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Judul 

AGROWISATA DI PEGUNUNGAN KENDENG UTARA, KABUPATEN PATI  

SEBAGAI PENANGANAN TANGGAP BENCANA (BANJIR BANDANG & TANAH 

LONGSOR) 

Abstrak 

 

Akhir-akhir ini di Indonesia menunjukkan gejala peningkatan bencana seperti banjir bandang, 

tanah longsor, dan hujan ekstrim atau hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat. Kota 

Pati memiliki pegunungan kapur yang membujur di sebelah selatan yang terdiri dari batuan 

gamping. Daerah ini identik dengan fenomena alam yang kurang akan air dipermukaan akibat 

sifat batuan kapur yang sangat mudah meloloskan air dan kondisi lahan berlereng serta terjal 

memiliki keterbatasan dalam penggunaan serta pemanfaatan.  Hal ini membuat banjir bandang 

dan tanah longsor kerap terjadi serta mengancam masyarakat terutama pada musim hujan. 

Semakin air turun ke bawah, intensitas banjir semakin tinggi dan waktu yang dihabiskan semakin 

lama. Berbagai dampak akan mengiringinya antara lain erosi dan tanah longsor, apabila lahan 

tidak diolah tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan maka akan terjadi bencana yang 

berkelanjutan. Namun di balik permasalahan tersebut, terdapat berbagai potensi dan peluang 

untuk dikembangkan dan dijadikan sektor ekowisata dan agrowisata. Untuk menanggapi hal ini, 

agrowisata dapat digunakan sebagai solusi tanggap bencana karena naturalisasi pada daerah 

yang tandus dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Konsep ini dapat 

diterapkan dengan menggunakan metode analisa dan sintesa dengan data-data yang di peroleh 

dan ditarik kesimpulan sebagai fokus perencanaan serta perancangan agrowisata tersebut. Hasil 

yang diperoleh berupa produk desain perencanaan dan perancangan agrowisata di Pegunungan 

Kendeng Utara, Kabupaten Pati sebagai penanganan tanggap bencana (banjir bandang dan tanah 

longsor). 

 

Kata Kunci: agrowisata, tanggap bencana, banjir bandang, tanah longsor 

 
Abstract 

 

Recent events in Indonesia show signs of increased disaster such as flash flood, land slide, and 

extreme rain or rain with high intensity in short order. The city of Pati has mountains of limestone 

running to the south of limestone. This area is identical to natural phenomena that are less likely 

to be surface water because of the readily available limestone properties and steep ground 

conditions have limited use and use. This makes flash floods and landslides frequent and presents 

a threat to public life especially in the rainy season. As the water descends downward, the 

intensity of the flood increases and the time it spends longer. The impacts that follow are erosion 

and landslides, where land is not treated without regard for environmental sustainability, there 

is a continuing disaster. But inside the problem, there are potential and opportunities to develop 

and produce ecotourism and agro-tourism sectors. To respond to this, agro-tourism can be used 

as a disaster response solution because it is naturalized on arid areas and can increase local 

incomes. The concept can be applied by using methods of analysis and synthesis with data 

obtained and deduced as a focus of planning and planning of the agro-tourism. Results obtained 

by planning design products and agro-design design in the north kendeng mountains, Pati county 

as disaster relief (flashflood and landslides). 

 

Keywords: agro-tourism, disaster response, flash flood, landslide. 
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1. PENDAHULUAN  
 

Istilah agrowisata berawal dari kata Agritourism yang diambil dari ecotourism. Ecotourism adalah 

solusi paling cepat yang tumbuh diantara model pengembangan pariwisata di seluruh dunia. Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Sebagai 

negara agraris, sektor pertanian merupakan sektor yang dominan dan merupakan tulang punggung 

perekonomian Indonesia. Objek agrowisata di Indonesia telah berkembang dan tercatat dalam basis 

data Direktorat Jenderal Pariwisata 1994/1995 terdapat delapan propinsi yaitu Sumatera Utara, Riau, 

Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.   

