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LEMBAR PENGESAHAN 



 

Redesain Pantai Srau Pacitan Sebagai Kawasan Wisata Minat 

Khusus dan Rekreaasi Keluarga 

 
ABSTRAK 

Dalam perancangan ini Pantai Srau memiliki banyak potensi fisik yang 

dapat di kembangkan sebagai daya tarik utama wisata, yang merupakan daya 

tarik unggulan sehingga membuat Pantai Srau menjadi tujuan wisata yang unik 

dan menawarkan berbagai rekreasi menarik dengan konsep Redesain Pantai Srau 

sendiri mengacu pada perkembangan Pantai Srau hingga 15 tahun mendatang  

Konsep dasar yang di terapkan pada perencanaan ini adalah usaha redesain, 

Pantai Srau Pacitan dengan menambah fasilitas- fasilitas, dan menciptakan 

sesuatu yang unik sebagai daya tarik wisata unggulan, agar kegiatan pariwisata 

ini mampu berkembang dan mampu menambah pendapatan daerah dan 

masyarakat dari sektor pariwisat 

Lokasi site yaitu di kawasan pantai Srau Pacitan Pantai Srau yang berada 

di desa Candi, Pringkuku, Kabupaten Pacitan,Jawa Timur atau sekitar 25 km ke 

arah barat dari kota Pacitan hal yang di tawarkan dalam perancangan dan 

perancangan ini adalah. Konsep wisata minat khusus dengan penekanan pada 

para peminat olahraga extreme / wisata extreme sebagai pilihan wisata unik 

sebagai daya tarik wisata unggulan dan Konsep wisata Rekreasi keluarga 

Dalam hal karakter tampilan fisik ataupun style bangunan, penulis 

menyimpulkan bahwa karakter yang cocok di tampilkan pada perancanaan dan 

perancangan Pantai Srau Pacitan ini adalah sebuah bangunan dengan desain 

aerodinamis kontemporer yang masih menekankan kaidah – kaidah tropis. 

Pertimbangan ini di dasarkan kepada ,Kondisi iklim indonesia yang merupakan 

iklim tropis basah ,Kondisi alam sekitar adalah pantai, yang cenderung panas, 

angin yang kencang dan lain sebagainya., Membuat sebuah kawasan wisata 

dengan ciri arsitektur yang kontemporer dengan melihat kondisi lingkungan yang 

membuatnya unik di bandingkan dengan wisata pantai sejenis. 

Kata kunci : Redesain Pantai Srau Pacitan , Wisata Minat Khusus Dan Rekreasi 

keluarga 
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I. PENDAHULUAN 

I.I. Latar Belakang 

I.I.I. Kepariwisataan Kabupaten Pacitan 

Sebagai negara yang 60% luas wilayahnya adalah perairan Indonesia 

adalah sebuah negara kepulauan dan negara bahari yang mempunyai banyak 

potensi wisata bahari yang tidak terhingga banyaknya, dari Sabang hingga 

Merauke pastilah banyah potensi – potensi wisata yang belum muncul karena 

beberapa faktor, untuk itu perlu sekali tindak pengembangan- pengembangan 

potensi potensi wisata yang dilakukan oleh fihak – fihak terkait guna 

memaksimalkan potensi wisata yang ada khususnya wisata bahari. 

Daerah Jawa Timur merupakan daerah paling timur pada Pulau Jawa, Jawa 

Timur sangat terkenal dengan potensi baharinya, mulai dari potensi perikanan 

yang ada di daerah Muncar di Banyuwangi dan Puger di Jember, selain itu 

terdapat daerah wisata bahari di Lamongan yang terletak di Tanjung Kodok, 

potensi – potensi tersebut sudah di kembangkan dengan baik, namun masih 

banyak potensi – potensi wisata yang masih belum sama sekali tersentuh 

pengembangan, di Kabupaten Pacitan misalnya yang banyak memiliki pantai – 

pantai yang indah dan unik  mengapa saya sebut unik, karena wilayah pacitan 

sendiri terdapat pada kawasan pegunungan kidul yang membentang dari Gunung 

Kidul  Provinsi Jogjakarta sampai dengan wilayah Trenggalek Jawa Timur, yang 

menjadi satu rangkaian pegunungan seribu, maka dari itu pada pantai – pantai di 

Kabupaten Pacitan terjadi penggabungan wilayah pegunungan dengan pantai , 

salah satu pantai yang indah adalah pantai Srau Pacitan. 

