
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Pengertian Judul 

Judul laporan Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A) adalah 

“Penataan Kampung Kunden sebagai Kampung Gerabah Berbasis Wisata Edukatif dan 

Kreatif”, dan definisi istilah yang digunakan adalah sebagai berikut : 

Penataan  :Proses, cara, perbuatan menata; pengaturan; penyusunan 

(KBBI, 2017). 

Kampung  :Kelompok rumah yang merupakan bagian kota (biasanya 

dihuni orang berpenghasilan rendah) (https://jagokata.com/arti- 

kata/kampung.html). 

Kunden  :Kunden diambil dari kata “Pekunden”, julukan kampung yang 

berada di Langenharjo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, 

Propinsi Jawa Tengah (Wawancara, 2020). 

Gerabah  :Perkakas yang terbuat dari tanah liat atau lempung yang 

dibentuk kemudian dibakar untuk dijadikan alat-alat yang 

berguna membantu kehidupan manusia, dan biasanya berupa 

wadah. (Sunjana, 2018). 

Wisata edukasi  :Suatu program dimana peserta kegiatan wisata melakukan 

perjalanan wisata pada suatu tempat tertentu dalam suatu 

kelompok dengan tujuan utama mendapatkan pengalaman 

belajar secara langsung terkait dengan lokasi yang dikunjungi 

(Rodger, 1998). 

Wisata kreatif  :Pariwisata kreatif merupakan sebuah pengalaman berwisata 

yang memberikan peluang kepada wisatawan untuk 
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mengembangkan potensi kreatifnya (Raymond, 2007 dalam 

Priyatmono 2012) 

Berdasarkan pengertian judul diatas maka, penataan kampung gerabah Kunden 

sebagai kampung gerabah berbasis edukatif dan kreatif adalah menata kampung Kunden 

sebagai kawasan wisata yang menjadikan desa wisata yang nyaman bagi pengunjung 

namun tidak menghilangkan ciri khas dari kampung tersebut dan mengembangkan 

potensi sosial budaya yang berupa kerajinan gerabah menjadi kawasan wisata yang 

terpadu dan menjadi pusat pengembangan edukasi kerajinan gerabah. yang diharapkan 

mampu mendorong perekonomian warga sekitar dan melestarikan kesenian budaya 

gerabah serta menjaga eksistensi kerajinan gerabah. 

1.2 Latar Belakang 

1.2.1 Potensi Wisata di Kabupaten Kendal 

Kabupaten Kendal merupakan salah satu Kabupaten di Pantai Utara Pulau Jawa 

yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa 

Tengah. Kabupaten Kendal memiliki posisi yang cukup strategis, selain berbatasan 

dengan ibukota provinsi, juga dilewati jalur jalan Semarang-Jakarta. Kabupaten Kendal 

memiliki beraneka ragam tempat wisata dengan berbagai keunikan seni budaya, kuliner 

dan kearifan lokal masyarakatnya (Sejati, 2018). Hal tersebut menjadi potensi dan 

peluang yang dapat dikembangkan apabila dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kendal 

secara tepat. Dengan begitu dapat meningkatkan kualitas wilayah dari sektor ekonomi 

masyarakat serta kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pariwisata dapat memberi 

manfaat mulai dari segi ekonomi sosial dan budaya. Suatu objek wisata yang dikelola 

dengan baik akan memaksimalkan dalam peningkatan pendapatan daerah. Melalui 

bidang pariwisata akan terwujud peluang usaha dan masuknya investor, sehingga 

banyak tercipta lapangan pekerjaan karena pariwisata, seperti usaha kecil menengah 

yang berkembang untuk memenuhi kebutuhan guna mendukung kegiatan pariwisata. 
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Dinas pariwisata, pemuda dan olahraga kabupaten Kendal memiliki misi untuk 

mengembangkan potensi wisata dan melestarikan seni budaya lokal serta 

meningkatkan toleransi antar umat beragama. Namun untuk saat ini pengembangan 

dalam bidang wisata seni dan budaya masih sangat minim (Hanggoro, 2017), padahal 

Kabupaten Kendal memiliki keunikan kebudayaan dan seni yang memiliki potensi 

untuk dikembangkan sebagai wisata seni dan budaya. Salah satu keunikan seni dan 

budaya terdapat di Desa Kunden. Desa ini menghasilkan kerajinan gerabah yang 

merupakan tradisi turun temurun. Keunikan dan keunggulan kerajinan gerabah di desa 

ini adalah produk gerabah dengan ciri khas mempertahankan keaslian dan tradisional 

dengan harga yang murah. 

