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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Pengertian Judul 

Judul dasar Pemrogaman Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A) 

yang diangkat adalah “Perencanaan Hotel Resort di Kawasan Wisata Pantai 

Menganti, Kebumen dengan Penekanan Desain Green Arsitektur”. 

 

1.1.1 Arti kata 

Perencanaan : Mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi 

untuk mencapai tujuan itu dan mengembangkan rencana 

aktivitas kerja organisasi. 

Hotel Resort : Hotel yang terletak dikawasan wisata, dimana sebagian 

pengunjung yang menginap tidak melakukan kegiatan 

usaha. Umumnya terletak cukup jauh dari pusat kota 

sekaligus difungsikan sebagai tempat peristirahatan. 

Kawasan 

Wisata  

: Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau 

memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang 

mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih 

aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, social dan budaya, 

pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung 

lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. 

Pantai 

Menganti 

: Nama dari tempat wisata tersebut yang berada di 

Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen (Wilkipedia 

Bahasa, 2010). 

Kabupaten 

Kebumen 

: Sebuah Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah dengan Ibu 

Kota Kebumen (Wilkipedia Bahasa, 2010). 

Green 

Architecture

  

: Sebuah konsep arsitektur yang berusaha meminimalkan 

pengaruh buruk terhadap lingkungan alam maupun 

manusia dan menghasilkan tempat hidup yang lebih baik 

dan lebih sehat, yang dilakukan dengan cara 
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memanfaatkan sumber energi dan sumber daya alam 

secara efisien dan optimal. 

 

1.1.2 Arti keseluruhan 

Dari penjabaran di atas, yang dimaksud dengan “Perencanaan Hotel 

Resort di Kawasan Wisata Pantai Menganti, Kebumendengan  Penekanan 

Desain Green Arsitektur” adalah merencanakan suatu bangunan penginapan 

dengan fasilitas untuk rekreasi di Kawasan Wisata Pantai Menganti, Kebumen 

dengan cara memanfaatkan sumber energi dan sumber daya alam secara efisien 

dan optimal tanpa memberi efek buruk pada lingkungan sekitar. 

 

1.2 Latar belakang umum 

Pariwisata merupakan salah satu sektor industri yang sedang digalakkan 

oleh Pemerintah Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan devisa negara dan 

pendapatan ekonomi masyarakat pada umumnya, perluasan dan kesempatan kerja, 

mendorong kegiatan industry lain, memperkenalkan, mendayagunakan keindahan 

alam dan kebudayaan Indonesia, serta meningkatkan persahabatan nasional dan 

internasional. 

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu Kabupaten di Jawa tengah yang 

memiliki banyak obyek wisata dan memiliki potensi wisata yang cukup baik 

(cultural tourism), wisata pertanian, dan wisata cagar alam. Sebagian besar Obyek 

Wisata di Wilayah Kabupaten Kebumen ini berada di Jajaran Pegunungan Karst 

Gombong dan berbatasan langsung dengan laut. Semua Kawasan wisata di 

Kabupaten Kebumen ini memiliki lokasi yang sangat strategis dalam 

pengembangan kepariwisataan. Hal ini ditunjang dengan sudah tersedianya jalur 

transportasi menuju Kawasan Wisata tersebut serta ditunjang dengan potensi alam 

yang mendukung. 

Akan tetapi dalam pengembangan dan pendayagunaan potensi yang ada di 

Kabupaten Kebumen ini belum optimal, terlihat dari kurangnya sarana akomodasi 

berupa sarana penginapan (hotel, hotel resort, motel, losmen dan bungalow). 

Keberadaan sebuah bangunan penginapan di Kawasan Wisata diharapkan menjadi 
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salah satu solusi bagi pemerintah daerah dalam usahanya mengembangkan 

pariwisata. 

 

1.3 Latar belakang khusus 

1.3.1 Obyek Wisata di Kabupaten Kebumen 

Kabupaten Kebumen mempunyai potensi kekayaan alam yang sangat 

lengkap yaitu berupa pertanian, perternakan, bahan galian, perikanan, kelautan 

serta pariwisata. Potensi yang sangat besar berada dari pariwisata, hanya saja 

dalam penggalian potensi tersebut belum mampu dimanfaatkan secara optimal. 

Beberapa potensi alam yang bisa dikembangkan dalam sektor pariwisata di 

Kabupaten Kebumen yang memiliki daya tarik untuk dikembangkan antara lain, 

yaitu : 

Tabel 1.1 Obyek Wisata Kabupaten Kebumen 

No. Pariwisata Kondisi Pariwisata 

1. Goa Jatijajar Berada di Kecamatan Ayah,14 km dari Ijo ke Selatan 

atau 42 km ke barat dari Kebumen. Patung-patung di dalam 

gua menggambarkan legenda Raden Kamandaka. Di 

Kawasan Obyek Wisata Gua jatijajar terdapat Gua 

Dempok, Gua Titikan, Gua Intan dan Gua Jatijajar satu 

paket. Di dalam Gua Jatijajar terdapat empat sendang yaitu 

: Sendang Mawar, Kantil, Jombor dan Puser Bumi. Apabila 

kita cuci muka di sendang Mawar kita akan awet muda, bila 

cuci muka di sendang Kantil akan meningkat derajatnya. 

