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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Pengertian Judul 

Perencanaan Resort Hotel di Kawasan Wisata Pantai Widuri Pemalang 

( Penekanan Pada Green Architecture ) 

 

Pengertian Judul dapat ditelusuri dari masing-masing arti kata yaitu sbb : 

Perencanaan  : proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi

 untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana

 aktivitas kerja organisasi. 

Resort Hotel : 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-

definisi-hotel.html). 

Kawasan   : Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki 

Wisata  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

 pertahan dan keamanan. 

Pantai Widuri : Pantai Widuri adalah sebuah pantai yang terletak di Desa

 Widuri, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah (id.wikipedia.org. 

Pemalang  : Nama satu kebupaten di jawa tengah 
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1.1.1. Arti Keseluruhan 

Dari Penjabaran di atas yang dimaksud dengan “ Perencanaan Resort 

Hotel di Kawasan Pantai Widuri Pemalang “ adalah merencanakan suatu 

bangunan penginapan untuk fasilitas wisata di kawasan Pantai Widuri Pemalang. 

 

1.2.Latar Belakang Umum 

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. Bagian utara Kabupaten Pemalang merupakan dataran rendah, 

sedang bagian selatan berupa pegunungan, dengan puncaknya Gunung Slamet (di 

perbatasan dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Purbalingga), gunung 

tertinggi di Jawa Tengah. Sungai terbesar adalah Kali Comal, yang bermuara 

di Laut Jawa (Ujung Pemalang). Ibukota kabupaten ini berada di ujung barat laut 

wilayah kabupaten, berbatasan langsung dengan Kabupaten Tegal. Pemalang 

berada di jalur pantura Jakarta-Semarang-Surabaya. Selain itu terdapat jalan 

provinsi yang menghubungkan Pemalang dengan Purbalingga.  

Kabupaten Pemalang memiliki topografi bervariasi. Bagian Utara Kabupaten 

Pemalang merupakan daerah pantai dengan ketinggian berkisar antara 1 - 5 meter 

di atas permukaan laut. Bagian tengah merupakan dataran rendah yang subur 

dengan ketinggian 6 - 15 m di atas permukaan laut dan bagian Selatan merupakan 

dataran tinggi dan pengunungan yang subur serta berhawa sejuk dengan 

ketinggian 16 - 925 m di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Pemalang ini 

dilintasi dua buah sungai besar yaitu Sungai Waluh dan Sungai Comal yang 

menjadikan sebagian besar wilayahnya merupakan daerah aliran sungai yang 

subur ( http://www.pemalangkab.go.id/ ). 
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1.3.Latar Belakang Khusus 

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.  

Berikut adalah beberapa adalah daftar objek wisata pantai dan non-pantai 

yang berpotensi di Kabupaten Pemalang : 

Tabel 1.1 : Objek – objek Wisata Di Kabupaten Pemalang 

No Nama Objek Wisata Keterangan 

1 Pantai Widuri 

 

Sumber: Dokumentasi Penulis 2012 

Pantai Widuri berlokasi di 
Desa Widuri Kab. Pemalang 
(sekitar 3 km arah Utara Kota 
Pemalang). Merupakan objek 
wisata pantai menawarkan 
keindahan sunset dan sunrise 
Sumber: 
http://bloggerspemalang.blogsp
ot.com/2010/09/wisata-
pemalang.html 

2 Pantai Joko Tingkir 

 

Sumber: 
http://simpanglima.wordpress.com/2011/01/08/semilir-

angin-di-pantai-r-joko-tingkir/ 

Pantai Joko Tingkir Terletak di 
Desa Nyamplungsari 
Kecamatan Petarukan 
Kabupaten Pemalang, atau 
sekitar 12 km arah timur laut 
dari ibu Kota Kabupaten 
Pemalang.  
Sumber : 
http://simpanglima.wordpress.c
om/2011/01/08/semilir-angin-
di-pantai-r-joko-tingkir/ 
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3 Pantai Blendung 

