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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kedudukan Kabupaten Malang pada saat ini adalah wilayah dengan fungsi utama 

sebagai penunjang sistem metropolitan di Propinsi Jawa Timur dan sekaligus menjadi pusat 

pertumbuhan pertanian, industri dan pariwisata. Pernyataan ini tercantum pada lampiran 

Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor 2 Tahun 2011 yang memuat tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015. Kabupaten Malang 

dijadikan ikon promotif dengan dicanangkannya slogan promosi daerah yaitu : Kabupaten 

Malang sebagai Bumi Agro-Wisata yang termuka di Jawa Timur. 

Pariwisata yang dimiliki Kabupaten Malang sangatlah beragam dan berpotensi untuk 

dikembangkan karena pertambahan jumlah wisatawan yang terus menerus meningkat dari 

tahun ke tahun. Jenis wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Malang dibagi atas dua yaitu 

wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. Wisatawan nusantara pada tahun 2010 

berjumlah 1.938.066 orang, pada tahun 2011 berjumlah 2.101.822 orang , pada tahun 2012 

berjumlah 2.517.248 orang, dan pada tahun 2013 sebesar 5.034.496. Wisatawan 

mancanegara pada tahun 2010 berjumlah 4.187 orang, pada tahun 2011 berjumlah 9.983 

orang, pada tahun 2012 berjumlah 33.226 orang, dan pada tahun 2013 berjumlah 66.542 

orang. Dari jumlah kedua jenis data kunjungan wisatawan, Kabupaten Malang benar-benar 

mengalami peningkatan jumlah yaitu pada tahun 2010 berjumlah 1.942.253 orang dan pada 

tahun 2013 mencapai jumlah  5.100.948 orang. 

Dari sekian banyak wisata unggulan yang ada di Kabupaten Malang, wisata pantai 

selatan merupakan objek wisata penyumbang jumlah wisatawan terbesar. Pemerintahan 

Provinsi Jawa Timur melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.6 Tahun 2012 

tentang pengelolaan dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil tahun 2012-

2032 menetapkan Pantai Balekambang dan Pantai Ngeliyep sebagai salah satu jalur 

pengembangan zona pariwisata yang diutamakan. Menurut Rencana Umum Tata Ruang 

Kawasan Pesisir Selatan Kabupaten Malang Tahun 2005, penunjang kegiatan pariwisata di 

kawasan pantai selatan Kabupaten Malang yang dapat menambah daya tarik wisatawan 

adalah adanya kegiatan – kegiatan yang bersifat rutin terjadi setiap tahunnya. Kegiatan  

tersebut berupa kegiatan ritual yang dilakukan  produk setempat. Kegiatan biasa dilakukan 

di Pantai Balekambang yaitu Nyepi dan Petik Laut (1 Saka dan 1 Suro). Di Pantai Ngliyep  
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yaitu Labuhan (1 Suro), dan Pantai Sendangbiru yaitu mandi di Sumber Air Pulau Sempu 

(7-8 Syawal). Beberapa pantai yang telah dilengkapi dengan fasilitas penunjang dan jasa 

pariwisata yang cukup lengkap sampai saat ini adalah Pantai Balekambang, Pantai Ngliyep 

dan Pantai Sendangbiru, namun kondisinya belum memenuhi harapan Pemerintahan 

Kabupaten Malang. Pada tahun 2014 dan ditahun-tahun berikutnya Dewan Perikanan dan 

Kelautan dan Pemerintahann Kabupaten Malang fokus mengembangkan objek wisata pantai 

dengan memamerkan keindahan pantai selatan ke negara-negara dalam kegiatan yang 

bertajuk Internasional Tourism Bourse (ITB). Dari pameran tersebut diharapkan pantai 

selatan dapat menambah peluang kedatangan para wisatawan mancanegara dari berbagai 

negara. 

Data pengunjung daya tarik wisata di Kabupaten Malang yang diperoleh dari Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan menunjukan bahwa dari sekian banyak jumlah wisatawan yang 

berkunjung ke pantai, Pantai Balekambang merupakan yang penyumbang jumlah terbesar 

pengunjung wisman dan wisnus. Peningkatan jumlah wisatawan tiap tahunnya ini 

dipengaruhi oleh kemudahan akses menuju ke Pantai Balekambang karena perbaikan jalan 

terus menerus dilakukan. Perencanaan Jalur Lintas Selatan yang akan dilaksanakan 

menghubungkan lokasi- lokasi wisata di Kawasan Selatan Jawa Timur, pastinya juga akan 

menambah kemudahan akses menuju pantai pantai di selatan Jawa Timur.  