Sendang Jombor dapat untuk wisata minat khusu Cave 

Diving dan di Sendang Puser Bumi orang percaya untuk 

Semedi. 

2. Pantai Logending Terletak 11 km arah selatan gua Jatijajar tepatnya di 

desa Ayah Kecamatan Ayah. Terdapat Bumi perkemahan, 

Hutan wisata, Jalan di atas air dermaga dan wisata perahu 

serta dapat menikmati sea food di warung-warung atau 

belanja ikan segar yang dapat dibeli di TPI Ayah. 

3. Pantai Karang Pantai ini sangat terkenal dengan sarang burung 
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bolong / Pantai 

Suwuk 

lawetnya, terletak 18 km dari Gombong. Terdapat tiga gua 

dimana burung lawet tinggal yaitu Gua Pasir, Gua 

Karangduwur dan Gua Karangbolong. Sarang burung lawet 

ini dapat digunakan untuk obat campuran makanan. 

Pengunduhan dilakukan empat kali yaitu pada musim karo, 

kapat, kapitu dan kasongo dimana sebelum pengunduhan 

lawet ini didahului dengan upacara selamatan. 

4. Pantai petanahan Dataran pantai landai berpasir yang sangat khas 

dengan gumuk pasir yang selalu berpindah, ini terletak 17 

km ke arah selatan Kebumen. Dapat dicapai dengan 

kendaraan umum atau pribadi. Terdapat fasilitas pendukung 

seperti taman parkir, taman bermain, sanitasi, warung 

makan serta panggung hiburan. Di Kawasan Pantai ini 

sering digunakan untuk event festival layang-layang. Pada 

Syawalan hari ke 1 – 7 sangat ramai karena tradisi 

masyarakat Kebumen untuk berkunjung ke Pantai. 

5. Goa Petruk Terletak 7 km selatan Goa Jatijajar. Terdapat stalaktit 

dan stalakmit yang bentuknya menyerupai payudara, tugu 

pancuran, buaya putih, semar, otak, srigala, gajah dan lain-

lain. Menyusuri Goa Petruk dibagi dua jalur yaitu jalur 

pendek 125 meter dan jalur panjang 664 meter dengan 

memakai peralatan sepatu boat, helm goa dan headlamp. 

Disamping kegiatan menyusuri goa juga dapat untuk 

tracking, panjat tebing dan juga ada homestay. 

6. Pemandian Air 

Panas Krakal 

Terletak di Desa Krakal Kecamatan Alian, 11 km 

timur laut Kebumen. Pengunjung dapat menikmati air 

hangat untuk rileks serta dapat untuk penyembuhan 

berbagai macam penyakit seperti gatal, kudis dan rematik. 

7. Waduk Sempor Terletak 5 km sebelah utara kota Gombong tepatnya di 

desa Sempor Kecamatan Sempor. Selain untuk mengairi 

pertanian juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan olah 

raga, rekreasi, memancing dan usaha perikanan. 

8. Wasuk Waduk ini lebih besar dari waduk Sempor. Terletak 35 
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Wadaslintang km ke arah timur laut kota Kebumen tepatnya di Kecamatan 

Padureso. Pengunjung dapat menikmati pemandangan 

indah waduk dengan memancing dan usaha perikanan. 

9. Benteng Van Der 

Wicjk 

Terletak di kota Gombong, 21 km barat Kebumen. 

Dibangun pada abad ke 18 untuk pertahanan Belanda. 

Lokasi mudah dicapai dengan kendaraan pribadi atau 

umum. Terdapat fasilitas pendukung antara lain : Hotel, 

Restoran, Ruang pertemuan, kolam renang, rekreasi air, 

kereta mini, Panggung hiburan dan ruang seminar. 

10. Situs Geologi 

Karang 

sambung 

Desa Karangsambung terletak sekitar 17 km utara 

Kebumen, dihubungkan oleh jalan beraspal hingga Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Karangsambung yang dikelola 

oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 

Kawasan Karangsambung terletak di bagian selatan 

rangkaian Pegunungna Serayu Selatan, yang daerahnya di 

susun oleh batuan berumumr pra-Tersier hingga Kuarter. 

Kompleks batuan pra-Tersier yang berumur puluhan juta 

tahunmerupakan alas dari Pulau Jawa yang tersingkap. 

