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BAB IV
 

ANALISA 

PENGEMBANGAN FASILITAS REKREASI PANTAI BAROMBONG 

4 . 1. Daaar Umum. 

Pengembangan Fasilitas Rekreasi Pantai Barombong, 

seoara eksternal adalah mendukung dan meningkatkan 

peran Pantai Barombong dalam konteks kepariwisataan 

di kota Ujung Pandang terhadap kota lain 

sekitarnya, sedangkan secara internal adalah 

menggali potensi alam pantai Barombong dalam usaha 

memanfaatkan elemen alamnya sebagai pendukung dalam 

pengadaan fasilitas rekreasi kota. 

4.2.	 Predikai Perkembangan PengunJung Rekreaai Panta! 

Data yang didapatkan menunjukkan adanya peningkatan 

jumlah pengunjung sebesar 33,08% pertahun. 7 

Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, jumlah 

pengunjung ; - tahun 1991 =85.026 orang 

tahun 1992 =86.714 orang 

tahun 1993 =89.530 orang 

tahun 1994 =94.952 orang. 

Dengan kenaikan rata-rata 33,08% maka diperkirakan 

tahun 2000 jumlah pengunjung menjadi sebanyak : 

Mn =Mo ( 1 + bn ) 

100 

7.	 Dinas Pariwisata KMUP~ Statistik Perkembangan Pengunjung 
Wisata~ 1995. 
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Mn =94.952 ( 1 + 33,08 x 6 ) 

100 

Mn	 = 94.952 ( 2,98 ) 

Mn	 =282.957 orang 

Sehingga rata-rata jumlah pengunjung pertahunnya 

= 282.957 x 33,08% =93.602 orang. 

Untuk jumlah pengunjung per minggu = 93.602 : 52 

= 1800 orang. 

Sedangkan jumlah pengunjung per hari =93.602 : 365 

= 256,4 orang. 

4.2.1. Titik Tolak Analisa 

A.	 Pendekatan Analisa Tapak 

adalah suatu langkah penyelesaian dalam lingkup 

pengembangan Fasilitas Rekreasi, sehingga didapat 

pengembangan fisik lingkungan pada suatu areal 

yang terbatas dalam hal ini adalah site. 

B.	 Pendekatan Analisa Pengembangan Fasilitas 

adalah usaha untuk memenuhi tuntutan pengunjung 

yang datang terutama masyarakat kota dan dalam 

usaha menggali potensi pantai. 

C. Pendekatan Analisa Elemen Pantai 

adalah sebagai faktor penentu perancangan 

fasilitas rekreasi dalam langkah penyelesaian 

pada lingkup kaitan pengembangan kawasan pantai 

terhadap unsur dan sifat kegiatan, pewadahan 

kegiatan dan perwujudan pewadahan. 
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4.2.2. Analisa Tapak 

A.	 Tapak merupakan area berkontur sedang dengan 

kondisi lahan yang memungkinkan dikembangkan. 

B.	 Tapak memiliki view yang sangat menarik, terutama 

kearah laut atau ke arah Barat. 

c.	 Elemen - elemen alam pada tapak sangat mendukung 

dihadirkannya fasilitas rekreasi sebaaai 

realisasi pengembangan. 

4.2.3. Potensi Terhadap Aspek Visual 
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Gambar 4.1. Potensi Aspek Visual. 

> Pemandangan ke laut lepas dengan pemandangan 

Pulau Kadingareng 

> Pemandangan ke arah pusat lingkungan penghijauan 

alam sekitar kawasan 

> Pemandangan kearah Rekrasi Pantai Tanjung Bunga 
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4.3. Peruntukan Wilayah Kawaaan 

Peruntukan wilayah kawasan rekreasi pantai 

Barombong terbagi dalam zona-zona yang dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

•• - .•,. •• y.~ 

~ ~ <;:··~Giry. ~ Zo""-4 ~.Juku~ 

- Afmks-f WJS~~ 
- Tl"adisiOVlal /sevt( 
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Gambar 4.2. Analisa Pendukung Kawasan 
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A. Zona Pantai, merupakan zona perlindungan 

terhadap perombakan atau buatan manusia 

(atraksi utama pariwisata), kondisi alamnya 

masih mempunyai perubahan alamiah, vegetasi 

pantai perlu perlindungan. 

