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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Deskripsi Judul 

“RESORT DI KAWASAN HUTAN MANGROVE REMBANG 

(PENEKANAN ARSITEKTUR NEO-VERNAKULAR)” dapat diartikan 

sebagai  berikut: 

Resort : Resort dapat didefinisikan sebagai penginapan yang 

terletak di kawasan wisata dan menyediakan fasilitas 

untuk berlibur, rekreasi dan olahraga. Umumnya 

diperuntukkan bagi tamu yang ingin beristirahat pada hari-

hari libur untuk long-stay atau yang sedang datang untuk 

berekreasi dan menginginkan perubahan dari kegiatan 

sehari-hari dan terletak cukup jauh dari pusat kota. 

Sehingga penginapan diharapkan mampu menyediakan 

fasilitas berlibur, memberi rasa nyaman dan keluar dari 

rutinitas, memanfaatkan potensi alam yang ada, juga 

mampu menunjukkan budaya atau ciri khas daerah itu 

sendiri (KEMENPAR, 2013). 

Kawasan : Sebuah tempat yang mempunyai ciri serta 

mempunyaikekhususan untuk menampung kegiatan 

manusia berdasarkan kebutuhannya. Setiap  tempat yang 

mempunyai ciri dan identitas akan lebih mudah dicari 

ataupun ditempati untuk lebih melancarkan segala hal 

yang berhubungan dengan kegiatannya (KBBI, 2016). 

Hutan Mangrove : Tipe hutan yang terdapat di sepanjang pantai atau sungai 

yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut (Mangrove 

Information Centre, 2003). 

Arsitektur : Ilmu dan seni perencanaan dan perancangan lingkungan 

binaan (artefak), mulai dari lingkup makro—seperti 

perencanaan dan perancangan kota, kawasan, lingkungan, 
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dan lansekap, hingga lingkup mikro seperti perencanaan 

dan perancangan bangunan, interior, perabot, dan produk 

(Wikipedia, 2016). 

Neo-Vernacular : Dalam perkembangan arsitektur modern, ada suatu 

bentuk-bentuk yang mengacu pada bahasa setempat dengan mengambil 

elemen-elemen arsitektur yang ada dalam bentuk modern (Haryadi & 

Hatmoko, 1999). 

 

1.2 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara  di Asia Tenggara, yang dilintasi garis 

khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara 

Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia adalah negara maritim yang 

memiliki laut yang sangat luas dan jumlah pulau yang sangat banyak, kurang 

lebih berjumlah 13.466 pulau, yang biasa disebut oleh penduduk Indonesia 

dengan sebutan Nusantara. 

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki iklim tropis 

dengan curah hujan tahunan yang relatif tinggi. Hal ini berakibat pada 

terciptanya kondisi lingkungan yang nyaman dan tidak terlalu banyak anomali 

cuaca. Indonesia juga merupakan negara dengan tingkat keaneka ragaman 

sumberdaya alam hayati terbanyak kedua di dunia setelah Brazil. Kekayaan 

alam yang beraneka ragam mulai dari keindahan alam, khazanah peninggalan 

sejarah, keunikan adat budaya berbagai suku bangsa dan aneka atraksi festival 

serta pagelaran budaya merupakan potensi pariwisata yang besar bagi 

Indonesia. 

 

1.2.1 Resort di Indonesia 

Setiap tahun arus wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia 

terus meningkat, begitu pula dengan pergerakan wisatawan nusantara. 

Peningkatan ini perlu diimbangi dengan peningkatan penyediaan akomodasi 
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untuk meng-cover kegiatan para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun 

mancanegara.  

Untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terkait pelayanan 

jasa akomodasi kepada kepada wisatawan, banyak pengusaha yang bergerak 

di bidang jasa penyediaan akomodasi mulai mengembangkan usaha di bidang 

akomodasi di berbagai daerah wisata yang ada di Indonesia. 

 

1.2.2 Pertumbuhan Hotel dan Resort di Indonesia 

Berdasarkan sebaran resort dan hotel dari data Badan Pusat Statistik 

2015, berikut grafik perkembangan dan pertumbuhan hotel dan resort yang 

ada di wilayah Indonesia : 

Tabel 1. 1Pertumbuhan Usaha Akomodasi  

Hotel dan Resort di Indonesia 

 

Digrafikkan dan diolah kembali dari BPS, (2015) 

 

1.2.3 Potensi Geografis Kabupaten Rembang 

Kabupaten Rembang adalah salah satu kota di Jawa Tengah yang  

memiliki kawasan pesisir laut yang relatif panjang. Secara geografis Rembang 

terletak pada garis koordinat 111o 00' – 111o 30' BT dan 6o30' - 7o 6' LS. 

