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BAB V 

PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 
 

1.1 Pendekatan Aspek Fungsional 

Pendekatan fungsional didasarkan pada analisis fungsi kegiatan utama  oleh  penyusun 

pada kawasan wisata di pantai prawean jepara. Fungsi utama kawasan adalah sebagai 

sarana rekreasi terpadu dan dermaga penyebrangan yang memanfaatkan potensi pantai 

dan sebagai sarana rekreasi utama. 

1.1.1 Pendekatan Pelaku 

Pelaku Objek Wisata Pantai Prawean terdiri dari: 

1. Kelompok pengunjung, meliputi anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua. 

Pengunjung adalah orang yang datang dan memanfaatkan sarana dan 

prasarana yang ada. Pengunjung objek wisata dapat juga disebut wisatawan, menurut 

Inpres 1969 No. 6 wisatawan juga dapat didefinisikan sebagai orang yang berkunjung 

ke tempat lain untuk menikmati perjalanan dalam kunjungan. Pengunjung wisatawan 

pantai prawean ini dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari lapisan masyarakat 

tingkat bawah, menengah sampai lapisan atas. Mereka juga dari berbagai kelompok 

umur yang masing-masing mempunyai karakteristik tersendiri.  

No Kelompok Umur Karakteristik/sifat 

1. Anak-anak (5-12 Th)  Sifat serba ingin tahu sangat menonjol, sehingga 

dibutuhkan banyak informasi 

 Menyukai hal-hal yang bersifat permainan Informal 

 Penuh gerak dalam ruang skala kecil 

2. Remaja (13-20 Th)  Lingkup kegiatannya meluas, cenderung rasional Suka 

bersaing 

 Kegiatan yang dilakukan cenderung bersifat bertualang, 

olahraga 

 Menyukai & Menikmati hal-hal yang bersifat romantis 

3. Dewasa (21- 55 Th)  Menyukai kegiatan yang lebih tenang sesuai dengan 

pertambahan usia seperti rekreasi air, mengasuh anak, 

istirahat sambil menikmati pemandangan, berteduh dll. 

4. Orang Tua (55 th 

keatas) 

 Cenderung menyukai kegiatan yang tidak banyak 

menggunakan tenaga 

Tabel 5.1 Karakteristik Pelaku Kegiatan 

Sumber : Soeryobroto Soemardi, UGM, 1969 

 Wisatawan juga dibedakan menurut sifat perjalanan dan ruang lingkup perjalanan 

yang dilakukan. Wisatawan yang berkunjung yaitu: 

a. Wisatawan lokal (domestic tourism), adalah wisatawan yang melakukan perjalanan 

wisata di dalam batas-batas wilayah negaranya sendiri. 

b. Wisatawan asing (foreign tourism), adalah orang asing yang melakukan kegiatan 

wisata, datang memasuki wilayah negara lain yang bukan tempat tinggalnya. 

c. Wisatawan sementara (transit tourism), adalah wisatawan yang dalam perjalanan 
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wisata ke suatu tempat tertentu terpaksa singgah, baru kemudian mengadakan 

wisata di tempat tersebut untuk dilanjutkan ke tempat tujuannya semula. 

d. Indigenous foreight tourism, warga negara suatu negara tertentu, karena tugas 

atau jabatan di luar negeri, pulang ke negara asalnya dan melakukan perjalanan 

wisata di wilayah negaranya sendiri. 

e. Wisatawan untuk urusan bisnis (business tourism), adalah orang asing atau warga 

negara sendiri yang melakukan perjalanan wisata setelah tujuan utamanya selesai. 

 Ditinjau dari kegiatannya, pengunjung dapat dibedakan menjadi : 

a. Tamu yang menginap 

Pengunjung yang datang untuk menggunakan fasilitas resort yang tersedia. 

b. Tamu yang tidak menginap 

Pengunjung yang datang untuk sementara (tidak menginap) dimana kunjungannya 

ada yang bersifat formal (mengadakan diskusi, rapat  kerja seminar, dan lain-lain).  

 Selain pengunjung yang datang untuk berekreasi, terdapat juga pengunjung yang 

merupakan tamu pengelola yaitu pengunjung yang datang untuk menemui pengelola 

untuk keperluan. 

2. Pengelola 

Pengelola adalah orang-orang yang bekerja pada obyek wisata yang 

bersangkutan, bertugas dan bertanggung jawab akan kelancaran seluruh aktivitas 

dalam objek wisata tersebut. Pengelola tersebut diantaranya yaitu: 

a. Manager 

b. Sekretaris 

c. Administrasi dan Keuangan 

d. Promosi dan Pemasaran 

e. Personalia 

f. Perencanaan 

g. Operasional, dsb. 

Dalam hal ini pengelolaan Objek Wisata Pantai Prawean murni dikelola oleh 

warga Desa Bandengan dengan cara mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Pengertian 

Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUM Desa, adalah badan usaha yang 

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara 

langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa 

pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

(Pasal 1 butir 2 Permen Desa No. 4 Tahun 2015).  Dalam hal ini warga desa bandengan 

membentuk BUMDes yang berjenis holding. Holding adalah jenis BUM Desa sebagai 

”usaha bersama”, atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana 

masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh 

BUM Desa agar tumbuh usaha bersama. (Pasal 24 Permendesa No.4 Tahun 2015) 

3. Pemberi Jasa Servis 

Pemberi jasa servis ini meliputi orang-orang yang bekerja sebagai pengawas 

objek wisata, nelayan, pengelola perahu wisata, foodcourt dan restoran, kesenian, 
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pedagang souvenir dan lain sebagainya. 

1.1.2 Pendekatan Aktivitas 

Berdasarkan kelompok kegiatan, kegiatan pada Objek Wisata Pantai Prawean 

dibagi menjadi 5 bagian, yaitu: 

NO. KELOMPOK KEGIATAN MACAM KEGIATAN 

1 Kegiatan utama (wisata) 

 Kegiatan wisata pantai 

 

 Menikmati pemandangan alam pantai dan air laut 

dengan berjalan-jalan mengelilingi kawasan  

 Menikmati bermain di pantai/air laut  

 Kegiatan wisata darat   Berwisata kuliner(makan-minum) di kios-kios 

makan kecil (mini cafe) 

 Bermain-main di playground 

 Melihat dan berbelanja souvenir dan barang-

barang khas daerah  

 Kegiatan olahraga, meliputi : Volley pantai, jogging, 

bersepeda 

 Berenang di air tawar (waterpark) 

 Kegiatan wisata marina  Kegiatan berlayar dengan perahu layar 

 Pesiar dengan kapal Boat 

 Kegiatan wisata budaya  Menyaksikan pertunjukan kesenian karawitan 

(musik gamelan) 

 Melihat upacara Larung Laut (bulan tertentu) 

 Kegiatan pelelangan 

ikan 

 Membeli ikan segar 

 Menikmati olahan ikan laut 

 Kegiatan wisata 

homestay 

 Menginap di cottage/bungalow yang ada di dalam 

kawasan 

2. Kegiatan penerima  Menerima pengunjung 

 Melayani pengunjung di loket 

 Menyampaikan informasi kepda pengunjung 

3. Kegiatan pelayanan umum  Kegiatan parkir 

 Kegiatan penyelamatan dan kesehatan 

 Kegiatan Ibadah 

 Kegiatan lavatory 

 Telepon 

4. Kegiatan pengelolaan Menangani masing-masing bidang 

 Mengepalai pengelolaan 

 Kepengelolaan 

 Pelayanan umum 

 Operasional 

 Keuangan 

 Wisata 

 Perlengkapan 

 Maintenance dan service 

 Mekanikal elektrikal 
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 Melakukan kegiatan penunjang : rapat dan diskusi 

5. Kegiatan maintenance dan 

service 

 Merawat dan memperbaiki gedung/ sarana wisata 

darat 

 Merawat dan mamperbaiki sarana wisata air 

 Istirahat staff 

Tabel 5.2 Pengelompokan Jenis Kegiatan 

Sumber : Analisa Penulis 

 

1.1.3 Pendekatan Kapasitas Pengguna 

A. Analisis Jumlah Pengunjung Wisata Pantai Sekitar 

Sebagai salah satu tempat tujuan wisata dengan daya tarik keindahan alam dan 

spesifikasi pantainya, objek wisata Pantai di Kota Jepara pada saat ini mampu menarik 

pengunjung. Hal ini dapat dilihat dari keadaan pengunjung ke objek wisata Pantai yang 

berada di sekitar Pantai Prawean yang tiap tahunnya dikunjungi lebih dari 100.000 orang. 

  
Tabel 5.3. Data Pengunjung Pantai Kartini  Tabel 5.4. Data Pengunjung Pantai Bandengan 

Sumber: Dinas Pariwisata Jepara   Sumber: Dinas Pariwisata Jepara 

Dari data diatas, diambil sampel rata-rata jumlah pengunjung per tahun dari tiap 

pantai. 

Jumlah pengunjung Pantai Prawean: 

= Jumlah Pengunjung Pantai Bandengan + Jumlah Pengunjung Pantai Kartini    

     3 

= 160 + 200   =   360 : 3 =  ± 120ribu pengunjung per tahun 

 3   

Berdasarkan data di atas Jumlah Kunjungan Pantai disekitar Pantai Prawean 

mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga hal ini berpengaruh juga terhadap 

pendapatan ekonomi masyarakat Bandengan, Seperti : juru parkir dan pedagang, pemilik 

perahu. Terlebih jika dibukanya pantai yang pengelolaannya murni dipegang oleh 

masyarakat. 

Luas wilayah Kawasan Wisata Pantai Prawean yang akan dikembangkan adalah 

+8,5 Ha. Sedangkan rata-rata jumlah wisatawan sekitar Pantai Prawean adalah sekitar 

120 ribu per tahun. Berarti 10ribu per bulan dan 350 per hari. Sedangkan kapasitas 

tampung wisatawan pantai prawean sebesar 1.000 per hari, yang artinya pengunjung 

pada hari terpadat adalah 1.000 orang. Sehingga kapasitas kawasan rekreasi ini 

disesuaikan dengan jumlah pengunjung yang ada di Kawasan Wisata Pantai Kartini dan 

Pantai Bandengan yang berada disekitar Pantai Prawean. 
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B. Analisis Rumus Daya Dukung 

Daya dukung dihitung agar diketahui jumlah maksimum pengunjung yang secara fisik 

dapat ditampung di kawasan yang tersedia pada waktu tertentu tanpa menimbulkan 

gangguan pada alam dan manusia (Ramadhan dkk. 2014). Analisis daya dukung untuk 

pengembangan wisata alam menggunakan konsep daya dukung kawasan (DDK) dengan 

penggunaan rumus sebagai berikut: 

 
Keterangan: 

DDK  : Daya Dukung Kawasan (orang/hari) 

K  : Potensi Ekologis pengunjung per satuan unit area (orang) 

Lp  : Luas area (m2) atau  panjang area (m) keseluruhan yang dapat dimanfaatkan  

Lt  : Unit area untuk kategori tertentu (m2 atau m) 

Wt  : Waktu yang disediakan untuk kegiatan dalam satu hari (jam)  

Wp  : Waktu yang  dihabiskan pengunjung untuk setiap kegiatan (jam) 

Potensi ekologis pengunjung ditentukan oleh kondisi sumberdaya dan jenis kegiatan 

yang dikembangkan (1 untuk ∑ pengunjung sesuai peraturan ilmu perairan). Luas suatu 

area yang dapat digunakan oleh pengunjung mempertimbangkan alam dalam mentolerir 

jumlah pengunjung(luas keseluruhan lahan adalah 8,5 ha). Waktu kegiatan pengunjung 

(Wp) dihitung berdasarkan lamanya waktu yang dihabiskan oleh pengunjung untuk melakukan 

kegiatan wisata. Waktu pengunjung diperhitungkan dengan waktu yang disediakan untuk 

kawasan (Wt). Waktu kawasan adalah lama waktu areal dibuka dalam satu hari, dan rata-

rata waktu bekerja sekitar 8 jam (jam 8-16).  

 

Hasil analisis: 

Jenis Kegiatan Σ Pengunjung (K) Unit Area (Lt) 
Wisata Pantai 1 2500 m2 

Wisata Darat 1 500 m2 

Wisata Marina 1 1000 m2 
Wisata Budaya 1 350 m2 

Wisata Pelelangan Ikan 1 500 m2 

Wisata Homestay 1 1500 m2 
Tabel 5.5. Potensi ekologis pengunjung (K) dan luas kegiatan (Lt) 

Sumber: Anlisis Penulis 

Jenis Kegiatan Waktu yang dibutuhkan (Wp) Total Waktu 1 Hari (Wt) 
Wisata Pantai 4 24 

Wisata Darat 3 6 

Wisata Marina 2 8 

Wisata Budaya 2 6 

Wisata Pelelangan Ikan 2 6 

Wisata Homestay 12 24 
Tabel 5.6. Prediksi waktu yang digunakan untuk setiap kegiatan wisata  

Sumber: Anlisis Penulis 
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No Jenis Kegiatan DDK (orang/hari) 
1 Wisata Pantai 204 

2 Wisata Darat 340 

3 Wisata Marina 340 
4 Wisata Budaya 728 

5 Wisata Pelelangan Ikan 510 

6 Wisata Homestay 113 

Jumlah 2235 orang/hari 
Tabel 5.7. Hasil perhitungan daya dukung kawasan (DDK)  

Sumber: Anlisis Penulis 

1.1.4 Pendekatan Kebutuhan Ruang 

Pelaku 

kegiatan 
Kegiatan yang diwidahi Kebutuhan ruang Sifat 

Wisata pantai 

Pengun 

jung 

1. Menikmati pemandangan alam 

pantai dan laut 

 Bermain di air 

 Berjalan-jalan santai 

 Duduk-duduk santai melihat-

lihat laut 

Laut 

Walking path(pedestrian) 

Plaza 

Taman 

Gazebo 

 

 

Publik 

Wisata darat 

Pengun 

jung 

1. Bermain-main di playground Playground Publik 

Pengun 

jung 

2. Berwisata kuliner (makan-

minum) di kios-kios makan kecil  

Kios makan  

Lavatory 
Publik 

Pengun 

jung 

3. Melihat dan berbelanja souvenir 

dan barang khas daerah  

 

Kios Souvenir 

 

Publik 

 

 

 

 

Pengun 

jung 

4. Kegiatan olahraga 

a. Voli pantai 

 

Pantai 

 

Publik 

b. Jogging Jogging path Publik 

c. Bersepeda Biking path Publik 

d. Renang dan bermain di air  

Berganti pakaian  

Berenang 

Bilas  

Pengawasan 

 

Kolam renang 

R. ganti  

R. bilas 

R. pengawas/pos jaga 

 

 

Publik 

Wisata Marina 

Pengun 

jung 

terbatas 

a. Pesiar dengan kapal boat  

Beli tiket 

Menunggu menitipkan barang 

Berlayar dengan kapal boat 

pengawasan dan keamanan 

Kegiatan lavatory 

 Loket 

R. tunggu 

R. penitipan 

barang  

Dermaga kapal 

R. pengawas/pos jaga 

Lavatory 

 

 

Publik 
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Pengun 

jung 

terbatas 

b. Berlayar dengan perahu   

Beli tiket  

Menunggu 

Menitipkan barang  

Pengawasan dan keamanan 

Kegiatan lavatory 

 Loket 

R. tunggu 

R. penitipan barang  

Dermaga perahu  

R. pengawas/pos jaga 

Lavatory 

 

 

Publik 

Wisata Budaya 

Pengun 

jung 

1. Menyaksikan Kesenian 

daerah Pertunjukan 

musik gamelan 

R. audiens/ penonton  

Stage 

Publik 

 

Wisata Pelelangan Ikan 

Pengun 

jung 

1. Membeli ikan segar Tempat Pelelangan Ikan Publik 

 

Pengun 

jung 

2. Membeli hasil olahan 

ikan laut (makan 

ditempat) 

Restaurant 

Lavatory 

R. makan  

Publik 

 

Penge 

lola 

3. Bongkar muat hasil melaut 

4. Mendata hasil tangkapan 

Dermaga nelayan 

R. pengelola TPI 

Semi Privat 

Penge 

lola 

 5. Istirahat Nelayan R. istirahat nelayan 

Lavatory 

Privat 

 

Wisata Homestay 

Pengun 

jung 

terbatas 

1. Menginap di cottage  

Datang 

Tidur  

Bersih diri 

Duduk santai 

Renang di kolam renang 

Area Parkir 

R. tidur  

KM/ WC  

Teras 

Kolam renang di- 

area cottage 

 

 

Private 

Penge 

lola 

2. Mengelola cottage  

Datang 

Keamanan  

Kegiatan lavatory 

Informasi perjalanan wisata 

Parkir  

Lobby 

Front office/resepsionis  

Pos jaga 

Lavatory 

 

 

Private 

Pelayanan umum 

 

Penge 

lola  

2. Kegiatan penerima  

Menerima pengunjung 

Membeli tiket 

Memberi informasi 

 

Plaza  

Loket 

R. informasi 

 

Publik 
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Pengun 

Jung 

 

3. Kegiatan pendukung  

Parkir 

Bersih diri 

R. pengobatan  

Ibadah 

Mengambil uang 

Menelpon  

Lavatory 

Penyelamatan dan kesehatan 

 

Area parkir Entrance 

Lavatory 

R. P3K 

Mushola 

ATM  

KM/ WC umum 

 

 

 

Publik 

 

Penge 

lola 

4. Kegiatan pelayanan 

Parkir 

Simpan alat  

Istirahat petugas  

Area parkir 

Gudang Lavatory 

R. utilitas 

R. petugas  

KM/ WC 

 

 

Privat 

Pengelolaan 

Penge 

lola 

1. Menangani masing-masing 

bidang  

Datang 

Kepengelolaan  

Pelayanan umum  

Operasional Keuangan Wisata 

Maintenance dan service 

Mekanikal elektrikal 

Melakukan kegiatan penunjang 

: rapat dan diskusi 

Area parkir 

Lobby/ r.duduk 

/r.tunggu 

R. bag. Pengelolaan 

R. bag. Pelayanan umum 

R. bag. Operasional 

R. bag. Keuangan 

R. bag. Wisata 

R. maintenance & 

service 

R. mekanikal & elektrikal 

R. rapat/ diskusi 

Publik 

Semi publik 

Private 

Private 

Private 

Private 

Private 

Service 

Service  

Semi private 

Maintenance dan service 

Penge 

lola 

1. Perawatan dan perbaikan  

Mengambil & menyimpan alat 

Istirahat petugas 

Kegiatan bengkel 

Masuk barang dan alat 

 

R. peralatan 

R. staff Bengkel 

Loading area 

 

 

Service 

Mekanikal dan elektrikal 

Penge 

lola 

Pengoperasian listrik 

Pengoperasian Mesin 

Pengoperasian pompa 

Pengoperasian genset 

Mengambil dan menyimpan 

peralatan 

Mengambil dan menyimpan 

bahan bakar. 

