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BAB II
 
REKREASI ALAM PANTAI
 

2.1.	 Rekreasi Alam Pantai 

2.1.1.	 Pengertian 

Untuk mendapa t kan konsep penge r t ian rekreas i yanng 

jelas dibawah ini disebutkan beberapa perumusan: 

a.	 Menurut kamu,s bahasa Indonesia karangan WJS 

Poerwadarminta; rekreasi adalah bersuka ria, 

bersenang-senang. 

b.	 Menurut Drs.Wing Haryono,MED, dalam bukunya Pariwisata ;. 
Rekreasi dan Entertainment; 

Rekreasi adalah suatu kegiatan yang bersifat 
fisik mental maupun emosional. Rekreasi 
menghendaki kegiatan dan tidak selalu bersifat 
non aktif. 

Re kreas i. Li dak Illempunya i ben t uk dan rna-cam 
tertentu, semua kegiatan yang dilakukan manusia 
dapat dijadikan rekreasi asalkan pada waktu 
senggang. 

RekIeasi	 dilakukan karena lerdorong oleh suatu 
keinginan. Keinginan ini sekaligus menentukan 
pilihan pada bentuk dan macam rekreasi yang 
dilakukan. 

Rekreasi bersifat fleksibel tidak dibatasi oleh 
tempat. Rekreasi dapat dilakukan perseorangan 
maupun oleh kelornpok orang. 

c.	 Sebagai pengertian pantai adalah sebagai berikut; 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indones ia oleh Tim 

Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan 

Bahasa, Dinas P dan K tahun 1988; 
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Pantai adalah perbatasan antara daratan dan 
I au tan at au Massa ai r I ai nnya dan bag ian yang 
dapat pengaruh dari air tersebut; Pantai adalah 
derah pasangsurut diantara pasang tertinggi dan 
surut terendah. 

Rekreasi Alam Pantai adalah kegiatan yang dilakukan di 

waktu senggang, baik secara individu maupun berkelompok dan 

tidak ada diskrimansi usia. Dimana tujuannya adalah untuk 

mencari kesenangan, ketenangan dan hiburan sebagai pelepas 

kesibukan rutin sehari-hari agar dapat mengembalikan 

kesegaran fisik, mental maupun k:eatifitas dalam suasana 

a 1am pan t a i . 

2.1.2. Prospek Perkembangan Rekreasi Alam Pantai 

Rekreasi alam pantai akan berkembang dan menarik 

banyak perhatian wisatawan jika daerah tempat rekreasi 

tersebut mampu memenuhi tiga syarat, yaitu; 

1.	 Daerah tersebut harus mempunyai lingkungan alam yang 

mempunyai daya tarik khusus sebagai obyek wisata juga 

ditujang pula oleh adanya atraksi wisata yang dapat 

dijadikan sebagai hiburan apabila wisatawan datang 

berkunjung. 

2.	 Selain keindahan panorama alam, lingkungan alam di 

daerah tersebut . harus mampu meyediakan obyek untuk 

melakukan sesuatu kegiatan,' sehingga wisatawan lebih 

betah berada di daerah tersebut. 

3.	 Daerah tersebut harus mempunyai fasilitas berbelanja 

terutama untuk barang-barang souvenir kerajinan maupun 

hasil pertanian setempat sebagai oleh-oleh untuk 

dibawa ketempat asalnya masing-masing. 
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2.1.3. Jenis Dan Sifat Rekreasi Alam Pantai 

2.1.3.1. Jenis Rekreasi Alam Pantai 

1.	 Rekreasi Alam Pantai 

Ya i t u r e k rea s i yang dida pat den gan j a 1an men i kma t i 

keindahan alam p~ntai. Yang termasuk dalam jenis ini adalah 

menikmati panorama alam pantai baik pad a pagi hari, siang 

hari, maupun Malam hari saat terang bulan, dan menikamati 

saat matahari terbi atau tenggelam. 

2.	 Rekreasi Olah Raga 

Yaitu rekreasi dalam bentuk kegiatan fisik seperti 

berenang, bersampan, menyelam, memancing, dan bersilancar. 

3.	 Rekreasi Budaya 

Yaitu rekreasi dalam bentuk penikmatan terhadap hasil 

hasil seni budaya setempat, seperti upacara adat, kesenian 

tradisional,berziarah, dan kerajinan lokal. 

