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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pemahaman Judul 

Pemahaman Judul 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN KAWASAN WISATA DAN 

TAMAN REKREASI PANTAI MOTA DIKIN DI KABUPATEN MALAKA 

TEMA : Arsitektur Hijau (Green Architecture) 

2.1.1 Pengertian  

a. Perencanaan 

1. Rencana adalah rancangan, rangka, sesuatu yang akan di kerjakan 

(kamus besar Bahasa Indonesia, Edisi 3,2007:946).  

2. Suatu penyusunan kerangka kerja, konsep pengembagan (kamus umum 

bahasa indonesia – W.J.S Poerwadaminto).  

3. Proses perbuatan, cara merencanakan (sumber :kamus umum bahasa 

indonesia – W.J.S Poerwadaminto). 

b. Perancangan  

1. Proses, cara, perbuatan merancang (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Edisi 3,2007;927).  

2. Rancang adalah desain bangunan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Edisi 3,2007; 927).  

 d. Kawasan 

Kawasan adalah daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu            

 ( Tim prima pena, kamus lengkap bahasa Indonesia, hlm 334) 

e. Wisata 

Wisata adalah bepergian secara bersama-sama dengan tujuan untuk 

bersenang-senang, menambah pengetahuan, dan lain-lain. Selain itu 

juga dapat diartikan sebagai bertamasya atau piknik 

(https://kbbi.web.id/wisata/2018/04) 

f.   Taman  

http://anekatempatwisata.com/pengertian-wisata-secara-umum/
https://kbbi.web.id/wisata/2018/04
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Sebuah area atau sebidang tanah yang ditanami berbagai tumbuhan dan 

diberikan beberapa komponen tambahan yang bermanfaat bagi 

manusia. (https://kbbi.web.id/taman/2018/04) 

g.   Rekreasi   

Kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran 

kembali jasmani dan rohani seseorang.          

(http://www.tribunwisata.com/2018/04) 

h.   Mota Dikin 

Nama salah satu pantai di Kabupaten Malaka, Mota berarti “hilir” dan 

Dikin berarti “sungai” (sumber; Bahasa Daerah Setempat) 

i.    Malaka 

                     Nama sebuah kabupaten 

  2.1.2 1. Pengertian wisata 

Wisata adalah suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan 

manusia baik perorangan maupun kelompok untuk mengunjungi 

destinasi tertentu dengan tujuan rekreasi, mempelajari keunikan 

daerah wisata, pengembangan diri dsb dalam kurun waktu yang 

singkat atau sementara waktu. 

   2. Pengertian Pariwisata 

Pada hakekatnya pariwisata adalah suatu proses kepergian 

sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar tempat 

tinggalnya. Dorongan kepergiannya karena kepentingan, baik karena 

kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan 

maupun kepentingan lainnya. 

Sedangkan menurut E. Guller Freuler memberikan pengertian 

pariwisata (dalam arti modern) adalah merupakan fenomena dari 

zaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan kesehatan, 

penggantian hawa sebagai suatu penilaian yang sadar dan 

tumbuhnya rasa cinta terhadap keindahan alam, sebagai akibat dari 

perkembangan pergaulan bebagai bangsa dan kelas masyarakat yang 

https://kbbi.web.id/taman/2018/04
https://id.wikipedia.org/wiki/Jasmani
https://id.wikipedia.org/wiki/Rohani
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merupakan hasil dari perkembangan perniagaan, industri, 

perdagangan dan penyempurnaan alat-alat pengangkutan. 

3  Jenis-jenis Pariwisata 

Menurut Pendit (1994), pariwisata dapat dibedakan menurut 

motif wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat. Jenis-jenis 

pariwisata tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Wisata Budaya 

   Yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan 

untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan 

mengadakan kunjungan atau peninjauan ketempat lain atau 

ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan adat 

istiadat mereka, cara hidup mereka, budaya dan seni mereka. 

b. Wisata Maritim atau Bahari 

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olah 

raga di air, lebih-lebih di danau, pantai, teluk, atau laut 

seperti memancing, berlayar, menyelam sambil melakukan 

pemotretan, kompetisi berselancar, balapan mendayung, 

melihat–lihat taman laut dengan pemandangan indah di 

bawah permukaan air serta berbagai rekreasi perairan yang 

banyak dilakukan didaerah–daerah atau negara–negara 

maritim, di Laut Karibia, Hawaii, Tahiti, Fiji dan sebagainya. 

Jenis ini disebut pula wisata tirta. 

c. Wisata Cagar Alam (Taman Konservasi) 

Untuk jenis wisata ini biasanya banyak diselenggarakan 

oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha–

usaha dengan jalan mengatur wisata ke tempat atau daerah 

cagar alam, taman lindung, hutan daerah pegunungan dan 

sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang–

undang. 
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d. Wisata Konvensi 

Yang dekat dengan wisata jenis politik adalah apa yang 

dinamakan wisata konvensi. Berbagai negara pada dewasa ini 

membangun wisata konvensi ini dengan menyediakan 

fasilitas bangunan dengan ruangan–ruangan tempat bersidang 

bagi para peserta suatu konfrensi, musyawarah, konvensi atau 

pertemuan lainnya baik yang bersifat nasional maupun 

internasional. 

e. Wisata Pertanian (Agrowisata) 

Sebagai halnya wisata industri, wisata pertanian ini adalah 

pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke proyek–

proyek pertanian, perkebunan, ladang pembibitan dan 

sebagainya dimana wisatawan rombongan dapat mengadakan 

kunjungan dan peninjauan untuk tujuan studi maupun 

melihat–lihat keliling sambil menikmati segarnya tanaman 

beraneka warna dan suburnya pembibitan berbagai jenis 

sayur–mayur dan palawija di sekitar perkebunan yang 

dikunjungi. 

f. Wisata Buru 

Jenis ini banyak dilakukan di negeri–negeri yang memang 

memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan 

oleh pemerintah dan digalakan oleh berbagai agen atau biro 

perjalanan. Wisata buru ini diatur dalam bentuk safari buru 

ke daerah atau hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

negara yang bersangkutan, seperti berbagai negeri di Afrika 

untuk berburu gajah, singa, ziraf, dan sebagainya 

g. Wisata Ziarah 

Jenis wisata ini sedikit banyak dikaitkan dengan agama, 

sejarah, adat istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok 

dalam masyarakat.Wisata ziarah banyak dilakukan oleh 

perorangan atau rombongan ke tempat–tempat suci, ke 
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makam–makam orang besar atau pemimpin yang 

diagungkan, ke bukit atau gunung yang dianggap keramat, 

tempat pemakaman tokoh atau pemimpin sebagai manusia 

ajaib penuh legenda. 

4. Bentuk- bentuk Pariwisata 

Berbagai macam bentuk perjalanan wisata bila ditinjau dari 

berbagai macam segi antara lain: 

1. Dari segi jumlahnya wisata dibedakan atas : 

a. Individual Tour (wisata perorangan), yaitu suatu perjalan   

wisata yang dilakukan oleh satu orang atau sepasang 

suami istri. 

b. Family Group Tour (wisata keluarga), yaitu suatu 

perjalanan wisata yanga dilakukan oleh serombongan 

keluarga yang masih mempunyai hubungan kekerabatan 

satu sama lain. 

c. Group Tour (wisata rombongan), yaitu suatu perjalanan 

wisata yang dilakukan bersama-sama dipimpin oleh 

seorang yang bertanggung jawab atas keselamatan dan 

kebutuhan seluruh anggota. 