1.2.2 Pariwisata Penggerak Dinamika Masyarakat Kabupaten Kendal 

Saat ini pariwisata merupakan kebutuhan dan gaya hidup dari masyarakat 

modern, adanya perkembangan teknologi mengubah perilaku masyarakat dalam 

berwisata karna kemudahan untuk mendapatkan informasi terkait destinasi wisata yang 

ada melalui sosial media dan internet. Kemudahan-kemudahan ini menjadi daya tarik 

tersendiri bagi masyarakat untuk berkunjung ke destinasi wisata tertentu. Adanya 

ketertarikan menimbulkan rasa keingin tauan merupakan salah satu faktor utama yang 

melandasi ramainya arus pariwisata di Indonesia. 

Adanya misi dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kendal 

untuk mengembangkan potensi wisata dan melestarikan seni budaya lokal serta 

meningkatkan toleransi antar umat beragama (Hanggoro, 2017). Melalui penataan 

wisata desa kegiatan pariwisata merupakan kegiatan yang banyak melibatkan 

masyarakat, sehingga membawa bermacam dampak kepada masyarakat setempat. 

Bahkan pariwisata telah menjadi sumber penggerak dinamika masyarakat, dan menjadi 

salah satu prime mover dalam perubahan sosial budaya (Pitana, 2005 dalam 

Arripurnaningsiwi, 2018). Serta adanya wisata desa mampu mengembangkan 

perekonomian masyarakat setempat. 
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1.2.3 Kampung Gerabah Kunden Kendal 

Kampung Kunden merupakan sebuah kampung yang berada di Kelurahan 

Langenharjo Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Letaknya yang tidak jauh dari pusat kota 

Kendal menjadikan Kampung Kunden mudah dijangkau dan strategis. Kampung ini 

adalah salah satu kampung penghasil kerajinan gerabah di Kendal. Gerabah merupakan 

seni kerajinan berupa perkakas yang terbuat dari tanah liat atau lempung yang dibentuk 

kemudian melalui proses pembakaran dalam pembuatannya. Barang-barang gerabah 

yang dihasilkan meliputi barang-barang kebutuhan rumah tangga dan barang seni. Dari 

tahun 1960 hingga 1970-an, Kampung Kunden merupakan sentra gerabah yang 

terkenal di Kendal. Pada masa itu masyarakat Kampung Kunden hampir selurunhnya 

bekerja sebagai pengrajin gerabah. Namun saat ini banyak pengrajin gerabah yang 

sudah tidak berproduksi lagi, hanya tersisa 15 rumah pengrajin gerabah di Kampung 

Kunden. Hal ini disebabkan gerabah mulai kurang diminati dan dianggap kurang 

praktis dan ekonomi (Wawancara, 2020). Menurunnya produksi gerabah di desa 

Kunden selain beralihnya masyrakat menggunakan produk industri, juga kurangnya 

minat generasi muda meneruskan warisan turun temurun tersebut. Selain kurangnya 

perhatian dari pemerintah, kebiasaan membuat kerajinan gerabah Kunden ini mulai 

ditinggalkan karena dianggap kurang mendapat keuntungan yang kurang menjanjikan. 

Padahal seni kerajinan ini merupakan seni dan kebudayaan yang harus terus 

dilestarikan keberadannya. 

Ada beberapa rumah industri gerabah kampung Kunden ini mulai 

mengembangkan dengan cara menambah variasi gerabah dengan mengecat hasil 

gerabah supaya lebih menarik. Beberapa pemuda desa ini juga sudah mulai 

meningkatkan pemasaran melalui sosial media seperti facebook, selain itu bisa juga 

menerima pesanan sesuai dengan keinginan. Belum semua pengrajin gerabah Kunden 

menambah variasi pada produk gerabahnya, dalam pemasaran hasil dari produksi 

gerabah di kampung Kunden ini juga masih kurang professional dilingkungan para 

pengrajin gerabah. Selain karena faktor usia, permasalahan dalam pemasaran 
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disebabkan pula masih digunakannya cara tradisional dalam pemasaran hanya 

menunggu pemborong/pembeli datang yang kemudian dijual lagi ke pasar-pasar 

tradisional, sehingga hasil dari gerabah kurang banyak dikenal oleh masyarakat luas. 