2.1.3.2. Sifat Rekreasi Alam Pantai 

1.	 Berdasarkan tempat kegiatannya, dibedakan menjadi; 
Ii 

a.	 Rekreasi dilakukan di dalam ruang (in door) III'

Yang termasuk dalam rekreasi ini adalah makan 'I 

direstoran/warung, belanja di kios suvenir. Ii 

b.	 Rekreasi dilakukan di luar ruang (out door) 
"I 

Yang termasuk dalam rekreasi ini adalah menikmati 

panorama alam, memancing, berenang, bersampan, 

menikmati pertunjukan atraksi tradisional di 

panggung terbuka. 
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2. Berdasarkan bentuk kegiatannya, sifat rekreasi alam 

pantai dibedakan menjadi dua bagian pula, yaitu; 

a. Rekreasi aktif; yaitu rekreasi yang banyak 

mengeluarkan tenaga, seperti olah raga, mendaki 

gunung, dan sebagainya. 

b. Rekreasi pasif; yaitu rekreasi yang sedikit 

mengelurkan tenaga, seperti menikmati keindahan 

alam, memancing, me I i ha t atraksi wisata, 

berziarah, dan sebagainya. 

2.2. Standart Besaran Fasilitas Rekreasi Pantai 

Jenis Fasilitas Kode 
Swnber 

Standart 

1. Parldr
 
- mobil
 I15 m2/rnbl 
- motor 2 
-his 

I m2/mtr 
42 rn2/bs 2 

2. Rekreasi terbuka
 
tllJn.lln bemulin
 3 

- rg. kelompok 
1 m2/anak 
400rn~/lOOO org 2 

- panggung terbuka 4:50Om2/1000 org 
3. Ruong 

_ ftM:t~n 1':l.':l.m2/om '\ 

- kafetaria 0,75m2/org 5 
- dapur 5 
- penerimaan barang 

60% dr.Iuas 
6 

- istirahat 
O.14m2/org 

6 
- penguros restoran 

0,17m2/org 
6 

- DOS 
7.5 - 9.5m2/org 
1 m2/org 3 

4. Ruang Pengelola
 
- Eg. pimpinan
 69-18 m2/<ng

2- rg. wakil 6 
- rg. stat 

9-18 m /<ng 
6 

- rg. administrasi 
9-18 m2/<ng 

6 
5.Fasilitas 

- rnushola I 2,50 m2/org I 3 

Tabel 2.~Standart Besaran Fasilitas 

2.5 m2/org 

I: 
r 

__-1' 

III 
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Keterangan Kode Sumber: 

1.	 Tourism Development Study of Java and Madura 

2.	 Urban Planning and Design Criteria, Kopleman and Chira 

J.	 Stadart Lingkungan Pemukiman 

4.	 Tour i sm and Recrea t ion Deve I opmen t ,AH and Book for 

Physical Planning 

5.	 Architectfs Data, Ernst Neuferat 

6.	 Time Saver Standart 

2.3.	 Ciri Rekreasi 

2.3.1.	 Ciri Rekreasi Pantai 

Suasana informa I , pengunjung bebas melakukan 

kegiatannya tanpa merasa tertekan. 

Tidak semuanya berani terhadap laut, bagi sebagian 

orang ombak l'aut merupakan suatu permainan dan 

sebagian la,gi merupakan sesuatu yang baru dan 

menakutkan. 

Terbuka, rekreasi alam yang terbuka yaitu adanya 

kesatuan dengan alam, sehingga suasana alami lebih r
 
dapat dinikmati. !i 

Meriah dan dinamis, sesuai dengan ciri alam yang 

dinamis dengan angin yang bertiup, laut yang hidup dan 

juga keanekaragaman jenis rekreasi. 

2.3.2.	 Ciri Rekreasi Religius 

Suasana formal, pengunjung tidak bebas melakukan 

kegiatannya, sebagian pengunjung merasa tertekan 

-----~,-
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karena semua pola sudah ada aturannya. 

Tertutup, semua akt i fi tas kegiatanya t idak ter I ihat 

dari luar. 

Statis,sesuai dengan aturan yang ada, pengunjung 

tidak mempnyai hak untuk mengubah aturan itu. 

2.4.	 Pola Umum Pembangunan Fisik 

Karakteristik pola ruang kawasan pantai pada urnumnya 

secara garis besar terdiri dari tiga daerah, yaitu; 

daerah bawah (pantai) 

daerah tengah (bukit) 

daerah atas (pemukiman) 

Berdasarkan aspek ekologi untuk tujuan-tujuan 

pengembangan pariwisata, maka daerah perencanaan di bagi 

menjadi empat zone, yaitu; 

1.	 Zone Pantai 

Merupakan zone perlindungan terhadap perombakan atau 

'oualan lIlanusia, karena daerah ini merupakan; 
I: 

atraksi utama pariwisata 

kondisi alamnya rnasih mempunyai perubahan-perubahan 

alamiah 

kekayaan biota laut 

vegetasi pantai yang perlu perlindungan sebagai 

komponen ekosistem 

Zone yang dilindungi ini menjadi daerah pelestarian 

alam, batas-batasnya adalah garis pantai pada saat surut 

\ 
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sampai garis pantai pada saat pasang atau sampai garis 

terjauh masih dikenai ombak. Daerah ini biasanya memanjang 

sebesar ± 100m dari batas pasang. 

