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BAB IV 

PENELUSURAN MASALAH DESAIN 
 

 
 

4.1. Kajian Komprehensif 

4.1.1. Potensi dan Kendala 

1. Potensi  

a. Obyek Wisata TRP Kartini memiliki keunggulan, berupa 

aksesbilitas yang tinggi menuju lokasi karena terletak tepat 

disisi jalur Pantai Utara Pulau Jawa (Jalur Pantura) 

b. Mengembangkan potensi wisata bahari menjadi produk 

wisata yang memiliki daya saing dan keunikan, seperti 

pembangunan waterfront atau breakwater yang membelah 

laut. 

c. Kegiatan memancing dengan disediakan fasilitas prasarana 

dan sarana sehingga memudahkan wisatawan untuk 

menikmati fasilitas tersebut 

d. Kegiatan penyelenggaraan hiburan dan atraksi wisata daerah 

yang memiliki daya tarik untuk dikunjungi 

e. Memiliki bangunan peninggalan jaman Belanda dan Jangkar 

Dampo Awang yang memiliki nilai sejarah 

f. Adanya fasilitas Kolam Renang yang menjadi tujuan utama 

para wisatawan yang selama ini mampu memberikan 

kontribusi pendapatan yang tinggi. 
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2. Kendala 

a. Persaingan dengan obyek wisata di sepanjang jalur 

pantura yang memiliki kesamaan potensi sebagai obyek 

wisata bahari dan wisata budaya  

b. Persaingan dengan obyek wisata di sepanjang jalur 

pantura yang dilengkapi dengan sarana prasarana wisata 

modern yang memiliki daya tarik tinggi bagi para 

pengunjung 

c. Kesadaran dan perilaku masyarakat sekitar kurang 

mendukung dan cenderung merusak 

d. Luas lahan terlalu kecil dan tata letak (konfigurasi lahan) 

kurang utuh 

e. Papan petunjuk sebagai eye-catching terlihat kurang 

menonjol 

f. Sebagian besar sarana dan prasarana dalam kondisi 

kurang terpelihara dan tidak tertata baik 

g. Fasilitas permainan anak-anak masih sangat terbatas, 

dalam kondisi rusak dan tidak terpelihara dengan baik 

h. Fasilitas untuk menikmati keindahan panorama laut lepas 

(gazebo dan anjungan) sangat terbatas dan dalam kondisi 

kurang tertata baik 

i.  Fasilitas kolam renang yang memiliki ukuran relatif kecil 

dengan sistem pasokan air yang terbatas 
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4.1.2. Pernyataan Isu / Permasalahan / Fokus Desain 

1. Pernyataan Isu 

  a. Adaptasi 

 Adaptasi terhadap lingkungan, perubahan kondisi 

alam/iklim, bentuk/morfologi bangunan terhadap 

lingkungan sekitar yang mayoritas merupakan permukiman 

nelayan. Jadi, dalam perancangan bangunan di TRP Kartini 

mengambil pendekatan arsitektur kontekstual dimana 

bentuk bangunan harus menyesuaikan lingkungan sekitar. 

b. Pemanfaatan Teknologi 

Letak tapak yang berada di tepi pantai dengan kondisi 

iklim tropis, maka harus diakali dengan pemilihan material 

bangunan yang sesuai dengan kondisi iklim tepi pantai 

2. Fokus Kajian 

Fokus kajian pada proyek komplek Taman Kartini 

Rembang ini adalah pada pemilihan material bangunan agar 

dapat merespon iklim tropis daerah pantai. Juga pada desain 

arsitektural, seperti pada bangunan, struktural, dan juga meliputi  

lansekap pada area komplek rekreasi outdoor. Kajian desain lebih 

kepada Arsitektur Kontekstual dimana bangunan harus 

menyesuaikan dengan lingkungan sekitar 
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4.2. Pernyataan Masalah Desain 

1) Arsitektur  

a. Mendesain komplek Taman Kartini Rembang menjadi 

landmark daerah.  

b. Merancang bangunan dengan memanfaatkan potensi dan 

kekhasan daerah dengan menggunakan bangunan tipologi 

pantai 

c. Merancang bangunan beserta fasilitas didalamnya dengan 

arah orientasi yang tepat.  

d. Mengatur penempatan massa bangunan untuk 

memaksimalkan view. 

e. Merencanakan pola sirkulasi ruang yang baik antara ruang 

dalam dan ruang luar.  

