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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Meningkatnya jumlah wisatawan lokal dan mancanegara di daerah pariwisata
besar maupun kecil di Indonesia menimbulkan permasalahan berupa kurang
terakomodasinya lokasi wisata. Masalah ini dapat ditimbulkan karena makin banyak daerah
di Indonesia yang dapat dieksploitasi keindahan alamnya, namun lokasi tersebut kurang
terfasilitasi dengan baik dan lengkap, sehingga wisatawan kurang dapat mengeksplor
keindahan alamnya dengan maksimal. Meningkatnya jumlah lokasi dan fasilitas pariwisata
tentu juga akan berpengaruh pada pendapatan perkapita kota tersebut, bahkan pendapatan
negara. Hal ini terbukti dari devisa dari sektor pariwisata tahun 2011 yang mencapai angka
Rp 75 trilliun, angka ini menempatkan sektor pariwisata di peringkat lima sumber devisa
negara. (http://www.old.setkab.go.id)

Seiring perkembangan jaman, bisnis pariwisata di Indonesia juga berkembang pesat,
tidak terkecuali di Kabupaten Jepara, khususnya di Kepulauan Karimunjawa. Keindahan
kepulauan ini dapat menyedot wisatawan lokal maupun mancanegara dengan kenaikan
jumlah yang sangat signifikan dari tahun 1998 (455 jiwa) hingga 2014 (79286 jiwa).
(DINBUDPAR Jateng)

Menurut PP no. 50 tahun 2011 tentang RIPPARNAS, dan PERDA Jateng no. 10 tahun
2012 tentang RIPPARPROV 2012, Kepulauan Karimunjawa juga termasuk dalam salah satu
dari 4 wilayah Destinasi Nasional (Semarang-Karimunjawa, Yogyakarta-Borobudur, Solo-
Sangiran, dan Pangandaran-Nusakambangan) dan juga dalam 6 wilayah Destinasi Jawa
Tengah (Borobudur-Dieng, Baturaden-Nusakambangan, Semarang-Karimunjawa, Rembang-
Blora, Solo-Sangiran, dan Tegal-Pekalongan). Hal tersebut juga menjadi dasar pembangunan
dan pengembangan tempat penginapan di Karimunjawa seperti resort, hotel-hotel melati,
hingga homestay. Namun walaupun demikian, perkembangan bisnis pariwisata ini kurang
dilengkapi dengan sarana dan fasilitas pendukung yang memadai.

Beach Leisure bisa menjadi salah satu sarana pendukung sebagai solusi dari peluang
pariwisata yang ada. Beach Leisure adalah sebuah sarana hiburan untuk relaksasi,
memanjakan diri, dan menikmati matahari yang bertempat di daerah pesisir pantai. Beach
Leisure sendiri biasanya berisi fasilitas-fasilitas standar seperti; restaurant, bar, tempat
berjemur dan melihat sunset, dan kolam renang; dan dapat juga ditambah fasilitas pelengkap
seperti; spa, tempat penyewaan papan selancar (untuk daerah pantai yang berombak besar),
penyewaan jetski, dan lain lain. Konsep Beach Leisure itu sendiri sudah banyak diterapkan di
daerah-daerah yang terkenal akan wisata pantainya, seperti Bali.

Sama seperti Bali, Kepulauan Karimunjawa pun mempunyai keindahan alam yang
memukau untuk dieksploitasi dan dieksploroleh wisatawan, sehingga sangat cocok jika
pariwisata di Kepulauan Karimunjawa tidak hanya dilengkapi dengan penginapan, hotel, dan
resort, tetapi juga dengan Beach Leisure, sehingga wisatawan bisa lebih kerasan untuk
berlama-lama berlibur di sini. Dari paparan tersebut maka terpilih judul Beach Leisure di
Kepulauan Karimunjawa sebagai usulan judul Tugas Akhir.
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1.2.TUJUAN DAN SASARAN
1.2.1. TUJUAN

Merancang Beach Leisure di Kepulauan Karimunjawa sebagai sarana hiburan
pertama di Kepulauan Karimunjawa yang mampu mengakomodasi berbagai aktivitas
kepariwisataan di Kepulauan Karimunjawa.

1.2.2. SASARAN
Menyusun Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A)

sebagai acuan selanjutnya dalam perancangan Beach Leisure di Kepulauan
Karimunjawa sebagai sarana hiburan pantai pertama di Kepulauan Karimunjawa.

1.3.MANFAAT
1.3.1. Subyektif

Untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti Tugas Akhir periode 131/53 di
Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang dan sebagai
acuan (pedoman) selanjutnya dalam proses eksplorasi desain yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari alur pembuatan tugas akhir.

1.3.2. Obyektif
Sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa yang akan

menempuh Tugas Akhir serta masukan bagi Pemerintah Kabupaten Jepara dan Dinas
Pariwisata Jawa Tengah dalam merancang Beach Leisure di Kepulauan Karimunjawa.

1.4.RUANG LINGKUP
1.4.1. Substansial

Lingkup pembahasan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan Beach
Leisure di Kepulauan Karimunjawa yang merupakan bangunan bermassa banyak pada
disiplin ilmu arsitektur, sedangkan hal-hal diluar ilmu arsitektur yang mempengaruhi,
melatar belakangi, dan mendasari faktor-faktor perencanaan akan dibatasi,
dipertimbangkan atau diasumsikan tanpa dibahas secara mendalam.

1.4.2. Spasial
Meliputi aspek kontekstual tapak dengan memperhatikan batas-batas tapak,

potensi, kendala dan prospek perencanaan dan perancangan Beach Leisure di
Kepulauan Karimunjawa. Perencanaan lokasi tapak di Kepulauan Karimunjawa harus
memepertimbangkan beberapa faktor, diantaranya Tata Guna Lahan, RDTRK, RTRW
Kabupaten Jepara, nilai lokalitas setempat, serta memiliki aksesbilitas yang baik
terhadap fasilitas pendukung lainnya.