2. Zone Penyangga 

Zone penyangga merupakan zone perlindungan pelestarian 

pantai yang memanjang/meninggi dalam batas-batas yang 

ditentukan oleh keadaan alam yang dapat berubah bentuk dan 

sifat alamnya, mulai dari batas zone pantai sejauh perlu 

dijamin keadaan asalnya terhadap penggerusan, erosi maupun 

pencemaran. 

Zone ini merupakan bebas pemukiman, karena dapat 

diperkirakan perkembangan fisik zone pengembangan 

pariwisata bisa menimbulkan pertumbuhan pemukiman. Pada 

zone ini akan dibangun prasarana (jalan dan pusat fasilitas 

pelayanan umum) yang dapat memberikan aspek pendukung 

terhadap penduduk. 

3. Zone Pengsmbangan Fasilitas Pariwisata 

Merupakan zone yang disediakan untuk sarana 

pelayanan/fasilitas bagi pengunjung (restoran, kios, 

inapan, tempat rekreasi, dan sebagainya). 

4. Zone Pelayanan (Fasilitas Umum) 

Zone ini mendukung zone fasilitas pariwisata dalam 

pengadaan jasa dan komoditi. 

2.5. Ciri Umum Wisatawan 

1. Anak usia 2-6 tahun 

Mereka mulai belajar mengenal "apa dan bagaimana 

akibat benda-benda terhadap dirinya" sehingga mereka 
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rnemerlukan rekreasi berbentuk perrnainan yang dapat 

rnengenal rnereka pada benda-benda sekitarnya. 

2. Anak-anak usia 6-12 tahun 

Mernpunya i s i fat -s i fat i ng i n t ahu, rnernbayangkan dan 

berbuat apa saja yang difikirkan, senang berpetualang, 

advon t urer, senang mengurnpu 1kan barang-barang yang 

rnenarik perhatiannya dan sudah mulai bisa bekerja 

sarna, sehingg~rnerekamemerlukan rekreasi yang sedikit 

mernerlukan keahlian dan pernikiran. 

3. Remaja berusia 12-21 tahun 

Remaja yang seusia ini mempunyai karakter dinamis, 

kreatif dan senang berpetualang. Mereka mernerlukan 

rekreasi yang mendukung sifatnya tersebut yaitu 

rekreasi yang rnernpunyai sifat aktif. 

4. Orang dewasa usia 21 tahun keatas 

Pada usia ini mereka mempunyai karakter tenang dan 

sudah mempunyai hobi tetap sehingga mereka memerlukan 

rekreasi yang berupa penyegaran psikis dan penyaluran 
; ~ 

! hobi. 

2.6. Program Kegiatan Taman Rekreasi Alam Pantai 

2.6.1. Kegiatan Utama 

1. Pasif, misalnya; 

Panorama laut; dinikmat i dengan duduk-duduk 

santai dipasir, dibukit, juga bisa digardu 

pandang. 

Bi 0 t a - b i 0 talaut / pas i r ; din i kmatidenga n 

berjalan-jalan sepanjang pantai. 
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2.	 Aktifj antara lain; 

Peraian (laut) j digunakan untuk kegiatan 

berenang, bersampan, dan memancing. 

Daratan cukup landai di wilayah pantaij 

digunakan untuk bermain, berpiknik, berkemah. 

Perbukitan; digunakan untuk pendakian. 

2.6.2.	 Kegiatan Penunjang 

1.	 Kegiatan Pelayanan 

Jasa, berupa penyediaan tempat menginap, 

persewaan perahu, alat pancing, perlengkapan 

berkemah. 

Penyediaan kebutuhan makan/minum dan industri 

kerajinan serta hasil pertanian. 

2.	 Kegiatan Penunjang
 

Pertunjukan tarian daerah
 

2.6.3.	 Kegiatan Pengelolaan 

Merupakan kegiatan yang mengafur terselenggaranya 

seluruh kegiatan di Taman Rekreasi Alam Pantai. Kegiatannya 

antara lain; 

keuangnn pertunjukan dan pelatihan 

pemeliharaan penyelamatan kecelakaan (SAR) 

2.6.4.	 Kegiatan Pelengkap 

Merupakan kegiatan pelengkap yang melayani kebutuhan 

umum Taman Rekreasi Alam Pantai, sepertij penyediaan 

toilet/ruang bilas, mushola, gudang, dan tempat parkir. 
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2.6.5. Kebutuhan Fasilitas 

Obyek, yang ada meliputi;
 

panorama alam pesisir perairan
 

daratan pasir gua alami
 

daratan landai,teduh
 

Wadah yang diperlukan; 