2)  Bangunan  

a. Memilih struktur bangunan yang tepat untuk bangunan tepi 

pantai 

b. Memilih material bangunan yang sesuai dengan bangunan 

tepi pantai.  

c. Merencanakan sistem utilitas yang baik dengan tetap 

menjaga kenyamanan pengunjung  

3) Lingkungan 

a. Mendesain bangunan rekreasi pantai beserta fasilitasnya 

agar menyatu dengan lingkungan sekitar.  
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b. Mengelola limbah yang dihasilkan dari bangunan pusat 

rekreasi pantai 

4.3. Analisa Komprehensif 

4.3.1. Evaluasi Purna Huni Taman Kartini Rembang 

Berikut adalah site dan bangunan eksisting Taman Kartini Rembang 

beserta fasilitas yang tersedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Parkir Bus 
K. Perpusda Rembang 
L. Entrance & Ticketing 
M. Kios Pedagang Pakaian 
N. Parkir Motor 
O. Area playground indoor 
P. Area playground indoor & Bioskop 3D mini 
Q. Kebun binatang mini 
R. Musholla & Toilet 
 

A. Plasa & jangkar Raksasa 
B. Anjungan becak air 
C. Area playground outdoor & outbond 
D. Area kios souvenir 
E. Kantor marketing 
F. Shelter / gardu Pandang 
G. Area kios pedagang makanan 
H. Parkir mobil  
I. Area Kolam Renang 
 

Gambar  36 Masterplan Eksisting Taman Kartini Rembang 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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a. Karakter Bangunan Eksisting 

Keindahan Pantai Kartini sebenarnya telah dikenal sejak 

jaman penjajahan  Belanda. Pada jaman kolonial Belanda sebagai 

tempat rekreasi, pantai kartini juga digunakan  oleh pemerintah 

kolonial Belana sebagai tempat untuk mengawasi lalu lalang kapal-

kapal yang keluar masuk Rembang maupun Lasem. Salah satu 

peninggalan jaman kolonial Belanda di Pantai Kartini adalah 

bangunan kuno yang memiliki arsitektur bergaya Barroque Eropa 

yang hingga saat ini masih terlihat bayangan kemegahan bangunan 

tersebut pada jaman dahulu. Gedung tersebut diperkirakan dibangun 

pada tahn 1811. Bangunan tersebut digunakan oleh orang-orang 

Belanda untuk mengadakan pertemuan dan pesta (semacam 

gedung societet). Gedung tersebut dilakukan pada masa Gubernur 

Jenderal Daendels.  Sejak tahun 1945, bangunan tersebut 

dimanfaatkan sebagai gereja Kristen Protestan, namun pada tahun 

2008, gedung tersebut direnovasi dan difungsikan sebagai Tourisme 

Information Centre (TIC) dan sebagai Perpustakaan Daerah 

Kabupaten Rembang yang memiliki fasilitas audio visual dan e-

library. 
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TRP Kartini telah mengalami renovasi beberapa kali sejak tahun 

1979. Pada tahun itu dibangun tambahan sarana bermain anak-

anak. Kemudian pada tahun 1992 ditambahkan bangunan gardu 

pandang, talud pantai, dan fasilitas yang lain. Sejak saat itulah nama 

Pantai Kartini diubah menjadi Taman Rekreasi Pantai (TRP) Kartini. 

Di dalam TRP Kartini juga terdapat jangkar raksasa milik Laksamana 

CengHo yang lebih dikenal dengan sebutan jangkar dampo awang 

dan sekarang menjadi anjungan terbuka. 

 

b. Fasilitas Eksisting pada Taman Kartini Rembang 

Berikut adalah perbandingan persyaratan fasilitas utama dan 

pendukung pada Taman Kartini Rembang 

 

 

 

 

Gereja Belanda jaman dulu 

Sumber : kebudayaan.kemdikbud.go.id 

Gereja Belanda sekarang (Perpusda Rembang) 

Sumber : Google image 

Gambar  37 Perpusda/Gd.TIC Rembang dulu & sekarang 

Sumber Kebudayaan.kemdikbud.go.id 

https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbjateng/gereja-kristen-jawa-tua-di-taman-kartini-rembang/
https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbjateng/gereja-kristen-jawa-tua-di-taman-kartini-rembang/
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Tabel 12 Perbandingan persyaratan fasilitas Taman Rekreasi Pantai dengan Fasilitas 
Eksisting 

 

Berdasarkan tabel diatas, fasilitas eksisting pada Taman Kartini 

rembang masih kurang. Karena di TRP Kartini hanya mempunyai 

Playground In/Outdoor, Outbond, Bioskop 3D mini, Kebun binatang mini, 

Kolam Renang, Shelter/Gardu Pandang. Fasilitas penting lainnya seperti 

Watersport (permainan air), Taman biota laut dan Fasilitas penunjang 

lainnya seperti ruang informasi, papan penunjuk jalan, papan peta lokasi, 

foodcourt/cafetaria belum ada, sehingga Taman Rekreasi Pantai ini belum 

memenuhi standar kelengkapan fasilitas sebuah Taman rekreasi Pantai. 

