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Perencanaan Resort Hotel  

di Kawasan Pantai Widuri Pemalang 

 

ABSTRAK 

Pariwisata adalah suatu sektor industri yang semenjak awal telah 

direncanakan dan digalakan oleh Pemerintah Indonesia, dengan tujuan untuk 

mendatangkan devisa dan memperkenalkan Negara Indonesia kepada Negara 

luar melalui sektor  pariwisata.  

Kabupaten Pemalang merupakan satu kabupaten di Propinsi Jawa 

Tengah. Kabupaten Pemalang  terletak di pantai utara Pulau Jawa. Secara 

astronomis Kabupaten Pemalang terletak antara 109°17'30" - 109°40'30" BT dan 

6°52'30" - 7°20'11" LS.. 

Lokasi Site terletak di Pantai Widuri berlokasi di Desa Widuri Kab. 

Pemalang (sekitar 3 km arah Utara Kota Pemalang). Konsep-konsep dasar yang 

akan diterapkan dalam perencanaan ini adalah menyediakan fasilitas resort hotel 

di area wisata Pantai Widuri yang sebelumnya tidak ada, sehingga dapat 

meningkatkan ketertarikan pada pantai widuri pemalang baik turis local maupun 

non-lokal. 

Karakter fisik bangunan pada resort ini adalah mengadaptasi bentuk alam 

sekitar pantai, menggunakan pendekatan metafora dengan konsep bangunan yang 

aerodinamis dan menerapkan style modern kontemporer, serta desain yang green 

architecture. 

Kata kunci : Perencanaan Resort Hotel, Modern kontemporer, Green Architecture. 

  



I. PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

Pariwisata adalah suatu sektor industri yang semenjak awal telah 

direncanakan dan digalakan oleh Pemerintah Indonesia, dengan tujuan untuk 

mendatangkan devisa dan memperkenalkan Negara Indonesia kepada Negara luar 

melalui sektor  pariwisata.  

Kabupaten Pemalang adalah kota pesisir yang sebagian penduduknya ber-

mata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Terdapat banyak pantai yang 

berpotensi sebagai pariwisata, akan tetapi pengelolaannya yang belum maksimal. 

Hal ini dapat dilihat dari minimnya fasilitas umum di kawasan wisata tepi pantai.  

Salah satu obyek wisata terkenal di Pemalang adalah Pantai Widuri. Pantai 

yang menawarkan wisata terjangkau bagi masyarakat sekitar. Pantai ini memiliki 

potensi wisata yang cukup besar yang terlihat dari jumlah pengunjung yang 

banyak di hari libur maupun hari besar. Terdapat Water Park dan Sirkuit di area 

Pantai ini, hal ini bisa menjadi faktor pendukung dan penarik dari segi pariwisata 

jika lebih dikembangkan lagi.  

I.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana merencanakan sebuah resort hotel di kawasan wisata Pantai 

Widuri Pemalang? 

2. Bagaimana menerapkan konsep desain “Green Architecture” kedalam site 

dan bangunan di kawasan wisata Pantai Widuri Pemalang? 

 

I.3. Tujuan 

Tujuan yang iningin di capai dari perancangan ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Merencanakan sebuah hunian resort hotel eksklusif dan sarana transit di 

kawasan Pantai Widuri yang dapat menjadikan faktor penarik dari segi 

pariwisata dengan skala pelayanan nasional 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pantai_Widuri


2. Menerapkan konsep desain Green Architecture kedalam site dan 

bangunan sehingga tercipta suatu resort kawasan wisata yang ramah 

lingkungan 

3. Membuat strategi pengembangan di Kawasan Wisata Bahari Pantai 

Widuri Pemalang sehingga mampu meningkatkan kepariwisataan bahari 

di Kabupaten Pemalang 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Pariwisata 

a) Pariwisata 

Secara etimologi kata pariwisata berasal dari bahasa sansekerta, 

sesungguhnya bukan berarti “tourisme” (bahasa Belanda) atau “tourism” (bahasa 

Inggris). Kata pariwisata terdiri dari dua suku kata yaitu pari+wisata. Pari berarti 

banyak,berkali-kali,berputar-putar lengkap. Sedangkan wisata berarti 

perjalanan,berpergian. 

Jadi pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan secara berulang-ulang atau 

berkali-kali. Orang yang melakukan perjalanan tersebut disebut traveler (bahasa 

Inggris), sedang orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan wisata tourist.  

b ) Wisatawan 

Wisatawan adalah seseorang yang melakukan sebuah perjalanan dengan 

tujuan berkunjung ke suatu tempat dengan maksud berlibur, berekreasi, dan 

berolah raga atau beberapa unsur seperti keluarga misalnya sebuah pertemuan, 

kesehatan, belajar, keagamaan dan lain-lain sedikitnya 24 jam. 

