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RINGKASAN 

 
Dwi Risky Mauliah, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, Juli 2018, Kawasan 
Wisata Waterpark di Pantai Amal Tarakan, Dosen Pembimbing: Lisa Dwi Wulandari. 

 

Penelitian ini dilakukan dilakukan di Kota Tarakan. Kota Tarakan memiliki posisi yang 

strategis bagi provinsi Kalimantan Utara, yaitu merupakan pintu gerbang dan pusat transit 

perdagangan antar pulau di wilayah Kalimantan Utara, dan juga antar negara dikawasan ini 

yaitu Indonesia-Malaysia-Philipina. Salah satu objek wisata yang menjadi primadona di kota 

ini adalah Pantai Amal. Pantai Amal merupakan salah satu wisata bahari yang ada di Tarakan. 

Pantai Amal ini terletak di Kecamatan Tarakan Timur, Kelurahan Pantai Amal. Pada daerah 

timur ini, pemerintah sedang merencanakan pengembangan objek wisata dan bahari. 

Pantai Amal ini bukan hanya sekedar objek wisata pantai biasa, namun kawasan ini juga 

menjadi tempat merayakan acara adat. Acara adat tersebut dilaksanakan setiap tanggal 15 

Desember setiap 2 tahun sekali, sekaligus untuk memperingati ulang tahun Kota Tarakan. 

Acara adat ini disebut dengan “Iraw Tengkayu”. Hal ini merupakan hal yang paling menarik 

wisatawan untuk datang ke Tarakan pada bulan Desember . 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa faktor alam dan faktor budaya dapat 

berpengaruh juga dalam merancang suatu objek kawasan wisata waterpark. Proses 

perancangan ini juga dikaitkan dengan standart-standart perancangan suatu objek kawasan 

wisata waterpark. Berdasarkan standart tersebut dapat menghasilkan variabel yang nantinya 

akan di analisis hingga memunculkan suatu sintesa yang dapat membantu dalam mengkonsep 

perancangan kawasan wisata waterpark. Hasil dari perancangan ini diharapkan dapat menjadi 

acuan dalam pengembangan kawasan wisata waterpark dimasa yang akan datang. Pendekatan 

perancangan ini yaitu deskriptif-kualitatif, dengan cara mendeskripsikan atau menceritakan 

kembali secara tertulis hasil dari survei lapangan dan hasil wawancara dengan pemerintah 

setempat tentang konsep pengembangan kawasan wisata waterpark. Metode perancangan yang 

digunakan yaitu metode pragmatis. 

Dari analisis yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa faktor alam sangat 

berpengaruh karena dapat mempengaruhi bentukan massa hingga orientasi bangunan. Suatu 

kawasan wisata juga harus memperhatikan nilai-nilai kebudayaan yang ada disekitar tapak, 

sehingga tetap dapat berkaitan antara kawasan wisata dengan masyarakat sekitar. Hal ini dapat 

berupa memberi fasilitas yang dapat menunjang kegiatan kebudayaan tersebut. Untuk 

penunjang faktor kebudayaan yaitu dengan membuat auditorium outdoor yang dapat dinikmati 

oleh semua pengunjung wisata yang fungsinya sebagai penahan abrasi sekaligus menjadi 

tempat bersantai. 

 

Kata kunci: kawasan wisata, waterpark, faktor alam, faktor budaya 
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SUMMARY 

 

Dwi Risky Mauliah, Department of Architecture, Faculty of Engineering, Universitas 

Brawijaya, July 2018, Waterpark Tourism Area at Tarakan Amal Beach, Supervisor: Lisa Dwi 

Wulandari. 

 

 This research was conducted in Tarakan City. The city of Tarakan has a strategic 

position for the province of North Kalimantan, which is the gateway and transit point of inter-

island trade in the region of North Kalimantan, and also between the countries of this region 

namely Indonesia-Malaysia-Philippines. One of the tourist attraction that became the prima 

donna in this city is Amal Beach. Amal Beach is one of the nautical tourism in Tarakan. This 

Amal Beach is located in the District of Tarakan Timur, Amal Beach Village. In the eastern 

region, the government is planning the development of tourism and maritime objects. 

 Amal Beach is not only looking for ordinary beach attractions, but this area is also a 

place of traditional events. The event is held every December 15 every 2 years, as well as to 

commemorate the anniversary of Tarakan City. This traditional event is called "Iraw 

Tengkayu". This is the most interesting thing for tourists to come to Tarakan in December. 

This study aims to determine the factors and factors that can affect the space in the object 

airpark attractions. The design process is also with the standard-standard converter used for 

waterpark tourist object area. Based on these standards can be generated variables that will be 

edited to be able to break the synthesis that can help in drafting the design of the park waterpark 

park. The results of this design is expected to be a reference in the development of waterpark 

park in the future. The approach of this research is descriptive-qualitative, by way of describing 

or describing the result from field survey and result of interview with government about 

concept of development of waterpark tourism area. The design method is a pragmatic method. 

 From the analysis, it can be concluded that natural factors are very influential because 

they can influence mass formation to building satisfaction. A tourist area should also pay 

attention to the values that exist in the site, and can be called a tourist area with the surrounding 

community. This can be done by providing facilities that can support these activities. To 

support the cultural factors that is by making an outdoor auditorium that can be enjoyed by all 

visitors who are used as anchoring abrasion as well as a place to relax. 

 

Keywords: tourist area, water park, natural factor, cultural factor 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

1.1.1  Kondisi Kota Tarakan  

Kota Tarakan adalah sebuah kota yang terletak di sebelah timur Pulau Kalimantan 

bagian utara. Tarakan berasal dari bahasa tidung yang artinya tempat singgah.  Sesuai dengan 

namanya pulau ini berfungsi sebagai tempat persinggahan atau tempat istirahat. Kota 

Tarakan memiliki posisi yang strategis bagi provinsi Kalimantan Utara, yaitu merupakan 

pintu gerbang dan pusat transit perdagangan antar pulau di wilayah Kalimantan Utara, dan 

juga antar negara dikawasan ini yaitu Indonesia-Malaysia-Philipina. (Sumber Statistik 

Daerah Kota Tarakan 2014) 

Kota Tarakan memiliki posisi strategis dalam pengembangan pariwisata baik 

pariwisata yang ada di Kota Tarakan dan juga pariwisata yang ada di sekitar Kota Tarakan.  

Kota Tarakan yang dicanangkan menjadi The Little Singapore menjadi kota yang paling 

mudah di jangkau dari berbagai penjuru bagi wisatawan nusantara khususnya utara 

Kalimantan Timur. Beberapa tempat dan jenis wisata yang ada di Kota Tarakan saat ini 

adalah terdiri dari wisata alam, sejarah dan budaya. Pada tahun 2013, tercatat ada 16 objek 

wisata yang ada di Kota Tarakan.  