 Akses sirkulasi untuk difabel seperti ramp dan toilet khusus difabel 

juga tidak ada.pencapaian ke dalam bangunan hanya dapat diakses melalui 

tangga di teras bangunan tersebut karena tidak tersedianya ramp. 

 

PERSYARATAN FASILITAS FASILITAS EKSISTING 

U
ta

m
a
 

Kolam renang Ada 

Shelter / Gardu Pandang Ada 

Playground  Ada 

Outbond Ada 

Dermaga Ada, sudah rusak 

Ruang informasi Tidak ada 

Resto Tidak ada 

P
e
n
u
n
ja

n
g
 

Entrance In / Out Ada, tidak difungsikan 

Souvenir shop Ada, sudah tidak difungsikan 

Foodcourt / cafetaria Tidak ada 

Ruang Penjualan tiket Ada 

Parkir (Bus, Mobil, Motor) & taman Ada, belum diolah 

Toilet Ada 

Masjid / Musholla Ada  

Pos Jaga Ada  

Papan penunjuk Jalan Tidak ada 

Papan Peta Lokasi Tidak ada 
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B. Kondisi Wahana di TRP Kartini 

a. Area Permainan Anak Indoor 

 
 

Area permainan anak indoor bangunan 1 mempunyai luas bangunan 

42m2. Kekurangan dari bangunan ini sendiri yaitu tidak ada space untuk 

orangtua mengawasi anak nya yang sedang bermain, bangunan ini sendiri 

kurang safety untuk anak-anak karena semua bahan mainan terbuat dari 

besi dan lantai nya yang tidak ada lapisan pelindungnya karena material 

Gambar Eksterior Area Permainan anak 1 
Sumber : Dokumen Pribadi, 2018 

Gambar Eksterior Area Permainan anak 2 
Sumber : Dokumen Pribadi, 2018 

Gambar interior permainan anak 2 
Sumber : Dokumen Pribadi, 2018 

Gambar interior permainan anak 2 
Sumber : Dokumen Pribadi, 2018 

Gambar  38 Playground Indoor 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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penutup lantai hanya terbuat dari acian semen sehingga berbahaya untuk 

anak-anak kecil, kelebihan dari bangunan ini yaitu merupakan bangunan 

semi indoor, jadi agak terbuka dan memudahkan orang tua untuk 

mengawasi dai luar bangunan.  

Area permainan ke 2 mempunyai luas 49m2. Bangunan ini cukup 

luas dan merupakan bangunan semi indoor karena tidak ada dinding 

pelingkup nya. Kekurangan dari bangunan ini adalah pada bagian area 

permainanya yang kecil sekali dengan berbagai permainan yang dijadikan 

satu, tanpa adanya zonasi jenis permainan dan kelompok umur,  

sedangkan sisa ruang masih sangat luas dan hanya dijadikan sebagai 

tempat tunggu orangtua. Kelebihan bangunan ini terdapat pada material 

penutup lantai yang ada di dalam area permainan yaitu menggunakan 

material yang empuk sehingga aman untuk anak-anak. 

Analisa : 

Berdasarkan analisis terhadap ruang playground di atas, playground 

indoor pada eksisting taman Kartini belum memenuhi standar baik 

dalam luasan, penataan mainan, pencahayaan, dan keselamatan, 

maka dari itu perlu dilakukan redesain dengan melakukan perluasan 

dan penataan kembali ruang pada playground sehingga bisa 

memenuhi persyaratan bangunan playground.  
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b. Area Kolam Renang 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

Area kolam renang mempunyai luas area 2.240 m2 dengan luas 

kolam renang 120m2 merupakan area paling banyak dikunjungi di wisata 

TRP Kartini ini, kekurangan dari area kolam renang adalah ukurannya yang 

kecil, dan tidak mampu menampung banyak orang, untuk hari biasa kolam 

renang ini ramai dikunjungi oleh anak-anak sekolah yang mata pelajaran 

olahraga nya adalah berenang, sehingga hampir semua sekolah di 

Gambar tampak atas kolam renang 

Sumber : Google Image 

Gambar tampak depan entrance kolam renang 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2018 

Gambar ruang ganti 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2018 

Gambar kolam renang TRP Kartini 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2018 

Gambar  39 Area Kolam Renang TRP Kartini 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 



89  

Kabupaten Rembang, pelajaran berenang nya ada di Taman Kartini 

Rembang. Kelebihan dari area ini adalah dilengkapi dengan ruang bilas dan 

ruang ganti yang cukup bersih. 

