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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Pengertian Judul 

 Judul laporan Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

(DP3A)  yang diangkat adalah “Hotel Resort Tebing Pantai Yang Eksklusif di 

Pantai Nampu, Wonogiri (Penekanan pada Interaksi indoor-outdoor yang 

rekreatif)” 

Hotel : Bangunan berkamar banyak yang disewakan sebagai 

tempat untuk menginap dan tempat makan orang 

yang sedang di perjalanan. 

Resort : sebuah kawasan yang terencana yang tidak hanya 

sekedar untuk menginap tetapi juga untuk istirahat 

dan rekreasi. (Chuck Y. Gee, 1988) 

Tebing : Tepi sungai/ pantai (jurang) yang tinggi dan terjal 

(hampir tegak), lereng gunung (bukit) seperti dinding 

yang terjal. 

Pantai : Tepi laut, pesisir, perbatasan daratan dengan laut 

atau massa air lainnya dan bagian yang dapat 

pengaruh dari air tersebut , daerah pasang surut di 

pantai antara pasang   tertinggi dan surut terendah. 

Eksklusif : terpisah dari yang lain, khusus atau menjadikan 

eksklusif,  mengkhususkan.   

Nampu  Nama dari tempat wisata tersebut yang ada di desa 

Gunturharjo, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten 

Wonogiri. 

Wonogiri  Nama Kabupaten di Jawa Tengah 

Interaksi : Hal saling melakukan aksi, berhubungan, mem-

pengaruhi atau hubungan yang dinamis antara orang 

perse-orangan dan orang perseorangan, antara 

perseorangan dan kelompok, dan lain-lain. 
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Indoor : Tempat tertutup, di dalam ruangan. 

Outdoor : Tempat terbuka, di luar ruangan. 

Rekreatif : Rekreasi yang menghibur 

Dari penjabaran diatas, yang dimaksud dengan ” Hotel Resort Tebing 

Pantai Yang Eksklusif di Pantai Nampu, Wonogiri (Penekanan pada Interaksi 

indoor-outdoor yang rekreatif)” yaitu Bangunan berkamar banyak yang 

disewakan untuk penginapan, istirahat dan berekreasi di tepi pantai tinggi/ 

tebing yang khusus atau terpisah dari yang lain di pantai Nampu, Kabupaten 

Wonogiri dengan penekanan pada hubungan di dalam bangunan dan luar 

bangunan yang menghibur. 

 

1.2 Latar Belakang 

1.2.1 Kepariwisataan di Kabupaten Wonogiri 

Kawasan wisata merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan 

pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk 

pengembangan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di 

bidang pariwisata tersebut. 

 Kawasan pariwisata memiliki fungsi sebagai berikut 

a. Memperkenalkan, mendayagunakan, dan melestarikan nilai-nilai 

sejarah / budaya lokal dan keindahan alam. 

b. Mendukung upaya penyediaan lapangan kerja yang pada gilirannya 

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah yang 

bersangkutan. 

Kawasan wisata terdiri dari kawasan wisata yang lebih menonjolkan 

panorama alam, dilengkapi dengan jasa pelayanan makan, minum, 

akomodasi. Wisata alam dibagi lagi menjadi dua yaitu wisata pegunungan 

dan wisata bahari. Sedangkan kawasan wisata buatan terdiri dari wisata 

sejarah dan budaya, dan taman rekreasi. 

Pengembangan potensi wisata di Kabupaten Wonogiri dilakukan 

terutama melalui beberapa point, diantaranya: 
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a. Peningkatan aksesibilitas ke beberapa kawasan wisata, sehingga 

mampu memberikan kemudahan dalam pencapaiaan ke lokasi wisata, 

seperti lokasi wisata di Kecamatan Paranggupito (pantai Nampu dan 

Sembukan). 

b. Penataan dan pengaturan ruang kawasan wisata sehingga tercipta 

suatu bentuk kawasan wisata yang mampu mengakomodasikan  

berbagai bentuk pengembangan kegiatan yang dilengkapi dengan 

sarana prasarana pendukung yang mewadai (hotel, restoran, dan 

rumah makan), serta menciptakan daya tarik tersendiri.  

c. Peningkatan manajemen dan pengelolaan kawasan wisata, dalam hal 

ini pengembangan retribusi bagi pengunjung, parkir, hotel dan 

pedagang yang bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan daerah 

Kabupaten Wonogir. 

d. Penigkatan potensi wisata melalui promosi dan bentuk kerjasama 

dengan investor dalam peningkatan  dan pengembangan kawasan 

wisata di Kabupaten Wonogiri. 

e. Menindaklanjuti rencana pengembangan kawasan Gudangharjo dan 

Gunturharjo di Kecamatan Paranggupito dalam rangka pengembangan 

kegiatan wisata di pantai selatan Kabupaten Wonogiri. 