2. Dari segi pengaturannya wisata dibedakan atas: 

a. Pre - arranged Tour (wisata berencana), yaitu suatu 

perjalanan wisata yang jauh hari sebelumnya telah diatur 

segala sesuatunya, baik transportasi, akomodasi maupun 

obyek – obyek yang akan dikunjungi. 

b. Package Tour ( wisata paket / paket wisata ), yaitu suatu 

produk peralanan wisata yang dijual oleh suatu perusahaan 

biro perjalanan atau perusahaan transportasi yang 

bekerjasama dengannya, dimana harga paket wisata 

tersebut telah mencakup biaya perjalanan, hotel maupun 

fasilitas lainnya yang memberikan kenyamanan bagi 

pembelinya. 
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c. Coach Tour (wisata terpimpin), yaitu suatu paket 

perjalanan akskursi yang dijual oleh biro perjalanan 

dengan dipimpin oleh seorang pemandu wisata dan 

merupakan perjalanan wisata yang diselenggarakan secara 

rutin, dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan 

dengan rute perjalanan yang tertentu pula. 

d. Special Arranged Tour ( wisata khusus ), yaitu suatu 

perjalanan wisata  yang disusun secara khusus guna 

memenuhi  permintaan seorang langganan atau lebih 

sesuai kepentingannya. 

e. Optional Tour ( wisata tambahan / mana suka ), yaitu 

suatu perjalanan wisata tambahan diluar dari pengaturan 

yang telah disusun dan diperjanjikan pelaksanaannya. 

3. Dari segi maksud dan tujuannya  wisata dibedakan atas : 

a. Holiday Tour ( wisata liburan ), yaitu suatu perjalanan 

wisata yang diselenggarakan dan diikuti oleh anggotanya 

guna berlibur, bersenang – senang dan menghibur diri. 

b. Familirization Tour ( wisata pengenalan ), yaitu suatu 

perjalanan anjangsana yang dimaksud guna menenal lebih 

lanjut bidang atau daerah yang mempunyai kaitan dengan 

pekerjaannya. 

c. Educational Tour ( wisata pendidikan ), yaitu suatu 

perjalanan wisata yang dimaksud untuk memberikan 

gambaran, studi perbandingan atau pengetahuan mengenai 

bidang kerja yang dikunjunginya. 

d. Scientific Tour ( wisata pengetahuan ) yaitu perjalanan 

wisata yang tujuan pokoknya adalah untuk memperoleh 

pengetahuan dan penyelidikan terhadap suatu bidang ilmu 

pengetahuan. 
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e. Piliemage Tour ( wisata keagamaan ), yaitu perjalanan 

wisata yang dimaksud guna melakukan ibadah 

keagamaan. 

f. Special Mission Tour ( wisata kunjungan khusus ), yaitu 

suatu perjalanan wisata yang dilakukan dengan suatu 

maksud khusus, misalnya misi dagang, misi kesenian. 

g. Special Programme Tour ( wisata program khusus ), yaitu 

perjalanan wisata yang dimaksud untuk mengisi 

kekosongan khusus. 

h. Hunting Tour ( wisata perburuan ), yaitu suatu kunjungan 

wisata yang dimaksud untuk menyelenggarakan perburuan 

binatang yang diijinkan oleh penguasa setempat sebagai 

hiburan semata-mata. 

4. Dari Segi Penyelenggaraannya Wisata Dibedakan Atas : 

a. Excursion (ekskursi), yaitu suatu perjalanan wisata jarak 

pendek yang ditempuh kurang dari 24 jam guna 

mengunjungi satu atau lebih obyek wisata 

b. Safari Tour ( wisata safari ), yaitu suatu perjalanan wisata 

yang diselenggarakan secara khusus dengan perlengkapan 

maupun peralatan khusus yang tujuan maupun obyeknya 

bukan merupakan obyek kunjungan wisata pada 

umumnya. 

c. Cruize Tour, yaitu suatu perjalanan wisata dengan 

menggunakan kapal pesiar, mengunjungi obyek – obyek 

wisata bahari dan obyek – obyek wisata di darat tetepi 

menggunakan kapal pesiar sebagai basis 

pemberangkatannya. 

d. Youth Tour ( wisata remaja ), yaitu perjalanan wisata yang 

penyelenggaraannya khusus diperuntukan bagi para 

remaja menurut golongan umur yang ditetapkan oleh 

hukum negara masing – masing. 
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e. Marine Tour ( wisata bahari ), yaitu suatu kunjungan ke 

obyek wisata khususnya untuk menyaksikan keindahan 

lautan. 

5.  Komponen-Komponen Dalam Industri Pariwisata 

Tentang komponen-komponen dalam industri pariwisata antara lain 

(TA arsitektur UK Petra 200,  perancangan hotel wisata). 

1. Sarana pokok kepariwisataan : 

a. Akomodasi adalah tempat bagi sesorang untuk tinggal sementara. 

Akomodasi ini bisa berupa hotel, losmen ataupun cottage. 

b. Transportasi adalah bidang usaha jasa yang bergerak dalam bidang 

angkutan. Jasa ini dapat dilakukan melalui darat, laut maupun udara. 

c. Biro perjalanan (travel) adalah badan usaha dimana operasionalnya 

meliputi pelayanan semua proses perjalanan dari seseorang mulai dari 

keberangkatannya hingga kembali. 

d. Restoran adalah industri jasa yang bergerak dibidang penyediaan 

makan dan minum yang dikelola secara komersial. 

e. Obyek wisata lain berupa : 

- Keindahan alam, iklim, pemandangan, flora dan fauna, huta 

- Ciptaan manusia seperti monument, candi, art gallery. 

f. Atraksi wisata; ciptaan manusia seperti kesenian, festifal, pesta ritual, 

upacara perkawinan tradisional. 

2. Sarana pelengkap kepariwisataan : 

a. Fasilitas rekreasi dan olah raga seperti Gold Course, Tennis Court, 

Photography. 

b. Prasarana umum seperti jalan raya, jembatan, listrik, lapangan udara, 

telekomunikasi, air bersih, pelabuhan. 

3. Sarana penunjang kepariwisataan : 

a. Nigh Club dan Steambath. 

b. Casino dan Entertainment. 

c. Sovenir Shop, Mailing Service dan Money Changer. 
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6.  Daerah Tujuan Wisata 

Direktorat jendral Pariwisata telah menetapkan pengelompokan Daerah 

Tujuan Wisata (DTW) ke dalam Wilayah Tujuan Wisata (WTW) dengan 

maksud untuk menyebarkan kunjunan wisatawan dan pengembangan 

kepariwisataan di Indonesia. Adapun pengelompokan dan pembagiannya 

sebagai berikut : 

1. Wilayah Tujuan Wisata (WTW) A, terdiri dari Nangroe Aceh  

         Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau. 

2. Wilayah Tujuan Wisata (WTW) B, terdiri dari Sumatera Selatan,  

                jambi, bengkulu. 

3. Wilayah Tujuan Wisata (WTW) C, terdiri dari Lampung, DKI  

         Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta. 

4. Wilayah Tujuan Wisata (WTW) D, terdiri dari Jawa Timur, Bali, 

          Nusa Tenggara. 

5. Wilayah Tujuan Wisata (WTW) E, terdiri dari Kalimantan Barat, 

         Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur 

6. Wilayah Tujuan Wisata (WTW) F, terdiri dari Sulawesi Selatan,  

         Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah. 

7. Wilayah Tujuan Wisata (WTW) G, terdiri dari Maluku, Irian Jaya. 

7.  Wisatawan 

Wisatawan adalah seseorang atau sekelompok orang yang 

melakukan perjalanan kesebuah tempat atau beberapa negara diluar 

tempat tinggal biasanya atau keluar dari lingkungan tempat tinggalnya 

untuk periode kurang dari 12 (dua belas) bulan dan memiliki tujuan 

untuk kepentingan  aktivitas berwisata. Defenisi diatas ditetapkan 

berdasarkan rekomendasi international union of office travel organization 

(IUOTO) dan world tourism organization (WTO). 