R. operator listrik 

R. operator mesin 

R. operator pompa 

R. genset Gudang 

R. bahan bakar 

 

 

Service 

Tabel 5.8. Analisis Kebutuhan Ruang  

Sumber: Analisis Penulis 
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1.1.5 Pendekatan Fasilitas 

Berikut adalah macam fasilitas yang ditampung/dibuat dalam pengembangan 

obyek wisata Pantai Prawean untuk meningkatkan daya tarik dan memberikan 

kemudahan bagi pengunjung yaitu : 

A. Kelompok Fasilitas Rekreasi 

- Area sirkulasi / berjalan-jalan 

- Selter/ Gazebo 

- Pantai 

- Pendopo 

- Tempat pertunjukan gamelan 

- Dermaga perahu  

- Tempat pelelangan ikan 

- Waterpark 

B. Kelompok Fasilitas Pendukung 

- Kios souvenir 

- Warung makan 

- Area parkir 

- Penginapan  

B. Kelompok Fasilitas Pengelola 

- Kantor & ruang informasi 

- R. Listrik & distribusi air ( ruang control ), bengkel kerja 

- R. SAR & klinik P3K 

C. Kelompok Fasilitas Service 

- Mushola 

- KM/WC 

- Plaza 

 

1.1.5.1  Pendekatan Fasilitas Dermaga 

A. Pengertian 

Dermaga merupakan suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat merapat 

dan menambatkan kapal-kapal yang melakukan bongkar-muat (menaikkan dan 

menurunkan muatan). 

Dermaga dapat dibedakan menurut lokasinya, yaitu: 

1. Wharf / Quay  : Dermaga yang paralel dengan garis pantai dan biasanya  

     berhimpit dengan garis pantai. 

2. Jetty / Pier : Dermaga yang menjorok ke laut. 

3. Dolphin   : Struktur yang digunakan untuk bersandar di laut lepas.  

Adapun pemilihan tipe dermaga didasarkan pada tinjauan-tinjauan sebagai 

berikut: 

1. Topografi di daerah pantai 

2. Jenis kapal yang dilayani 

3. Daya dukung tanah 
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B. Faktor yang Mempengaruhi Desain Struktur Dermaga 

Kriteria desain struktur dermaga berdasarkan data lingkungan yang telah 

ditentukan adalah sebagai berikut: 

 Pasang surut 

 Arus perairan 

 Angin 

 Kondisi geologi / tanah 

 Tinggi gelombang rencana 

C. Bentuk Dermaga 

 Dermaga Memanjang 

Pada bentuk dermaga memanjang ini, posisi muka dermaga adalah sejajar 

dengan garis pantai, di mana kapal-kapal yang bertambat akan berderet memanjang, 

Tambatan dengan bentuk memanjang ini dibangun bila garis kedalaman kolam 

pelabuhan hampir merata sejajar dengan garis pantai. 

Bentuk dermaga memanjang ini biasa digunakan pada pelabuhan peti kemas, di 

mana dibutuhkan suatu lapangan terbuka guna kelancaran dalam melayani penangan 

peti kemas. 

 
Gambar 5.1. Bentuk dermaga memanjang 

Sumber : http://yongkialdino.blogspot.co.id/2015/01/tentang-pelabuhan_6.html 

 

 Dermaga Menjari 

Bentuk dermaga menyerupai jari ini biasanya dibangun bila garis kedalaman 

terbesar menjorok ke laut dan tidak teratur. Dermaga ini dibangun khusus untuk 

melayani kapal dengan muatan umum. 

 
Gambar 5.2. Bentuk dermaga menjari 

Sumber : http://yongkialdino.blogspot.co.id/2015/01/tentang-pelabuhan_6.html 
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 Dermaga Pier 

Dermaga berbentuk pier ini dibangun bila garis kedalaman jauh dari pantai dan 

tidak diinginkan adanya pengerukan kolam pelabuhan yang besar, yang  berkaitan 

dengan stabilitas lingkungannya. 

Antara dermaga dan pantai dihubungkan dengan jembatan penghubung 

(approach trestle) yang berfungsi sebagai penerus dalam lalu lintas barang. Jembatan 

penghubung dapat ditempatkan di tengah, di sisi, ataupun kombinasi dari keduanya. 

 
Gambar 5.3. Bentuk dermaga pier 

Sumber : http://yongkialdino.blogspot.co.id/2015/01/tentang-pelabuhan_6.html 

 

D. Tinjauan Jenis Struktur Dermaga 

Sebagai pertimbangan untuk pemilihan jenis struktur dermaga, dipilih 3 jenis 

struktur yang umum digunakan, yaitu: Deck On Pile, Sheet Pile dan Caisson. 

1. Deck On Pile 

Struktur Deck On Pile menggunakan tiang pancang sebagai pondasi bagi lantai 

dermaga. Seluruh beban di lantai dermaga (termasuk gaya akibat berthing dan 

mooring diterima sistem lantai dermaga dan tian pancang tersebut. 

Di bawah lantai dermaga, kemiringan tanah dibuat sesuai dengan kemiringan 

alaminya serta dilapisi dengan perkuatan (revetment) untuk mencegah tergerusnya 

tanah akibat gerakan air yang disebabkan oleh manuver kapal. 

Untuk menahan gaya lateral yang cukup besar akibat berthing dan mooring 

kapal, jika diperlukan dapat dilakukan pemasangan tiang pancang miring. 

 
Gambar 5.4. Dermaga tipe deck on pile. 

Sumber : http://yongkialdino.blogspot.co.id/2015/01/tentang-pelabuhan_6.html 
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2. Sheet Pile 

Struktur Sheet Pile adalah jenis struktur yang tidak menggunakan kemiringan 

alami dari tanah. Dalam hal ini, gaya-gaya akibat perbedaaan elevasi antara lantai 

dermaga dengan dasar alur pelayaran ditahan oleh struktur dinding penahan tanah. 

Tiang pancang miring masih diperlukan untuk menahan gaya lateral dari kapal 

yang sedang sandar atau untuk membantu sheet pile menahan tekanan lateral tanah. 

Struktur sheet pile ini dapat direncanakan dengan menggunakan penjangkaran 

(anchor) ataupun tanpa penjangkaran. 

Selain sheet pile, diaphragma wall beton juga dapat berfungsi sebagai penahan 

tekanan lateral tanah. Selain itu diaphragma wall juga dapat direncanakan menerima 

beban vertical dari lantai dermaga, karena dinding ini juga merupakan suatu dinding 

beton bertulang yang struktural. 

Barrette pile dapat digunakan pada struktur ini, yang berfungsi sebagai anchor 

bagi diaphragma wall, keduanya dihubungkan oleh sistem tie beam atau tie slab. 

 
Gambar 5.5. Dermaga tipe sheet pile. 

Sumber : http://yongkialdino.blogspot.co.id/2015/01/tentang-pelabuhan_6.html 

 

 
Gambar 5.6. Dermaga tipe anchored sheet pile. 

Sumber : http://yongkialdino.blogspot.co.id/2015/01/tentang-pelabuhan_6.html 

 

 
Gambar 5.7. Dermaga tipe diaphragma wall dengan barette pile. 

Sumber : http://yongkialdino.blogspot.co.id/2015/01/tentang-pelabuhan_6.html 
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3. Caisson 

Struktur ini merupakan salah satu jenis dari dermaga gravity structure, yang 

pada prinsipnya menggunakan berat sendiri dari struktur untuk menahan gaya vertikal 

dan horizontal, terutama untuk menahan tekanan tanah. 

Caisson terdiri dari blok beton bertulang yang dibuat di darat dan dipasang pada 

lokasi dermaga dengan cara mengapungkan dan diatur pada posisi yagn direncanakan, 

kemudian ditenggelamkan dengan mengisi blok-blok tersebut dengan pasir laut atau 

pun batuan. 

 
Gambar 5.8. Dermaga tipe caisson. 

Sumber : http://yongkialdino.blogspot.co.id/2015/01/tentang-pelabuhan_6.html 

 

Tabel 5.9. Keuntungan dan kerugian dari masing-masing tipe struktur dermaga 

Sumber: http://yongkialdino.blogspot.co.id/2015/01/tentang-pelabuhan_6.html 

 

1.1.5.2 Pendekatan Fasilitas Pertunjukan Kesenian Karawitan 

A. Pengertian 

 Pertunjukan gabungan dari alunan musik gamelan dan menyanyi.  

 Karawitan berasal dari bahasa Sansekerta “rawit” yang berarti halus.  

 Pertunjukkan ini dapat diibaratkan menghirup nilai – nilai ideal musik Jawa.   
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 Seni bunyi ini tak hanya untuk mendukung aneka ragam lagu (seni tarik suara), namun 

juga mendukung aneka ragam seni lainnya seperti seni tari, seni wayang, dll.  

 Seni mengolah bunyi benda atau alat bunyibunyian (instrumen) tradisional yang sering 

disebut gamelan Dalam gamelan ada alat musik tabuh, gesek, tiup, petik dan 

sebagainya. 

 

B. Unsur-Unsur Gamelan Jawa 

Seperti halnya musik modern, masing-masing instrumen dalam Gamelan Jawa 

memiliki fungsi (tugas) yang berbeda-beda dalam menyusun suatu permainan atau 

“garap”.Secara garis besar, struktur Gamelan Jawa dalam pagelaran Gamelan terbagi 

menjadi tiga unsur, yaitu (Sumarsam, 2003)  

a. Melodi 

Unsur melodi dalam sebuah pagelaran Gamelan membuat warna dari bunyi 

yang dihasilkan. Unsur ini bisanya dihasilkan oleh instrumen yang memiliki 

komponen nada dengan frekuensi tinggi dan sound envelope yang rendah (reverb 

cenderung kecil). Instrumen yang tergolong dalam struktur ini antara lain adalah 

demung, seruling, gender, dan bonang. 

b. Time / tempo 

Tempo dalam sebuah pagelaran berperan mengatur irama permainan. Dalam 

sebuah pagelaran Gamelan Jawa, unsur tempo dimiliki oleh kendang. Dinamika dan 

level yang  dihasilkan oleh kendang akan menentukan tempo dari (pagelaran). 

c. Struktur. 

Struktur dalam pagelaran Gamelan Jawa,terbangun oleh nada-nada yang 

dihasilkan oleh instrument-instrumen gamelan dengan frekuensi rendah sampai 

menengah dengan reverb yang cukup besar (sound envelope yang lama).Nada-nada 

yang dihasilkan oleh instrumen ini rata-rata menghasilkan nada dengan kesan kuat 

dan megah seperti gong, kenong slentem dan kempul. 

 
 

Gambar 5.9 Skema Struktur Fungsi Gamelan 

Sumber : (Sumarsam, 2003) 

 

 

III. Struktur 

 

I. Melodi 

 

Gong  
Kenong  
Kempul 

Kethuk-kempyang 

 

Bonang Barung Bonang 

enerus Saron Peking 

 

Rebab 
Gender Barung 
Sinden (vokal) 

Seruling 
Gender penerus 

Celempung 

 

Slenthem 

 Saron Demung Saron 

Barung 

 

II. Waktu/ Tempo  

Kendang 
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C. Jenis-jenis Panggung 

 Arena 

Panggung arena adalah panggung yang penontonnya melingkar atau duduk 

mengelilingi panggung.  

     
Gambar 5.10 Panggung Tipe Arena 

Sumber : http://nolteater.blogspot.co.id/2013/07/v-behaviorurldefaultvmlo_18.html 

 

 Proscenium 

Panggung proscenium bisa juga disebut sebagai panggung bingkai karena 

penonton menyaksikan pemain melalui sebuah bingkai atau lengkung proscenium 

(proscenium arch).  

 
Gambar 5.11 Panggung Tipe Proscenium 

Sumber : http://nolteater.blogspot.co.id/2013/07/v-behaviorurldefaultvmlo_18.html 

 

 Thrust 

Panggung thrust seperti panggung proscenium tetapi dua per tiga bagian 

depannya menjorok ke arah penonton.  

 
Gambar 5.12 Panggung Tipe Thrust 

Sumber : http://nolteater.blogspot.co.id/2013/07/v-behaviorurldefaultvmlo_18.html 

http://2.bp.blogspot.com/-lCisb1luCms/Uee_K8V4woI/AAAAAAAAAJ8/z6tJVTNZCMc/s1600/1.PNG
http://2.bp.blogspot.com/-ksxuYQaehs4/Uee_Ts2XwtI/AAAAAAAAAKE/I-RepSCQLpQ/s1600/2.PNG
http://2.bp.blogspot.com/-FBm7wGcbyuA/Uee_0DCfyWI/AAAAAAAAAKk/tDvnsHC84s4/s1600/3.PNG
http://1.bp.blogspot.com/-NhYRVtoZ-9M/Uee_YPlQwdI/AAAAAAAAAKQ/VaGDPTEkVXs/s1600/4.PNG
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D. Tata Ruang Gamelan 

Secara umum terdapat dua jenis gamelan yaitu Gamelan Slendro dan Pelog. 

Pada suatu pertunjukan, jumlah gamelan biasanya terdapat enam pasang gamelan 

Slendro-pelog dengan jumlah penabunh secara lengkap sebanyak 47 orang. Gamelan 

sesuai jenis dan karakteristiknya memiliki ukuran-ukurannya sendiri dimana rata-rata 

ukuran panjang gamelan berkisar antara 150cm hingga 230cm. Sedangkan lebar 

gamelan berkisar antara 25cm hingga 85cm 

Umumnya tata letak gamelan adalah pada bagian depan merupakan tempat 

gamelan ringan seperti kenong kemudian bagian tengah adalah gamelan sedang 

seperti kendang dan bagian belakang adalah gamelan berat seperti Gong. Gamelan 

seperti kenong, kendang tidak hanya satu, sering kali seorang penabuh gamelan 

menangani dua atau lebih gamelan misalnya penabuh kendang menangani tiga jenis 

kendang dari ukuran kecil hingga besar. Disamping gamelan, pendukung pertunjukan 

tari adalah pemaos kandha, pedhalang dan sinden dimana pemaos kandha bertugas 

membawakan jalan cerita dari lakon yang dipertunjukan, pedhalang mengatur ritme 

pertunjukan dan sinden mengiringi pertunjukan dengan nyanyian.  

Umumnya posisi pemaos kandha, pedhalang dan sinden berada di depan para 

penabuh gamelan. Sehingga dapat diketahui luas area atau ruang dari pemaos 

kandha, pedhalang, sinden dan gamelan yang dibutuhkan secara umum. 

 
Gambar 5.13 Posisi penabuh Gamelan dan Pemaos Kandha 

Sumber: http://sun-from-solo.blogspot.co.id 

 

Lebar ruang gamelan berdasar ukuran gamelan paling panjang ( A = 230 cm) 

adalah 3 x 230 cm = 690 cm dibulatkan menjadi 7 meter ditambah dengan sirkulasi 

sebesar 20% menjadi 8,4 meter dibulatkan menjadi 8,5 meter Untuk ruang pemaos 

kandha, pedhalang dan sinden apabila dihitung maka panjang berdasar pada panjang 

meja = 2 meter, sedang lebar berdasar pada lebar ukuran duduk bersila manusia 

ditambah lebar meja menjadi 62,5cm + 100cm = 162,5 cm atau 1,625 meter . 

 
Gambar 5.14 Dimensi untuk pemaos kandha, sinden dan dalang 

Sumber: http://sun-from-solo.blogspot.co.id 

 

http://2.bp.blogspot.com/_K2-SIvFMRso/R0QJATNmhLI/AAAAAAAAAAM/kLdoQK_XHkg/s1600-h/gamelan-1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_K2-SIvFMRso/R0QJATNmhLI/AAAAAAAAAAM/kLdoQK_XHkg/s1600-h/gamelan-1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_K2-SIvFMRso/R0QJATNmhLI/AAAAAAAAAAM/kLdoQK_XHkg/s1600-h/gamelan-1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_K2-SIvFMRso/R0QJATNmhLI/AAAAAAAAAAM/kLdoQK_XHkg/s1600-h/gamelan-1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_K2-SIvFMRso/R0QJATNmhLI/AAAAAAAAAAM/kLdoQK_XHkg/s1600-h/gamelan-1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_K2-SIvFMRso/R0QJATNmhLI/AAAAAAAAAAM/kLdoQK_XHkg/s1600-h/gamelan-1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_K2-SIvFMRso/R0QJATNmhLI/AAAAAAAAAAM/kLdoQK_XHkg/s1600-h/gamelan-1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_K2-SIvFMRso/R0QJATNmhLI/AAAAAAAAAAM/kLdoQK_XHkg/s1600-h/gamelan-1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_K2-SIvFMRso/R0QJATNmhLI/AAAAAAAAAAM/kLdoQK_XHkg/s1600-h/gamelan-1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_K2-SIvFMRso/R0QJATNmhLI/AAAAAAAAAAM/kLdoQK_XHkg/s1600-h/gamelan-1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_K2-SIvFMRso/R0QJATNmhLI/AAAAAAAAAAM/kLdoQK_XHkg/s1600-h/gamelan-1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_K2-SIvFMRso/R0QJATNmhLI/AAAAAAAAAAM/kLdoQK_XHkg/s1600-h/gamelan-1.jpg
http://sun-from-solo.blogspot.co.id/
http://3.bp.blogspot.com/_K2-SIvFMRso/R0QKUjNmhMI/AAAAAAAAAAU/bslE8U5jWR8/s1600-h/Picture1.png
http://4.bp.blogspot.com/_K2-SIvFMRso/R0QLXzNmhNI/AAAAAAAAAAc/ql12E70AZbc/s1600-h/Picture2.png
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Karena yang diutamakan adalah lebar panngung pendukung maka didapat 

ukuran lebar sebesar 8,5 m + 1,625 m = 10,125 m dibulatkan menjadi 10 meter, 

sedangkan untuk panjang menyesuaikan dengan panggung dan banyaknya alat. Sebagi 

pendukung jalannya pertunjukan tari, gamelan dan pemaos kandha biasanya berada di 

belakang penari atau dibagian belakang panggung tetapi juga sering berada didepan 

terutama bila posisi panggung lebih tinggi dari posisi gemelan dan pemaos kandha. 

