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BAB I PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sedang gencar dalam mendorong potensi 

pariwisata yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang diharapkan semakin banyak masyarakat luar 

daerah tertarik berkunjung ke Jawa Tengah. Target wisatawan lokal pada tahun 2017 mencapai 

34,1 juta pengunjung dan wisatawan asing mencapai 430.000 pengunjung bahkan pada tahun 

2018 untuk wisatawan lokal mencapai 34,8 juta pengunjung dan wisatawan asing mencapai 

435.000 pengunjung (Poerwanto, 2016). Mereka sedang mempersiapkan paket destinasi wisata 

bertaraf internasional. Tujuan wisata tersebut antara lain Kawasan Dieng, Candi Borobudur, 

Sangiran dan Karimunjawa. (Efizudin, 2016) 

Karimunjawa merupakan salah satu kawasan yang menjadi ikon pada sektor parisiwata 

Provinsi Jawa Tengah, khususnya untuk Kabupaten Jepara. Karimunjawa sendiri dikenal dengan 

wisata baharinya dengan alam yang masih hijau, alami dan asri serta suasana masyarakat yang 

ramah dan udara yang bersih. Hal ini yang menjadi alasan wisatawan betah berlama-lama di 

Karimunjawa. Bahkan Kabupaten Jepara dijuluki Carribean van Java oleh Belanda karena memiliki 

Karimunjawa yang mempunyai kesamaan dengan Karibia yaitu terdiri dari beberapa pulau kecil. 

(WIKIPEDIA, 2016)  

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mengembangkan sektor 

pariwisata di Karimunjawa menjadi Desa Wisata dengan Konsep Ekowisata. Yang mana 

menjadikan Karimunjawa tempat wisata alam dengan ciri khas pengembangan eksotika bahari 

yang dilestarikan untuk menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan yang berkunjung. Untuk itu 

perlu didukung dengan keberadaan akomodasi, dalam hal ini sebuah ruang untuk tinggal 

sementara berupa penginapan yang bersifat rekreatif sebagai sarana pengembangan sektor 

pariwisata di Karimunjawa. Namun, sarana pengembangan di Karimunjawa dinilai masih kurang 

memadai bagi para wisatawan yang berkunjung dan kurang sebanding dengan keindahan alami 

yang ditawarkan Karimunjawa itu sendiri. Sarana yang diharapkan adalah tempat penginapan 

yang menyatu dengan alam di Karimunjawa. 

Seringkali akomodasi penginapan di sebuah pulau hanya mengandalkan view atau 

pemandangan pantai dan kurang memperhatikan fasilitas-fasilitas pendukung yang 

keberadaannya sangat dibutuhkan oleh wisatawan. Akomodasi penginapan pengembang 

pariwisata Karimunjawa seperti ini justru masih jarang dijumpai di Karimunjawa. Dan yang 

sekalinya ada, hanya terdapat di pulau tertentu dan lokasinya harus ditempuh menggunakan 

kapal lokal dengan kisaran waktu 20-30 menit. Hal ini menyebabkan para wisatawan lebih 

memilih menginap di rumah warga sipil yang membuka usaha di rumah pribadi mereka. 

Dengan adanya permasalahan tersebut, diperlukan adanya sebuah penginapan yang 

berkonsep rekreatif berupa Hotel Resort yang lokasinya dekat dengan tempat-tempat wisata 

serta tetap memanfaatkan view atau pemandangan sekitar secara optimal. Hotel Resort menjadi 

sarana dalam menunjang sektor pariwisara Karimunjawa. Sedangkan untuk sebuah Hotel Resort 

sendiri merupakan sarana penunjang dengan karakter yang menyediakan kebutuhan seperti 

penginapan, open space,  tempat rekreasi dan refleksi, cafe atau restaurant,  tempat hiburan dan 

tempat olahraga secara terorganisir dan terpadu. Diharapkan Hotel Resort ini dapat menjadi 

sarana pendukung wisatawan yang berlibur serta menjadi tempat peristirahatan dan tempat 

relaksasi. 
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“Hotel Resort Karimunjawa” dengan penekanan desain Eko-Arsitektur merupakan 

sebuah wadah yang lahir dari sebuah perencanaan dan perancangan  akan kebutuhan  dan  

penyedia akomodasi penginapan yang rekreatif dan relaksasi  yang  nyaman  bagi  para  

wisatawan  yang berkunjung ke obyek-obyek  wisata  alam  pantai yang  ada  di   Karimunjawa 

serta untuk menghadapi dan menyesuaikan kondisi yang ada di Karimunjawa. 

 

1.2. Tujuan dan Sasaran 

1.2.1. Tujuan 

Membuat landasan  konseptual perencanaan dan perancangan dari “Hotel Resort 

Karimunjawa”  dengan mempertimbangkan kondisi, view serta potensi alam  yang  

tersedia,  untuk  kemudian  dijadikan sebagai  pedoman  perancangan  hotel resort ini.  

1.2.2. Sasaran 

Menemukan dan mengkaji potensi serta masalah yang berkaitan dengan sarana 

penginapan dan fasilitas di Karimunjawa dengan memanfaatkan potensi alam berupa 

view  dan topografi yang berorientasi pada kegiatan pariwista yang melindungi alam. 

 

1.3. Manfaat 

1.3.1. Subjektif 

a. Sebagai salah satu pemenuhan syarat untuk mengikuti Tugas Akhir 138 Departemen 

Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro 

b. Sebagai dasar dalam penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur (LP3A) sebagai salah satu bagian dalam proses Tugas Akhir. 