 

Akhir-akhir ini di Indonesia menunjukkan gejala semakin meningkatnya gejala bencana seperti 

angin puting beliung, badai, banjir, hujan ekstrim atau hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu yang 

pendek. Kejadian Banjir Bandang dan Tanah Longsor juga menjadi bencana tahunan di Kayen, Kabupaten 

Pati. Hal ini terjadi di setiap musim hujan karena curah hujan yang tinggi dan kurangnya area peresapan 

air. Akibat dari bencana diatas menimbulkan beberapa dampak yang dialami oleh masyarakat. Salah 

satunya adalah dampak ekonomi. Dampak ekonomi dari bencana banjir bandang adalah menimbulkan 

kerusakan dan kehilangan harta benda sangat tinggi secara masif dan cepat, terutama terhadap bangunan 

rumah tinggal (hilang karena hanyut dan rusak), infrastruktur seperti jembatan dan jalan yang memerlukan 

biaya besar untuk rehabilitasinya. 

 

       Indonesia memiliki berbagai macam jenis pegunungan kapur, salah satunya adalah 

pegunungan kendeng utara yang terletak di kabupaten Pati. Pegunungan Kapur Utara merupakan kawasan 

batu gamping atau daerah karst. Daerah ini identik dengan fenomena alam yang kurang akan air di 

permukaan akibat sifat batuan kapur yang sangat mudah meloloskan air. Selain itu karena besarnya tingkat 

porositas (meloloskan) air yang sangat tinggi membuat kawasan ini menjadi area resapan bagi daerah – 

daerah di sekitarnya. Air hujan yang meresap lewat rekahan – rekahan yang ada menciptakan suatu sistem 

sungai bawah tanah yang unik.  

Pemerintah Kabupaten Pati memiliki rencana pembangunan kedepan untuk mengarahkan 

pertumbuhan perekonomian. Hal ini ditandai dengan menetapkan kawasan strategis yang dibagi menjadi 

5 kawasan. Salah satu dari 5 kawasan tersebut berada di Kayen, Pegunungan Kendeng Utara.  Saat musim 

hujan, banjir bandang dan tanah longsor kerap menjadi ancaman pada masyarakat di Pegunungan Kendeng 

Utara, Kayen. Sedangkan masih banyaknya area yang perlu dilakukan reboisasi karena daya serap 

terhadap air kurang. Hal ini menjadikan seringnya terjadi banjir bandang di permukiman pada Pegunungan 

Kendeng Utara. Semakin air turun kebawah, intensitas banjir semakin tinggi dan waktu yang dihabiskan 

relatif lama. Untuk menanggapi hal tersebut, agrowisata dapat digunakan sebagai solusi tanggap bencana 

karena naturalisasi pada daerah yang tandus dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. 

Solusi ini sesuai dengan penanganan banjir pada Peguunungan Kendeng Utara dengan penanaman 
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tanaman yang bisa tumbuh di area berkapur. Selain itu merubah area ini menjadi pariwisata cukup efektif 

untuk mendatangkan wisatawan ke daerah tersebut. 

2. METODE   

Metode yang akan digunakan dalam pembahasan diatas yaitu analisa dan sintesa. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu, studi literature, observasi secara langsung pada lokasi 

perencanaan, studi lapangan dan analisis data. Data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan cara 

mengelompokannya dan mengidentifikasinya dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Data-

data tersebut kemudian akan dibahas untuk mencari keterkaitannya sehingga ditemukan benang 

merah untuk membuat konsep perencanaan agrowisata yang baik dan ditarik kesimpulan sebagai 

fokus perencanaan Agrowisata di Pegunungan Kendeng Utara, Kabupaten Pati sebagai Penanganan 

Tanggap Bencana (Banjir Bandang dan Tanah Longsor).   

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  
 

3.1. Analisa Makro 

3.1.1. Analisa Peruntukan Lokasi 

Lokasi site berada pada Desa Sumber, Sumbersari, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, dengan 

luas 72.001,73 m2. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

Gambar 1. Lokasi Site 

Sumber: Analisa Penulis, 2020 

 

Adapun batasan-batasan lahan adalah sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara  : Jalan Desa Sumber 

2. Sebelah Timur  : Perkebunan 

3. Sebelah Selatan : Perkebunan 

4. Sebelah Barat   : Perkebunan 

3.1.2. Analisa dan Konsep Pencapaian 



4 

 

 

Lokasi dapat diakses dengan kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Jalur darat yang dapat 

diakses yaitu melalui jalur pantura (pantai utara selatan). Lalu, alun-alun Kota Pati sebagai 

pusat kota menuju alun-alun Kayen dan sampai ke Desa Sumbersari sebagai lokasi agrowisata. 