Rembang mempunyai panjang pantai 63,5 km dan luas wilayah pesisir 355,95 

2014 2015

Bintang 1,996 15,488

Lainnya 2197 16,154
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km. Dengan dukungan lokasi strategis yang berada di jalan lintas Pantura, hal 

ini mengakibatkan ramainya aktivitas di sepanjang wilayah pesisir Kabupaten 

Rembang, mulai dari permukiman yang sangat padat, wisata pantai, hingga 

sektor industri baik industri berskala besar maupun berskala kecil atau home 

industry. 

Sektor bisnis dan perdagangan berkembang pesat seiring dengan 

sektor pariwisata. Provinsi Jawa Tengah memiliki infrastruktur relatif lengkap 

untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Keadaan ekonomi yang baik dapat 

dilihat dari bertambahnya berbagai macam fasilitas perdagangan dan 

perekonomian di berbagai kota di Jawa Tengah, seperti pusat perdagangan, 

kawasan industri, perumahan dan jalur transportasi. Salah satu bisnis yang 

menjanjikan dan tengah berkembang di daerah pariwisata adalah bisnis di 

bidang penginapan. Selain untuk mengakomodasi pertumbuhan wisatawan, 

dibutuhkan pula penginapan yang mampu menonjolkan keindahan serta 

potensi yang dimiliki daerah secara maksimal. Selain itu penginapan 

sebaiknya menyediakan fasilitas untuk menunjang kegiatan wisata itu sendiri. 

Dalam kehidupan masyarakat modern saat ini, rekreasi telah menjadi 

kebutuhan hidup. Hal ini berkaitan erat dengan kesibukan yang dihadapi 

didalam kehidupan sehari hari sehingga membutuhkan kegiatan yang bersifat 

santai dan dapat menenangkan diri (kegiatan wisata). Permasalahan ini 

terselesaikan melalui bisnis rekreasi dan liburan. Resort dapat didefinisikan 

sebagai penginapan yang terletak di kawasan wisata dan menyediakan 

fasilitas untuk berlibur, rekreasi dan olahraga. Umumnya diperuntukkan bagi 

tamu yang ingin beristirahat pada hari-hari libur untuk long-stay atau yang 

sedang datang untuk berekreasi dan menginginkan perubahan dari kegiatan 

sehari-hari dan terletak cukup jauh dari pusat kota. Sehingga penginapan 

diharapkan mampu menyediakan fasilitas berlibur, memberi rasa nyaman dan 

keluar dari rutinitas, memanfaatkan potensi alam yang ada juga mampu 

menunjukkan budaya atau ciri khas daerah itu sendiri. Terkhusus untuk 

daerah  pesisir Kabupaten Rembang, pembangunan diharuskan mengacu pada 

budaya setempat. 
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1.2.4 Potensi Wisata Kabupaten Rembang 

Potensi daya tarik wisata yang dimiliki Kabupaten Rembang sangat 

beragam. Banyaknya potensi wisata alam di bidang bahari, religi, dan lain-

lain yang baru dibuka di Kabupaten Rembang dan kurangnya publikasi 

mengakibatkan masih sedikitnya wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata 

tersebut. 

Obyek wisata unggulan yang baru di kelola oleh pemerintah Kabupaten 

Rembang secara serius berjumlah sangat terbatas. Hal ini berbanding terbalik 

dari jumlah obyek wisata yang baru dibuka oleh lembaga swadaya 

masyarakat, organisasi pemuda (Karang Taruna), maupun perseorangan. 