Salah satu objek wisata yang menjadi primadona di kota ini adalah Pantai Amal. 

Pantai Amal dengan garis pantai 1,7 Km dan lebar 200 m memiliki topografi yang datar dan 

vegetasi yang baik. Pada objek wisata ini terjadi peningkatan pengunjung pada bulan-bulan 

tertentu. Berdasarkan sumber dari Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Kota Tarakan 

(2014), menjelaskan bahwa terjadi peningkatan drastis pada bulan februari dan desember 

yaitu mencapai hingga lebih dari 10.000 pengunjung. Sedangkan pada awal pertengahan dan 

akhir tahun pengunjung yang datang mulai 5.000 hingga 7.000 tiap bulannya. Pengunjung 

terendah terdapat pada bulan april, mei, juni, dan september yaitu mulai dari 1.800 hingga 

4.000 pengunjung di tiap bulannya.  

Pantai Amal merupakan salah satu wisata bahari yang ada di Tarakan. Pantai Amal 

ini terletak di Kecamatan Tarakan Timur, Kelurahan Pantai Amal. Pada daerah timur ini, 

pemerintah sedang merencanakan pengembangan objek wisata dan bahari.Tidak hanya itu 

pemerintah juga akan memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Tarakan 

Timur ini. Perbaikan atau pengembangan sarana dan  prasarana tersebut tidak akan terlihat
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baik tanpa didukung adanya fasilitas yang menunjang daerah wisata bahari ini. (sumber: 

RTRW Kota Tarakan tahun 2012-2032) 

Pantai Amal ini bukan hanya sekedar objek wisata pantai biasa, namun kawasan 

ini juga menjadi tempat merayakan acara adat. Acara adat tersebut dilaksanakan setiap 

tanggal 15 Desember setiap 2 tahun sekali, sekaligus untuk memperingati ulang tahun 

Kota Tarakan. Acara adat ini disebut dengan “Iraw Tengkayu”. Hal ini merupakan hal 

yang paling menarik wisatawan untuk datang ke Tarakan pada bulan Desember . Selain 

itu juga Pantai Amal ini sangat jarang sepi pengunjung, karena pantai ini berada dekat 

dengan wisata agrowisata, dan Universitas Borneo Tarakan. Di pantai ini pengunjung 

tidak hanya di suguhkan pemandangan pantai, namun juga sudah tersedia rumah makan 

yang menjadi favorit masyarakat yang datang ke pantai ini.  

Pantai Amal ini juga sedang dalam perencanaan pembangunan “Waterpark”. 

Melihat dari kejenuhan masyarakat di Kota Tarakan yang merasa objek wisata yang ada 

sudah tidak menarik lagi, sehingga pemerintah merencanakan pembangunan objek wisata 

baru yaitu waterpark. Hal ini juga dikarenakan di Kota Tarakan belum memiliki objek 

wisata seperti waterpark atau waterboom. Sehingga dengan adanya objek wisata baru 

dimaksudkan pemerintah untuk mengurangi tingkat kejenuhan masyarakat di Kota 

Tarakan serta untuk menambah jumlah wisatawan yang akan datang ke Kota Tarakan 

serta untuk menarik wisatawan. Dalam perencanaan objek wisata ini juga harus 

memperhatikan lingkungan sekitar dan juga menyediakan hal yang dibutuhkan. Sehingga 

perbaikan kawasan wisata sangat membantu agar tempat wisata ini tidak hanya menjadi 

tempat wisata yang berada ditepi pantai biasa, namun juga dapat memberikan kesan ruang 

terbuka yang menarik untuk terus dikunjungi.  

Kawasan pantai amal ini merupakan kawasan pantai yang berada di wilayah 

pesisir Kota Tarakan Kalimantan Utara yang memiliki sumberdaya alam dan lingkungan 

yang menarik jika dirawat dengan baik. Namun belum sepenuhnya dikembangankan 

dalam perencanaan tapak yang memperhatikan aspek-aspek tata massa dan ruang luar 

yang mengoptimalkan keadaan lingkungan sekitarnya. Adapun tujuan dari studi ini 

adalah merancang kawasan wisata waterpark yang dapat menciptakan karya seni 

arsitektur melalui kajian nilai-nilai kearifan lokal yang sesuai dengan sumberdaya 

lingkungan dan sosial budaya masyarakat sebagai desain yang berorientasi pada kearifan 

lokal yaitu berkonsep budaya dan bahari. Sehingga pada studi kali ini akan mencoba 

mengaitkan antara kawasan wisata waterpark dengan faktor  alam dan faktor budaya. 
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Penelitian ini juga bertujuan untuk melakukan perancangan  kawasan wisata pantai amal 

dengan memanfaatkan keadaan lingkungan, manusia dan budaya, serta bertujuan untuk 

mengembangkan potensi sumberdaya alam yang sudah ada.  

 

1.1.2    Hubungan kawasan wisata waterpark  terhadap faktor alam 

      Perancangan kawasan wisata waterpark memiliki kaitan yang erat terhadap faktor 

alam. Hal ini di karenakan setiap lokasi memiliki bentuk alam yang berbeda-beda. 

Sehingga cara untuk merancang kawasan wisata juga akan berbeda. Menurut 

(rubenstein,1989) Beberapa hal yang masuk kedalam faktor alam yaitu bentuk lahan, 

topografi, hidrografi, tanah, vegetasi, satwa liar, dan faktor iklim.  

        Faktor-faktor ini sangat  berkaitan erat dalam proses perancangan kawasan wisata 

waterpark. Faktor ini juga dapat membantu untuk menentukan kriteria bangunan yang 

dibutuhkan di dalam kawasan wisata waterpark. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan 

suatu kawasan wisata yang fungsional namun tetap memiliki nilai estetika yang tinggi 

yaitu dengan dengan memperhatikan keseimbangan kebutuhan pelayanan dan 

pemeliharaan sumber daya melalui aplikasi ilmu pengetahuan dan budaya. Tujuan dari 

perancangan kawasan wisata waterpark ini adalah meningkatkan keindahan, kenyamanan 

dan keamanan lingkungan, menyelamatkan dan memperbaiki lingkungan dan membantu 

dalam pemenuhan kebutuhan manusia dalam memanfaatkan kebutuhan lahan secara 

efisien tanpa merusak sumber daya alam dalam menunjang kehidupan sosial dan 

ekonomi.  

Pada kawasan Pantai Amal ini kenyataannya masih belum adanya perancangan 

kawasan wisata khusus yang dapat menunjang estetika kawasan dan juga bangunan di 

sepanjang pantai ini. Ruang terbuka pada sepanjang pantai ini masih kurang diperhatikan, 

sehingga kawasan masih terlihat gersang dan membosankan. Selain itu masih kurangnya 

memperhatikan fasilitas penunjang bagi wisatawan yang berkunjung kepantai ini. Dengan 

adanya perancangan objek wisata waterpark ini diharapkan dapat menjadi tambahan 

fasilitas yang dapat menunjang kegiatan kepariwisataan di Kawasan Wisata Pantai Amal 

dan juga sekaligus dapat menjadi penunjang etetika di kawasan tersebut. 