Seperti pada gambar dibawah ini: 

 

Gambar 2. Konsep Pencapaian Site 

Sumber: Analisa Penulis, 2020 

 

Keterangan: 

1.                 = Jalur utama  

2.                 = Jalur ke Desa Sumbersari dari pusat kota Pati 

3.                = Lokasi Desa Sumbersari 

4.                = Area Kabupaten Pati 

Analisis site digunakan dalam suatu perancangan arsitektur untuk mendapatkan pencapaian 

pada site yang baik dan aksesibilitas sesuai dengan fungsi bangunan. Kondisi bentuk site, sirkulasi 

lalu lintas, kemudahan pencapaian dari jalan utama, mudah dikenal dari kedalaman site. Site terletak 

di Desa Sumbersari dengan jalur pencapaian ke lokasi dan fasilitas pendukung di sekitar site, seperti 

gambar di bawah ini: 
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Gambar 3. Jalur Pencapaian dan Desa Sumbersari 

Sumber: Analisa Penulis, 2020 

3.2. Analisa dan Konsep Mikro 

3.2.1. Konsep dan Analisa Sirkulasi 

Tabel 1. Konsep dan Analisa Sirkulasi 

Analisis Konsep 

Merencanakan pedestrian 

diarea site 

 

1. Menggunakan jalan yang dapat 

meresap air seperti grass block, 

kayu, batuan alam. 

2. Pedestrian memiliki 2 sisi jalan 

dengan lebar 1.5 m 

3. Hubungan antar massa 

bangunan diutamakan 

Kendaraan bermotor berada 

jauh dari lokasi 

1. Konsep parkir terletak di dekat 

jalan utama 

2. Parkir menggunakan pola 

herringbone  

Jalan utama digunakan untuk 

akses utama untuk kendaraan 

dan pejalan kaki 

1. Akses utama untuk keluar 

masuk pengunjung 

2. Akses servis berada pada 

bagian barat 

Membagi zona guesthouse dan 

agrowisata 

1. Area masuk guesthouse dan 

agrowisata dipisah, hal ini 

untuk menjaga keamanan dan 

kenyamanan guesthouse 

2. View guesthouse kearah area 

agrowisata 

3. Diletakkan di tempat paling 

tinggi diarea site 

Sumber: Analisa Penulis, 2020 
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Gambar 4. Analisa dan Konsep Sirkulasi 

Sumber: Analisa Penulis, 2020 

3.2.2. Konsep dan Analisa Pencapaian 

a. Analisa 

1. Jalan tidak terlalu ramai 

2. Dapat dilalui angkutan umum 

3. Lebar jalan dapat digunakan 2 arah 

4. Berpotensi menjadi pintu masuk  

b. Konsep 

1. Menjadikan sisi bagian utara untuk main entrance (akses masuk utama) karena sisi bagian 

barat memiliki potensi untuk menjadi akses masuk dan keluar site. 

2. Menjadikan sisi Selatan sebagai SE (akses masuk servis) karena sisi bagian ini tidak 

memiliki kemiringan yang ekstrim, sehingga dapat dibuatkan jalan tambahan untuk area 

masuk servis. 

3. Sisi tepi yang berbatasan dengan jalan dibuat pedestrian untuk keamanan jalur pejalan 

kaki. 

 

SITE

 

SITE

 

Gambar 5. Analisa dan Konsep Pencapaian 

Sumber: Analisa Penulis, 2020 

3.2.3. Konsep dan Analisa Kebisingan 

a. Analisa: 

1. Area barat berbatasan dengan jalan, sehingga menimbulkan kebisingan 

2. Area selatan, utara, dan timur tidak berbatasan dengan jalan sehingga tidak terdapat area 

yang menimbulkan kebisingan 

b. Konsep  
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1. Sisi bagian utara akan diberikan jarak agar dapat mengurangi faktor kebisingan 

2. Memberi vegetasi berupa pepohonan untuk meredam kebisingan. 

3. Sedangkan sisi yang lain diberikan vegetasi sebagai pembatas site.  

SITE

 

SITE

VEGETASI

 

Gambar 6. Analisa dan Konsep Kebisingan 

Sumber: Analisa Penulis, 2020 

3.2.4. Konsep dan Analisa View 

a. Analisis: 

1. Sisi bagian utara terdapat potensi sebagai sirkulasi pengunjung 

2. Sisi bagian barat tidak memiliki potensi karena berbatasan dengan perkebunan  

3. Sisi bagian timur terdapat potensi karena faktor ketinggian yang membuat suatu view 

melihat pemandangan dari Pegunungan Kendeng. 