Tabel 1. 2 Potensi Wisata yang Terdapat  

di Kabupaten Rembang 

NO Jenis Wisata Obyek dan Daya Tarik 

wisata 

Lokasi 

(Kecamatan) 

1 Wisata Sejarah 

dan Pendidikan 

Museum RA Kartini dan 

Jangkar Dampo Awang 

Rembang  

2 Wisata Alam TRP Kartini Rembang 

3 Pantai Pasir Putih Tasik Harjo Kaliori 

4 Pulau Gede Dan Pulau 

Marongan 

Kaliori 

5 Wisata Religi Masjid Agung Rembang Rembang 

6 Klenteng Tjoe Hwie Kiong 

7 Wisata Alam Pantai Binangun Lasem 

8 Pantai Soka Sluke 

9 Wisata Alam Kajar Lasem 

10 Watu Layar 

11 Wisata Ziarah Petilasan Sunan Bonang 

12 Makam RA Kartini Bulu 

13 Wisata Rekreasi Wana Wisata Mantingan 

14 Embung Banyu Kuwung Sulang 

15 Wisata Religi Vihara Ratanavana Arama Lasem 

16 Klenteng Thian Siang Sing Bo 

17 Wisata Sejarah 

dan Pendidikan 

Situs Plawangan Kragan 

18 Wisata Alam Rimba Pasucen Gunem 

19 Embung Lodan Sarang 

 20 Hutan Wisata Sumber Semen Sale 
Digrafikkan dan Diolah 

 Kembali Dari BPS, (2014) 
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1.2.5 Potensi Hutan Bakau di Kabupaten Rembang 

Hutan mangrove atau sering disebut hutan bakau terdapat hampir 

diseluruh pesisir pantai Rembang. Berfungsi sebagai penyangga tanah pantai 

dari pengaruh ombak dan melindungi lumpur yang telah meluap dan tepi-tepi 

sungai terhadap arus pasang surut, serta sebagai pelindung perumahan 

masyarakat dari kencangnya angin laut. Secara langsung atau tidak langsung, 

hutan bakau dapat melindungi dan menyediakan makanan dari berbagai 

komunitas flora dan fauna yang menunjang berkembangnya sumber daya 

kelautan dan perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi serta 

mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya. 

Ekosistem mangrove mempunyai sifat dan bentuk yang 

beranekaragam bagi manusia dan makluk hidup lainnya. Selain sebagai 

tempat berkembangnya komunitas fauna yang memilki nilai ekonomi tinggi. 

Ekosistem mangrove juga memiliki daya tarik pariwisata yang dapat 

menghasilkan Oleh karena itu ekosistem mangrove dimasukkan sebagai salah 

satu ekosistem pendukung kehidupan yang penting, yang perlu diperhatikan 

kelestariannya. 

Akhir-akhir ini ekosistem mangrove secara terus menerus 

mendapatkan tekanan akibat aktivitas manusia. Laju pertumbuhan penduduk 

yang tinggi membutuhkan berbagai sumberdaya guna memenuhi 

kebutuhannya. Selain kegunaan pohon mangrove sebagai pengendali abrasi 

pantai, kayu mangrove juga memiliki nilai ekonomi yang sangat menjanjikan. 

Penebangan pohon mangrove secara besar-besaran dilakukan untuk  

memproduksi arang dan briket yang memiliki nilai jual yang relatif tinggi. 

Arang kayu bakau memiliki kualitas yang baik setelah arang kayu oak dari 

Jepang dan arang onsyhu dari China. Usaha arang mangrove di Indonesia 

sudah dilakukan sejak ratusan tahun lalu, antara lain di Aceh, Riau, dan 

Kalimantan Barat. Pangsa  pasar utama dari arang pohon bakau (mangrove) 

adalah Negara Jepang dan Taiwan yang dikirim melalui Singapura.  

Selain digunakan sebagai bahan pembuat arang yang terkenal bagus, 

kayu pohon bakau juga digunakan sebagai bahan bangunan, terutama 
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digunakan sebagai bahan struktur utama (tiang) dan terkadang juga digunakan 

sebagai kasau dalam konstruksi rumah karena batangnya yang relatif lurus 

dan dapat bertahan selama kurang lebih 50 tahun. 

Faktor-faktor yang disebutkan diatas adalah sebagian kecil dari 

penyebab berkurangnya area hutan mangrove yang sudah berlangsung selama 

puluhan tahun. 

 

1.2.6 Akomodasi Pariwisata di Rembang 

Untuk memasarkan potensi wisata, suatu daerah kepada wisatawan, 

pada dasarnya suatu daerah harus memiliki sarana dan prasarana yang 

mencukupi, baik itu di bidang transportasi maupun akomodasi. Namun pada 

kenyataannya, akomodasi yang khusus berupa penginapan di Rembang tidak 

terlalu banyak dan mumpuni untuk melayani para wisatawan. 