Analisa : 

Berdasarkan analisis terhahadap area kolam renang diatas, area 

kolam renang eksisting  ini belum memenuhi standar  baik dalam 

luasan kolam renang yang belum mampu menampung jumlah orang, 

serta tidak ada nya sirkulasi ramah difabel, oleh karena itu perlu 

dilakukan redesain dengan perluasan kolam dan penataan kembali 

area kolam yang memenuhi persyaratan dan standar kolam renang. 

 

 

 

Gambar  40 Standar luas kolam renang publik 

Sumber: http://ilmuiman.net/PoolExpert/BIZ/KolamPublik.htm 
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c. Musholla 

 

Musholla ini mempunyai luas 90m2 letaknya sangat tersembunyi dan jauh 

dari keramaian aktivitas di TRP Kartini, sehingga banyak orang yang tidak 

tahu akan keberadaan musholla tersebut karena letaknya sendiri ada di 

belakang kebun binatang mini. Musholla ini mempunyai bentuk dengan atap 

khas jawa yaitu joglo dan masih kokoh hingga sekarang. 

Analisa : 

Berdasarkan analisis terhadap bangunan Musholla diatas, Musholla 

ini sudah memenuhi persyaratan dari segi pencahayaan, penghawaan 

dan luas bangunan. Oleh karena itu perlu adanya relokasi musholla di 

tempat yang lebih banyak diakses oleh pengunjung, karena musholla 

eksisting letaknya sangat tersembunyi. 

Gambar  41 Musholla TRP Kartini 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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d. Bioskop 3D mini  

 

Kondisi bioskop saat ini sangat memprihatinkan, bisa dilihat dari kondisi 

lantai dari bahan material acian semen yang sudah mengelupas, kondisi 

plafond dari material terpal plastik, dan tempat duduk dari kayu yang tidak 

nyaman untuk menikmati sebuah film di bioskop. Untuk pintu keluar nya 

sendiri, jaraknya terlalu dekat dengan tempat duduk penonton, dan tidak 

ada nya dinding akustik yang melingkupi nya, sehingga suara dari bioskop 

tidak kedap suara, terdapat penghawaan buatan yaitu 1 AC split dan 2 kipas 

angin, dan hanya terdapat 2 lampu TL yang menerangi. 5Dahulu semenjak 

                                                 
5Sriyono, Direktur Utama TRP Kartini 

Gambar perspektif bioskop 3D 
Sumber : Dokumen Pribadi, 

2018 

kondisi tempat duduk penonton 
Sumber : Dokumen Pribadi, 2018 

Gambar plafond bioskop 
Sumber : Dokumen Pribadi, 

2018 

Gambar pintu keluar bioskop 
Sumber : Dokumen Pribadi, 

2018 

Gambar  42 Bioskop 3D mini 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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awal dibuka bioskop ini banyak sekali antusias pengunjung yang ingin 

melihat bioskop dikarenakan di Kabupaten Rembang sendiri tidak ada 

bioskop, namun beberapa tahun kebelakang bioskop ini tidak dioperasikan 

lagi karena sepi nya pengunjung yang datang. 

Analisa : 

Berdasar analisa terhadap bioskop 3D mini diatas, bioskop 3D tersebut 

sangat tidak memenuhi persyaratan standar bangunan dari segi 

akustik, kenyamanan pengguna, material pelingkup (plafond & lantai), 

pencahayaan dan akses sirkulasi. Oleh karena itu perlu dilakukan 

redesain agar bangunan bioskop ini sesuai dengan standar persyaratan 

bangunan. 

 

 
Sumber : Er Nst Neufert (Data Arsitek jilid 2) 
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Persyaratan Standar Ruang Bioskop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Kebun Binatang Mini 

 

Kebun binatang ini mempunyai luas total 108m2. Kebun binatang ini 

hanya berisi 10 kandang burung, 2 kandang monyet, dan 1 kandang ular. 

Keadaan kebun binatang ini tidak sesuai standar. 

