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BAB I 

   PENDAHULUAN 

1.1.  Pengertian Judul 

Judul laporan Studio Konsep Perancangan Arsitektur yang dipilih adalah 

Pengembangan Kawasan Sendang Sani sebagai Wisata Edukasi di Kabupaten 

Pati. Untuk mengetahui pengertian dan definisi dari judul tersebut akan diuraikan 

dari setiap rangkaian kata yang digunakan untuk menyusun judul laporan yaitu 

sebagai berikut : 

Pengembangan : Peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya 

serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan 

Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan 

tujuan Pelestarian. (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010) 

Diakses: 24 Februari 2019. 

Kawasan       : Daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu, seperti tempat 

tinggal, pertokoan, industri, dan sebagainya. 

(https://kbbi.web.id/kawasan) Diakses: 24 Februari 2019. 

Sendang Sani    : Sumber mata air pegunungan yang dijadikan tempat wisata yang 

menyajikan kolam renang dan wisata spiritual. 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Sendang_Tirta_Marta_Sani) 

Diakses: 24 Februari 2019. 

Wisata         : Kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk 

tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan 

daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 

(http://www.kemenpar.go.id) Diakses: 24 Februari 2019. 

Edukasi         : Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
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bangsa dan negara. (https://kelembagaan.ristekdikti.go.id) 

Diakses: 24 Februari 2019. 

Pati               : Sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah 

Pati. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, 

Kabupaten Rembang di timur, Kabupaten Blora dan Kabupaten 

Grobogan di selatan, serta Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara 

di barat. Kabupaten ini terkenal dengan semboyan Pati Bumi Mina 

Tani. (https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten) Diakses: 24 

Februari 2019. 

Berdasarkan uraian kata di atas, maka judul Pengembangan Kawasan Sendang 

Sani sebagai Wisata Edukasi di Kabupaten Pati adalah suatu cara mengembangkan 

daerah yang terdapat mata air mulia untuk melakukan kegiatan perjalanan yang 

berfungsi meningkatkan potensi diri sesorang agar memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta 

keterampilan. 

1.2. Latar Belakang 

1.2.1. Pariwisata Kabupaten Pati 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 dijelaskan bahwa 

Pariwisata adalah berbagai kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas 

dengan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan 

Pemerintah Daerah. Kegiatan pariwisata mempunyai manfaat dibidang 

ekonomi dan sosial budaya, yaitu : memperluas kesempatan kerja dan usaha, 

meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah tujuan wisata, menimbulkan 

rasa penghargaan terhadap lingkungan, dan menghidupkan nilai budaya yang 

hampir punah. Hakekatnya berpariwisata bertujuan untuk menikmati 

lingkungan yang menimbulkan suasana baru dari kejenuhan kegiatan sehari-

hari.  

Pati adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini 

berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Rembang di timur, 

Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan di selatan, serta Kabupaten Kudus 
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dan Kabupaten Jepara di barat. Kabupaten Pati memiliki semboyan Pati Bumi 

Mina Tani. Sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah. Bagian selatan 

terdapat rangkaian Pegunungan Kapur Utara. Bagian barat laut berupa 

perbukitan. Sungai terbesar di Kabupaten Pati adalah Sungai Juwana, yang 

bermuara di daerah Juwana. Karena kontur tanah yang berbeda-beda, maka 

tempat wisata di Kabupaten Pati dibagi menjadi 5 yaitu :  

1. Wisata alam, contohnya : Waduk Seloromo di Desa Gembong dan Air 

Terjun Tadah Hujan di Desa Sukolilo.  

2. Wisata sejarah, contohnya : Petilasan Syech Jangkung di Desa kayen dan 

Genuk Kemiri di Desa Kalidoro.  

3. Wisata belanja, contohnya  : Ada Swalayan, Luwes Mall, dan  Galaxy 

Swalayan. 

4. Wisata religi, contohnya : Makam Syeh Ahmad Mutamakkin di Desa 

Kajen dan Makam Sunan Ngerang (Syekh 

Muhammad Nurul Yaqin) Guru Sunan Muria 

di Dukuh Ngerang, Desa Pekuwon. 