4. Sisi bagian selatan tidak terdapat potensi yang dapat menunjang kegiatan 

b. Konsep: 

1. Sisi utara dibuat area pengelolaan seperti area servis dan pengelola karena berhadapan 

langsung dengan pintu masuk pengunjung 

2. Sisi barat tidak memiliki view yang menarik, tetapi jika orientasi menghadap ke selatan 

menimbulkan pemandangan eksotis. Area ini dibuat untuk view pada guesthouse. 

  

Gambar 7. Analisa dan Konsep View 

Sumber: Analisa Penulis, 2020 

3.2.5. Konsep dan Analisa Pencahayaan 

a. Analisa 

1. Matahari terbit dari timur ke barat site  

2. Bangunan tidak menghadap ke barat. 

b. Konsep 
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1. Memperkecil/ mengurangi bukaan pada sisi barat dengan penggunaan kaca tempered glass 

dengan pelindung Low-E Glass. 

2. Menambah vegetasi untuk menghalau sinar matahari dari sisi barat. 

SITE

 

SITE

 

Gambar 8. Analisa dan Konsep Pencahayaan 

Sumber: Analisa Penulis, 2020 

3.2.6. Konsep dan Analisa Angin 

a. Analisa 

1. Memanfaatkan pengaruh angin sebagai penghawaan alami.  

2. Bangunan diberi pelindung angin agar angin yang masuk tidak terlalu kencang. 

3. Angin sedang dari arah utara. 

4. Angin besar dari arah barat. 

b. Konsep 

1. Arah bukaan berada di sisi barat dan utara karena dataran tinggi  

2. Bangunan diberi vegetasi / pohon yang memiliki kerapatan sebagai kisi-kisi bangunan. 

Material bangunan juga berpengaruh dalam pertimbangan masuk dan keluarnya angin. 

 

SITE

VEGETASI SEBAGAI 
PENURUN SUHU

 

Gambar 9. Analisa dan Konsep Angin 

Sumber: Analisa Penulis, 2020 

3.2.7. Konsep dan Analisa Tata Landscape 

a. Analisis  

1. Organisasi ruang yang memiliki kejelasan entrance dan kejalasan sirkulasi yang tidak 

monoton. 

2. Jaringan jalan dan parkir meliputi lebar jalan, kemudahan sirkulasi, kemudahan parkir, 

desain jalur pejalan kaki, fasilitas pejalan kaki, kenyamanan bagi orang berkebutuhan 

khusus 
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3. Furniture tambahan site berupa tempat sampah, bangku taman, lampu taman, rest area, 

dan signage untuk meningkatkan kenyamanan pengunung. 

4. Keberadaan vegetasi sebagai peneduh, menambah estetika, sekaligus pengikat tanah dan 

air 

b. Konsep 

1. Organisasi ruang wisata di buat berkelok-kelok bertujuan untuk agar memiliki durasi yang 

lebih panjang dengan view yang berbeda-beda. Terinspirasi dari sirkulasi pada area 

museum. 

2. Jaringan jalan dan parkir memiliki lebar jalan yang cukup dan terdapat fasilitas seperti ram 

dan terdapat pagar untuk membantu pejalan kaki berkubutuhan khusus. Hard scape 

menggunakan grass block, kayu, dan bebatuan alam. 

3. Furniture tambahan seperti tong sampah, street furniture dan rest area, dan peta penunjuk 

yang bermaterial kayu sebagai unsur alami. 

4. Vegetasi yang dipakai pada site sebagai penunjuk jalan, sebagai estetika (tanaman celosia), 

tanaman peneduh (pohon tanjung dan pohon bambu), tanaman pengikat air (pohon 

mahoni, pohon jati, pohon trembesi, dan pohon akasia). 