 

1.1.3    Hubungan kawasan wisata waterpark terhadap faktor budaya 

Kawasan wisata waterpark juga memiliki hubungan dengan faktor 

budaya/budaya, biasanya bentuk dari suatu kawasan wisata akan mengikuti dengan 

kegiatan dan kebiasaan dari masyarakat lokal. Hanya saja pada kawasan wisata di pantai 
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amal masih belum memperhatikan hal seperti ini dan masih belum adanya langkah 

pemerintah dalam menunjang fasilitas yang dapat mengakomodasi kegiatan kebudayaan, 

dan kepariwisataan   yang ada di Kawasan Wisata Pantai Amal ini. Sehingga dalam studi 

ini akan merancang kawasan wisata waterpark yang juga dapat mengakomodasi kegiatan 

kebudayaan masyarakat lokal. Hal ini di lakukan agar tetap  menjaga kesinambungan 

antara kawasan wisata waterpark dengan masyarakat sekitar. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

1. Pemerintah kota dan masyarakat belum mengetahui bahwa suatu kawasan wisata 

harus di rancang dengan baik  

2. Beberapa hal yang dapat diperhatikan dalam perancangan suatu kawasan wisata 

waterpark yaitu faktor alam dan faktor budaya, 

3. Belum banyak yang mengetahui bahwa suatu kawasan wisata waterpark harus tetap 

saling berkaitan dengan lingkungan sekitar, 

4. Belum banyak penelitian yang merancang kawasan waterpark pada kawasan wisata 

pantai.  

1.3. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang diselesaikan dalam penelitian ini yaitu bagaimana 

merancang kawasan wisata waterpark yang sesuai dengan faktor alam dan faktor 

budaya di pantai amal? 

1.4. Batasan Masalah 

1. Pengembangan objek wisata alam/bahari merupakan rencana pemerintah Kota 

Tarakan Lokasi penelitian terletak di kawasan wisata Pantai Amal, Kelurahan Pantai 

Amal, Kecamatan Tarakan Timur. 

2. Penelitian mengenai perancangan kawasan wisata waterpark di pantai amal    

3. Pemecahan masalah di tekankan pada bagaimana merancang kawasan wisata 

waterpark yang sesuai dengan faktor alam dan faktor budaya di pantai amal 

4. Pemecahan masalah tidak memuat masalah investasi. 

1.5. Tujuan 

Merancang kawasan wisata waterpark di pantai amal yang sesuai dengan faktor 

alam dan faktor budaya. 
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1.6 Manfaat  

Manfaat dari penelitian ini yaitu ; 

1. Bagi Arsitek 

Perancangan kawasan wisata waterpark diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi suatu masukan dalam merancang 

suatu kawasan wisata. Selain itu juga dapat menjadi dorongan untuk arsitek agar lebih 

memperhatikan kawasan wisata waterpark yang berada di pantai.  

2. Bagi Pemerintah 

Perancangan kawasan wisata waterpark ini diharapkan dapat mengingatkan pemerintah 

agar lebih memperhatikan perkembangan kawasan wisata, memenuhi persyaratan kota 

yang terkait mengenai tata ruang, dan meningkatkan kesadaran untuk menjaga ruang 

terbuka sebagai aset kota. 

3. Bagi lingkungan, masyarakat, dan budaya 

Perancangan kawasan wisata waterpark ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat agar tetap menjaga lingkungan dan menaati peraturan yang ada. Manfaatnya 

untuk lingkungan diharapkan dapat mengurangi kerusakan dini pada objek wisata pada 

kawasan pesisir. Lingkungan yang baik dapat menciptakan suasana yang baik pula, 

sehingga dapat menunjang estetika pada saat adanya kegiatan kebudayaan. 

 

1.7 Sistematika Pembahasan  

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah; 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, manfaat, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan sebagai 

dasar “merancang kawasan wisata waterpark yang sesuai dengan faktor alam dan faktor 

budaya di pantai amal”. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang pengertian kawasan wisata waterpark, kriteria 

bangunan tepi pantai hingga membahas mengenai teori  yang terkait sehingga dapat 

membantu menjawab rumusan masalah. Dalam bab ini juga membahas  komparasi yang 

dijadikan pembanding dari masalah yang akan diselesaikan. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan sebagai pencapaian penelitian dalam merancang kawasan 

wisata waterpark yang sesuai dengan faktor alam dan faktor budaya di pantai amal 

meliputi metode pengumpulan data yang berupa studi literatur dan studi lapangan. Studi 

literatur juga akan memberikan gambaran hasil-hasil penelitian terdahulu yang bisa 

dijadikan bahan perbandingan untuk mengembangkan hasil penelitian ini.  

 

BAB IV PEMBAHASAN  

Bab ini membahas gambaran umum Kota Tarakan serta menganalisis tapak, dan 

menganalisis faktor-faktor alam dan budaya yang dapat mempengaruhi dalam merancang 

kawasan wisata waterpark yang sesuai dengan faktor alam dan faktor budaya di pantai 

amal. Selain itu juga menganalisis program fungsi dan aktivitas serta besaran kebutuhan 

ruang. Hal ini di lakukan agar dapat mengetahui kegiatan yang dilakukan pengunjung 

hingga luasan ruang yang dibutuhkan untuk merancang kawasan wisata waterpark yang 

sesuai dengan faktor alam dan faktor budaya di pantai amal. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan hasil akhir yang berisi kesimpulan dari apa yang telah 

dianalisis dan berisi saran dari permasalahan yang ada pada saat merancang kawasan 

wisata waterpark yang sesuai dengan faktor alam dan faktor budaya di pantai amal.  
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1.8 Kerangka Pemikiran 

 

 

  

Gambar  1.1 Diagram Kerangka Pemikir 

Potensi Kawasan 

Pantai Amal merupakan kawasan wisata yang terletak di Kota Tarakan bagian timur. Selain itu 

juga ada tempat wisata agrowisata dan wisata budaya. 

Pengembangan Kawasan 

Pada Kecamatan Tarakan Timur ini sedang dikembangkan terutama dalam sektor  

fungsi primer pemerintahan, perdagangan dan jasa, pertahanan keamanan, pariwisata, serta 

pendidikan; dan fungsi sekunder permukiman, selain itu juga akan dibangunnya tempat wisata 

“waterpark ” 

Objek Wisata dan Budaya 

Beberapa objek wisata yang ada di Kecamatan Tarakan Timur ini diperkenalkan hingga ke 

mancanegara. Salah satu objek wisata  yang paling terkenal adalah Pantai Amal. Objek wisata 

inilah yang menarik wisatawan domestik dan mancanegara untuk datang. Selain itu pada lokasi 

ini juga sering di adakan acara keadatan.   