 

Sumber: 
Dokumentasi Penulis 2012 

Pantai ini terletak di Desa 
Blendung Kecamatan 
Ulujami Kabupaten 
Pemalang tepatnya berada 
sekitar 26 kilometer arah timur 
laut dari kota  Kabupaten 
Pemalang Jawa Tengah. 
Vegetasi di pantai ini tertata 
dengan rapi 
http://simpanglima.wordpress.c
om/2011/01/08/pantaiblendung
/ 

 4 Kolam Renang dan Peristirahatan Moga 

 

 

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

 

Lokasi di Desa Moga 
Kecamatan Moga (+ 41 Km 
arah selatan Kota Pemalang). 
Obyek Wisata ini berupa 
Kolam Renang alami dan 
Kawasan Peristirahatan yang 
berhawa sejuk yang dikitari 
panorama alam pegunungan. 
Kolam Renang Moga 
dilengkapi fasilitas Hotel, 
Camping Ground, dan lain-
lain.  
Sumber: 
http://bppdpemalangjateng.wor
dpress.com/page/2/  

5 Gunung Gajah 

 

 

Sumber: 
http://pemalang.biz/gallery 

Terletak di Desa Gongseng 
Kecamatan Randudongkal (+ 
35 Km arah Barat Daya Kota 
Pemalang). Dinamakan 
Gunung Gajah karena 
bentuknya yang mirip sosok 
seekor gajah. Bagi penggemar 
olah raga panjat tebing gunung 
ini menyajikan medan yang 
menantang. Sumber: 
http://portalpemalang.blogspot.
com/search/label/Pariwisata 

6 Curug Barong 

 

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

Wisata alam dan air terjun 
dengan ketinggian 25 meter 
dan terletak di desa Gunung 
Jaya,Kecamatan Belik  
Pemalang  Jawa Tengah Obyek 
wisata ini memiliki 
pemandangan alam yang masih 
asri dan lingkungan alam yang 
sejuk. Lokasi 51 Km ke arah 
tenggara Kabupaten Pemalang 
,Jawa Tengah. 
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pemalang.html 
7 Curug Bengkawah 

 

Sumber: 
http://rumputliarphotography.blogspot.com/2011/03/air-

terjun-curug-bengkawah_08.html 

Air terjun ini masih sangat 
alami. Terletak di Desa Sikasur 
Kecamatan Belik (+ 35 Km 
arah Selatan Kota Pemalang).  
Merupakan sebuah curug elok 
dengan ketinggian sekitar 20 
meter. Curug ini mempunyai 2 
buah air terjun yang saling 
berjejeran  
Sumber: 
http://rumputliarphotography.b
logspot.com/2011/03/air-
terjun-curug-
bengkawah_08.html 

8 Curug Sibedil 

 

Sumber: 
http://rumputliarphotography.blogspot.com/2011/06/meni

kmati-air-terjun-alami-di-curug.html 

Dinamai Sibedil karena tidak 
jauh dari lokasi obyek ini 
terdapat sebuah batu yang 
bentuknya mirip sebuah bedil. 
Curug Sibedil terletak di desa 
Sima di Desa Sima Kecamatan 
Moga (kurang lebih 46 Km 
arah Barat Daya Kota 
Pemalang) 
Sumber: 
http://rumputliarphotography.b
logspot.com/2011/06/menikma
ti-air-terjun-alami-di-
curug.html 

9 Goa Gunung Wangi 

 

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

pemalang.html 

Berlokasi 35 Km kearah barat 
daya Kabupaten Pemalang.  
Jawa Tengah. Goa Gunung 
Wangi merupakan Tempat 
Objek Wisata alam dengan 
pemandangan alam dan 
gugusan lima goa yang 
memiliki luas 0,5 Ha. 
Sumber: 
http://www.wisatanesia.com/20
10/05/goa-gunung-wangi-
pemalang.html 
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10 Telaga Silating 

