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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Proyek  

1.1.1 Gagasan Awal  

 Pariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi penting. Hal 

tersebut di buktikan dengan ditempatinya urutan ketiga penerimaan 

devisa setelah komoditi minyak dan gas bumi serta minyak kelapa 

sawit pada tahun 2009. Hingga saat ini, sektor pariwisata merupakan 

sektor penghasil utama devisa di Indonesia yang mampu menambah 

lapangan pekerjaan dan meningkatkan ekonomi masyarakat.Sehingga, 

tidak heran apabila pariwisata menjadi salah satu program prioritas 

pemerintah. 

Berbagai macam objek wisata tersebar di seluruh Indonesia. Salah 

satunya, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki objek wisata 

pantai dan laut di sepanjang Sabang hingga Merauke dengan potensi 

yang tidak kalah unggul dibandingkan dengan objek wisata pantai di 

negara lain.  

Salah satu daerah yang menyajikan berbagai macam objek wisata 

adalah Jepara. Jepara merupakan sebuah kabupaten di provinsi Jawa 

Tengah yang dikenal oleh masyarakat luas sejak dulu dengan 

kerajinan ukiran yang telah dipandang di dunia nasional maupun 

internasional. Selain sumber daya manusianya yang unik,Jepara juga 

memiliki sumber daya alam yang tidak kalah menarik. Diantaranya 

merupakan kawasan pantai dengan potensi wisata yang tinggi. Tidak 

https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_bumi
https://id.wikipedia.org/wiki/Gas_bumi
https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_kelapa_sawit
https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_kelapa_sawit
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hanya memamerkan keindahan alam pantai, terumbu karang hasil dari 

usaha nelayan local di perairan laut jepara pun mulai diminati 

wisatawan.(http://www.antaranews.com/berita/649628/terumbu-karang-perairan-

jepara-mulai-diminati-wisatawan) 

Beberapa kawasan pantai yang berada di pesisir Jepara telah 

diolah sehingga memiliki akomodasi dan fasilitas yang cukup baik. 

Tetapi, tidak sedikit pula kawasan yang belum terolah bahkan 

tersentuh.Sehingga, untuk mengoptimalkan potensi alam yang ada di 

Jepara, dibutuhkan fasilitas yang dapat mendukung serta 

memperkenalkan potensi tersebut kepada masyarakat luas.  

 Perancangan Resort terapung ini merupakan perancangan yang 

tergolong baru di Jepara. Diharapkan dalam jangka waktu kedepan 

dapat menunjang dan mendukung pengembangan sektor wisata alam 

di kawasan pantai Jepara. Design bangunan ini menggunakan system 

terapung yang ekologis dan desain yang masih jarang digunakan yaitu 

tidak bertumpu pada daratan melainkan ada diatas permukaan air laut, 

sehingga diharapkan ramah terhadap kehidupan terumbu karang. 

Selain kelebihan tersebut, fasilitas yang akan diberikan pada 

rancangan resort bintang empat ini terdiri dari jogging track, fasilitas 

rekreasi seperti canno, dan banana boat.Desain bangunan 

menggunakan langgam neo-vernacular yang akan mencerminkan 

desain bangunan tradisional khas jepara, sehingga mampu membuat 

pengunjung mampu mengenali budaya yang ada di daerah ini.  
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1.1.2 Alasan Pemilihan Judul  

1.1.2.1 Kepentingan Mendesak (Urgency) 

 Semakin berkembangnya sektor pariwisata di Jepara, 

khususya wisata pantai, membuat banyaknya wisatawan yang 

melirik kota Jepara untuk dijadikan destinasi wisata. Hal itu 

terbukti karena objek wisata pantai merupakan objek wisata 

dengan pendapatan tertinggi di Jepara. Oleh karena itu, 

diperlukan adanya akomodasi dan fasilitas yang dapat 

menunjang kegiatan pariwisata tersebut. Salah satu fasilitas 

yang dibutuhkan adalah penginapan.Tercatat terdapat total 47 

jenis penginapan baik hotel berbintang, hotel melati, 

homestay, dan jenis penginapan lainnya hingga tahun 2015 di 

Jepara dengan total kamar 689 kamar. 9 penginapan 

diantaranya merupakan resort.                                  

(https://jeparakab.bps.go.id/webbeta/frontend/linkTabelStatis/view/id/523 )  

Dengan jumlah pengunjung wisatawan yang menginap 

sebanyak 35.721 wisatawan ( 33.767 wisatawan domestic dan 

1.954 wisatawan manca ) di tahun 2011. 