Ruang Terbuka; 

Taman bermaln anak - Taman piknik keluarga 

Area untuk olah raga air Area untuk memancing 

Area untuk berkemah - Panggung terbuka 

Ruang Tertutup; 

Restoran (untuk minum/makan besar)
 

Warung (untuk minum/makan kecil)
 

Kios suvenir untuk mewadahi hasil kerajinan maupun .
 

pertanian
 

Toko (menyediakan/menyewakan perlengkapan kemah,
 

memancing, juga menyediakan kebutuhan umum seperti
 

rokok, makan kering
 

Gardu pandang Penginapan
 

Fasilitas Pengelolaan; 

Ruang·pimpinan Ruang urusan keuartgan 

Ruang pemeliharaan Ruang urusan pertunjukan 

Ruang urusan SAR Ruang-ruang penunjang 

kegiatan dalam kantor 

Service 

Parkir Toilet Umum/R. Bilas 

Mushola R. Mekanikal Elektrikal 
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2.6.6. Tuntutan Sarana Kegiatan 

Bentuk kegiatan rekreasi tergantung pada sifat dan 

tingkah laku manusia sebagai pelaku kegiatan dan jenis 

rekreasi. Pada dasarnya manusia yang berekreasi membutuhkan 

kebebasan (bisa berbuat semaunya, namun terarah dan 

terkontrol), kedinamisan dan kestatisan dalam melakukan 

kegiatannya; 

a. Kebebasan 

Manusia yang berekreasi membutuhkan kebebasan dalam 

kegiatannya. Hal ininampak dari tingkah laku yang 

ditunjukan, seperti; 

manusia cenderung bergerak/berjalan kearah sesuatu 

yang menyenangkan. 

manusia yang berekreasi cenderung bergerak melalui 

jalan yang lebih leluasa. 

manusia cenderung betgerak kearah perubahan yang 

dianggap lebih bebas. 

manusia cenderung bergerak kearah yang memungkinkan 

pandangan tidak terbatas. I! 
i 

setelah lelah karena aktifitas, manusia cenderung 

mencari tempat istirahat sambil menikmati pemandangan 

alam dengan santai. 

b. Kedinamisan 

Manusia yang berekreasi juga membutuhkan suatu 

kedinamisan dalam geraknya, hal ini nampak dalam tingkah 
, . 

Ol~rllakunya. Apabi la tidak tertarik :iua.sana yang ada 

manusia cenderung mempercepat langkahnya atau meninggalkan 
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tempat tersebut. Untuk itu perlu diadakan perencanaan' tata 

ruang luar yang menarik dan tidak monoton. 

c.	 Kestatisan 

Manusia yang berekreasi memang membutuhkan suatu 

kedinamisan dalam gera~nya, tetapi itu tergantung pula dari 

jenis wisata yang dikunjunginya . Wisata religiu3 c;,::Ldal: 

perkecualian, wisata ini bersifat satis, yang gerak dan 

laku pengunjung sudah diatur dalam tatanan yang pakern . 

• 
"£&E~A54N 
~ER@£.f\AK 

• ~ESTATI.SAN 

• KEDINAfv1ISAN 

Gambar 2.1. Tuntutan Sarana Kegiatan 

2.1.	 Taman Rekreasi Alam Pantai Ujung Negoro Kabupaten 

Batang Sebagai Wadah Pelayanan Rekreasi 

2.1.1. Letak Geografis Kabupaten Batang 

Kabupaten Daerah Tingkat II Batang terletak pada 

posisi 109 derajat 42'38" dan 110 derajat 02'22" Bujur 

T i mu r , s e r taO 6 de raj at 5 1 ' 22 " dan 07 de raj at 10 ' 57" 

~
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Lintang Selatan, atau pada bagian tengah disebelah Utara 

Propinsi Jawa Tengah (pantai Utara) yang dibatasi; 

Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa 

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Dati II Kendal 

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten 

Wonosobo dan Banjarnegara 

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten 

Pekalongan dan Kotamadya Dati II Pekalongan 

Dati 

Dati 

II 

II 

2.7.2. Status Dan Kedudukan Kelembagaan 

Taman Rekreasi Alam Pantai adalah suatu wadah pelayanan 

rekreasi alam pantai yang bisa menyerap suasana alam pantai 

seoptim~1 mungkin dalam pewadahannya. 

Pengembangan daerah pantai Kabupaten Batang, termasuk 

Taman Rekreasi Alam Pantai Ujung N;::g~r~ yang akan 

direncanakan akan diatur dibawah koordinasi BAPPEDA. 