Hubungan kawasan wisata waterpark 

terhadap faktor alam dan faktor budaya 

Dalam merancang suatu kawasan wisata faktor alam dan faktor budaya harus tetap di perhatikan, 

sehingga kesatuan antara kawasan wisata dengan kondisi lingkungan, masyarakat dan budaya 

masih tetap terjaga.   

Merancang kawasan wisata waterpark yang sesuai dengan faktor alam dan faktor budaya 

di pantai amal 

Rumusan Masalah 

Permasalahan yang diselesaikan dalam penelitian ini yaitu bagaimana merancang kawasan wisata 

waterpark yang sesuai dengan faktor dan faktor budaya di pantai amal? 
 

Tujuan 

Manfaat dan Kegunaan 

merancang kawasan wisata waterpark yang sesuai dengan faktor alamdan faktor budaya  di pantai 

amal 

Perancangan  kawasan wisata waterpark  ini di harapkan dapat bermanfaat untuk arsitek, 

pemerintah, masyarakat, dan lingkungan. Serta berguna sebagai tolak ukur dalam merancang  

objek wisata di Kota Tarakan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1    Pengertian Tempat Wisata Air atau Waterpark 

 Waterpark adalah sebuah taman hiburan yang menampilkan tempat bermain 

dengan air sebagai objek utamanya. Macam macam arena yang ada di dalam tempat 

wisata waterpark seperti seluncuran, kolam air mancur, taman air mancur, kolam 

renang, dan lingkungan untuk berjalan kaki. Waterpark juga dapat dilengkapi dengan 

beberapa jenis area selancar buatan untuk olahraga air seperti kolam gelombang atau 

FlowRider (Wikipedia).  

Kebanyakan dari masyarakat sudah menjadikan waterpark sebagai tempat 

rekreasi atau wisata yang wajib dikunjungi pada akhir pekan. Rekreasi atau wisata 

merupakan suatu kegiatan khusus yang ditentukan oleh elemen waktu, kondisi dan sikap 

seseorang dan lingkungannya. Rekreasi atau wisata meliputi pertandingan olahraga, 

santai, dan hobi. Sehingga Taman Rekreasi atau wisata Air mempunyai arti suatu wadah 

atau tempat dimana dapat menampung semua kegiatan yang dilakukan pada waktu 

senggang baik secara individual maupun secara bersama yang bersifat bebas dan 

menyenangkan, sehingga orang cenderung untuk melakukannya dimana menggunakan 

air sebagai media wahana wisatanya. 

2.2  Klasifikasi Tempat Wisata Air atau Waterpark 

        Tempat wisata air atau waterpark memiliki beberapa klasifikasi berdasarkan 

kebutuhan, lokasi dan jenis kegiatannya. Klasifikasi berdasarkan kebutuhan dapat 

dibagi menjadi atraksi, refreshing, experience, dan sarana sosialisasi. Namun 

kebanyakan dari masyarakan menjadikan arena waterpark ini sebagai tempat refreshing. 

Sedangkan klasifikasi berdasarkan lokasi waterpark ini masuk kedalam taman rekreasi 

atau wisata air laut yang berada di tepian laut (waterfront) yang lebih mengutamakan 

keindahan laut sebagai view yang menarik. Berdasarkan jenis kegiatannya taman 

rekreasi atau wisata waterpark (Hendra, 2009), dibagi menjadi; 

A. Taman rekreasi atau wisata aktif 

Suatu taman rekreasi atau wisata air yang memiliki kegiatan yang bersifat aktif dan 

sifat kegiatannya lebih menekankan pada sifat kedinamisan air. Sebagai contoh 

yaitu kolam renang, kolam arus, arum jeram, dan lain-lain
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B. Taman rekreasi atau wisata pasif 

Suatu taman rekreasi atau wisata air yang memiliki kegiatan yang bersifat pasif, 

maksudnya kegiatan taman rekreasi atau wisata air yang mengandalkan sifat statis 

air sebagai daya tarik. Sebagai contoh yaitu kolam yang tenang ataupun kolam 

pemancingan. 

 

2.3 Tinjauan Fasilitas Rekreasi atau Wisata 

2.3.1 Pengertian Fasilitas Rekreasi atau Wisata 

   Fasilitas merupakan suatu sarana yang dapat menampung sekaligus 

memudahkan untuk melaksanakan suatu fungsi dan kegiatan tertentu. Rekreasi atau 

wisata berasal dari bahasa latin yaitu re-creare, yang secara harfiah berarti membuat 

ulang.  Sedangkan rekreasi atau wisata  merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

menyegarkan kembali rohani dan jasmani seseorang. Kegiatan yang biasanya 

dilakukan pada saat rekreasi atau wisata adalah berwisata ke suatu temapat, olahraga, 

bermain, dan juga melakukan suatu hobi.  

   Dari penjelasan diatas belum dapat mewakili pengertian dari rekreasi atau 

wisata yang sebenarnya, karena belum dikaitkan dengan kegiatan yang 

sesungguhnya. Sehingga perlu ditarik beberapa pengertian rekreasi atau wisata dari 

beberapa ahli. Menurut (Prat, 1994) rekreasi atau wisata adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan di waktu yang senggang dan dapat dilakukan secara berkelompok maupun 

individual sekaligus memiliki sifat bebas dan menyenangkan, sehingga dapat 

menarik seseorang untuk melakukannya. Rekreasi atau wisata merupakan kegiatan 

yang ditentukan oleh elemen waktu , kondisi dan lingkungan. Biasanya rekreasi atau 

wisata dilakukan pada saat akhir pekan. Beberapa hal yang biasanya dilakukan pada 

saat rekreasi atau wisata meliputi olahraga, bersantai dan hobi. Sedangkan menurut ( 

George, 1959) rekreasi atau wisata merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang 

untuk mendapatkan suatu kesenangan dan kepuasan tertentu. Sifat dari kegiatan 

tersebut tergantung dari minat ataupun kesukaan seseorang. 

