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BAB V 

KAJIAN TEORITIK 
 

 

5.1. Tinjauan Pantai  

Pantai menurut asal kata berarti landai, miring sedikit atau 

datar, sedangkan menurut arti kata umum, pantai adalah perbatasan 

daratan dengan laut atau bagian yang terpengaruh atau terkena air 

laut, dengan daerah pasang tertinggi dan surut terendah6. Wisata 

pantai yang dimaksud adalah elemen-elemen pantai yang dapat 

dijadikan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan rekreasi. Sebagai 

tujuan wisata pantai, obyek tersebut dapat berupa : 

1. Pantai 

Pantai merupakan transisi antara daratan dan lautan 

dan berfungsi sebagai tujuan utama pada sebuah obyek 

rekreasi dengan potensi pemanfaatan seperti menikmati 

pemandangan/panorama laut, bermain watersport, dsb. 

2. Permukaan Laut  

Ombak dan angin merupakan salah satu elemen laut 

yang menjadikan permukaan tersebut memiliki potensi yang 

rekreatif terutama pada olahraga air atau wisata bahari 

3. Daratan sekitar pantai 

Merupakan daerah yang mendukung keberadaan 

pantai tersebut. Kegiatan utama dilakukan sebagai rekreasi 

                                                 
6 Poerwadarmina, W.J.S.,1976 
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dan olahraga darat. Sebagai daya tarik pengunjung, 

rekreasi darat tergantung pada topografi tanah datar serta 

penataan lingkungan, seperti taman dan playground. 

Dalam perancangan obyek wisata pantai terutama agar dapat berfungsi 

dengan baik dan aman, maka harus mempertimbangkan kriteria tertentu. 

Menurut Drs. R. Armyn Hadi (Pangarso, Adi.kk, seminar: Pengembangan 

Pantai Kartini, 2002;21) yang sesuai dengan karakter pantai, yaitu : 

a. Vegetasi Lingkungan 

Bermacam-macam tanaman yang tumbuh di pantai seperti 

cemara laut, pandan, angsana, flamboyan, kelompok tanaman 

semak/perdu seperti soka, nusa indah, teh-teh an, maupun 

kelompok tanaman penutup tanah seperti rumput, akan berfungsi 

mempengaruhi keindahan pantai dan semua jenis kegiatan yang 

dilakukan. 

b. Arus dan Kecepatan angin 

Arus dan kecepatan angin sangat penting dalam menentukan 

jenis rekreasi yang dapat dikembangkan, yaitu jenis rekreasi yang 

dipengaruhi oleh arus dan kecepatan angin, seperti dayung, 

berperahu layar, renang, selancar, dll. 

c. Oceanografi  

Fluktuasi pasang surut air laut yang terlalu besar, lebih dari 

200cm, akan sangat tidak menguntungkan bagi jenis rekreasi seperti 

perahu layar, power boating. Karena kedua jenis rekreasi ini 

bergantung pada ketinggian air laut dan dermaga sebagai 
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pencapaian menuju kapal atau perahu. Tingkat kandungan garam 

pantai-pantai di Indonesia rata-rata 28-36 gr/liter. Gelombang laut 

yang tidak terlalu besar antara 0,5-1,5 meter sangat ideal untuk 

selancar, power boating dan perahu layar. Sedangkan 

keanekeragaman dasar laut dengan tumbuhan dan jenis hewan laut 

yang indah dengan karang-karang yang beraneka agam bentuk dan 

jenisnya sangat ideal untuk rekreasi diving atau menyelam. 

d. Kemiringan Pantai 

Kemiringan pantai yang sangat ideal untuk dijadikan rekreasi 

seperti sand play, berjemur, menikmati pemandangan, adalah 0-5° 

A. Kemiringan pada pantai dipengaruhi oleh faktor landai atau tidak 

nya pantai yang dapat mempengaruhi banyaknya hamparan pasir. 

e. Posisi Pantai 

Posisi pantai terhadap karang-karang sangat mempengaruhi 

besarnya ombak dan daya tahan pantai itu menahan penggerusan 

akibat hempasan ombak. 

Usaha yang dilakukan untuk menahan kerusakan pantai antara 

lain : 

1) Tembok laut 

Merupakan konstruksi masif yang dapat menahan daya 

gelombang yang relative tinggi. Bahan yang digunakan 

antara lain pasangan batu dan beton. 

