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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Pengertian Judul 

Judul Studio Konsep Perancangan Arsitektur penulis adalah PACITAN 

NATURE RESORT, kemudian dari judul tersebut  diuraikan sebagai berikut : 

1) Nature adalah kata dari Bahasa Inggris yang berarti alam. Menurut Kamus         

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), alam adalah segala yang ada di langit dan 

di bumi (KBBI, 2018). 

2) Resort adalah jasa pariwisata yang memenuhi 5 jenis pelayanan yang biasa 

disebut dengan kriteria resort. Kriteria resort tersebut adalah akomodasi, 

fasilitas rekreasi, outlet penjualan, hiburan serta pelayanan makanan dan 

minuman (Shannessy, 2001).  

3) Pacitan adalah sebuah wilayah yang terletak di ujung sebelah barat Jawa 

Timur. Wilayah kabupaten Pacitan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo 

di utara, Kabupaten Trenggalek di timur, Samudra Hindia di selatan, serta 

Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, di barat. (Indonesia Tourism, 2017). 

Berdasarkan uraian di atas, maka judul PACITAN NATURE RESORT, 

merupakan bangunan atau tempat menginap yang mewadahi kegiatan-kegiatan 

rekreasi yang menyuguhkan akomodasi, fasilitas rekreasi, outlet penjualan, hiburan 

serta pelayanan makanan dan minuman. Resort atau penginapan ini di desain 

sedemikian rupa dengan konsep menyatu dengan alam sekitar, menyuguhkan 

pesona keindahan alam Pacitan terlebih suasana saat melihat matahari terbit. 

1.2 Latar Belakang 

Pariwisata saat ini adalah hal yang berpotensi untuk dikembangkan di 

Indonesia karena dalam tingkat daya saing pariwisata dunia kini Indonesia 

menduduki peringkat 42. Reputasi tersebut ditinjau dari The Travel and 

Competitiveness Index (TTCI) 2017, yang dikeluarkan secara resmi oleh World 
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Economy Forum (WEF) pada 6 April 2017. Ini mrupakan suat apresiasi yang baik 

untuk Indonesia setelah pada tahun 2015 lalu berada pada posisi 70 besar dan 

kemudian mendongkrak posisi ke 50 besar dimana Indonesia memiliki banyak 

destinasi wisata yang terbesar di seluruh wilayah yang ada baik laut maupun darat. 

Hal tersebut menjadi bagian yang menguntungkan untuk menjadi sumber 

pendapatan yang terus dikembangkan. 

Prospek perkembangan wisata di Indonesia dapat dilihat dari data kunjungan 

wisatawan mancanegara pada tahun 2017 dimana jumlah kunjungan terbanyak 

adalah pada bulan Agustus dengan jumlah 1.404.664 kunjungan. Sektor wisata juga 

melibatkan jutaan tenaga kerja baik di bidang kuliner, industri kerajinan, 

perhotelan, transportasi maupun pemandu wisata. 

Sejalan dengan penjabaran penjabaran pariwisata diatas tentunya setiap obyek 

wisata memiliki berbagai macam kearifan dan budaya yang bermacam-macam. Ciri 

khas tersebut merupakan satu hal yang perlu dikembangkan dan dilestarikan untuk 

mampu menarik wisatawan domestik hingga wisatawan mancanegara. 

Pengembangan seperti ini harus mampu memperhatikan aspek yang ada. Dari 

kondisi yang sudah ada dan juga macam kebutuhan kegiatan yang nantinya akan 

berpengaruh terhadap pengembangan potensi yang dapat diciptakan dengan selaras.  

Sama seperti halnya Kabupaten Pacitan yang memiliki berbagai macam objek 

wisata dengan selogan “Pacitan Paradise of Java” yang dapat menarik wisatawan 

domestic maupun mancanegara namun kurang dalam hal pengembangan penataan 

kawasan yang lebih terarah dan penerapan fasilitas serta wadah yang cukup baik. 