Padahal kampung Kunden ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi desa 

wisata yang kreatif dan mengedukasi. Yang artinya dapat mengenalkan dan 

mengajarkan kepada para pengunjung cara pembuatan kerajinan gerabah. Dapat juga 

mengemban potensi pemuda desa Kampung Kunden untuk aktif berperan dalam 

pemasaran dan mempromosikan wisata desa gerabah Kampung Kunden, serta ikut 

peran untuk belajar meneruskan membuat kerajinan gerabah. 

Rumah-rumah dari warga dapat dikembangkan sebagai homestay untuk para 

wisatawan merasakan kehidupan pengrajin gerabah mulai dari mencari tanah liat, 

pembuatan gerabah hingga pembakaran gerabah. Kebanyakan dari pengrajin gerabah 

Kunden menaruh hasil gerabah di gudang depan rumah atau hanya ditaruh dipelataran 

rumah dengan ditutup terpal. Dengan ini dapat dikembangkan untuk dijadikan 

showroom untuk memamerkan hasil dari kerajinan gerabah. 

Selain adanya industri kerajinan gerabah kampung Kunden ini merupakan pusat 

dari kesenian barongan. Terdapat satu kelompok seni Barongan yang berada di 

kampung ini. Setiap kali ada event tertentu kesenian Barongan ditampilkan pada 

kampung ini dan banyak penonton dari masyarakat kampung Kunden dan masyarakat 

luar kampung Kunden. Kesenian barongan ini dapat ditampilkan untuk menunjang 

atraksi seni pada desa wisata kampung Kunden. 

Di desa Kunden terdapat makam umum yang cukup besar, karena letak desa 

Kunden yang strategis berada di pusat kota, banyak masyarakat kota Kendal yang rata- 

rata dari kelas atas juga memilih Makam Kunden sebagai pemakaman sanak dan 

saudaranya. Saat tanggal-tanggal tertentu banyak keluarga dari masyarakat kota 

Kendal yang dikubur pada makam ini datang untuk berziarah, terlebih saat lebaran 

makam ini sangat ramai dikunjungi. Karena ramainya kunjungan berziarah, masyarakat 
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kampung Kunden yang berasal dari kalangan bawah, banyak yang menjadi juru bersih- 

bersih setiap makam yang dikunjungi oleh keluarga peziarah. Setelah makam 

dibersihkan oleh juru bersih-bersih biasanya peziarah memberikan upah. Adanya 

makam ini juga bisa menunjang para wisata lokal untuk berkunjung ke desa wisata 

Kunden nantinya. 

Saat ini Kabupaten Kendal masih sangat minim menyuguhkan wisata berbasis 

kreatif dan edukatif, kebanyakan wisata hanya menyuguhkan kekayaan alam 

(Hanggoro, 2017). Padahal Kabupaten Kendal memiliki aset kebudayaan dan seni 

yang dapat dikembangkan sebagai wisata budaya dan edukatif. Dengan adanya 

pengembangan Kampung Desa Gerabah Kunden berbasis wisata kreatif dan edukasi 

dapat meningkatkan nilai Kampung Kunden serta mengembangkan pariwisata 

Kabupaten Kendal. Selain untuk mengembangkan pariwisata, Kampung Kunden juga 

dapat dijadikan pusat edukasi untuk masyarakat Kunden dan pengunjung yang benar- 

benar ingin belajar dan mengembangkan kerajinan gerabah. 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penataan Kawasan Kampung gerabah Kunden sebagai desa wisata yang 

edukatif dan kreatif? 

2. Bagaimana penataan kawasan Kampung Kunden seabagai pusat edukasi dan 

pengembangan kerajinan gerabah? 

3. Bagaimana merancang arsitektur bangunan dengan pendekatan arsitektur 

vernakuler? 

1.4 Tujuan 

1. Menata Kawasan Kampung gerabah Kunden sebagai desa wisata yang edukatif dan 

kreatif. 

2. Menata kawasan Kampung Kunden sebagai pusat edukasi dan pengembangan 

kerajinan gerabah. 