Terutama untuk kandang monyet, dimana monyet tersebut masih 

dimasukkan ke dalam krangkeng jeruji beji yang kecil, sehingga membuat 

Perspektif kandang binatang 
Sumber : Dokumen Pribadi, 2018 

Tampak depan kandang binatang 
Sumber : Dokumen Pribadi, 2018 

Gambar  43 Standar Ruang Bioskop 
Sumber : Er Nst Neufert (Data Arsitek jilid 2) 

 

Gambar  44 Kebun binatang mini 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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monyet kesulitan untuk beraktivitas. Kondisi yang kumuh juga membuat 

kebun binatang mini ini tampak kotor dan bau karena jarang dibersihkan.  

Pada kandang buaya ini mempunyai luas 40m2 dimana kandang 

tersebut sangat sulit dijangkau oleh manusia karena kandang tersebut yang 

sangat tinggi, sehingga manusia harus naik ke kayu untuk melihat buaya 

tersebut, dan kandang tersebut ditutup oleh jaring jaring, yang sangat 

menyulitkan untuk melihat buaya secara langsung. 

Analisa : 

Berdasarkan hasil analisis kebun binatang mini tersebut, sangat tidak 

memenuhi persyaratan dari segi luas bangunan, keamanan, 

kenyamanan, dan kebersihan tempat.  

• Kondisi Kantor Pengelola  

Kantor Pemasaran TRP Kartini  
Sumber : Dokumen Pribadi, 2018 

Kantor Direktur & Staff di area Kolam renang  
Sumber : Dokumen Pribadi, 2018 

Gambar  45 Kandang buaya TRP Kartini 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Gambar  46 Kantor pengelola TRP Kartini 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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Kantor pengelola mempunyai luas 25 m2 dibagi menjadi 2 bagian 

yaitu kantor marketing yang berada di luar dan kantor utama yang berada 

di dalam area kolam renang. Dengan pegawai yang begitu banyak, kantor 

tersebut tidak cukup untuk menampung banyak pegawai, dan kurangnya 

pencahayaan membuat di dalam kantor tersebut terasa gelap. 

Analisa : 

Berdasarkan hasil analisa diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

bangunan ini tidak memenuhi persyaratan standar bangunan dari segi 

luasan bangunan, oleh karena itu perlu di redesain dan ditata ulang agar 

memenuhi standar perancangan yang sesuai. 

 

• Kondisi Kios Pedagang 

Area Kios pedagang makanan 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2018 

Area Kios pedagang pakaian 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2018 

Gambar  47 Standar ukuran perabot dan ruang kantor 

Sumber : Er Nst Neufert (Data Arsitek jilid 2) 

 

Gambar  48 Area Kios Pedagang 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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Area kios pedagang yang kurang teratur serta kurang adanya perawatan 

pada bangunan. 

Analisa : 

Berdasarkan hasil analisis bangunan kios diatas, tidak memenuhi 

persyaratan standar bangunan dari segi luasan bangunan dan 

keteraturan tempat. Maka dari itu, kedua bangunan ini akan ditiadakan 

dan akan diganti dengan foodcourt, cafetaria, dan untuk kios pedagang 

pakaian akan disatukan dengan area souvenir shop. 

C. Kondisi Ruang Luar 

a. Taman 

Ruang luar di tapak TRP Kartini belum difungsikan dan diolah 

sepenuhnya. Seperti  taman aktif yang sudah tidak pernah dipakai lagi 

karena tempatnya yang jauh dari pusat aktivitas, serta adanya taman 

pasif yang tidak terawat, serta adanya kolam air mancur yang sudah 

tidak difungsikan kembali. 

Gambar  49 Area Taman Pasif 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Gambar  50 Area Taman Aktif 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Gambar  51 Area air mancur 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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Analisa : 

Berdasarkan hasil analisis area taman aktif, pasif dan air mancur, 

area ini akan didesain ulang dan dipindahkan ke area waterfront 

dekat pantai agar taman-taman tersebut dapat menjadi publik space 

yang berguna dan estetik. Air mancur yang sudah tidak berfungsi 

tersebut akan diganti dengan dancing fountain yang akan ditaruh di 

area waterfront. 

b. Tempat Parkir 

Luasnya lahan parkir yang berada di halaman luar Taman Kartini 

belum dimanfaatkan dan diolah  secara maksimal, hal ini dibuktikan 

dengan tidak adanya penanda parkiran sehingga orang-orang dapat 

parkir dimana saja 

 

Analisa : 

Taman Kartini sendiri memiliki lahan parkir yang sangat luas yaitu 2.826 

m2, pengolahan lahan parkir belum maksimal, sehingga perlu diolah lagi 

dan dibuat sesuai zona nya seperti zona parkir bus, mobil, motor 

(pengunjung) serta parkir mobil dan motor (pengelola) agar dapat tertata 

Gambar  52 Area Parkir TRP Kartini 
Sumber : Google Image 
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lebih rapi lagi. Dibawah ini merupakan tempat parkir di tempat pariwisata 

yang sudah diolah dengan baik 

 

c. Gerbang Masuk 

Gerbang masuk pada Taman Kartini kurang menonjol dan 

terkesan biasa saja sehingga kurang menarik perhatian.