 

E. Tata Letak Instrumen Gamelan 

 
Gambar 5.15 Salah satu skema tataletak instrumen Gamelan 

Sumber : (Sumarsam, 2003) 

 

 
Gambar 5.16 Tampak samping proses penjalaran gelombang bunyi Gamelan 

Sumber : Sketsa Penulis 

 

F. Persyaratan Ruang Gamelan 

 Memiliki suasana yang akrab  

 Ruang yang memiliki tata akustika yang baik  

 Desain tata udara yang ideal sehingga tidak merusak alat-alat kesenian seperti 

gamelan yang sifatnya sangat riskan. 

 

1.1.5.3 Pendekatan Fasilitas Tempat Pelelangan Ikan 

A. Pengertian 

Berdasarkan Keputusan Bersama 3 Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, 

Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor: 139 

Tahun 1997; 902/Kpts/PL.420/9/97; 03/SKB/M/IX/1997 tertanggal 12 September 1997 

tentang penyelengaraan tempat pelelangan ikan, bahwa yang disebut dengan Tempat 

Pelelangan Ikan adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli 

ikan melalui pelelangan dimana proses penjualan ikan dilakukan di hadapan umum 

dengan cara penawaran bertingkat. 
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B. Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Pelelangan Ikan 

 Berdasarkan Peraturan Gubernur tentang pelaksanaan Perda Jepara No.5 tahun 

2005 (www.pikiranrakyat.com) tentang penyelenggaraan dan retribusi tempat 

pelelangan ikan pada pasal 2 mengenai tata cara pelaksanaan pelelangan ikan, 

yakni : 

1. Semua hasil penangkapan ikan di laut harus dijual secara lelang di TPI. 

2. Hasil penangkapan ikan yang merupakan komoditas ekspor, pelaksanaan 

pelelangannya harus diprioritaskan, serta penanganannya secara khusus 

disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. 

3. Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : 

 Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT). 

 Penerapan Sistem Rantai Dingin. 

 

 Sedangkan berdasarkan pasal 3 nya menetapkan pelaksanaan pelelangan ikan di 

TPI harus dilakukan sebagai berikut : 

1. Hasil penangkapan ikan di laut yang akan dilelang dalam keadaan bersih, telah 

disortir menurut jenis, ukuran, mutu dan dimasukkan ke dalam wadah. 

2. Dilakukan penimbangan oleh juru timbang di TPI dan diberi label yang                  

menyatakan jenis, jumlah/berat ikan dan nama pemilik. 

3. Ikan yang   berkategori busuk   atau secara organoleptik tidak layak 

dikonsumsi manusia, tetap harus dilelang dan ditempatkan secara khusus  

4. Lelang dilaksanakan melalui penawaran secara bebas dan meningkat dengan 

penawar tertinggi sebagai pemenang. 

5. Kepada pemenang lelang dan pemilik ikan diberi karcis lelang dan  

rekapitulasinya dengan ketentuan sebagai berikut : 

 Bagi pemenang lelang dipergunakan untuk perhitungan membayar pada 

kasir TPI atas ikan yang dibelinya dan sebagai tanda bukti bahwa ikan 

yang dibawanya merupakan hasil pembelian dari TPI. 

 Bagi pemilik ikan sebagai dasar perhitungan penerimaan pembayaran 

dari kasir TPI atas ikan yang dilelang serta sebagai bukti untuk catatan, 

perhitungan, tabungan dan simpanannya. 

 

C. Fungsi, Tujuan, dan Manfaat Tempat Pelelangan Ikan 

 (Dinas Kelautan dan Perikanan, 2012) bahwa fungsi dari pada pelabuhan perikanan 

adalah sebagai berikut : 

1. Pusat pengembangan masyarakat nelayan; 

Sebagai sentra kegiatan masyarakat nelayan, Pelabuhan Perikanan 

diarahkan dapat mengakomodir kegiatan nelayan baik nelayan berdomisili 

maupun nelayan pendatang. 

2. Tempat berlabuh kapal perikanan; 

Pelabuhan Perikanan yang dibangun sebagai tempat berlabuh (landing) 

dan tambat atau merapat (mouring) kapal-kapal perikanan, berlabuh atau 

merapatnya kapal perikanan tersebut dapat melakukan berbagai kegiatan 

misalnya untuk mendaratkan ikan (unloading), memuat perbekalan (loading), 
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istirahat (berthing), perbaikan apung (floating repair) dan naik dock (docking). 

Sehingga sarana atau fasilitas pokok pelabuhan perikanan seperti dermaga 

bongkar, dermaga muat, dock atauslipway menjadi kebutuhan utama untuk 

mendukung aktivitas berlabuhnya kapal perikanan tersebut 

3. Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan; 

Sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkap (unloading activities) 

Pelabuhan Perikanan selain memiliki fasilitas dermaga bongkar dan lantai 

dermaga (apron) yang cukup memadai, untuk menjamin penanganan ikan (fish 

handling) yang baik dan bersih didukung pula oleh sarana / fasilitas sanitasi dan 

wadah pengangkat ikan. 

4. Tempat untuk memperlancar kegiatan-kegiatan kapal perikanan; 

Pelabuhan Perikanan dipersiapkan untuk mengakomodir kegiatan kapal 

perikanan, baik kapal perikanan tradisional maupun kapal motor besar untuk 

kepentingan pengurusan administrasi persiapan ke laut dan bongkar ikan, 

pemasaran atau pelelangan dan pengolahan ikan hasil tangkap. 

5. Pusat penanganan dan pengolahan mutu hasil perikanan; 

Prinsip penanganan dan pengolahan produk hasil perikanan adalah bersih, 

cepat dan dingin (clean, quick and cold). Untuk memenuhi prinsip tersebut 

setiap Pelabuhan Perikanan harus melengkapi fasilitas–fasilitasnya seperti 

fasilitas penyimpanan (cold storage) dan sarana atau fasilitas sanitasi dan 

hygien, yang berada di kawasan Industri dalam lingkungan kerja Pelabuhan 

Perikanan. 

6. Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan; 

Dalam menjalankan fungsi, Pangkalan Pendaratan Ikan dilengkapi dengan 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pasar ikan (Fish Market) untuk menampung dan 

mendistribusikan hasil penangkapan baik yang dibawa melalui laut maupun 

jalan darat. 

7. Pusat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan; 

Pengendalian mutu hasil perikanan dimulai pada saat penangkapan sampai 

kedatangan konsumen. Pelabuhan Perikanan sebagai pusat kegiatan perikanan 

tangkap selayaknya dilengkapi unit pengawasan mutu hasil perikanan seperti 

Laboratorium Pembinaan Dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) dan 

perangkat pendukungnya, agar nelayan dalam melaksanakan kegiatannya lebih 

terarah dan terkontrol mutu produk yang dihasilkan. 

8. Pusat penyuluhan dan pengumpulan data; 

Untuk meningkatkan produktivitas, nelayan memerlukan bimbingan 

melalui penyuluhan baik secara teknis penangkapan maupun management 

usaha yang efektif dan efisien. Sebaliknya untuk membuat langkah 

kebijaksanaan dalam pembinaan masyarakat nelayan dan pemanfaatan 

sumberdaya ikan selain data primer melalui penelitian data sekunder diperlukan 

untuk itu, maka untuk kebutuhan tersebut dalam kawasan Pelabuhan Perikanan 

merupakan tempat terdapat unit kerja yang bertugas melakukan penyuluhan 

dan pengumpulan data. 

9. Pusat pengawasan penangkapan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya 

ikan; 
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Pelabuhan Perikanan sebagai basis pengawasan penangkapan dan 

pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan. Kegiatan pengawasan tersebut 

dilakukan dengan pemeriksaan spesifikasi teknis alat tangkap dan kapal 

perikanan, ABK, dokumen kapal ikan dan hasil tangkapan. Sedangkan kegiatan 

pengawasan dilaut, Pelabuhan Perikanan dapat dilengkapi dengan pangkalan 

bagi para petugas pengawas yang akan melakukan pengawasan dilaut. 

 

 Direktorat Jenderal Perikanan 1994 yang antara lain menyatakan bahwa tujuan TPI 

antara lain adalah:  

a. Laju peningkatan volume pendaratan ikan lebih tinggi dari pada laju 

peningkatan penangkapan dan ini berarti fungsi dan peran pelabuhan perikanan 

sebagai sentra produksi semakin nyata.  

b. Laju peningkatan volume pendaratan ikan lebih tinggi dari laju frekuensi 

kunjungan kapal berarti usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh para 

nelayan lebih efisien.  

c. Laju peningkatan volume penyaluran es lebih tinggi dari pada voleme 

pendaratan yang berarti meningkatnya kesadaran akan mutu ikan segar yang 

harus dipertahankan.  

 

 Manfaat diadakannya pelelangan ikan di TPI antara lain adalah:  

a. Perolehan harga baik bagi nelayan secara tunai dan tidak memberatkan 

konsumen.  

b. Adanya pemusatan ikatan-ikatan yang bersifat monopoli terhadap nelayan. 

 

D. Syarat-Syarat Tempat Pelelangan Ikan 

Direktorat Jenderal Perikanan 1994 yang antara lain menyatakan bahwa: 

a. Laju peningkatan volume pendaratan ikan lebih tinggi dari pada laju 

peningkatan penangkapan dan ini berarti fungsi dan peran pelabuhan perikanan 

sebagai sentra produksi semakin nyata. 

b. Mempunyai lantai yang kedap air yang mudah dibersihkan dan disanitasi, 

dilengkapi dengan saluran pembuangan air dan mempunyai sistem 

pembuangan limbah cair yang higiene 

c. Dilengkapi dengan fasilitas sanitasi seperti tempat cuci tangan dan toilet dalam 

jumlah yang mencukupi. Tempat cuci tangan harus dilengkapi dengan bahan 

pencuci tangan dan pengering sekali pakai 

d. Mempunyai penerangan yang cukup untuk memudahkan dalam pengawasan 

hasil perikanan 

e. Kendaraan yang mengeluarkan asap dan binatang yang dapat mempengaruhi 

mutu hasil perikanan tidak diperbolehkan berada dalam Tempat Pelelangan 

Ikan/Pasar grosir 

f. Dibersihkan secara teratur minimal setiap selesai penjualan; wadah harus 

dibersihkan dan dibilas dengan air bersih atau air laut bersih 

g. Dilengkapi dengan tanda peringatan dilarang merokok, meludah, makan dan 

minum, dan diletakkan di tempat yang mudah dilihat dengan jelas 

h. Mempunyai fasilitas pasokan air bersih dan atau air laut bersih yang cukup 
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i. Mempunyai wadah khusus yang tahan karat dan kedap air untuk menampung 

hasil perikanan yang tidak-layak untuk dimakan 

 

E. Tata Ruang Tempat Pelelangan Ikan (Studi Kasus ‘Sentra Ikan Bulak, Surabaya’) 

 

Gambar 5.17 Skema Kedekatan Ruang TPI 

Sumber : Surabaya.co.id 

 

 

Gambar 5.18 Pola Sirkulasi di TPI 

Sumber : Surabaya.co.id 

 

F. Data Tempat Pelelangan Ikan (Studi Kasus TPI Ujung Batu, Jepara) 

No Tahun Produksi (Kg) Jumlah Kapal 

1 2000 2.194.849 509 

2 2001 3.980.249 510 

3 2002 5.766.670 529 

4 2003 5.076.022 575 

5 2004 6.312.030 587 

Tabel 5.10 Produksi dan Jumlah Kapal di TPI Ujung Batu Jepara 2000-2004 

Sumber : TPI Ujung Batu, Jepara 
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Tabel 5.11 Input dan Output TPI Kelas 3 di Jawa Tengah 

Sumber : Berbagai sumber yang diolah 

 

1.1.5.4 Pendekatan Fasilitas Cottage 

A. Pengertian Cottage 

Cottage adalah sejenis akomodasi yang berlokasi di sekitar pantai atau danau 

dengan bentuk bangunan-bangunan terpisah, disewakan untuk keluarga,perorangan 

yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi (Dennis L.Foster, 1997) 

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan cottage adalah suatu fasilitas 

akomodasi yang bergerak dibidang komersil, yang menjual atau menyewakan kamar-

kamar lengkap dengan fasilitasnya untuk keluarga atau perorangan baik yang 

bepergian jauh maupun yang melakukan rekreasi atau berlibur. 

 

B. Persyaratan Cottage  

Secara teknis bangunan cottage memiki persyaratan-persyaratan dalam 

perencanaan kebutuhan ruang, yaitu terbagi 4 bagian :  

 Area pribadi : 72% ( meliputi ruang tidur.ruang istirahat, teras, ruang duduk, 

km/wc)  

 Area public  : 12% ( meliputi lapangan olahraga, taman, gardu pandang)  

 Administrasi  : 2.3% (meliputi ruang pimpinan, ruang administrasi, ruang 

pengawasan/keamanan, restoran, tempat pemeliharaan, ruang informasi, gardu 

jaga)  

 Service  : 13% (meliputi area parker, dan fasilitas-fasilitas penunjang seprti 

musholla,restoran, tempat hiburan, ruang MEE, ruang penjualan,souvenir) 

 

 

No Input / Output Satuan Ujung Batu 

1 Panjang pangkalan pendaratan m 400 

2 Luas lantai lelang m2 560 

3 Jumlah kapal bongkar Unit 12 

4 Jumlah alat tangkap Unit 10 

5 Jumlah kapal Unit 20 

6 Personalia TPI Orang 12 

7 Jumlah juru lelang Orang 2 

8 Jumlah juru bongkar Orang 10 

9 Jumlah nelayan Orang 1200 

10 Jumlah bakul Orang 40 

11 Jumlah basket Buah 105 

12 Jumlah timbangan Buah 2 

13 Jumlah gerobak Buah 10 

14 Nilai raman (Rp) 15.171.236.400 

15 Share omzet TPI (%) 1,86 
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C. Standard Besaran Ruang  

Untuk guest room berdasarkan keputusan Dirjen Panwrsata No.14/11/1988, yaitu:  

 Standard Room : 24 m2 -28 m2 (single bed dan double bed ) 

 Deluxe Room : 24 m2 -28 m2 (single bed dan double bed) 

 Suite Room  : 48 m2  

(untuk area kamar hotel semuanya 62% dari jumlah kamar untuk penginapan)  

Adapun pembagian area penginapannya adalah sebagai berikut:  

- Deluxe  

 Luasan  : 40 m2  

 Fasilitas  : 1 king atau 2 twin beds, kamar mandi dan balkon.  

- Superior  

 Tipe  : Cottage, 1 lantai 

 Luasan  : 60 m2  

 Luas Kamar  : 1 kamar 

 Fasilitas  : 1 king beds, 1 kamar mandi dan teras.  

- Junior Suite  

 Tipe  : Cottage, 2 lantai 

 Luasan  : 80 m2  

 Luas Kamar  : 2 kamar 

 Fasilitas  : 1 king beds dan 2 twin beds, 2 kamar mandi, 1 pantry,  

  ruang tamu dan teras.  

- Executive Suite  

 Tipe  : Cottage, 3 lantai berbentuk split level 

 Luasan  : 120 m2  

 Luas Kamar  : 2 kamar 

 Fasilitas  : 1 king beds dan 2 twin beds, 2 kamar mandi, 1 pantry,  

  ruang tamu, teras, dan privat garden.  

- President Suite  

 Tipe  : Cottage, 2 lantai 

 Luasan  : 150 m2  

 Luas Kamar  : 3 kamar 

 Fasilitas  : 1 king beds dan 2 twin beds, 2 kamar mandi, 1 pantry,  

  ruang tamu, teras, privat garden, dan jacuzzi.  

 

D. Bentuk Cottage 

Bentuk bangunan cottage memiliki berbagai macam bentuk. Pada umumnya 

bangunan cottage dibedakan atas:   

1. Bentuk cottage/bangunan yang menyebar.  

Bentuk cottage menyebar ini terdin dari sejumlah unit-unit 

kamar/hunian yang berdiri sendin-sendiri, dengan ukuran bangunan yang 

tidak tinggi (satu lantai). Pada pusat unit-unit bangunan terdapat 

bangunan penunjang yang berfungsi sebagai fasilitas pelayanan dan 

pengelola terhadap unit-unit kamar. Sehingga sistem penataan ruang dan 

aktifitas berlangsung secara horisontal. 
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Gambar 5.19 Bentuk Cottage Menyebar 

Sumber : W.S Wattrel and Partners dalam Emilva Kasum 

 

2. Bentuk Kombinasi  

Convetion dan Cottage. Cottage dengan bentuk kombinasi ini 

merupakan penggabungan antara unit-unit kamar (convention) dengan 

unit-unit kamar (cottage). Sehingga sistem pelayanan dan pengelola 

berada pada bangunan convention, dan terdapat penataan bangunan 

hansontal dan vertikal. 

 
Gambar 5.20 Bentuk Cottage Kombinasi 

Sumber : W.S Wattrel and Partners dalam Emilva Kasum 

 

E. Faktor-faktor Pertimbangan Perencanaan Cottage  

Dalam perencanaan cottage sebagai fsilitas komersial memiliki beberapa 

pertimbangan, diantaranya :  

a. Lokasi  

Lokasi cottage dihubungkan dengan jarak pencapaian, sarana transportasi, dan 

lingkungan sekitar lokasi.  

b. Fasilitas  

Merupakan segala sesuatu yang dimanfaatkan pengunjung, berupa fasilitas 

pokok, ruang tidur, rekreasi berupa fasilitas indoor seperti restoran, lounge, 

ballroom, serta fsilitas outdoor seperti kolam renang, lapangan tennis.arung 

jeram dll.  

c. Pelayanan  

System pelayanan menyangkut kecepatan, keramahan, dan kelengkapan 

pelayanan.  
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d. Kesan  

Kesan cottage dapat ditampilkan melalui penampilan bangunan, suasana ruang, 

bentuk bangunan, sehingga masyarakat dapat menangkap gambaran tentang 

cottage.  

e. Tarif  

Tarif yang dibayarkan pengunjung sesuai dengan kepuasan yang didapat terhadap 

fasilitas yang diberikan, dimana pihak pengelola mendapat keuntungan. 

 

1.1.5.5 Pendekatan Fasilitas Water Park 

A. Pengertian 

Definisi objek taman air / waterpark menurut wikipedia yaitu tempat bermain 

dan rekreasi outdoor yang luas untuk anak dan juga orang dewasa, dimana sarana 

utamanya adalah air, sebuah taman hiburan dimana atraksi-atraksinya meliputi kolam 

renang, seluncuran/slides, dan fasilitas rekreasi lainnya yang berkaitan dengan air. 