Tabel 1. 3 Banyaknya Hotel, Kamar dan Tempat Tidur 

di Kabupaten Rembang Tahun 2013 

No  Kecamatan Hotel  Kamar  Tempat Tidur 

1 Sumber  - - - 

2 Bulu  - - - 

3 Gunem  - - - 

4 Sale  - - - 

5 Sarang  - - - 

6 Sedan  - - - 

7 Pamotan  - - - 

8 Sulang  - - - 

9 Kaliori  3 54 85 

10 Rembang  9 202 358 

11 Pancur  - - - 

12 Kragan  - - - 

13 Sluke  - - - 

14 Lasem  3 69 118 

Jumlah/Total  2013 

2012 

2011 

2010 

2009 

15 325 561 

15 325 561 

15 306 534 

16 284 478 

16 284 478 
Digrafikkan dan Diolah 

 Kembali Dari (BPS, 2014) 
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Berdasarkan data hotel yang diambil dari Badan Pusat Statistik daerah 

Rembang tersebut, ada 3 (tiga) bangunan hotel baru yang dibangun pada 

akhir tahun 2014, hal ini mengakibatkan kurang validnya data dari BPS. 

1.2.7 Kelemahan Pengelolaan Akomodasi Pariwisata di Rembang 

Berdasarkan deskripsi singkat mengenai keadaan dan perkembangan 

gaya hidup yang terjadi di masyarakat saat ini, dibutuhkan suatu tempat yang 

bisa mewadahi berbagai jenis kegiatan mulai dari resort, pernikahan, dan juga 

sebagai lokasi yang dapat digunakan untuk mengkonservasi hutan mangrove 

yang ada di Rembang. Akan tetapi untuk mengatasi permasalahan tersebut, 

tidak ada fasilitas yang khusus digunakan untuk mewadahi akitivitas yang 

dibutuhkan oleh masyarakat dan juga wisatawan. Maka perlu direncanakan 

sebuah kawasanyang dapat mewadahi semua aktivitas yang disebutkan di atas 

di Kabupaten Rembang. 

1.2.8 Akomodasi Penginapan di Kawasan Hutan Mangrove Rembang 

Potensi dari hutan bakau di Rembang adalah adanya pemandangan 

matahari terbit (Sunrise) dan matahari tenggelam (Sunset) yang berada pada 

laguna yang memiliki arus laut yang sangat tenang dan  berada dalam  satu 

wilayah yang dapat dinikmati oleh pengunjung secara rutin. Namun kendala 

utama dari atraksi yang ditawarkan tersebut adalah tidak adanya akomodasi 

khusus yang disediakan oleh pengelola ataupun masyarakat untuk 

mewadahi para wisatawan dalam menikmati keindahan tersebut. 

Selain akomodasi yang dibutuhkan oleh para wisatawan yang ingin 

menikmati suasana matahari terbit dan tenggelam, banyaknya peneliti yang 

ingin meneliti ekosistem hutan bakau menjadikan pentingnya sebuah 

penginapan didirikan tanpa mengganggu ekosistem yang ada pada daerah 

hutan mangrove tersebut dan juga tidak lupa untuk menonjolkan kekhasan 

budaya dan arsitektur bangunan di wilayah tersebut. 

1.2.9 Pemilihan Arsitektur Neo-Vernakular Sebagai Penekanan Dalam 

Desain 

Menurut Krier, (2009) sebuah bangunan adalah cerminan 

kebudayaan seni yang terdiri dalam pengulangan dari jumlah tipe-tipe yang 
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terbatas dan dalam penyesuaiannya terdapat iklim lokal, material dan adat 

istiadat. 

Secara representatif arsitektur neo vernakular tidak hanya sebuah 

cabang gaya arsitektur di masa pos modern saja, namun arsitektur neo 

vernakular juga menerapkan elemen-elemen fisik yang diterapkan dalam 

bentuk modern, juga elemen non fisik seperti budaya, pola pikir, 

kepercayaan, tata letak, religi dan lain-lain. 

Dengan pemilihan penekanan arsitektur jenis ini diharapkan dapat 

menunjukkan secara maksimal budaya dan ciri khas dari arsitektur bangunan 

pesisir daerah Rembang. Dengan demikian dapat memberikan warna pada 

pariwisata yang ada di Indonesia. 

