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PENGEMBANGAN PUSAT KULINER DAN HIBURAN DI KAWASAN PANTAI 
WIDURI PEMALANG 

(Penekanan Pada Konsep Arsitektur Bentang Alam) 

 

Abstrak 

Pusat kuliner di Pantai Widuri Pemalang menjadi spot yang paling diminati oleh pengunjung. 
Namun, pembangunan pusat kuliner Pantai Widuri dinilai belum sesuai dengan aturan dan 
standar pariwisata pantai. Dalam perkembangannya, terbentuk area kuliner non formal yang 
berada di tepi pantai. Area kuliner non formal terbentuk karena kondisi bentuk Pantai Widuri 
dan preferensi pengunjung yaitu pencapaian yang mudah, tarif parkir dan makanan terjangkau, 
serta view yang menarik. Area kuliner formal yang didirikan oleh pemerintah justru sepi dengan 
pembeli karena pembeli lebih memilih area kuliner non formal. Hasil evaluasi ini menjadi 
pertimbangan penulis dalam mengembangkan area kuliner kawasan Pantai Widuri menjadi 
sebuah pusat kuliner dan hiburan keluarga yang sesuai dengan standar, aturan, serta minat 
pengunjung.  Konsep arsitektur bentang alam diterapkan dalam pengembangan pusat kuliner 
dan hiburan Pantai Widuri dengan tujuan agar kelestarian lingkungan tetap terjaga.  

Kata kunci : kuliner, Pantai Widuri, pariwisata. 
 

Abstract 
 

The culinary center at Widuri Pemalang Beach is the most popular spot for visitors. However, 
the construction of Widuri Beach culinary center is considered not in accordance with the rules 
and standards of beach tourism. During its development, non-formal culinary areas were formed 
on the beach. Non-formal culinary areas were formed due to the some conditions of Widuri 
Beach and visitor preferences, which are highly accessible, affordable parking and food cost, 
and attractive views. The formal culinary area established by the government is less visited with 
buyers because they prefer non-formal culinary areas. The results of this evaluation are taken 
into consideration by the author in developing the culinary area of the Widuri Beach area into 
a culinary and family entertainment center that is in accordance with the standards, rules and 
interests of visitors. The concept of landscape architecture is applied in the development of the 
culinary and entertainment center of Widuri Beach with the aim of maintaining environmental 
sustainability. 

Keywords : culinary, Widuri Beach, tourism. 
 
1. PENDAHULUAN 

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian 

suatu daerah (Heriawan, 2004). Pembangunan dan pengembangan yang ada harus sesuai 

dengan aturan-aturan dan kaidah yang ada untuk mewujudkan keterpaduan dalam 

penyelenggaraan, menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan mutu lingkungan hidup 

di daerah wisata tersebut.  

Pantai Widuri terletak di Desa Widuri, Kecamatan Pemalang. Beberapa fasilitas yang 

terdapat di kawasan wisata Pantai Widuri antara lain area kuliner, waterpark, kolam renang 
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indoor berstandar olimpiade, gazebo untuk bersantai, jogging track, serta lapangan tenis. Salah 

satu permasalahan pembangunan yang ada adalah penataan area kuliner yang terkesan 

berantakan memberikan citra kumuh. Kios-kios dan rumah makan pada seberang jalan yang 

telah disediakan oleh Pemerintah justru tampak sepi oleh pengunjung. 

 
Gambar 1. Cakupan kawasan obyek wisata Pantai Widuri  

(Sumber : Google Earth) 

Fenomena terbentuknya area kuliner yang tidak berada di tempat yang semestinya ini 

menjadi hal yang patut dievaluasi.  Dari segi aturan tata ruang pantai yang tercantum dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2031 Pasal 38 ayat (1) menyebutkan bahwa garis 

sempadan pantai ditetapkan sepanjang 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah 

darat. Namun pada kenyataannya, letak tenda-tenda kuliner tersebut terletak kurang dari 100 m 

dari titik pasang tertinggi pantai. Abrasi daratan pasir oleh air laut semakin memperpendek 

jarak area kuliner ke pantai setiap tahunnya yang dapat membahayakan saat terjadi gelombang 

tinggi. Permasalahan lain yang terjadi adalah fenomena menurunnya jumlah pengunjung Pantai 

Widuri setiap tahunnya.  