 

Sumber: 
http://kfk.kompas.com/kfk/view/116260 

Mulai di bangun pada tahun 
1996 ” telaga silating ” di 
rombak total untuk daerah 
pariwisata. Difungsikan mulai 
thun 2001, ” telaga silating ” 
hingga kini telah menjadi  
salah satu tujuan pariwisata 
yang lumayan ramah untuk 
harga masuknya.  
Sumber:  
http://benxbenxhardika.wordpr
ess.com/2011/03/31/telaga-
silating/ 

 

1.3.1.Objek Wisata Pantai Widuri Pemalang 

Pantai Widuri adalah objek wisata yang paling popular di Kabupaten 

Pemalang, menjadi andalan Pemerintah Kota Pemalang. Menawarkan 

pemandangan pantai yang indah, nyaman, dan terjangkau. Pantai ini adalah pantai 

yang paling terawat dan dilestarikan oleh pemerintah kota Pemalang, bahkan 

menjadi objek wisata yang paling mendatangkan pendapatan daerah Pemalang. 

Pantai ini ramai dikunjungi orang setiap hari libur dan hari raya Idul Fitri, 

pengunjung bisa tumpah ruah di pantai widuri, terdapat tempat-tempat duduk 

untuk menikmati keindahan pantai dan menikmati sunrise serta sunset, beraneka 

ragam tempat wisata kuliner spesial sea food, obyek wisata air Water Boom yang 

terbaru, arena bermain anak-anak, panggung untuk pagelaran musik, lapangan 

tenis dan sirkuit balap motor. Obyek wisatanya sendiri dikelilingi oleh tembok 

tembok pembatas yang mengelilinginya jika dihitung luas di dalamnya kurang 

lebih 10 Ha. 

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

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ( Dedy Sisnanto 2012 ) maka 

hasil evaluasi purna huni dapat dilihat dari tabel dibawah ini : 
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Tabel 1.2: Evaluasi Purna Huni Keadaan Pantai Widuri Pemalang 

No Keterangan Objek 

1 Keadaan interface pada lokasi 
dengan hamparan pasir hitam dan 
ombak bergelombang kecil. 
Potensi :  

 Ombak yang kecil 
memungkinkan dari segi 
keamanan untuk bermain 
ditepi pantai.  

 Perairan yang cukup bersih 
berpotensi untuk 
dikembangkannya wisata 
bahari 

Permasalahan : 
 Pasir hitam menjadikan 

pantai menjadi kurang 
menarik dari segi visual 

 Kurang jernihnya air 
membuat daya tarik pantai 
menjadi berkurang 

 Kurangnya fasilitas 
pendukung seperti tidak 
adanya menara pengawas 

 

 

Sumber: 
Dokumentasi Penulis 2012 

2 Keadaan interface pada lokasi 
dengan view sunrise dan sunset. 
Potensi : 

 Lokasi pantai tanpa 
terhalang bukit membuat 
lokasi mudah untuk 
menikmati sunrise dan 
sunset di tepi pantai 

 Terdapat dermaga-dermaga 
kecil yang dapat digunakan 
untuk menikmati sunrise dan 
sunset 

Permasalahan : 
 Abrasi pantai membuat 

kondisi sempadan pantai 
sekarang menjadi semakin 
sempit, sehingga 
berkurangnya tempat untuk 
menikmati sunrise dan 
sunset 

 Dermaga kecil menggunakan 
material batu tumpuk dengan 
tepi beton sehingga kurang 
nyaman untuk duduk 

 Perlu adanya tanggul sebagai 
penahan abrasi laut sehingga 
sempadan pantai tidak 
semakin berkurang 

 

 

Sumber: 
Dokumentasi Penulis 2012

 