  

Analisa  

Gerbang pada Taman Kartini tersebut kurang 

menunjukkan Identitas pada Taman Kartini dan 

terkesan biasa saja, maka dari itu untuk meredesain 

gerbang Taman Kartini akan dirancang dengan  eye 

catching yang menarik dan sesuai identitasnya yaitu 

Gambar  53 Tempat Parkir Mobil 
& Bus Gembiraloka zoo 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

Gambar  54 Tempat Parkir Motor 

Gembiraloka zoo 
Sumber : Dokumentasi pribadi 

Gambar  55 Gerbang (Entrance) TRP Kartini 
Sumber : Dokumentasi pribadi 
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sebagai Taman Rekreasi Pantai, yaitu karena di Taman 

Kartini terdapat sebuah benda peninggalan bersejarah, 

maka untuk eye catching simbol taman kartini dapat 

menggunakan gambar jangkar raksasa atau simbol 

kepala bajak laut sehingga memunculkan kesan unik 

dan berbeda pada Taman kartini 

d. Bangunan Eksisting Merupakan Bangunan Konservasi 

(Cagar Budaya) 

Bangunan eksisting TRP Kartini masuk kedalam 

kawasan lindung karena terdapat bangunan cagar 

budaya, 1 bangunan bersejarah dan 1 benda 

bersejarah. Pada kawasan cagar budaya dan ilmu 

pengetahuan diperuntukkan untuk kegiatan yang 

bertujuan untuk melindungi atau melestarikan budaya 

dan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam 

kawasan ini dilarang melakukan kegiatan yang 

mengganggu kelestarian situs purbakala dan 

lingkungan. Maka dari itu, untuk projek Redesain 

Taman Kartini, kedua bangunan dan benda 

peninggalan sejarah tersebut akan dipertahankan. 

Bangunan Perpusda Rembang akan direlokasi ke 

Tempat lain dan bangunan eksisting tersebut akan 

dialihfungsikan menjadi bangunan TIC (Tourist 

Information Center & Galeri). 
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1. Perpustakaan 

 

Bangunan yang masuk kedalam kawasan TRP 

Kartini ini merupakan bangunan peninggalan sejarah, 

dulu nya berupa gereja, namun sekarang merupakan 

perpustakaan daerah Rembang. Bangunan ini bagian 

depan memang terletak diluar Taman Kartini, namun 

bagian belakang, separuh dari bangunan ini masuk 

kedalam halaman Taman Kartini. Bangunan ini bergaya 

Eropa klasik, atap dari bangunan ini sempat dipugar dan 

dibangun kembali dengan bentuk yang sama, agar tidak 

menghilangkan esensi bangunan ciri khas eropa. 

Analisa 

Berdasarkan hasil analisis pada bangunan diatas, maka 

bangunan tersebut akan di pertahankan dan akan 

dialihfungsikan  menjadi galeri, karena bangunan 

tersebut merupakan situs peninggalan sejarah, 

Tampak Depan Perpustakaan  

Sumber : Dokumen Pribadi, 2018 

Tampak Belakang Perpustakaan  

Sumber : Dokumen Pribadi, 2018 

Gambar  56 Perpustakaan (Gd. TIC) 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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sedangkan perpusda rembang akan direlokasi ke tempat 

lain yang lebih luas. 

2. Jangkar Raksasa Dampo awang 

 

Jangkar ini akan direlokasi ke dalam galeri agar benda bersejarah ini 

tidak mudah rusak karena terkikis angin laut. 

e. Lingkungan Sekitar TRP Kartini 

 

 

Gambar Kantor DPRD Rembang  

Sumber : Google Image 

Gambar Kantor Bupati   

Sumber : Google Image 

Gambar Kantor Kodim Rembang  

Sumber : Google Image 

Gambar Kantor Polres Rembang  

Sumber : Google Image 

Gambar  57 Jangkar Dampo Awang 
Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

Gambar  58 Lingkungan sekitar TRP Kartini 
Sumber : Dokumentasi pribadi 
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Lingkungan di sekitar Taman Kartini didominasi oleh 

gedung perkantoran seperti Kantor DPRD Rembang, Kantor 

Bupati Rembang, Kantor Kodim, Kantor Polres Rembang. 