Pembangunan Jalur Lintas Selatan merupakan potensi yang sangat besar karena dapat 

mendatangkan lebih banyak lagi wisatawan, karena selama ini para wisatawan cukup 

kesulitan dalam mengakses objek-objek wisata didaerah Selatan Pulau Jawa. Nantinya 

dengan adanya fasilitas jalan yang memenuhi dan mempermudah akses para wisatawan, 

objek-objek wisata juga dapat berkembang pesat, dapat menambah pemasukan daerah, dan 

pembangunan dapat terus dilaksanakan menjadi lebih baik lagi.  

Sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Jasa Yasa tahun 2014 

Pantai Balekambang terus dikembangakan demi pelayanan usaha wisata dan meningkatkan 

jumlah wisatawan, dibuktikan dengan banyaknya rencana pembangunan yang akan berjalan 

diantaranya hotel, cafetaria, tower telekomunikasi, permainan anak, kolam renang dan masih 

banyak lagi. Peningkatan Pantai Balekambang terlihat dalam data jumlah kunjungan pada 

tahun 2010 sebesar 252.489, tahun 2011 sebesar 287.051, pada tahun 2012 sebesar 312.328, 

dan pada tahun 2013 sebesar 259.749. 

Menurut Kabid Objek Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pengembangan 

dimulai dengan pembangunan hotel berbintang satu terlebih dahulu, serta pembangunan 

pintu gerbang masuk, shelter, jogging track, pendopo dan toilet. Diperkuat juga oleh 
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keputusan Direktur Jendral Bina Marga, Kementrian Pekerjaan Umum, bahwa ada 8 

Kabupaten yang akan dikembangkan, Kabupaten Malang termasuk dalam pengembangan 

ini. Pengembangan berupa infrastruktur jalan guna memaksimalkan potensi dibidang 

pertanian, perkebunan, kelautan, industri, perikanan dan pariwisata. 

1.1.1.Potensi Pantai Balekambang 

Pantai Balekambang terletak di Desa Srigonco yang termasuk wilayah Kecamatan 

Bantur Kabupaten Malang yang memiliki luas sekitar kurang lebih 20 HA. Potensi alam 

yang dimiliki Pantai Balekambang sangatlah beragam. Kondisi lahannya cenderung landai, 

akan tetapi semakin ke arah utara semakin berbukit sehingga bentukan tanah yang berkontur 

menambah keberagaman view. Pantai Balekambang adalah pantai landai yang mempunyai 

2 macam jenis ombak kecil dan ombak besar sehingga pengunjung dapat bermain air pantai 

dengan memperhatikan batasan-batasan yang telah ada. Pantai Balekambang terletak sangat 

strategis karena berada diantara dua pantai yaitu Pantai Regent dan Pantai Kondang Merak. 

Pantai Balekambang memiliki binatang laut berupa bermacam-macam ikan besar 

seperti ikan pari yang menjadikan ciri khas pantai. Adanya aktifitas masyarakat yang 

mencari ikan pada saat surut, merupakan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh pantai lain. 

Pada saat pantai surut terlihat batu-batu karang yang indah, pantai ini mempunyai tiga pulau 

kecil yaitu Pulau Ismoyo, Pulau Wisanggeni, dan Pulau Anoman. Ketiga pulau tersebut 

dihubungkan dengan sebuah jembatan yang mempunysi lebar 1 m dan berjarak dari darat ke 

pulau sekitar 100m dan terdapat bangunan sebuah Pura di Pulau Ismoyo. Kemiripan kondisi 

tersebut, menjadikan Pantai Balekambang sering disebut-sebut mirip dengan objek wisata 

Tanah Lot di Pulau Bali.  

Dari segi regili, Kawasan Pantai Balekambang ini juga memiliki daya tarik tersendiri 

yaitu adanya ritual keagamaan Jalanidhipuja yang dilakukan oleh pemeluk agama Hindu 

atau dalam bulan Syura, acara petik laut yang dilakukan tiap tahun, dan upacara tradisional 

Labuhan. Pura yang terletak di Pulau Ismoyo bernama Pura Luhur Amartha Jati ini dapat 

menarik jumlah wisatawan hingga 10.000 sampai dengan 15.000 pengunjung per harinya. 