2.2. Tinjauan Resort Hotel 

Resort Hotel adalah hotel yang berlokasi di daerah pengunungan 

(mountain hotel) atau di tepi pantai (beach hotel), di tepi danau atau di tepi 

aliran sungai. Hotel seperti ini terutama diperuntukkan bagi keluarga yang 

ingin beristirahat pada hari-hari libur atau bagi mereka yang ingin berekreasi 



(http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/pengantar-perhotelan-

definisihotel.html) 

 

2.3.  Arsitektur Hijau (Green Architecture) 

Sebuah proses perancangan dengan mengurangi dampak lingkungan yang 

kurang baik, meningkatkan kenyamanan manusia dengan efisiensi dan 

pengurangan penggunaan sumber daya energi, pemakaian lahan dan 

pengelolaan sampah efektif dalam tatanan arsitektur. (Futurarch 2008, 

“Paradigma Arsitektur Hijau”, green lebih dari sekedar hijau) 

 

2.4. Arsitektur Modern Kontemporer 

Arsitektur ini berkembang sekitar awal 1920-an yang dimotori oleh 

sekumpulan arsitek Bauhaus school of design, Jerman yang merupakan 

respon terhadap kemajuan teknologi dan berubahnya keadaan social 

masyarakat akibat perang dunia. Gaya kontemporer juga sering 

diterjemahkan sebagai istilah arsitektur modern (Illustrated Dictionary of 

Architecture, Ernest Burden). Istilah komtemporer sama artinya dengan 

modern yang kekinian, tapi dalam desain kerap dibedakan. Kontemporer 

menandai sebuah desain yang lebih maju, variatif, fleksibel, dan inovatif 

baik secara bentuk maupun tampilan, jenis material, pengolahan material, 

maupun teknologi yang dipakai dan menampilkan gaya yang lebih baru 

 

III. Gambaran Lokasi 

3.1. Pantai Widuri 

Pantai Widuri adalah objek wisata bahari di Kabupaten Pemalang. 

Pantai Widuri berlokasi di Desa Widuri Kab. Pemalang (sekitar 3 km arah 

Utara Kota Pemalang). Merupakan objek wisata pantai menawarkan 

keindahan sunset dan sunrise. Pantai Widuri adalah objek wisata yang 

paling popular di Kabupaten Pemalang, menjadi andalan Pemerintah Kota 

Pemalang. Menawarkan pemandangan pantai yang indah, nyaman, dan 

terjangkau  

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/pengantar-perhotelan-definisihotel.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/pengantar-perhotelan-definisihotel.html


 

IV. Analisa Pendekatan Serta Konsep 

4.1 Gagasan Umum Perancangan 

Dalam gagasan umum perancangan ini berisi tentang hal-hal penting berupa 

konsep perencanaan dan perancangan. Konsep pendekatan perencanaan dan 

perancangan Resort Hotel adalah dengan mendesain suatu hunian dan fasilitas 

rekreasi yaitu fasilitas hunian resort dan fasilitas umum serta perencanaan 

lansekap. Penekanan desain yaitu dengan konsep Green Architecture, yaitu 

dengan memanfaatkan energy alternative (solar panel) serta bangunan yang ramah 

lingkungan (desain lansekap dan perancangan waterfront). Fungsi Waterfront 

yang akan diterapkan adalah : 

a. Recreational Waterfront, yaitu kawasan waterfront akan menyediakan sarana-

sarana dan prasarana untuk kegiatan rekreasi, seperti taman, arena bermain, 

tempat pemancingan, dan fasilitas untuk kapal pesiar 

b. Residential Waterfront, yaitu menyediakan resort yang dibangun di pinggir 

perairan dengan sasaran pengguna adalah wisatawan, wisatawan transit dan 

eksklusif. 

Konsep fasade bangunan menggunakan style modern kontemporer, 

menggunakan material yang ramah lingkungan, serta pendekatan metafora 

berdasarkan analisa-analisa yang akan dibahas lebih detail pada sub-bab 

selanjutnya.  

4.2. Analisa Konsep Perancangan 

4.2.1. Analisa Pengguna 

a) Pengunjung 

Pengunjung tempat wisata biasanya adalah masyarakat umum yang ingin 

menikmati liburan, atau berwisata. Baik itu para wisatawan nusantara 

maupun wisatawan mancanegara.secara lebih signifikan pengunjung 

masih dibedakan sebagai berikut:  



 Pengunjung dengan tujuan wisata Pantai, diantaranya: para turis 

lokal baik tua maupun muda yang ingin menikmati keindahan 

pantai. 