Pengembangan pusat kuliner dan hiburan Pantai Widuri perlu dilakukan untuk 

menyelesaikan masalah yang terjadi. Dari segi peraturan, letak pusat kuliner dan hiburan harus 

disesuaikan dengan garis sempadan. Fasilitas-fasilitas seperti kamar mandi, wastafel, tempat 

parkir, dapur, hingga tempat makan juga perlu diperbaiki agar sesuai dengan standar fasilitas 

pusat kuliner sebagaimana tercantum dalam Permenpar Nomor 3 Tahun 2018 Petunjuk 

Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata.  

Pengembangan kawasan pusat kuliner dan hiburan menggunakan konsep arsitektur 

bentang alam dengan tujuan agar lingkungan di sekitar pantai tetap terjaga dengan baik. 

Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan menggunakan bahan ramah 

lingkungan (ecomaterial), menyesuaian lingkungan alam setempat, menghemat sumber daya 

alam dan efisiensi penggunaan energi dengan meminimalisasi penggunaan energi untuk AC, 

serta mengurangi ketergantungan pada sistem pusat energi  dan limbah, dan pemakai bangunan 

ikut dalam pemeliharaan bangunan (Pane & Suryono, 2012). 
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Dengan pengembangan pusat kuliner dan hiburan Pantai Widuri ini diharapkan mampu 

meningkatkan kualitas fasilitas, menyesuaikan kembali dengan peraturan serta standar yang 

berlaku, meningkatkan daya tarik Pantai Widuri serta mencegah terjadinya kerusakan alam.  

1.1 Rumusan Permasalahan 

1. Bagaimana pengembangan desain yang digunakan agar dapat memenuhi tuntutan 

fasilitas, sarana dan prasarana dalam kawasan pusat kuliner dan hiburan Pantai 

Widuri? 

2. Bagaimana cara penerapan konsep arsitektur bentang alam pada pengembangan 

pusat kuliner dan hiburan di kawasan Pantai Widuri? 

1.2 Tujuan 

Tujuan yang diharapkan antara lain mewujudkan sebuah kawasan pusat kuliner dan 

hiburan Pantai Widuri yang dapat memenuhi tuntutan fasilitas, sarana, dan prasarana serta 

menerapkan konsep arsitektur bentang alam pada pusat kuliner dan hiburan di kawasan 

Pantai Widuri. 

1.3 Keluaran atau Desain yang Dihasilkan 

1. Konsep tata massa dan penzoningan kawasan pusat kuliner dan hiburan. 

2. Konsep penzoningan ruang pada masing-masing jenis ruang berdasarkan kegiatan 

yang dilakukan, kapasitas ruang, pengelompokkan dan pola hubungan antar ruang. 

3. Penerapan konsep arsitektur bentang alam pada kawasan serta bangunan pusat 

kuliner dan hiburan Pantai Widuri. 

2. METODE 

Dalam menyusun tugas akhir ini, penulis menggunakan beberapa metodologi dalam proses 

pengumpulan data dan analisa data. Data-data yang diperoleh dan dianalisis ini akan digunakan 

sebagai acuan dalam proses perancangan pengembangan kawasan pusat kuliner dan hiburan 

Pantai Widuri.  

2.1 Pengumpulan Data 

a. Survey lapangan untuk memperoleh data fisik berupa kondisi tapak dan kondisi 

fasilitas yang sudah ada. 

b. Wawancara terhadap pengelola dan dinas terkait mengenai kondisi eksisting 

serta rencana pengembangan kawasan di masa mendatang dan pembagian 
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kuesioner kepada pengunjung area kuliner Pantai Widuri untuk mengetahui 

pendapat dan preferensi pengunjung. 

c. Studi literatur berupa standar pariwisata pantai, standar pusat kuliner dan 

hiburan dalam kawasan pariwisata dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, teori mengenai arsitektur bentang alam, dan ide dan konsep arsitektural 

yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip arsitektur bentang alam. 

2.2 Analisa Data 

a. Analisa Kualitatif berupa analisa sistem sirkulasi dan pencapaian, analisa 

penerapan arsitektur bentang alam dan pengaruhnya terhadap lingkungan, serta 

analisa sistem struktur dan konstruksi. 

b. Analisa Kuantitatif yang bertujuan menentukan fungsi ruang-ruang pada 

bangunan, jumlah kebutuhan fasilitas pendukung, persyaratan masing-masing 

ruang. 

c. Analisa Deskriptif untuk menentukan bentuk massa bangunan, penampilan 

bangunan, dan tata landscape. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1  Gagasan Perencanaan 

a. Pusat kuliner sebagai tempat pengunjung untuk menikmati makanan dan 

minuman lokal secara langsung dan digunakan sebagai sarana penjualan oleh-

oleh khas daerah Pemalang. 