Selain itu adanya keinginan pemerintah daerah Kabupaten Pacitan untuk 

memberikan alternatif tujuan wisata yang memungkinkan di kembangkan sebagai 

tujuan wisata yang secara tidaak langsung akan sangat mendukung pertumbuhan 

ekonomi masyarakat sekitar Pantai Srau Pacitan dan akan menambah pendapatan 

pemerintah daerah dari sektor pariwisata, terpilihnya sektor pariwisata sebagai 

prioritas utama dalam peningkatan ekonomi masyarakat tidak lepas dari efek yang 

ditimbulkan, yaitu mampu memberikan efek ganda baik dari pendapatan maupun 

dari kesempatan kerja dari bidang pariwisata, hal ini sangat memungkinkan 



 

karena wilayah Kabupaten Pacitan banyak memiliki potensi wisata yang sangat 

memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut, sebagai daya tarik utama 

wisatawan baik wisatawan asing maupun wisatawan domestik. 

I.I.2. Permasalahan dan Potensi Pantai Srau Pacitan 

Berdasarkan hasil observasi secara langsung di lapangan dapat 

disimpulkan permasalahan dan  potensi yang ada saat ini dikawasan wisata 

tersebut. Beberapa masalah yang menimbulkan kebutuhan akan fasilitas wisata di 

kawasan Pantai Srau diantaranya: 

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

b. Kurangnya fasilitas, sarana prasarana yang ada dikawasan tersebut 

c. Belum di kelolanya potensi yang ada di Pantai Srau. 

d. Potensi pengembangan budidaya belum tersentuh 

e. Kebersihan yang kurang terjaga 

f. Vegetasi kurang beragam, sehingga terkesan panas. 

Sedangkan beberapa potensi yang dimiliki Pantai Srau Pacitan antara lain 

sebagai berikut: 

a. View yang menarik ( dapat melihat sunset dan sunrice ) 

b. Adanya 5 lokasi berbeda sebagai tujuan wisata 

c. Karakteristik ombak yang menarik, karena di tiap lokasi ketinggian ombak 

berbeda-beda 

d. Terjadinya pasang surut tunggal dengan kira kira ketinggian ± 1-1.5 m dan 

± 5 meter dari titik surut ke titik pasang. 

e. Pasir putih bersih sebagai daya tarik utama pariwisata. 

f. Kondisi perairan masih sangat alami karena tidak adanya pencemaran 

lingkungan. 

g. Topograafi berupa bukit-bukit karang dan hamparan pasir putih. 

h. Terdapat pulau karang pada Pantai Srau Pacitan sebagai view maupun 

sebagai sarana olahraga extreme. 

i. Energi ombak, angin, matahari sangat potensial, sebagai sumber energi 

alternatif. 



 

j. Pemanfaatan potensi batuan karang dan pulau karang sebagai sarana 

olahraga extreme. 

I.2. Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam perencanaan kawasan wisata 

Pantai Srau Pacitan adalah untuk meredesain kawasan sehingga memiliki 

keunggulan yang kompetitif, adapun konsep yang di rencanakan adalah:: 

a. Menyediakan atraksi ekstrem sebagai alternatif pariwisata yang memiliki 

keunikan sehingga memiliki keunggulan di banding pantai – pantai yang 

lainnya. 

b. Membuat strategi pengembangan wisata bahari yang berintegrasi antara 

wisata darat dan wisata laut. 

c. Menyediakan tempat wisata yang berupa panorama laut dan rekreasi alam 

Penataan landscape dan bangunan yang berciri kawasan wisata pantai 

berkarang, yang sesuai dengan karakteristik Pantai Srau Pacitan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Pariwisata 

a) Pariwisata 

 Secara etimologi, pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari 

kata “pari” dan “wisata” . Dimana arti dari kata “pari” adalah banyak, berkali – 

kali, berputar – putar, seangkan “wisata” adalah perjalanan. Maka pengertian 

pariwisata dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Pariwisata adalah suatu perjalanan yan dilakukan untuk sementara waktu 

dan diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain, untuk bertamasya, 

berekreasi atau memenuhi keinginan yang bermacam – macam. 

b.) Wisatawan 

 Wisatawan adalah seseorang yang mengadakan perjalanan dengan tujuan 

berkunjung ke suatu tempat dengan maksud berlibur, berekreasi, dan berolah raga 



 

atau beberapa unsur seperti keluarga misalnya pertemuan, kesehatan, belajar, 

keagamaan dan lain – lain dalam jangka waktu sedikitnya 24 jam. 