Waterpark adalah sebuah taman hiburan yang menampilkan wilayah waterplay, 

seperti slide air, bantalan splash, spraygrounds (bermain air), lazy river, berenang, 

lingkungan barefooting dan rekreasi lainnya. Waterpark juga dapat dilengkapi dengan 

beberapa jenis area selancar buatan atau bodyboarding seperti kolam gelombang atau 

flowrider. 

 

B. Sistem Struktur Taman Air 

Menurut Snyder, James & L Cafonese (1998:872) dalam pertimbangan 

pemilihan sistem struktur dalam perancangan wisata taman air, hal-hal yang perlu 

diperhatikan yaitu sebagai berikut: 

 Kekokohan (Strength) 

 Kestablian (Stability) 

 Kemampuan melayani (Service ability) 

 Keamanan (Safety) 

 Keawetan (Durability) 

 

C. Unsur Taman Air 

1. Kolam Renang 

Tata cara perencanaan teknik bangunan kolam renang dimaksudkan untuk 

digunakan sebagai acuan dan pegangan dalam merencanakan bangunan kolam 

renang. Tujuan tata cara perencanaan teknik ini untuk mendapatkan perencanaan 

teknis bangunan kolam renang yang memenuhi ketentuan-ketentuan minimum. 

Adapun ruang lingkup tata cara perencanaan teknik ini berlaku untuk digunakan 

sebagai kolam renang perlombaan dan pemasalan atau pemandian umum. Kolam 

renang wisata taman air ini termasuk kolam renang tipe C yaitu kolam renang yang 

digunakan untuk kegiatan renang bagi pemula atau kolam renang untuk anak-anak. 

kolam renang tipe C/anak-anak harus mempunyai tipe, ukuran panjang, lebar, dan 

kedalaman yang telah ditentukan.  
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 Ketentuan Ukuran Kolam Renang Tipe C: 

 

 Gambar 5.21 Ukuran Kolam Renang tipe C 

Sumber: Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 475 

 

 

Tabel 5.12 Tabel kolam renang tipe C 

Sumber: Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 475 

 

 Ketentuan Khusus 

Ketentuan khusus untuk komponen bangunan kolam renang adalah sebagai 

berikut : 

1. Pelimpahan air/bibir kolam: 

- Air dari pelimpahan kolam tidak boleh bercampur dengan pelimpahan 

dari tempat lain . 

- Pada tepi kolam perlu disediakan pelimpahan air/bibir kolam dengan 

kapasitas 3 – 5 m3 
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Gambar 5.22 Pelimpahan Air/ Bibir Kolam  

Sumber: Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 475 

2. Dinding dan lantai kolam: 

- Pada kedalaman 1,2 m harus disediakan tempat injakan kaki 

 
Gambar 5.23 Dinding Kolam 

Sumber: Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 475 

- Harus kuat, keras dan tidak licin 

- Harus berwarna terang 

- Bibir kolam harus dengan warna yang berbeda (lebih gelap) dari dinding 

dan lantai kolam dengan lebar minimal 2,5 cm, dalam 5 cm, dan dibuat 

sejajar arah memanjang/lintasan perenang 

3. Tangga kolam : 

- Lebar tangga 60 cm, dalam 10 cm, dan harus terbenam ke permukaan 

dinding 

- Jarak anak tangga maksimal 30 cm 

4. Plumbing dan Air 

Kecepatan Air, kapasitas saringan dan kualitas air harus memenuhi 

ketentuan berikut : 

- Pipa penerima/air masuk 3,05 m / detik 

- Pipa penghisap/air keluar 1,85 m/detik 

- Kecepatan air pada mulut pipa penghisap 0,6 m/detik 

- Kualitas air disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. 

- Filter 

1. Kapasitas filter: 

a. Sand filter 36,7 m3/m2/jam 

b. Cartridge 2,45 m3/m2/jam 

2. Turn over : 15 menit 

 

 Sistem Sirkulasi 

Kolam renang menurut buku Swimming Pool. Mc Graw Hill Book 

Company (1997) terbuat dari kontruksi beton bertulang dengan ketebalan 

tertentu yang menyatu dengan kontruksi utilitasnya.  

Secara garis besar, kolam renang digolongkan atas 2 sistem sirkulasi yang 

memiliki fungsi dan tujuan yang sama membersihkan permukaan air dari 
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kotoran atau sampah yang mengambang dan tak dapat tenggelam yaitu : 

 

1. Sistem Sirkulasi Overflow 

Pada sistem ini air dihisap oleh pompa dari balancing tank kemudian 

dikirim ke kolam dengan melalui proses filtrasi di dalam filter. Air yang masuk ke 

dalam kolam melalui inlet akan meluap, dimana memang dibuat agar meluap 

dan tumpah ke dalam gutter atau saluran yang dibuat sebagai tampungan 

luapan tersebut. Kemudian melalui gutter drain, air kembali ke dalam balancing 

tank, dimana selanjutnya akan disedot kembali oleh pompa sirkulasi. Umumnya 

kolam renang baik commercial maupun domestik mempergunakan sistem ini, 

karena air tidak banyak terbuang ketika terjadi penambahan tinggi air kolam, 

baik karena penambahan jumlah pengguna kolam maupun penambahan akibat 

air hujan akan tertampung di dalam balancing tank. Penambahan air akibat 

adanya pengurangan air kolam karena terjadinya penguapan dll, dilakukan di 

dalam balancing tank. 

2. Sistem Sirkulasi Skimmer 

Pada sistem ini proses sirkulasi air kolam tidak memerlukan balancing 

tank, sebab air langsung dihisap oleh pompa sirkulasi dari dalam kolam melalui 

skimmer, dan dikembalikan lagi ke dalam kolam. Jika terjadi penambahan tinggi 

air kolam akibat pengguna kolam atau air hujan, maka akan langsung dibuang 

ke saluran buangan dan penambahan air jika terjadi pengurangan volume air 

akibat penguapan dll yang dilakukan di dalam kolam. Sistem ini biasanya 

dipegunakan untuk proses sirkulasi jacuzzi atau whirlpool dan sebagian kolam 

domestik atau rumahan. Sistem ini memiliki kekurangan bagi praktisi kolam 

renang yang dianggap cukup signifikan yaitu terlalu sering terjadi penambahan 

air baru pada setiap kolam yang dipergunakan, karena pasti ada air yang 

terbuang. 

 

2. Kolam Arus 

Kolam arus umumnya merupakan kolam sebagai penerus dari seluncur, 

konstruksinya seperti kolam renang biasa, namun di dalam desainnya dibuat 

seperti membuat alur sungai.  

 
Gambar 5.24 Kolam Arus Waterboom Bukit Jati 
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Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

 

Spesifikasi kolam arus yaitu (pengamatan langsung dan survey lapangan 

Waterboom Bukit Jati) : 

- Kedalaman kurang lebih 1.50 m 

- Lebar dengan faktor kenyamanan kurang lebih 2.5 m 

- Didesain mengitari areal taman air 

 

3. Sistem Pompa 

Water treatment system dari kolam-kolam yang diletakan dalam ruang 

khusus berfungsi sebagai filterisasi dan untuk mengolah sumber air yang sudah 

digunakan pada kolam-kolam agar dapat digunakan kembali sehingga tidak 

menghabiskan sumber air yang ada. Skema sistem pompa 

 

Gambar 5.25 Skema Pola Jaringan Utilitas Kolam 

Sumber: http://gipsumpool.blogspot.com/2009/07/kontruksi-pembuatan-kolam.html 

 

Dari bagan diatas, secara umum bagian utama sistem pompa yang 

terdapat dalam kolam renang terdiri atas: 

1. Pompa Sirkulasi 

Pompa sirkulasi ini berfungsi sebagai pompa transfer yang mengirim air 

yang dihisap dari dalam balancing tank (untuk sistem overflow) atau dari 

skimmer  (untuk sistem skimmer) ke dalam kolam renang. Jenis pompa yang 

biasa dipergunakan antara lain pompa centrifugal dan pompa end suction. 

 

http://gipsumpool.blogspot.com/2009/07/kontruksi-pembuatan-kolam.html
http://www.scribd.com/full/27804524?access_key=key-2kdh3iqcwkzu8e2vf3u6
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Gambar 5.26 Pompa Sirkulasi 

Sumber: http://poolnjacuzzi.com 

2. Filter 

Filter berfungsi untuk melakukan penyaringan atau filtrasi terhadap air 

yang akan masuk ke dalam kolam. Kotoran-kotoran dalam air akan disaring oleh 

alat ini, sehingga air yang kembali ke dalam kolam dalam kondisi bersih. Ada 2 

tipe filter yang dibagi berdasarkan medianya yaitu: 

a. Sand Filter 

Media fitrasi dari filter jenis ini adalah pasir silica dengan ukuran agregat 

tertentu sesuai kebutuhan. 

b. Cartridge Filter 

Media filtrasi dari filter jenis ini adalah berbentuk spons atau kasa khusus 

dengan ukuran dan kerapatan sesuai dengan kebutuhan dan peruntukkannya. 

 
Gambar 5.27 Filter Air 

Sumber: http://poolnjacuzzi.com 

 

3. BalancingTank 

Equipment ini juga sesuai dengan namanya, berfungsi melakukan 

penyeimbangan terhadap volume air kolam dan dipergunakan untuk kolam 

yang menggunakan sistem sirkulasi overflow. Ketika kolam dipergunakan atau 

ketika terjadi hujan, air kolam akan meluap dan ditampung oleh balancing tank. 

Sebaliknya ketika pengguna kolam keluar dari kolam, atau terjadi penguapan, 

maka air yang tertampung dalam balancing tank tadi akan dikirim kembali ke 

dalam kolam. Sehingga semaksimal mungkin tidak terdapat air yang terbuang, 

kecuali jika sudah tak tertampung lagi dalam balancing tank. 

 

4. Chemical Feeder 

Alat ini berfungsi untuk menambahkan bahan kimia perawatan air kolam 

ke dalam kolam renang melalui instalasi inlet. Jenis chemical feeder yang biasa 

dipergunakan yaitu chemical dosing pump dan automatic chlorine feeder. 

 

5. Skimmer Box dan Inlet 

Skimmer box dipergunakan untuk kolam dengan sistem sirkulasi skimmer, 

fungsinya sebagai titik hisap untuk pompa sirkulasi. Penempatannya disesuaikan 
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dengan muka air kolam, jika ada kotoran yang mengambang maka akan turut 

terhisap melalui alat ini. Sedangkan inlet adalah titik dimana air masuk atau 

kembali ke dalam kolam.  

     

Gambar 5.28  Skimmer Box    Gambar 5.29  Inlet 

Sumber: http://poolnjacuzzi.com    Sumber: http://poolnjacuzzi.com 

 

6. Main drain 

Main drain dipergunakan khusus untuk membuang atau menguras air 

kolam. Namun pada sebagian sistem kolam yang mempergunakan sistem 

sirkulasi overflow, main drain dipergunakan pula sebagai titik hisap untuk 

pompa-pompa fitur kolam seperti air mancur dan lain-lain. 

 

Gambar 5.30 Main drain 

Sumber: http://poolnjacuzzi.com 

 

4. Bahan kimia air kolam 

Performa kejernihan air kolam tidak semata-mata tergantung pada 

sistem sirkulasi. Dalam air dapat muncul bakteri atau tumbuhan kecil yang 

dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan pengguna kolam renang dan 

tidak dapat tersaring oleh filter 

Oleh sebab itu, air kolam perlu dilakukan perawatan dengan 

menggunakan bahan-bahan kimia tertentu dengan kadar tertentu. Bahan kimia 

yang biasa dipergunakan antara lain : 

- Kaporit 

Bahan kimia ini dipergunakan untuk menahan atau mencegah timbulnya 

lumut atau bakteri 

- Soda Ash 

Bahan kimia ini berfungsi untuk menaikkan kadar pH air kolam 

- Tawas 

Bahan kimia ini dipergunakan untuk mengendapkan partikel-partikel 

pengotor air kolam yang tidak tersaring oleh filter. 

- Bahan-bahan kimia lain 
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Bahan kimia lain disini merupakan bahan seperti asam klorida, PAC, dan lain- 

lain. 

 

1.1.6 Pendekatan Program Ruang 

 Dasar Pertimbangan: 

- Menggunakan standar-standar fasilitas wisata 

- Mengasumsikan dengan logika 

- Menyesuaikan dengan kondisi potensi tapak 

 Berdasarkan arah pengembangan, dapat ditentukan jumlah pemakai fasilitasnya 

yaitu: 

Pemakai mobil  = 40%  

Pemakai motor  = 45%  

Pemakai bus   = 15% 

 Pengunjung:  

Anak-anak  = 20% 

Remaja  = 60% 

Dewasa  = 15% 

Orang tua  = 5% 

 Prosentase perhitungan pengunjung terpadat digunakan untuk menghitung 

besaran ruang fasilitas yang disediakan yaitu : 

- Pengunjung anak-anak 20 % x 2235 = 447 orang 

- Pengunjung remaja 60 % x 2235 = 1.341 orang 

- Pengunjung dewasa 15 % x 2235 = 335 orang 

- Pengunjung orang tua  5 % x 2235 = 112 orang  

 

 Untuk perincian perhitungan besaran ruang fasilitas sesuai kondisi dan potensinya 

yaitu : 

A. Rekreasi Pantai 

Jenis Kegiatan 

Rekreasi 
Kebutuhan Ruang Kapasitas Modul Standart Ruang Luas 

(m²) 
 

Menikmati 

pemandangan 

alam pantai 

dan laut 

Promenade 

(perkerasan) 

500 org Lebar 3m 

di sekeliling pantai 

±500m  

500mx3m = 1500m² 

 

1500 

Total 1.500 

Tabel 5.13. Besaran Ruang Area Rekreasi Pantai  

Sumber: Analisis Penulis 

 

B. Rekreasi Darat 

Jenis Kegiatan 

Rekreasi 
Kebutuhan Ruang Kapasitas Modul Standart Ruang Luas 

(m²) 
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Jalan-jalan 

santai 

(walking) 

Walking 

path/pedestrian 

1000 org Asumsi lebar 2 m 2 

Duduk-duduk 

santai (sitting) 

Tempat 

duduk(kursi 

promenade) 

@ 4 orang 

Kap.50 org 

50 : 4= 12.5 ~13 buah 

tempat duduk 

0.6m /orang, flow gerak 

50% 0.6x4=2.4 m ; flow 

50%=1.2 m Luas gazebo 

:2.4+1.2=3.6 m  

~4 m 

4mx13buah =52 m 

 

 

 

 

52 

Gazebo @ 6 orang 

Kap.50 org 

50 : 6=8.33  ~9 buah 

gazebo 0.6m /orang, flow 

gerak 50% 0.6x6=3.6m ; 

flow 50%=1.8m Luas 

gazebo :3.6+1.8=5.4 m ~6 

m 

6mx9 buah =54 m 

 

 

 

54 

Bermain-main Area playground  50 org Standart : 

Luncuran 4.6 x 13.7 = 

63.02m/unit(4anak) 

Ayunan 5.2 x 9.5 = 49.4 

m/unit (4anak) 

Jungkat-jungkit 

6.1x6.1=37.21 / unit (4anak) 

Palang horizontal 

2.44x7.6=18.54m/unit(4an

ak) Putaran 

6.7x3.14=21.04m/unit(6anak

) 

Plaza = 0.8m/anak 

 

   Luasan : 

Luncuran 

=2x63.02=126.04(8anak) 

Ayunan = 

2x49.4=98.8(8anak) Jungkat- 

jungkit 

=2x37.21=74.42(8anak)  

Palang horizontal 

=2x18.54=37.08(8anak)  

Putaran = 21.04 (6anak) 

Plaza 0.8 x 58 =46.4m 

Luas area playground 403.78 

m 

 

 

 

 

 

 

 

410 
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Berbelanja 

souvenir 

Kios Souvenir Sebanyak 8 

unit  

 

Asumsi 4x5 m² ; flow 50% 

4x5mx8= 160 m² ; flow 

50%x160= 80m² 

Total luas=160+80=240m 

 

 

240 

Gudang Asumsi 3x3m=9m 9 

Lavatory 2 org 1.2x2.0 m² /org. Flow gerak 

50 % 1.2x2.0x2 = 4.8 m² ; 

flow 50% = 2.4 

m² 

4.8+2.4=7.2m 

 

 

8 

Kegiatan 

olahraga 

Jogging path 67 org Lebar 2 m 2 

Biking path 25 org Lebar 2 m 2 

 
Water Park  

R. penerima /hall 50 org 0.6m/orang; Flow gerak 50% 

0.6x50= 30 m², 

flow50%x30=15m² 

30+ 15= 45m 

 

45 

R. penitipan 

barang 

Asumsi Asumsi 9 m² 9 

R. ganti 2 buah Asumsi 30m. Kapasitas 1 

ruang pria dan 1 ruang 

wanita 

30m x 2 = 60 m 

 

60 

Kolam renang 50 org 1.2-2.0m/orang ; flow 100% 

2.0x50=100.0 ; flow 100m 

Total  100+100m =200.0m 

 

200 

R. bilas 12 buah Asumsi 1.5x2m²; 6 ruang 

bilas pria 

dan 6 ruang bilas wanita 

1.5x2m=3m²x 12 ruang = 36 

m² 

 

36 

R. pengawas/pos 

jaga 

2 org 1.2-2.0m/org ; flow gerak 

100% 2.0x2=4m² ; 

flow100%x4=4m² 

 

8.0 

Total 1.137 

Tabel 5.14. Besaran Ruang Area Rekreasi Darat  

Sumber: Analisis Penulis 

 

C. Rekreasi Marina 

Jenis 

Kegiatan 

rekreasi 

Kebutuhan 

Ruang 

Kapasitas Modul Standart Ruang Luas 

(m²) 

 

Pesiar 

dengan kapal 

boat dan 

Loket 2 org 1.2-2.0m²/ orang ; flow gerak 

50% 2.0x2 org=4.0m² ; flow 

50%x4.0=2.0m² 

 

6 
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perahu 

Kapasitas 50 

orang 

R. tunggu 50 org 

Sebanyak 4 

unit 

Asumsi 3x5 m² ; flow 50% 

3x5mx4= 60 m² ; flow 

50%x60= 30m² 

Total luas=60+30=90m 

 

90 

R. penitipan  Asumsi Asumsi 9m 9 

R. pengawas/pos 

jaga 

2 org 1.2-2.0m²/ orang ; flow 

gerak 50% 2.0x2 

org=4.0m² ; flow 

50%x4.0=2.0m² 

 