Sumber: 
Dokumentasi Penulis 2012 
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3 Keadaan interface pada lokasi 
dengan kondisi vegetasi dan 
perkerasan 
Potensi : 

 Tumbuh rumput antara batas 
pantai dengan jalan dapat 
menambah estetika dengan 
pengolahan lebih lanjut 

 Kondisi akses utama yaitu 
jalan aspal masih dalam 
keadaan baik 

Permasalahan : 
 Sangat minimnya vegetasi 

peneduh ditepi jalan yang 
seharusnya dapat 
menjadikan pantai lebih 
sejuk dan nyaman terutama 
disiang hari 

 Terdapat gazebo ditepi jalan 
sebagai fasilitas umum, 
namun terusik dengan 
adangya pkl yang tidak 
tertata dengan baik sehingga 
terkesan campur-aduk 

 Perlu disediakannya 
penempatan pkl yang benar 
sebagai sarana pengunjung 
untuk menikmati makan dan 
minuman 

 

 

 

 

 

Sumber: 
Dokumentasi Penulis 2012 

4 Kondisi interface pada lokasi 
dengan keadaan bangunan yang 
ada di sekitar lokasi pantai. 
Potensi : 

 Terdapat bangunan warung 
makan seafood sebagai 
penunjang wisata kuliner 

 Terdapat gapura pintu 
masuk yang dijaga oleh 
petugas 

 Terdapat fasilitas parkir 
untuk wahana widuri water 
park 

Permasalahan : 
 Kondisi fasade warung 

seafood yang kurang 
menarik membuat 
pengunjung kurang 
merespon keberadaan 
warung, sehingga perlu 
adanya redesain fasade yang 
dapat menarik wisatawan 
untuk mampir ke warung 

 Terdapat 2 pintu masuk 
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Berdasarkan hasil evaluasi purna huni diatas maka kondisi site pantai 

widuri pemalang dapat dikelompokkan menjadi : 

1. Perlu adanya penambahan fasilitas-fasilitas umum sebagai sarana untuk 

menikmati keindahan pantai, seperti gazebo,parkir, serta fasilitas lain 

2. Perlu adanya redesain bangunan dan site pada kawasan wisata pantai widuri 

pemalang sebagai faktor penarik sektor pariwisata 

3. Belum adanya fasilitas hunian sehingga menjadikan pantai widuri hanya 

sebagai objek wisata yang dinikmati dalam sehari, terutama wisatawan luar 

kota 

yaitu disebelah barat dan 
timur. Pintu masuk barat 
tidak selalu dijaga oleh 
petugas sehingga 
mengurangi pandapatan 
retribusi pantai widuri 

 Belum adanya fasilitas 
parkir untuk menikmati tepi 
pantai, kendaraan hanya 
diparkir ditepian pantai yang 
seharusnya menjadi area 
sempadan pantai 

 

 

Sumber: 
Dokumentasi Penulis 2012 

5 Kondisi  interface pada lokasi 
dengan fasilitas umum pada 
kawasan pantai 
Potensi : 

 Terdapat fasilitas sirkuit 
motor, digunakan warga 
sebagai jogging track tanpa 
dipungut biaya masuk 

Permasalahan : 
 Pada bagian tertentu jalan 

sudah dalam kondisi cukup 
rusak sehingga pada waktu 
hujan tergenang 

 Tidak adanya drainase 
lingkungan menyebabkan 
lokasi tergenang pada saat 
hujan  

 Kurangnya fasilitas untuk 
penonton menikmati balap 
motor 

 

 

Sumber: 
Dokumentasi Penulis 2012 
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4. Kurangnya vegetasi pada tepi jalan membuat pantai menjadi panas sehingga 

kurang ramah lingkungan 

5. Perlu adanya fasilitas untuk mengembangkan potensi yaitu view sunrise dan 

sunset di tepi pantai  

 

1.4.Rumusan Permasalahan 

Rumusan permasalahan dalam “ Perencanaan Resort Hotel Di Kawasan 

Pantai Widuri “ ini adalah : 

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? 