Kabupaten Wonogiri sbenarnya memiliki aset dan sumber daya 

pariwisata daerah yang menarik terdiri dari obyek wisata alam, budaya, 

pendidikan  dan minat khusus yang potensial untuk dikembangkan menjadi 

industri pariwisata. Hanya saja yang menjadikan faktor permasalahan adalah 

kurangnya promosi pariwisata mengenai obyek wisata di Wonogiri. 

Beberapa daya tarik obyek wisata yang ada di Kabupaten Wonogiri 

antara lain : 
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          Tabel 1.1 
Objek dan Daya Tarik Wisata Kabupaten Wonogiri 2010 

No Nama Jarak dari 
Wonogiri 

Lokasi 
Kecamatan 

fasilitas Daya Tarik 
Utama 

Keterangan 

1 
 
 
 
 

Obyek 
Wisata 

Sendang 
Asri 

 

± 7km, 
Kearah 

selatan kota 
Wonogiri 

 

Wonogiri 
 
 
 

 

Warung 
Mushola 
Parkir 
Taman 
bermain 

Kolamrena
ng 

MCK 

Panggung 
gembira 

Sarana olah raga 
gantole 

Taman satwa 

 

Tahap 
pengembangan 

waterboom 

2 
 
 
 
 

Girimanik 
 
 
 
 

± 20km, 
 kearah 

timur kota 
Wonogiri 

 

Sloghoimo 
 
 
 

 

Mushola 
Parkir 
MCK 

Caming 
Ground 

Wisata ritual 
Air Terjun 

 
 
 

Belum 
dikembangkan 

3 
 
 
 

Museum 
Wayang 

Kulit 
 

± 15km,  
Kearah 

selatan kota 
Wonogiri 

Wuryantoro 
 
 

 

Mushola 
Parkir 
MCK 

  

Penyimpanan 
berbagai jenis 

koleksi wayang 
, 

Tempat 
bersejarah 

presiden RI ke 2 

Belum 
dikembangkan 

4 
 
 
 

Goa putri 
kencono 

±35 km, 
Kearah 

selatan kota 
Wonogiri 

Pracimantoro 
 
 

 

 
_ 

Mempunyai 
ornament 
endokarst 

dengan stalagtit 
dan stalagmite 

 

Belum 
dikembangkan 
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5 
 
 
 

Museum 
Karst 

 
 

± 30km,  
Kearah 

selatan kota 
wonogiri 

Pracimantoro 
 
 

 

 
_ 

Bermacam 
macam jenis 
kars di dunia 

 

Sudah 
dikembangkan 

6 
 
 
 

Pantai 
Sembukan 

 
 

± 60km,  
Kearah 

selatan kota 
Wonogiri 

 

Paranggupito 
 
 
 

Mushola 
MCK 
Parkir 

Warung 

Pantai pasir 
putih 

Padepokan 
Pelataran/ gardu 

pandang 

Sudah 
dikembangkan 

Kawasan wisata 
dan spiritual 

7 
 
 

Pantai 
Nampu 

± 60km, 
Kearah 

selatan kota 
Wonogiri 

Paranggupito 
 

MCK 
Parkir 

Warung 

Hamparan tepi 
pantai luas 
Pantai pasir 

putih, Tebing 
tepi pantai 

Belum 
dikembangkan 

8 
 
 

Khayangan 
 
 

± 25km, 
Kearah 

selatan kota 
Wonogiri 

Tirtomoyo 
 
 

 
_ 

Wisata ritual 
 
 

Belum 
dikembangkan 

9 
 
 

Gua song 
mrico 

 

± 30km,  
Kearah 

selatan kota 
Wonogiri 

Pracimantoro 
 
 

 
_ 

Stalaktit 
Drapery 

Tahap 
pengembangan 

10 
 
 

Gua 
Sodong 

 

± 30km,  
Kearah 

selatan kota 
Wonogiri 

Pracimantoro  
_ 

Stalaktit 
Stalagmit 
Drapery 

Pilar 
Flowstone 

Tahap 
pengembangan 

11 
 

Gua 
Tembus 

± 30km,  
Kearah 

selatan kota 
Wonogiri 

Pracimantoro  
_ 

Stalaktit 
Stalagmit 
Flowstone 

Pilar 

Tahap 
pengembangan 

12 
 
 