Untuk bangunan eksisting, Taman Kartini dirasa kurang 

menonjol dari bangunan gedung perkantoran yang ada 

disekitarnya. Maka, dengan adanya redesain kompleks TRP 

Kartini bisa didesain dengan karakter yang lebih menonjol 

dan menarik agar bisa mengimbangi lingkungan bangunan 

disekitarnya. 
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Kesimpulan Terhadap Kondisi 

Setelah penjelasan pada kondisi eksisting diatas dapat disimpulkan : 

 

Tabel 13 Bangunan yang dipertahankan/dihilangkan/diperbaiki  

Bangunan Hal Yang dipertahankan/dihilangkan/diperbaiki Alasan 

Playground 1 

Playground 2 

- Membongkar bangunan Playground 1 dan 2 dijadikan 

1 tempat 

- Menambah koleksi  mainan 

- Merubah bentuk layout pada bangunan 

- Menambah ukuran luasan bangunan 

- Menyediakan ruang tunggu untuk orang tua 

- Menjadikan 1 tempat agar 

lebih efisien  

- Koleksi mainan terlalu 

sedikit 

- Bangunan lama terkesan 

sempit dan mainannya 

menjadi  

- Tidak adanya ruang tunggu 

orang tua pada bangunan 

lama 

Kolam Renang - Membongkar Kolam renang eksisting 

- Mempertahankan area Kamar bilas  

- Melakukan perbaikan pada fasilitas  

- Kolam Renang eksisting 

kurang luas untuk ukuran 

standar sarana pariwisata  
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Mushola - Merelokasi letak Mushola 

- Membangun baru Mushola 

- Memisahkan tempat wudhu antara pria dan wanita 

 

- Letak Mushola yang 

sebelumnya terlalu 

tersembunyi, jadi jarang 

terlihat oleh pengunjung 

- Tempat wudhu terlalu kecil 

dan tempatnya tidak dipisah 

antara pria dan wanita 

Bioskop 3D mini - Menghilangkan atau merobohkan bioskop 3D mini - Bangunan tidak sesuai 

standar perancangan 

bioskop 

- Jarang ada orang yang 

tertarik datang ke bioskop 

tersebut (data terlampir) 

- Berdasarkan kuesioner 

yang saya bagikan melalui 

media online, 23 dari 24  

responden mengatakan 

tidak tertarik untuk 

berkunjung ke bioskop 

tersebut (data terlampir) 
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Kebun Binatang mini - Menghilangkan Kebun Binatang mini - Berdasarkan kuesioner 

yang saya bagikan melalui 

media online 87,5% 

mengatakan bahwa kebun 

binatang mini tersebut tidak 

layak untuk ditempati 

hewan-hewan tersebut, 

dikarenakan bangunan 

tersebut tidak sesuai 

standar dalam keamanan 

dan kurangnya perawatan 

pada bangunan 

- Banyak hewan (khususnya 

monyet) yang tersiksa, 

karena ia hanya 

dimasukkan dalam kotak 

jeruji besi yang berukuran 

1x1m2 

- Kebun binatang mini akan 

digantikan oleh Taman 
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Biota Laut, dimana berisi 

spesies berbagai jenis 

binatang laut 

Kantor Pengelola - Membongkar Kantor pengelola 

- Memperluas Kantor Pengelola 

- Merubah bentuk Layout bangunan2  

- Kantor pengelola eksisting 

sangat kecil 

- Para petugas kebersihan 

tidak mempunyai 

tempat/ruang khusus untuk 

beristirahat, sehingga 

mereka lebih sering 

beristirahat di area-area 

tertentu yang ada disana 

Kios Pedagang - Membongkar kios pedagang 

- Membuat desain baru untuk kios pedagang 

- Kios pedagang eksisting 

kurang tertata rapi dan 

kurangnya perawatan 

Taman - Membongkar taman  

- Memperluas area taman 

- Mengganti air mancur 

- Membuat desain taman 

baru 

- Membuat taman pasif dan 

aktif 
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- Mengganti air mancur 