 

1.5. Tujuan  

Tujuan dalam Perencanaan Resort Hotel di Kawasan Pantai Widuri 

Pemalang ini adalah : 

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 

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 

 

1.6. Manfaat 

   Adapun manfaat dari penyusunan laporan ini adalah: 

a. Hasil Perencanaan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan 

oleh pengambil kebijakan pengelolaan wisata pada Pantai Widuri 

Pemalang. 



11 
 

b. Hasil Perencanaan dan Perancangan dapat digunakan sebagai acuan bagi 

konsep yang di terapkan pada pengembangan Pantai Widuri Pemalang. 

c. Dapat menentukan konsep perencanaan dan perancangan guna menjadikan 

pantai yang nyaman sebagai pariwisata bahari. 

d. Pengembangan potensi fisik yang dimiliki Pantai Widuri Pemalang. 

 

1.7. Sasaran 

Sasaran pokok laporan ini meliputi upaya perencanaan dan perancangan 

resort hotel sebagai fasilitas kawasan wisata bahari, dan sebagai desain arsitektur 

yang ramah lingkungan. Adapun sasaran yang akan dicapai: 

a. Penyediaan fasilitas hotel transit dan hotel eksklusif dengan sarana dan 

prasarana yang dapat menunjang tercapainya kenyamanan suatu hunian di 

kawasan wisata 

b. Perencanaan dan perancangan resort hotel dengan konsep Green 

Architecture yang ramah lingkungan. 

c. Menghadirkan desain bangunan sebagai lingkungan buatan yang selaras 

dengan lingkungan sekitar 

d. Peningkatan ekonomi kemasyarakatan dari sektor pariwisata Pantai Widuri 

Pemalang. 

 

1.8.Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan dalam perencanaan ini adalah spasial dan 

substansial. 

1.8.1. Lingkup pembahasan spasial  

Yaitu batas-batas wilayah lokasi perencanaan di Kawasan Pantai Widuri 

Pemalang. Batas-batas wilayah lokasi antara lain : 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa 

b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sugihwaras, Kabupaten 

Pemalang 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Danasari, Kabupaten 

Pemalang 



12 
 

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pelutan, Kabupaten 

Pemalang 

 

1.8.2.Lingkup pembahasan substansial  

Lingkup pembahasan ini antara lain : 

1. Mengidentifikasi mengenai Resort Hotel Eksklusif dan Hotel Transit 

2. Mengidentifikasi konsep desain Green Architecture 

1.9. Keluaran Yang Dihasilkan 

Keluaran yang dihasilkan dalam perencanaan Resort Hotel di Kawasan 

Pantai Widuri Pemalang ini antara lain : 

1. Menghasilkan desain resort hotel yang eksklusif dan hotel transit wisata 

yang dapat menunjang berkembangnya pariwisata bahari di Pemalang. 

2. Perencanaan dan perancangan infrastruktur yang ramah lingkungan dan 

menunjang sektor pariwisata 

3. Membuat perancangan site dengan memanfaatkan potensi yang ada 

sehingga tercipta view yang menarik sebagai pendukung fasilitas resort 

hotel 

1.10. 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, faktual 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 faktor 

penunjangnya. 
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 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 

berdasarkan 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. 

 

1.11. Sistematika Penulisan 

BAB I   PENDAHULUAN  

Bab pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang 

masalah,permasalahaan, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penyusunan DP3A 

untuk mendasari penganalisaan masalah.  

BAB III  DISKRIPSI OBJEK  

Bab ini berisi tentang data lokasi. 

BAB IV  ANALISA DAN KONSEP PERENCANAAN DAN  

 PERANCANGAN  

Bab ini berisi tentang hasil analisis konsep yang mendasari  

perancangan bangunan. 

 

 

 