  Beberapa kesimpulan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan ciri ciri umum 

dari suaru tempat rekreasi atau wisata yaitu, 

1. Dilakukan pada waktu senggang atau akhir pekan 

2. Dirasakan secara psikologis terkait rasa senang, kepuasan, dan merasa lebih baik 

dari segi jasmani maupun rohani 
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3. Dilakukan tanpa suatu paksaan tertentu 

4. Memberikan manfaat bagi seseorang 

5. Fasilitas yang diberikan dapat membuat seseorang lebih aktif dan kreatif, dan  

6. Dapat dilakukan oleh semua orang. 

Suatu kebutuhan rekreasi atau wisata akan terpenuhi apabila terdapat beberapa hal 

seperti, 

1. Objek rekreasi atau wisata memiliki suatu ciri tertentu 

2. Memiliki dinamika gerak ,dan  

3. Atraksi yang di berikan tidak monoton. 

 

2.3.2 Tipe Tipe Tempat dan Bangunan Rekreasi atau Wisata  

Ada beberapa tipe bangunan rekreasi atau wisata menurut ( Eric,1981 ) yaitu, 

a. Resort/residential community 

Resort adalah suatu tempat tujuan yang digunakan dalam waktu singkat dan 

menyediakan bermacam-macam aktifitas rekreasi atau wisata, seperti penginapan, 

restauran, dan beberapa aktraksi pendukung seperti kolam renang. Resort biasanya 

terletak di daerah yang jauh dari suasana perkotaan dan umumnya didatangin untuk 

beristtirahat atau menghabiskan akhir pekan. 

b. Theme Park 

Theme Park merupakan suatu tempat untuk berekreasi atau wisata yang lebih 

di tekankan kepada atraksi-atraksi dan di buat dengan suatu pertimbangan khusus, 

seperti yang berskala besar ( Disney World ) dan yang berskala kecil ( Waterpark). 

c. Commercial Recreational 

Commercial Recreational merupakan suatu daerah perkotaan yang dibuat 

alami atau bangunan yang di khususkan sebagai tempat untuk berekreasi atau 

wisata dengan pemasaran atau tujuan konsumen yang sudah ada. Fasilitas yang 

ditawarkan pada commercial recreational ini dapat berupa kegiatan aktif ataupun 

pasif seperti health club, arcades , dan theaters. 

d. Supplemental Recreation 

Supplemental Recreation merupakan objek rekreasi atau wisata yang ditujukan 

sebagi tambahan dari fungsi utama di dalam suatu kawasan tertentu seperti pada 

kawasan perumahan, maupun komersil dan fasilitas yang ditawarkan yaitu kolam 

renang, golf course dan sebagainya. 
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2.3.3  Fungsi-fungsi rekreasi atau wisata 

Rekreasi atau wisata merupakan suatu kebutuhan yang paling dibutuhkan 

dalam kehidupan manusia dan memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan seseorang 

yaitu, 

A. Fungsi kesehatan jasmani 

Tempat rekreasi atau wisata yang memiliki fungsi untuk kesehatan jasmani 

merupakan suatu aktivitas yang yang menggunakan otot dan berguna untuk 

menambah dan memelihara kesehatan jasmani seseorang. 

B. Fungsi kesehatan mental 

Rekreasi atau wisata yang dapat memberikan suatu kemungkinan untuk 

menyalurkan tenaga fisik yang jarang di gunakan dalam kegiatan sehari hari, 

sehingga dapat mengembangkan kemampuan diri seseorang dan meningkatkan 

rasa percaya diri. 

C. Fungsi pengembangan kepribadian 

Rekreasi atau wisata dapat mengembangkan sifat sifat manusia dan sangat 

mempengaruhi perkembangan kehidupan sosial seseorang. Rekreasi atau wisata 

ini juga berguna untuk membina seseorang dalam mencapai cita-cita, 

berkerjasama dalam suatu kelompok, dan mengajarkan seseorang dalam 

menghargai hak-hak orang lain.  

D. Fungsi pencegahan kenakalan 

Rekreasi atau wisata yang dapat membantu remaja dalam menyalurkan hobinya 

dalam waktu senggang serta mengarahkan remaja untuk melakukan kegiatan 

yang lebih berguna, sehingga dapat mengurangi kegiatan yang berdampak atau 

mengarah kepada kenakalan remaja. 

E. Fungsi moral 

Suatu kegiatan rekreasi atau wisata yang dapat membantu untuk 

mengembangkan inspirasi seseorang. Kegiatan rekreasi atau wisata ini juga di 

khususkan untuk seseorang yang memiliki suatu tekanan dalam hidup, dengan 
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tempat rekreasi atau wisata ini dapat membantu seseorang untuk menimbulkan 

semangat di dalam dirinya dan meningkatkan rasa percaya diri. 

 

2.3.4 Macam-macam rekreasi atau wisata 

 Macam-macam rekreasi atau wisata dapat di klasifikasikan berdasarkan 

bentuk perwadahannya, jenis kegiatan, lokasi dan objeknya. 

A. Berdasarkan bentuk perwadahannya, menurut (seeley,1979) menyatakan bahwa 

rekreasi atau wisata dapat di bedakan menjadi dua macam yaitu, 

1. Rekreasi atau wisata tertutup, merupakan rekreasi atau wisata yang di lakukan 

dalam ruangan tertutup (indoor). 

2. Rekreasi atau wisata terbuka, merupakan rekreasi atau wisata yang dilakukan di 

ruangan terbuka (outdoor). 

B. Berdasarkan jenis kegiatannya, menurut (william,1985) menyatakan rekreasi 

atau wisata dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, 

1. Rekreasi atau wisata aktif, merupakan rekreasi atau wisata yang disertai 

dengan kegiatan aktif atau seseorang yang melakukan rekreasi atau wisata 

ini terlibat langsung dengan atraksi yang di berikan, misalnya olahraga. 

2. Rekreasi atau wisata pasif, merupakan rekreasi atau wisata yang dilakukan 

dengan tidak melibatkan fisik seseorang dengan kegiatan objek misalnya 

menikmati pemandangan dan menonton. 

C. Berdasarkan tempatnya, (hendra,2009) menyatakan bahwa tempat rekreasi atau 

wisata dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu, 

1. Rekreasi atau wisata di darat, merupakan rekreasi atau wisata yang 

kegiatannya dilakukan didarat seperti, mengunjungi tempat bersajarah, 

taman, serta manikmati panorama alam. Rekreasi atau wisata ini dapat 

dilakukan di dalam ruangan maupun di luar ruangan. 

2. Rekreasi atau wisata di laut, merupakan kegiatan rekreasi atau wisata yang 

di lakukan di luar ruangan dan biasanya lebih mencakup kegiatan olahraga 

air. 

3. Rekreasi atau wisata di udara 
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D. Berdasarkan objeknya rekreasi atau wisata dapat dibedakan menjadi tiga macam 

yaitu, 

1. Rekreasi atau wisata budaya, yaitu rekreasi atau wisata dengan objek wisatanya 

berupa benda-benda yang memiliki nilai seni budaya dan sejarah yang tinggi. 

2. Rekreasi atau wisata buatan, yaitu rekreasi atau wisata yang objek wisatanya 

merupakan buatan dari manusia. 

3. Rekreasi atau wisata alam, yaitu rekreasi atau wisata yang objek utama rekreasi 

atau wisatanya memanfaatkan potensi alam sekitar. 