6 

Lavatory 4 org 1.2x2.0 m² /or ; flow gerak 50 

% 1.2x2.0x4 =9.6m²;flow 

50%= 4.8m²  ,  9.6 + 4.8 = 

14.4 m 

 

15 

Dermaga kapal 

boat 

 Standart 1 power boat untuk 

10 org(MWG) dan boat kecil 

untuk 5 org 

Terdapat 1 buah power boat 

dan 5 buah boat kecil 

Besaran power boat: 15x5 

Dan boat kecil min: 4.86x2.29 

m (AGS) 

Luas 15x5x 1 boat = 75 m² + 

4.89x2.29x5 boat = 55,99m²= 

130,99 m² 

Sirkulasi 50%x130,99= 

65,495m²  

Luas Total 196,485~196  

 

 

 

 

 

 

 

196 

Berlayar 

dengan perahu  

 Kapasitas 250 

orang 

Dermaga perahu  250 org Standart 1 perahu 15 orang + 

2 kemudi 

250:17 =14,7 ~ 15 perahu 

Luasan existing 40x15=600m² 

Sirkulasi 50%x600= 300m²  

Luas Total 900 

 

 

 

900 

Total 1.222 

Tabel 5.15. Besaran Ruang Area Rekreasi Marina  

Sumber: Analisis Penulis 

 

D. Rekreasi Budaya 

Jenis Kegiatan 

rekreasi 
Kebutuhan Ruang Kapasitas Modul Standart Ruang Luas 

(m²) 
 

Menyaksikan 

pertunjukan 

/ kesenian 

daerah 

R. audiens/ 

penonton 

150 orang Standart 0.6m/ orang ; 

flow gerak 100% 

0.6x150 =90 m, flow 

100%=90 

180 
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Stage Asumsi Asumsi lebar 10 m, panjang 

10m 
100 

Penyimpanan 

Gamelan 

Asumsi Asumsi 30 m² 30 

Lavatory 4 org 1.2x2.0 m² /org  

1.2x2.0x4 =9.6m²; 

flow 50%= 4.8m² 

 

15 

Total 325 

Tabel 5.16. Besaran Ruang Area Rekreasi Budaya  

Sumber: Analisis Penulis 

 

E. Rekreasi Pelelangan Ikan 

Jenis 

Kegiatan 

rekreasi 

Kebutuhan 

Ruang 

Kapasitas Modul Standart Ruang Luas 

(m²) 

 

 

 

 

 

Tempat 

Pelelangan 

Ikan 

R. pelelangan 200 org 1,2 m² / org 200 

R. pengepakan 50 org 1,2 m² / org 40 

R. Pendataan 15 org 3,8 m2/ruang 25 

Gudang bahan 

ikan dan alat 

3 org 2m2/ruang 6 

R service 3 org 15% luas dapur 15 

R sanitasi 3 org 12,75 m2 13 

Km/Wc 

 Urinoir 

 Wc 

 Westafel 

Sumber AND 

 

2buah 

2buah 

2buah 

 

1,4 m2/buah 

2,6 m2/buah 

2,0 m2/buah  

 

 

6 

 

 

 

Tempat 

makan/ 

Pujasera 

R makan 150 org 1,2 m² / org 150 

R saji dan 

lesehan 

300 org 1,2 m² / org 26 

R memasak 6 org 3,8 m2/ruang 25 

Gudang Bahan 

makanan dan 

alat 

3 org 2m2/ruang 6 

R service 3 org 15% luas dapur 15 

R sanitasi 3 org 12,75 m2 13 

Km/Wc 

 Urinoir 

 Wc 

 Westafel 

Sumber AND 

 

2buah 2buah 

2buah 

 

1,4 m2/buah 

2,6 m2/buah 

2,0 m2/buah  

 

 

6 

Total 546 

Tabel 5.17. Besaran Ruang Area TPI  

Sumber: Analisis Penulis 
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F. Rekreasi Homestay 

 

T

a

b

e

l

 

5

.

1

8

.

 

B

e

s

a

r

a

n

 

R

u

a

n

g

 

A

r

e

a

 

H

o

m

e

s

t

a

y 

S

u

m

b

e

r: Analisis Penulis 

 

 

 

 

 

 

Jenis Kegiatan Kebutuhan 

Ruang 

kapasitas Modul Standart Ruang Luas 

(M²) 
 

Menginap di 

cottage 

Direncanakan  

5 unit 

Carport 1 buah 

mobil 

15 m² 15 

R. tidur 1 buah 6 x 2 = 12 m² (NM) 12 

R. duduk 1 buah 12 m² (NM) 12 

KM/ WC 1 org 3-4 m² (NM) 4 

Teras 1 buah 8 m² 8 

luas total 10 cottage =51.0 m x 5 =255.0 

flow 100% = 255.0 

 

510 

Cottage tipe 

family 

Direncanakan 

5 unit 

Carport 1 buah 

mobil 

15 m² 15 

R. tidur 2 buah 6 x 2 = 12 m² (NM) 

12 x 2 = 24 m² 

24 

R. duduk 1 buah 12 m² 12 

R. makan 1 buah 6 m² 6 

Pantry 1 buah 4 m² 4 

KM/ WC 2 buah 3-4 m (NM) 

4 x 2 = 8 m² 

8 

Teras 1 buah 8 m² (NM) 8 

Luas Total 5 cottage= 77.0 m x 5=385.0 

Flow gerak 100% = 385.0 

 

770 

Fasilitas cottage Parkir tamu 30 motor 

15 mobil 

2.2x0.8 m x 30 = 52.8 

4.75x2.5 m x 15 = 178.125 

 

231 

Lobby 1 buah 1.6 x 8.0 m² = 12.8 m² 13 

Front 

office/ receptionis 

1 buah 0.7 x 8.0 = 5.6m² 6 

Pos jaga 2 orang 1.2-2.0m²/ orang ; flow 

gerak 50% 2.0x2 

org=4.0m² ; flow 

50%x4.0=2.0m² 

6 

R. konsesi 5 unit Standart ; 2.25m² / unit 

Total luas 2.25x5 = 11.25 ~ 

12.0 

 

12 

Total 1.548 



 

 
PENGEMBANGAN PANTAI PRAWEAN JEPARA 

 

LP3A TUGAS AKHIR PERIODE 142   92 

 

G. Kelompok Pelayanan 

Jenis Kegiatan Kebutuhan 

Ruang 

Kapasitas Modul Standart Ruang Luas 

(M) 
 

Kegiatan 

menerima 

Plaza  Asumsi 150m² 150 

Loket 3x2 orang 0.6m/orang ; flow gerak 

100% 3x2x0.6=3.6 , flow 

100%=3.6 (7.2) 

 

8 

R. informasi 2 orang 1.2m²-2.0m² ; flow gerak 

50% 2.0mx2=4.0, 

flow50%=2.0 

 

6 

Parkir  

 

Parkir Wisata 

 

100 mobil 

500 motor 

10 bus 

5x3 m x 100 = 1500 

2x1 m x 500 = 1000 

12x5 m x 10 = 600 

Total 3100 

 

 

3.100 

Keselamatan 

dan kesehatan 

R. P3K 4 orang 1.2m²-2.0m² ; flow gerak 

50% 2.0mx4=8.0, 

flow50%=4.0 

 

12 

R. petugas 3 orang 1.2m²-2.0m² ; flow gerak 

100% 2.0x3=6.0, 

flow100%=6.0 

 

12 

Ibadah Mushola 20 orang 0.8m/orang ; flow gerak 

50% 

0.8x20=16m², flow50%=8m² 

24 

 

R. wudhu 6 orang 0.6m/orang ; flow gerak50% 

0.6x6=3.6, flow50%=1.8 

~5.4 

6 

 

Lain-lain ATM 1 buah Asumsi 4 m 4 

Wartel 1 buah Asumsi 9 m 9 

Total 3.196 

Tabel 5.19. Besaran Ruang Area Pelayanan Umum 

Sumber: Analisis Penulis 

 

H. Pengelola 

Jenis Kegiatan Kebutuhan 

Ruang 

Kapasitas Modul Standart Ruang Luas 

(M) 
 

 

Kegiatan utama 

R. kepala 1 orang Standard ruang kantor 

tertutup 15 m² (DA) 

15 

R. bag. 

Pengelolaan 

4 orang Ruang kantor terbuka = 8m²/ 

orang 

32 

R. bag.  

Pelayanan umum 

5 orang Ruang kantor terbuka = 8m²/ 

orang 

40 

R. bag. 4 orang Ruang kantor terbuka = 8m²/ 32 
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Operasional orang 

R. bag. Keuangan 2 orang Ruang kantor terbuka = 8m²/ 

orang 

16 

R. bag. Wisata 4 orang Ruang kantor terbuka = 8m²/ 

orang 

32 

R. bag. 

Perlengkapan 

3 orang Ruang kantor terbuka = 8m²/ 

orang 

24 

R. staff ME 4 orang Ruang kantor terbuka = 8m²/ 

orang 

32 

Keg. penunjang R. rapat/ diskusi 20 orang 1.2-2.0m/orang 40 

Umum Parkir 5 mobil 

50 motor 

4.75x2.5 m x 5= 59.375 

2.2x0.8 m x 50 = 88 

Total 147.375~ 147 

 

147 

lobby Asumsi Asumsi 5x5 m 25 

lavatory Asumsi Asumsi 8 m 8 

R. sholat 10 orang 0.8m/orang x 10 =8 m 

Flow gerak 50% = 4 m 

 

12 

Total 455 

Tabel 5.20. Besaran Ruang Pengelola 

Sumber: Analisis Penulis 

 

I. Servis dan MEE 

Jenis kegiatan Kebutuhan 

Ruang 

Kapasitas Modul Standart Ruang Luas 

(M²) 
 

Manitenance 

dan service 

R. peralatan Asumsi Asumsi 20 

R. staff 2 orang 2.0m/orang x2 =4.0 

m Flow gerak 

50%=2.0 m 

 

6 

Bengkel Asumsi Asumsi 25 

Loading Area 1 truk 

1 mobil 

Truk 6.0x3.0 m x1 = 18.0 

Mobil 4.5x2.5 m x1 = 

11.25 Flow gerak 

50% 

 

45 

Mekanikal 

dan 

elektrikal 

R. operator listrik Asumsi Asumsi 12 

R. operator mesin Asumsi Asumsi 12 

R. operator 

pompa 

Asumsi Asumsi 16 

R. genset Asumsi Asumsi 36 

Gudang Asumsi Asumsi 9 

R. bahan bakar Asumsi Asumsi 12 

Total 193 

Tabel 5.21. Besaran Ruang Area Homestay 

Sumber: Analisis Penulis 
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Jumlah luasan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut : 

1. luasan kegiatan wisata pantai 1.500 

2. luasan kegiatan wisata darat 1.137 

3. luasan kegiatan wisata marina 1.222 

4. luasan kegiatan wisata budaya 325 

5. luasan kegiatan wisata pelelangan ikan 546 

6. luasan kegiatan wisata homestay 1.548 

7. luasan kegiatan pelayanan umum 3.196 

8. luasan kegiatan pengelolaan 455 

9. luasan kegiatan perawatan MEE 193 

Jumlah luasan kawasan yang dibutuhkan 10.122 

Tabel 5.22. Jumlah Luasan  

Sumber: Analisis Penulis 

 

1.1.7 Pendekatan Persyaratan Ruang 
 

Kelompok 

Kegiatan 

 

Nama Ruang 
Persyaratan Ruang  

Keterangan 
Pencapaian View Matahari 

Kegiatan 

Penerimaan 

Hall +++ - - 

Zona Publik Parkir +++ - - 

Loket +++ - - 

Kegiatan 

Penunjang 

R. Informasi +++ - - 

Zona Semi 

Publik 

Gazebo +++ +++ ++ 

Mushola ++ - - 

Playground +++ +++ ++ 

Kegiatan 

Wisata 

Wisata Pantai +++ +++ +++ 

Zona Publik 
 

Wisata Darat +++ ++ +++ 

Wisata Budaya +++ +++ ++ 

Wisata Marina +++ ++ +++ 

Pelelangan Ikan +++ +++ ++ 

Cottage ++ +++ +++ 

Kegiatan 

Pengelolaan 

Peng. cottage + - + 
Zona Privat 

Peng. wisata + - + 

Kegiatan 

Servis  

R. utilitas + - + Zona Servis  

Tabel 5.23. Analisis Persyaratan Ruang 

Sumber: Analisis Penulis 

A. Tinjauan Objek 

   Untuk membuat sebuah destinasi wisata yang unggul, menurut Cooper 

(Cooperation in the Development of Education and Tourism in Global Era, 2012), 

sebelum sebuah destinasi diperkenalkan dan dijual, terlebih dahulu harus mengkaji 4 

aspek utama (4A) yang harus dimiliki, yaitu : 
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1. Attraction 

Attraction atau atraksi adalah produk utama sebuah destinasi. Atraksi berkaitan 

dengan what to see dan what to do. Apa yang bisa dilihat dan dilakukan oleh 

wisatawan di destinasi tersebut. Atraksi bisa berupa keindahan dan keunikan alam, 

budaya masyarakat setempat, peninggalan bangunan bersejarah, serta atraksi buatan 

seperti sarana permainan dan hiburan. Seharusnya sebuah atrkasi harus mempunyai 

nilai diferensiasi yang tinggi. Unik dan berbeda dari daerah atau wilayah lain. 

Pengoptimalan atraksi-atraksi merupakan salah satu cara pelestarian alam, budaya 

maupun artifak buatan. Atraksi-atraksi andalan di Pantai Prawean dapat dikategorikan 

dalam tema-tema sebagai berikut: 

a. Konservasi 

Dalam tema konservasi ini, atraksi-atraksi yang dimaksud adalah atraksi yang 

bertujuan untuk mengapresiasi upaya- upaya pelestarian baik budaya maupun alam 

seperti misalnya dalam bentuk penciptaan area agrowisata dalam bentuk perkebunan 

dan persawahan, area kampung tradisional dan kampung nelayan, dan lain 

sebagainya. 

b. Hiburan dan Rekreasi 

Tema hiburan dan rekreasi diwujudkan dalam perencanaan atraksi-atraksi yang 

mengapresiasi baik potensi keindahan alam maupun potensi keindahan pertunjukan 

seni budaya sebagai daya tarik utama bagi pengunjung, misalnya pengadaan pendopo 

dengan gaya arsitektur tradisional yang didalamnya pengunjung dapat menyaksikan 

berbagai tampilan karya- karya seni dan budaya, kemudian dilengkapi dengan taman- 

taman disekelilingnya sebagai tempat rekreasi yang menawarkan pesona keindahan 

alam pantai di utara pulau jawa yang ditata dengan lansekap yang menarik. 

c. Pendidikan 

Sebagai suatu kawasan wisata terpadu, selain sebagai sarana hiburan dan rekreasi, 

tentunya akan menjadi nilai positif dan daya tarik yang istimewa apabila tema 

pendidikan atau edukasi yang interaktif dapat menjadi konsep dari atraksi-atraksi 

tertentu seperti misalnya balai pelatihan kerajinan tangan, bangunan tempat kesenian 

gamelan, tempat pembibitan, pusat riset perikanan dan hasil laut, dan lain 

sebagainya. 

d. Olahraga / adventure 

Dengan potensi alam yang ada baik dari bentang alam dan topografinya, 

keanekaragaman dan keindahan flora dan faunanya, baik itu di darat maupun di laut, 

maka tema olahraga dan petualangan atau adventure menjadi konsep yang tepat 

untuk atraksi-atraksi penjelajahan dan eksplorasi untuk minat-minat dan hobby- 

hobby khusus seperti trekking, jogging, snorkeling, kegiatan-kegiatan wisata outbond, 

dan lain sebagainya. Bahkan mungkin juga atraksi-atraksi seperti ini justru menjadi 

generator daya tarik utama wisatawan lokal dan mancanegara untuk melancong  ke 

objek tersebut. 

 

Atraksi merupakan sesuatu yang dapat dinikmati, dilihat oleh wisatawan selama 

berada di obyek wisata antara lain: panorama alam, peninggalan  sejarah,  segala 

atraksi kesenian dan budaya 

Selain tujuan utama para pengunjung menikmati pemandangan alam dan bermain 
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air para pengunjung juga dapat melihat upacara adat budaya yang dilaksanakan oleh 

masyarakat setempat setiap pertengahan bulan April yaitu budaya ”Ngalangi”. 

”Ngalangi” merupakan upacara yang digelar sekali setahun, mirip upacara labuhan 

besar, tujuannya adalah mengungkapkan  syukur pada Tuhan atas anugerah yang 

diberikan dan memohon rejeki lebih untuk masa mendatang. Anugerah yang 

dimaksud terutama adalah hasil tangkapan ikan yang jumlahnya lumayan, hingga bisa 

mencukupi kebutuhan. 

Prosesi upacaranya cukup unik, dimulai dengan acara  merentangkan  gawar atau 

jaring. Perentangan dilakukan saat air pasang, tujuannya adalah menjebak ikan yang 

terbawa ombak sehingga tak dapat kembali ke lautan. Setelah air surut, ikan-ikan 

diambil. Warga kemudian sibuk membersihkan dan memasak ikan tangkapan. 

Sebagian kecil ikan dilabuh lagi ke lautan bersama nasi dan sesaji. Sebagian besar 

lainnya dibagi sesuai dengan jumlah keluarga penduduk setempat dan diantar ke 

rumah-rumah warga. Acara mengantar ikan ke rumah- rumah warga ini sering disebut 

kendurian besar, wujud kearifan lokal bahwa semua ikan adalah rejeki bersama. 

2. Accessibility 

Accessibility atau aksesibilitas adalah sarana dan infrastruktur untuk menuju 

destinasi. Akses jalan raya, ketersediaan  sarana transportasi dan rambu-rambu 

penunjuk jalan merupakan aspek penting bagi sebuah destinasi. Banyak sekali wilayah 

di Indonesia yang mempunyai keindahan alam dan budaya yang layak untuk dijual 

kepada wisatawan, tetapi tidak mempunyai aksesibilitas yang baik, sehingga ketika 

diperkenalkan dan dijual, tak banyak wisatawan yang tertarik untuk mengunjunginya. 

Perlu juga diperhatikan bahwa akses jalan yang baik saja tidak cukup tanpa diiringi 

dengan ketersediaan sarana transportasi. Bagi individual tourist, transportasi umum 

sangat penting karena kebanyakan mereka mengatur perjalanannya sendiri tanpa 

bantuan travel agent, sehingga sangat bergantung kepada sarana dan fasilitas publik. 

Aksesibilitas kawasan wisata sangat berpengaruh dalam keberhasilan program 

pengembangan pariwisata.  