3. Merancang dan merencanakan arsitektur bangunan dengan pendekatan arsitektur 

vernakuler. 
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1.5 Sasaran 

Menata Kampung gerabah Kunden sebagai desa wisata, aktifitas didalamnya 

adalah sebagai sarana edukasi untuk mengenalkan kesenian gerabah, juga untuk 

dijadikan pusat edukasi pelatihan dan pengembangan kerajinan gerabah baik untuk 

wisatawan maupun masyarakat luas. Sehingga, gerabah di kampung Kunden lebih 

maju dan diketahui banyak masyarakat luas. Yang nantinya akan memberi dampak 

untuk perekonomian masyarakat Kunden khusunya pengrajin gerabah Kunden. Serta 

menentukan perancangan dan perancanaan arsitektur bangunan dengan pendekatan 

arsitektur vernakuler. 

1.6 Lingkup Pembahasan 

1. Pembahasan difokuskan pada permasalahan arsitekktur penataan Kampung gerabah 

Kunden. 

2. Pembahasan penataan Kampung gerabah Kunden berpedoman pada studi literatur 

yang sudah ada. 

3. Pembahasan dibatasi pada permasalahan di bidang arsitektur, permasalahan lain 

sebatas hanya pendukung, yang dibahas secara garis besar yang diselaraskan pada 

tujuan dan sasaran. 

1.7 Metode Pembahasan 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu 

suatu kegiatan penelitian yang bertujuan memberikan gambaran tentang objek studi 

dan menganalisa secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan fakta-fakta yang 

diperoleh baik primer maupun sekunder untuk menemukan konsep. 

1.7.1 Pengumpulan Data 

Data yang dibutuhkan dalam Penataan kampung gerabah Kunden berbasis 

edukasi dan kreatif adalah sebagai berikut: 
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1. Data Primer 

 
Merupakan data eksisting atau informasi yang berkaitan dengan kasus-kasus 

yang terjadi. Data primer yang digunakan adalah Peta Wilayah Kabupaten Kendal, 

potensi wisata Kabupaten Kendal. Data pendukung diatas dapat diperoleh dengan cara: 

a. Observasi Lapangan 

 
Pengamatan langsung terhadap semua aspek yang berhubungan tentang 

penataan kampung gerabah Kunden, pengumpulan data dengan tenik observasi 

berkenaan dengan kondisi lingkungan, perilaku manusia, dan segala potensi yang 

berada di sekitar wilayah Kampung Kunden. 

b. Wawancara 

 
Melakukan proses tanya jawab dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan 

masyarakat. 

c. Studi Banding 

 
Kegitan meninjau sebuah objek yang berkaitan dengan topik yang diangkat 

guna mendapatkan gambaran mengenai perencanaan dan pengembangan topik. 

2. Data Sekunder 

 
Studi literatur yang menunjang dalam menyelesaikan permasalahan penelitian 

berupa jurnal, buku, maupun maupun media elektronik untuk mendukung penyusunan. 

1.7.2 Tahap Analisis dan Sintesa 

Merupakan pengolahan data dari data primer dan sekunder. Menggunakan 

metode analisis dan sintesa. Dianalisis dengan cara pengolahan data dengan merujuk 

pada referensi yang digunakan. Kemudian di sintesa berdasarkan simpulan dari tahap 

analisa berupa konsep-konsep perancangan. 
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1.8 Sistematika Pembahasan 

Bab 1 : Pendahuluan 

Membahas tentang latar belakang, pengertian judul, implementasi judul, 

rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran perencanaan, metode dalam pembahasan 

dan sistematika penulisan. 

Bab 2 : Tinjauan Pustaka 

 
Berisi tentang tinjauan literatur atau kajian teori terkait substansi materi 

(tinjauan tentang pariwisata, desa wisata, wisata kreatif dan edukatif, industri kerajinan 

gerabah, arsitektur vernakuler, metode perancangan yang digunakan, elemen 

perancangan yang terkait serta studi kasus atau studi komparasi (desa wisata Gerabah 

desa Kasongan Yogyakarta dan desa wisata Gerabah desa Klipoh Borobudur). 

Bab 3 : Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

Berisi tentang tinjauan umum Kabupaten Kendal, data fisik lokasi perencanaan, 

gagasan perancangan dan analisa site eksisting. 

Bab 4 : Analisis Pendekatan dan Konsep Perencanaan dan Perancangan 

 

Berisi tentang analisis dan konsep kawasan, analisa dan konsep ruang, analisis 

dan konsep arsitektur, analisis dan konsep struktur dan utilitas. 


