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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Projek 

 Obyek Wisata Taman Kartini yang dulu banyak dikunjungi 

masyarakat, kini mulai sepi dikarenakan orang-orang lebih memilih 

tempat wisata baru yang ada di Rembang khususnya tempat wisata 

pantai. Faktor lain yang menyebabkan Taman Kartini mulai sepi 

peminat adalah tempatnya yang sudah tidak menarik dan tidak layak 

lagi karena sudah ketinggalan tren pasar yang sedang populer saat 

ini. Beberapa bangunan / wahana sudah tidak layak untuk  dikunjungi 

karena banyak yang sudah rusak dan mangkrak seperti banyaknya 

wahana permainan yang sudah mangkrak karena jarang dipakai dan 

kurangnya maintenance yang menyebabkan menjadi berkarat, rapuh 

dan tidak dapat digunakan lagi.  

 Untuk keadaan beberapa bangunan yaitu kebun binatang mini, 

bioskop 3D mini, toilet, arena bermain anak, yang tidak memenuhi 

standar Taman Rekreasi dikarenakan beberapa kondisi bangunan 

yang sudah tidak layak dikunjungi karena adanya kesalahan dalam 

desain, alur sirkulasi yang tidak terintegrasi / tidak jelas. Hal ini 

membuat para wisatawan menjadi enggan untuk berkunjung ke 

Taman Kartini dikarenakan kondisi bangunan dan tempat yang 

sudah tidak layak untuk digunakan. 
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 TRP Kartini sendiri sampai saat ini masih banyak pengunjung 

terutama di wahana kolam renang nya, tapi banyak juga yang masih 

datang untuk sekedar menikmati panorama pantai. 

  Oleh karena itu perlu adanya redesain menjadi Taman Kartini 

baru supaya TRP Kartini ini layak dan memenuhi standar sebagai 

sarana rekreasi di Kabupaten Rembang. Untuk merubah menjadi 

Taman Kartini yang baru dibutuhkan adanya penataan ulang dengan 

cara merubah desain dan konsep sesuai dengan standar dan fungsi 

yang telah ditentukan serta penambahan fasilitas penunjang yang 

baru dan modern sesuai dengan perkembangan pasar yang sedang 

populer, ini bertujuan agar mampu menambah minat pengunjung 

untuk datang.  

1.2. Masalah Desain 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dibahas 

sebelumnya, maka permasalahan yang bisa diidentifikasi adalah 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana merancang sebuah bangunan dengan 

menggunakan tipologi bangunan pantai? 

b. Bagaimana cara mengatasi pengaruh iklim pesisir terhadap 

pemilihan material bangunan ? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Pembahasan 

1.3.1. Tujuan Pembahasan 

a. Membuat kajian arsitektural mengenai segala aspek yang 

mempengaruhi Redesain Taman Rekreasi Pantai Kartini 



3  

Rembang, agar menciptakan sebuah bangunan yang dapat 

memanfaatkan potensi alam lokal 

b. Mengkaji tentang penataan ruang dalam dan ruang luar di dalam 

tapak yang dapat mengoptimalisasi view dari dalam maupun ke 

luar bangunan 

c. Merancang bangunan pada Taman Rekreasi Pantai Kartini 

sesuai dengan lingkungan sekitar serta pemilihan material 

bangunan yang dapat merespon iklim di pesisir pantai 

 

1.3.2. Manfaat Pembahasan 

Manfaat yang ingin dicapai : 

A. Manfaat Akademik  

Sebagai sarana rekreasi dan pembelajaran tentang ilmu 

arsitektur di kawasan pesisir pantai dan juga bermanfaat 

sebagai objek studi banding untuk kalangan akademis 

maupun untuk tempat penelitian. 

B. Manfaat Praktis  

1. Masyarakat : 

a. Meningkatkan potensi wisata masyarakat dari kalangan 

manapun untuk mendapat hiburan didekat pantai 

b. Meningkatkan lapangan kerja untuk masyarakat sekitar 

Rembang 

(1) Pemerintah : 

(a) Dapat meningkatkan pendapatan Kabupaten 

Rembang 
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(b) Dapat menjadi Daerah Wisata Unggulan 

Kabupaten Rembang 

1.4. Sistematika Pembahasan 

A. BAB I Pendahuluan 

Bab 1 berisi uraian penjelasan tentang deskripsi projek yaitu 

mulai dari latar belakang projek, masalah desain, tujuan dan 

manfaat pembahasan, serta sistematika pembahasan Redesain 

Obyek Wisata Taman Kartini  

B. BAB II Gambaran Umum 

Pada Bab ini berisi 4 aspek yaitu Fungsi Bangunan, Lokasi 

dan tapak, Lingkungan tapak, serta lingkungan sosial budaya di 

sekitar lokasi Taman Kartini.  

C. BAB III PEMROGRAMAN ARSITEKTUR 

Berisi tentang special need and requirement analysis, 

analisa preseden dan special structure analysis mengenai proyek 

Redesain Taman Rekreasi Pantai Kartini Rembang. 

D. BAB IV PENYELUSURAN MASALAH DESAIN 

Bab IV Berisi tentang kajian komprehensif (analisa situasi 

potensi dan kendala) antara manusia, bangunan, dan lingkungan 

dengan kondisi factual, pernyataan isu / permasalahan / fokus 

desain. Pernyataan masalah menjadi dasar dalam seluruh analisa, 

dan menguraikan beberapa teori atau studi literature yang 

digunakan untuk dasar dalam pemecahan masalah desain. Analisa 
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komprehensif berisi tentang evaluasi purna huni dari proyek 

Redesain Taman Rekreasi Pantai Kartini Rembang. 

E. BAB V KAJIAN TEORITIK 

Pada Bab V berisi tentang uraian teori yang digunakan untuk 

dasar dalam pemecahan masalah desain berdasarkan pada 

pernyataan masalah desain dalam proyek Redesain Taman 

Rekreasi Pantai Kartini Rembang. 

F. BAB VI PENDEKATAN DESAIN 

Berisi tentang penetapan pendekatan perancangan sebagai 

dasar dalam pemecahan masalah yang berdasarkan pada 

pernyataan masalah desain yang ditetapkan dalam proyek 

Redesain Taman Rekreasi Pantai Kartini Rembang. 

G. BAB VII KONSEP PERENCANAAN 

Berisi tentang penetapan konsep perencanaan sebagai 

landasan dalam proses perancangan arsitektur, dan konsep 

perencanaan merupakan pernyataan sebagai pegangan atau 

landasan dalam proses perancangan arsitektur, konsep ruang dan 

tata ruang, konsep keruangan, konsep bentuk, konsep pelingkup, 

konsep struktur, konsep teknologi dalam proyek Redesain Taman 

Rekreasi Pantai Kartini Rembang. 

H. BAB VIII STRATEGI DESAIN 

Berisi tentang tahapan – tahapan atau skenario dalam 

merancang ulang proyek Redesain Taman Rekreasi Pantai Kartini 

Rembang. 
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I. Kepustakaan  

Berisi tentang data-data dan sumber referensi dari landasan 

perancangan arsitektur dari projek ini baik dari buku atau elektronik. 

Yang meliputi daftar pustaka, daftar gambar, daftar peta, daftar 

tabel, dan daftar diagram atau bagan. 

J. Lampiran  

Berisi data-data pelengkap yang berkaitan dengan projek 

Wisata Taman Kartini Rembang yang berupa gambar atau foto 

maupun data lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


