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BAB V KAJIAN TEORITIK 

5.1 Eleborasi Teori 

5.1.1 Klarifikasi resort 

Resort adalah lokasi wisata yang terencana dengan berbagi 

wisatawan tujuan memanfaatkan lokasi tersebut untuk 

kesegaran jasmani dan rohani yang dilengkapi dengan fasilitas 

penginapan dan sarana kegiatan rekreasi, olah raga dan 

beristirahat 1  

Hotel Resort adalah hotel pada kawasan wisata untuk untuk 

menginap yang dilengkapi  sarana penginapan yang dilengkapi 

sarana untuk kegiatan rekreasi, olah raga dan beristirahat 2.  

Hotel Resort Apung adalah hotel pada kawasan wisata untuk 

untuk menginap yang dilengkapi sarana kegiatan rekreasi, olah 

raga dan beristirahat.yang terapung berada diatas air dan tidak 

tenggelam serta jauh dari keramaian kota3 

5.1.2 Definisi ekowisata 

Dalam buku ‘The Ecotourism Society’ (1990)4 dikatakan 

bahwa ‘Ekowisata’ adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke 

area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi 

lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan 

penduduk setempat. Ekowisata adalah bentuk baru dari 

perjalanan bertanggungjawab ke area alami dan 
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berpetualang yang dapat menciptakan industri pariwisata 

(Eplerwood, 1999). 

5.1.3 Peraturan Daerah Rembang 5 

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.  

 

 

a. Kepentingan yang pertama adalah untuk 

mendapatkan manfaat ekonomi dari sumber 

kekayaan alam guna menunjang upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat pesisir. 

 

 

 

1 N. S. Pendit, Ilmu Pariwisata, Jakarta: Akademi Pariwisata Trisakti, 1999.  
 
2 C. Y. Gee, Resort Development and Management, New York: Waston –  
Guptil Publication, 1998 

3 Menurut metallinou ( 2006 ) pendekatan konsep ekologi 

4 Jurnal – Mukhlison Eplewood, dalam Chafid Fandeli., Pengusahaan 

Ekowisata. Yogyakarta : FakultasKehutanan Universitas Gadjah Mada. 2000 
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b. Sedangkan kepentingan kedua adalah adanya 

jaminan bahwa pemanfaatan sumber - sumber 

kekayaan alam wilayah pesisir dilakukan secara 

rasional agar dapat berlangsung dalam jangka waktu 

yang tidak terbatas, menghindari terjadinya 

kepunahan jenis keanekaragaman hayati.  

Diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan 

Wilayah Pesisir, laut dan Pulau-pulau Kecil di kabupaten 

Rembang ini diharapkan menjadi salah satu sarana untuk 

mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang lestari, 

yang mengatur rencana kegiatan pemanfaatan sumberdaya 

alam dengan memperhatikan keserasian, keterpaduan, 

kelestarian dan ketertiban. 

 

5.1.4  Kawasan Sempadan Pantai 6 

Sempadan pantai yang ditetapkan dalam RTRW 

Kabupaten/Kota merupakan daratan sepanjang tepian yang 

lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik 

pantai. Lebar sempadan pantai dihitung dari titik pasang 

tertinggi, bervariasi sesuai dengan fungsi/aktifitas yang 

berada di pinggirannya, yaitu  
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a. Kawasan Permukiman, terdiri dari 2 (dua) tipe :  

- Bentuk pantai landai dengan gelombang < 2 meter, lebar 

sempadan 30 - 75 meter.  

- Bentuk pantai landai dengan gelombang > 2 meter, lebar 

sempadan 50 - 100 meter.  

 

b. Kawasan Non Permukiman, terdiri dari 4 (empat) tipe :  

- Bentuk pantai landai dengan gelombang < 2 meter, lebar 

sempadan 100 - 200 meter.  

- Bentuk pantai landai dengan gelombang > 2 meter, lebar 

sempadan 150 - 250 meter.  

- Bentuk pantai curam dengan gelombang < 2 meter, lebar 

sempadan 200 - 250 meter.  