5. Wisata keluarga, contohnya :  Juwana Water Fantasy di Desa Bumimulyo 

dan  Sendang Tirta Marta Sani di Desa 

Tamansari. 

1.2.2. Wisata Edukasi 

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, wisata 

adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang 

dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan 

pribadi, dan mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam 

jangka waktu sementara.  

Sedangkan pengertian edukasi berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
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kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Jadi pengertian wisata edukasi berdasarkan penjabaran diatas adalah 

kegiatan perjalanan yang dilakukan secara sukarela agar dapat 

mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Tidak banyak orang yang tahu tentang Kabupaten Pati. Untuk proses 

pengenalan Kabupaten Pati maka perlu adanya peningkatan daya tarik wisata 

untuk memikat wisatawan untuk datang ke Kabupaten Pati. Di Kabupaten Pati 

terdapat potensi yang dapat dikembangkan sebagai wisata edukasi yang dapat 

dikenalkan kepada masyarakat Pati maupun luar Pati, guna meningkatkan rasa 

cinta dan ingin kembali ke Kota Pati dengan menggunakan pendekatan konsep 

arsitektur neo vernacular (mengikuti zaman tapi tidak mengesampingkan 

budaya). Potensi wisata edukasi tersebut, antara lain : Batik Tulis Bakaran 

Juwana, Seni Budaya Gong Cik, dan Kuliner Khas Kota Pati yang masih dibagi 

lagi menjadi 4 yaitu : Masakan, Jajanan, Minuman, dan Oleh-oleh. 

   

Gambar 1.2.1 Potensi kebudayaan Kabupaten Pati 

Sumber : https://www.patikab.go.id, 2019 

Untuk mengembangkan potensi wisata edukasi ini rencana akan 

dilaksanakan di Kawasan Wisata Sendang Tirta Marta Sani, di Desa Tamansari 

yang biasa disebut “Sendang Sani”. Sendang Sani merupakan salah satu situs 

cagar budaya Kota Pati yang mengandung sejarah Islam didalamnya dan 

dikategorikan kedalam wisata keluarga Kabupaten Pati. Area luas yang 

terdapat berbagai wahana bermain anak, tempat pemancingan, balai 

perkumpulan, tempat makan, dan sendang (dibagi menjadi 2 bagian yaitu : 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sendang_Tirta_Marta_Sani
https://id.wikipedia.org/wiki/Tamansari,_Tlogowungu,_Pati


5 

 

 

 

paseban dan padusan) yang sekarang sepi pengunjung ini menjadi masalah 

yang harus segera diatasi Pemerintah. Sendang Sani merupakan salah satu 

bukti fisik masuknya Agama Islam di Kabupaten Pati yang terdapat cerita 

sejarah didalamnya. Berdasarkan survey awal pada Selasa, 12 Februari 2019 di 

Wisata Sendang Sani ini tidak ada pengunjung sama sekali, hanya ada 

pengelola dan pedagang makanan di area wisata ini. Berdasarkan wawancara 

awal kepada Mbah Ngarso selaku penjaga Sendang Sani menyebutkan bahwa 

faktor yang menyebabkan sepinya pengunjung 3 tahun terakhir ini yaitu : 

banyak fasilitas yang rusak, pendanaan untuk perawatan fasilitas kurang 

maksimal, fungsi Sendang Sani yang seharusnya untuk menenangkan pikiran 

disalahgunakan untuk kegiatan musyrik, akses jalan yang kurang memadai, dan 

kurangnya promosi di berbagai media. Adanya permasalahan yang terjadi 

tersebut, maka untuk memikat kembali minat wisatawan berpariwisata dan 

menyediakan fasilitas untuk mengembangkan potensi wisata edukasi di 

Sendang Sani harus melakukan “Pengembangan Kawasan Sendang Sani 

sebagai Wisata Edukasi di Kabupaten Pati dengan Pendekatan Arsitektur Neo 

Vernacular”. 