b. Pusat kuliner mampu menampung jumlah pengunjung setiap harinya dan jumlah 

pedagang yang ada.  

c. Penataan kembali area kuliner non formal. 

d. Pengembangan fasilitas hiburan berupa jogging track, bicycle track, sirkuit, dock 

yard dan persewaan kapal wisata, ground fountain sebagai wahana permainan 

air, dan penyewaan ATV/sepeda bagi pengunjung. 

e. Menerapkan konsep arsitektur bentang alam dalam melakukan perencanaan 

pengembangan pusat kuliner dan hiburan Pantai Widuri untuk menjaga 

kelestarian alam. 

f. Mempertimbangkan preferensi pengunjung dalam melakukan perencanaan 

pengembangan pusat kuliner dan hiburan Pantai Widuri untuk menaikkan 

jumlah pengunjung.  
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g. Kebutuhan ruang yang direncanakan pada area pusat kuliner dan hiburan Pantai 

Widuri adalah sebagai berikut : Lobby, tempat makan pengunjung, ruang pusat 

oleh-oleh, gallery, gerai penjual, dapur, kamar mandi/WC, gudang kering dan 

basah, loading dock bahan makanan, ruang laktasi, area parkir pengunjung dan 

pedagang, kantor pengelola, tempat persewaan sepeda dan ATV, dock yard 

persewaan kapal wisatawan, ground fountain, pos keamanan, ruang utilitas dan 

mekanikal 

h. Memperbanyak tanaman di luar bangunan untuk menghasilkan lingkungan yang 

sehat dan nyaman. Pepohonan juga digunakan sebagai peneduh alami untuk 

mengurangi panas dalam ruangan. 

i. Pengelolaan tempat sampah dengan sistem 3R (reuse, recycle, redice) dengan 

pemisahan sampah organik dan anorganik.  

j. Penambahan Y-shaped groin sebagai pemecah gelombang untuk mengurangi 

laju abrasi. Groin ini digunakan pula sebagai dock yard persewaan kapal 

wisatawan.  

k. Penanaman bakau sebagai penahan laju abrasi tidak dapat diterapkan di kawasan 

Pantai Widuri karena tidak memenuhi syarat tumbuh bakau. Tanaman bakau 

tidak dapat ditanam pada pantai terbuka. 

l. Penggunaan vertical garden pada sebagian dinding luar bangunan pusat kuliner 

sebagai green facade yang berfungsi sebagai penahan angin pesisir. 

m. Pemilihan dan penggunaan material lokal yang ramah lingkungan seperti kayu 

dan bambu. 

n. Menerapkan konsep passive daylight untuk memaksimalkan pencahayaan alami 

saat pagi – siang hari untuk menghemat penggunaan energi listrik. Double 

facade digunakan untuk memaksimalkan pencahayaan dan penghawaan alami 

sekaligus mengurangi panas dalam ruangan, menghalau angin kencang, serta 

mengurangi silau. 

3.2 Konsep Perancangan 

a. Analisa Pencapaian 

Adapun kriteria yang perlu diperhatikan dalam peletakan ME antara lain 

pengunjung dapat melihat posisi ME dengan jelas baik dilihat oleh pengunjung, 

arah pengunjung terbanyak, keamanan dalam pencapaian, dan kemudahan dalam 

pencapaian. 
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Kriteria perletakan SE antara lain terpisah dari Main Entrance agar tidak 

terjadi crossing, tidak terlalu menonjol, arah pengunjung tidak ramai, 

kemudahan dan kenyamanan pengelola, dan mendukung fungsi kegiatan bagi 

pengola maupun pengguna.  

 
Gambar 2. Perletakan ME dan SE pada tapak 

(Sumber : Google Earth dan analisa penulis, 2020) 

b. Analisa Orientasi Bangunan 

Mempunyai 4 orientasi view yaitu view laut, view ke pintu masuk Widuri 

Water Park, view ke ATV arena, dan view ke sirkuit. View ke laut menjadi fokus 

utama orientasi bangunan. 

 
Gambar 3. Analisa orientasi site 
(Sumber : analisa penulis, 2020) 

c. Analisa Zonifikasi 

Dasar pertimbangan dalam menentukan zonifikasi tapak yaitu sumber 

keramaian dan kebisingan lalu lintas kendaraan, sifat dan karakter 

kegiatan/aktivitas pemakai, pencapaian ke lokasi site, potensi site dan 

lingkungan sekitar site. 

