan juga akan menyesuaikan kontur sehingga tidak merusak kondisi awal 

dan akan tetap terjaga. Pendekatan arsitektur ekologis akan lebih menjaga dan 

mempertahankan kondisi alam sehingga tetap terjaga dan tidak merusak alam 

yang ada serta bangunan akan lebih menyatu dan memberi unsur edukasi. 
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Gambar 5.15 Bangunan Ekologis 
Sumber : arsitekturekologis/tapak 

 

 
Pada kawasan wisata Waduk Jatibarang ini berupa bangunan bermasa 

banyak yang dikelompokkan berdasarkan 4 (empat) fungsi, yaitu fungsi penerima 

(parkir, pengelola, ticketing, penitipan, drop off pengunjung, dan gazebo induk), 

fungsi edukasi (pertanian, perkebunan, pembibitan, kebun buah, hutan wisata, 

komposying, penangkaran monyet ekor panjang, dan budidaya ikan karamba), 

fungsi rekreasi (playground, outbound, camping ground, dan ATV), serta fungsi 

penunjang (café, musholla, lavatory, gazebo, restaurant apung, pasar seni, pasar 

agro, dan workshop). Tapak kawasan wisata ini terletak pada area greenbelt 

sehingga bangunan dibuat model panggung, untuk mendapatkan kesan tidak 

menapak ke tanah serta untuk mempertahankan kondisi tapak eksisting. 

Penggunaan material bahan bangunannya berupa material ekologis yang ramah 

lingkungan agar dapat memperkuat kesan kembali ke alam dan menonjolkan 

elemen lokalitas Kota Semarang. 
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Gambar 5.16 Model Bangunan Panggung 
Sumber : Analisa Pribadi 

 

 
Kawasan wisata Waduk Jatibarang dilengkapi dengan berbagai fasilitas 

penunjang. Akses untuk menuju kawasan wisata berbeda dengan akses menuju 

Goa Kreo. Fungsi utama dari perencanaan adalah fungsi edukasi, sehingga lebih 

menonjolkan kearifan lokal dan budaya dari wilayah sekitar waduk, yakni 

Kelurahan Kandri. Kelurahan Kandri atau yang biasa disebut desa wisata karena 

mempunyai banyak potensi mulai dari alam sampai dengan budaya aslinya yang 

sampai saat ini masih dilestarikan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.17 Plafond Tumpangsari (Atas) dan Ukiran Jawa (Bawah) 
Sumber : Analisa Pribadi 

 

 
Pada kawasan pusat pendidikan dan rekreasi antara lain berupa fungsi 

rekreasi wisata air, yaitu berbagai macam pilihan untuk mengelilingi waduk 

menikmati keindahan waduk yang masih alami. Kegiatan wisata seperti ini memiliki 

nilai jual yang tinggi dibandingkan dengn wisata darat dengan kondisi waduk yang 

masih alami. Selain itu terdapat fungsi rekreasi, yakni wisata darat di kawasan 
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wisata Waduk Jatibarang terdiri dari camping ground yang dapat digunakan untuk 
berkemah kelurga ataupun umum, outbound berupa flaying fox, spider web, dan 

marine bidge, dan playground untuk area bermain anak-anak. 
 

 
 

Gambar 5.18 Wisata Air Di Waduk Gajahmungkur 
Sumber : wadukgajahmungkur.com 

 
5.5.1   Penerapan Arsitektur Ekologi pada Perancangan Pusat Pendidikan 

dan Rekreasi di Kawasan Waduk Jatibarang Semarang 

a.  Sistem Cut and Fill 
 

Pada terapan arsitektur ekologis, meminimalkan adanya cut and fill. 

Tapak yang berkontur memungkinkan adanya penggunaan sistem cut and 

fill, namun meminimalkan. Desain bangunan yang diterapkan harus 
mengikuti bentuk kontur tapak, sehingga kondisi tapak dapat terjaga. 

 
 

Gambar 5.19 Rencana Cut and Fill 
Sumber : Analisa Pribadi 
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b.  Bangunan Model Panggung 
 

Bentuk tapak yang berkontur, perlu perhatian khusus dalam 

mendesain bangunan. Untuk itu, bangunan dibuat model panggung untuk 

mempertahankan kondisi tapak. 