 Pengunjung dengan tujuan menginap untuk berlibur di resort 

hotel untuk menikmati keindahan pantai, ataupun wisatawan 

transit, diantaranya pengunjung yang beristirahat dalam 

perjalanan baik menginap ataupun tidak 

b) Masyarakat Sekitar 

Masyarakat sekitar adalah elemen lokal yang mau tidak mau ada dan 

secara langsung menikmati wisata pantai widuri.  

c) Karyawan 

Karyawan maupun pengelola perlu diwadahi keberadaannya. 

4.2.2. Analisa Lokasi 

Seperti dijelaskan diatas, lokasi perencanaan yaitu di Pantai Widuri 

berlokasi di Desa Widuri Kab. Pemalang (sekitar 3 km arah Utara Kota Pemalang) 

4.2.3. Analisa Pengolahan Site 

Setelah proses peilihan lokasi, proses selanjutnya adalah proses pemilihan 

site, yang merupakan aspek penting dalam proses perencanaan dan perancangan 

kawasan pantai Widuri Pemalang 

4.2.4. Analisa Luasan Site 

lokasi perencanaan yaitu di Pantai Widuri berlokasi di Desa Widuri Kab. 

Pemalang (sekitar 3 km arah Utara Kota Pemalang). Batas-batas site antara lain: 

- Sebelah Utara   :  Laut jawa.  

- Sebelah Timur  :  Desa dana sari 

- Sebelah Selatan :  Kelurahan pelutan 

- Sebelah Barat  : Kelurahan sugih waras (tanjung sari) 

 

 



4.2.5. Analisa Pencapaian 

Pantai Widuri dapat dicapai sekitar 1 km dari jalur Pantura, dan sekitar 3 

km dari alun-alun kota Pemalang. Akses yang mudah ke site menjadikan lokasi 

yang berpotensi mendatangkan devisa dari segi pariwisata Kabupaten Pemalang. 

4.2.6. Analisa Sirkulasi 

 Jalan yang ada di kawasan pantai Widuri Pemalang merupakan jalan aspal 

dengan lebar 6 m, dengan kondisi jalan yang masih baik, terdapat 2 pintu masuk 

dan pintu keluar yang menjadi satu sebagai akses menuju dan keluar kawasan. 

Terdapat 1 tempat parkir yang di pergunakan namun hanya diperuntukkan untuk 

parkir Widuri Waterpark. 

4.2.7. Analisa Lansekap 

Site terletak di daerah pesisir, yang merupakan pantai dengan karakteristik 

hamparan pasir hitam yang cukup luas, merupakan pantai utara dengan 

karakteristik pantai landai dan tidak terdapat batu karang. Kondisi existing 

vegetasi yang cukup beragam dapat menjadi potensi untuk dikembangakan. 

4.2.8. Analisa View 

Pantai Widuri Pemalang memiliki view yang menarik, dengan 3 ( dua ) 

view yang berbeda yaitu terdapat view menarik berupa sunset dan sunrise,  selain 

itu view dari dermaga ke laut lepas, juga view dari tepi Pantai Widuri Pemalang. 

4.2.9. Analisa Sinar Matahari 

Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang mendapatkan cukup sinar 

matahari, sinar matahari sangat bermanfaat bagi kehidupan dan merupakan sebuah 

daya tarik wisatawan mancanegara yang negaranya merupakan negara beriklim 

subtropis. 

4.2.11. Analisa Tata Masa 



Pada perencanaan ini pola tata massa yang dipilih adalah linear karena 

mengikuti bentuk sempadan pantai untuk memaksimalkan view langsung ke arah 

pantai. 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Dalam perancangan ini, Pantai Widuri sangat berpotensi dalam hal 

pariwisata yang menarik di Kabupaten Pemalang. Diharapkan dengan adanya 

Resort Hotel ini, maka daya tarik Pantai widuri khususnya dan Pemalang pada 

umumnya semakin bertambah. 

5.2. Saran 

Dalam merencanakan suatu bangunan, haruslah mengutamakan fungsi 

terlebih dahulu, kemudian bentuk atau tampilan fasade yang menarik, serta dapat 

menyesuaikan kondisi alam dan cuaca. 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Brenda & Robert Vale. 1991. Green Architecture Design for Sustainable Future. 

Thames & Hudson. London.  

D.K Ching, Francis. 1993. Arsitektur : Bentuk Ruang dan Tatanan (edisi kedua). 

Erlangga. Jakarta. 

De Chiara, Joseph and callender. 1990. John Hancock. Time Sever Standart for 

Building Type. Mc Graw Hill. New York. 

Ken Yeang, 1999. “The Green Skyscrapers”. The Basics for Designing 

Sustainable Intensive Building. 



Lawson, Fred.1995. Hotel and Resort, Planning, Design and  Refubishment .Watson-

Guptil. 

Manuel Bory Boid and Fred Lawson. 1977. Tourism and  Recreation Development , The 

Achithectur Ltd. London. 

Futurarch. 2008. Paradigma Arsitektur Hijau, green lebih dari sekedar hijau. 