 
Gambar 4. Konsep zonasi kawasan  

(Sumber : analisa penulis, 2020) 
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d. Analisa Klimatologi 

a. Bangunan dirancang dengan bentuk persegi panjang untuk menghindari 

bangunan gemuk sehingga akan banyak mendapat pencahayaan alami. 

b. Membuat banyak bukaan di sisi bangunan dengan potensi view terbagus 

yaitu laut dengan dikombinasi perforated facade untuk menyaring angin 

kencang. 

c. Pemilihan warna dan tekstur permukaan ruang dalam dan luar untuk 

memperoleh pemantulan yang baik tanpa menyilaukan mata serta pemilihan 

material yang sesuai. 

 
Gambar 5. Analisa dan konsep iklim pada site 

(Sumber : analisa penulis, 2020) 

e. Analisa Tata Lingkungan (Landscape) 

Elemen softscape dan hardscape harus ditempatkan dan ditata sedemikian 

rupa sehingga terlihat alami dan menyatu dengan bangunan. Jenis vegetasi yang 

digunakan adalah vegetasi yang dapat beradaptasi dan tumbuh di lingkungan 

pesisir pantai. 

 
Gambar 6. Konsep tata lingkungan  

(Sumber : analisa penulis, 2020) 

f. Analisa Kegiatan dan Kebutuhan Ruang 

Tabel 1. Macam kegiatan dan kebutuhan ruang 
Macam Kegiatan Kebutuhan Ruang 
Pengunjung pusat kuliner 
a. Memesan makanan 
b. Makan dan minum 

a. Counter  
b. Tempat duduk dan kursi 
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 (Sumber : analisa penulis, 2020) 

Penentuan erat dan tidaknya hubungan ruang untuk masing-masing kegiatan 

adalah berdasarkan pola hubungan sebagai berikut : 

c. Membayar 
d. Mencuci tangan 
e. BAK/BAB 
f. Memarkir kendaraan 
g. Sholat 

c. Kasir 
d. Wastafel 
e. Toilet 
f. Tempat parkir 
g. Masjid/mushola 

Pengunjung pusat hiburan 
a. Membayar tiket masuk 
b. Menyewa ATV/sepeda 
c. BAK/BAB 
d. Memarkir kendaraan 
e. Sholat  

a. Loket 
b. Tempat persewaan ATV/sepeda 
c. Toilet 
d. Tempat parkir 
e. Masjid/Mushola 

Pedagang 
a. Memasak dan menyiapkan 

bahan makanan 
b. Melayani pembeli 
c. Mencuci peralatan 
d. Membersihkan tempat makan 
e. Menyimpan bahan makanan 
f. BAK/BAB 
g. Sholat 
h. Memarkir kendaraan 

a. Dapur 
 

b. Kasir dan tempat makan 
c. Tempat cuci piring 
d. Janitor 
e. Gudang kering dan basah 
f. Toilet 
g. Masjid/mushola 
h. Tempat parkir 

Pengelola 
a. Menyimpan dokumen 

perizinan dll 
b. Mengolah data laporan 

pedagang dan pengunjung 
c. BAK/BAB 
d. Sholat 
e. Memarkir kendaraan 

a. Ruang arsip 
b. Ruang kerja 
c. Toilet 
d. Masjid/mushola 
e. Tempat parkir 

Petugas parkir 
a. Mengatur parkir pengunjung 
b. BAK/BAB 
c. Sholat 

a. Tempat parkir 
b. Toilet 
c. Masjid/mushola 

Petugas keamanan 
a. Menjaga keamanan pusat 

kuliner dan hiburan 
b. BAK/BAB 
c. Sholat  

a. Pos keamanan 
b. Toilet 
c. Masjid/mushola 

Petugas kebersihan 
a. Membersihkan bangunan pusat 

kuliner dan kawasan pusat 
hiburan 

b. Menyimpan peralatan 
kebersihan 

c. BAK/BAB 
d. Sholat  

a. Bangunan pusat kuliner dan 
kawasan pusat hiburan. 

b. Ruang janitor 
c. Toilet 
d. Masjid/mushola 
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Gambar 7. Hubungan antar ruang 
(Sumber : analisa penulis,2020) 

g. Analisa Bentuk Bangunan 

a. Bentuk dasar massa bangunan yaitu pengembangan dari bentuk persegi 

panjang yang memberikan kesan sederhana, mudah diatur, memiliki 

optimasi ruang yang besar. 

b. Bentuk persegi panjang ini memungkinkan bangunan untuk mendapatkan 

penghawaan dan pencahayaan alami di seluruh bagian ruangan. 