1.5.METODE PEMBAHASAN
Metode pembahasan yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu dengan

mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan data sehingga diperoleh suatu pendekatan
untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan laporan. Adapun penjabaran mengenai
metode pembahasan adalah sebagai berikut:
1. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan tiga cara, yaitu:
a. Survei atau Observasi Lapangan
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Survei atau observasi lapangan ke Kepulauan Karimunjawa dan instansi-instansi yang
relevan dan berpotensi mendukung judul untuk mendapatkan data-data primer. Dalam
observasi dilakukan pengumpulan data dan pengambilan gambar.

b. Wawancara
Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang dianggap penting dan perlu guna
mendukung proses penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan
Arsitektur (LP3A) Beach Leisure di Kepulauan Karimunjawa dengan Penekanan Desain
Arsitektur Organik.

c. Studi Banding
Studi banding dilakukan untuk mempelajari kasus lain yang sejenis, sehingga dapat
menjadi masukan dalam proses Perencanaan dan Perancangan Beach Leisure di
Kepulauan Karimunjawa dengan Penekanan Desain Arsitektur Organik.

2. Pengumpulan Data Sekunder
Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku yang
berkaitan dengan landasan teori, konsep, standar perencanaan dan perancangan fasilitas
Beach Leisure, juga yang berkaitan dengan arah pengembangan dari lokasi yang akan
digunakan.

1.6.SISTEMATIKA PEMBAHASAN
BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, metode penulisan,
sistematika pembahasan, dan alur pikir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Membahas mengenai literatur tentang tinjauan umum pariwisata, tinjauan
restauran, tinjauan kolam renang, tinjauan spa, tinjauan galeri, tinjauan arsitektur
organik, dan objek studi banding.

BAB III DATA
Membahas tentang tinjauan umum kabupaten Jepara berupa data – data fisik dan
non fisik berupa letak geografi, luas wilayah, kondisi topografi, iklim, demografi,
dan kebijakan tata ruang wilayah di kabupaten Jepara, serta RIPP kabupaten
Jepara

BAB IV KESIMPULAN, BATASAN, DAN ANGGAPAN
Menguraikan tentang kesimpulan, batasan, dan anggapan yang akan digunakan
sebagai acuan dalam perencanaan dan perancangan.

BAB V PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN
Berisi pendekatan aspek fungsional, pendekatan aspek kontekstual, pendekatan
aspek kinerja, pendekatan aspek teknis, dan pendekatan aspek visual arsitektural.

BAB VI KONSEP DAN PROGRAM DASAR PERANCANGAN
Berisi program dasar perencanaan dan program dasar perancangan.
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1.7.ALUR PIKIR

Gambar 1.1 Diagram Alur Pikir
Sumber : Analisa Penulis, 2015
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Kompilasi data dengan studi pustaka sehingga didapat permasalahan serta masukan dari pihak
studi banding, standar besaran ruang, site, hubungan dan respon terhadap lingkungan,

sirkulasi, serta utilitas.

KONSEP DASAR DAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN
BEACH LEISURE DI KEPULAUAN KARIMUNJAWA

AKTUALITA
 Karimunjawa termasuk ke dalam 4 wilayah Destinasi Nasional, dan juga dalam 6 wilayah Destinasi Jawa

Tengah (PP 50/2011 Tentang RIPPARNAS, dan PERDA Jateng no. 10 tahun 2012 tentang RIPPARPROV
2012)

 Meningkatnya jumlah wisatawan lokal maupun mancanegara yang signifikan pada tahun 1998-2014
 Perolehan devisa dari sektor pariwisata tahun 2011 mencapai angka Rp 75 trilliun, angka ini

menempatkan sektor pariwisata berada di peringkat lima sumber devisa negara.
URGENSI

 Wisatawan yang ingin berkunjung ke beberapa pantai tertentu di Kepulauan Karimunjawa cenderung
merasa sungkan jika harus masuk lewat hotel/resort sekitar terlebih dahulu, dikarenakan pelayanan
yang terlalu eksklusif (yang diizinkan masuk ke pantai tertentu hanya penyewa resort saja).

 Diperlukan tempat hiburan di pantai Kepulauan Karimunjawa yang dapat mewadahi aktivitas pantai
wisatawan (terutama di sore hari) yang difasilitasi oleh sarana penunjang kepariwisataan seperti spa,
restauran & bar, kolam renang, dll.
ORIGINALITAS
Merencanakan suatu sarana pariwisata “Beach Leisure di Kepulauan Karimunjawa” yang dapat
menampung aktivitas hiburan di pantai Karimunjawa yang juga terdapat Galeri Seni di dalamnya, yang
menjadikanini Beach Leisure pertama dan terlengkap di Kepulauan Karimunjawa.

Tujuan
Merancang Beach Leisure di Kepulauan Karimunjawa sebagai sarana hiburan pertama di Kepulauan
Karimunjawa yang mampu mengakomodasi berbagai aktivitas kepariwisataan di Kepulauan Karimunjawa.
Sasaran
Menyusun Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) sebagai acuan selanjutnya
dalam perancangan Beach Leisure di Kepulauan Karimunjawa sebagai sarana hiburan pantai pertama di
Kepulauan Karimunjawa.
RuangLingkup
Substansial
Merencanakan dan merancang Beach Leisure di Kepulauan Karimunjawa sebagai fasilitas hiburan
pelayanan pariwisata beserta perancangan tapak/lansekapnya.
Spasial
Secara administratif daerah perencanaan yang terletak di Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara.