(https://tempatiklanjepara.wordpress.com/2011/04/10/statistik-kunjungan-

wisatawan/ ). Meskipun terlihat kecil, jumlah wisatawan di Jepara 

melonjak pada saat high season atau liburan nasional hingga 

mengakibatkan hotel-hotel di sekitar pantai penuh.  
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1.1.2.2 Kebutuhan (Need) 

 Pariwisata merupakan salah satu program prioritas 

pemerintah karena terbukti menghasilkan devisa untuk negara 

yang mampu menambah lapangan pekerjaan dan 

meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia. Di Jepara, dari 

tahun ke tahun, angka kemiskinan semakin menurun. Bahkan 

di tahun ini, Jepara berada dalam posisi keenam kemiskinan 

terendah di Jawa Tengah. Dengan berbagai potensi alam dan 

manusia yang ada di Jepara, sektor wisata diharapkan mampu 

mempertahankan serta mendongkrak laju perkembangan dan 

pembangunan di kabupaten ini.Tetapi, sangat disayangkan 

kurangnya icon wisata yang mampu menarik wisatawan 

domestik maupun manca sehingga potensi-potensi alam di 

Jepara tidak terlalu diperdulikan. 

  Penginapan, hotel, wisma maupun resort yang ada di 

jepara, rasanya masih kurang memaksimalkan potensi alam di 

sekitarnya, adapun pengolahan sumber daya alam nya masih 

sangat minim.Padahal, selain keindahan alam, Jepara juga 

merupakan salah satu sentral pemasok ikan kering di 

Indonesia. Selain itu, daya tarik terumbu karang yang 

diupayakan oleh nelayan lokal juga mulai memperlihatkan 

hasil.  

 Oleh karena itu, resort terapung ini diharapkan dapat 

menjawab kebutuhan dan memberikan pilihan penginapan 

yang mengusung aspek ekologi, dengan memanfaatkan 
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pariwisata pantai dan laut.Selain dapat digunakan untuk 

menunjang fasilitas pariwisata, resort ini juga bisa 

mengedukasi masyarakat tentang hidup berdampingan 

dengan alam sekitarnya, yaitu lautan. 

 Pemilihan design yang tidak memanfaatkan lahan hijau di 

daratan yang telah semakin berkurang serta guna membantu 

kelangsungan hidup terumbu karang yang mampu 

mengedukasi masyarakat untuk memenfaatkan potensi alam 

dengan meminimalkan resiko kerusakan alam. Resort ini juga 

akan dilengkapi oleh fasilitas penginapan yang berbeda dari 

penginapan yang lain, seperti jogging track, fasilitas rekreasi 

seperti canno, dan banana boat.Sehingga, diharapkan resort 

terapung ini mampu menjadi pilihan penginapan oleh 

wisatawan manca maupun domestik. 

 

1.1.2.3 Keterkaitan (Relevancy) 

  Proyek resort terapung sangat erat hubunganya 

dengan sumber daya alam serta hubungan nya dengan wisata 

sebagai salah satu fasilitas yang dapat mendukung dan 

mendongkrak pariwisata yang ada di Jepara. Dimana hal 

tersebut sangat mempengaruhi tingkat ekonomi masyarakat di 

daerah ini karena sektor wisata merupakan pendapatan 

tertinggi di Jepara.  
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1.1.2.4 Ketertarikan (Interest) 

  Jepara merupakan kabupaten dengan kawasan 

pantai dan laut yang cukup banyak dan indah. Serta menjadi 

kabupaten yang diminati untuk dikunjungi oleh wisatawan baik 

domestic maupun mancanegara karena Sumber daya alam 

dan manusianya yang menarik. 

  Saat ini masih sedikit sekali fasilitas penginapan di 

wilayah Jepara dengan desain yang mampu menarik 

perhatian wisatawan. Dengan sumber daya alam yang sangat 

menarik, penginapan-penginapan di wilayah ini rasanya 

tidakmemperhatikan hal tersebut. Hal ini membuat potensi 

pantai dan laut yang ada pun terabaikan. 

  Hanya ada satu atau dua wisma / hotel apung dengan 

fasilitas kurang cukup menarik atau tidak dikemas cukup 

menarik di Jepara. Sehingga, dengan adanya “Resort 

Terapung di Jepara”  diharapkan mampu menjadi salah satu 

daya tarik wisatawan domestic dan manca untuk berkunjung. 

 

1.2 Tujuan dan sasaran Pembahasan  

• Mendapatkan kajian mengenai aspek-aspek, faktor, dan segala hal 

yang mempengaruhi perancangan sebuah Resort Terapung agar 

mampu menciptakan suatu rancang bangun yang berbeda serta 

mampu bersinergi dengan kawasan sekitar. 