Menurut Yoeti, (1996) dalam www., wisatawan (tourist) adalah seorang 

yang mengadakan perjalanan dengan tujuan bukan untuk mendirikan 

bangunan/tempat tinggal tetap (permanen), atau mendirikan perusahaan di tempat 

yang dikunjunginya. 

Wisatawan menurut F. W. Ogilvi , dalam www., wisatawan (tourist) 

semua orang yang memenuhi syarat yaitu pertama bahwa mereka meninggalkan 

rumah kediaman mereka dalam jangka waktu kurang dari satu tahun dan kedua 

bahwa ditempat yang mereka kunjungi tanpa maksud mencari nafkah ditempat 

tersebut. 

2.2. Tinjauan Pariwisata Minat Khusus 

Pariwisata minat khusus mempunyai kaitan dengan adventure atau 

petualangan. Dalam pariwisata petualangan, wisatawan secara fisik mengeluarkan 

dan menguras tenaga dan ada unsur tantangan yang harus dilakukan. Kadang-

kadang bahkan ada bahaya yang harus dihadapi. Bentuk adventuring tourism ini, 

antara lain safari di daerah terpencil, trekking, hiking, pendakian gunung, rafting 

di sungai, penelusuran gua (caving) dan berperahu. Berburu dan memancing di 

laut dapat dikategorikan sebagai bentuk pariwisata minat khusus dan pariwisata 

petualangan. 

Bentuk wisata minat khusus, pada 2 (dua) dekade terakhir berkembang pesat 

utamanya di negara-negara sedang membangun. Bentuk pariwisata ini memiliki 

beberapa prinsip : 

a) Motivasi wisatawan mencari sesuatu yang baru, otentik dan mempunyai 

pengalaman perjalanan wisata yang berkualitas. 

b) Motivasi dan keputusan untuk melakukan perjalanan ditentukan oleh 

minat tertentu/khusus dari wisatawan dan bukan dari pihak-pihak lain. 

c) Wisatawan melakukan perjalanan berwisata pada umumnya mencari 

pengalaman baru yang dapat diperoleh dari obyek sejarah, makanan 

lokal, olah raga, adat istiadat, kegiatan di lapangan dan petualangan alam. 



 

Ada beberapa kriteria yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam 

menetapkan suatu bentuk wisata minat khusus, yaitu adanya unsur : 

a) Rewarding atau penghargaan atas sesuatu obyek dan daya tarrik wisata 

yang dikunjungi, yang diwujudkan oleh wisatawan untuk dapat belajar 

memahami atau bahkan mengambil bagian dalam aktivitas yang terkait 

dengan oyek tersebut. 

b) Enriching atau pengkayaan, yaitu mengandung aspek penambahan 

pengetahuan dan kemampuan terhadap sesuatu jenis atau bentuk kegiatan 

yang diikuti wisatawan 

c) Adventure atau petualangan yaitu mengandung aspek pelibatan 

wisatawan dalam kegiatan petualangan 

d) Learning atau proses belajar yaitu mengandung aspek pendidikan melalui 

proses belajar yang diikuti wisatawan terhadap sesuatu kegiatan edukatif 

tertentu. 

(Sumber:http://pengertian-definisi.blogspot.com/2010/10/definisi 

pariwisata-minat-khusus.html) 

c.) METODE PENELITIAN 

3.1. Metode Pembahasan 

Metode pembahasan yang digunakan adalah dengan metode deskriptif 

dengan pendekatan deduktif, yaitu metode yang menerangkan data yang ada 

dengan landasan teori yang terkait, baik arsitektural maupun non arsitektural. 

Metode ini dilakukan mulai dari pengumpulan, pengolahan data yang faktual 

untuk penyusunan konsep perencanaan dan perancangan. 

a. Primer 

1) Metode Observasi 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan 

secara langsung. 