Pacitan memiliki banyak objek wisata yang berupa pantai, goa dan juga wisata 

budaya. 

Potensi wisata di Kawasan Pacitan dapat menjadi salah satu sumber 

pendapatan daerah yang menjadi faktor utama dalam melakukan pengembangan di 

setiap sector pada Kabupaten Pacitan. Terlebih dengan keadaan Kabupaten Pacitan 

masih tergolong natural dengan ditambah wisata pantai yang masih bersih, yang 

mana sangat digemari wisatawan domestic maupun mancanegara dengan 



3 

 

 

 

keasrianya.  Namun demikian prasarana dan sarana seprti hotel, resort dan villa 

belum begitu mendominasi untuk menjunjung kota yang penuh wista ini.  

 

Gambar 1. 1. Peta Wisata Pacitan 

Sumber : (http://pacitantourism.net/wp-content/uploads/2017/09/Peta-Wisata-Wattermark-Image-

kecil.jpg) 

Penulis  memiliki gagasan untuk mampu menjunjung dan juga 

mempopularitaskan wisata dengan  mengembangkan sarana prasarana resort yang 

dapat menarik perhatian para wisatawan untuk berkunjung di Kabupaten Pacitan. 

Lokasi yang menarik dan dapat dikembangkan menurut penulis adalah Desa 

Kembang Kabupaten Pacitan berdekatan persis dengan pantai Telengria dan pantai 

Pancer Door. Pacitan adalah salah satu kabupaten yang memiliki teluk yang mana 

di daerah sekitar Kabupaten Pacitan ini sebagian besar adalah dataran tinggi, Di 

daerah inilah termasuk lokasi dataran tinggi yang tergolong bagus dijadikan resort. 

Potensi tersebut dapat dilihat dari bentuk dari teluk atau tebing di lokasi tersebut 

menghadap ke barat  dan berhadapan langsung dengang pemandangan pantai 

Kabupaten Pacitan dengan Keseluruhan, tak lain juga pemandangan Sunset bisa 

terlihat bagus di lokasi ini. Dengan adanya sarana penginapan resort yang 

memfasilitasi berbagai kenyamanan dengan view lokasi yang menarik dapat 

http://pacitantourism.net/wp-content/uploads/2017/09/Peta-Wisata-Wattermark-Image-kecil.jpg
http://pacitantourism.net/wp-content/uploads/2017/09/Peta-Wisata-Wattermark-Image-kecil.jpg
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menarik wisatawan mancanegara dan juga berdampak baik untuk masyarakat 

sekitan dalam bidang perekonomian. 

Dari pengembangan perencanaan kawasan resort ini yang nantinya dilakukan 

dapat memberikan pengembangan potensi wisata yang baru yang dapat menarik 

banyak perhatian wisatawan domestic maupun mancanegara. Selain itu juga dapat 

berdampak baik untuk mengangkat perekonomian di Desa Kembang dan 

sekitarnya.  

Gaya arsitektur kontemporer secara sederhana dapat didefinisikan sebagai 

arsitektur yang dibuat saat ini. Gaya arsitektur ini bersifat dinamis dan secara 

konstan akan selalu berubah. Gaya arsitektur kontemporer berkembang dari gaya 

arsitektur lainnya, arsitektur ini menggabungkan berbagai elemen gaya arsitektur 

tanpa ada satu elemen gaya arsitektur yang menonjol. 

Bali adalah salah satu pulau dengan banyak wisata, dan menjadi slah satu 

pengembangan resort yang sangat menarik. Resort di bali dibangun dengan 

memanfaatkan potensi alam yang ada untuk menarik wisatawan domestik maupun 

mancanegara. 