Selanjutnya pengelolaan Taman Rekr~asl Alam Panlai yang 

dikembangkan di wilayah pantai Batang ini akan ditangani 

2.7.3. Skope Pelayanan 

Umumnya wisatawan yang datang ke Taman Rekreasi Alam 

Pantai ini berasal dari Kabupaten Batang dan kota-kota 

sekitarnya, oleh karenanya dapat ditetapkan bahwa ternpat 

wisata ini akan melayani tingkat regional. 

2.7.4. Ciri-Ciri Taman Rekreasi Alam Pantai 

2.7.4.1. Ciri Alam Pantai Ujung Negoro Batang 

--~-. / 
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1. Ombak Laut 

Bentuknya merupakan rangkaian lengkung dengan komposisi 

besar kecil dan tinggi rendah yang variatif yang ~engalir 

terus menerus serta susul menyusul dan hancur berkeping 

setelah membenturkarang. Irama ombak menghadirkan suasana 

dinamis, selain itu suara debur ombak juga mampu memeri 

efek ketenangan. 

z,o ~ +t,~ 
~Af1.AT _. 

t.O M 

0,5"" 

, 

~ 
~ 

._~_.-~" 

-~~ -  ..... ~ 

d 

Gambar 2.2. Jenis ombak di Pantai Ujung Nrgoro 

Jarak pandang umnya baik berkisar antara 10-20 km, pada 

saat buruk penglihatan kurang dari 2km. Tinggi gelombang 

rata-rata D,S-2m selama musim Barat dan rata-rata D,S-1m 

selama musim Tiu,.... .r. H.:::.l Hll menunJukan bahwa pantal Inl 

cukup aman untuk kegiatan olah raga air. Untuk pantainya 

pada umumnya landai dengan kedalaman a-2m pada jarak 2Sm 

pada saat air pasang dan 30m pada saat air surut. 

2. Cakrawala 

Merupakan garis lurus horisontal yang terjadi dari batas 

pertemuan antara langi t dan bumi. Cakrawala pada pantai 

Ujung Negoro jika kita berada pacta bukit (komplek makam) 

juga sebagian di daerah belakang makam (diluar Komplek), 

seakan dua cakrawala bisa dilihat sekaligus dalam satu 

, 
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t empa t. Selain itu di daerah pantai caskrawala ini dapat 

dilihat dari tiga posisi pandang, yaitu dari atas 

cakrawala, tepat diatas cakrawala dan dari bawah cakrawala 

pada sisi yang berbeda. 

c-,,\<fl..AWAL.A 
SISI l1f\-t\T 

~ 

- .. 

~W'\rlet<5 
\I1AKAJV\ "",eMUTVSI<Al\/ 
pA/\/D,A,.N@)hW LERAs S 

C"Ai<M~t\LA 

~ISI TIrv1Un... 

I 
Gambar 2.3. Cakrawala di Pantai Ujung Negoro 

3. Matahari Terbit dan'Tenggelam 

Saat Matahari tenggelam dan terbit sesuatu yang 

menakjubkan bisa kita saksikan, dimana di pantai Ujung 

Negoro kita bisa dapat menyaksikan peristiwa keduanya. 

SISI '*'AAT 
(so,,~) 

~ \\~J ~" 

~ 
Gambar 2.4.	 Matahari terbit dan tenggelam di pantai Ujung 

Negoro 

SISl TI).1UR 

(f""@)') I 
11 8 
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4. Batu-batuan 

a.	 Batu Karang 

Batu karang dengan permukaan kasar dan runcing 

sampai halus mensiratkan kesan kokoh dan keras. 

Bila dipandang dengan gerak ombak yang ritmis dan 

dinamis akan merupakan suatu kombinasi yang khas. 

b.	 Batu Krikil 

Batu krikil mempunyai bentuk dan warna yang 

bermacam-macam bulat, halus atau persegi tak 

beraturan dan kasar berwarna putih, hitam dan 

abu-abu. Bila basah tersentuh air laut akan 

memancarkan warna yang beraneka. 

~ 
~""'C!II ~N~ S 'b'ATV l<AfI..MJ ~ 

G'lJL/'iT urvl-+, ~per--TI 
~ATU I<,ALI I 7JE(2-.fUN6SI 

•	 . I~~~~ 
. . . • tyleMAfVc.l1v1§ 

Gambar	 2.5. Keadaan Pasir di Pantai Ujung Negoro 

c.	 Hamparan Pasir 

Hamparan pasir yang membentang sepanjang pantai 

yang diantaranya membuat gumuk-gumuk pasir (sants 
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dune) berbentuk gelernbung akibat tiupanangin 

laut membeTikan kesan lernbut sehingga menarik 

orang untuk duduk-duduk bersantai atau bermain

main (berjalan-jalan sambil mencari kerang yang 

menghampar disepanjang pantai). 

5. Flora 

Tetumbuhan yagn biasa hidup disekitar pantai adalah 

poh0 n ke I a padan s e j en i s t e tumbu han pandan. Di I' ;-l [1 t d :. 