1.3 Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan beberapa uraian di atas maka permasalahan dari konsep 

perencanaan dan perancangan Resort di Kawasan Hutan Mangrove di 

Rembang adalah sebagai Berikut : 

1. Bagaimana mewujudkan sebuah rancangan resort di dalam kawasan 

hutan mangrove Pasar Banggi Rembang sebagai fasilitas akomodasi 

bagi wisatawan yang berkunjung didaerah wisata tersebut dan mampu 

memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan domestik maupun 

mancanegara, dan juga dapat mengkonservasi hutan mangrove dari 

kerusakan-kerusakan yang tidak di inginkan. 

2. Bagaimana mewujudkan sebuah resort di Kawasan Hutan Mangrove 

Pasar Banggi Rembang dengan konsep arsitektur neo-vernakular 

1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

Tujuan yang diharapkan akan dihasilkan adalah sebuah kawasan resort 

di kawasan hutan mangrove Rembang yang dapat digunakan sebagai wadah 

yang digunakan untuk memfasilitasi segala kegiatan yang berkaitan dengan 

pariwisata, konservasi mangrove, dan akomodasi para pengunjung. 
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1.4.2 Sasaran 

Sasaran yang hendak dicapai dalam proses ini adalah menyusun dan 

merumuskan konsep desain perancangan dan perancanaan arsitektur  

bangunan resort di kawasan hutan mangrove Rembang, dengan penekanan 

pada gaya arsitektur neo vernakular. 

   

1.5 Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan pada pembuatan kawasan resort di kawasan 

hutan mangrove Rembang menitikberatkan pada : 

1. Pusat aktivitas pariwisata yang berlokasi di kawasan hutan mangrove yang 

ada di wilayah kabupaten Rembang. 

2. Pembuatan fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk pengembangan 

kawasan resort dengan nuansa arsitektur Neo-Vernacular. 

3. Untuk masalah-masalah lain yang berada di luar lingkup arsitektural bila 

di anggap mendasar dan menentukan akan dibahas dengan menggunakan 

asumsi-asumsi serta logika praktis sesuai dengan kemampuan yang ada.    

 

1.6 Metode Pembahasan 

Metode yang digunakan dalam perencanaa dan perancangan kawasan 

Resort di Kawasan Hutan Mangrove Rembang antara lain sebagai berikut : 

1.6.1 Kajian Teoritis 

Studi literatur, yaitu mengambil dari berbagai sumber yang bisa 

digunakan untuk menjawab permasalahan dengan pemecahan masalah yang 

mempunyai dasar dari studi lieratur yang pernah ada sebelumnya. 

1.6.2 Pengumpulan Data 

1. Survey lapangan, yaitu dengan melihat langsung bagaimana keadaan 

asli dari wilayah yang akan dijadikan lokasi. 

2. Studi pusat penelitian yang sudah ada untuk mengemukakan unsur-

unsur yang bersifat interpretasi, penalaran, dan visual sekaligus 

sebagai studi banding. 
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1.6.3 Analisa dan Sintesa 

Dengan cara menganalisa data-data fisik maupun non fisik yang 

diperlukan, kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

mendesain kawasan Resort di kawasan hutan mangrove. Serta 

membandingkan antara teori dan kenyataan dengan menggunakan literatur 

sebagai pedoman untuk mencapai hasil yang maksimal. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

 Menjelaskan tentang pengertian judul dan alasan pemilihan judul, 

latar belakang, permasalahan, tujuan dan sasaran, lingkup 

pembahasan, metode pembahasan, serta sistematika penulisan. 

BAB II STUDI PUSTAKA 

Menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan kawasan 

resort, wedding venue, konservasi dan manfaat tanaman mangrove, 

dan teori-teori lain yang berkaitan dengan resot dan hotel. Serta 

studi banding atau studi komparasi bangunan sejenis baik di 

Indonesia maupun di luar negeri. 

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN 

Berisi tentang kondisi fisik wilayah Rembang, potensi umum, dan 

potensi khusus yang ada di wilayah tersebut, serta gagasan 

perancangan. 

BAB IV ANALISA PENDEKATAN DAN KONSEP PERANCANGAN 

Berisi tentang landasan teori/ kriteria analisa/ parameter atau dasar 

perhitungan, analisa makro dan mikro, analisa ruang dan konsep 

perancangan untuk mendapatkan sebuah desain yang sangat baik. 

 

 