1.3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat merumuskan masalah sebagai 

berikut : 

A. Bagaimana melakukan pengembangan Sendang Sani agar menjadi tujuan 

wisata edukasi di Kabupaten Pati ? 

B. Bagaimana melakukan pengembangan Sendang Sani yang dapat mewadahi 

kegiatan wisata edukasi yang bersifat informal di Kabupaten Pati ? 

C. Bagaimana konsep tampilan bangunan yang dapat meningkatkan citra kawasan 

Kabupaten Pati ? 

1.4. Tujuan dan Sasaran 

1.4.1. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 
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A. Untuk melakukan pengembangan Sendang Sani agar menjadi tujuan 

wisata edukasi di Kabupaten Pati. 

B. Untuk melakukan pengembangan Sendang Sani yang dapat mewadahi 

kegiatan wisata edukasi bersifat informal di Kabupaten Pati. 

C. Untuk menampilkan konsep bangungan modern tetapi tidak 

mengesampingkan bangunan ciri khas Kota Pati agar dapat 

meningkatkan citra kawasan Kabupaten Pati. 

1.4.2. Sasaran 

Mendapatkan konsep untuk melakukan pengembangan agar Sendang Sani 

menjadi tujuan wisata edukasi, mampu mewadahi kegiatan wisata edukasi, dan 

memperkenalkan budaya khas Pati untuk meningkatkan citra kawasan 

Kabupaten Pati.  

1.5. Batasan dan Lingkup Pembahasan 

Pembahasan akan ditekankan pada pengembangan Kawasan Sendang Sani 

sebagai tujuan wisata edukasi masyarakat Pati maupun luar Pati untuk 

meningkatkan pengetahuan tentang budaya Kota Pati dan mampu mewadahi 

kegiatan wisata edukasi informal di Kabupaten Pati. 

1.6. Metode Pembahasan 

Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meninjau 

langsung ke lapangan terhadap objek yang di teliti untuk mencari 

informasi yang diperlukan terkait isu, potensi, kondisi lingkungan, lokasi, 

dan lain-lain. 

2. Studi Literatur 

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari media cetak (buku, 

jurnal, majalah, koran) maupun media digital (e-book, dokumenter, media 

berita online) yang berhubungan dengan topik bahasan. 

3. Wawancara 



7 

 

 

 

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara secara 

langsung dengan pihak-pihak yang terkait tentang data yang diperlukan.  

1.7. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan gambaran umum dari kegiatan observasi objek, serta 

menemukan isu mengenai topik yang diangkat. Pada bab ini berisi ; 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, batasan dan 

lingkup pembahasan, metode pembahasan, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang literatur untuk memperkuat gagasan perancangan 

sesuai dengan topik bahasan. Sumber pustaka yang digunakan harus 

yang terbaru, relevan, dan dari sumber yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Pada bab ini menguraikan tentang teori dan 

temuan yang diperoleh dari pustaka acuan serta menjadi landasan 

pada desain. Berisi tentang : tinjauan umum sendang, wisata edukasi, 

konservasi cagar budaya, citra kawasan, potensi Kota Pati, arsitektur 

pesisir utara jawa, dan arsitektur neo vernacular. 

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI 

Berisi tentang gambaran umum Kabupaten Pati dan Desa Tamansari 

Kecamatan Tlogowungu, dan lokasi site yang yang akan 

dikembangkan. 

BAB IV ANALISIS DAN KONSEP PERANCANGAN 

Terdiri dari konsep makro dan mikro.  Analisa dan konsep makro 

terdiri dari lingkungan yang luas yaitu kota dan kawasan. Analisa 

dan konsep mikro terdiri dari analisa dan konsep site, analisa dan 

konsep ruang, analisa dan konsep massa, dan analisa dan konsep 

tampilan arsitektur (eksterior dan interior), analisa dan konsep 

struktur dan utilitas, analisa dan konsep penekanan arsitektur sesuai 

judul.