Menurut Yoeti (1996), wisatawan adalah seorang yang melakukan 

perjalanan untuk sementara waktu ke tempat atau daerah yang tidak 

biasanya atau sama sekali asing bagi dirinya karena jauh dari tempat 

tinggalnya, maka memerlukan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan 
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dan keinginannya semenjak berangkat dan sampi pada tujuan hingga 

kembali kerumahnya. 

Menurut (Ross 1998), wisatawan adalah sebutan bagi mereka yang 

melakukan partisipasi dalam perjalanan dengan tujuan mendidik dan 

sekaligus menyenangkan. Sedangkan menurut Cohen wisatawan adalah 

seorang pelancong yang melakukan perjalanan atas kemauan sendiri 

untuk waktu sementara saja, dengan harapan untuk mendapat kenikmatan 

dari hal-hal baru, dan perubahan yang dialami selama dalam 

perjalananyang relatif lama dan tidak berulang. 

8. Kebijakan Peningkatan Pengembangan Pariwisata 

Kebijakan yang dilakukan pemerintah baru untuk mendatangkan 

wisatawan bertujuan agar lebih banyak wisatawan yang banyak datang, 

lebih banyak tinggal dan lebih banyak mengeluarkan dollarnya selama 

berkunjung ke Indonesia, untuk itu dikeluarkan Inpres, Instuksi Men 

Parpostel atau keputusan Men Parpostel (Yoeti , 1996). Langkah-langkah 

pemerintah tersebut antara lain : 

1. Memberikan pemahaman terhadapseluruh lapisan masyarakat tentang 

manfaat pariwisata dalam pembangunan. 

2. Meningkatkan citra dan mutu pelayanan pariwisata nasional. 

3. Meningkatkan penyelenggara promosi pariwisata diluar negeri. 

4. Memberi pengarahan dan petunjuk dalam pengembangan kepariwisataan 

dalam ruang lingkup nasional. 

5. Mengadakan koordinasi dengan departement terkait, lembaga-lembaga 

pemerintah daerah, pihak swasta nasional dan organisasi masyarakat 

untuk menyerasikan langkah dan perencanaan dan pengembangan 

pariwisata di Indonesia. 

Kementrian Pariwisata dalam  SK no. KM.59/PW 002/MPPT–85 

tanggal 23 Juli 1985, mengeluarkan ketentuan tentang kegiatan usaha 

kawasan wisata, sehingga dirumuskan pada Bab II pasal II SK No. 

59/PW.002/MPPT–85 tanggal 23 Juli 1985 yang isinya antara lain : 
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a. Mengusahakan lahan sekurang-kurangnya 100 ha untuk keperluan 

pembangunan usaha pariwisata dan menata serta membagi lebih 

lanjut dalam satuan-satuan simpul (lingkungan tertentu) yang 

ditinjau dalam gambar rencana (site plan). 

b. Membangun atau menyewakan satuan-satuan simpul itu untuk 

membangun usaha pariwisata meliputi hotel jenis penginapan 

lainnya, rumah makan tempat rekreasi dan hiburan umum, serta 

usaha pariwisata lainnya sesuai gambar rencana (site plan). 

c. Melakukan pembangunan jalan, penyediaann air bersih dan listrik 

sesuai gambar rencana (site plan). 

d. Menentukan syarat-syarat didalam kawasan pariwisata berkenaan 

dengan penyediaan prasarana dan sarana, lingkungan hidup, tata 

bangunan, kesehatan umum dan lain-lain. 

Sepuluh unsur pokok dalam industri pariwisata atau yang disebut 

Dasar Sila pokok industri pariwisata yaitu:  

- Politik pemerintah 

- Perasaan ingin tahu 

- Sifat ramah tamah 

- Jarak dan waktu 

- Atraksi 

- Akomodasi 

- Pengangkutan 

- Harga – harga 

- Publisitas dan promosi  

- Kesempatan 

Dalam kepariwisataan ada berbagai unsur yaitu : 

a) Wisatawan : kelompok orang yang melakukan kegiatan wisata 

b) Objek wisata : sesuatu yang dijadikan sebagai objek untuk dinikmati  

oleh para wisatawan baik berupa barang  maupun jasa. 

c) Pengusaha : para pengelola usaha dibidang pariwisata baik swasta 

maupun joint dengan pemerintah. 
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d) Fasilitas : beberapa fasilitas penunjang yang mendukung kegiatan para 

wisatawan, misalnya transportasi, akomodasi penginapan, penyediaan 

restoran, dan sebagainya. 

Disamping penonjolan-penonjolan dari obyek-obyek wisata 

seperti pemandangan alam, karya-karya sejarah, dan lain sebagainya, 

kepariwisataan belumlah lengkap kalau tanpa disertai suatu faktor yang 

sangat penting artinya dan tidak dapat dipisahkan daripadanya, yaitu 

faktor hiburan, rekreasi. dan untuk pariwisata rekreasi ini adalah yang 

biasa dimaksudkan dengan rekreasi di alam bebas (outdoor recreation). 

dimana titik puncak atau tujuan utama dari rekreasi ini adalah 

kesehatan, sehat jasmani dan rohani. 

9. Daya Tarik Wisata 

Destinasi pariwisata adalah area atau kawasan geografis yang 

berbeda dalam suatu atau lebih wilayah administratif  yang di dalamnya 

terdapat unsur: daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, 

masyarakat serta wisatawan yang saling terkait dan melengkapi untuk 

terwujudnya kegiatan kepariwisataan. 

Daya tarik yang tidak atau belum dikembangankan merupakan 

sumber daya potensial dan belum dapat disebut daya tarik wisata, 

sampai adanya suatu jenis pengembangan tertentu. Objek dan daya tarik 

wisata merupakan dasar bagi kepariwisataan. Tanpa adanya daya tarik 

di suatu daerah atau tempat tertentu kepariwisataan sulit untuk 

dikembangkan.Beberapa definisi/pengertian mengenai daya tarik 

Wisata menurut beberapa ahli : 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 

2009, daya tarik wisata dijelaskan sebagai segala sesuatu yang memiliki 

keunikan, kemudahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan 

alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau 

kunjungan wisatawan. 

Menurut Yoeti (1996), daya tarik wisata atau “tourist attraction”, istilah 

yang lebih sering digunakan, yaitu segala sesuatu yang menjadi daya 
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tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu. Menurut 

Pendit (1994), daya tarik wisata sebagai segala sesuatu yang menarik 

dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat. Dari beberapa pengertian 

tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa daya tarik wisata adalah 

segala sesuatu yang mempunyai daya tarik, keunikan dan nilai yang 

tinggi, yang menjadi tujuan wisatawan datang ke suatu daerah tertentu. 

Dalam UU No. 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan disebutkan 

bahwa daya tarik wisata adalah suatu yang menjadi sasaran wisata 

terdiri atas :  

1. Daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berwujud 

keadaan alam, flora dan fauna. 

2. Daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, 

peninggalan sejarah, seni dan budaya, wisata agro, wisata buru, 

wisata petualangan alam, taman rekreasi dan komplek hiburan. 

3. Daya tarik wisata minat khusus, seperti : berburu, mendaki 

gunung, gua, industri dan kerajinan, tempat perbelanjaan, sungai 

air deras, tempat-tempat ibadah, tempat ziarah dan lain-lain. 

4. Menurut Direktoral  Jendral Pemerintahan, daya tarik wisata di 

bagi menjadi tiga macam, yaitu : 

a. Daya Tarik Wisata Alam 

Daya Tarik Wisata Alam adalah sumber daya alam yang 

berpotensi serta memiliki daya tarik bagi pengunjung baik 

dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budi daya. 