sebelumnya dengan air 

mancur yang bisa menari 

Tempat Parkir - Mempertahankan tempat parkir - Lahan parkir eksisting 

kurang dimanfaatkan 

sehingga lebih sering 

digunakan para becak untuk 

beristirahat disana 

- Mengolah lahan parkir 

dengan adanya pembatas 

parkir, perkerasan, dan 

papan penunjuk  

Gerbang Masuk - Membongkar dan merubah desain gerbang - Gerbang eksisting sangat 

monoton 

- Akan dirubah agar tampak 

menonjol dan iconic, agar 

orang tau bahwa itu 

merupakan tempat rekreasi 

Perpusda Rembang - Mempertahankan bangunan - Merelokasi perpusda ke 

tempat lain dan 
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- Merelokasi perpusda ke tempat lain dan 

mengalihfungsikan menjadi galeri 

- Merenovasi bangunan (memperbaiki bagian yang 

sudah rusak dan cat ulang dengan warna yang sesuai 

tema) 

mengalihfungsikan menjadi 

galeri kapal dan kerang 

- Merupakan bangunan 

konservasi cagar budaya, 

sehingga tidak boleh di 

robohkan 

Jangkar Dampo Awang - Membongkar bangunan 

- Memindahkan jangkar ke dalam galeri 

- Merupakan benda 

peninggalan sejarah, 

sehingga harus dilindungi 

dengan cara memindahkan 

ke dalam galeri dengan 

ditutupi oleh etalase kaca 

Sumber : Analisa Pribadi 
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4.3.2. Analisis S.W.O.T Redesain Taman Kartini Rembang 

 
   Tabel 14 Analisis S.W.O.T 

Helpful Harmful 

STRENGTH 

 

a. Terletak tepat di sisi Jalur Pantura 

dan hanya berjarak 700 m dari 

pusat kota 

b. Memiliki bangunan peninggalan 

jaman Belanda yang bergaya 

Arsitektur Eropa Baroque dan 

Jangkar Dampo Awang yang 

memiliki nilai sejarah 

c. Memiliki Tourism Information 

Center 

d. Memiliki kolam renang 

e. Memiliki tradisi acara syawalan 

yang terbukti mampu menarik  

pengunjung hingga 43,16 persen 

dari total jumlah pengunjung pada 

tahun 2007 

WEAKNESS 

 

a. Luas lahan relatif kecil 

b. Papan petunjuk sebagai eye-

catching terlihat kurang menonjol 

c. Sebagian sarana dan prasarana 

dalam kondisi kurang terpelihara 

dan kurang tertata dengan baik 

d. Fasilitas permainan anak-anak 

masih sangat terbatas, dalam 

kondisi rusak dan kurang terpelihara 

dengan baik 

e. Fasilitas untuk menikmati keindahan 

panorama laut lepas 

(Shelter/gazebo gardu pandang) 

masih sangat terbatas dan dalam 

kondisi kurang tertata dengan baik 

f. Fasilitas kolam renang yang memiliki 

ukuran relatif kecil dengan sistem 

pasokan air yang terbatas 

OPPORTUNITIES 

 

a. Memperluas kompleks bangunan 

untuk menampung lebih banyak 

pengunjung, serta menata ulang 

konfigurasi lahan obyek wisata 

b. Menata ulang penataan ulang 

tampak muka termasuk pintu 

gerbang, street furniture, dan 

signage di sekitar kompleks 

bangunan 

c. Memperbaiki dan menata ulang 

sarana dan prasarana wisata 

d. Merelokasi Jangkar Dampo Awang 

ke dalam galeri sebagai bagian 

dari wisata sejarah dan pendidikan 

e. Memperluas dan menata ulang 

anjungan pandang (shelter) 

f. Memperluas dan menata ulang 

Kolam Renang dan menambahkan 

fasilitas permainan air 

THREATS 

 

a. Persaingan dengan obyek wisata di 

sepanjang jalur Pantura yang 

memiliki kesamaan potensi sebagai 

obyek wisata bahari  

b. Persaingan dengan obyek wisata di 

sepanjang jalur pantura yang 

dilengkapi dengan sarana dan 

prasarana wisata modern yang 

memiliki daya tarik tinggi bagi para 

pengunjung  

  Sumber : Analisa Pribadi 
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Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa fasilitas pada bangunan 

eksisting sudah tidak layak karen sudah banyak yang rusak dan kurang 

terpelihara dengan baik dengan sarana dan prasarana yang sangat 

terbatas, sehingga semua fasilitas bangunan eksisting akan dibongkar 

untuk dikembangkan dan  dibuat bangunan baru yang memenuhi standar 

Tempat Rekreasi dengan penataan yang lebih optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


