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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara maupun 

domestik di daerah pariwisata di Indonesia khususnya di pulau 

Karimunjawa menimbulkan permasalahan berupa kurang tersedianya 

lokasi wisata. Pulau Karimunjawa memiliki keindahan alam yang tidak 

kalah dengan pulau lain seperti Bali, Lombok, dsb. Namun keindahan 

tersebut belum dapat di manfaatkan dengan baik, sehingga wisatawan 

belum dapat terakomodasi untuk menikmati keindahan tersebut. 

Bisnis dalam sektor pariwisata di Indonesia memiliki 

perkembangan yang pesat, tidak terkecuali di Kabupaten Jepara, 

khususnya di Kepulauan Karimunjawa. Pesona keindahan kepulauan 

ini memiliki potensi untuk menyedot wisatawan domestik maupun 

mancanegara dengan kenaikan jumlah yang sangat signifikan dari 

tahun 1998 (455 jiwa) hingga 2015 (92.115 jiwa) (BPS Daerah 

Kecamatan Karimunjawa 2016) 

Menurut PP No. 50 tahun 2011 tentang RIPPARNAS, dan 

PERDA Jawa Tengah 2012 tentang RIPPARPROV 2012, Kepulauan 

Karimunjawa termasuk dalam salah satu dari 4 wilayah Destinasi 

Nasional. Hal itu juga menjadi dasar dalam pembangunan dan 

pengembangan tempat penginapan di Karimunjawa seperti Resort, 

Hotel, dan Homestay. Namun dengan adanya fasilitas penginapan 
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tersebut masih belum cukup memenuhi kebutuhan pengunjung 

domestik maupun mancanegara. 

Beach Leisure ini memiliki fasilitas yang hampir sama dengan 

Beach Leisure di tempat lain seperti di Bali. Fasilitas tersebut antara 

lain seperti, resturant,pool bar, sunset-view spot, infinity pool, dan 

tempat SPA, serta fasilitas penunjang seperti Cottage, Watersport dan 

toko souvenir. 

Kepulauan Karimunjawa memiliki keindahan alam yang tidak 

kalah cantik dengan pulau lainnya seperti Bali maupun Lombok, untuk 

di eksplorasi oleh wisatawan, sehingga sangat cocok jika pariwisata di 

Kepulauan Karimunjawa tidak hanya dilengkapi oleh penginapan tetapi  

juga dengan Beach Leisure, sehingga wisatawan dapat lebih 

merasakan kenyamanan untuk berlibur di Kepulauan Karimunjawa. 

Dari penjelasan diatas maka terpilih judul Beach Leisure di Pulau 

Karimunjawa sebagai usulan judul Proyek Akhir Arsitektur Periode 

LXXII. 

1.2 Tujuan Dan Sasaran 

Tujuan 

• Tujuan didirikannya Beach Leisure adalah untuk memanjakan 

wisatawan domestik maupun mancanegara dengan fasilitas yang 

di berikan oleh pihak Beach Leisure 

• Merupakan suatu bentuk usaha untuk memberikan kenyamanan 

untuk wisatawan yang berkunjung ke Kepulauan Karimunjawa, 

karena dapat menjadi salah salah satu nilai jual di Kepulauan 
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Karimunjawa, Kabupaten Jepara, sehingga dapat meningkatkan 

perekonomian di sektor pariwisata Indonesia bahkan dunia, serta 

meningkatkan devisa Negara. Beach Leisure ini bertujuan sebagai 

penunjang pariwisata di Kepulauan Karimunjawa selain 

tersedianya penginapan seperi hotel, homestay, dll. 

Sasaran 

• Meningkatkan perekonomian di sektor pariwisata bagi warga 

kepulauan Karimunjawa, dan juga meningkatkan perekonomian 

negara. 

• Memberikan pelayanan dan jasa, serta akomodasi rekreasi disertai 

penginapan yang menunjang rekreasi seperti resturant,pool bar, 

sunset-view spot, infinity pool, dan tempat penginapan seperti 

Cottage. Sasaran pengunjung yaitu dari kalangan anak muda yang 

ingin berekreasi dengan sekelompok teman atau komunitas, 

pasangan yang ingin berbulan madu, keluarga, dan individu yang 

ingin berelaksasi. 

1.3 Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan dalam Proyek Akhir Arsitektur berjudul 

Beach Leisure di Pulau Karimunjawa ini meliputi : 

• Lingkup dalam hal arsitektur, yaitu membahas tentang bagaimana 

mendesain sebuah Beach Leisure dengan menyatukan unsur alam 

pulau Karimunjawa. 

• Mendesain bangunan yang merespon iklim tropis dan kondisi alam 

setempat. 
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1.4 Metoda Pembahasan 

1.4.1 Metoda Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung. Data 

primer dapat diperoleh dengan metode sebagai berikut: 

• Survey 

Survey langsung ke lokasi site di Pulau Karimunjawa untuk 

melihat kondisi eksisting site dan  menganalisa kondisi sosial 

budaya di Karimunjawa. 