 

2.3.5  Persyaratan Tempat Rekreasi atau wisata  

Berdasarkan suatu tempat rekreasi atau wisata mempunyai persyarakan 

tersendiri, yaitu sebagai berikut; 

A. Persyarakan umum 

1. Lokasi, memiliki lokasi yang mudah dicapai dengan kendaraan umum,  

2. Luas minumal 3 Ha, 

3. Bangunan sesuai dengan ketentuan tata bangunan 

4. Kebutuhan parkir terpenuhi. 

B. Fasilitas yang harus ada 

1. Pertamanan berupa rumput, tanaman hias, tanaman bunga dan peneduh dengan 

dilengkapi fasilitas pendukung seperti tempat duduk dan jalan taman. 

2. Area bermain untuk anak-anak, harus harus berada di tempat yang teduh, aman, 

dan nyaman.  

3. Fasilitas rekreasi atau wisata dan hiburan 

4. Fasilitas pelayanan umum: kantor pengelola, tempat informasi, lavatory yanng 

cukup, tempat sampah, P3K, dan pos keamanan. 

5. Utilitas berupa sumber listrik dengan daya yang cukup, memenuhi peraturan 

yang cukup, tsumber air bersih, tiap bangunan di lengkapi standar kebakaran, 

memiliki sistem tata suara yang dapat digunakan untuk pengumuman. 
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C. Fasilitas pelengkap 

1. restoran, kafetaria atau foodcourt 

2. Fasilitas akomodasi  

3. Fasilitas untuk penjualan cinderamata, tempat ibadah, angkutan didalam 

tempat wisata. 

 

2.4 Kriteria Bangunan Tepi Pantai  

a. garis sempadan pantai 

Pada keputusan presiden RI No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan 

kawasan lindung, umumnya garis sempadan pantai minimum 100 m dari 

titik pasang tertinggi ke arah darat. Hal ini dilakukan agar air laut tidak akan 

sampai pada bangunan yang terbangun.  

 

b. Pencapaian pada kawasan 

Menurut ditjen cipta karya (2000), jarak antara akses masuk utama untuk 

kendaraan menuju ruang publik atau tepi pantai dari jalan raya sekunder 

atau tersier memiliki minimum 300m, sedangkan lebar minimum untuk jalur 

pejalan kaki di sepanjang tepi pantai adalah 3 meter. 

c. Bangunan yang terbangun 

Menurut ditjen cipta karya (2000), ada syarat-syarat untuk membangun 

bangunan di tepi pantai antara lain; 

 Area lahan yang terbangun untuk fasilitas maksimal 2 Km 

 Tinggi maksimal 15 meter  

 Orientasi dominan menghadap ke pantai  

Gambar 2.1 garis sempadan pantai 

Sumber: Kepres RI No. 32 tahun 1990 
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 Bangunan di area sempadan tepi pantai  

 tinggi maksimum pagar 1 meter 

 Jenis bahan bagunan yang digunakan pada bangunan ditepi pantai ada tiga, 

antara lain; kayu, beton, dan baja. 

Tabel 2.1  

Keuntungan dan kerugian bahan yang digunakan pada bangunan ditepi pantai 

Kayu Beton  Baja 

Keuntungan Kerugian Keuntungan Kerugian Keuntungan kerugian 

Ringan 

Mudah 

dikerjakan 

Dapat 

mengapung 

Tampilan 

menarik 

Mudah 

keropos 

Bentang 

terbatas 

Tahan lama 

Tahan 

terhadap 

penyakit 

Dapat 

dibentuk 

Pengujian 

diperlukan 

keahlian 

Dapat patah 

Bila retak 

sulit diatasi 

Kekuatan 

tinggi 

Bentang 

panjang 

Mudah 

berkarat 

Harus diberi 

lapisan 

pelindung 

Pengerjaan 

fabrikasi 

 

2.5 Beberapa Faktor  Bangunan Tepi Pantai  

Menurut  Rubenstein (1989) perancangan tapak pada suatu kawasan sangat 

penting, khususnya pada ruang terbuka seperti kawasan pantai. Hal ini dilakukan untuk 

menata lingkungan objek wisata berdasarkan atas pola tata ruang kawasan dan susunan 

bangunan dengan memperhatikan unsur fungsi, bentuk-bentuk kegiatan, estetika dan 

sebagainya. Hal tersebut dilakukan agar proses perancangan dapat saling berkaitan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengolahan tapak adalah; 

a. Faktor alam 

Beberapa hal yang menyangkut kedalam faktor alam yaitu; 

 Topografi, hal ini dilakukan agar mengrtahui kondisi tanah pada tapak terutama 

konturnya. 

 Bentuk lahan, untuk mengetahui struktur lapisan tanah yang ada ditapak. Hal 

ini digunakan sebagai uji kelayakan mendirikan bangunan diatasnya. 

 Vegetasi, hal ini dulakukan untuk membantu menciptakan suasana dan 

menambah ruang terbuka hijau 

 Tanah, dapat di klasifikasikan menurut jenis-jenis tanah dan pengolahannya. 

 Hidrografi, dilakukan untuk mengetahui pola drainase pada tapak yang 

menunjang kegiatan objek wisata 

 Iklim, dilakukan untuk mengetahui orientasi matahari, arah dan kecapatan 

angin, kelembaban, dan curah hujan. 
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b. Faktor budaya 

Menurut rubenstein (1989) yang termasuk kedalam faktor budaya ialah; 

 Tata guna lahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah 

kawasan tersebut 

 Pencapaian  

 Penzoningan 

 Utilitas kawasan 

 Faktor-faktor sejarah 

 Pola lalu lintas yang berhubungan langsung dengan tapak 

Sedangkan menurut Koentjaraningrat (1996), beberapa hal yang masuk 

kedalam faktor budaya ialah; 

 Bahasa 

 Sistem pengetahuan 

 Organisasi sosial 

 Sistem peralatan hidup 

 Sistem religi 

 kesenian 

c. Faktor etetis, menurut rubenstein (1989) dapat dipengaruhi oleh; 

 Bentuk-bentuk alam di pertahankan sebagai view menarik 

 Pola ruang pada kawasan 

Sedangkan menurut chiara et all menyatakan bahwa estetika sangat 

berperan dalam penentuan tapak untuk rekreasi. Beberapa ciri estetika yang 

dapat berpengaruh adalah bentuk permukaan tanah, pemandangan, pola 

vegetasi, dan permukaan air.  