Secara garis besar akses Pantai Prawean dapat dibagi menjadi : 

a. Akses dari dan menuju kawasan Wisata.  

   Rencana lokasi Pantai Prawean berbatasan langsung dengan Jalan Raya Tirta 

Samudra yang merupakan jalan utama menuju Pantai Bandengan sehingga akses 

menuju dan keluar dari kawasan relatif mudah dengan sarana dan prasarana 

transportasi yang cukup memadai.  

b. Akses dari kawasan wisata ke objek pariwisata lain  

   Karena lokasinya yang strategis, yaitu berdekatan dengan Pantai Bandengan 

maka ketersediaan sarana dan prasarana transportasi dari Pantai Prawehan menuju 

objek pariwisata lain di sekitarnya seperti Pulau Karimunjawa dan Pulau Panjang 

tentu saja praktis dan mudah. 

 

c. Akses internal dalam kawasan wisata  

   Keterjangkauan objek wisata didukung oleh keberadaan akses dalam objek 

wisata tersebut. Jalan setapak untuk pejalan kaki dengan penyediaan lahan parkir di 

bagian entrance obyek wisata, menjadi salah satu alternatif pengembangan akses 
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dalam obyek wisata.  

 

3. Amenity 

Amenityatau amenitas adalah segala fasilitas pendukung yang bisa memenuhi 

kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di destinasi. Amenitas berkaitan 

dengan ketersediaan sarana akomodasi untuk menginap serta restoran atau warung 

untuk makan dan minum. Kebutuhan lain yang mungkin juga diinginkan dan 

diperlukan oleh wisatawan, seperti  toilet umum, rest area, tempat parkir, klinik 

kesehatan, dan sarana ibadah sebaiknya juga tersedia di sebuah destinasi. 

 Tentu saja fasilitas-fasilitas tersebut juga perlu melihat dan mengkaji situasi dan 

kondisi dari destinasi sendiri dan kebutuhan wisatawan. Tidak semua amenitas harus 

berdekatan dan berada di daerah utama destinasi. Destinasi alam dan peninggalan 

bersejarah sebaiknya agak berjauhan dari amenitas yang bersifat komersial, seperti 

hotel, restoran dan rest area. 

  Pengembangan Pantai Prawean dapat dioptimalkan salah satu caranya adalah 

dengan memperpanjang durasi tinggal pengunjung sehingga dapat memperbesar 

peluang berkegiatan wisata. Namun agar pengunjung merasa nyaman dan berkesan 

selama masa berkunjungnya, tentunya fasilitas-fasilitas penunjang atraksi-atraksi 

wisata haruslah tersedia dan berfungsi seoptimal mungkin untuk melayani kebutuhan 

para pengunjung. Dalam pengembangan pariwisata, amenity dapat berupa: 

a. Fasilitas Penunjang Wisata 

Fasilitas penunjang wisata merupakan produk daya tarik wisata itu sendiri yang 

dapat berupa aset fisik, iklim, kebudayaan, dan aset lainnya. Sebuah objek wisata yang 

baik tentu harus pula dilengkapi dengan fasilitas penunjang wisata yang secara 

komprehensif terintegrasi dengan objek wisata itu sendiri.  

Fasilitas penunjang wisata tersebut meliputi : 

 Akomodasi (hotel, resort, dsb) 

 Food and Beverage (restaurant, café,dsb) 

 Commercial area (home industry, pasar tradisional) 

 Souvenir shop 

b. Infrastruktur 

Adalah semua jenis konstruksi dan perlengkapan atau utilitas yang dibutuhkan oleh 

suatu daerah hunian dan kawasan untuk dapat melakukan komunikasi dan interaksi 

secara intensif di dalam lingkungan daerah itu sendiri. Kelengkapan infrastruktur 

adalah penting bagi pengembangan pariwisata. 

Infrastruktur ini meliputi: 

 Jalan raya 

 Daerah parkir 

 Pelabuhan laut dan sungai 

 Pelabuhan udara 

 Penyediaan air bersih 

 Saluran pembuangan (drainase) 

 Penyediaan tenaga listrik 

 Telekomunikasi (telepon) 
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c. Keramah-tamahan atau Hospitality 

  Selain hal-hal fisik seperti tersebut di atas, hal lain yang harus dipersiapkan adalah 

kesiapan masyarakat. Pembinaan masyarakat mengenai wawasan pariwisata dan 

pengembangan keramah- tamahan atau hospitality masyarakat juga merupakan salah 

satu kunci penting dalam pengembangan pariwisata.  

Hal ini dapat dikembangkan dengan cara kelembagaan kepada masyarakat seperti: 

 Penyuluhan mengenai kegiatan pariwisata dan keuntungannya bagi masyarakat 

 Pelatihan ketrampilan pendukung  wisata 

 

4. Activity 

Yang dimaksud aktifitas disini adalah segala hal yang dilakukan wisatawan selama 

berkunjung di objek wisata serta aktifitas bmasyarakat setempat yang menjadi hal 

yang menarik untuk diikuti oleh wisatawan. 

Berbagai aktivitas wisata yang bisa dilakukan oleh para pengunjung yang datang ke 

obyek wisata Pantai Prawean antara lain: menikmati suguhan musik gamelan dari para 

nelayan sekitar, melihat matahari terbenam, bermain air, berselancar, dan 

memancing. 

Aktivitas masyarakat di sepanjang pantai antara lain : mengurus perahu untuk jasa 

pariwisata maupun mencari ikan, melakukan pembibitan di tambak dan memancing. 

Pada saat malam hari ada aktivitas yang tampak di Pantai Prawean oleh masyarakat 

sekitar yaitu berkumpulnya para nelayan untuk sekedar bersendau gurau hingga 

bermain alat musik gamelan. 

 

  

Gambar 5.31. Rumah nelayan yang dijadikan sebagai tempat pertunjukan musik gamelan 

Sumber: Google Mapdan Dokumentasi Penulis 

 

B. Tinjauan Arsitektural 

1. Persyaratan Rancangan Wisata Pantai 

Mengingat rancangan yang berada di kawasan bibir pantai, di mana umumnya 

orang  yang berkunjung bertujuan berlibur dan berekreasi, maka rancangan pantai ini 

menyediakan fasilitas yang lengkap, terutama yang berhubungan dengan wisata 

pantai. 

Desain pantai yang direncanakan berlokasi di Kota Jepara tepatnya di Desa 
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Bandengan. Wisata pantai ini mewadahi aktivitas dan mengatur area atau zona 

kegiatan yang ada di kawasan sehingga tidak terjadi kesingkronan pada berbagai 

aktivitas yang ada di kawasan. 

 
Gambar 5.32. Zonasi Ideal Kawasan Pesisir 

Sumber: UU No.27 Tahun 2007 Tentang Pesisir 

 

2. Kriteria Bangunan Tepi Pantai 

a. Garis Sempadan Pantai 

Pada keputusan Presiden RI No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan 

Lindung, Umumnya, garis sempadan pantai minimum 25 m dari titik pasang tertinggi 

ke arah darat dan 100 m dari titik surut. Hal ini dilakukan agar ketika air laut pasang 

dipastikan tidak akan sampai pada bangunan yang terbangun nantinya. Pada Pantai 

Prawean, titik pasang tertinggi memiliki kurang lebih 3 meter, sedangkan garis pantai 

dan lebar pasir pada saat surut mencapai kurang lebih 5 meter. 

 

 
Gambar 5.33. Garis sempadan pantai 

Sumber: Kepres RI No.32 tahun 1990 

 

b. Pencapaian pada Kawasan 

Menurut (Karya, 2000), jarak antara akses masuk utama untuk kendaraan menuju 

ruang publik atau tepi pantai dari jalan raya sekunder atau tersier memiliki minimum 

300 m, sedangkan lebar minimum untuk jalur pejalan kaki di sepanjang tepi pantai 

adalah 3 meter. 
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c. Bangunan Yang Terbangun 

Menurut (Karya, 2000), ada syarat-syarat untuk membangun bangunan di tepi 

pantai antara lain: 

 Area lahan yang terbangun untuk pengembangan fasilitas umum utama dengan 

fasilitas umum lainnya maksimum 2 Km 

 Tinggi bangunan maksimum 15 meter dari permukaan tanah rata-rata pada area 

terbangun 

 Orientasi bangunan dominan menghadap ke pantai dengan mempertimbangkan 

tata massa bangunan terhadap matahari dan arah angina 

 Bangunan di area sempadan tepi pantai diusahakan hanya berupa tempat ibadah, 

bangunan penjaga pantai, bangunan fasilitas umum (MCK), dan bangunan tanpa 

dinding dengan luas maksimum 50 m2/unit. 

 Dilakukan pemagaran pada area terbangun jika diinginkan, dengan tinggi 

maksimum pemagaran 1 meter 

 Jenis bahan yang digunakan pada bangunan di tepi pantai ada 3, antara lain: kayu, 

beton, dan baja. Masing-masing bahan tersebut memiliki keuntungan dan kerugian 

tersendiri. 

 

KAYU BETON BAJA 

Keuntungan Kerugian Keuntungan Kerugian Keuntungan Kerugian 

1. Ringan 

2. Mudah 

dikerjakan 

3. Dapat 

mengapung 

4. Tampilan 

menarik 

1. Mudah 

keropos 

2. Bentang 

terbatas 

1. Tahan 

lama 

2. Tahan 

terhadap 

penyakit 

3. Dapat 

dibentuk 

1. Pengujian 

memerlukan 

keahlian 

2. Dapat 

patah 

3. Bila retak, 

sulit untuk 

diatasi 

1. Kekuatan 

tinggi 

2. Bentang 

panjang 

1. Mudah 

berkarat 

2. Harus 

diberi 

lapisan 

pelindung 

3. Pengerja

an fabrikasi 

Tabel 5.24. Keuntungan dan kerugian bahan yang digunakan pada bangunan di tepi pantai 

Sumber: (Triatmodjo, 2003) 

 

d. Pengolahan Tapak Pada Kawasan Pantai 

Perancangan tapak pada suatu kawasan sangat penting, khususnya pada ruang 

terbuka seperti kawasan pantai. Hal ini dilakukan untuk menata lingkungan Pantai 

Prawean yang didasarkan atas pola tata ruang kawasan tersebut dan susunan 

bangunan dengan memperhatikan unsur fungsi, bentuk-bentuk kegiatan, estetika dan 

sebagainya. Hal tersebut dilakukan agar proses perancangan dapat saling berkaitan. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengolahan tapak adalah: 

i. Faktor Alam 

Faktor ini berhubungan dengan hal-hal yang alami, yaitu: 

 Topografi, dimana dilakukan untuk mengetahui keadaan tanah pada tapak, 

terutama konturnya 

 Bentuk lahan, dimana dilakukan untuk mengetahui struktur lapisan tanah yang 

digunakan untuk kelayakan mendirikan bangunan 
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 Vegetasi, dimana dilakukan untuk membantu menciptakan pola vegetasi berupa 

area hijau dengan banyak terdapat jenis-jenis tanaman 

 Tanah, dapat di klasifikasikan menurut jenis-jenis tanah dan pengolahannya 

 Hidrografi, dilakukan untuk mengetahui pola drainase pada tapak yang 

menunjang kegiatan-kegiatan pada lahan 

 Iklim, dilakukan untuk mengetahui orientasi matahari, arah dan kecepatan 

angin, kelembaban, dan curah hujan 

ii. Faktor Kultur, dapat dipengaruhi oleh: 

 Tata guna lahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah kawasan 

 Adanya keterkaitan dengan lingkungan sekitar dan pencapaian menuju kawasan 

 Kepadatan dan penzoningan 

 Utilitas kawasan 

 Bangunan-bangunan yang ada dapat mempengaruhi pola penataan kawasan 

 Pola lalulintas yang berhubungan langsung dengan tapak 

iii.  Faktor Estetis, dapat dipengaruhi oleh: 

 Bentuk-bentuk alam dipertahankan sebagai view yang menarik  

 Pola ruang pada kawasan 

 Faktor visual dalam perancangan tapak 

 

Menurut (Harvey, 1983), terdapat 3 elemen pokok dalam perancangan 

visual, yaitu: 

1. Sekuen (Sequance) 

Adalah sebuah suasana yang diciptakan oleh ruang-ruang yang tersusun 

secara berurutan, sehingga dapat menciptakan gerakan dan membuat orang 

tertarik untuk bergerak serta dapat memberi kesan-kesan khusus atau memberi 

arah tertentu. 

2. Keseimbangan (balance) 

Keseimbangan yang berhubungan dengan keseimbangan simetris dan 

asimetris. 

3. Perulangan dan Irama 

Perulangan merupakan sekuen dimana terdapat bagian tertentu yang 

diulang secara bergantian sehingga membentuk irama dan menjadi sebuah 

daya tarik tertentu. 

 

e. Sarana dan Prasarana Pada Wisata Pantai 

Pada umumnya, wisata pantai memiliki fasilitas, sarana dan prasarana yang dapat 

menunjang wisata pantai itu sendiri maupun kegiatan yang ada di wisata pantai. 

  Sarana yang umumnya terdapat di wisata pantai meliputi: 

 Villa/Penginapan 

 Adanya villa/penginapan ini bertujuan untuk menampung pengunjung yang ingin 

menginap di kawasan wisata. 

 

 Restoran 

 Restoran di kawasan wisata pantai umumnya dibangun untuk memfasilitasi 

pengunjung yang datang, guna untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka 
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sebelum dan sesudah melakukan kegiatan di pantai. Pemilihan area untuk restoran 

tepi pantai ini harus strategis agar mendapatkan view yang maksimal ke arah luar 

yaitu pemandangan alam ke pantai. 

 Dari letak restoran yang strategis, diperhatikan pula perletakkan perabot restoran 

terutama untuk pelanggan yang akan menikmati makanan di restoran. Sesuai 

dengan view yang tampak pemandangan pantainya, perletakkan perabot untuk 

pelanggan mengarah ke pantai agar selain menikmati makanan yang disuguhkan 

restoran, pelanggan juga dapat sambil menikmati pemandangan alam pantai. 

  
Gambar 5.34. Standar meja dan kursi pada restoran 

Sumber: (Neufert, 1993) 

 

  
Gambar 5.35 Standard Ruang Restaurant  

Sumber: Eurnest neufert, Data Arsitek, p :119 

 

 Coffee Shop 

Coffee shop disini digunakan hanya untuk sekedar bersantai di tepi pantai, maka 

dari itu letak coffee shop ini seperti letak restoran tepi pantai, karena pelanggan 

dapat menikmati pemandangan alam pantai bersama kerabat sambil menikmati 

kopi. 
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Gambar 5.36. Standar meja dan kursi pada coffeshop 

Sumber: (Neufert, 1993) 

 

 

 

 Kios Toko 

Pada kawasan wisata pantai terdapat Kios toko, dimana toko-toko tersebut 

menyuguhkan souvenir yang berhubungan dengan kawasan pantai maupun 

souvenir khas daerah pantai tersebut, seperti: handmade khas daerah, makanan 

khas daerah, dan lain-lain. 

 
Gambar 5.37. Standar display rak kios toko 

Sumber: (Neufert, 1993) 

 

 Taman Bermain 

Fasilitas taman bermain di kawasan wisata pantai dirancang untuk pengunjung 

anak-anak, agar mereka tidak merasa bosan. Adapun macam-macam permainan 

yang terdapat di area bermain anak-anak, dan untuk mengetahui luasan area 

taman bermain, tiap-tiap permainan memiliki standarisasi masing-masing. 

 

Gambar 5.38. Macam-macam standar besaran taman bermain 

Sumber: (Neufert, 1993) 

 

 Fasilitas yang menunjang kegiatan olahraga pantai 

Pada kawasan wisata pantai, umumnya memiliki beberapa fasilitas olahraga pantai 

yang ditujukan bagi semua pengunjung, baik untuk sekedar rekreasi maupun untuk 

menyalurkan hobi mereka. Olahraga tersebut antara lain: 

 

- Motorboat dan bananaboat 
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Motorboat di wisata pantai umumnya menggunakan mesin dan digunakan 

wisatawan beramai- ramai untuk menuju berkeliling area laut yang telah dibatasi. 

Sedangkan permainan bananaboat, umumnya menggunakan bantuan udara untuk 

menjalankannya. 

 
Gambar 5.39. Standar motorboat 

Sumber: (Neufert, 1993) 

 

-  Kolam renang 

Adanya area untuk berenang baik bagi wisatawan yang memiliki hobi berenang 

maupun yang hanya ingin merefleksikan badan. 

 
Gambar 5.40. Kolam renang 

Sumber: https://www.jejakpiknik.com/kolam-renang-di-medan/ 

 

-  Berperahu 

Adanya area untuk berolahraga perahu difungsikan bagi wisatawan untuk 

berkeliling area laut yang telah dibatasi, sedangkan olahraga perahu umumnya 

untuk perlombaan yang ada di pantai. 

 
Gambar 5.41. Berperahu 

Sumber: http://lastrisulas.blogspot.com/2015/11/pantai-bandengan-wisata-jepara.html 

 

-  Memancing 

Adanya area untuk memancing dapat memberikan kesenangan tersendiri bagi 
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wisatawan yang memiliki hobi memncing, karena mereka dapat memancing di laut 

yang luas. 

 
Gambar 5.42. Memancing 

Sumber: https://pixabay.com/id/penangkapan-ikan-memancing-rod-485378/ 

 

- Area perahu 

Pada kawasan pantai umumnya terdapat area untuk pemberhentian perahu atau 

kapal di tepi pantai, baik yang nelayan maupun khusus untuk persewaan bagi 

pengunjung. Area pemberhentian tersebut memiliki jarak antar perahu atau kapal, 

dengan standar: 

 
Gambar 5.43. Standart pemberhentian perahu 

Sumber: dok. Pribadi pantai prawean 

 

Dari fasilitas dan kegiatan olahraga diatas, timbul adanya penzoningan 

antar olahraga agar tidak mengganggu olahraga satu dengan yang lain. Maka dari 

itu, adanya pula standar yang diaplikasikan pada rancangan tiap-tiap area, 

termasuk olahraga pantai ini. 

Prasarana yang umumnya terdapat di wisata pantai meliputi: 

1. Transportasi 

  Sarana transportasi untuk kawasan wisata pantai cukup diperlukan, baik untuk 

pelayanan pada fasilitas maupun untuk pengunjung yang ingin berkeliling 

pantai. 