1.3.2. Objektif 

a. Dapat menjadi wacana rumusan permasalahan dalam perencanaan dan perancangan 

Hotel Resort, khususnya di Karimunjawa. 

b. Dapat bermanfaat sebagai pengetahuan dan penambah wawasan bagi pembaca pada 

umumnya dan mahasiswa arsitektur pada khususnya. 

 

1.4. Ruang Lingkup 

Lingkup pembahasan menitikberatkan pada berbagai hal yang berkaitan dengan 

perencanaan dan perancangan Hotel Resort,  ditinjau dari disiplin ilmu arsitektur. Hal-hal diluar 

ilmu arsitektur akan dibahas seperlunya sepanjang masih berkaitan dan mendukung 

permasalahan utama. 

 

1.5. Metode Pembahasan 

Metode yang digunakan dalam penyusunan Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur (LP3A) Hotel Resort Karimunjawa dengan penekanan desain Eko-

Arsitektur ini adalah dengan metode deskriptif, dokumentasi dan komparatif yang di  mana 

penyusunan ini dilakukan dengan mengumpulkan data, informasi, dan sumber-sumber yang 

terkait. 

1.5.1. Metode Deskriptif 

Metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan hal-hal yang terkait dengan   

perencanaan Hotel Resort Karimunjawa dengan penekanan desain Eko-Arsitektur  baik 

literatur, standarisasi dan fungsi. 
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1.5.2. Metode Dokumentatif 

Mendokumentasikan mengenai aktivitas serta penataan ruang yang terkait  dengan 

proses perencanaan Hotel Resort Karimunjawa dengan penekanan desain Eko Arsitektur 

dalam bentuk foto dan data survey. 

1.5.3. Metode Komparatif 

Metode komparatif ini dilakukan untuk menambah wawasan mengenai Hotel Resort yang 

telah ada, sebagai wacana dalam perencanaan dan perancangan Hotel Resort 

Karimunjawa. 

 

1.6. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penyusunan landasan program perencanaan dan perancangan 

arsitektur pada Hotel Resort Karimunjawa  ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Berisi latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, ruang lingkup, metode 

pembahasan, sistematika pembahasan serta alur pikir. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tinjauan pustaka dan kajian mengenai Hotel Resort, yang meliputi pengertian, 

kriteria, standar dan penekanan desain Hotel Resort Karimunjawa. 

BAB III  TINJAUAN LOKASI 

Berisi tinjauan umum lokasi yang berupa data fisik seperti keadaan geografis, 

topografi dan klimatologis serta data studi banding sebagai dasar dari perencanaan 

dan perancangan Hotel Resort Karimunjawa. 

BAB IV  PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN HOTEL RESORT 

Berisi mengenai dasar pendekatan yang meliputi pendekatan aspek fungsional, aspek 

kontekstual, aspek kinerja, aspek teknis dan aspek visual arsitektural pada Hotel 

Resort Karimunjawa.  

BAB V  PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN HOTEL RESORT 

Berisi pembahasan mengenai program dasar perencanaan yang meliputi tapak dan 

program ruang, serta program dasar perancangan yang meliputi aspek kinerja, aspek 

teknis dan aspek visual arsitektural pada Hotel Resort Karimunjawa. 
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1.7. Alur Pikir 
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Aktualita : 

 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sedang gencar mengembangkan 
potensi wisata, salah satunya di Kepulauan Karimunjawa yang dikembangkan menjadi 
Desa Wisata dengan Konsep Ekowisata 

 Sektor pariwisata meningkat pada tahun 2016 dan terdapat target untuk peningkatan 
tahun 2017 dan tahun selanjutnya 

 Kepulauan Karimunjawa (merupakan salah satu aset Kabupaten Jepara) memiliki potensi 
wisata bahari yang besar untuk dikembangkan 

 Kurang memadainya akomodasi berupa penginapan yang berkonsep rekreatif yang 
memanfaatkan potensi alam dari kawasan wisata Karimunjawa 

Urgensi  : 
Diperlukan perencanaan dan perancangan sarana akomodasi berupa penginapan dengan 
konsep rekreatif di Kawasan Taman Nasional Karimunjawa sebagai fasilitas relaksasi dan 
penunjang wisata  
Originalitas : 
Merencanakan dan merancang sebuah Hotel Resort Karimunjawa dengan penekanan desain 
Eko-Arsitektur yang sesuai serta didukung oleh fasilitas sarana-prasarana dan desain yang 
menunjang 

Tinjauan Pustaka: 

 Teori Hotel Resort 

 Standar Perencanaan dan 
Perancangan Hotel Resort 

Tinjauan Studi Lapangan: 

 Tinjauan Kepulauan Karimunjawa 

 Tinjauan Lokasi dan Tapak 

 Studi Komparasi 
 

DATA 

 Jumlah wisatawan Karimunjawa 

 Tinjauan Kabupaten Jepara dan 
Karimunjawa  

Tinjauan Studi Banding: 

 Palm Beach Resort, Jepara 

 Sunset Resto and Bungalow, Jepara  

 Queen of The South Beach, 
Yogyakarta 

ANALISA 

 Kebutuhan akan ruang yang mengakomodasi wisata alam pantai 

 Pelaku dan aktivitas penghuni 

 Kebutuhan ruang dan fasilitas berdasarkan standar perencanaan dan perancangan 

 Pengolahan tapak 

 Pendekatan aspek-aspek perencanaan dan perancangan yang meliputi: aspek 
kontekstual, fungsional, arsitektural, teknis dan kinerja 

 

Penggabungan dari data dan tinjauan sehingga didapat penjelasan 
mengenai Leisure Resort Karimunjawa 

 

HASIL 
Konsep Dasar serta Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) 

“Hotel Resort Karimunjawa” 
Dengan Penekanan Desain Eko-Arsitektur 
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