Poerbo, Hartono. 1995. Utilitas Bangunan (Edisi Revisi) Cetakan Kedua. PT. 

Djambatan. Jakarta. 

Neufert, Ernst. 1992. Data Arsitek Edisi Kedua Jilid 2. Erlangga. Jakarta.  

Neufert, Ernst. 1994. Data Arsitek Edisi Kedua. Erlangga. Jakarta.  

Neufert, Ernst. 1996. Data Arsitek Edisi 33 Jilid 1. Erlangga. Jakarta.  

Poerwadarminta, W.J.S. 1986. Kamus Umum Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. 

Perda Kabupaten Pemalang . UU no 3 tahun 2011. RTRW Kabupaten Pemalang. 

Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Pemalang. 

Azizah, Ronim. 1999. Buku Pegangan Kuliah Utilitas Jurusan Teknik Arsitektur 

Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta. 

Salim, Peter. 1985. The Contemporary English and Dictionary. 

Tugas akhir Amin, Miftachul. 2011. Perencanaan Hotel Resort di Kawasan Pantai 

Menganti. Kebumen. 

(http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/pengantar-perhotelan-definisi-

hotel.html). 

( http://www.pemalangkab.go.id/) 

(http://simpanglima.wordpress.com/2011/01/08/semilir-angin-di-pantai-r-joko-

tingkir/) 

http://simpanglima.wordpress.com/2011/01/08/pantaiblendung/ 

http://bppdpemalangjateng.wordpress.com/page/2/ 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/pengantar-perhotelan-definisi-hotel.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/pengantar-perhotelan-definisi-hotel.html
http://simpanglima.wordpress.com/2011/01/08/semilir-angin-di-pantai-r-joko-tingkir/
http://simpanglima.wordpress.com/2011/01/08/semilir-angin-di-pantai-r-joko-tingkir/
http://simpanglima.wordpress.com/2011/01/08/semilir-angin-di-pantai-r-joko-tingkir/
http://bppdpemalangjateng.wordpress.com/page/2/


http://portalpemalang.blogspot.com/search/label/Pariwisata 

http://www.wisatanesia.com/2010/05/curug-barong-pemalang.html 

http://rumputliarphotography.blogspot.com/2011/03/air-terjun-curug-

bengkawah_08.html 

http://rumputliarphotography.blogspot.com/2011/06/menikmati-air-terjun-alami-

di-curug.html 

http://www.wisatanesia.com/2010/05/goa-gunung-wangi-pemalang.html 

http://benxbenxhardika.wordpress.com/2011/03/31/telaga-silating/ 

( http://bppdpemalangjateng.wordpress.com/category/potensi-wisata-investasi/ ) 

(http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/pengantar-perhotelan-definisihotel.html). 

(http://www.scribd.com/doc/52926791/7/II-2-5-Faktor-Penyebab-Timbulnya-

Hotel-Resort). 

Sumber:jurnal.budiluhur.ac.id/wp.../01/skets-v2-n1-maret2006-artikel3.pdf 

(puslit.petra.ac.id/journals/pdf.php?PublishedID=ARS06340205). 

(http://www.rekakita.com/2011/05/prinsip-dasar-bangunan-hijau.html) 

http://www.aston-international.com/news_detail.php?id=NzA 

(http://www.akatsuki-resort.com). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pemalang  

http://abjateng.net46.net/dati2.php?k=pemalang 

 

 

 

 

 

http://portalpemalang.blogspot.com/search/label/Pariwisata
http://www.wisatanesia.com/2010/05/curug-barong-pemalang.html
http://rumputliarphotography.blogspot.com/2011/03/air-terjun-curug-bengkawah_08.html
http://rumputliarphotography.blogspot.com/2011/03/air-terjun-curug-bengkawah_08.html
http://rumputliarphotography.blogspot.com/2011/06/menikmati-air-terjun-alami-di-curug.html
http://rumputliarphotography.blogspot.com/2011/06/menikmati-air-terjun-alami-di-curug.html
http://www.wisatanesia.com/2010/05/goa-gunung-wangi-pemalang.html
http://benxbenxhardika.wordpress.com/2011/03/31/telaga-silating/
http://bppdpemalangjateng.wordpress.com/category/potensi-wisata-investasi/
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/pengantar-perhotelan-definisihotel.html
http://www.scribd.com/doc/52926791/7/II-2-5-Faktor-Penyebab-Timbulnya-Hotel-Resort
http://www.scribd.com/doc/52926791/7/II-2-5-Faktor-Penyebab-Timbulnya-Hotel-Resort
http://www.rekakita.com/2011/05/prinsip-dasar-bangunan-hijau.html
http://www.aston-international.com/news_detail.php?id=NzA=
http://www.akatsuki-resort.com/
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pemalang
http://abjateng.net46.net/dati2.php?k=pemalang