Situs geologi tersebut merupakan satuan tektonik yang 

terbentuk akibat penunjaman Samudra Hindia-Australia di 

bawah pinggiran Benua Asia Tenggara. Beragam Jenis 

ukuran dan lingkungan pengendapan batuan tercampur 

menjadi satu secara tektonik, membentuk endapan yang 

dikenal sebagai bancuh (melange). 

11. Sendang Pelus Obyek wisata alam budaya ini terletak di Kecamatan 

Buayan, sekitar 10 km selatan Gombong atau 31 km 

baratdaya Kebumen. Air yang ke luar dari celah batu 

gamping di bawah perbukitan membentuk sebuah sendang 

yang memiliki garis tengah sekitar 5 m. Limpahan air 

disalurkan melalui parit, yang di bagian hilirnya dipakai 

oleh penduduk setempat untuk keperluan memasak, mandi 

dan mencuci. 

12. Pantai Karang Obyek wisata yang belum dikembangkan ini terletak 
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bata sekitar 7 km timur Pantai Logending, menempati sebuah 

tanjung kecil yang curam sehingga merupakan pantai terjal. 

Pantai yang terletak di bawah bangunan mercu suar ini 

dapat dicapai dengan berjalan kaki melalui pematang 

perbukitan yang landai. Gawir terjal yang berbatasan 

langsung dengan laut merupakan bidang sesar turun. 

Bongkah bagian selatan yang amblesmenyisakan beberapa 

tonjolan yang muncul di atas permukaan laut, yang menjadi 

bertambah rendah karena kegiatan abrasi. 

13. Pantai Menganti Pantai yang terletak sekitar 3 km timur Pantai 

Karangbata ini merupakan pantai landai berpasir yang 

dibatasi oleh perbukitan batu gamping dan batuan (klastika) 

gunung api. Hamparan pasir berwarna putih hasil abrasi 

batu gamping dan keindahan pohon kelapa di pinggir pantai 

menciptakan nuansa dan pesona keindahan tersendiri. 

Pantai ini dimanfaatkan untuk melabuhkan perahu setelah 

semalaman melaut mencari ikan dan udang. 

14. Pantai Rowo mirit Pantai yang terletak di dekat perbatasan Kabupaten 

Purworejo ini merupakan pantai landai yang cukup luas, 

dengan hamparan pasir putihnya yang menyilaukan di siang 

hari. Deburan ombak laut selatan yang bergulung-gulung 

menumbuhkan keindahan tersendiri. 

Sumber : Yulianto, Sony, 2009 
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Gambar 1.1 Peta wisata Kabupaten Kebumen 

Sumber : Supono, Agus, 2009 

1.3.2  Obyek Wisata Pantai Menganti, Kabupaten Kebumen 

Pantai Menganti adalah pantai yang memiliki karang terjal dengan bukit 

yang berwarna keperak-perakan beserta pasir putih yang menawan. 

Pantai ini merupakan obyek wisata bagi wisatawan yang menyukai 

tantangan dengan sedikit resiko. Lokasinya 7 Km dari Pantai Ayah. Untuk menuju 

lokasi ini wisatawan harus berjalan kaki sejauh 3 Km dari lokasi parkir kendaraan 

terdekat. Didekat Pantai Menganti juga terdapat satu pantai yaitu Pantai 

Karangbata yang tidak kalah indahnya. Bentangan datar dekat Pantai Tanjungbata 

begitu indah. Panorama alam pantai yang menawan, kerasnya ombak Pantai 

Selatan tidak menggoyahkan tebing karang yang tegar ini. Bentuk karang laut 

inilah yang membuat Pantai ini disebut Tanjungbata karena bentuknya yang mirip 

batu bata raksasa. 

Bila anda pernah datang ke Pantai Kuta Bali, maka anda akan merasakan 

kekaguman yang sama saat melihat Pantai Pasir Putih Menganti ini. Ombak yang 

tidak terlalu keras membuat Obyek Wisata ini sangat menarik sebagai lokasi 

santai sambil bermain di pantai pasir putih yang lembut. Investasi di Pantai ini 

merupakan tantangan bagi investor yang berminat untuk mengembangkannya. 

Kondisi fisik Pantai Menganti, Kabupaten Kebumen : 
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Gambar 1.2 Kondisi fisik Pantai Menganti, Kabupaten Kebumen 

Sumber : Tukang m’Bolang, 06 maret 2010 

Kawasan wisata Pantai Menganti di Kabupaten Kebumen memiliki berbagai 

potensi alam serta permasalahan dalam pengembangannya, antara lainnya adalah : 

Tabel 1.2 Potensi dan permaslahan Pantai Menganti 

di Kabupaten Kebumen 

Potensi Permasalahan 

1. Sudah tersedianya akses menuju 

Kawasan Wisata. 

Jalur transportasi dan tempat parkir di 

Kawasan Wisata kurang memadai. 