2) Metode Interview 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan diskusi dengan 

berbagai narasumber 

b. Sekunder 

http://pengertian-definisi.blogspot.com/2010/10/definisi%20pariwisata-minat-khusus.html
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Literatur data yaitu pengumpulan data, menarik kesimpulan dari 

berbagai referensi yang menunjang pembahasan. Sumber-sumber 

literatur berasal dari Perpustakaan Pusat UMS, dan Perpustakaan 

Jurusan Arsitektur. 

 

d.) HASIL ANALISA 

 

Analisa perencanaan dan perancangan dari rencana dan langkah-langkah 

Pengembangan kawasan Pantai Srau Pacitan dengan konsep wisata alam  (bahari) 

dilakukan untuk menentukan konsep Pengembangan Pantai Srau yang 

direncanakan, mencari bentuk dan sistem pengoprasian bangunan yang optimal. 

4.1. Gagasan Umum Perancangan. 

Dalam gagasan umum perancangan ini terdiri dari beberapa poin yang sangat 

penting dalam proses perancangan dan perancangan Redesain Pantai Srau Pacitan 

Sebagai Kawasan Wisata Minat Khusus dan Rekreaasi Keluarga diantaranya 

adalah: 

a. Konsep Umum 

Dalam perancangan ini Pantai Srau memiliki banyak potensi fisik yang 

dapat di kembangkan sebagai daya tarik utama wisata, yang merupakan 

daya tarik unggulan sehingga membuat Pantai Srau menjadi tujuan wisata 

yang unik dan menawarkan berbagai rekreasi menarik dengan konsep 

Redesain Pantai Srau sendiri mengacu pada perkembangan Pantai Srau 

hingga 15 tahun mendatang  hal yang di tawarkan dalam perancangan dan 

perancangan ini adalah: 

a) Konsep wisata minat khusus dengan penekanan pada para peminat 

olahraga extreme / wisata extreme sebagai pilihan wisata unik 

sebagai daya tarik wisata unggulan. 

b) Konsep wisata Rekreasi keluarga 

b. Jenis Atraksi 



 

Jenis atraksi sangat menentukan daya tarik wisata yang akan di tawarkan hal 

ini juga berpengaruh dengan jumlah kunjungan wisatawan, jenis atraksi 

unggulan yang di tawarkan dalam wisata Pantai Srau Pacitan diantaranya: 

a) Wisata rekreasi keluarga. 

 Memancing 

 Perkemahan  

 ATV 

 Wahana air diantaranya Banana Boat dan Rolling donat 

 Wisata Perahu 

 Dermaga 

 Renang 

 Pemendangan sunset dan sunrise 

b) Wisata extreme tantangan 

 Bunggy Jumping 

 Surfing 

 Kayak 

 Panjat tebing 

 Flyng Fox 

 Jet Sky 

c. Jenis Fasilitas Penunjang 

Fasilitas penunjang dalam hal ini, juga tidak kalah pentingnya dalam hal 

kenyamanan, keselamatan dan kepuasan pengunjung, untuk itu ada beberapa 

fasilitas penunjang yang ada di Pantai Srau Pacitan di antaranya: 

a) Bungalow 

b) Dermaga wisata 

c) Restaurant 

d) Tempat makan gazebo 

e) Tourism Centre 

f) Fasilitas service 

g) Karaoke / tempat hiburan 



 

h) Kolam renang 

i) Area Perkemahan. 

j) Tempat berniaga/ pusat souvenir daerah 

d. Karakter / tampilan Fasad 

Dalam hal karakter tampilan fisik ataupun style bangunan, penulis 

menyimpulkan bahwa karakter yang cocok di tampilkan pada perancanaan 

dan perancangan Pantai Srau Pacitan ini adalah sebuah bangunan dengan 

desain aerodinamis kontemporer yang masih menekankan kaidah – kaidah 

tropis. Pertimbangan ini di dasarkan kepada 

a) Kondisi iklim indonesia yang merupakan iklim tropis basah 

b) Kondisi alam sekitar adalah pantai, yang cenderung panas, angin 

yang kencang dan lain sebagainya. 

c) Membuat sebuah kawasan wisata dengan ciri arsitektur yang 

kontemporer dengan melihat kondisi lingkungan yang membuatnya 

unik di bandingkan dengan wisata pantai sejenis. 