Di Kawasan Pantai Balekambang dilalui oleh sungai kecil sehingga memiliki dua area 

yaitu area barat dan area timur. Sungai kecil ini diminati oleh para orang tua yang sedang 

membawa putra putrinya kecilnya untuk berenang, karena lebih aman dan jauh dari bibir 

pantai. Pada saat pasang, sungai ini dapat digunakan sebagai berenang karena 

kedangkalannya dirasa cukup aman, apabila surut tidak dapat digunakan berenang karena 

hanya berupa tanah berlumpur. Karena daerah sungai kecil ini sedikit berlumpur tak heran 
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terdapat vegetasi berupa pohon mangrove disekitarnya, menambah keberagaman vegetasi di 

area Pantai Balekambang.  

Pada area barat berbatasan dengan semenanjung yang sangat tinggi, batas fisik inilah  

yang memisahkan antara Kawasan Pantai Balekambang dengan Pantai Kondang Merak. 

Pada area barat ini belum dibangun fasilitas apapun, hanya terdapat jembatan yang 

menghubungkan ke Pulau Anoman, sehingga tidak ada sumber kebisingan. Kondisi lahan 

pada area barat lebih berbukit dibandingkan area timur. Pada atas bukit dapat menangkap 

pemandangan yang indah karena dapat melihat laut dari ketinggian. Berbeda sekali dengan 

area timur yang cenderung landai dan sudah terbangun fasilitas wisata yang cukup lengkap 

sehingga sangat ramai oleh pengunjung. 

Untuk menjangkau area barat Pantai Balekambang dapat dilalui dengan tiga cara, cara 

pertama berjalan kaki melewati jembatan ke Pulau Wisanggeni terlebih dahulu, cara kedua 

berjalan kaki melewati sungai kecil pada saat air laut surut, dan cara ketiga melewati Jalur 

Lintas Selatan apabila ingin membawa kendaraan, akan tetapi kondisi saat ini hanya dapat 

dilalui oleh kendaraan roda dua karena jalan masih belum teraspal dan belum diperlebar. 

1.1.2.Fasilitas Akomodasi di Pantai Balekambang. 

Kawasan Pantai Balekambang merupakan pantai yang sudah dikelola, akan tetapi 

hanya pada area timur. Pada area timur dipenuhi oleh kios-kios dagangan maupun pedagang 

kaki lima liar dan belum tertatanya area parkir. Serta kurangnya jumlah fasilitas seperti gardu 

pandang, tempat berteduh, tempat sampah, fasilitas permainan alternatif dan sarana 

penunjang. Fasilitas akomodasi yang tersedia di Pantai Balekambang berupa 10 kamar 

penginapan sederhana dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Fasilitas lainnya berupa 

shelter yang dilengkapi dengan kursi semen, tempat ibadah berupa Mushola, MCK, pendopo 

dan pos jaga. Saat ini Pantai Balekambang mempunyai program andalan yaitu one stop 

tourism service, yaitu pelayanan selama 24 jam penuh guna memberikan pelayanan lebih 

bagi para wisatawan, hal ini ditunjang pula dengan masuknya sumber listrik PLN pada 

Tahun 2012. 

Pemerintah Kabupaten Malang  terus mengupayakan pembangunan fasilitas 

akomodasi untuk menambah pendapatan daerah dan untuk meningkatan jumlah pengunjung 

disetiap tahunnya, karena kebutuhan akan fasilitas akomodasi sangat penting bagi para 

wisatawan yang menginap maupun tidak menginap, karena penambahan fasilitas akomodasi 

dapat memenuhi kebutuhan wisatawan seperti tidur , menikmati kawasan pariwisata dari 

tempat yang berbeda, menambah daya tarik kawasan , dan memenuhi kebutuhan tambahan 
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yang tidak terdapat di Kawasan Pariwisata Pantai. Hal tersebut telah terbukti dengan melihat 

peningkatan jumlah para pengunjung yang menginap di penginapan sederhana yang sudah 

tersedia di Pantai Balekambang meskipun hanya tersedia 10 kamar. Jumlah frekuensi 

pemakaian kamar pada tahun 2010 sebesar 711, tahun 2011 sebesar 794, tahun 2012 sebesar 

456, tahun 2013 sebesar 727 dan tahun 2014 sebesar 960.  Pada bulan Februari 2012 sampai 

Juni 2013 kamar penginapan  sedang dalam  renovasi sehingga mengalami penurunan 

jumlah. Hal ini membuktikan bahwa fasilitas akomodasi sangat dibutuhkan didalam 

kawasan pariwisata karena dapat menyumbang pendapatan dan jumlah kunjungan 

wisatawan. 