• Dapat menjadi pusat edukasi bagi pengunjung tentang menariknya 

sebuah bangunan yang berada diatas permukaan air laut.  
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• Mendapatkan kajian tentang bentuk massa dan pengolahan fasad 

yang menarik agar dapat menjadi bangunan yang menarik perhatian 

pengguna serta mampu memperlihatkan desain bangunan tradisional 

yang ada di kawasan tersebut.  

• Mendapatkan kajian tentang pola kegiatan yang  ada pada sebuah 

resort terapung agar sirkulasi dan tatanan ruang mampu mendukung 

tiap kegiatan agar berjalan dengan baik. 

• Mengkaji lingkungan sekitar resort ini agar dapat memberi timbal balik 

yang seimbang. 

• Mengkaji system struktur dan utilitas yang baik pada sebuah bangunan 

terapung agar tidak mengganggu ekosistem atau lingkungan resort ini 

berada.   

 

1.3 Lingkup Pembahasan  

 Pada desain “Resort Terapung di Jepara”dengan pendekatan Neo-

Vernakular ini, lingkup pembahasan akan dijelaskan sebagai berikut: 

 

1.3.1 Deskripsi Proyek 

Deskripsi proyek mengenai Resort Terapung di Jepara  ini berisi 

tentang pembahasan terminologi, spesifikasi proyek menyangkut 

fasilitas yang disediakan, kegiatan, pelaku, persyaratan desain dan 

hal-hal lain yang berpengaruh pada desain, sistem bangunan, dan 

lingkungan. 
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1.3.2 Analisa Program Arsitektural 

Pada perancangan bangunan ini, Analisa program arsitektural  

terdiri dari analisa pendekatan arsitektur seperti studi pola kegiatan, 

kebutuhan ruang, dan persyaratan lainnya mengenai sebuar resort. 

Pendekatan sistem bangunan yang membahas tentang sistem struktur, 

utilitas, dan teknologi yang diterapkan pada sebuah bangunan resort 

terapung di atas laut, serta analisa konteks lingkungan

 yangmenyangkutanalisatapaktentangkondisi eksisting. 

 

1.3.3 Program Arsitektur 

Menjelaskan tentang konsep program berkaitan dengan tema 

desain, tujuan perancangan, faktor penentu, faktor persyaratan 

perancangan, serta program arsitektural. 

 

1.3.4 Kajian Teori 

Berisi kajian teori tentang teori penekanan desain dan teori 

permasalahan dominan (core issue) berupa uraian interpretasi dan 

studi preseden. 

 

1.4 Metode Pembahasan  

1.4.1 Metode Pengumpulan Data  

Metoda pengumpulan data akan dilakukan dengan dua cara, yaitu 

pengumpulan data primer (langsung) dan pengumpulan data sekunder 

(tidak langsung) 
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• Pengumpulan data primer 

Pengumpulan data primer akan di dapatkan dari narasumber 

yang berkaitan langsung dengan proyek ini. Data primer yang 

dilakukan dapat menghasilkan data informasi serta dokumentasi 

yang dapat diajukan sebagai data utama atau acuan dalam 

pembuatan Landasan Teori Pemrograman dan skematik desain. 

Berikut langkah  langkah yang akan dilakukan dalam observasi 

yaitu: 

- Melakukan studi banding dengan proyek sejenis atau serupa 

dengan proyek Resort/bangunan umum dengan system 

Terapung. 

- Melakukan observasi lapangan  ke area yang akan di gunakan 

sebagai tempat proyek ini akan dilaksanakan  

- Melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan, 

seperti dinas tata kota dan lingkungan.  

- Mengamati keadaan lingkungan yang akan digunakan untuk 

membangun desain bangunan ini.  

 

• Pengumpulan Data Sekunder  

Pada sebuah proyek, pengumpulan data tidak hanya dilakukan 

dengan pengumpulan data primer, melainkan akan ditunjang 

dengan sebuah pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data 

sekunder bertujuan untuk melengkapi data primer yang sudah 

didapatkan. Berikut ini adalah pengumpulan data sekunder yang 

akan dilakukan antara lain: 
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- Mencari literature yang bersangkutan dengan pembangunan 

resort. 

- Mencari literature tentang sistematika membangun bangunan 

terapung di pantai. 

- Mencari data tentang RTRW dan RDTRK kabupaten Jepara  

 

1.4.2 Metoda Penyusunan dan Analisis 

• MetodeInduktif 

Dengan melakukan studi banding pada projek yang memiliki fungsi 

sejenis, sehingga dapat diperoleh data dan informasi yang akan 

menunjang didalam proses perencanaan dan perancangan projek. 

• Metode Deduktif 

Dengan mencari data berupa standar maupun regulasi yang 

berlaku dan menjadikannya sebagai acuan dan dasar dalam proses 

perencanaan dan perancangan projek. 