Zone perlindungan menjadi daerah pelestarian 

alam, batasnya adalah garis pantai pada saat 

surut sampai pada saat pasang. 

B.	 Zona Penyangga, merupakan zona perlindungan 

pelestarian pantai yang memanjang atau meninggi 

dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh 

keadaan" alam yang dapat berubah/sengaja diubah 

bentuk dan sifat alamnya, mulai dari batas 

pantai sejauh perlu dijamin keadaan alamiahnya 

terhadap pengerusakan, erosi maupun pencemaran. 

C.	 Zona Fasilitas, yaitu zona pengembangan 

fasili tas rekreasi, merupakan zona yang 

menyediakan sarana pelayanan bagi pengunjung, 

seperti restoran ,gasebo, kios souvenir dan 

tempat rekreasi, taman dan sebagainya. 

D.	 Zona Pelayanan, zona ini mendukung zona 

fasilitas dalam pengadaan jasa dan komoditi. 

E.	 Zona Pemukiman, merupakan zona yang dapat 

mendukung keberadaan rekreasi, perlu untuk 

dilibatkan dalam usaha menjaga eksistensi 

rekreasi pantai, dalam hal ini mengikut 

sertakan dalam pengadaan atraksi wisata dan 

seni masyarakat setempat. 

____~ __ ,_~ _ __.J 
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F. Sekolah pelayaran, sebagai faktor pendukuns 

hadirnya fasilitas rekreasi namun perlu 

mempertimbangkan jalur kapal akan sangat 

menganggu apabila tidak diberi batas atau tanda 

pada laut, sedangkan pada kondisi batas lahan 

diusahankan adanya pembatas yang mampu 

menghidupkan suasana keduanya yaitu dengan 

menghadirkan elemen-elemen pantai sebagai 

pembatasnya. 

4.3.1. Analisa Perletakan Fasilitas Rekreasi 

l..ALolt. 
~-----------

Gambar 4.3. Perletakan Fasilitas Rekreasi. 

A. Privat 

B. Semi Privat 

c. Publik 

D. Service 

E. Pengelolaan 

4.3.2. Sistim Hubungan Fasilitas 

Sistim hubungan yang dimaksudkan adalah untuk 

tidak mencampur adukkan antara fasilitas rekreasi 
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dengan kawasan/lingkungan sekitar. Adapun sistim 

pembatasan yang dilakukan adalah ; 

a.	 Pemukiman dengan fasilitas rekreasi diharapkan 

ada jarak untuk tidak saling terganggu, untuk 

itu perlu penataan yang seksama. 

b.	 Diharapkan adanya hubungan interaksi antara 

fasilitas yang satu dengan yang lain guna 

memudahkan dalam pemanfaatan fasilitas 

c.	 Adanya perbedaan tingkat pemakaian antara 

fasilitas dan ruang lain untuk dibedakan 

penggunaanya; langsung atau tidak langsung. 

4.4. Pengaruh Unaur Alam. Terhadap Perancangan 

Pengaruh unsur alam atau elemen alam sangat 

kuat dalam perancangan, hal ini perlu dipertimbang

kan guna memanfaatkan potensinya terhadap obyek. 

Selain itu untuk mendapatkan keharmonisan antar 

lingkungan buatan dan lingkungan alam terhadap 

fasilitas yang akan k1ta hadirkan. 

4. 5. Analiaa Elemen Alam Pantai Barombong 

Elemen alam pada umumnya terdiri dari dua elemen 

yaitu; yang bisa ditata dan elemen yang tidak 

bisa ditata, seperti; 

a.	 Yang bisa ditata, merupakan elemen alam yang 

tidak bisa diolah namun dalam perancangan sangat 

berpengaruh oleh karenanya penyesuaian bangunan 

sangat menentukan untuk memanfaatkan potensinya, 

seperti : tiupan angin, kontur, sinar matahari, 

suara gesekan daun, iklim . 

