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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.1.1 Gagasan awal 

Komplek Bangunan Wisata Bahari merupakan proyek 

perancangan baru berupa komplek bangunan yang berisi penjualan 

kuliner laut Jepara. Karena letaknya berada disekitar pantai maka 

komplek ini nantinya akan didesain merespon kondisi pantai dan 

memanfaatkan potensi-potensi yang ada dipantai sehingga proyek 

ini akan memiliki nilai jual yang lebih. 

Wisata Bahari ini direncanakan berlokasi disekitar pantai 

Mororejo, Jepara. Komplek bangunan ini didesain dengan 

memanfaatkan potensi alam yaitu pantai Mororejo itu sendiri. Kondisi 

pantai Mororejo yang berpasir putih dan juga ombaknya yang tidak 

terlalu tinggi menjadikan proyek ini nantinya dapat memanfaatkan 

pantai dan pinggiran pantai tersebut untuk fungsi-fungsi yang dapat 

mendukung proyek ini. Dari desain yang memanfaatkan potensi 

alam tersebut nantinya komplek bangunan ini dapat menjadi ciri khas 

dari proyek Wisata Bahari itu sendiri. Sedangkan sebagai ciri khas 

non-fisik, pada komplek bangunan ini akan diadakan kegiatan-

kegiatan khas yang ada di Jepara. Seperti upacara perang obor, 

pertunjukan memasak, pertunjukan pembuatan kerajinan tangan 

Jepara dan sebagainya. Sehingga pada waktu tertentu pengunjung 
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tidak hanya dapat menikmati kuliner yang ada dikomplek bangunan 

ini tetapi juga dapat berekreasi dengan menikmati program-program 

yang diadakan di komplek bangunan ini. 

1.1.2 Alasan Pemilihan Judul 

a. Ketertarikan (interest) 

Jepara adalah salah satu kota di Jawa Tengah yang memiliki 

potensi alam yang cukup melimpah namun belum banyak yang di 

manfaatkan. Salah satu contohnya adalah pantai Mororejo. Pantai 

Mororejo ini memiliki potensi alam yang cukup menarik untuk diolah 

dan dijadikan tempat wisata yang tidak hanya dapat dimanfaatkan 

pemandangan pantainya saja. Selain itu Jepara juga memiliki 

berbagai macam upacara-upacara budaya yang juga dapat 

dimanfaatkan sebagai daya tarik bagi pengunjung.  

Berawal dari inilah, penulis tertarik untuk membuat sebuah 

Wisata bahari dipantai Mororejo Jepara. Yang nantinya wisata bahari 

ini akan berbentuk komplek bangunan yang didalamnya berisi 

wisata kuliner, workshop kerajinan tangan, berbagai macam 

wahana outbound, dan berbagai wahana olahraga pantai. Dan 

desain yang akan ditonjolkan dari komplek bangunan ini adalah 

adanya tempat makan apung yang akan memanjakan pengunjung 

dengan view transparan terhadapSehingga pengunjung dapat 

menikmati pantai sambil menyantap makanan yang sudah 

disediakan sambil merasakan desiran ombak pantai. 
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b. Kepentingan (urgency) 

Jepara adalah salah satu kota di Jawa Tengah yang dikenal 

dengan banyaknya pantai yang dimiliki. Namun dengan banyaknya 

pantai dan potensi yang ada masih belum dimaksimalkan menjadi 

sebuah hal yang dapat menguntungkan bagi kota itu sendiri maupun 

bagi warga sekitar. Oleh karena itu diperlukan sebuah gagasan yang 

nantinya dapat menjadikan Jepara lebih dikenal sehingga dapat 

menguntungkan bagi kota maupun warganya. 