4.2. Analisa Konsep Perancangan 

4.2.1. Analisa Lokasi  

Seperti telah dikemukakan dalam sebelumnya, lokasi perencanaan dan 

perancangan terletak di Pantai Srau, Desa Candi, Kecamatan Pringkuku, 

Kabupaten Pacitan 

4.2.2. Analisa Pengolahan  Site 

Setelah proses pemilihan lokasi, proses selanjutnya adalah proses pemilihan 

site, yang merupakan aspek penting dalam proses perancangan dan perencanaan 

kawasan Pantai Srau Pacitan,  

4.2.3. Luasan Site dan Data Site  

Lokasi site yaitu di kawasan pantai Srau Pacitan Pantai Srau yang berada di 

desa Candi, Pringkuku, Kabupaten Pacitan,Jawa Timur atau sekitar 25 km ke arah 

barat dari kota Pacitan batas – batas wilayah desa Candi antara lain: 

a) Sebelah Utara   : Desa Jlubang 

b) Sebelah Timur  : Desa Poko 

c) Sebelah Selatan : Samudra Hindia 
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d) Sebelah Barat  : Desa Watukarung 

4.3. Analisa dan Konsep Tapak. 

4.3.1. Pembagian Zona Kawasan 

Konsep dasar yang di terapkan pada perencanaan ini adalah usaha redesain, 

Pantai Srau Pacitan dengan menambah fasilitas- fasilitas, dan menciptakan 

sesuatu yang unik sebagai daya tarik wisata unggulan, agar kegiatan pariwisata ini 

mampu berkembang dan mampu menambah pendapatan daerah dan masyarakat 

dari sektor pariwisata 

Adapun beberapa konsep dasar dari redesain Pantai Sru Pacitan sebagai 

kawasan wisata dan minat khusus keluarga adalah : 

a. Zona Transisi dan kegiatan masyarakat. 

b. Zona Rekreasi. 

a) Wisata rekreasi keluarga 

b) Wisata minat khusus/ extreme. 

4.3.2. Analisa Sempadan Pantai 

  Dalam sebuah perencanaan kawasan tepian pantai di perlukan 

berbagai hal penanganan permasalahan sempadan pantai, hal ini di 

karenakan sebagai bentuk perlindungan terhadap ekosistem pantai maupun 

kelestarian keindahan pantai, untuk itu Pemerintah kabupaten Pacitan 

khususnya menetapkan tebntang peraturan sempadan pantai melalui 

PERDA, diantaranya adalah sebagai berikut : 

4.3.3. Analisa Relokasi Warga Dalam Garis Sempadan 

Pada kawasan Pantai Srau Pacitan, bukan hanya merupakan 

kawasan wisata saja, namun pada kawasan pantai srau juga terdapat 

beberapa rumah penduduk yang menetap dan tinggal pada kawasan pantai 

srau pacitan ,yang sebagian rumah penduduk tinggaldan membangun 

rumah di garis sempadan pantai, hal ini tentu menyalahi peraturan 

pemerintah maupun PERDA yang menetapkan bahwa garis sempadan 

adalah 100m dari titik pasang tertinggi. 

4.3.4. Analisa dan Konsep Pencapaian 



 

Jalan menuju Pantai Srau pacitan adalah jalan aspal yang mempunyai lebar 

4m, kondisi jalan sedikit mengalami kerusakan meski demikian jalan 

tersebut masih layak untuk di dunakan, jalur menuju Pantai Srau Pacitan 

hanya ada 1 jalan agar bisa mencapai Pantai. 

4.3.5. Analisa dan Konsep Sirkulas 

jalan yang ada di kawasan pantai Srau Pacitan merupakan jalan 

aspal dengan lebar 4m, dengan kondisi jalan yang masih baik karena 

baru dilakukan pengaspalan, terdapat 1 pintu masuk dan pintu keluar 

yang menjadi satu sebagai akses menuju dan keluar kawasan. Terdapat 

1 tempat parkir yang di pergunakan. 