2. Panorama pasir putih, alam pantai 

dan pegunungan yang masih alami 

serta kondisi ombak yang tidak 

besar. 

Kontur tanah pada site berupa tebing-

tebing curam. 

3. Udara yang jauh dari polusi. Angin bertiup sangat kencang. 

4. Pemandangan Sunset dan Sunrise. Cuaca yang panas pada siang hari dan 

sangat dingin pada malam hari. 

5. Terdapat aktivitas para nelayan 

juga pemancing serta sudah 

tersedianya tempat pelelangan ikan 

(TPI). 

Tidak tertatanya lanskape pada 

Kawasan. 
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6. Terdapat sumber daya alam yang 

melimpah. 

Site berada di daerah pedalaman 

sehingga kurangnya pasokan listrik 

dan PDAM untuk bangunan besar. 

7. Perilaku tradisional masyarakat 

setempat menjadi daya tarik 

tersendiri dagi wisatawan, dll. 

Kurangnya promosi wisata pada 

kawasan wisata ini, sehingga para 

wiasatawan yang datang hanya 

masyarakat lokal, dll.   

Sumber : Analisis penulis, 2010 

 

1.4 Rumusan permasalahan 

1. Bagaimana memanfaatkan kontur tanah yang terjal dan bertebing 

untuk bangunan Hotel Resort? 

2. Bagaimana memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk 

memenuhi kebutuhan bangunan Hotel Resort? 

3. Bagaimana mengoptimalkan view pada bangunan Hotel Resort di 

Kawasan Pantai? 

 

1.5 Tujuan 

1. Merencanakan bangunan hotel resort yang dinamis mengikuti kondisi 

lingkungan sekitar. 

2. Merencanakan bangunan hotel resort yang mandiri dalam pemenuhan 

kebutuhan dengan pendekatan green architecture. 

3. Merencanakan bangunan hotel resort dengan memanfaatkan SDA 

yang tersedia sehingga menjadi nilai jual yang lebih, seperti : 

a. View sunset dan sunrise, alam pantai, bukit dan tebing dll. 

b. Angin  energi alternatif dalam pendekatan green 

architecture. 

c. Matahari energi alternatif dalam pendekatan green 

architecture. 

d. Ombak  energi alternatif dalam pendekatan green 

architecture. 
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1.6 Lingkup pembahasan 

Lingkup pembahasan studi ini dibtasi pada 2 lingkup pembahasan, yaitu 

lingkup pembahasan spasial (wilayah) dan lingkup pembahasan substansial 

(materi). 

1. Lingkup Pembahasan Spasial (Wilayah) 

Secara spasial, ruang lingkup studi penelitian ini diorientasikan 

pada Kawasan Wisata Pantai Suwuk, Kebumen, Propinsi Jawa Tengah 

sebagai ruang lingkup makro, yang secara administrasi geografis 

Kabupaten Kebumen ini berbatasan dengan : 

 Utara : Kabupaten Banjarnegara 

 Selatan : Samudera Hindia 

 Barat : Kab. Banyumas dan Kab. Cilacap, dan 

 Timur : Kab. Wonosobo dan Kab. Banyumas 

2. Lingkup Pembahasan Substansial (Materi) 

Secara substansi lingkup pembahasan ini dibatasi pada studi 

yang terkait dengan usaha Perencanaan Hotel Resort di Kawasan 

Wisata Pantai Menganti, Kebumen dengan Konsep Green Architectur, 

yaitu antara lain : 

a. Mengidentifikasikan  Hotel Resort. 

b. Mengidentifikasikan Kawasan Wisata Pantai. 

c. Mengidentifikasikan Green Architecture, dll. 

 

1.7 Keluaran yang dihasilkan 

1. Pengaturan zona pemanfaatan ruang Kawasan Wisata Pantai 

Menganti. 

2. Pengaturan infratruktur berupa sarana dan prasarana Hotel Resort. 

3. Pengaturan pola sirkulasi pada Hotel Resort dan Kawasan. 

4. Konsep lanskape linier, sedangkan konsep fasade bangunan modern 

dengan Penekanan Desain Green Architecture. 
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1.8 Metodologi penelitian 

a. Metode Pengumpulan Data 

1. Study literature yaitu menguji dan menelaah berbagai literature 

yang terkait dengan pembahasan yang akan dilaksanakan. 

2. 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. 

3. Interview yaitu wawancara langsung dengan pihak terkait 

dengan pembahasan mengenai obyek wisata tersebut.  

b. Metode Analisis 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. 

c. Metode Sintesis 

Merupakan tahap penyusunan hasil analisa dalam bentuk 

kerangka yang terarah dan terpadu yang berupa diskripsi konsep 

perancangan sebagai pemecahan masalah. 

 

1.9 Metodologi 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 PUSTAKA 

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 
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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.  

 