2) Pengisisan pasir 
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Berfungsi sebagai pemecah gelombang yang dikategorikan 

sebagai suatu bentuk konstruksi pengaman yang 

mempertahankan bentuk garis pantai sesuai dengan 

kedudukan yang diinginkan. 

f. Luas wilayah pantai 

Besarnya arus air dan ombak mempengaruhi luas wilayah 

pantai. Hamparan pasir yang luas akan mudah didapat pada daerah 

yang berombak relatif tenang dan dikelilingi karang. Dari berbagai 

karakter tersebut menjadikan kawasan pantai sebagai potensi alam 

yang layak dipertahankan keberadaannya dengan cara konservasi 

atau melindungi suatu kawasan dan habitat di sekitar lingkungan 

tersebut. Sehingga dapat bertahan seperti tuntutan alam aslinya dan 

dapat dinikmati oleh mereka yang sedang berekreasi.  

Pada uraian penjelasan diatas dapat diketahui bahwa untuk merencanakan 

pada perancangan sebuah obyek wisata pantai harus memperhatikan 

kriteria pantai yang sesuai dengan karakter pantai tersebut. Karakter 

tersebut meliputi vegetasi di sekitar pantai, arah dan kecepatan angin, 

posisi pantai, dan luas wilayah pantai.  

5.1.1. Sistem Bangunan Pantai 

Secara garis besar bangunan pantai terdiri dari 2 macam, 

bangunan yang dibangun di area darat dan bangunan yang dibangun 

di area laut atau mengapung. Sejak zaman dahulu sistem rumah 

yang diterapkan di masing-masing daerah berbeda-beda yang 

tergantung pada keadaan alamnya. Secara tradisional, metode dan 

arsitektur dari rumah rumah terapung di seluruh dunia bergantung 
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pada kondisi perbedaan iklim, budaya dan bahan baku, yang 

tersedia di tempat-tempat lokal yang berbeda (Giebler, 2007).  

5.1.2. Garis Sempadan Pantai  

Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sempadan 

pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnta proporsional 

dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari 

pasang tertinggi ke arah darat. Sempadan pantai ini berfungsi 

sebagai pengatur iklim, sumber plasma nutfah, dan benteng wilayah 

daratan dari pengaruh negatif dinamika laut. Menurut Kepmen 

Kelautan dan Perikanan No. 10 Tahun 2002 tentang Pengelolaan, 

sempadan pantai adalah daerah sepanjang pantai yang 

diperuntukkan bagi pengamanan dan pelestarian pantai. Kawasan 

sempadan pantai berfungsi untuk mencegah terjadinya brasi pantai 

dan melindungi pantai dan kegiatan yang dapat 

mengganggu/merusak fungsi dan kelestarian kawasan pantai. 

Daerah sempadan pantai hanya diperbolehkan untuk tanaman yang 

berfungsi sebagai pelindung dan pengaman pantai, penggunaan 

fasilitas umum yang tidak merubah fungsi lahan sebagai pengaman 

dan pelestarian pantai. Berdasarkan Kepres No. 32 Tahun 1990, 

tentang Pengelolaan Kawasan Lindung telah ditentukan bahwa: 

a. Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk 

melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu 

kelestarian fungsi pantai (pasal 13).  
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b.  Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang 

lainnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai 

minimal 100 meter dari titiik pasang tertinggi ke arah darat (pasal 

14). Secara Yuridis, kawasan sempadan pantai merupakan 

kawasan yang dikuasai oleh Negara yang dilindungi 

keberadaannya karena berfungsi sebagai pelindung kelestarian 

lingkungan pantai. Dengan demikian kawasan sempadan pantai 

menjadi ruang publik dengan akses terbuka bagi siapapun 

(public domain) 

Dengan adanya UU No. 22 tahun 1999, maka tiap daerah 

tingkat II memiliki wewenang provinsi. Wewenang tersebut 

termasuk membuat peraturan tentang penentuan kawasan 

sempadan pantai, yang lebarnya ditetapkan sesuai dengan 

kondisi fisik pantai masingmasing daerah. 

 

5.1.3. Dasar-dasar Perencanaan Bangunan Pantai  

Untuk dapat merencanakan suatu bangunan pantai harus 

melihat potensi dan daya tarik yang dimiliki oleh pantai tersebut, 

Gambar  59 Pembagian Daerah Pantai 
Sumber : Triatmodjo, 1999 
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antara lain keindahan alam dan panorama yang dimilikinya. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pantai 

yaitu karakter pantai, yaitu:  

a) Vegetasi lingkungan Bermacam tanaman yang tumbuh di pantai 

seperti cemara, palem raja, bamboo hias asam keranji, angsana, 

soka nusa indah, dan tanaman lain akan dapat mempengaruhi 

keindahan pantai dan jenis kegiatan yang dilakukan.  

b) Arus kecepatan angin Arus dan kecepatan angin sangat 

menentukan dalam menentukan jenis bangunan yang dapat 

dikembangkan. 