,. 
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b.	 Yangtak bisa ditata, merupakan elemen alam yang 

dapat menciptakan suasana yang diinginkan, elemen 

tersebut adalah ; batu-batuan dan flora serta 

fauna. Adapun elemen alam yang biaa dimanfaatkan 

dan diolah berdasarkan sifat dari elemen-elemen 

alam adalah 

1.	 Fauna, merupakan obyek yang ada dilaut, sering 

dimanfaatkan untuk rekreasi memancing serta 

jenis burung sebagai obyek pandangan mata, yang 

dapat dinikmati pada waktu-waktu tertentu 

banyak menghiasi pepohonan maupun sekitar laut 

terutama pada musim kemarau. 

2. Flora, obyek alam yang dapat dimanfaatkan 

sebagai ; penyejuk, peneduh dan juga aebagai 

pembataa ruang. 

Contoh untuk flora yang dapat dimanfaatkan 

sebagai penentu perancangan 

- Jenis pohon keras / Perdu 

-
1' __~ 
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- Jenis pohon kecil/rumput 

3.	 Batu-batuan 

Merupakan bentuk elemen yang dapat dimanfaatkan 

sebagai jalan atau pedestrian, atau obyek 

penarik yang diolah sebagai bentuk yang bisa 

dinikmati. 

4.	 Kontur 

Merupakan bentuk elemen alam yang dapat diolah 

sebagai kombinasi bentuk alam dengan buatan 

dalam penataan ruang atau wujud bangunan. 



46 

5.	 Iklim, merupakan wujud alam yang tidak biaa 

ditata seperti matahari dan angin, hal ini akan 

aangat berpengaruh dalam perencanaan ruang, 

untuk itu perlu diperhatikan dalam penataan 

ruangnya untuk menghindari kelebihan sinar 

maupun kelebihan angin. 

i\"tfi'11 AvtfiY1 
~~ ~ OAY"At=

'Ba~& .,.'"",tl."~ 
--~ 

6.	 View, untuk mendapatkan view yang baik, maka 

orientaai perletakan bangunan perlu diarahkan 

ke obyek yang memungkinkan menarik pandangan 

mata dan berkeaan bebaa. 

~~ 

-.
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4.6.	 Ana1iaa Pendaerahan 

Dari hasil ana1isa diatas dapat diterapkan ke site 

berdasarkan pertimbangan kondisi a1am yang sesuai 

dengan sarana fasilitas dan fungsi bangunan dan 

tuntutan persyaratan fasilitas lingkungan rekreasi. 

Adapun pendaerahan tersebut adalah ; 

--~ 
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Gambar 4.4. Pendaerahan Fasilitas Rekreasi. 

4.7.	 Uau1an Bentuk Penataan Kawasan Fasilitas Pantai 

A.	 Bentuk Bangunan, bentuk fasilitas disesuaikan 

dengan bentuk tradisional setempat dipadu dengan 

bentuk modern sebagai perpaduan bentuk. 

B.	 Jarak Bangunan, dalam penataannya perlu ada jarak 

antara bangunan agar view baik dan juga adanya 

transparansi antara bangunan dengan alamo 

----~ 
I 
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c.	 Ketinggian Bangunan,diharapkan tidak lebih tinggi 

dari elemen alam atau dari pohon kelapa hal ini 

untuk menjaga keharmonisan fasilitas dengan alamo 

D.	 Pemukiman, pemukiman ditata untuk mendukung 

rekreasi pantai dan agar dapat membantu 

menghidupkan kreatifitas masyarakat setempat. 

E.	 Jalan Alternatif, penataan ulang jalan tanah yang 

ada di sebelah Timur kawasan guna mengaktifkan 

atau menghidupkan kawasan pemukiman tersebut. 

F.	 Pemanfaatan Pantai 

- Flora, untuk meningkatkan kualitas pantai, maka 

perlu ditanami pepohonan sebagai penyejuk dan 

sebagai pengarah sirkulasi. 

-	 Pasir, kondisi pantai perlu dijaga 

kebersihannya sehingga pasir dapat selalu 

dipakai sebagai area rekreasi yang baik. 

G.	 Shelter, 

menghadirkan shelter sebagai tempat untuk 

dapat menikmati keindahan alam tanpe. harU6 

terkena sinar matahari dan perlu perawatan. 