Selain itu semakin galaknya pemerintah dalam penataan wisata 

Indonesia agar menambah pendapatan negara harus benar-benar 

dimaksimalkan. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan 

memanfaatkan potensi-potensi alam yang ada di Indonesia yang 

masih belum terjamah. Sehingga nantinya Indonesia dapat memiliki 

pilihan-pilihan tempat wisata bagi turis lokal maupun mancanegara. 

c. Kebutuhan (needed) 

Jika dilihat dari permasalahan utama yaitu kurangnya destinasi 

wisata di Jepara dan kurangnya pemanfaatan potensi alam yang ada 

di Jepara maka dibutuhkan sebuah destinasi wisata baru yang 

memanfaatkan potensi alam Jepara. Yang nantinya destinasi wisata 

ini berbentuk komplek bangunan wisata bahari. Didalam komplek ini 

nantinya juga terdapat program-program lain khas Jepara. Yang 

bertujuan untuk menjadikan daya tarik lebih didalam komplek wisata 

bahari ini. Komplek wisata bahari ini nantinya akan memiliki fungsi 
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utama dalam bidang kuliner. Pemilihan kuliner sebagai fungsi utama 

bertujuan untuk menarik wisatawan dari luar Jepara dan untuk 

memperkenalkan makanan khas yang ada di Jepara. Selain itu 

dengan adanya fungsi kuliner ini maka masyarakt sekitar akan dapat 

ikut andil dalam pengelolaan wisata bahari ini. 

d. Keterkaitan (relevancy) 

Proyek yang akan dilaksanakan yaitu Komplek wisata bahari di 

Jepara adalah salah satu upaya untuk melaksanakan program 

pemerintah terutama pemerintah kabupaten Jepara dalam penataan 

wisata yang disertai dengan meningkatnya kesejahteraan sosial 

warga Jepara. Selain itu juga sebagai alternatif wisata pantai dari 

pulau Bali yang selama ini telah menjadi tujuan utama wisatawan 

lokal maupun mancanegara dalam hal potensi pantainya. Dengan  

ini, maka Jepara dapat menjadi potensi wisata pantai baru yang ada 

di Indonesia, khususnya dipulau Jawa. 

 

1.2 Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1 Tujuan pembahasan 

Dibangun di kabupaten Jepara sebagai destinasi wisata 

Indonesia khususnya Jepara, Komplek Wisata Bahari ini bertujuan 

untuk :  

 Mewadahi wisatawan lokal dan mancanegara yang ingin 

menikmati sajian kuliner khas Jepara dan juga potensi alamnya 
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berupa Pantai pasir putih. Yang mana proyek ini natinya akan 

menjadi destinasi wisata baru yang ada di Jepara. Dan juga 

menyediakan konsep baru berupa warung-warung apung yang 

akan di sediakan di pantai. Sehingga membuat wisatawan dapat 

merasakan kesan yang berbeda dalam menyantap sajian khas 

yang disediakan di komplek wisata bahari ini. 

 Menciptakan ikon baru kabupaten Jepara dan Provinsi Jawa 

Tengah di bidang pariwisata. Khususnya bidang kuliner dan 

wisata bahari. 

 Mengembangkan dan menunjang kawasan wisata di daerah 

kabupaten Jepara dan provinsi Jawa Tengah 

 Menjadi salah satu contoh bangunan yang dapat memanfaatkan 

potensi alam lokal. 

 Mengenalkan produk dan makanan khas Jepara 

 Mengenalkan budaya maupun acara adat yang ada di Jepara 

sehingga dapat menjadi tujuan wisatawan lokal maupun 

mancanegara. 

1.2.2 Sasaran pembahasan 

Agar tujuan-tujuan dari pembahasan proyek ini dapat tercapai, 

maka sasaran pembahasan yang akan dilakukan adalah sebagai 

berikut : 
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 Menciptakan bangunan yang dapat terapung di air. Dalam kasus 

ini bangunan bukan berupa bangunan permanen sehingga tidak 

merusak alam sekitar. 

 Menciptakan komplek bangunan yang tidak hanya memiliki daya 

tarik dari luar (Fasad) tetapi juga menciptakan nuansa dari dalam 

komplek bangunan itu sendiri. 

 Menciptakan program-program kegiatan budaya maupun upacara 

adat Jepara untuk menambah daya tarik wisatawan terhadap 

Komplek wisata bahari ini. 

 

1.3 Lingkup Pembahasan 

Pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini melingkupi : 

 

1.4 Metodologi Pembahasan 

1.4.1 Metoda Pengumpulan Data 

Diagram 1. 1 Lingkup pembahasan proyek 
Sumber : analisi pribadi, 2017 
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Metode yang akan dipakai dalam penyusunan landasan teori 

dan program ini adalah metode deskriptif kualitatif dan komparatif. 