Gua Song 
Potro 

Bunder 

± 30km,  
Kearah 

selatan kota 
Wonogiri 

Pracimantoro  
_ 

Stalaktit 
Stalagmit 
Flowstone 

pilar 

Tahap 
pengembangan 

13 
 
 

Gua Song 
Gilap 

 

± 30km,  
Kearah 

selatan kota 
Wonogiri 

Pracimantoro 
 

 

 
_ 
 

Stalaktit 
Stalagmit 
Flowstone 

Tahap 
pengembangan 

14 
 
 
 

Gua  Sapen 
 
 
 

± 30km,  
Kearah 

selatan kota 
Wonogiri 

Pracimantoro 
 
 

 

 
_ 
 
 

Stalaktit 
Stalagmit 
Flowstone 
Drapery 

Tahap 
pengembangan 

15 Gua Sonya 
Ruri 

 

± 30km,  
Kearah 

selatan kota 
Wonogiri 

 

Pracimantoro 
 

 

 
_ 

Stalaktit 
Stalagmit 
Flowstone 

Pilar 

Tahap 
pengembangan 

Sumber: Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kab. Wonogiri, 2010 

Selain obyek wisata diatas, Wonogiri memiliki obyek wisata tahunan 

sebagai bentuk perwujutan seni budaya Kabupaten Wonogiri yang sangat 

beragan dan menunjukkan kebinekaan, hal tersebut dituangkan dalam 

Wonogiri Culture Carnival. Parade budaya tersebut meliputi tiga jenis materi 

yaitu: 
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a. Pasukan Punggawabaku Kawan Dasa Jaya yang terdiri dari 40 prajurit 

Pangeran Sambernyawa. 

b. Ragam budaya tentang adat istiadat, religi, budaya lokal. 

c. Kreasi budaya meliputi budaya klasik dan kontemporer. 

Kegiatan diatas merupakan salah satu daya tarik penunjang yang sangat 

bagus untuk tetap dilestarikan. Hal ini menyebabkan perlu adanya suatu 

penataan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata Kabupaten 

Wonogiri yang meliputi seluruh aspek yang berkaitan dengan pengembangan 

Kepariwisataan. Penataan dan pengembangan berbagai potensi Pariwisata 

dengan segala fasilitas pendukungnya memerlukan upaya dan usaha dari 

berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang 

pembangunan kepariwisataan. 

 

1.2.2  Permasalahan dan Potensi Kawasan Pantai Nampu 

Pantai Nampu berada di Kabupaten Wonogiri, tepatnya di Desa Dringo, 

Kelurahan Gunturharjo, Kecamatan Paranggupito. Pantai ini berjarak kurang 

lebih 70 KM selatan kota Wonogiri. Pantai Nampu adalah pantai pasir putih 

dengan ombak yang cukup besar. Jika air laut sedang surut, pantai ini menjadi 

pantai pasir putih yang berkarang.  

 
       Gambar.1.1 Peta kabupaten Wonogiri 

Sumber: Dokumen Pribadi, 2010 
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Gambar.1.2 Peta Wisata kabupaten Wonogiri 

Sumber: Dokumen Pribadi, 2010  

 

 
Gambar.1.3 Lokasi Pantai Nampu 
Sumber: Dokumen Pribadi, 2010  

 
 

 
   

Gambar.1.4 Akses menuju Pantai Nampu 
Sumber:Dokumen Pribadi, 2010  
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Gambar.1.5 Fasilitas Pendukung 
Sumber: Dokumen Pribadi, 2010  

 

 
 

Gambar.1.6 Potensi pendukung ( Pengembangan TPI dan Sumber Air Bersih PDAM) 
                         Sumber: Dokumen Pribadi, 2010  

 
Berdasarkan dari ungkapan di atas dan hasil observasi secara langsung 

di lapangan dapat dilihat permasalahan dan potensi yang ada saat ini di 

kawasan wisata tersebut. 

Beberapa masalah yang menimbulkan kebutuhan akan fasilitas wisata 

di kawasan Pantai Nampu diantaranya: 

a. Peningkatan ekonomi masyarakat disekitarnya belum begitu kelihatan, 

karena hanya mendapatkan penghasilan yang lebih saat libur dan lebaran 

saja. 

b. Kurangnya promosi wisata, sehingga yang tahu hanya wisatawan lokal. 

c. Kurangnya fasilitas, sarana prasarana yang ada dikawasan tersebut. 

d. Tidak tertatanya Lansekap dengan baik. 

e. Penataan sirkulasi yang kurang tepat, saat masuk, parkir dan menuju 

pantai. 
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Sedangkan potensi yang ada di kawasan Pantai Nampu adalah sebagai 

berikut: 

a. Salah satu pantai pasir putih di Kabupaten wonogiri yang memiliki 

pemandangan disekelilingnya yang berbukit. 

b. Terdapat tebing yang bisa dimanfaatkan sebagai bangunan atau yang 

lainnya. 

c. Terdapat TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang tidak jauh dari pantai 

nampu,yaitu pantai Waru. 

d. Persediaan air tawar yang melimpah. 