- Bentuk pantai curam dengan gelombang > 2 meter, lebar 

sempadan 250 - 300 meter.  

 

 

 

 

 

 5  peraturan pemerintah kabupaten rembang dalam Nomer 8 Tahun 2008 

6 Penyusunan Konsep Tata Ruang Kawasan Pantai, Direktorat Jenderal    Cipta 
Karya, Departemen Pekerjaan Umum, 1997.. 
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5.1.5 Dalam kontek Arsitektur, ada 3 Tipe Arsitektur Berbasis Air 7 

- Bertiang (Stilt House) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam penerapan konstruksi panggung bada bangunan 

memungkinkan air / banjir dan  gelombang melewati bawah  

bangunan Ketinggian lantai harus  memperhatikan pasang atau 

gambar : 5.1 Bertiang (Stilt House) 

Sumber : Kearifan lokal rumah amfibi di kampong 
pahandut palangkaraya 
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banjir  tertinggi konstruksi tiang harus  memperhatikan tekanan arus 

(bila  banjir) dan kekuatan pengaku ke  tancapan tiang. 

- Terapung (Floating House) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerapan konstruksi apung memungkinkan bangunan dapat 

mengikuti  ketinggian air, prinsip konstruksi apung perlu 

keseimbangan agar  bangunan  tak miring, Perlu memperhatikan 

gambar : 5.2Terapung (Floating House) 

Sumber : Kearifan lokal rumah amfibi di kampong pahandut 
palangkaraya 
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gelombang, perlu tiang pengikat / tali tambatan  agar rumah tak 

bergerak terbawa  arus air. 

 

- Amfibi (Amphibious House) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gambar : 5.3 

amfibi ( amphibious house) 

Sumber : Kearifan lokal rumah amfibi di kampong 
pahandut palangkaraya 
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Penerapan pada konstruksi amfibi memungkinkan bangunan untuk 

mengapung  mengikuti ketinggian air dan untuk napak  saat tak berair 

perlu konstruksi landasan / lantai sebagai  pijakan bangunan saat 

napak perlu prinsip keimbangan agar bangunan tak miring, saat 

mengapung perlu memperhatikan gelombang, perlu tiang pengikat 

untuk pegangan saat  turun dan naik. 

 

5.1.6 Pembangkit Listrik Tenaga Pasang Surut ( PLTPs ) 

Penelitian dan pemetaan potensi energi arus laut merupakan salah 

satu upaya penting dalam mengekplorasi sumber energi non 

konvesional dari laut. Energi arus laut sebagai energi terbarukan 

adalah energi yang cukup potensial di wilayah pesisir terutama pulau-

pulau kecil di kawasan timur (Erwandi, 2006).8  

Hidrodinamika Indonesia (UPT LHI) BPPT mulai menguji coba 

prototipe Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL). 

Turbin PLTAL yang dipasang adalah turbin poros vertikal tipe Darrieus 

berbilah turbin lurus. Berdiameter putar 2 m dan panjang bilah 2 m, 

dengan efisiensi total 35%, turbin dapat menghasilkan listrik 2 kW pada 

kecepatan arus 1.4 m/detik.  

Generator PLTAL yang digunakan adalah generator tipe magnet 

permanen (permanent magnetic generator) dengan kapasitas 3.5 kW 

pada putaran 250 rpm. Untuk menstabilkan daya listrik yang naik turun 
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mengikuti naik turunnya kecepatan arus laut maka output listrik AC 

diubah menjadi DC. 

Pembangkit listrik tenaga pasang surut ( PLTPs ) pertamakali di 

terapkan pada saint malo  di Perancis, dengan menghasilkan listrik 240 

MW, yang dibangun tahun 1966.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 wijanarkajurusan Arsitektur, Fakultas Teknik,  Universitas Palangka Raya (UPR) 

Kearifan lokal rumah amfibi di kampong pahandut palangkaraya 

8 Erwandi, Anggota tim perekayasa UPT Laboratorium Hidrodinamika Indonesia, BPPT 

9 SCHAIL CLAUDIA, mehr strom durch meeresstrome, dalam majalah : 10 tec 21. 

 


