
BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Semakin meningkatnya kebutuhan akan hidup menuntut manusia untuk lebih giat dalam 

mencari penghasilan. Kegiatan yang berhubungan dengan financial tersebut tentu sangat 

menyita waktu dan pikiran sehingga dibutuhkan alternative kegiatan yang bisa menyegarkan 

kembali pikiran yang sumpek. Untuk itu fasilitas berupa arena hiburan dan rekreasi adalah salah 

satu wadah yang bisa menjadi obat yang tepat untuk mengatasi tingkat stress yang ada. 

Pati adalah salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Tengah. Berada di jalur pantura. 

Kota yang memiliki kekayaan alam yang sungguh beraneka ragam dan cukup menyimpan 

potensi yang besar dalam bidang pertanian dan perikanan. Di kabupaten Pati terdapat kawasan 

wisata waduk yang cukup dikenal luas oleh masyarakat daerah,yaitu Waduk Gunung Rowo. 

Waduk Gunung Rowo merupakan waduk buatan yang masih memiliki lingkungan yang asri. 

Sangat sisayangkan jika tidak dieksplorasi lebih lanjut karena jumlah pengunjung tiap harinya 

hampir mencapai minimal kurang lebih 50 orang yang teridiri dari kalangan usia anak-

anak,pemuda dan orang dewasa. Umumnya, setiap kota dikenal memiliki icon pariwisata 

tersendiri. Kabupaten Pati dapat menfaatkan potensi keindahan alam Waduk Gunung Rowo 

sebagai tempat wisata yang mampu menampung aktivitas wisata secara kompleks.  

Dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030, oleh Pemerintah Daerah akan 

menyelaraskan program dari Pemerintah Provinsi tersebut. Maka Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pati menindaklanjutinya dengan memilih Waduk Gunungrowo sebagai objek wisata 

unggulan Kabupaten Pati. Diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadahi untuk 

mewujudkan suatu kawasan wisata yang bisa menjadi tujuan utama bagi wisatawan. 

Infrastruktur fisik lainnya juga sangat mendukung tumbuh dan berkembangnya investasi di 

sector pariwisata. Misalnya ketersediaan air bersih, jaringan listrik dan telekomunikasi, lembaga 

perbankan, pusat perbelanjaan dan hiburan, faktor keamanan, hotel dan restoran, aneka 

makanan khas, aneka barang kerajinan/souvernir/cenderamata dan sebagainya. Dengan alasan 

inilah perlu adanya pengembangan kawasan wisata tersebut untuksemakin meningkatkan 

animo masyarakat terhadap tempat ini. 

 



1.2. Tujuan dan Sasaran 

1.2.1. Tujuan 

Memperoleh suatu Judul Tugas Akhir yang jelas dan layak, dengan suatu penekanan desain yang 

spesifik sesuai karakter/keunggulan judul dan citra yang dikehendaki atas judul yang diajukan 

tersebut. 

1.2.2. Sasaran 

Tersusunnya usulan langkah-langkah pokok proses (dasar) perencanaan dan perancangan 

Pengembangan Redesain Kawasan Wisata Waduk Gunung Rowo di Pati melalui aspek-aspek 

panduan perancangan (design guide lines aspect) dan alur pikir proses penyusunan LP3A dan 

Desain Grafis yang akan dikerjakan. 

1.3. Manfaat 

Bermanfaat untuk memperoleh wawasan dan pemahaman tentang Pengembangan  

Pengembangan Redesain Kawasan Wisata Waduk Gunung Rowo di Pati untuk Proposal Tugas 

Akhir yang diajukan, sebagai langkah awal dalam proses Tugas Akhir sebelum tahap penyusunan 

LP3A dan Studio Grafis.  

1.4. Ruang Lingkup 

Lingkup pembahasan menitikberatkan pada berbagai hal yang berkaitan denganperencanaan 

dan perancanganRedesain Kawasan Wisata Waduk Gunung Rowo di Patiditinjau dari disiplin 

ilmu arsitektur. Hal-hal di luar ilmu arsitektur akan dibahas seperlunya sepanjang masih 

berkaitan dan mendukung masalah utama. 

1.5. Metode Pembahasan  

Pembahasan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, 

memaparkan, kompilasi dan menganalisa data sehingga diperoleh suatu pendekatan program 

perencanaan dan perancangan untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan program dan 

konsep dasar perencanaan dan perancangan. Adapun Metode yang dipakai dalam penyusunan 

penulisan ini antara  lain : 

1.5.1 Metode deskriptif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan 

dengan cara : studi pustaka/ studi literatur, data dari instansi terkait, wawancara dengan 

narasumber, observasi lapangan serta browsing internet. 

1.5.2. Metode dokumentatif, yaitu mendokumentasikan data yang menjadi bahan penyusunan 

penulisan ini. Cara pendokumentasian data adalah dengan memperoleh gambar visual dari foto-

foto yang di hasilkan. 