 

1.2.3   Kedudukan Pantai Nampu dalam Kebijakan Pariwisata Kabupaten 

            Wonogiri. 

Kabupaten Wonogiri merupakan satu-satunya Kabupaten atau Kota di 

wilayah Surakarta yang memiliki pantai. Pantai Nampu dan Sembukan 

terletak di Kecamatan Paranggupito kurang lebih 60 Km arah selatan Kota 

Wonogiri. 

Sebagai sebuah wisata pantai yang memiliki daya tarik, seharusnya 

obyek tersebut dikembangkan dengan segala potensi yang dimilikinya. 

Kedepanya Pemerintah Daerah Kota Wonogiri akan melakukan 

pengembangan pada obyek wisata tersebut agar lebih atraktif sehingga lebih 

menarik untuk dikunjungi.  

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, pengembangan Pantai 

Nampu akan memunculkan trickle-down effects, atau dampak ikutan yang 

berarti. Tidak hanya rumah makan dan toko baru yang akan bermunculan, 

tetapi juga hotel dan penginapan. Tidak mustahil Paranggupito dengan 

wilayah pantainya akan menjadi tempat peristirahatan baru, sebagai alternatif 

lain dari Tawangmangu. Selain itu dengan adanya perencanaan pembangunan 

kawasan wisata pantai oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri akan lebih 

dikenal di mata internasional.   
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1.3 Rumusan Permasalahan 

Kawasan pesisir merupakan kawasan yang sangat potensial untuk 

pemanfaatan kegiatan kepariwisataan. Potensi ini juga didukung oleh daya 

tarik wisata yang dimiliki. Pemanfaatan potensi ini dalam suatu kegiatan 

wisata merupakan kegiatan yang dapat memunculkan aktifitas ekonomi yang 

memungkinkan pertumbuhan wilayah serta peningkatan kesejahteraan 

ekonomi masyarakat lokal.  

Kawasan Pantai Nampu merupakan salah satu kawasan pesisir yang 

memiliki potensi pemanfaatan kegiatan kepariwisataan. Namun potensi 

pemanfaatan kegiatan kepariwisataan ini tentunya perlu disesuaikan dengan 

daya dukung kawasan yang tersedia baik daya dukung fisik maupun nonfisik. 

Hal ini dilakukan untuk mengakomodir pemanfaatan yang optimal sekaligus 

meminimalisasi kemungkinan konflik kepentingan didalam pemanfaatan 

ruang. 

Diambil dari latar belakang permasalahan yang ada, maka dapat 

diuraikan beberapa dasar permasalahan yaitu :  

a. Bagaiman menata dan mengolah kawasan wisata pantai Nampu dengan 

pemanfaatan tebing sebagai bangunan hotel resort yang ekslusif dengan 

interaksi didalam maupun diluar bangunan yang rekreatif. 

b. Pengolahan  tebing sebagai sarana pendukung yang akan memberikan 

suasana berbeda dari pantai-pantai yang lain. Sehingga fasilitas tersebut  

menjadi salah satu daya tarik wisatawan. 

 

1.4 Tujuan dan sasaran 

1.4.1  Tujuan 

Tujuan dari peyusunan laporan ini adalah untuk merencanakan desain 

fisik kawasan pengembangan Pantai Nampu di Kabupaten Wonogiri, dengan 

mempertimbangkan potensi masyarakat dan lingkungan sekitar. Adapun 

tujuan yang akan dicapai: 

a. Menyusun konsep perancangan dari perancangan pengembangan 

wisata pantai nampu sebagai upaya pengembangan area tepian air yang 
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sesuai dengan tuntutan fungsinya sebagai sarana rekreasi yang 

memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanana yang memiliki 

pengolahan arsitektur pantai yang sesuai karakter alami perairan. 

b. Menyediakan fasilitas penginapan bagi wisatawan untuk menikmati 

keindahan lingkungan dan alam sekitar pantai Nampu. 

c. Menyediakan alternatif tujuan wisata di Kabupaten Wonogiri sebagai 

tujuan wisata yang menambah pendapatan pariwisata khususnya 

meningkatkan taraf hidup masyarakat disekitar kawasan pariwisata 

tersebut. 