Metode deskriptif kualitatif akan dipakai untuk menguraikan masalah 

yang ada dan kemudian permasalahan tersebut akan dianalisa. 

Sedangkan metode komparatif, berupa studi banding terhadap 

proyek sejenis untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. 

a. Data primer 

 Observasi ke lapangan  

Pengumpulan data primer dengan melakukan : 

- Melakukan survey ke daerah wisata yang memanfaatkan 

pantainya sebagai daya tarik. 

- Melakukan survey ke kampung rawa, Ambarawa untuk 

menganalisa penerapan sistem bangunan apung disana. 

Selain itu juga untuk mengumpulkan data kegiataan yang ada 

di kampung rawa tersebut. 

- Melakukan survey ke kampung laut, Semarang untuk 

menganalisa bentuk bangunan serta bahan-bahan yang 

digunakan dikarenakan di daerah ini juga termasuk wisata 

kuliner yang barada di air laut. Selain itu juga sebagai preseden 

besaran ruang dalam membuat sebuah wisata kuliner. 

- Melakukan studi observasi ke dinas-dinas terkait untuk 

mendapatkan data peraturan-peraturan yang ada yang 

berkaitan dengan proyek ini. 
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 Wawancara  

Melakukan wawancara ke pihak pengelola dari proyek-

proyek sejenis, seperti kampung laut yang berada di kota 

Semarang, kampung rawa Ambarawa kabupaten Semarang, 

serta pengelola wisata kuliner maupun pantai yang ada di Jepara. 

b. Data sekunder 

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi literatur 

yang diperoleh dari buku- buku literatur seperti buku mengenai 

fasilitas pariwisata, wisata bahari dan sejenisnya. 

1.4.2 Metoda Penyusunan dan Analisa 

Setelah melakukan pengumpulan data, maka tahap berikutnya 

adalah melakukan penyusunan dan analisis : 

Metode yang akan dipakai dalam penyusunan dan analisis adalah : 

 Metode penyusunan 

Dimana data-data yang ada akan di susun berdasarkan 

katogori masing-masing. 

 Metode penguraian 

Data-data yang ada akan dijabarkan satu-persatu dan 

dianalisa. 

1.4.3 Metoda Pemrograman 

a. Tahap Analisa 
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 Melalui pendekatan arsitektural tinjauan aspek pelaku baik dari 

aktivitas pelaku,jumlah pelaku, kebutuhan ruang yang berkaitan 

dengan fungsi ruangnya.  

 Melakukan analisa beberapa alternatif pendekatan sistem dan 

pengolahan pada proyek Wisata Bahari dari aspek utilitas 

bangunan, keamanan, proteksi dini pada bencana laut. 

 Melakukan analisa kondisi lingkungan makro dan analisa 

lingkungan mikro tapak terpilih  

b. Tahap Sintesa 

 Menentukan program zonasi tata ruang luar dan tata ruang dalam 

bangunan berdasarkan hubungan ruang dan hirarki ruang.  

 Menentukan program sistem bangunan seperti struktur bangunan 

bertingkat rendah, seperti : selubung bangunan, sirkulasi, utilitas, 

keamanan, dan proteksi dini terhadap bencana laut yang akan 

diterapkan dalam proyek wisata bahari ini. 

 Menentukan penekanan desain yang akan diterapkan sesuai 

dengan konsep.  

 Menentukan tapak terpilih. 

 

1.4.4 Metoda Perancangan Arsitektur 

Berikut  metode-metode yang akan dipakai dalam merancang 

proyek ini : 

a. Pembuatan konsep desain 
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Pembuatan konsep dilakukan dengan menguraikan konsep 

perancangan menjadi sebuah paragraph deskripsi yang dilengkapi 

dengan sketsa-sketsa untuk menunjang kejelasan uraian deskripsi. 

b. Rancangan skematik desain 

Pembuatan skematik desain merupakan pengembangan dari 

konsep desain, berupa pengimplementasian konsep kedalam 

perancangan desain yang diibuat dengan menggunakan sketsa-

sketsa. 

c. Pengembangan perancangan desain 

Meliputi pembuatan : 

 Gambar kerja 

Pembuatan gambar kerja akan dibuat menggunakan 

software AutoCAD (2d) dan google skethup. 