4.3.6. Analisa dan konsep Lansekap 

Site berada di daerah pesisir, yang merupakan pantai dengan 

karakteristik pantai dengan perpaduan batu karang dan hamparan pasir 

yang cukup luas, hal ini sama persis dengan karakteristik pantai yang 

terdapat pada sekitar Gunung kidul karena memang pantai-pantai yang 

terdapat di Gunung kidul   

4.3.7. Analisa pemilihan vegetasi 

a) Mempertahankan vegetasi asli / lokal Pantai Srau Pacitan 

diantaranya Pandan, Kelapa, Cemara laut, 

b)  Menambahkan pohon peneduh, yang mampu melindungi garis  

sempadan pantai, diantaranya ketapang, dan waru laut 

c) Mempercantik tampilan fasad dengan menambah vegetasi palem 

4.3.8. Analisa Wiew 

Pantai Srau Pacitan memiliki wiew yang menarik, dengan 5 ( llma ) 

lokasi yang berbeda, terdapaat wiew menarik berupa sunset dan sunrise, 

selain itu wiew pulau karang juga menambah keindahan Pantai Srau 

Pacitan. 

4.3.9. Analisa Topografi 

Pantai Srau Pacitan dengan luas pesisir ± 10 Ha adalah sebuah 

pantai dengan karakteristik pantai dengan perpaduan batu karang dan 

hamparan pasir yang cukup luas, hal ini sama persis dengan karakteristik 



 

pantai yang terdapat pada sekitar Gunung kidul karena memang pantai-

pantai yang terdapat di Gunung kidul  sejalur dengan pantai – pantai yang 

terdapat di Kabupaten Pacitan, yang merupakan samudara Hindia yang 

berkarakter memiliki ombak yang tinggi dengan kisaran 2-3m 

4.3.10.  Analisa dan Konsep angin  

  Selain itu pada daerah sekitar pantai juga terjadi Angin laut adalah 

angin yang bertiup dari arah laut ke arah darat yang umumnya terjadi 

pada siang hari dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00. Angin ini 

biasa dimanfaatkan para nelayan untuk pulang dari menangkap ikan di laut 

sedangkan Angin darat adalah angin yang bertiup dari arah darat ke arah 

laut yang umumnya terjadi pada saat malam hari dari jam 20.00 sampai 

dengan jam 06.00. Angin jenis ini bermanfaat bagi para nelayan untuk 

berangkat mencari ikan dengan perahu bertenaga angin sederhana 

a. Pertimbangan 

4.3.11. Analisa dan Konsep Sinar Matahari 

a) Pemanfaatan energi matahari sebagai energi alternatif pembangkit 

listrik dengan menempatkan solar cell sesuai arah matahari dengan 

menempatkannya di aatap- atap bangunan. 

b) Penambahan vegetasi disesuaikan dengan kondisi Pantai 

c) Pemanfaatan cahaya alami matahari sebagai pencahayaan 

bangunan , hal ini sebagai acuan pada perencanaan bangunan di 

iklim tropis 

d) Pemberian gazebo – gazebo untuk kenyamanan wisatawan, 

sekaligus untuk mengolah landscape. 

4.3.12. Analisa Konsep Tata Masa 

 Dengan memperhatikan pertimbangan diatas maka pola tata masa 

yang dipilih adalah pola tata masa linear karena memperhatikan arah 

angin dan wiew yang ada pada kawasan 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Angin_laut&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Laut
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Darat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Siang_har&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Nelayan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Angin_darat&action=edit&redlink=1


 

Dalam perancangan ini Pantai Srau memiliki banyak potensi fisik yang 

dapat di kembangkan sebagai daya tarik utama wisata, yang merupakan daya tarik 

unggulan sehingga membuat Pantai Srau menjadi tujuan wisata yang unik dan 

menawarkan berbagai rekreasi menarik dengan konsep Redesain Pantai Srau 

sendiri mengacu pada perkembangan Pantai Srau hingga 15 tahun mendatang 

5.2. Saran 

Dalam perancangan sebuah bangunan hendaknya si perhatikan dalam 

pemilihan gaya maupun style, yang dimana dalam pemilihan karakter tampilan 

fasad harus disesuaikan dengan kondisi iklim, cuaca, topografi, maupun dimana 

bangunan itu didirikan, hal ini akan sangat berpengaruh pada tingkat kenyamanan 

pengguna 
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