Ujung Negoro selain memiliki kedua jenis pepohonan 

diatas juga mempunyai tanaman khas disekitar pantai 

yaitu pohon melati yang sengaja oleh penduduk sekitar 

menjadi pohon perkebunan. 

. 1E1lJM YVHMJ 
• . >e!<'AL-j GUS Ti:=WlfAl ~"TEZlUH 

Gambar 2.6. Tetumbuhan yang ada 

6. Makam Syekh Maulana Maghribi 

Syekh Maulana Magribi adalah salah seorang penyebar 

agama Islam di Indonesia, yang dalam tingkatan keagamaan 
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Islam di Jawa menempati satu tingkat di bawah wali. Beliau 

hidup di awal abad-18. Tidak dapat diketahui mengapa pad a 

akhir hidupnya beliau dimakamkan di Batang. 

Un t uk mengorma t i a t as apa yang tel ah d i Iakukan Syekh 

Maulana Maghribi penduduk sekitar makam merawatnya dengan 

baik. Bahkan penduduk di luar daerah Batang menganggap 

makam ini sebagai makam keramat sehingga mereka pada waktu

waktu tertentu mel~kukan ziarah sampai bermalam disekitar 

makam, yang rata-rata tiap malam Jumat hingga mencapai 70 

orang, malam Jumat Kliwon hingga 95 orang, sedangkan pada 

hari besar Islam Hingga mencapai 190 orang. Tentunya 

disertai dengan maksud-maksud yang sifatnya pribadi, agar 

segala keinginan dapat terkabul ..;<:<.kaw Syekh Mau 1ana 

Maghribi. 

Gambar 2.7. Komplek Makam 

Pada umumnya peziarah yang datang hingga bermalam 

dilakukan pada hari jumat dan yang paling bayak pada malam 

jumat kliwon. Hari-hari Besar umat Islam, dimanfaatkan oleh 

peziarah dengan mengadakan aeara khaul. 
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~ ~Gambar 2.8. Situasi komplek makam • 

7. Gua Alam 

Gua alam ini berada tepat dikaki bukit yang diatasnya 

berada makam Syekh Maulana Maghribi. Gua ini mempunyai 

kedalaman seki tar 3 m, dan berhadapan langsung ke arah 

pantai. Untuk menuju ke arah pantai dapat dilalui melalui 

trap-trap ke bawah dari bukit melewati komplek makam. 
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Gambar 2.9. Trap ke gua a1am 

2.7.4.2. Ciri-ciri Wisatawan Pantai Ujung Negoro 

~ilihat .dari jeni,s wisata yang dipilih 82,3~%; memilih 

wisata pantai dan sisanya memilih wisata religius, 

menunjuklln bahwa sebagian besar wisatwan lebih memilih 

jenis wisata yang dinamis untuk melepas seluruh ketegangan 

yang diakibatakan rutinitas sehari-hari dari psada melepas 

ketegangan dengan wisata rohani. 

Tabel 2.2. Jenis Usia dan Wisata yang dituju 

anak-anak remaja dewasa jumlah 

wisatapanlai 20.985 30.987 17.977 69.949 

wisata religius - 1.414 13.630 15.044 

jumlah 20.985 32.401 31.607 84.993 

Sumber : Obyek Wisata Pantai Ujung Negoro Batang 

! 

,I 
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Kemudian jika dilihat dari jumlah pemgujung dari tingkat 

usia serta jenis rekreasi yang dipilih terlihat; 

Anak-anak ; lebih memilih wisata pantai sebesar 30%. 

Remaja 44,3% memilih wisata pantai dan 9,4% memilih 

wisata religius (sebagai pengetahuan). 

Dewasa 25,7% memilih wisata pantai sedangkan 90,6% 

dihabiskan ke wisata religius. 

Dari kelompok kedua di atas maka Taman Rekreasi Alam 

Pantai diharapkan mampu menampilkan karakternya sebagai 

daya tarik pengunjung. 

2.7.4.3. Fasilitas Yang Ada Di Pantai Ujung Negoro 

1. Tempat Peminjaman Sampan 

Letaknya tepat berbatasan dengan pantai, bentuknya amat 

sederhana. Keamanan belum benar diperhatikan, karena 

bangunan ini sifatnya terbuka.-
~ ~rvt?A"( PEMINMMAt,-1 
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2. Shelter 

Sebagai tempat berteduh memang sudah memenuhi syarat 

demikian pula posisinya,namun dari bentuknya belum men~ena, 

karena dibangun apa adanya tanpa sentuhan tangan arsitek. 