Potensi wisata alam dapat dibagi menjadi 4 kawasan yaitu : 

- Flora fauna. 

- Keunikan dan kekhasan ekosistem, misalnya eksistem 

pantai dan ekosistem hutan bakau. 

- Gejala alam,misalnya kawah, sumber air panas, air terjun 

dan danau. 

- Budidaya sumber daya alam, misalnya sawah, 

perkebunan, peternakan, usaha perikanan. 
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b. Daya Tarik Wisata Sosial Budaya 

Daya Tarik Wisata Sosial Budaya dapat dimanfaatkan dan 

dikembangkan sebagai objek dan daya tarik wisata meliputi 

museum, peninggalan sejarah, upacara adat, seni pertunjukan 

dan kerajinan. 

c. Daya Tarik Wisata Minat Khusus 

Daya Tarik Wisata Minat Khusus merupakan jenis wisata 

yang baru dikembangkan di Indonesia. Wisata ini lebih 

diutamakan pada wisatawan yang mempunyai motivasi 

khusus. Dengan demikian, biasanya para wisatawan harus 

memiliki keahlian. 

Menurut Yoeti (1996), ada tiga hal yang dapat menarik jumlah 

orang berpergian untuk melakukan kegiatan pariwisata yaitu : 

1. Hasil ciptaan manusia (man-made supply) 

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah benda-benda 

bersejarah,keagamaan, dan kebudayaan (Historical, Religius, 

Cutural) misalnya monument berejarah, museuum, galeri, 

perpustakaan, handicraft, kesenian rakyat, acara tradisional, 

pameran, dan sebagainya. 

2. Tata cara hidup masyarakat (The way of life) 

Tata cara hidup tradisional dari suatu masyarakat merupakan salah 

satu sumber yang sangat penting untuk ditawarkan kepada 

wisatawan. Hal seperti ini terbukti dan dijadikan sebagai event-

event yang dapat dijual kepada wisatawan melalui biro-biro 

perjalanan. 

3. Benda-benda yang tersimpan di alam semesta yang dalam istilah 

pariwisata disebut natural amenitis, yang termasuk dalam 

kelompok ini adalah: 

 Bentuk tanah dan pemandangan (Land configuration and Land 

scape). Tanah yang datar (Plains), lembah pegunungan (Scenic 

mountain), pantai (Beaches), dan sebagainya. 
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a. Iklim, misalnya cuaca cerah (Clean air), cahaya matahari (Sunny 

day), kering (Dry), sejuk (Mild), panas (Hot), hujan (Wet), dan 

sebagainya. 

b. Hutan belukar (The sylvan elements), misalnya hutan yang luas 

(Large forest), banyak pepohonan (Trees). 

c. Fauna dan Flora, seperti tanaman-tanaman yang aneh 

(Uncommonvegetation), burung-burung (Birds), ikan (Fish), 

binatang buas (Wild life), cagar alam (National park), dan 

sebagainya. 

d. Pusat-pusat kesehatan (Health center) yang termasuk kelompok 

ini misalnya sumber air mineral (Natural spring of mineral 

water), mandi lumpur (Mud bath), sumber air panas (Hot 

springs) dan lainnya. 

Perencanaan dan pengelolaan daya tarik wisata alam, 

sosial budaya maupun objek wisata minat khusus harus 

berdasarkan pada kebijakan rencana pembangunan nasional 

maupun regional. Jika kedua kebijakan rencana tersebut belum 

tersusun, tim perencana pengembangan daya tarik wisata harus 

mampu mengasumsikan rencana kebijakan yang sesuai dengan 

area yang bersangkutan. 

Suatu daya tarik wisata dapat menarik untuk dikunjungi 

oleh wisatawan harus memenuhi syarat-syarat untuk 

pengembangan daerahnya, menurut Maryani (1991),  syarat-

syarat tersebut adalah : 

1. What to see 

Di tempat tersebut harus ada objek dan atraksi wisata 

yang berbeda dengan yang dimiliki daerah lain. Dengan 

kata lain daerah tersebut harus memiliki daya tarik khusus 

dan atraksi budaya yang dapat dijadikan “entertainment” 

bagi wisatawan. What to see meliputi pemandangan alam, 

kegiatan, kesenian dan atraksi wisata. 
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                       Gambar 1.  Pertunjukan tarian Likurai di Malaka 

         (Sumber: googleusercontent.com) 

2. What to do 

Di tempat tersebut selain banyak yang dapat dilihat dan 

disaksikan, harus disediakan fasilitas rekreasi yang dapat 

membuat wisatawan betah tinggal lama ditempat itu. 

               

Gambar 2.  Snorekling dan Mancing 

(Sumber: Dunia Laut.com) 

3. What to buy 

Tempat tujuan wisata harus tersedia fasilitas untuk 

berbelanja terutama barang souvenir dan kerajinan rakyat 

sebagai oleh-oleh untuk di bawa pulang ke tempat asal. 

                              

Gambar 3. Kain Tenun dan Kerajinan Tangan Dari Kulit Kerang 

                         ( Sumber: googleusercontent.com) 

4. Why to arrived 

Di dalamnya termasuk aksesbilitas, bagaimana kita 

mengunungi daya tarik wisata tersebut, kendaraan apa yang 

akan digunakan dan berapa lama tiba ketempat tujuan 

wisata tersebut. 
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5. Who to stay 

Bagaimana wisatawan akan tingggal untuk sementara 

selama dia berlibur. Diperlukan penginapan-penginapan. 

Penentuan unsur utama yang berkaitan dengan pengembangan 

suatu produk pariwisata di suatu destinasi. Adapun unsur-unsur yang 

berpengaruh pengembangan produk pariwisata dan bobot masing-

masing unsur adalah sebagai berikut : 

a) Daya Tarik Wisata adalah Unsur terkuat dalam sistem pariwista. 

Dibanding dengan unsur-unsur lain pembentuk produk 

pariwisata, daya tarik wisata merupakan pull factor bagi 

wisatawan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan 

mengunjungi suatu destinasi pariwisata. 

b) Aksesibilitas merupakan salah satu unsur utama dalam produk 

karena mendorong pasar potensial menjadi pasar nyata. 

Aksesibilitas mencakup transportasi masuk ke negara, inter dan 

intra region (daerah) serta di dalam kawasan, dan kemudahan 

memperoleh informasi tentang destinasi. 

c) Fasilitas Wisata; pada unsur ini penting pembentuk produk 

pariwisata setelah aksesibilitas adalah fasilitas wisata, yang 

berperan menunjang kemudahan dan kenyamanan wisatwan, 

seperti; ketersediaan sarana akomodasi, prasarana wisata dalam 

radius tertentu dan sarana wisata pendukung lainnya. 

d) Lingkungan dan Masyarakat; Untuk lingkungan yang terjada, 

terpelihara dan sikap atau persepsi masyarakat terhadap 

pengembangan pariwisata adalah salah satu unsur yang 

menentukan keberhasilan suatu pengembangan pariwisata 

disamping indikator tingkat kesejahteraan. 

e) Potensi Pasar; yang dimaksud mencakup pasar wisatawan 

nusantara dan wisatawan mancanegara. Untuk pasar wisatawan 

nusantara, utamanya diarahkan berdasarkan jumlah penduduk di 

radius tertentu. 
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f) Pengelolaan dan Pelayanan; Pengelolaan dan pelayanan 

mencakup keberatan dokumen pengelolaan seperti rencana 

pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata, kemantapan 

organisasi pengelolaan mutu pelayanan, dan Pengelolaan, dan 

pelayanan serta kelengkapan saran pendukung dan perawatan 

hubungan dengan Daya Tarik lain. 

g) Keberhasilan pengembangan ditentukan pula oleh persaingan 

antar daya tarik wiata sejenis. 