1.1.3.Perancangan Resort di Kawasan Pantai Balekambang 

Pembangunan akses menuju ke kawasan wisata semakin menambah kemudahan dalam 

menghubungkan pantai - pantai selatan di Pulau jawa . Rencana pembangunan jalan Jalur 

Lintas Selatan ini telah sesuai dengan Rencana Teknik Ruang Kawasan Pariwisata 

Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2006 yaitu pembangunan akses menuju ke dalam 

kawasan wisata berada pada sisi utara. Sehingga pada sisi selatan yang terkena batas 

sempadan pantai dimanfaatkan sepenuhnya untuk area wisata berupa lahan hijau. Area 

sempadan ini dapat berfungsi sebagai area sabuk hijau kawasan pantai yang berfungsi 

sebagai pelindungi area dibelakangnya dari gelombang tinggi maupun pasang tinggi. 

Kawasan Pantai Balekambang memiliki kondisi lahan cenderung landai, akan tetapi 

di area barat lebih berkontur dibandingkan pada area timur. Kondisi kontur area barat lebih 

bervariasi dan memiliki ketinggian lebih tinggi, sehingga dapat melihat keseluruhan 

Kawasan Pantai Balekambang dari puncak tertinggi. Area barat lebih unggul dalam 

menangkap view positif lebih banyak karena kondisi fisik area barat yang lebih bervariasi. 

Dengan variasi yang dimiliki area barat maka dapat menciptakan alternatif dalam peletakan 

bangunan resort agar penataan masa bangunan resort memiliki ciri khas tersendiri yaitu 

menyesuaikan dengan kondisi lansekapnya.  

Tidak ada sumber kebisingan yang berarti pada area barat karena tidak ada fasilitas 

lingkungan maupun fasilitas wisata. Keberadaan vegetasi pada Kawasan Pantai 

Balekambang didominasi oleh pohon dengan tajuk lebar dan pada area sungai kecil yang 

cenderung berlumpur terdapat pohon mangrove. Vegetasi tersebut nantinya dapat tetap 

dilestarikan maupun ditambahkan sesuai dengan fungsi, serta dapat dijadikan daya tarik pada 

Kawasan Pantai Balekambang. 
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   Isu lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan pantai khususnya di Pantai 

Balekambang diantaranya yaitu rusaknya lingkungan akibat pasang laut yang terus menerus 

mengikis daerah bibir pantai dan penurunan kualitas mangrove yang terjadi di Pantai Selatan 

Kabupaten Malang. Pantai Balekambang merupakan pantai yang belum pernah mengalami 

bencana tsunami dan hanya mengalami beberapa kejadian gelombang tinggi. Gelombang 

tertinggi yang pernah terjadi pada Kawasan Pantai Balekambang setinggi 5 meter dari bibir 

pantai akibat dampak dari Badai Siklon Tropis Narelle pada tahun 2013, sedangkan 

gelombang tinggi 10 tahun terakhir ini memiliki ketinggian limpasan antara 0,5meter- 2,5 

meter, dengan pasang tinggi rata rata pada 5 tahun terakhir setinggi 1,2 meter. 

Pengolahan limbah di Kawasan Pantai Balekambang juga harus diperhatikan agar 

limbah tidak langsung dibuang ke laut. Dibutuhkan cara pengolahan limbah agar laut tidak 

tercemar. Kawasan Pantai Balekambang sampai saat ini belum memiliki pengolahan limbah 

secara khusus dan masih menggunakan air asin sebagai kebutuhan utama, hal ini disebabkan 

karena belum menemukan sumber air tawar. 

Dalam Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Pesisir Selatan Kabupaten Malang 

Tahun 2005 tentang perencanaan pariwisata di Kabupaten Malang disebutkan bahwa :  

a. Bentuk bangunan penginapan disesuaikan dengan budaya setempat 

b. Peletakan bangunan tidak menutupi view/arah pandang yang baik, dan berada pada 

lokasi yang tidak menghalangi arah pandang yang baik, terutama pada yang tidak 

membahayakan pengunjung maupun ekosistem setempat. 

c. Tinggi bangunan tidak menghalangi arah pandang yang baik, terutama pada lokasi-

lokasi cagar budaya/objek wisata budaya dan kerapatan bangunan tidak menyalahi 

aturan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. 