1.5.3. Metode komparatif, yaitu dengan mengadakan studi banding terhadap Kawasan Wisata 

Wadukdi suatu kota atau negara  yang sudah ada. 

Dari data - data yang telah terkumpul, dilakukan identifikasi dan analisa untuk 

memperoleh gambaran yang cukup lengkap mengenai karakteristik dan kondisi yang ada, 

sehingga dapat tersusun suatu Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

Landscape Kawasan Wisata Waduk.  

1.6. Sistematika Pembahasan 

Kerangka bahasan laporan perencanaan dan perancangan Tugas Akhir dengan judul 

Kawasan Wisata Waduk Gunung Rowo di Pati adalah sebagai berikut: 

1) BAB I Pendahuluan 

Menguraikan tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, ruang lingkup 

pembahasan, metode pembahasan, alur pikir, dan kerangka bahasan. 

2) BAB II Tinjauan Pustaka 

Membahas tentang tinjauan pustaka (referensi dan surfing internet) dan studi banding 

(survey lapangan dan surfing internet) mengenai kegiatan, fasilitas, kapasitas wisata waduk. 

3) BAB III Data 

Membahas tentang data-data survey lapangan aspek-aspek perencanaan dan 

perancangan arsitektur yang berhubungan dengan Pengembangan Fasilitas Wisata Waduk 

Gunungrowo di Kabupaten Pati. 

4) BAB IV Kesimpulan, Batasan, dan Anggapan 

Membahas tentang kesimpulan, batasan, dan anggapan dari BAB I hingga BAB III 

5) BAB V Pendekatan Perencanaan Dan Perancangan 

Menganalisis aspek-aspek perencanaan dan perancangan arsitektur yang berhubungan 

dengan Pengembangan Fasilitas Wisata Waduk Gunungrowo di Kabupaten Pati dengan 

melakukan beberapa pendekatan, seperti pendekatan kegiatan, pelaku, kapasitas, fasilitas dan 

tapak. 

6) BAB VI Program Perencanaan Dan Perancangan 

Merupakan hasil akhir dari pendekatan perencanaan dan perancangan Pengembangan 

Fasilitas Wisata Waduk Gunungrowo di Kabupaten Pati, seperti program ruang dan program 

tapak. 



1.7. Alur Pikir 

1.8. 
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Tujuan:
Memperoleh suatu judul Tugas Akhir yang jelas dan layak, dengan suatu penekanan desain yang 
spesifik, sesuai dengan originalitas / karakteristik judul dan citra yang dikehendaki atas judul yang 
diajukan. 
Sasaran 
Tersusunnya usulan langkah-langkah dasar perencanaan dan perancangan Kawasan Wisata Waduk 
Gunung Rowo di Pati, berdasarkan aspek-aspek panduan perancangan (Design Guidelines Aspect). 
Ruang Lingkup  
Merencanakan dan merancang  Wisata Waduk Gunung Rowo di Pati termasuk dalam kategori 
kawasan beserta perancangan tapak lingkungan sekitarnya. 

Kompilasi data dengan studi pustaka sehingga didapat permasalahan serta masukan dari pihak studi 
banding dan audience yang merupakan calon pengunjung Kawasan Wisata Waduk Gunung Rowo 

Studi Lapangan

� Tinjauan Kota Pati 
� Tinjauan Lokasi dan Tapak 

Studi Pustaka :

� Landasan Teori 
� Standar 

perencanaan dan 
perancangan 

Studi Banding

� Waduk Karangkates di Malang 
� Waduk Sempor di Kebumen 
� Waduk Mrica di Banjarnegara 

Konsep Dasar dan Program Perencanaan dan Perancangan
Redesain Kawasan Wisata Waduk Gunung Rowo di Pati 

Aktualita

• Isu tentang akan dikembangkannya kawasan wisata di Kabupaten Pati sebagai respon atas 

kebutuhan masyarakat akan tempat rekreasi yang tidak monoton. 

• Waduk Gunung Rowo tak pernah sepi pengunjung. 

Urgensi 

• Perlu diadakannya suatu alternative tempat hiburan rekreasi yang bisa memenuhi kebutuhan 

warga Pati dan menjadi salah satu daya tarik wisatawan dari luar Pati kedepannya. 

Originalitas  

• Perencanaan dan perancangan Pengembangan  Kawasan Wisata Waduk Gunung Rowo di Pati 

merupakan suatu pemikiran untuk membangun dan mengembangkan fasilitas wisata rekreasi 

yang mengedepankan ciri khas Pati dengan kekayaan alam dan panorama yang indah.  

 



Gambar 1.1. Diagram Alur Pikir
Sumber: Pemikiran penulis, 2013 