2.  Sistem telekomunikasi 

3. Utilitas (penerangan, listrik, persediaan air bersih, sistem irigasi dan sumber 

energi) 

4. Penyediaan air bersih 

 Air bersih pada wisata pantai sangat diperlukan, karena air bersih merupakan 

sarana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, baik bagi pengunjung 
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maupun bagi fasilitas yang ada. Masing-masing fasilitas bangunan umumnya 

mempunyai tandon air bersih untuk kebutuhannya agar tidak memerlukan 

penyaluran air yang terlalu panjang. 

5. Listrik 

6. Pelayanan kesehatan (apotek) 

 Adanya apotek di area wisata pantai difungsikan untuk para wisatawan yang 

tiba-tiba sakit atau terkena penyakit. 

7. Keamanan 

8. Petugas yang melayani wisatawan 

9. Tempat ibadah 

 

1.1.8 Pendekatan Organisasi Ruang 

A. Makro 

   
 

Gambar 5.44. Pola Hubungan Ruang Makro 

Sumber: Analisis Pribadi 

 

 

B. Mikro 

 
Gambar 5.45 Sirkulasi berdasar aktifitas pelaku 

Sumber : Analisa Penulis 

 

 

 

 



 

 
PENGEMBANGAN PANTAI PRAWEAN JEPARA 

 

LP3A TUGAS AKHIR PERIODE 142   107 

 

 

 

- Aktifitas rekreasi 

 
Gambar 5.46. Pola Hubungan Ruang Rekreasi 

Sumber: Analisis Pribadi 

 

- Aktifitas pelayanan umum 

 
Gambar 5.47. Pola Hubungan Ruang Pelayanan 

Sumber: Analisis Pribadi 

 

- Aktifitas pengelola  
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Gambar 5.48. Pola Hubungan Ruang Pengelola 

Sumber: Analisis Pribadi 

- Aktifitas servis 

 
Gambar 5.49. Pola Hubungan Ruang Servis 

Sumber: Analisis Pribadi 

 

1.1.9 Pendekatan Hubungan Ruang 

A. Zona Penerimaan 

    
Gambar 5.50. Diagram Matriks dan Diagram Buble Hubungan Antar Zona Penerimaan 

Sumber: Analisis Pribadi 

B. Zona Penunjang 
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Gambar 5.51. Diagram Matriks dan Diagram Buble Hubungan Antar Zona Penunjang 

Sumber: Analisis Pribadi 

 

C. Zona Inti 

    
Gambar 5.52. Diagram Matriks dan Diagram Buble Hubungan Antar Zona Inti 

Sumber: Analisis Pribadi 

D. Zona Pengelola 

   
Gambar 5.53. Diagram Matriks dan Diagram Buble Hubungan Antar Zona Pengelola 

Sumber: Analisis Pribadi 

 

E. Zona Servis 

     
Gambar 5.54. Diagram Matriks dan Diagram Buble Hubungan Antar Zona Servis 

Sumber: Analisis Pribadi 
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Secara garis besar hubungan ruang dalam Objek Wisata Pantai Prawean adalah 

sebagai berikut:  

 
Gambar 5.55 Bagan Hubungan Ruang pada Pantai Prawean 

Sumber : Analisa Penulis 

 

1.1.10  Pendekatan Sirkulasi 

Sirkulasi yang timbul dibedakan atas : 

a. Pengelompokan aktifitas 

 Aktifitas rekreasi 

 Aktifitas pelayanan umum 

 Aktifitas servis 

 

 Gambar 5.56 Pola Sirkulasi berdasarkan pengelompokan aktifitas 

Sumber : Analisa Penulis 

 

b.  Pelaku aktifitas 

 Aktifitas pengunjung 

 
Gambar 5.57 Sirkulasi Pengunjung 

Sumber : Analisa Penulis 

 Aktifitas pengelola  

Kel. Ruang 

Penerima 

Kel. Ruang 

Pengelola 
Kel. Ruang 

Rekreasi 
Kel. Ruang 

Penunjang 

Kel. Ruang 
Pelayanan 

Keterangan: 

Sifat hubungan erat  

Sifat hubungan tidak erat 



 

 
PENGEMBANGAN PANTAI PRAWEAN JEPARA 

 

LP3A TUGAS AKHIR PERIODE 142   111 

 

 
Gambar 5.58 Sirkulasi Pengelola 

Sumber : Analisa Penulis 

 Aktifitas pedagang/penjual jasa 

 
Gambar 5.59 Sirkulasi Pedagang 

Sumber : Analisa Penulis 

c. Pengguna aktifitas 

 Pejalan kaki 

 Kendaraan bermotor 

 
Gambar 5.60 Sirkulasi berdasar pengguna aktifitas 

Sumber : Analisa Penulis 

 

1.2 Pendekatan Aspek Kontekstual 

Program perencanaannya berdasarkan pada tinjauan aspek wilayah, yang 

berhubungan dengan Peraturan Kepariwisataan setempat di Kota Jepara. Selain itu juga 

mempertimbangkan aspek kriteria pemilihan lokasi untuk fasilitas wisata pantai sesuai 

dengan wilayah perencanaan sebagaimana telah dijabarkan dalam bab sebelumnya. 

1.2.1 Pendekatan Lokasi  

Berdasarkan hasil analisa penmilihan lokasi pada pendekatan aspek kontekstual (bab III), 

maka lokasi tapak yang terpilih untuk Kawasan Wisata Pantai Prawean telah dipastikan .  
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Gambar 5.61 Peta Lokasi Pantai Prawean 

Sumber : (Google Map) https://www.google.co.id/maps/place/Bandengan+Beach/@-

6.5541423,110.6466244,16.89z/data=!4m5!3m4!1s0x2e711931118c0f63:0x11cc602d25a0202a!8m2!3d-

6.554257!4d110.6487481 

A. Batas-batas Site 

Utara  : Tambak, Lahan pertanian, Pantai Bandengan, dan Karimun Jawa 

Timur  : Perumahan Griya Marina Indah, Jalan Raya Tirta Samudra 

Selatan  : Pantai Kartini, Laut Jawa, Seaside Hotel 

Barat  : Laut Jawa, dan Pulau Panjang 

 

B. Potensi Site 

1. Memiliki kemudahan aksesibilitas atau pencapaian menuju site, baik melalui 

jalur darat dan waterways 

2. Terletak di dekat simpul pertemuan 2 Pantai sehingga cukup mudah dijangkau 

dengan waterways 

3. Merupakan sentra perahu wisata yang dapat menjadi komoditas unggulan  

4. View sekitar lokasi yang masih alami karena letaknya yang berada di pinggir 

kota 

5. Tingkat kebisingan yang masih rendah 

6. Luasnya lahan  

7. Sumber Daya Manusia yang kooperatif 

 

C. Kendala Site 

1. Keterbatasan anggaran dana dalam pengembangan 

2. Kepemilikan lahan yang masih bermasalah 

3. Keterbatasan sarana dan prasarana 

4. Terbatasnya sdm dalam bidang pariwisata 
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5. Rendahnya kesadaran wisatawan akan lingkungan 

 

D. Solusi 

1. Mengajukan permohonan anggaran kepada pemerintah pusat dan investor. 

2. Melakukan penambahan infrastuktur untuk lebih menarik minat wisatawan. 

3. Melakukan penataan kawasan dengan perencanaan yang matang dan 

menarik. 

4. Bekerjasama dengan Dinas Cipta Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten 

Jepara untuk menjaga kebersihan pantai dan menempatkan sejumlah tempat 

sampah yang mudah dijangkau pengunjung. 

 

1.2.2 Pendekatan Tapak 

 
Gambar 5.62 Layout Pantai Prawean 

Sumber : Sketsa Penulis 

 

 Pencapaian  

Pantai Prawean memiliki akses pencapaian yang bagus dan strategis, serta bisa 
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dicapai langsung oleh bus pariwisata berkapasitas 42 orang dikarenakan area ini 

melewati jalan utama ke pantai bandengan.  

 
Gambar 5.63 Aksesibilitas Pantai Prawean 

Sumber : Sketsa Penulis 

 Topografi  

Site yang terletak di tepian Laut Jawa, menjadikan kontur pada site 

berpengaruh di dalam menentukan pasang-surut air laut. Kontur relatif datar 

dengan ketinggian level antar kontur rata-rata adalah 1 meter. Dengan kondisi 

permukaaan tapak yang relatif sama hampir seluruh  area  tapak potensial 

untuk dikembangkan. 

 
Gambar 5.64. Analisis Garis Air saat Surut 

Sumber: Analisis Penulis 

 

 
Gambar 5.65. Analisis Garis Air saat Pasang 

Sumber: Analisis Penulis 

 

Potensi Kendala Hasil Analisis 

Topografi 

tapak datar 

Masalah drainase pada saat 

hujan 

Sistem drainase yang 

sesuai 

Kemiringan 

0-2% 

Pada saat air pasang 

sebagian tapak tergeanang 

air 

Tapak mudah 

dikembangkan 

 Tapak yang datar akan 

menimbulkan kemonotonan 

secara visual 

Rekayasa tapak 

dengan grading 

untuk memecah 

kemonotonan tapak 

Tabel 5.25 Analisa Topografi 

Sumber: Analisa Penulis 
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 View 

Salah satu karakteristik bangunan di tepi air adalah memiliki pola susunan 

massa dan ruang yang mengacu dan berorientasi  kearah perairan.  

 
Gambar 5.66. Contoh Penataan Waterfront dengan View tidak Terhalang ke Area Perairan 

Sumber: Budi Prayitno 

 

- View Keluar Site 

 
Gambar 5.67. View Keluar Pantai Prawean 

Sumber: Sketsa Penulis 

 

- View Kedalam Site 
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Gambar 5.68. View Keluar Pantai Prawean 

Sumber: Sketsa Penulis 

 

1.3 Pendekatan Aspek Kinerja 

1.3.1 Sistem Pencahayaan 

Sistem penerangan yang digunakan ada dua macam: 

 Penerangan alami 

Mengingat kawasan rekreasi didominasi oleh open space. Untuk bangunan indoor, 

penerangan alami dapat diciptakan menguunakan skylight misalnya pada area koridor. 

 Penerangan buatan 

Berasal dari sumber cahaya lampu, dipakai pada ruang-ruang yang penerangannya 

tidak dapat dipenuhi dengan penerangan alami atau apabila terjadi cuaca mendung yang 

mengakibatkan penerangan alami berkurang. 

 

 

Kelompok 

Ruang 

Ruang Pencahayaan Alami Pencahayaan Buatan 

Kegiatan 

Pelayanan 

Umum 

 Plasa Penerima 

 Gazebo 

 Toilet 

 Cottage 

 Kios 

V 

V 

- 

V 

V  

- 

V

V

V

V 

Kegiatan  

Inti 

 Wisata  

 TPI 

 Budaya 

V 

V 

V  

- 

V

V 

Kegiatan 

Pengelola 

Seluruh Ruang 

Pengelola - V 

Kegiatan 

Servis 

Seluruh Ruang 

Karyawan - V 

Tabel 5.26. Sistem Pencahayaan 

Sumber: Analisis Penulis 
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1.3.2 Sistem Penghawaan 

Sistem penghawaan yang akan digunakan antara lain: 

 Penghawaan alami  

Sistem penghawaan alami dengan menggunakan sistem silang (cross ventilasi) untuk 

sirkulasi udara bersih dan kotor. Sistem ini akan ditempatkan pada ruangan-ruangan 

yang tidak terlalu membutuhkan penghawaan buatan. 

 Penghawaan Buatan 

- AC split atau AC setempat. 

- AC sentral;  

1. Downward system merupakan sistem penghawaan yang diletakkan di bawah 

kursi dan di atap.  

2. Sistem sederhana merupakan sistem yang melewati ruang bawah atap atau 

langit-langit.  

- Exhaust fan digunakan pada bagian-bagian servis seperti lavatory, pantry serta 

dapur dan ruang MEE.  

- Blower digunakan pada ruang generator. 

Kelompok 

Ruang 

Ruang Penghawaan Alami Penghawaan Buatan 

Ac Split Ac Central 

Kegiatan 

Pelayanan 

Umum 

 Plasa Penerima 

 Gazebo 

 Toilet 

 Cottage 

 Kios 

V 

V 

- 

V 

V 

- 

- 

- 

V 

- 

- 

- 

V 

- 

- 

Kegiatan 

Inti/ Wisata 

 Wisata  

 TPI 

 Budaya 

V 

V 

V 

- 

- 

- 

- 

V 

- 

Kegiatan 

Pengelola 

Seluruh Ruang 

Pengelola 

 

- 

 

V 

 

- 

Kegiatan 

Servis 

Seluruh Ruang 

Karyawan 

 

- 

 

V 

 

- 

Tabel 5.27. Sistem Penghawaan 

Sumber: Analisis Penulis 

 

1.3.3 Sistem Air Bersih 

Pengadaan air bersih dalam kawasan adalah dengan menggunakan sumur 

dalam (deep wheel) dan PDAM. 

Kondisi kawasan yang luas dan memanjang serta terbagi dalam beberapa zone 

wisata/rekreasi dan kapasitas pelayanan air yang berbeda-beda maka ditentukan 

untuk membuat beberapa sumur dalam (dalam hal ini 3 buah) yang diletakkan pada  

masing-masing  zone  kawasan yang terpisah cukup jauh. 
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Gambar 5.69. Sistem Air Bersih 

Sumber: Analisis Penulis 

 
1.3.4 Sistem Air Kotor dan Drainase 

Pembuangan air kotor dalam obyek wisata Pantai Prawean meliputi : 

 Air Kotor 

Air kotor pembuangan dari lavatory , disalurkan dengan persyaratan : 

- Kemiringan pipa yang cukup 

- Diisolir dari bau busuk 

- Adanya lubang penghawaan 

 
Gambar 5.70. Sistem Drainase Air Kotor Dapur 

Sumber: Analisis Penulis 

 

 
Gambar 5.71. Sistem Drainase Air Kotor Toilet 

Sumber: Analisis Penulis 

 

 
Gambar 5.72. Sistem Drainase Tinja 

Sumber: Analisis Penulis 

 

 Air Hujan 

Pembuangan air hujan perlu memperhatikan : 

- Penyaluran air hujan dari atap kawasan 

- Pengeringan kawasan dari genangan air hujan 

- Pembuangan ke saluran yang direncanakan 
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Gambar 5.73. Sistem Drainase Air Hujan 

Sumber: Analisis Penulis 

 
 Limbah 

Untuk limbah terutama dari TPI akan dialirkan ke biodigester untuk 

selanjutnya di manfaatkan kembali. 

 
Gambar 5.74. Sistem Drainase Limbah 

Sumber: Analisis Penulis 

 
1.3.5 Sistem Sampah 

Setiap kooridor memiliki tempat sampah berupa shaft yang kemudian ditampung 

dalam tempat sampah. Dari tempat sampah tersebut dibuang menuju tempat 

pembuangan sampah sementara (TPS) terdekat. Agar sampah tidak menjadi masalah 

lingkungan dalam kawasan maka disediakan  tempat sampah di tiap jarak 5 m agar 

setiap orang tidak membuang sampah sembarangan. 

 
Gambar 5.75. Sistem Jaringan Sampah 

Sumber: Analisis Penulis 

 

 
1.3.6 Sistem Elektrikal 

 Jaringan Listrik 

Untuk menunjang aktifitas di dalam Kawasan Rekreasi di Desa Wisata Keseneng, 

misalnya untuk lampu-lampu penerangan; bangunan-bangunan dan fasilitas di dalam 

kawasan; dan lainnya; jaringan listrik dialirkan langsung dari PLN Kabupaten Jepara dan 

Pembangkit Listrik Tenaga Alternatif (PLTA). Untuk kebutuhan listrik cadangan 

digunakan genset. 
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Gambar 5.76. Skema Jaringan Listrik 

Sumber: Analisis Penulis 

 

 Jaringan komunikasi 

Untuk komunikasi internal menggunakan sistem PABX dan intercom. Sedangkan 

untuk komunikasi eksternal menggunakan perusahaan Telkom. 

 
Gambar 5.77. Skema Jaringan LKomunikasi 

Sumber: Analisis Penulis 

 
1.3.7 Sistem Pencegah Kebakaran 

Karena kawasan yang direncanakan memiliki ruang terbuka yang luas maka 

sistem pemadam kebakaran dipisahkan antara yang ada di dalam bangunan dengan 

yang di luar bangunan. Di luar bangunan direncanakan menggunakan hidran. 

Memiliki pendeteksi kebakaran yaitu : 

 Smoke detector 

 Heat detector 

 Flame detector 

 

Ketika alat pendeteksi menangkap adanya kebakaran, maka sistem pencegah 

kebakaran akan bekerja. Alat tersebut yaitu : 

 Sprinkle 

 Hydrant 

 Fire extinguiser 

 
Gambar 5.78. Skema Pencegah Kebakaran 

Sumber: Analisis Penulis 
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1.3.8 Sistem Penangkal Petir 

Menggunakan sistem sangkar faraday 

Bentuk penangkal petir ini merupakan tiang dengan tinggi ± 30 cm , kemudian 

dihubungkan dengan kawat ke arde dalam tanah dihubungkan dengan batang 

tembaga yang ditanam. Jarak masing-masing tiang ± 35 m. sistim ini banyak digunakan 

di Indonesia karena mudah pemasangannya , ekonomi dan mudah didapat 

penggunaan materialnya. 

 
1.3.9 Sistem Keamanan 

Menggunakan pos-pos penjagaan dengan pengontrolan secara rutin dan 

berkala, CCTV di dalam ruangan-ruangan umum, security checking pada mobil dan 

barang yang masuk. 

 
1.3.10 Sistem Transportasi Vertikal 

Terdapat pada ruang pengelola dan hanya menggunakan tangga. 

 

1.4 Pendekatan Aspek Teknis 

1.4.1 Sistem Struktur dan Konstruksi 

Dasar pertimbangan : 

- Jenis struktur yang digunakan 

- Kesesuaian dengan kondisi tapak 

- Kemudahan pemeliharaan 

- Sruktur yang dapat mendukung ekspresi bangunan 

 

A. Sub Structure 

Merupakan bagian sistem struktur yang terletak di bawah bangunan yang 

berfungsi menyalurkan beban-beban yang diterima bangunan yang berfungsi ke dalam 

tanah yaitu pondasi, sloof. 