 

2.6 Unsur Wisata Pantai 

Menurut Edward Inskeep (1991) bahwa suatu objek wisata harus memiliki lima 

unsur penting, diantaranya adalah 

1. Daya tarik 

Daya tarik merupakan salah satu faktor utama wisatawan mengadakan perjalanan 

mengunjungi suatu tempat wisata tertentu. Biasanya pengunjung akan 

meluangkan waktu hanya untuk menyaksikan, merasakan dan menikmati daya 

tarik tempat wisata tersebut. Daya tarik dapat diklasifikasikan menjadi daya tarik 
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lokasi yang merupakan daya tarik  permanen. Selain itu beberapa hal yang dapat 

dijadikan daya tarik ialah keindahan alam seperti laut, pantai, danau, iklim, 

kebudayaan, sejarah, etnik/kesukuan, dan kemudahan pencapaian objek wisata. 

Daya tarik juga dapat terdiri dari beberapa gabungan komponen tersebut.  

2. Prasarana wisata 

Prasarana wisata dibutuhkan untuk memenuhi atau melayani wisatawan selama 

dalam perjalanan wisata. Fasilitas ini cenderung mengarah pada daya tarik wisata 

disuatu lokasi, sehingga fasilitas ini harus berdekatan dengan objek utama 

wisatanya. Fasilitas ini juga umumnya saling terhubung atau mendukung antar 

fasilitas wisata. Prasarana ini terdiri dari; 

a. Prasarana akomodasi 

Prasarana akomodasi merupakan fasilitas utama yang sangat penting dalam 

kegiatan wisata. Biasanya wisatawan sangat membutuhkan kebutuhan untuk 

menginap, makan dan minum. Daerah wisata dapat dikatakan sebagai daerah yang 

memiliki pengelolaan yang baik dapat dilihat dari tempat akomodasi yang 

disediakan memiliki nilai estetika yang baik. 

b. Prasarana pendukung 

Prasarana pendukung harus terletak diempat yang mudah dicapai oleh wisatawan 

atau memiliki alur sirkulasi yang jelas dan dapat dengan mudah ditemukan oleh 

wisatawan. Jumlah dan jenis prasarana pendukung dapat dilihat atau ditentukan 

berdasarkan oleh kebutuhan wisatawan.  

3. Sarana wisata 

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan 

untuk melayani kebutuhan kepariwisataan. Pembangunan sarana wisata umumnya 

harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan. Beberapa sarana wisata yang 

dapat disediakan yaitu biro perjalanan, alat transportasi, alat komunikasi, dan 

sebagainya. Namun tidak semua objek wisata memerlukan sarana wisata yang 

sama, sehingga harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan. 

4. Infrastruktur 

Infrastruktur adalah fungsi yang mendukung sarana dan prasarana wisata, baik 

yang berupa sistem pengaturan maupun bangunan fisik diatas tanah maupun 

dibawah tanah, seperti sistem pengairan, listrik, sistem jalur angkutan, sistem 

komunikasi, serta sistem pengawasan dan keamanan. Suatu tempat wisata yang 
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baik akan mempertimbangkan infrastruktur ini agar wisatawan dapat berwisata 

dengan aman dan nyaman.  

5. Masyarakat, lingkungan, dan budaya 

Setiap daerah memiliki daya tariknya yang berbeda-beda. Hal ini jugalah yang dapat 

menarik minat para wisatawan untuk datang berkunjung ke daerah wisata. Beberapa 

hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan objek wisata ialah; 

a. Masyarakat 

Masyarakat di sekitar objek wisata merupakan salah satu faktor yang dapat 

mendukung kegiatan kepariwisataan pada objek wisata. Sehingga objek wisata harus 

menyediakan beberapa fasilitas yang dapat digunakan untuk masyarakat sekitar. 

Fasilitas yang disediakan juga tidak terlepas dari daya tarik tempat wisatanya. 

Sehingga objek wisata akan tetap memiliki ciri khas tersendiri.  

b. Lingkungan 

Selain masyarakat disekitar objek wisata, lingkungan alam disekitar objek wisata 

juga perlu diperhatikan agar tidak rusak atau tercemar yang dikarenakan kegiatan 

kepariwisataan ini. Oleh sebab itu perlu adanya upaya untuk tetap menjaga dan 

melestarikan lingkungan disekitar tempat wisata berdasarkan aturan dan persyaratan 

daerah mengenai perancangan objek wisata.  
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c. Budaya 

Budaya merupakan salah satu hal yang harus dipertahankan karena hal ini 

merupakan salah satu hal yang akan menjadi daya tarik objek wisata. Sehingga 

tetap menjadi tempat wisata yang mengesankan bagi setiap wisatawan yang 

berkunjung. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai tempat untuk memperkenalkan 

budaya lokal kepada wisatawan yang datang berkunjung.  

 

2.7 Landasan Teori 

Beberapa hal yang dapat di kaji lebih lanjut untuk membantu perancangan 

kawasan wisata waterpark yaitu menggunakan teori (rubenstein,1989) yang 

menyatakan bahwa dalam merancang tapak ada beberapa faktor yang perlu di 

perhatikan, faktor tersebut berupa faktor alam, budaya dan budaya. Selain itu juga 

dilengkapi dengan teori ( Inskeep,1991) , yang menyatakan bahwa dalam perancangan 

kawasan wisata terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan  seperti daya tarik, 

prasarana wisata, sarana wisata, infrastruktur, masyarakat, lingkungan, dan budaya. 

Teori ini merupakan teori yang dipakai paling banyak diguanakan dalam perancangan 

kawasan wisata dan juga sudah mencakup semua aspek, sehingga dapat di jadikan 

sebagai acuan dalam merancang kawasan wisata waterpark berdasarkan faktor alam 

dan faktor budaya. 

  

Tabel 2.2  

Variabel Sub variabel  Teori Indikator 

Faktor alam  Topografi 

 Tanah 

 Vegetasi 

 Faktor-faktor  

iklim 

Rubenstein (1989)  

Pola tapak dapat 

berpengaruh besar pada 

perancangan tapak 

sehingga harus di 

telusuri dan dapat 

dimanfaatkan 

kegunaannya. 

 Berupa peta yang 

menjelaskan 

mengenai topografi, 

letak sungai, 

rawa,kolam tandon 

air, tambak, dan 

saluran-saluran air 

hujan.sedangkan 

faktor-faktor iklim 

berupa orientasi 

matahari, arah dan 

kecepatan 

angin,curah hujan, 

dan kelembaban. 
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  Faktor budaya  Faktor-faktor 

sejarah  

 Sistem religi 

 kesenian 

(inskeep,1991) 

kearifan lokal yang 

dapat menjadi sumber 

daya tarik. 

(rubenstein,1989) 

Perkembangan sejarah 

suatu daerah dapat 

mempengaruhi 

pembangunan 

selanjutnya 

(koentjaraningrat, 

1996) kebudayaan 

memiliki unsur-unsur 

yang universal, bersifat 

universal dikarena 

dapat ditemukan pada 

semua kebudayan di 

seluruh dunia. 

   Masyarakat 

,lingkungan dan 

budaya merupakan hal 

yang sangat berkaitan. 

