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BAB  I PENDAHULUAN 

 

1. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

Pariwisata adalah tempat berkumpulnya sekelompok orang yang 

melakukan aktifitas berlibur dan bersantai dengan tujuan 

menghilangkan kejenuhan karena segala kegiatan aktifitas sehari – 

hari, berlibur dapat di lakukan dengan keluarga, pasangan, dan 

teman, sendiri. Pariwisata telah menjadi salah satu industri utama 

yang di minati karena perkembangan industri pariwisata  sangat 

pesat bagi tiap – tiap daerah yang mulai mengembangkan potensi - 

potensi daerah dengan tujuan menarik minat pengunjung 

wisatawan untuk meningkatkan perekonomian daerah. 

Rembang merupakan Kabupaten yang terletak di Propinsi 

Jawa Tengah, dengan luas wilayah sekitar 1.014 km2 dengan 

panjang garis Pantai 63 km. 35% dari luas wilayah Kabupaten 

Rembang merupakan kawasan pesisir seluas 355,95 km2. Dari 14 

kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang, 6 diantaranya yaitu 

daerah pesisir sebagian besar mata pencaharian penduduknya 

adalah sebagai nelayan, penambank ikan. Pesisir merupakan 

daerah pinggiran laut yang menjadi batas antara laut dan darat 
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yang di pengaruhi oleh pasang surut air laut, Pantai adalah sebuah 

garis laut dan darat  yang terbentuk oleh endapan pasir atau 

lumpur yang terbawa oleh air laut sampai ke darat sehingga 

menjadi tumpukan pasir itu di namakan pasir pantai.  

Kondisi garis pantai di Pasar Banggi Rembang sepanjang 

2.7km dengan kondisi masih alami dan banyak potensi yang dapat 

di kelola, salah satunya adalah pantai dengan hamparan pasir putih 

yang di tumbuhi pohon cemara di sepanjang garis pantai, biota laut 

ikan, terumbu karang, dan pulau – pulau kecil di sekitarnya. 

Pengunjung wisata pada umumnya sering menghabiskan waktu 

berlibur pada obyek wisata, sehingga fasilitas akomodasi seperti 

restaurant Resort Hotel adalah kebutuhan yang perlu di penuhi 

untuk tempat bersantai dan penginapan bagi pengunjung yang 

beristirahat atau  sekedar berkunjung  berwisata.  

Peraturan Pemerintah Kabupaten Rembang yang di 

tetapkan oleh Pemerintah Bupati Rembang dalam Nomer 8 Tahun 

2008 Tentang, Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut Dan Pulau – 

Pulau Kecil Di Kabupaten Rembang dengan penjabaran pengertian 

umum Peraturan pengelolaan Wilayah Pesisir, laut dan Pulau-

Pulau kecil harus bisa menciptakan keseimbangan antara dua 

kepentingan yang berbeda. Kepentingan yang pertama adalah 

untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari sumber kekayaan alam 

guna menunjang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat 

pesisir. Sedangkan kepentingan kedua adalah adanya jaminan 
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bahwa pemanfaatan sumber - sumber kekayaan alam wilayah 

pesisir dilakukan secara rasional agar dapat berlangsung dalam 

jangka waktu yang tidak terbatas, ( development ). 

 

1.2 Masalah Desain 

- Bagaimana perencanaan bangunan resort yang mampu  

pengoptimalan segala kondisin dan potensi pada Pantai Pasar 

Banggi Rembang ? 

- Bagaimana perencanaan konstruksi dan bahan material bangunan 

resort yang ramah lingkungan ? 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.3.1 Tujuan Pembahasan 

 Merencanakan masterplan eko-wisata makro sangat di 

butuhkan untuk memberi rasa nyaman bagi wisatawan yang 

berkunjung dari mancanegara atau lokal untuk ber rekreasi 

dan istirahat menginap. 

 Menyediakan fasilitas resort hotel, dan penunjang lainnya 

pada kawasan pariwisata. 

 Pengembangan pariwisata pada daerah Pesisir Pantai  

Pasar Banggi Rembang ber basis eko-wisata agar dapat 

menyetarakan antara kebutuhan dengan  kondisi alam tanpa 
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harus memberi dampak negatif pada suatu perancangan 

bangunan. 

 

1.3.2 Manfaat 

Masyarakat : 

- Membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar untuk 

menambah penghasilan. 

- Menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. 

- Meningkatkan perekonomian masyarakat. 

Pemerintah : 

- Menambah pendapatan asli daerah 

- Memudahkan pengawasan lingkungan dari kerusakan 

lingkungan. 

Akademisi:  

- Pariwisata ber basis eko-wisata memberi nilai edukasi pagi 

pengunjung, sektor kepariwisataan sejenis, dan pemerintah 

daerah. Tentang pentingnya menjaga kondisi alam dan 

lingkungan agar dapat di nikmati generasi secara menerus. 
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1.3.3 Sasaran  

Penyedian fasilitas akomodasi berupa “resort” yang 

dapat menjadi fasilitas pendukung sebagai tempat istirahat 

dan berlibur oleh wisatawan  mancanegara dan lokal, untuk 

sasaran pengunjung dapat menikmati potensi alam dan 

berbagai fasilitas pendukung lainnya, yang dapat di nikmati 

bagi wisatawan berbagai kalangan sekelompok anak muda, 

pasangan, keluarga, rekan kerja, traveler. 

1.4 Lingkup Pembahasan 

Perencanaan penyediaan fasilitas akomodasi berupa resort pada 

daerah Pesisir Pantai Pasar Banggi Rembang dengan tujuan 

memberi fasilitas pendukung bagi para wisatawan, dengan 

pendekatan eko-wisata perjalanan wisata yang memperdulikan 

keberlangsungan kondisi lingkungan. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

 

Bab I Pendahuluan 

Memuat penjelasan tentang deskripsi projek di mulai dari latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan , sasaran, manfaat, lingkup 

pembahasan yang meliputi metode arsitektural, lingkup 

pembahasan. 

Bab II Gambaran Umum Projek 
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Menjelaskan gambaran umum fungsi bangunan resort sebagai 

fasilitas akomodasi, yang di perlukan bagi pengunjung wisata untuk 

tempat beristirahat, beserta fasilitas yang terdapat pada sebuah 

resort.tinjauan projek sejenis di mulai dari jenis kondisi pantai dan 

pemilihan jenis resort sesuai kondisi lingkungan pantai. Pengertian 

umum Lokasi dan tapak terpilih di jelaskan mulai dari karakteristik, 

potensi, kendala, kondisi lingkungna tapak, kondisi sosial dan 

budaya sekitar tapak. 

Bab III Pemprograman Arsitektur 

Analisa fungsi dan aktifitas kegiatan pada bangunan resort, analisa 

studi aktifitas dan fasilitas sebagai pengelompokan aktifitas dan 

fasilitas antara pengunjung dan pengelola, analisa persyaratan 

ruang sebagai acuan setandar ruang pada resort, analisa besaran 

ruang resort sebagai perhitungan luasan ruang pada bangunan 

resort. 

Bab IV Penyelusuran Masalah 

Kajian komprehensif meliputi penelusuran kondisi lingkungan site , 

potensi dan kendala pada site, pernyataan ISU dan permasalahan 

desain, fokus kajian. 

Bab V Kajian Teoritik 

Penelusuran masalah merupakan observasi segala masalah yang 

terkait pada tapak dengan desain yang akan di lakukan, analisis 
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potensi dan kendala  bertujuan mengembangkan cara mengatasi 

kondisi permasalahan dan pengoptimalan potensi terhadap desain 

bangunan. Fokus desain pengembangan potensi dan 

permasalahan yang  berdampak pada perancangan desain, maka 

di perlukan fokus desain untuk lebih terencana. Elaborasi teoritik 

adalah teori – teori dengan kesamaan masalah desain yang dapat 

di kaji untuk membantu pedoman teori – teori yang akan di pakai 

dalam rencana desain. 

Bab VI Pendekatan Desain 

Penerapan pendekatan tema desain, Penetapan Konsep 

Perencanaan Sebagai Landasan. 

Bab VII Konsep Perancangan 

Konsep tata ruang, konsep bentuk, konsep lingkup bangunan, 

penerapan konsep struktur dan utilitas, konsep pemanfaatan air 

hujan dan air bersih, elektrikal, keamanan , kebakaran, manfaat 

teknologi bangunan yang dapat di hasilkan. 

Bab VIII Strategi Desain 

Gambaran Tahap Proses Perancangan Arsitektur 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 