 
Gambar 5.20 Model Bangunan Panggung 

Sumber : Analisa Pribadi 
 

 
c.   Material Ramah Lingkungan 

 

Penggunaan material ramah lingkungan yang berasal dari alam 

mendapatkan kesan menyatu dengan alam. Pemilihan material berasal 

dari lingkungan sekitar sehingga meminimalisir adanya limbah serta tidak 

menimbulkan dampak bagi pengguna maupun lingkungan sekitar. Selain 

itu,  bias  didaur  ulang. Material  yang  digunakan  berupa kayu,  bambu, 

batuan alam, batubata ekspos, dan lain-lain. 
 

 
 

Gambar 5.21 Material Ramah Lingkungan 
Sumber : Analisa Pribadi 

 

 
d.  Optimalisasi Vegetasi 

 

Kondisi tanah yang gersang dan panas pada saat siang hari, perlu 

adanya vegetasi yang dapat merubah kondisi eksisting tapak/site. Oleh 

karena itu, pohon besar dan rindang sangat tepat untuk merubah kondisi 
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dari tapak/site tersebut serta tanaman yang dapat mendatangkan burung 
dan serangga. 

Pada beberapa titik terdapat pohon eksisting yang akan 

dipertahankan, sehingga dapat dijadikan point of interest dari bangunan 

tersebut. Selin itu juga tanaman yang menjadi ciri khas dari Kelurahan 

Kandri, yakni rambutan, durian, jambu biji, manga, dan lain-lain. 

Vegetasi yang digunakan merupakan sesuai dengan peruntukkan 

wilayah segmen 2 (dua) area greenbelt, yaitu tanaman buah. Hasil dari 

penanaman tersebut dapat dijadikan oleh-oleh maupun disantap dalam 

lokasi.  Pada kebun  buah,  pengunjung  diajari  cara  mememanen  buah 
tersebut pada saat musim. Selain itu, pada bangunan diterapkan 

penggunaan tanaman rambat, sebagai upaya untuk menekan suhu pada 

siang hari. Pemberian atap roof garden sangat disarankan, mengingat 
peruntukan atap dak yang bisa dijadikan media untuk penanaman vegetasi. 

 
 
 

Gambar 5.22 Penggunaan Vegetasi pada Pedestrian 
Sumber : Analisa Pribadi 

 

 
e.  Efesiensi Penggunaan Energi 

 

Photovoltaic merupakan piranti yang dapat mengubah energi sinar 

matahari langsung dapat dijadikan energi listrik. Penerapan ini bertujuan 

untuk mengurangi penggunaan energy listrik dari PLN, dengan 

memanfaatkan energi sinar matahari untuk dijadikan energi listrik. pada 

bangunan yang sekiranya membutuhkan energi buatan disarankan pada 
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atap bangunan tersebut terdapat panel surya yang dapat digunakan untuk 
menerangi bangunan tersebut, pada saat minim sinar matahari. 

 
 

Gambar 5.23 Penggunaan Solar Panel pada Bangunan 
Sumber : Analisa Pribadi 

 

 
f.   Efisiensi Air Bersih 

 

Tapak/site berada pada tepi waduk, meskipun begitu daerah tersebut 

pada musim kemarau, sulit untuk mendapatkan air. Dengan memanfaatkan 

air hujan yang ditampung di tempat penampungan (ground tank) dapat 

dimanfaatkan untuk menyirami tanaman yang ada pada kawasan. 

 
 

Gambar 5.24 Pengolahan Air Hujan 
Sumber : Analisa Pribadi 
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g.  Peka Terhadap Iklim 
 

Indonesia mempunyai iklim tropis, desain bangunan seharusnya 

sesuai dengan bangunan lokal yang peka terhadap iklim Indonesia. Untuk 

itu, perlu perhatian khusus untuk menyikapi iklim tersebut. Adapun prinsip- 

prinsip dari bangunan ekolgis yang peka terhadap iklim diterapkan dalam 

desain bangunan. 

 
 

Gambar 5.25 Bangunan Menghadap Lintasan Angin dan Matahari 
Sumber : Analisa Pribadi 
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