Beradasarkan Kebijakan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Pesisir Selatan 

Kabupaten Malang Tahun 2005, bahwa dalam membangun sebuah penginapan diwajibkan 

memperhatikan view, keselamatan, dan peraturan setempat. Oleh karena itu resort dengan 

konsep pendekatan lansekap yang memanfaatkan sumber daya alam dan buatan dapat 

dijadikan alternatif dalam menyelesaikan masalah tersebut. Keselamatan para pengunjung 

maupun ekosistem dapat diwujukan dengan kriteria perancangan bangunan resort pantai 

yang dapat menjaga lingkungan, memperhatikan struktur bangunan, bentuk dan tampilan 

bangunan yang sesuai dengan lingkungan setempat.   
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1.2. Identifikasi masalah 

Identifikasi masalah dalam pengembangan KawasanPantai Balekambang adalah: 

a. Perlunya pembangunan akomodasi berupa penginapan di wilayah pantai selatan. 

b. Adanya pembangunan Jalur Lintas Selatan untuk akses menuju kawasan wisata di 

Pantai Selatan Kabupaten Malang 

c. Isu lingkungan di Kawasan Pantai Selatan Balekambang  

1.3. Rumusan Masalah 

Bagaimana rancangan resort dengan pendekatan lansekap di Kawasan Pantai Selatan 

Balekambang. 

1.4. Batasan masalah 

Batasan masalah dalam resort dengan pendekatan lansekap di Kawasan Pantai 

Selatan Balekambang: 

a. Pengembangan Pantai Selatan Balekambang yang sesuai dengan lingkungan dan 

didukung oleh pembangunan akses Jalan Lintas Selatan. 

b. Batasan tapak dibatasi pada pengembangan Kawasan Pantai Balekambang. 

1.5. Tujuan dan Kegunaan 

1.5.1. Tujuan 

Tujuan dari merancang resort di pantai selatan Balekambang adalah: 

Merancang resort dengan pendekatan lansekap di Kawasan Pantai Selatan 

Balekambang. 

1.5.2. Kegunaan 

Kegunaan yang dapat diperoleh dengan merancang resort di Kawasan Pantai Selatan 

Balekambang adalah: 

a. Bagi akademis 

Sebagai masukan untuk ilmu arsitektur dalam merancang resort di Kawasan 

Pantai Balekambang yang sesuai dengan kondisi lansekap pantai selatan. 

b. Bagi lingkungan 
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Mampu menggali potensi dan menambah daya tarik Pantai Balekambang dengan 

tetap menjaga keselamatan lingkungan dan mengurangi dampak kerusakan 

lingkungan. 

c. Bagi wisatawan 

Memberikan kenyamanan berwisata, menambah pengalaman berbeda dan 

mewadahi aktifitas para wisatawan, sehingga wisatawan dapat menikmati Kawasan 

Pantai Balekambang. 
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Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran 

 

IDENTIFIKASI MASALAH 

 

a. Perlunya pembangunan akomodasi 

berupa penginapan di wilayah pantai 

selatan. 

b. Adanya pembangunan Jalur Lintas 

Selatan untuk akses menuju kawasan 

wisata di Pantai Selatan Kabupaten 

Malang 

c. Isu lingkungan di Kawasan Pantai 

Selatan Balekambang  

 

LATAR BELAKANG 

 

1. Akses jalan yang terus diperbaiki serta 

adanya rencana pembangunan jalan Jalur 

Lintas Selatan yang dapat menambah 

jumlah wisatawan (Peraturan Daerah 

Kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2010) 

2. Letak yang strategis karena berada dekat 

di antara Pantai Regent dan Pantai 

Kondang Merak. 

3. Salah satu objek wisata yang sedang 

dikembangkan oleh Pemerintah 

Kabupaten Malang, dengan 

memperbanyak pembangunan 

akomodasi (Rencana Kerja dan 

Anggaran Perusaahan tahun 2014  

PD.Jasa Yasa) 

4. Pantai balekambang termasuk dalam 

jalur pengembangan wisata (Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Timur No.6 Tahun 

2012) 

5. Memiliki potensi sumber daya alam dan 

buatan. 

 

BATASAN MASALAH 

a. Pengembangan Pantai Selatan 

Balekambang yang sesuai dengan 

lingkungan dan didukung oleh 

pembangunan akses Jalan Lintas 

Selatan. 

b. Batasan tapak dibatasi pada 

pengembangan Kawasan Pantai 

Balekambang. 

RUMUSAN MASALAH 

 

Bagaimana rancangan resort dengan 

pendekatan lansekap di Kawasan Pantai 

Selatan Balekambang. 

 

TUJUAN 

Merancang resort dengan pendekatan 

lansekap di Kawasan Pantai Selatan 

Balekambang 