Gambar 2.11. Shelter yang sudah ada 

3. Warung Makan 

Warung makan yang sudah ada berdiri berjejer disalah 

satu sisi lapangan terbuka, dengan memanfaatkan daerah 

suei. Berdiri dengan kondisi tidak permanen. Temboknya 

dibuat dari bahan bambu, tanpa pondasi yang statis. 

y l-I. v 
UtJ~ VIPIJ'.iGel(1... 

DN~ 
~IlK~NYA 

PL.A14 

~
 

Gambar 2.12. Warung 
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4.	 Mushola 

Keberadaanya tepat didepan areal makam, padahal tempat 

sholat tidak diperbolehkan didirikan diarel pemakaman. 

Kondisinya sudah baik dan permanen. 

dimanfaatkan karenatidak 

Gambar 2.13. Mushola Yang Ada 

5.	 Tempat Parkir 

Daerah peruntukan parkir 

kondisinya yang kurang baik dan tidak cUkup menampung 

kendaraan,dan letaknya strategis yai tu jauh dari lokasi. 

Parkir yang ada memanfaatkan daerah religius didepan areal 

?,AP-j<\Ji-
ME=N@~UNA IY'lN 
YtAl.A ~r§rUS. 

"II. 
! 

, i 

makam. I 

Gambar 2.14. Parkir yang ada 

----~ 
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2.8. Ciri Rekreasi Ujung Negoro 

2.8.1.	 Ciri Rekreasi Pantai 

Pengunjung bebas melakukan kegiatannya tanpa tertekan. 

Bagi sebagian orang ombak laut merupakan suatu permainan 

dan sebagian lagi merupakan sesuatu yang baru dan 

menakutkan. 

Rekreasi alam pantai Ujung Negoro bersifat terbuka yaitu 

adanya kesatuan' dengan alam, sehingga suasana alami 

lebih dapat dinikmati. 

Dinamis dengan angin yang bertiup, laut yang hidup dan 

juga keaneka ragaman jenis rekreasi. 

2.8.2. Ciri Rekreasi Religius 

Adapun ciri dan sifat rekreasi religius adalah yang 

berkunjung ke makam Syeh Maulana Magribi; 

Pengunjung tidak bebas melakukan kegiatannya, ada 

perasaan tertekan karen a semua pola sudah ada aturannya.
 

Aktifitas kegiatanya tidak terlihat dari luar.
 

Statis, sesuai dengan aturan yang ada, pengunJung
 

mempnyai hak untuk mengubah aturan itu.
 

Berdasarkan ciri dan sifat rekreasi diatas maka dapat
 

disusun beberapa obyek yang paling digemari dan sifat 

kegiatannya; 

1.	 Ombak laut; dinikmati dengan olah raga seperti 

berenang, mendayung sampan, dan memancing. 

2.	 Cakrawala dan Matahari; karena keduannya sal ing 

berhubungan. Obyek wisata ini matahari tenggelam 
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dan terbit dalam sebuah cakrawala dapat dinikmati 

di .$atu te~pat saja. 

3.	 Makam Syekh Maulana Maghribi, pengunjung yang 

berziarah biasanya berusia tua, dan biasanya 

dilakukan pada hari Jumat malam dan hari-hari besar 

Islam. 

4.	 Batu Karang, dinikmati untuk tempat duduk ataupun 

pijakan untuk memancing. 

2.9. Preseden Aristek Frank Lloyd Wright 

2.9.1. Latar Belakang Hidup Frank Lloyd Wright 
.... \ 

Wright lahir di Ri.G{1land, Wi s con sin pada t ahun(~J9 dan
;) \ 

meninggal pada us i ~_?/A ahun di Phoenix, Arizona. 

Wright t idak mengenyam pendidikan secara formal 

arsitektur secara mendalam, tetapi beliau bergerak sukses 

didunia bisnis. Kepakarannya di bidang arsitek dikarenakan 

dari buku-buku arsitektur yang di bacanya. 

Pada	 usia 19 tahun ia mulai bekerja sebagai assisten 

Louis Sullivans, dari sinilah beliau memperoleh limu llmu 

tambahan hingga memperkuat ide-ide disainnya. 
. I . h d k	 .Pada tahun ~9~J' Wrlg t men apat "epercayaan mendlsain 

rumah urban yang merupakan pryek pertamanya. Bangunan itu 

penuh dengan ke kua t an yang be r s i fa t pe rmanen dan t e t ap 

konsisten pada idealismenya akan pelestarian lingkungan 

terbukti pada karya-karyanya yang tetap memepertahankan 

ili'i"""",,"L .... _ ... :~ik dari bahannya maupun penataan lingkungan 

sekitarnya. 
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2.9.2. Karya-Karya Frank Lloyd Wright 

Akan dibicarakan beberapa tahap pengelompokan yang 

dimulai dari;!. Prinsip Penyusunan, yang berisikan sumbu, 

balance,hirarkhi,dan pengulangan; 2. Penyusunan Ruang, 

yang berisikan dipusatkan, linier, radial, cluster, grid, 

dan penataan ruang luar; 3. Penyusunan Masa; 4. Kwalitas 

Ruang, yang berisikan pencahayaan, penghawaan, tekstur, dan 

ornamen ; 5. Sirkulasi; dan 6. Facade. 