Para wisatawan dari manca negara maupun lokal yang 

berkunjung ke suatu tempat pariwisata tentu mempunyai alasan 

yang kuat untuk menikmati keindahan alam serta kenyamanan 

dari fasilitas yang disediakan.Kawasan wisata pantai Mota Dikin  

atau kawasan  wisata bahari  ini merupakan sebuah kawasan 

yang sangat berpotensi karena pada kawasan  ini  kita dapat 

menikmati hamparan pasir kecoklatan.  

10.  Motivasi Kunjungan Wisata 

Menurut MacIntos dalam Yoeti (1983), motivasi kunjungan wisata dapat 

dikelompokkan sebagai berikut : 

1. Physical motivations 

Hal ini banyak hubungannya dengan hasrat untuk mengembalikan kondisi 

fisik, beristirahat, santai, berolah raga, atau pemeliharaan kesehatan agar 

kegairahan bekerja timbul kembali. 

2. Cultural motivations 

Motivasi ini erat hubungannya dengan keinginan pribadi seseorang untuk 

melakukan perjalanan wisata agar dapat melihat dan mengetahui negara 

lain, penduduknya, tata cara hidupnya serta adat istiadatnya yang berbeda 

dengan negara lainnya. 

3. Interpersonal motivations 

Disini motivasinya didorong oleh keinginan seseorang untuk mengunjungi 

sanak-keluarganya, kawan-kawan, atau ingin menghindarkan diri dari 

lingkungan kerja, ingin mencari teman-teman baru dan lain-lain. Secara 
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singkat motivasi ini erat hubungannya dengan keinginan untuk melarikan 

diri dari kesibukan rutin sehari-hari. 

4. Status and presige motivations 

Disini motivasinya suatu show, maksud seeseorang untuk memperlihatkan 

siapa dia, keduddukannya; statusnya dalam masyarakat tertentu demi 

prestige pribadinya. Jadi sifat perjalanan ini sangat emosional dan 

adakalanya dihubungkan dengan perjalanan business, dinas, pendidikan, 

profesi,hobi, dan lain-lain. 

11.  Rekreasi  

Rekreasi berasal dari bahasa latin “Creature”  yang berarti mencipta, 

dan dengan awalan „re‟ sehingga berarti pemulihan daya cipta atau 

penyegaran daya cipta. Rekreasi biasa dilakukan diwaktu senggang (leisure 

time) untuk mendapatkan „perasaan bebas‟ , kenikmatan dan rekreasi. 

 1. Pengertian Rekreasi  

a) Kegiatan aktif atau pasif yang dilakukan dengan bebas dan kreatif 

dalam waktu senggang sebagai selingan pekerjaan sehari-hari sesuai 

dengan bakat dan kegemaran. 

b) Segala aktifitas yang dilakukan dalam waktu senggang yang berbeda 

dengan aktifitas sehari-hari. 

c) Mendapatkan kepuasan, penyegaran kembali jiwa dan badan setelah 

bekerja keras. 

d) Sebuah aktifitas sosial. 

e) Ajang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

2 Tujuan Rekreasi 

a)   Mencari ketenangan, perubahan suasana dan kesempatan untuk santai 

b) Mengadakan kontak dengan alam 

c) Perubah aktifitas yang monoton 

d) Pengenalan ilmu pengetahuan, teknologi da budaya 

3 Inti Utama Dari Kegiatan Berekreasi 

Sebuah penyegaran yang sehat dan wajar yang mampu memberikan suasana 

baru (enthusiasme) misalnya dengan bermain, bersantai dalam hal batiniah 
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(jiwa) dan juga badaniah (raga) yaitu dengan berolah raga, menikmati 

pemandangan alam dan juga melakukan kontak sosial. 

4 Klarifikasi Rekreasi  

a) Berdasarkan lingkup pelayanan pengunjung : 

 Lingkungan, terletak didalam / berdekatan dengan lingkungan 

perumahan, pengunjung mayoritas bertempat tinggal di 

sekitarnya dan menganggap tempat tersebut sebagai bagian dari 

lingkungan. 

 Wilayah, terletak di lingkungan perumahan atau bukan tetapi 

pengunjung mayoritas berasal dari bagian kota yang lebih besar 

atau daerah perumahan lain. 

 Daerah, terletak di lingkugan perumahan atau tidak, tetapi 

digunakan oleh pengunjung dari daerah luar kota, pedesaan 

yang melebur menjadi identitas budaya. 

b) Berdasarkan aktifitas rekreasi :  

 Rekreasi fisik : rekreasi yang berupa penyegaran bagi fisik / 

badaniah  

 Rekreasi sosial : rekreasi yang bersifat menjalin hubungan atau 

interaksi sosial dengan masyarakat setempat (budaya) 

 Rekreasi kognetif : rekreasi yang mempunyai unsur-unsur 

pendidikan dan kebudayaan yang membuat pengunjung menjadi 

aktif dan meningkatkan kreatifitas. 

 Rekreasi pengenalan lingkungan alam. 

c)  Berdasarkan ruang rekreasi : 

 Sekitar rumah 

 Kelompok rumah / sub lingkungan 

 Lingkungan ( pusat rekreasi ) : obyek wisata 

 Kota : taman kota, alun-alun, dll 

 Regional : konservasi, kebun binatang , dll 

d)  Berdasarkan kelomok usia pemakai : 

 Kelompok usia anak-anak 
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 Kelompok usia remaja 

 Kelompok usia dewasa 

 e)   Rekreasi di alam bebas dibagi atas : 

 Rekreasi dekat air : berenang, menyelam, memancing, berlayar, 

ski air, dll 

 Rekreasi dekat gunung : berkemah, mendaki, piknik, gerak 

jalan,berkuda, bersepeda, dll 

2.1.3  Interpetasi Judul 

Kawasan Wisata Dan Taman Rekreasi Mota Dikin berada di Desa 

Fahiluka, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka merupakan sebuah 

penataan kawasan wisata dengan konsep memperhatikan kenyamanan 

pengunjung serta menghadirkan sarana prasaran, utilitas, dan sanitasi yang 

dapat mewadai kebutuhan pengunjung. 

2.1.4 Pembanding Judul Sejenis 

Pada judul kajian perencanaan dan perancangan kawasan wisata dan taman 

rekreasi Mota Dikin di Kabupaten Malaka lebih menekan pada kebutuhan 

penunjang sarana prasarana yang dapat mewadai wisatawan. 

2.2 Pemahaman Obyek Perencanaan dan Perancangan 

2.2.1 Pemahaman Tentang Obyek Perencanaan 

   Kawasan Wisata Mota Dikin 

Wisata adalah suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan manusia 

baik perorangan maupun kelompok untuk mengunjungi destinasi tertentu 

dengan tujuan rekreasi, mempelajari keunikan daerah wisata, 

pengembangan diri dsb dalam kurun waktu yang singkat atau sementara 

waktu. 

Kawasan wisata adalah daerah tujuan wisata yang selanjutnya 

disebut Destinasi pariwisata adalah geografis yang berada dalam satu atau 

lebih wilayah administratif yang yang di dalamnya terdapat daya tarik 

wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat 
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yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. (UU 

Tentang kepariwisataan No. 10 Tahun 2009) 

2.2.2 Studi Banding Obyek Sejenis 

1. Pengembangan Pantai Tirta Samudra Dengan Jepara Sebagai Pusat 

Wisata Pantai 

Kota Jepara merupakan kota pesisir yang memiliki banyak pantai 

yang dapat dijadikan obyek wisata, salah satunya adalah Pantai Tirta 

Samudra di daerah Bandengan. Pantai ini berpasir putih dengan 

kemiringan yang relatif landai, dengan ombak yang tenang. 

