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BAB V 

KAJIAN TEORI WISATA BAHARI DI PANTAI MOROREJO JEPARA 

 

5.1 Kajian Teori Penekanan / Tema Desain Arsitektur Populis 

Tema desain yang dipilih untuk proyek Wisata bahari di Pantai 

Mororejo jepara ini adalah arsitektur populis. Latar belakang dipilihnya 

tema desain ini berawal dari fungsi proyek itu sendiri serta tujuannya 

yaitu meningkatkan ekonomi warga sekitar melalui di bangunnya wisata 

bahari ini. Dari proyek ini nantinya diharapkan warga dapat menerima 

pemasukan lebih melalui pengelolaan proyek ini yang melibatkan 

warga sekitar. Selain itu penggunaan bambu dan bahan-bahan 

bangunan yang mudah diperoleh di sekitar tempat tersebut. Sehingga 

warga sekitar akan terkena dampak dari saat akan dimulai 

pembangunan-proyek ini beroperasi. 

 

5.1.1 Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Tema Desain 

a. Pengertian 

Arsitektur Populis menurut A Rudyanto Soesilo (Tipologi 

Arsitektur) adalah : 

- Diperuntukkan bagi rakyat dalam pengertian orang kebanyakan 

termasuk masyarakat miskin. 

- Lebih mengutamakan pada azas kegunaan dalam arti tempat 

berteduh / shelter, untuk memenuhi hakekat dasariah dari 

arsitektur. 
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- Kadang mengabaikan unsur kekuatan (Firmitas) apalagi 

keindahannya (Venustas). Termasuk didalamnya Arsitektur Folk 

dan Vernacular. 

 

5.1.2 Studi Preseden  

a. Floating Bamboo Home By. H&P Architechts 

 

Gambar 5. 1 Eksterior Floating Bamboo Home  
Sumber : dokumen pribadi, 2017 

 

Lokasi : Vietnam 

Nilai-nilai arsitektur populis pada bangunan : 

- Material bangunan 

Pemilihan material bangunan menggunkan bambu, yang 

memberikan kesan natural dan alami. Dan tidak menggunakan 

biaya tinggi karena bambu relatif lebih murah dibanding material 

lain. 
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- Bentuk Bangunan 

Bentuk fasad bangunan yang cenderung tradisional. Serta 

terlihat lebih mengutamakan fungsi bangunan dibanding 

keindahannya. 

- Suasana Bangunan 

Suasana bangunan ini terlihat nyaman dengan bambu 

sebagai material utamanya.  

 

Gambar 5. 2 Interior Floating Bamboo Home  
Sumber : dokumen pribadi, 2017 
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b. Kali Code, Jogjakarta 

 

Gambar 5. 3 Suasana Kali Code  
Sumber : dokumen pribadi, 2017 

 

Lokasi : Indonesia 

Arsitek : Romo Mangun 

Nilai-nilai arsitektur populis pada bangunan : 

- Fasad bangunan 

Fasad bangunan dibuat lebih menarik dengan adanya 

perpaduan warna-warna yang berbeda. Sehingga kesan kumuh 

dapat sedikit dihilangkan. 

- Fungsi bangunan 

Bangunan ini adalah tempat tinggal warga di sekitaran kali 

code. Tadinya kampung ini adalah kampung kumuh seperti yang 

ada di daerah lain pada umumnya. Namun karya romo mangun 

yang memberikan warna-warna serta membimbing komunitas 

“The Homeless” menjadikan kawasan ini menjadi obyek wisata. 
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5.1.3 Kemungkinan Penerapan Teori Tema Desain 

Berdasarkan studi terhadap pengertian dan karakteristik arsitektur 

populis, serta studi terhadap bangunan terkait, maka hal-hal yang 

dapat diterapkan di dalam proyek Wisata bahari adalah sebagai 

berikut : 

a. Pemilihan Material 

Penggunaan material low cost sangat mempengaruhi 

penerapan arsitektur populis. Pemilihan bambu serta material yang 

mudah didapat di sekitar lokasi proyek dapat menjadi pilihan utama. 

b. Bentuk Bangunan 

Bentuk bangunan dari Wisata bahari dapat menerapkan bentuk 

neo vernakular. Yaitu bentuk yang menerapkan nilai-nilai tradisional. 

Hal ini kan memperkuat kesan popoulis dalam bangunan ini. 

c. Fungsi Bangunan 

Fungsi bangunan ini nantinya yang menjadi fokus utama. Yaitu 

memaksimalkan potensi alam serta SDM di sekitar lokasi proyek. 

Dengan tujuan agar masyarakat sekitar yang dapat mengelola serta 

menikmati hasil dari di bangunyaa Wisata Bahari ini. 
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5.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan Struktur Di Pesisir Pantai 

Direncanakan berada di pinggiran pantai, membuat proyek Wisata 

Bahari di Pantai Mororejo Jepara memiliki permasalahan dominan 

mengenai penyelesaian masalah membangun di pinggiran pantai. 

5.2.1 Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Permasalahan Dominan 

a. Struktur 

Pemilihan struktur yang benar-benar harus di pertimbangkan 

mengingat lokasi proyek berada di pesisir. Hal ini dikarenakan 

pengaruh alam terutama angin laut yang mungkin akan 

mengurangi fungsi struktur yang akan diguanakan. 

5.2.2 Studi Preseden 

Tamarind Kitchen & Lounge 

 

Gambar 5. 4 Eksterior Tamarind Kitchen & Lounge 
Sumber : dokumen pribadi, 2017 

 

Lokasi : Nusa Dua, bali 

Berada di kawasan Nusa Dua, Tamarind Restaurant Bali 

merupakan sebuah karya yang dapat memberikan pengalaman 

makan yang tak terlupakan bagi wisatawan yang berkunjung. 
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Lokasinya yang berada di tepi pantai membuat bangunan ini 

menggunakan struktur dan anyaman bambu. Hal ini dapat 

menghemat biaya dikarenakan bahan baku yang mudah di 

dapatkan. Selain itu struktur bambu ini di nilai lebih memiliki 

ketahanan terhadap angin laut dibandingkan dengan baja. 

 

Gambar 5. 5 Interior Tamarind Kitchen & Lounge 

Sumber : dokumen pribadi, 2017 

 

5.2.3 Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

Berdasarkan studi proyek dengan permasalahan sejenis, maka 

berikut adalah kemungkinan penerapan teori mengenai :  

a. Struktur 

Dengan menggunakan struktur bambu, kayu serta beton pada 

bangunan ini akan membuat struktur tidak terpengaruh oleh angin 

laut yang membawa kadar garam. Yang apabila menggunakan baja 

dapat terjadi korosi akibat terkena angin laut secara terus menerus. 

 