 

Gambar 1. 2. The Edge Bali Resort 

Sumber : (https://hoterip.com/indonesia/bali/the-edge-bali) 

https://hoterip.com/indonesia/bali/the-edge-bali
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Umumnya resort dibangun dengan fasilitas hotel bintang 5. Sesuatu yang 

menarik resort yang di bangun memeiliki arah hadap ke laut lepas. Contoh resort 

seperti inilah yang perlu di bangun di tempat lain di Indonesia, mengingat adanya  

kekayaan pemandangan laut yaitu diantaranya adalah di Pacitan. 

1.3 Rumusan Masalah 

Bagaimana merencanakan dan merancang resort di Desa Kembang, 

Kabupaten Pacitan dengan memperlihatkan potensi lokasi yang ada dengan 

pendekatan konsep arsitektur  kontemporer? 

1.4 Tujuan 

Menyusun konsep perencanaan dan perancangan bangunan resort yang 

mendukung kenyamanan pengguna resort dengan menyajikan pemandangan dan 

nuansa asri dari alam yang masih terjaga keasliannya melalui gaya bangunan 

arsitektur kontemporer. 

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan  

1) Secara Lokus / Lokasi  

Lingkup pembahasan yang dilakukan hanya berada di Kawasan Desa Sadeng, 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Pembahasan berdasarkan analisa data yang 

relevan terhadap perencanaan desain Resort sebagai sebuah penginapan dan 

rekreasi. 

2) Secara Fokus 

Pembahasan difokuskan pada disiplin ilmu Arsitektur pada kawasan yang 

terpilih dengan melakukan penerapan desain terhadap Arsitektur Kontemporer 

sebagai pendekatan fasilitas yang mampu menjamin dan memenuhi kebutuhan 

pengunjung. 
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1.7 Metode Pembahasan  

1.7.1 Tahap Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif dan kajian 

literatur yang akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut : 

1) Deskriptif 

Pengujian hipotesis-hipotesis dan dilakukan dengan melakukan survei di 

lapangan, kemudian melakukan observasi, wawancara, pengumpulan data, 

menentukan hasil dan mendokumentasikannya untuk kelengkapan data dokumen 

yang lain. 

2) Studi Literatur 

Penggunaan studi literatur dari buku, jurnal maupun website yang 

berhubungan dengan resort. 

3) Studi Lapangan 

Melakukan survei lapangan untuk melihat kondisi site, survei terhadap 

tempat-tempat yang sekiranya dapat digunakan untuk referensi dalam konsep 

desain. 

4) Komparatif  

Membandingkan data yang didapat di lapangan dengan standar yang ada, atau 

membandingkan eksisting dengan bangunan yang sudah ada di daerah lain. 

1.7.2 Tahap Analisis 

Tahap ini merupakan uraian permasalahan berdasar data yang telah terkumpul 

kemudian dianalisis berdasarkan landasan teori yang berkaitan dengan 

permasalahan yang ada di eksisting. 
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1.8 Sistematika Penulisan 

Penyusunan laporan Studio Konsep Perancangan Arsitektur ini dibagi dengan 

sistematika sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang yang dijadikan dasar acuan dirancangnya 

Pacitan Nature Resort dengan mengangkat rumusan masalah untuk 

mencapai tujuan dan sasaran dari hasil observasi dengan 

menggunakan metode yang disesuaikan dengan objek yang dibahas. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang dasar-dasar dan teori-teori terkait dengan 

permasalahan yang berhubungan dengan objek yang dibahas. 

BAB III  : GAMBARAN UMUM LOKASI DAN PERENCANAAN 

Berisi tentang data lokasi/data fisik, data sebaran aktivitas penduduk 

dan lingkungan di sekitar serta data terkait perencanaan dan 

perancangan. 

BAB IV  : ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN   

 DAN PERANCANGAN 

Pada bagian ini akan dijabarkan hasil dari observasi lapangan yang 

dilakukan oleh penulis dan diolah menjadi data yang berbentuk 

tabel, diagram, dan foto. 

DAFTAR PUSTAKA 

  