Berdasarkan data, terjadi peningkatan jumlah pengunjung selama kurun 

waktu 10 tahun.  

Namun peningkatan pengunjung dan potensi alam yang ada kurang 

dapat dikelola secara maksimal. Fasilitas yang belum memadai dan 

kurang tertata, membuat potensi alam yang ada kurang dapat maksimal 

untuk dinikmati oleh pengunjung. Untuk itulah dibutuhkan sebuah 

perencanaan pengembangan Pantai Tirta Samudra Bandengan Jepara 

sebagai pusat wisata bahari. Kajian diawali dengan melakukan analisa 

kebutuhan ruang dan fasilitas pada area tapak, dilanjutkan dengan studi 

banding pada area wisata pantai seperti Taman Impian Jaya Ancol dan 

Wisata Bahari Lamongan.  

Kajian mengenai standar besaran ruang baik berdasar literatur 

maupun studi banding, diikuti juga dengan kajian berupa kebutuhan 

ruang sesuai dengan aktivitas yang telah direncanakan. Tapak yang 

digunakan adalah pengembangan tapak eksisting dari area wisata Pantai 

Tirta Samudra Bandengan Jepara. Selain itu juga dibahas mengenai tata 

massa dan ruang bangunan, penampilan bangunan, struktur, serta 

utilitas yang dipakai dalam perancangan ”Pengembangan Pantai Tirta 

Samudra Bandengan Jepara Sebagai Pusat Wisata Bahari”.  

Konsep perancangan ditekankan pada desain Arsitektur Post 

Modern untuk bangunannya, dan menggunakan konsep organik untuk 

sirkulasinya. Bangunan inti pada pusat wisata bahari ini terinspirasi dari 
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bentuk dasar paying atau tenda yang identik dengan suasana pantai. 

Selain itu kesan ringan, ceria, dan menarik dapat terwujud dengan 

bangunan berbentuk tenda yang berwarna mencolok. Sedangkan konsep 

organic, diterapkan untuk membuat sirkulasi pada area wisata terkesan 

tidak monoton, dan menimbulkan daya tarik tersendiri bagi pengunjung 

saat mengitari area wisata. 

2. Penataan Dan Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Tanjungpendam Di 

Kabupaten Belitung 

Prospek Kegiatan Pariwisata Di Kawasan Pantai Tanjung 

pendam Di dalam kota Tanjung pandan sendiri khususnya dan 

kabupaten Belitung pada umumnya objek wisata pantai yang paling 

digemari dan sering dikunjungi adalah kawasan Pantai 

Tanjungpendam Ini dikarenakan letaknya yang berada 0 km dari pusat 

kota sehinga mudah dicapai oleh penduduk kota dari segala arah. 

Semenanjung ini bersama dengan hulu sungai cerucuk merupakan 

pintu gerbang untuk masuk ke Kabupaten Belitung dari jalur laut.  

Hal ini tentu saja menjadi nilai tambah bagi kawasan karena 

letaknya yang strategis. Apalagi sarana transportasi yang masuk dari 

jalur laut seperti kapal penumpang, kapal nelayan maupun kapal 

barang harus terlebih dulu melewati kawasan ini sebelum memasuki 

pelabuhan kota Tanjungpandan yang merupakan ibukota kabupaten 

Belitung. Pantai Tanjungpendam yang berpasir putih bersih ini sangat 

landai dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai sarana rekreasi 

keluarga. Potensi pantai Tanjungpendam sering dimanfaatkan 

masyarakat untuk mencari kijing, yaitu sejenis cacing laut yang 

diambil dari lubangnya menggunakan kapur sirih dengan lidi sapu 

atau benang.  

Masyarakat juga dapat memanfaatkan laut tanjungpendam 

untuk memancing ikan bebulus. Pada Bulan juli atau agustus di pantai 

ini secara berkala diadakan upacara Ritual BUANG JONG. Upacara 

adat Buang Jong adalah membuang perahu kecil ke laut, perahu kecil 
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tersebut dibuat berupa kerangka dihias dengan daun kelapa dan diisi 

dengan berbagai sesajian, dalam suatu upacara ritual di pinggir pantai 

menghadap laut. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat suku sawang. 

Buang Jong dilakukan untuk memohon perlindungan agar terhindar 

dari bencana alam selama mereka mengarungi lautan lepas untuk 

menangkap ikan.  

Kegiatan ini biasa dilakukan hingga satu minggu dari mulai 

persiapan sampai acara puncaknya. Pantai Tanjungpendam memiliki 

pemandangan (View) yang indah. Pemandangan ini berupa air laut 

yang bewarna hijau kebirubiruan ditingkahi angin sepoi-sepoi yang 

menyegarkan. Tepat di seberang pantai Tanjungpendam terdapat 

Pulau Kalamoa yang sangat indah. Pulau ini sejak lama telah menjadi 

tempat bagi kaum Tionghoa untuk melaksanakan sembahyang kubur 

terutama pada bulan maret-april dan sembahyang rebut yang biasa 

dilakukan sekitar bulan agustus.  

Kawasan pantai seluas 22 Ha ini yang telah dikembangkan 

oleh dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Belitung seluas 2,25 

Ha dengan menyediakan berbagai fasilitas umum, sementara yang 

19,75 Ha hingga sasat ini belum dikembangkan. Fasilitas tersebut 

diantaranya adalah Promenade yaitu tempat bagi pejalan kaki yang 

terdapat di sekeliling pinggir pantai Tanjungpendam. Namun pada saat 

ini,ada beberapa bagiannya yang telah hancur dikarenakan hempasan 

ombak pantai yang cukup keras di bulan-bulan tertentu terutama pada 

musim angin barat.  

2.3 Pemahaman Tema 

2.3.1 Arsitektur  

 Kata Arsitektur (architecture) berasal dari yunani, yakni : Arche. “Yang 

ahli, yang utama “Tectoon. “sesuatu yang berdiri kokoh, tidak  roboh, stabil 

dan kuat “Arsitektur adalah ilmu yang merencanakan dan merancang 

bangunan, dengan metode dan gaya rancangan berdasarkan pertimbangan dari 

berbagai aspek dari sudut pandan arsitektur. Arsitektur adalah kegiatan atau 
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proses bangun membangun, seni atau ilmu bangunan, termasuk perencanaan, 

konstruksi dan penyelesaian dekoratif, sifat, karakter, atau langgam 

bangunan, pemikiran yang matang dalam pembentukan ruang. Berdasarkan 

pendapat diatas arsitektur dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang dapat 

memadukan seni dan teknologi, serta dapat menciptakan ruang/bangunan bagi 

kehidupan manusia  arsitektur adalah : pemikiran yang matang dalam 

pembentukan ruang. Pembaharuan arsitektur secara terus menerus disebabkan 

oleh konsep ruang yang selalu berubah (Banhaart C. L. hal. 1973:53) 

2.3.2 Arsitektur  Hijau 

Green Architecture atau sering disebut sebagai arsitektur Hijau adalah 

arsitektur yang minim mengonsumsi sumber daya alam, termasuk energy, air, 

dan materi, serta minim menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan 

(Arsitektur Hijau, Tri Harso Karyono, 2010) 

Arsitektur hijau merupakan langkah untuk mempertahankan eksistensinya di 

muka bumi dengan cara meminimalkan perusakan alam dan lingkungan 

dimana mereka tinggal. 

Istilah berkelanjutan menjadi sangat popular ketika mantan perdana Menteri 

Norwegia GH Bruntland memformulasikan pengertian. Pembangunan 

berkelanjutan (sustainable development) tahun 1987. 