2.9.2.1. Prinsip Penyusunan 

Prinsip penyusunan merupakan alat visual yang 

memungkinkan bentuk dan ruang yang bermacam-macam dari 

sebuah bangunan bersama secara konsep dan persepsi dalam 

satu kesatuan. 

1. Sumbu 

Sumbu walaupun sifatnya maya tetapi merupakan sesuatu 

alat yang kuat, menguasai, mengatur, dan sarana paling 

elementer untuk mengorganisir bentuk dan ruang didalam 

arsitektur. Diperlihatkan pada Gambar 2.15. 

2. Simetris 

Wright menggunakan dua jenis simetris. Pertama adalah 

simetris bilateral yang berpedoman terhadap susunan yang 

seimbang dari unsur-unsur yang sarna terhadap sumbu yang 

sarna. Simetris yang kedua adalah simetris radial, yang 

berpedoman pada unsur-unsur yang sarna dan seimbang terhadap 

dua atau lebih sumbu-sumbu yang berpotongan pada titik 

pusat. Kedua macam simetris ini diperlihatkan pada Gambar 
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2.16 dan Garnbar 2.17. 

3. Hirarki 

Prinsip yang dipakai berlaku pada umumnya, yai tu 

perbedaan-perbedaan yang ada diantara bentuk-bentuk dan 

ruang-ruang dan menunjukan derajat kepentingan dari bentuk, 

ruang, peran fungsional formal, dan simbolis yang dimainkan 

dalam organisasinya. Diperlihatakan pada gambar 2.18. 

4. Pengulangan 

Pada Gambar 2. 19 adalah contoh pengulangan yang 

diciptakan Wright, dimana pola ini adalah suatu pola linier 

dari unsur-unsur yang rnelimpah. Perulangannya tidak benar

benar identik namun dkelompokan dengan cara diulang dengan 

mendapat perlakuan yang sarna dan mernbiarkan tiap individu 

tetap unik meskipun dalam kelompok yang s~ma. 
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2.9.2.2. Penyusunan Nasa 

Prinsip-prinsip sumbu bar1aku juga pada penyusunan 

gubahan masa. Konservasi a1am seperti biasanya tetap 

dipertahankan. Kontur tanah buat Wright adalah potensi 

tersendiri yang akan menambah kuatnya suatu karya. Dapat 

diper1ihatkan pada Gambar 2.20. 

2.9.2.3. Kwalitas Ruang 

1. Penc;:J,;'1J..r2dl'f 

Da1am sis.tem pencahayaan, intensitas dan distribusi 

cahaya akan menjelaskan bentuk ruang dan mendistorsikannya, 

__----...J • 
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dimana .cahaya akan menciptakan suasana yang semarak di 

dalam ruangan. Diperlihatkan pad a Gambar 2.21. 

2. Penghawaan 

Konsekuensinya yang cenderung pad a konservasi pada a1am 

ya i t u cenderung pada penggunaan penghawaan a 1ami. Dapa t 

dilihat pada Gambar 2.22. 

J. Tekstur 

Wright tidak ak&n membiarkan sebuah bidang tetap mu1us 

tanpa adanya tekstur pada permukaannya, pada kebanyakan 

karyanya tekstur horisontal amat mendominasi·. Terlihat pada 

Gambar 2.23. 

4. Oranamen 

Wright tidak bisa membiarkan sebuah bidang tanpa adanya 

ornamen dipermukaannya. Dari ornamen yang beliau goreskan 

tanpak adanya pengembangan dari bentuk dasar kotak pada 

daun pintu, dan ornamen semacam bentuk daun tanaman pada 

jendela, pada Gambar 2.24. 

2.9.2.4. Sirkulasi 

Ditinjau dari sirku1nsinyn dnpat menampung gernk manusia 

pada waktu mereka berkeliling, berhenti sejenak, 

beristirahat tau menikmati pemandangan sepanjang jalan. 

Pada Gambar2.25, Wright mencoba sistem sirkulasi rnenuju 

bangunan secara me I i ngkar karena peman f aa t an sit uas ~ i.;.or:. t ,_:;" 

yang mendukung kearah penyerapan view yang baik. 

2.9.2.5. Facade 

Keakraban dari facade terhadap lingkungan tetap 

dipertahankan, permainan ketinggian lantai berdasar kontur 
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tanah, bahan bangunan dari alam atap tradisional, mejadi 

ciri khas yang tetap. Terlihat pada Gambar 2.26. 

~... 
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