c) Oceanografi Pasang surut yang terlalu besar lebih dari 200 meter 

akan sangat tidak menguntungkan dari bangunan pantai.  

d) Kemiringan pantai Kemiringan pantai yang ideal untuk dijadikan 

bangunan pantai adalah ±0,5%, kemiringan ini berbentuk landai 

sehingga mempengaruhi hamparan pasir yang terbentuk. 

e) Posisi pantai Karang-karang mempengaruhi besarnya ombak 

dan daya tahan pantai untuk menahan penggerusan akibat 

hempasan ombak. Untuk mengatasi masalah tersebut dapat 

dilakukan dengan tembok laut sebagai konstruksi penahan 

gelombang dan pengisian pasir yang berfungsi sebagai pemecah 

gelombang. 

f) Luas wilayah pantai Besarnya arus air dan ombak mempengaruhi 

luas pantai, hamparan pantai yang luas akan didapat daerah 

yang berombak relatif tenang dan dikelilingi oleh karang. 
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5.1.4. Persyaratan Umum Bangunan Pantai  

Menurut Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 

persyaratan bangunan pantai adalah sebagai berikut:  

(a) Lokasi, harus sesuai dengan perencanaan tata ruang kota 

rencana induk pengembangan pariwisata daerah, dapat 

terjangkau sarana transportasi, bebas dari banjir, polusi, serta air 

tercemar. 

(b) Luas dan penataan bangunan pantai, memiliki batas minimal 

seluas 3 Ha dengan pembagian dan penataan sesuai dengan 

peruntukan lahan dengan memperlihatkan kenyamanan 

wisatawan. 

(c) Bangunan, semua jenis bangunan yang didirikan untuk 

keperluan wisata harus memenuhi ketentuan tata bangunan dan 

sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan ciri 

gaya bangunan tersebut harus selaras dan serasi dengan 

kondisi dan budaya setempat. 

5.2. Tinjauan Arsitektur Pesisir 

Dalam arsitektur, vitruvius (1 SM) berpendapat bahwa ada 

tiga aspek yang harus disintesikan dalam arsitektur yaitu firmitas 

(kekuatan atau konstruksi), utilitas (kegunaan atau fungsi) dan 

venustas (keindahan atau estetika). Maka dapat disimpulkan 

bahwa arsitektur pesisir merupakan ilmu merancang bangunan 

meliputi penciptaan ruang dan bentuk dengan memperhatikan 

tiga aspek yang berupa kekokohan, kegunaan, dan keindahan 



119  

yang melibatkan dua ruang yakni ruang daratan dan ruang 

perariran (lautan). 

Menurut Alamsyah (Mata kuliah Arsitektur Kawasan Pesisir, 

2013) tipe bangunan sesuai kultur komunitas pemukim 

kepulauan di Indonesia ada enam jenis: 

 

Keterangan: 

1. Rumah non-panggung yang letaknya di daratan 

2. Rumah panggung yang ada di air tawar 

3. Rumah terapung yang ada di air tawar 

4. Rumah panggung yang berada di kawasan pasang surut 

air laut 

5. Rumah panggung di atas permukaan laut 

6. Rumah terapung di atas laut 

Desain rumah di kawasan pesisir atau pantai di Indonesia 

dapat dibedakan menjadi beberapa jenis tipe bangunan, 

yaitu rumah panggung dan non-panggung. Letak 

bangunan tersebut pun bisa di atas daratan, di atas air 

atau mengapung. Struktur utama bangunana rumah bisa 

Gambar  60 Tipe bangunan perumahan sesuai kultur pemukim 

kepulauan Indonesia 
Sumber : Sumber : http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-03/S46050-

Mayang%20Wulandari%20Naro%20Putri 
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menggunakan struktur kayu, struktur beton bertulang 

maupun struktur dinding pemikul. 

 

5.3. Sistem Sirkulasi 

Sistem sirkulasi dapat dibedakan menjadi 3 type (Kim W Todd) : 

1. Sistem pejalan kaki 

 

 
 

2. Sistem roda dua tak bermesin ( sepeda ) 
 

 
 

Gambar  62 Sirkulasi Pejalan Kaki 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Gambar  63 Sirkulasi Sepeda 

Sumber : Google Image 

Gambar  61 Ilustrasi jenis bangunana pesisir berdasarkan lokasi 
Sumber : http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-03/S46050-

Mayang%20Wulandari%20Naro%20Putri 
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3. Sistem kendaraan bermotor 

 

Sistem sirkulasi yang digunakan dalam perencanaan meliputi  

masalah pencapaian ke tapak dan tempat parkir. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Gambar  64 Sirkulasi Mobil 

Sumber : Google Image 