2.3.3 Prinsip-Prinsip Green Architecture 

 Penjelasan prinsip-prinsip green architecture beserta langkah-langkah 

mendesain green building menurut: Brenda dan Robert Vale, 1991 Green 

Architecture Desing Of Sustainable Future:  

a. Conserving Energy (Hemat Energi) 

 Sungguh sangat ideal apabila menjalankan secara operasional 

suatu dengan sedikit mungkin menggunakan sumber energy yang 

lankah atau membutuhkkan waktu yang lama untuk 

menghasilkannya kembali. Solusi yang dapat mengatasinya adalah 

desain bangunan harus mampu memodifikasi iklim dan dibuat 

beradaptasi dengan lingkungan bukan merubah lingkungan yang 

sudah ada. Lebih jelasnya dengan memanfaatkan potensi matahari 



 Page 35 
  

sebgai sumber energi. Cara mendesain bangunan agar hemat energi, 

antara lain : 

1. Bangunan dibuat memanjang dan tipis untuk 

memaksimalkan pencahayaan dan menghemat energi listrik. 

2. Memanfaatkan energi yang terpancar dalam bentuk energi 

thermal sebagai sumber listrik dengan menggunakan alat 

Photovoltaic yang diletakkan diatas atap. Sedangkan atap 

dibuat miring dari atas ke bawah menuju dinding timur-

barat atau sejajar dengan arah peredaran matahari untuk 

mendapatkan sinar matahari yang maksimal. 

3. Memasang lampu listrik hanya bagian yang intensitasnya 

rendah, selain itu juga menggunkan alat control 

pergurangan intensitas lampu otomatis sehingga lampu 

hanya memancarkan ahaya sebanyak yang dibutuhkan 

sampai tingkat terang tertentu. 

4. Menggunakan sunscreen pada jendela yang secara otomatis 

dapat mengatur intensitas cahaya dan energi panas yang 

berlebih masuk kedalam ruangan. 

5. Mengecat interior bangunan dengan warna cerah tapi tidak 

menyilaukan, yang tertujuan untuk meningkatkan intensitas 

cahaya. 

6. Bangunan tidak menggunakan pemanas buatan, semua 

pemanas dihasilkan oleh penghuni dan cahaya matahari yang 

masuk melalui lubang ventilasi. 

7. Meminimalkan penggunaan energi untuk alat pendingin (AC) 

dan lift.   

b. Working with Climate  (Memanfaatkan kondisi dan sumber energi 

alam) 

 Melalui pendekatan green architecture bangunan beradaptasi 

dengan lingkungannya. Hal ini dilakukan ke dalam bentuk serta 

pengoperasian bangunan, misalnya dengan cara: 
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1. Orientasi bangunan terhadap sinar matahari. 

2. Menggunakan udara yang bersih dan sejuk kedalam 

ruangan. 

3. Menggunakan tumbuhan dan air sebagai pengatur iklim. 

Misalnya dengan membuat kolam air di sekitar bangunan. 

4. Menggunakan jendela da atap yang sebagian bisa dibuka 

dan ditutup untuk mendapatkan cahaya dan penghawaan 

yang sesuai kebutuhan. 

(Hemat Energi) Perencanaan mengacu pada interaksi antara 

bangunan dan tapaknya. Hal ini dimaksudkan keberadan bangunan 

bangunan baiik segi konstruksi, bentuk dan pengoperasinnya tidak 

merusak lingkungan sekitar, dengan sebagai berikut.  

1. Mempertahankan kondisi tapak dengan membuat desain 

yang mengikut bentuk tapak yang ada. 

2. Luas permukaan dasar bangunan yang kecil, yaitu 

pertimbangan mendesain bangunan secara vertikal. 

3. Menggunakan material lokal dan material yang tidak 

merusak lingkungan. 

c. Respect for User (Memperhatikan pengguna bangunan) 

 Antara pemakai dan green architecture mempunyai keterkaitan 

yang sangat erat. Kebutuhan akan green architecture harus 

memperhatikan kondisi pemakai yang didirikan di dalam 

perencanaan dan pengoperasiannya.  

d. Limitting New Resources (Meminimalkan Sumber Daya Baru) 

 Suatu bangunan seharusnya dirancang mengoptimalkan material 

ada dengan meminimalkan penggunaan material baru, dimana pada 

akhir umur bagunan dapat digunakan kembali untuk membentuk  

tatanan arsitektur lainnya. 

e. Holistic  

 Memiliki pengertian mendesain bangunan dengan menerapkan 

5 poin di atas menjadi satu proses perancangan. Prinsip-prinsip 
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green architecture pada dasarnya tidak dapat dipisahkan, karena 

saling berhubungan satu sama lain. Tentu secara parsial akan lebih 

mudah menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, 

sebanyak mungkin dapat mengaplikasikan green architecture yang 

ada secara keseluruhan sesuai potensi  yang ada didalam site 

 

  

                                  Gambar 4. Sketsa Kerangka Berpikir Green Architecture 

                                                          (https://www.arsitekturhijau.com) 

2.3.4 Strategi desain pada Arsitektur Hijau (Green Architecture) 

Ada 6 strategi utama yang bisa diterapkan dalam desain green architecture 

yaitu : 

1. Envelope: berkaitan dengan pelingkup ruang 

Aplikasi yang berkaitan dengan pelingkup ruang: 

A. Insulation material: adalah material tambahan yang berfungsi 

menghambat transfer energi panas melalui pelingkup ruang 

B. Structural Insulated Panels (SIPs): Adalah panel struktur yang 

telah dilengkapi dengan material insulasi sehingga dapat 

menghambat transfer energi panas. 

https://www.arsitekturhijau.com/
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C. Double envelopes: Adalah penggunaan pelingkup ganda. 

Biasanya digunakan pada pelingkup transparan. Terdiri dari3 

bagian; Outer façade : berfungsi sebagai pelindung dari cuaca 

dan isolasi akustikawal, Intermediate space : berfungsi sebagai 

buffer thermal, Inner façade : berfungsi sebagai optimum 

thermal barrier 

 

                                   Gambar 5. Penerapan Double Envelopes 

                                                            (https://www.arsitekturhijau.com) 

D. Green roof/ Taman Atap 

Dengan menggunakan atap bertanaman bisa menurunkan suhu 

pada bagian atap dan ruangan dibawahnya beberapa derajat. 

Berikut ini kedalaman tanah minimum untuk berbagai jenis 

tanaman pada aplikasi green roof  

 

Tabel: 2.4.1 Kedalaman Tanah Untuk Berbagai Jenis Tanaman 

2. Lighting : berkaitan dengan pencahayaan 

https://www.arsitekturhijau.com/
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Aplikasi yang bisa dilakukan yang berkaitan dengan lighting 

(pencahayaan) adalah : 

A. Daylight Factor (DF) 

Adalah perbandingan intensitas pencahayaan di dalam ruangan 

dengan di luar ruangan. 

Faktor yang mempengaruhi DF antara lain : 

a. Ukuran lubang pemasuk cahaya (seperti jendela, 

skylight dan lain-lain) 

b.  Lokasi lubang pemasuk cahaya (seperti sidelighting, 

toplighting dan lain-lain) 

c. Akses untuk cahaya matahari (seperti pertimbangan site, 

bangunan, furniture dan lain-lain) 

d. Geometri ruang ( seperti tinggi, lebar dan kedalaman) 

e. Lokasi daerah yang menarik dari lubang pemasuk 

cahaya. 

f. Pantulan permukaan ruang dan isinya. 

g. Pantulan benda-benda diluar ruang yang mempengaruhi 

pada cahaya matahari yang masuk 

h. melalui lubang pemasuk cahaya. 

i. Dan lain-lain 

B. Daylight Zoning 

Adalah pengelompokan ruangan dengan kebutuhan penerangan 

yang sama. Efeknya adalah padapenempatan posisi ruang 

terhadap sumber cahaya. 