 

1.4.2 Sasaran 

Sasaran pokok laporan ini meliputi upaya perencanaan dan perancangan 

kawasan Pantai Nampu sebagai kawasan wisata yang fungsional, dan ramah 

lingkungan. Adapun sasaran yang akan dicapai: 

a. Merumuskan konsep perencanaan dan perancangan pengembangan 

wisata Pantai Nampu dengan mengungkapkan pendekatan: penentuan 

program kegiatan, sirkulasi ruang mikro dan makro, pola pencapaian, 

pola tata massa, penentuan peruangan tiap lokasi dalam kawasan, 

struktur dan utilitas bangunan. 

b. Penentuan ungkapan suasana lokasi dengan detail- detail khusus untuk 

karakter suasana yang dapat membuat daya pikir atau kepenatan kerja 

dapat segar/fres kembali, serta sesuai dengan unsur komunikatif, 

representative, dan rekreatif sebagai kawasan atau bangunan yang 

berfungsi bisnis dan pariwisata. 

c. Dapat mengembangkan potensi alam yang dimiliki pantai Nampu 

sebagai daerah tujuan wisata dengan penyediaan fasilitas penunjang 

berupa resort hotel yang eksklusif tanpa membatasi interaksi didalam 

dan luar bangunan hotel. 

d. Menghadirkan bangunan sebagai lingkungan buatan yang selaras 

dengan lingkungan setempat. 
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1.5 Keluaran/output 

Adapapun keluaran atau output dari laporan ini adalah: 

a. Pengaturan zona pemanfaatan ruang kawasan wisata Pantai Nampu. 

b. Pengaturan insfratruktur berupa sarana dan prasarana penunjang 

kepariwisataaan. 

c. Pengaturan pola sirkulasi. 

d. Konsep lansekap Cluster, sedangkan konsep bangunan modern dengan 

penekanan pemanfaatan tebing sebagai bangunan hotel resort. 

 

1.6 Metode Pembahasan 

Metode pembahasan yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan 

pendekatan deduktif yaitu suatu metode yang menerangkan data- data yang 

ada dengan landasan teori terkait melalui proses pengumpulan data, 

pengolahan data, sampai pada perolehan data yang sistematis, factual dan 

akurat sebagai landasan penyusunan konsep perencanaan dan perancangan. 

a. Metode Pengumpulan Data 

• Study literature: yaitu menguji dan menelaah berbagai literature 

yang terkait dengan pembahasan yang akan dilaksanakan. 

• Observasi: yaitu mengadakan study lapangan melalui pengamatan 

langsung kelapangan untuk mengetahui kondisi fisik lokasi dan 

tata lingkungannya serta beberapa lusa tanah yang ada serta factor 

penunjangnya. 

• Interview: yaitu wawancara langsung dengan pihak terkait dengan 

pembahasan mengenai obyek wisata tersebut.  

b. Metode Analisa Data 

Merupakan penguraian data penjelasan terhadap permasalahan 

berdasarkan data- data yang diperoleh, diolah dan dianalisa berdasarka 

landasan teori yang terkait dengan permasalahan, kemudian ditarik 

kesimpulan. 
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c. Metode Sintesis 

Merupakan tahap penyusunan hasil analisa dalam bentuk kerangka 

yang terarah dan terpadu yang berupa diskripsi konsep perancangan 

sebagai pemecahan masalah. 

 

1.7 Sistematika Pembahasan 

BAB I Pendahuluan 

Bab pendahuluan ini berisikan tentang pengertian judul, latar 

belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran, 

keluaran/output, metodologi pembahasan serta sistematika 

pembahasan. 

BAB II Kajian Kepustakaan 

Bab ini berisikan tentang tinjauan literatur dan studi-studi 

terkait mengenai substansi materi, metode perancangan yang 

digunakan, elemen perancangan yang terkait. 

BAB III Gambaran Lokasi 

Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi perencanaan 

serta aspek-aspek terkait yang mempengaruhi pola perencanan tata 

ruang seperti aspek fisik, aspek aktivitas, aspek ekonomi, serta 

aspek pengelolaan kebijakan pembangunan. 

BAB IV Analisa Pendekatan serta Konsep Perencanaan dan 

Perancangan 

Bab ini berisi tentang gagasan perencanaan, analisa dan 

konsep site, analisa dan konsep arsitektur, analisa dan konsep 

utilitas, analisa dan konsep struktur, analisa dan konsep 

pengkondisian ruang dengan mempertimbangkan kondisi serta 

permasalahan eksisting yang ada.  

 

 