• Observasi 

Mengamati keadaan sekitar terkait dengan fasilitas, infrastruktur, 

dan utilitas yang sudah tersedia, misalnya listrik, sumber air, 

kondisi jalan. 

• Dokumentasi berupa foto atau video berkaitan dengan informasi 

yang diperlukan. 

• Melakukan wawancara dengan penduduk dan pemerintahan di 

Pulau Karimunjawa mengenai informasi yang diperlukan, 

misalnya data data jumlah wisatawan, peta kontur pulau, 

maupun transportasi menuju Pulau Karimunjawa sebagai bahan 

dasar perhitungan kapasitas Beach Leisure di Karimunjawa. 

• Survey proyek sejenis untuk mengetahui kebutuhan ruang, pola 

aktifitas, serta utilitas. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan tidak langsung. 

Misalnya didapatkan dari buku, majalah, internet, maupun thesis. Data 

sekunder sekunder dapat diperoleh sebagai berikut: 

• Studi literatur tentang fasilitas yang ada pada beach leisure untuk 

memenuhi kebutuhan pengunjung. 

• Peraturan Daerah tentang bangunan di tepi pantai sesuai Undang 

Undang 

• Mencari informasi mengenai beach leisure, serta fasilitas fasilitas 

penunjang dan pendukungnya. 

1.5 Metoda Pemrograman Arsitektur 

Metoda pemrograman dapat di lakukan dengan cara mencari data 

yang spesifik yang dapat digunakan sebagai dasar perancangan. 

Langkah langkah tersebut antara lain : 

• Menganalisa potensi dan masalah, dan merespon dari permasalahan 

tapak. 

• Menghitung jumlah kebutuhan dengan jumlah pengunjung dan 

kapasitas Beach Leisure. 

• Menghitung kebutuhan berdasarkan aktifitas yang terdapat dalam 

Beach Leisure yang meliputi aktifitas publik, dan servisnya. 

• Menciptakan sebuah suasana yang memberi kenyamanan dan 

menimbulkan kesan / rasa rileks dengan cara pengolahan Landscaping 

dan penataan ruang yang meliputi pemilihan perabot dan bahan 

material. 
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1.6 Metoda Perancangan Arsitektur 

Metoda perancangan arsitektur dilakukan meliputi empat tahap 

yaitu :  

1. Konsep 

a. Menentukan tema desain 

b. Menentukan konsep bentuk dan gubahan massa bangunan 

c. Menganalisa eksisting lokasi yang akan dibangun 

2. Desain skematik 

Desain skematik merupakan gagasan dari konsep desain hasil dari 

analisa yang sudah di lakukan. Lalu melakukan implementasi yang 

berupa desain dan menyajikan kedalam bentuk sketsa dan model 

tiga dimensi (3D). 

3. Pengembangan rancangan 

Tahap pengembangan rancangan yaitu mengembangkan desain 

yang berupa desain skematik menjadi desain skalatis 2 dimensi. 

Produk yang dihasilkan adalah : 

• Siteplan 

• Situasi 

• Denah 

• Tampak 

• Potongan 

4. Presentasi 

Presentasi dilakukan setelah melalui tahap pengembangan 

rancangan desain, yang merupakan tahap akhir dari proses 
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perancangan arsitektur. Untuk melengkapinya, digunakan 

perangkat lunak (software) untuk mengindahkan presentasi seperti 

AutoCAD, Corel Draw, dan Google Sketch Up. 

1.7 Sistematika Pembahasan 

  BAB 1. Pendahuluan 

 Pada bab ini berisi tentang latar belakang proyek, tujuan 

dan sasaran pembahasan, lingkup pembahasan, metoda 

pembahasan dan sistematika pembahasan. 

  BAB II. Tinjauan Proyek 

 Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum Beach Leisure, 

yang berisi tentang gambaran umum, latar belakang - 

perkembangan - trend, dan juga sasaran yang akan dicapai: 

tinjauan khusus mengenai Beach Leisure, yang berisi meliputi 

terminologi, kegiatan, spesifikasi dan persyaratan, deskripsi 

konteks, studi proyek sejenis, dan permasalahan desain, lalu 

dari data tersebut diambil batasan, anggapan, dan kesimpulan. 

  BAB III. Analisa Pendekatan Program Arsitektur 

Pada bab ini berisi tentang analisa pendekatan kawasan 

meliputi analisa konteks lingkungan, analisa skenario 

perencanaan kawasan, analisa kondisi sistem sarana dan 

prasarana. 

  BAB IV. Program Arsitektur 
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Pada bab ini berisi tentang program kawasan yang 

meliputi konsep program dan tema kawasan bangunan, tujuan 

perancangan, faktor penentu perancangan, faktor persyaratan 

perancangan, skenario program kawasan bangunan 

keseluruhan, program besaran luas kawasan, program sarana 

dan prasarana kawasan. Program masing-masing fungsi yang 

terdiri dari program kegiatan, sistem struktur, sistem utilitas, dan 

tapak kawasan. 

  BAB V. Kajian Teori 

Bab ini berisi tentang kajian teori penekanan/ tema desain 

dan kajian teori permasalahan dominan. 

 

  