Pondasi di daerah dengan kondisi tanah yang terdiri dari dataran dan 

perbukitan dengan kontur yang landai dan tajam maka aspek yang perlu diperhatikan : 

- Keadaan Tanah 

- Jenis Tanah 

- Kontur Tanah 

- Beban Bangunan 

- Bentuk Massa 

 

Pondasi umpak dan menerus 

 

Digunakan untuk bangunan berlantai tunggal 

dengan beban konstruksi super struktur ringan 

Pondasi footplate Digunakan untuk bangunan berlantai tunggal 

dengan bebankonstruksi super srtuktur berat, 
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mengingat kondisi tanah dekat perairan dan 

kemungkinan tanah berpasir 

Pondasi Tiang Pancang 

 

Digunakan untuk bangunan dengan jumlah 

lantai banyak (lebih dari 2 lantai dan kurang 

dari 4 lantai, didunakan di tanah berpasir 

Retaining Wall 

 

Digunakan sebagai penahan longsoran tanah 

pada area berkontur atau penahan tanah pasir 

akibar abrasi gelombang laut 

Tabel 5.28. Jenis Sub struktur dan fungsinya 

Sumber: Analisis Penulis 

 

B. Super Structure 

Bagian super struktur mendominasi dan menjadi penyangga utama bangunan 

yang tampak dari luar. 

Dasar pertimbangan : 

- Kemudahan pelaksanaan dan pemeliharaan 

- Mendukung sifat kegiatan 

- Penyesuaian terhadap tata letak 

- Daya tahan terhadap alam 

Dengan kondisi bukit yang berkontur landai dan berkontur terjal maka struktur 

yang digunakan adalah struktur rangka. Dengan penggunaan struktur rangka hal-hal 

yang terkait adalah : 

- Variasi bentuk lebih mudah 

- Dahan dinding bisa dibuat variasi bahan karena dinding tidak menyangga 

beban. 
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Gambar 5.79. Sistem Super Struktur 

Sumber: Analisis Penulis 

 

C. Upper Structure 

- Bentang yang tidak terlalu lebar 

- Kemudahan pelaksanaan 

- Kemudahan dalam variable bentuk 

- Kesesuaian dengan iklim dan kegiatan 

Sesuai dengan pertimbangan diatas , maka bentuk atap yang dapat digunakan 

dengan berakar tradisional Jawa yaitu : 

- Joglo 

- Limasan 

- Pelana 

 
 

Gambar 5.80. Sistem Upper Struktur 

Sumber: Sketsa Penulis 

 

D. Talud 

Dasar Pertimbangan : 

- Pengamanan dari bencana tsunami 

- Mencegah banjir saat air pasang  

Dalam pembuatan talud pada area pantai sesuai dengan batas pengembangan 

(tidak melanggar batas preservasi). 

Presstresing Bambu 

Kolom dari bambu campur 

(presstresing pada bagian 
dalam bamboo) 
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1.4.2 Sistem Bahan Bangunan 

Pemilihan bahan bangunan mempertimbangkan : 

- Keanekaragaman Jenis Fungsi dan Aktifitas 

Masing-masing jenis aktifitas yang diwadahi dalam fasilitas memiliki persyaratan yang 

berbeda. Tiap fasilitas menggunakan bahan bangunan yang mendukung fungsinya. 

- Pemanfaatan Bahan-bahan Lingkungan Sekitar 

Bahan bangunan secara umum didatangkan dari potensi-potensi daerah disekitar 

kawasan dan daerah Kebumen. Keuntungan system ini adalah kemudahan 

mendapatkan bahan dan mengembangkan sector lain diluar pariwisata untuk 

berkembang 

- Kekuatan 

Yang dimaksud adalah kekuatan , keawetan bahan diterapkan dalam kontruksi. 

- Estetika 

Estetika mendukung bagi terbentuknya bangunan fasilitas obyek wisata yang indah 

dan menarik. 

 

A. Bahan Penutup Atap 

Yang dipergunakan untuk menutup atap adalah genting produksi local dengan 

warna coklat. Bagian atap ini memerlukan papa tepi (lisplank) dari papan kayu yang 

berwarna cerah dan berterkstur, bisa didapatkan dari kayu Albasiah. Finishing dengan 

furniture sehingga warna asli masih ada. 

  
Gambar 5.81. Bahan Penutup Atap 

Sumber: http://arsip.tembi.net/ensiklopedi-situs/rumah-joglo-kuno-di-ngibikan-bantul 

 

B. Plafond 

Untuk pemilihan plafond bahan tripleks 3 mm bisa dipergunakan dengan 

memperhatikan tekstur kayunya. Dari segi kenyamanan ruang , tripleks memiliki 

kemampuan menghimpun kalor yang kecil (180 kkal/m3 o c). 

Untuk memberi kesan estetis , kontruksi rangka dari bambu diletakan pada 

bagian luar. 

 
Gambar 5.82. Bahan Plafond 

Sumber: http://arsip.tembi.net/ensiklopedi-situs/rumah-joglo-kuno-di-ngibikan-bantul 
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C. Dinding 

Unsur penyatu dengan alam tidak diungkapkan dengan dinding batu , tetapi 

memanfaatkan bambu/kayu sebagai dinding pada area rekreasi. 

Untuk dinding bangunan pengelola dan service menggunakan pasangan batu 

bata dengan warna yang cerah. 

 
Gambar 5.83. Bahan Dinding 

Sumber: http://arsip.tembi.net/ensiklopedi-situs/rumah-joglo-kuno-di-ngibikan-bantul 

 

D. Kusen dan Pintu 

Elemen ini dibuat dengan finishing pelitur sehingga warnanya senada dengan 

dinding, seperti bahan dari kayu bertekstur. 

 
Gambar 5.84. Bahan Kusen 

Sumber: http://arsip.tembi.net/ensiklopedi-situs/rumah-joglo-kuno-di-ngibikan-bantul 
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1.5 Pendekatan Aspek Visual Arsitektur 

1.5.1 Konsep Landscape 

A. Elemen lembut (soft materials) 

 Vegetasi 

Vegetasi yang direncanakan pada kawasan meliputi : 

No. Area/ lokasi Fungsi Karakteristik Tanaman yang 

memungkinkan 

1. Pada daerah 

kegiatan 

rekreasi 

 Peneduh 

 Visual control 

 Pembatas fisik 

 Pengendali 

iklim 

 skala 

 rimbun 

 tidak merusak 

konstruksi 

 warna menarik 

 perawatan 

mudah 

 manusiawi 

 flamboyant 

 angsana 

 ketapang 

2. Sepanjang 

daerah sirkulasi 

kendaraan 

 pengarah 

 peneduh 

 Visual control 

 Elemen statis 

 Rimbun 

 Tinggi 

 Tidak

merusak 

konstruksi 

 kontinyu dan 

tidak monoton 

 akasia 

 tanjung 

 cemara laut 

 palem 

 pinus 

3. Sepanjang 

daerah sirkulasi 

pedestrian 

 Pengarah 

 Peneduh 

 Visual Control 

 Pembatas fisik 

 Tidak terlalu 

tinggi 

 Warna menarik 

 Berfungsi

sebagai pagar 

dan atap 

 Bamboo halus 

 Tanjung 

 Kenari 

 Cemara susun 

4. Open space  Peneduh 

 Keterlingku

ngan 

(enclosure) 

 Pembentuk 

vista 

 Tinggi 

 Cukup rapat 

 Menarik 

 Palm 

 Bunga sapu 

tangan 

 Rerumputan 

seperti rumput 

manila dan 

gajah 

 Jenis tanaman 

perdu 

Tabel 5.29. Macam Vegetasi 

Sumber: Analisis Penulis 

 

 

 Air 

Dalam perencanaan akan digunakan type kolam/pool dan fountain karena lebih sesuai 

untuk area taman di kawasan yang direncanakan 
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Gambar 5.85. Pool/fountain yang direncenakan 

Sumber: Google 

 

B. Elemen keras (hard materials) 

 Perkerasan 

Macam perkerasan yang direncanakan pada kawasan meliputi : 

Penggunaan 

Perkerasan 

Kriteria Bahan 

Plaza  Pola menarik 

 Tidak tergenang 

 Tidak licin 

 Mudah dalam perawatan 

 Paving block 

 

Jalan mobil 

 Mampu memantulkan beban 

 Permukaan halus rata 

 Mudah dalam perawatan dan 

perbaikan 

 Tahan terhadap kondisi yang 

merusak 

 Jalan existing 

memakai aspal 

hot mix.  

 Jalan 

pengembangan 

memakai 

paving block 

Jalur pedestrian  Tidak licin 

 Pola tegak lurus arah jalan untuk 

memberikan kesan lebar 

 Paving block 

Parkir  Tidak membahayakan dan tidak licin 

 Perbaikan dan perawatan mudah 

 Kemiringan 0-2% 

 Tidak memantulkan cahaya 

 Paving block 

Promenades  Aman 

 Tektur kasar 

 Pola menarik 

 Paving block 

Jalan diatas air  Tahan lama 

 Aman 

 Bahan tidak licin dan memantulkan 

cahaya 

 Kayu dan baja 

anti karat 

Tabel 5.30. Macam Perkerasan 

Sumber: Analisis Penulis 

 

  Kelebihan penggunaan paving block adalah dapat menyerap air dan 

mudah diperbaiki apabila terjadi kerusakan. Selain itu sekarang ini terdapat 

berbagai variasi pola/pattern bahan paving  block sehingga memudahkan dalam 

pemilihannya. 

 Landscape Furniture 
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1. Papan Informasi 

Papan informasi yang direncanakan 

menggunakan bahan aluminium yang berisi 

petunjuk tentang letak fasilitas wisata yang 

ada 

 

 

 
2. Tempat Duduk (sitting area) 

Tempat duduk maksimal setiap 9 m pada 

jalur pedestrian/promenade. Tempat 

duduk menggunakan bahan besi. 

 

3. Playground/kid’s toy 

Macam permainan menggunakan material 

yang aman bagi anak seperti bahan 

plastik, fiberglass dan kayu. Playground 

existing tetap dipertahankan. 

 
4. Kolam/pond 

Dipilih bentuk yang atraktif sehingga tidak 

monoton 

 

 

5. penerangan luar (outdoor lighting) 

Menggunakan material dari besi dan beton 
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6. Sculpture 

Sculpture mengambil bentuk dan unsur-

unsur kapal/perahu. Sculpture diletakkan 

di ujung kawasan yang dekat dengan jalur 

lalu lintas kapal sehingga dapat menjadi 

landmark/penanda kawasan dari luar. 

  

 
 

Tabel 5.31. Landscape Furniture 

Sumber: Analisis Penulis 

 

1.5.2 Konsep Sirkulasi 

A. Sirkulasi Kendaraan 

Untuk jalur distribusi kendaraan ke sarana-sarana rekreasi di dalam kawasan 

yang direncanakan menggunakan pola linear cluster. Untuk menghindari kebosanan 

akibat pola linear yang monoton maka digunakan ritme pada pemakaian vegetasi di 

sepanjang jalur kendaraan dan ditempatkan plaza di setiap perpindahan simpul-simpul 

jalan.  

Sistem parkir kendaraan yang digunakan adalah sistem kantong parkir. 

 Terjaminnya keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki. 

 Terjadi pemisahan antara pejalan kaki dan kendaraan. 

 Kemudahan pencapaian menuju ruang kegiatan. 

  
Gambar 5.86. Sistem Kantong Parkir 

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Parkir_serong 

 

Pada kawasan yang direncanakan jenis parkir yang digunakan adalah parkir 

sudut (angle parking) dan parkir tegak lurus (perpendicular parking). 

 
 Gambar 5.87. Sistem Parkir Tegak Lurus 

Sumber: Sketsa Penulis 
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Gambar 5.88. Sistem Parkir Sudut 

Sumber: Sketsa Penulis 

 

 Pada area parking diberikan pepohonan untuk mengurangi area parkir terlalu panas 

dan gersang 

 Selain itu pohon berfungsi untuk menambah keindahan tempat parkir agar tidak 

teralu monoton. 

 Pemberian lampu sebagai penerangan area parkir di waktu malam. Jarak antara 

lampu parkir minimal setiap 10 m. 

 Perkerasan parkir menggunakan aspal hot mix 

 

B. Sirkulasi Manusia 

 Sistem sirkulasi pejalan kaki yang digunakan dalam perencanaan kawasan ini 

adalah  sistem linear dengan menghubungkan seluruh pintu masuk dengan 

penerapan penyimpangan atau percabangan dari jalur lurus dengan 

mempertimbangkan bentuk kawasan yang memanjang dan jarak lelah berjalan. 

 Pemberian promenade di sekeliling kawasan pada area yang  berbatasan  langsung  

dengan air (pantai&sungai) direncanakan menjadi penghubung antar zona kegiatan 

sekaligus wadah bagi pengunjung untuk berwisata mengelilingi kawasan (dengan 

berjalan kaki) sambil menikmati pemandangan laut. Untuk mencegah 

kemonotonan pada promenade digunakan ritme pada promenade dengan 

menerapkan  simpul/plaza promenade di setiap perpindahan zone kegiatan dalam 

kawasan. 

 

Melingkar Linier Berpencar Tak menentu 

 

 
 

Pergerakan 

melingkar 

nenyebabkan 

kepusingan 

seakan tidak ada 

akhirnya 

 

 
 

 

Sesuatu yang 

monoton akan 

menyebankan 

kebosanan 

 

 
 

Memberikan kesan 

petualangan 

karena tujuan 

akhir  tidak 

terlihat dan 

menimbulkan rasa 

ingin tahu 

 

 
 

 

Banyak rintangan 

akan 

menimbulkan 

kelelahan dan 

ketidaknyamanan 

Tabel 5.32. Pola Sirkulasi 

Sumber: Analisis Penulis 
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1.5.3 Konsep Bentuk dan Tampilan Bangunan 

A. Konsep Bentuk 

Bentuk dasar massa yang digunakan adalah bentuk dasar segiempat, ini 

dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi kawasan dan fleksibilitas pengembangan 

daripada bentuk dasar tersebut diharapkan mampu memberikan efisiensi yang 

maksimal sekaligus daya tarik  yang  optimal.  

Pendekatan bentuk bertujuan untuk menentukan bentuk dasar massa yang tepat 

digunakan pada kawasan yang direncanakan dengnan mempertimbangkan hal-hal 

seperti : 

 Kemudahan pelaksanaan 

 Fleksibilitas bentuk 

 Tanggap terhadap kondisi tapak (iklim makro, mikro, bentuk dan sirkulasi tapak) 

 

Bentuk massa Fleksibilitas Efisiensi Estetika Karakter 

 

 

Pengembangan 

pola tata ruang 

mudah 

Aktivitas bebas, 

tidak terikat 

Bentuk tidak 

kaku 

Formil / 

netral 

 

 

Pengembangan 

pola ada, 

namun kurang 

luwes 

Aktivitas agak 

terikat 

Bentuk kaku Semi formil/ 

dinamis 

 

 

Pengembangan 

pola sulit 

Aktivitas kurang 

bebas 

Bentuk tidak 

kaku 

Non formil/ 

feminism 

Tabel 5.33. Konsep Bentuk Masa Bangunan 

Sumber: Analisis Penulis 

 

B. Konsep Pola Tata Massa 

Kriteria pola tata massa dalam bangunan: 

 Antar massa bangunan memliki keterkaitan dan ikatan yang sesuai dengan aktivitas 

dan fungsinya 

 Pencapaian antar massa sebisa diusahakan mudah 

 Pola sirkulasi yang dapat mengakomodasi seluruh kegiatan dalam kawasan 

 Tata massa yang tanggap terhadap kondisi tapak dan lingkungan 

 Keterbukaan dan saling analisis 
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Terpusat 

 

Adanya ruang pemersatu antar massa 

bangunan 

Linear 

 

Suatu urutan dari ruang yang berulang , 

bersifat fleksibel terhadap kondisi tapak 

radial 

 

Perpaduan dan organisasi terpusat dan 

linear yang berkembang membentuk 

jari-jari 

 

kluster 

 

                      

 

Penggabungan dari ruang yang 

berlainan bentuk tetapi tetap 

berhubungan satu dengan yang lain 

berdasarkan penempatan 

Grid 

 

Merupakan pengulangan modul secara 

teratur dan kaku 

Tabel 5.34. Macam Pola Tata Masa Bangunan 

Sumber: Analisis Penulis 

 

 

C. Konsep Tampilan Bangunan 

Arsitektur Neo Vernakular yang merupakan pengembangan dari Arsitektur 

Rakyat yang memiliki nilai ekologis, arsitektonis dan “Alami” karena mengacu pada 

kondisi , potensi Iklim, budaya, dan masyarakat lingkungannya (Victor papanek-1995: 

113-138). 

Penekanan desain menggunakan pendekatan Arsitektur Neo Vernakular, 

diharapkan dapat menjadi wadah yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat 

dalam pengembangan perekonomian dan pariwisata denganmenciptakan karakter 

lokal yang komunikatif dan berciri khas budaya. 

Komunikatif yang ingin dicapai adalah kemudahan dalam mengenali karakter 

bangunan sesuai tipologi bangunan komersial. Dalam prinsip neo vernakular, suasana 

komunikatif dapat diciptakan melalui aspek sosial, pola pikir, cara hidup masyarakat 

setempat yang menjadi sebuah tradisi yang diwujudkan dalam bentuk maupun 

tampilan bangunan.  
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Suasana komunikatif diterapkan melalui tanda yang menunjukkan fungsi 

sebagai bangunan komersial sekaligus memiliki makna bentuk dari konteks  sosial 

budaya masyarakat dengan wujud material lokal. Selain itu sirkulasi antar ruang yang 

saling terkait dengan adanya ruang transisi yang bersifat komunal. 

 

 

Analisis perencanaan penekanan Studi menampilkan ciri khas budaya daerah 

melalui karakter arsitektur neo vernakular diterapkan melalui: 

1. Aspek Lokalitas 

Penggunaan material lokal sebagai wujud harmoni dengan sekitarnya. 

Sistem konstruksi kayu sesuai dengan daerah angin puting beliung. Konstruksi 

rumah jawa yang terdapat di daerah pesisir masih memiliki ciri khas 

menggunakan wuwungan sebagai hiasan yang dipasang pada bubungan dan 

pinggir atap rumah. 

  
Gambar 5.89. Atap Genteng Wuwungan Khas Joglo Jepara 

Sumber: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Atap_genteng_wuwungan_Jepara_Khas_Rumah_AdatJepara.JPG 

2. Tanggap terhadap kebutuhan lingkungan 

Sesuai dengan parameter arsitektur neo vernakular yang menyesuaikan 

dan memperhatikan kondisi lingkungan atau kondisi eksistingnya. Kondisi tapak 

terletak di tepi pantai, sehingga bentuk bangunan mengikuti pola liniear pantai. 

Menyisakan ruang terbuka hijau di lahan terbatas untuk menyesuaikan kondisi 

iklim dengan penghawaan dan pencahayaan alami. 

 

 