 
Gambar 8. Bentuk bangunan  

(Sumber : analisa penulis, 2020) 

h. Analisa Pola Tata Massa 

Konsep pola tata massa yang digunakan dalam merancang bangunan pusat 

kuliner dan hiburan Pantai Widuri adalah pola linear. 
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Gambar 9. Pola tata massa  

 (Sumber : analisa penulis, 2020) 

i. Analisa Penampilan Bangunan 

Tampilan fasad merupakan gabungan dari arsitektur modern yang 

bernuansa tropis dengan menggunakan material kayu pada selubung bangunan. 

Fasad disesuaikan dengan bentang alam pantai, dimana hubungan visual dengan 

view harus erat namun tetap mempertimbangkan kecepatan angin sehingga 

kenyamanan juga ikut terjaga. 

 
Gambar 10. Sketsa tampilan 

bangunan (1) 
(Sumber : analisa penulis, 2020)    

 

 
Gambar 11. Sketsa tampilan bangunan (2)  

(Sumber : analisa penulis, 2020)

j. Konsep Gubahan Massa 

 
Gambar 12. Gubahan massa 

(Sumber : analisa penulis, 2020) 

k. Analisa Sistem Struktur dan Konstruksi 

Jenis pondasi yang digunakan dalam perancangan pusat kuliner dan hiburan 

adalah jenis pondasi bored pile. 

l. Analisa Konsep Utilitas 
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Air tanah pada site bersifat asin sehingga perlu ditambahkan unit desalinasi 

untuk filtrasi air tanah agar bisa digunakan untuk memasak. 

 
Gambar 13. Peta jaringan air bersih (eksisting) kawasan Pantai Widuri 

 (Sumber : Google Earth dan https://www.tirtamulia.com/)  

 
Gambar 14. Rencana jaringan IPAL  

(Sumber : Google Earth dan analisa penulis, 2020) 

m. Konsep Arsitektur Bentang Alam 

1) Penggunaan vertical garden pada sebagian dinding luar bangunan pusat 

kuliner sebagai green facade. Green facade ini juga berfungsi sebagai 

penahan angin pesisir yang cukup kuat. 

 
Gambar 15. Vertical garden pada fasad (hanging vines)  

(Sumber : analisa penulis, 2020) 

2) Pemilihan dan penggunaan material lokal yang ramah lingkungan seperti 

kayu dan bambu. 

3) Menerapkan konsep passive daylight untuk memaksimalkan pencahayaan 

alami saat pagi – siang hari untuk menghemat penggunaan energi listrik. 

Double facade digunakan untuk memaksimalkan pencahayaan dan 
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penghawaan alami sekaligus mengurangi panas dalam ruangan, menghalau 

angin kencang, serta mengurangi silau. 

4) Pengelolaan tempat sampah dengan sistem 3R (reuse, recycle, redice) dengan 

pemisahan sampah organik dan anorganik.  

5) Mempertahankan vegetasi yang ada terutama pepohonan cemara laut pada 

sisi Utara Jl.Cucak Rowo. 

6) Menggunakan perkerasan yang dapat menyerap air dengan baik pada jalan 

dengan menggunakan permeable asphalt dan berfungsi memperlambat laju 

abrasi daratan pasir. 

7) Penambahan Y-shaped groin pada ujung sisi Barat area untuk memecah 

gelombang dan menahan laju abrasi. Groin ini juga digunakan sebagai dock 

yard untuk kapal wisata. 

 
Gambar 16. Konsep bentang alam  
(Sumber : analisa penulis, 2020) 

4. PENUTUP 

Berdasarkan analisis dari perencanaan dan perancangan pusat hiburan dan kuliner di kawasan 

Pantai Widuri Pemalang maka dapat diambil kesimpulan bahwa kawasan pusat hiburan dan 

kuliner di Pantai Widuri perlu dilakukan dengan mempertimbangkan peraturan pembangunan 

daerah, kelengkapan fasilitas, serta kelestarian lingkungan. Dengan adanya perancangan 

pengembangan ini diharapkan dapat meningkatan kualitas sarana dan prasarana agar sesuai 

dengan aturan dan standar yang berlaku dengan tujuan untuk meningkatkan daya tarik wisata 

Pantai Widuri Pemalang.  
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