SITE

 

Gambar 10. Konsep Landscape 

Sumber: Analisa Penulis, 2020 

3.2.8. Konsep dan Analisa Tata Masa 

a. Analisis dan konsep 

1. Agrowisata 

       Perletakan beberapa massa pada agrowisata menyesuaikan pendekatan wahana dan lokasi 

yang strategis, beberapa wahana dapat dijadikan satu masa guna mengurangi penggunaan 

lahan, beberapa penilaian penempatan wahana: 

a) Peletakan loket yang terjangkau oleh pengunjung 

b) Integrasi antara satu wahana dengan wahana lainnya 

c) Pemusatan lokasi menjadi sebuah pertimbangan 
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2. Resto 

a) Perletakan di dekat area masuk karena menjadi dasar yang perlu dipertahankan 

b) Penambahan luasan bangunan karena tidak mencukupi luasan pengunjung. Bangunan 

diletakkan di sisi bagian selatan 

3. Guesthouse 

a) Bangunan diletakkan di bagian utara site  

b) Memiliki sirkulasi yang berbeda dengan agrowisata 

c) Pendekatan guesthouse ke alam tetap menjadi pandangan utama 

4. Area Pertunjukan 

a) Area pertunjukan diletakkan ditengah area bersamaan dengan rest area sebagai pusat dari 

segala kegiatan. 

b) Area dikelilingi tanaman cesolia sebagai penambah estetika dan tanaman peneduh 

5. Area servis dan pengelola 

a) Area servis dan pengelola diletakkan di arah barat karena berhadapan langsung dengan 

pengunjung. 

b) Terdapat area servis didekat rest area seperti toilet.  

SITE

 

Gambar 11. Massa Bangunan 

Sumber: Analisa Penulis, 2020 

3.2.9. Konsep Interior dan Eksterior 

a. Konsep Eksterior 

Tampilan eksterior arsitektur menggunakan tatanan tampilan dengan pola-pola landscape dan 

menggunakan beragam jenis-jenis tanaman yang memiliki warna-warna eksotis. Pada konsep 

eksterior menggunakan konsep seperti negeri dongeng. Hal ini dengan menambahkan spot-

spot foto pada titik area yang menjadikan daya tarik tambahan. Jalur wisatawan juga dibuat 

berkelok-kelok untuk memperpanjang jalur agar terlihat lebih luas dan panjang. Menciptakan 

spot foto sebuah bangunan baru yang menjadi suatu ciri khas tersendiri. 

b. Konsep Interior 
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Agrowisata tidak banyak menggunakan dan memiliki ruang dalam. Tetapi konsep ini dapat 

diterapkan pada area penginapan, masjid, dll. Penggunaan ruang dalam menggunakan material-

material alam seperti kayu, beton, batu alam, bambu dll. Konsep yang dapat memaksimalkan 

bahan alami, salah satunya adalah penggunaan konsep gaya rustic. Gaya ini dapat membuat 

material alam menjadi suatu gaya tarik tersendiri. Konsep desain gaya rustic sedang tren 

didalam penataan interior suatu ruang. Secara harfiah, Rustic adalah sesuatu yang simpel, tak 

berseni dan kasar. Rustic dalam bahasa Indonesia berarti ‘berkarat’ atau tua, dan memiliki 

tekstur yang kasar dan tidak difinishing dengan baik. Gaya rustic bisa diartikan sebagai gaya 

dalam desain arsitektur dan interior yang menitikberatkan pada kesan alami, dari material yang 

tidak difinishing atau dihaluskan, misalnya kayu, batu, logam, dan sebagainya. Gaya ini 

merupakan perpaduan dari hal-hal baku pada penataan interior. 

3.3. Hasil Desain 

3.3.1. Eksterior dan Interior 

 

Gambar 12. Perspektif Mata Burung Kawasan 

Sumber: Analisa Penulis, 2020 

 

   

Gambar 13. Eksterior Education Cennter, Shopping Mall dan Area Pos 
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Sumber: Analisa Penulis, 2020 

   

Gambar 14. Eksterior Pengelola Guesthouse dan Guesthouse 

Sumber: Analisa Penulis, 2020 

   

Gambar 15. Eksterior dan Interior Pembibitan  

Sumber: Analisa Penulis, 2020 

4. PENUTUP  
 

Hasil dari permasalahan yang terdapat pada laporan Tugas Akhir Dasar Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur (DP3A) ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat pentingnya reboisasi 

pada pegunungan kapur. Selain itu dapat menambah wawasan dengan multifungsi peran reboisasi 

dan penghijauan serta pariwisata yang dapat digunakan sebagai sarana penanganan tanggap bencana. 

Fungsi pariwisata juga dapat menambah pendapatan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat 

setempat. Perancangan ini diharapkan bias menjadi masukan pihak terkait dalam merencanakan suatu 

tindakan tanggap bencana terutama pada area pegunungan kapur. 
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