C. Toplighting 

Adalah strategi pencahayaan alami dengan lubang masuk cahaya 

berada di atas / atap. 

Perkiraan ukuran lubang masuk cahaya untuk mendapatkan DF 

tertentu dapat dihitung denganpersamaan 
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A  = required area of aperture, ft2 [m2] 

DFavg  = target daylight factor 

Afloor  = illuminated floor area, ft2 [m2] 

AE   = aperture effectiveness factor 

 

D. Sidelighting 

Adalah strategi pencahayaan alami dengan lubang masuk cahaya 

berada di samping. Efek dalamdesain adalah penentuan ukuran 

jendela. 

Perkiraan ukuran lubang masuk cahaya untuk mendapatkan DF 

tertentu dapat dihitung denganpersamaan : 

 

A   = required area of aperture, ft2 [m2] 

DFtarget  = target daylight factor 

Afloor  = illuminated floor area, ft2 [m2] 

F   = 0.2 if the target is an average DF OR 

= 0.1 if the target is a minimum DF 

E. Light shelves 

Adalah permukaan yang digunakan untuk mendistribusikan dan 

mengurangi penerangan berlebihcahaya matahari yang masuk 

dari sidelighting 
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                        Gambar 6 Penggunaan Panel Pantul 

                                                        (https://www.arsitekturhijau.com) 

F. Internal reflectances 

Adalah permukaan yang digunakan untuk memantulkan cahaya 

yang ada / masuk dalamruang.permukaan ini akan 

mempengaruhi kualitas pencahayaan dalam ruang. 

Berikut ini nilai reflektansi beberapa material bangunan : 

 

Tabel: 2.4.2 Reflektansi Beberapa Material Bangunan 

Berikut ini adalah reflektansi beberapa warna cat: 

 

 

https://www.arsitekturhijau.com/
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Tabel: 2.4.3 Reflektansi Reflektansi Warna Cat 

G. Shading devices 

Adalah permukaan yang digunakan untuk menghalangi cahaya 

matahari. Terdapat 2 jenis: 

a. Shading devices tetap 

b. Shading devices bergerak 

Efek penggunaan: 

a. Mengurangi beban pendinginan 

b. Solar access when desired 

c. Mengurangi silau 

d. Electric lighting 

Adalah pencahayaan tambahan menggunakan energi listrik 

3. Heating: berkaitan dengan pemanasan 

Tidak semua strategi pemanasan diterapkan di daerah tropis seperti 

Indonesia. Aplikasi yang bisadilakukan yang berkaitan dengan 

heating (pemanasan) adalah : 

A. Direct gain 

Adalah sistem pemanasan pasif dengan panas yang langsung 

berasal dari sinar matahari melaluibukaan dan digunakan untuk 

menghangatkan ruangan 

B. Indirect gain 

Adalah sistem pemanasan pasif dengan panas yang tidak 

langsung, tetapi berasal penyerapan sinarmatahari oleh 

pelingkup ruang 

C. Isolated gain 

Adalah sistem pemanas pasif menggunakan panas yang 

terperangkap dalam sebuah ruangan (efek rumah kaca), berasal 

penyerapan sinar matahari sebelum dialirkan ke ruangan lain 

D. Active solar thermal energy system 
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Adalah penyerapan energi panas matahari untuk kebutuhan 

pemanasan air, pemanasan kolam, pemanasan udara dan atau 

pemanasan ruang. 

4. Cooling: berkaitan dengan pendinginan  

Aplikasi yang bisa dilakukan yang berkaitan dengan cooling 

(pendinginan) adalah : 

A. Cross ventilation: Adalah airan udara dingin dari luar ruangan 

ke dalam ruang dan membawa udara panas keluarruangan 

 

                                     Gambar 7. Cross Ventilation 

                                                              (https://www.arsitekturhijau.com) 

B. Stack ventilation : adalah sistem ventilasi yang bekerja 

berdasarkan sifat udara terhadap temperatur 

Prinsip dasar : 

C. Udara panas punya kerapatan rendah, bersifat ringan dan 

bergerak ke atas. 

D. Udara lain yang lebih dingin akan mengisi ruang kosong yang 

ditinggalkan udara panasyang bergerak ke atas 

E. Earth cooling tubes: adalah pendinginan ruangan menggunakan 

udara yang dilewatkan dibawah tanah. Selama perjalanan 

dibawah tanah udara didinginkan sesuai suhu tanah 

https://www.arsitekturhijau.com/
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                                                Gambar 8. Earth Cooling Tubes 

F. Earth sheltering: adalah pendinginan ruangan menggunakan 

suhu tanah karena sebagian pelingkup ruang langsungberbatasan 

dengan tanah 

 

                        Gambar 9 Earth sheltering 

5. Energy production: berkaitan dengan produksi energi 

Aplikasi yang bisa dilakukan yang berkaitan dengan energy 

production (produksi energi) adalah : 

A. Photovoltaics/ panel sel suryaAdalah sel untuk mengkonversi 

energi sinar matahari menjadi energi listrik 

Pemasangan sel surya bisa dilakukan pada atap, fasade, sebagai 

sun shading dan di ruang terbuka 

 

             Gambar 10 Penempatan Panel Surya 
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B. Wind turbines: Adalah alat untuk mengkonversi energi angin 

menjadi energi listrik 

C. Microhydro turbines: Adalah alat untuk mengkonversi energi 

aliran air menjadi energi listrik 

6. Water and waste: berkaitan dengan air dan sampah 

Aplikasi yang bisa dilakukan yang berkaitan dengan water and 

waste (air dan sampah/limbah)adalah : 

A. Water reuse / recycling: Adalah penggunaan kembali air setelah 

melalui pengolahan. Biasanya air yang diolah berasal darigrey 

water dan bukan dari black water. 

Water reuse : penggunaan kembali air untuk aplikasi yang lain, 

Water recycling : penggunaan kembali air untuk aplikasi yang 

sama 

B. Living machines; Adalah sistem pengolahan limbah dengan 

melalui serangkaian tangki anaerobik dan aerobiksebagai rumah 

bakteri yang menkonsumsi patogen, karbon, dan nutrisi lainnya 

dalam air limbah.Tipe living machines yang sering digunakan 

adalah sistem hidroponik yang menggunakan bakteridan 

tanaman 

C. Rainwater harvesting 

Adalah mengumpulkan air hujan untuk berbagai keperluan. Ada 

2 skala penggunaan : 

a. Sistem kecil : mengumpulkan air hujan pada atap untuk 

penggunaan domestik. 

b. Sistem besar : menggunakan penyaring besar untuk 

keperluan pengairan tanaman 
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         Gambar 11 Skema Rainwater Harvesting 

D. Pervious surfaces 

Adalah penutup permukaan tanah yang memungkinkan air 

masuk dan mengalir ke lapisan yanglebih bawah 

 

                    Gambar 12. Teknik Pervious Surfaces 

E. Bioswales 

Adalah penanaman tumbuhan pada aliran air dangkal terbuka 

yang berguna sebagai penyaring danmemperlambat aliran air 

permukaan 

F. Retention ponds 

Adalah kolam yang digunakan untuk mengontrol dan 

menghilangkan polutan dari air dalam site.Fungsi umum adalah 

menangkap, menyimpan, membersihkan, memperlambat aliran 

air dan memungkinnya meresap ke dalam tanah 
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    Gambar 13 Teknik Retention Ponds 

( Alison G.Kwok, AIA dan Walter T. Grondzik, PE,“The Green 

Studio Handbook, Environmental strategies for schematic 

design”dalam Asriel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