 Gambar animasi 

Pembuatan gambar animasi akan dibuat menggunakan 

software Google SketchUp, Vray, Photoshop, Lumion dan Adobe 

Premier. 

 Gambar detail 

Pembuatan gambar detail yang digunakan untuk menunjang 

kejelasan gambar kerja akan dibuat menggunakan software 

AutoCAD (2d) dan Google SketchUp. 

d. Presentasi produk perancangan 
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Presentasi produk perancangan dibuat dengan menggunakan 

software Microsoft PowerPoint dan CorelDraw. 

 

1.4.5 Bagan Metoda Perancangan 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

1.5.1 BAB I : Pendahuluan 

Berisi uraian-uraian yang bersifat mengenalkan judul proyek. 

Uraian mengenai pengenalan akan dijabarkan dalam subbab-

subbab, meliputi ; gagasan awal dan alasan pemilihan judul proyek, 

tujuan dan sasaran dibahasnya proyek ini, lingkup pembahasan 

Diagram 1. 2 Bagan metode merancang 
Sumber : analisis pribadi, 2017 
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mengenai proyek ini, metoda pembahasan dan sistematika 

pembahasan yang akan dipakai untuk membahas proyek ini. 

 

1.5.2 BAB II : Tinjauan Proyek 

Berisi tentang gambaran umum mengenai proyek yang dipilih, 

berupa penjelasan proyek yang dipilih, berupa fungsi dan tugas 

utama, serta karakteristik dari judul proyek yang dipilih, latar 

belakang, perkembangan dan trend yang berkaitan dengan judul 

proyek. 

Pada bab ini, juga akan di bahas gambaran khusus dari proyek 

yang dipilih, berupa terminologi judul proyek, uraian kegiatan, 

pelaku, fasilitas dan prasarana yang ada dalam proyek, juga 

spesifikasi dan persyaratan guna mendesain proyek yang dipilih. 

 

1.5.3 BAB III : Analisa Pendekatan Program Arsitektur 

Berisi studi literatur yang berkaitan dengan judul proyek yang 

dipilih, berupa alternatif-alternatif yang memiliki pertimbangan-

pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut akan dipakai 

untuk menetapkan alternatif (dilakukan pada bab IV : Program 

Arsitektur) yang akan dipakai dalam judul proyek.  

Dalam bab ini, terdapat 3 pengklasifikasian, yaitu studi literatur 

yang berkaitan dengan : 

 Konteks Arsitektural 
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 Konteks Sistem bangunan 

 Konteks Lingkungan 

 

1.5.4 BAB IV : Program Arsitektur 

Berisi uraian program-program yang sudah ditetapkan 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan dalam bab 

III, program-program yang sudah ditetapkan ini, akan dipakai 

sebagai dasar untuk melakukan proses perancangan. 

 

1.5.5 BAB V : Kajian Teori 

Berisi kajian terhadap penekanan tema desain yang akan 

digunakan meliputi   uraian tema, studi preseden terhadap bangunan 

yang menggunakan tema sejenis, serta kemungkinan penerapan 

tema kedalam proyek yang dipilih. 

Dalam bab ini, juga berisi kajian terhadap permasalahan 

dominan dari proyek yang dipilih, meliputi uraian permasalahan 

dominan yang dilihat dari berbagai aspek, studi preseden terhadap 

proyek yang memiliki permasalahan sejenis, serta kemungkinan 

penerapan teori permasalahan dominan kedalam proyek. 

 

1.5.6 KEPUSTAKAAN 

Berisi tentang sumber-sumber data dan referensi yang 

digunakan, baik yang bersifat kepustakaan ataupun elektronik. 
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Meliputi daftar pustaka, daftar gambar, daftar tabel dan daftar 

bagan/diagram. 

 

1.5.7 LAMPIRAN 

Berisi data-data yang berkaitan dengan proyek Komplek Wisata 

Bahari digunakan sebagai data penyerta/pelengkap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