 

1.4.3 Metode Pemrograman  

• Tahap Pengumpulan Data 

Merupakan awal dari proses penyusunan program, dimana 

diperoleh data yang akan digunakan sebagai acuan dari berbagai 

sumber baik observasi lapangan pada objek kompleks sejenis, 

wawancara maupun studi literatur dari buku. 

• Tahap Analisis 

Pada tahap ini data yang telah diperoleh sebelumnya diolah 

kembali dengan menganalisa atau memilah – milah berbagai data 
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yang ada. Hasil dari tahap ini dipergunakan sebagai acuan utama 

dan akan disatukan kembali dalam tahap berikutnya. Penyusunan 

program dan permasalahan utama akan muncul pada tahapan ini. 

• Tahap Sintesa 

Pada tahap ini merupakan tahapan mensintesa atau 

menyatukan kembali analisa yang telah dilakukan sebelumnya 

guna memasuki proses perencanaan sebelum memasuki proses 

perancangan. Tema perancangan, pra rancangan, skematik desain 

berada pada tahap ini. 

 

1.4.4 Metode Perancangan Arsitektur 

Tahap ini merupakan implementasi dari analisa dan program yang 

sudah dilakukan menjadi desain grafis dalam bentuk skematik desain, 

implementasi, dan gubahan massa. 

1.4.4.1 Konsep Perancangan Arsitektur 

Konsep perancangannya adalah resort dengan desain 

neo-vernakular rumah tradisional Jepara serta untuk desain 

bangunanya memanfaatkan Sumber Daya Alam yaitu 

berupa pantai yang akan di buat dengan system terapung, 

seperti tempat tinggal nenek moyang pesisir kita jaman 

dahulu. Namun, desain ini tidak akan melupakan 

kenyamanan bagi pengunjung.  

1.4.4.2 Rancangan Skematik Pengembangan 

Rancangan Skematik Pengembangan terbagi menjadi 

dua yaitu lingkup tapak dan lingkup bangunan.Lingkup tapak 



12 
 

terdiri dari area wisata yang berupa mangrove, sport center 

dan berbagai bagiannya, area parkir, dan ruang terbuka 

hijau. Sedang pada lingkup bangunan adalah bangunan 

resort itu sendiri yang berupa kamar kamar, tempat spa, 

restoran serta toko oleh-oleh khas Jepara pada khususnya.  

1.4.4.3 Pembuatan Detail 

Pembuatan detail bangunan dilakukan pada bagian 

yang dirasa sulit dan butuh penjelasan tambahan.  
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1.4.5 Bagan Metode Perancangan  

 

 

“Bagan 1.1- Metode Perancangan” 
Sumber : Analisa Pribadi 
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1.5 Sistematika Pembahasan  

BAB I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang uraian pendahuluan dan pemaparan rangka 

pemikiran awal mengenai materi Landasan Teori dan Program menyangkut 

tentang latar belakang proyek Resort Terapung, tujuan dan sasaran 

pembahasan, lingkup pembahasan, metoda pembahasan, dan sistematika 

pembahasan yang akan digunakan. 

 

BAB II. TINJAUAN PROYEK 

Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum yang merupakan gambaran 

umum tentang wawasan pengertian proyek, seperti latar belakang dan 

sasaran yang akan dicapai, tinjauan khusus yang berisi tentang terminologi, 

kegiatan, spesifikasi dan persyaratan desain. Dan terakhir adalah kesimpulan, 

batasan, dan anggapan 

 

BAB III. ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Pada bab ini berisi tentang studi mengenai pendekatan untuk program 

yang digunakan seperti analisa pendekatan arsitektur, analisa pendekatan 

sistem bangunan dan analisa pendekatan konteks linkungan. 

 

BAB IV. PROGRAM ARSITEKTUR 

Pada bab ini berisi uraian mengenai konsep program, tujuan perancangan 

seperti faktor penentu perancangan, faktor persyaratan perancangan, dan 

membahas tentang program arsitektur seperti program kegiatan, program 

sistem struktur, dan program sistem utilitas. 
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BAB V. KAJIAN TEORI 

Pada bab ini berisi uraian tema kajian meliputi kajian teori 

penekanan/tema desain seperti uraian interpretasi dan elaborasi, studi 

preseden, dan rencana penerapan teori tema desain, dan kajian teori 

permasalahan dominan. 

 

KEPUSTAKAAN 

Berisi tentang sumber-sumber data yang berasal dari buku, jurnal, 

skripsi, maupun situs resmi yang digunakan dalam penyusunan Landasan 

Teori dan Program. 

 

LAMPIRAN 

Berisi hal-hal yang berkaitan dengan proyek “Resort Terapung di 

Jepara” yang digunakan sebagai data penyerta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