Sehingga perlu di 

pertimbangkan 

mengenai melestarikan 

kearifan lokal. 

Sistem religi yang 

meliputi, sistem 

kepercayaan, sistem 

nilai dan pandangan 

hidup, komunikasi 

keagamaan, dan 

upacara keagamaan. 

kesenian dalam tiga 

garis besar, yaitu seni 

rupa, seni suara dan 

seni tari. 
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2.8 Studi Komparasi 

2.8.1 Wisata Bahari Lamongan 

Wisata Bahari Lamongan merupakan salah satu objek wisata di utara Jawa 

yang memiliki keindahan alam pantai sebagai daya tariknya. Wisata tersebut juga 

memiliki fasilitas yang mendukung kawasan pantai. Wisata Bahari Lamongan dibangun 

dengan mengangkat segala aspek-aspek alam, budaya dan arsitektur yang bernuansa 

global dengan tetap mempertahankan ciri khas lokal Jawa Timur. Selain itu , wisata ini 

lebih menekankan pada suasana Jawa Timur pesisir utara karena letak Wisata Bahari 

Lamongan berada di tepian pantai utara, sehingga sesuai dengan untuk wisata hiburan 

yang berorientasi ke laut.  

A. Lokasi Wisata Bahari Lamongan 

Wisata Bahari Lamongan terletak di pesisir bagian utara Pulau Jawa yang tepatnya di 

Kecamatan Paciran , Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Letak tempat wisata inni 

tergolong strategis karena sebagai penyeimbang, wisata bahari lamongan juga 

menghubungkan dua wisata lainnya yang sudah ada sebelumnya yaitu Tanjung Kodok 

dan Goa Maharani.  

B. Faktor alam 

Kabupaten Lamongan terdiri dari daratan rendah dan bonorowo dengan tingkat 

ketinggian 0-25 meter seluas 50,17%, sedangkan ketinggian 25-100 meter seluas 

45,68%, selebihnya 4,15% berketinggian di atas 100 meter di atas permukaan air laut. 

Lamongan memiliki iklim tropis sehingga banyak curah hujan di Lamongan, bahkan di 

bulan terkering. Suhu rata-rata tahunan adalah 26.5 °C di Lamongan. Curah hujan di 

sini rata-rata 3168 mm.  Tapak wisata bahari lamongan terletak di tepi pantai sehingga 

memiliki hembusan angin laut yang sangat kencang. Hal tersebut dapat dihindari dengan 

adanya vegetasi pada bagian yang dekat dengan tepi pantai, agar dapat mengurangi 

panas dari angin laut masuk pada kawasan. Hal ini juga dapat dijadikan penyaring udara 

agar udara yang di hasilkan tetap bersih dan sejuk. Beberapa jenis vegetasi yang tersebar 

Gambar 2.2 Faktor alam kawasan Wisata Bahari Lamongan 

Sumber: Dwi (2017) 
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yaitu pohon ketapang, kelapa, cemara pantai, pandan pantai dan nyamplungan. Jenis 

pohon ini juga digunakan sebagai peneduh dan pengarah. 

Terdapat bangunan penerima setelah area parkir. Hal ini juga dapat digunakan 

sebagai pembatas antara area publik dan semi publik. Selain itu juga dapat dijadikan 

sebagai pembatas yang dapat mengurangi polusi suara ataupun udara dari area parkir 

menuju kedalam kawasan wisata. Pada bangunan utama tidak hanya terdapat hall, 

namun juga terdapat beberapa fasilitas penunjang seperti toko retail, foodcourt, pasar 

ikan, dan juga mushola. 

Gambar 2.5 bangunan penerima Wisata Bahari Lamongan 

Sumber: Indonesia design (2006) , redraw; Dwi (2017) 

Pintu masuk utama 

Gambar 2.4 site plan kawasan Wisata Bahari Lamongan 

Sumber: Indonesia design (2006),  redraw; Dwi (2017) 

Vegetasi yang digunakan 

sebagai peredam 

kebisingan, penyaring 

udara serta peneduh   

Gambar 2.3 vegetasi kawasan Wisata Bahari Lamongan 

Sumber: Dwi (2017) 
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C. Faktor budaya 

Beberapa jenis budaya dapat dilihat dari atraksi permainan yang disediakan misalnya 

anjungan wali songo, serta panggung gembira. Anjungan wali songo ini dapat 

dijadikan sebagai tempat edukasi yang dapat mengingatkan mengenai sejarah dan 

budaya. Panggung gembira juga dapat digunakan untuk menampilkan kebudayaan 

sekitar agar dapat dengan mudah dikenal  oleh wisatawan. Selain itu juga terdapat 

gazebo pantai yang didesain kearah arsitektur jawa. 

D. Prasarana wisata 

Pada wisata bahari lammongan terdapat beberapa penunjang aktivitas wisatawan. 

Salah satunya terdapat tempat menginap yaitu tanjung kodok beach resort, pelayanan 

transpotasi, tempat ibadah, dan pelayanan kesehatan.  

  

Pintu masuk utama Gambar 2.7 prasarana akomodasi Wisata Bahari Lamongan 

Sumber: Indonesia design (2006) , redraw; Dwi (2017) 

Tanjung Kodok 

Beach Resort 

Gambar 2.6 faktor budaya Wisata Bahari Lamongan 

Sumber: Dwi (2017) 
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E. Sarana wisata 

Beberapa jenis sarana wisata yang disediakan pada wisata bahari lamongan yaitu alat 

transportasi yang dapat digunakan didalam kawasan wisata, pusat pelayanan, restoran, 

kios, taman bermain, serta fasilitas pendukung olahraga pantai.  

  

Gambar 2.8 prasarana  Wisata Bahari Lamongan 

Sumber: Indonesia design (2006) , redraw; Dwi (2017) 

Gambar 2.9 prasarana  Wisata Bahari Lamongan 

Sumber: dokumen pribadi  (2017) 

sarana olahraga pantai  

 

sarana restoran  

 

Gambar 2.10 sarana Wisata Bahari Lamongan 

Sumber: dokumen pribadi  (2017) 

sarana taman bermain  

 
sarana kios/ foodcourt 

 

sarana transportasi 
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F. Infrastruktur 

Beberapa jenis infrastruktur yang tersedia pada wisata bahari lamongan yaitu sistem 

keamanan dan pengawasan, sistem utilitas yang dapat membantu kinerja beberapa 

atraksi, serta sistem komunikasi yang berguna untuk membantu wisatawan yang 

membutuhkannya.  

 

 

G. Fungsi dan pengguna 

Beberapa fungsi yang ada pada kawasan wisata bahari lamongan yang sesuai dengan 

tujuan perancangan objek wisata ini ialah; 

a) Fungsi primer 

1. Tempat olahraga pantai yaitu berenang, selancar angin, volly pantai, dan lain-

lain 

2. Tempat rekreasi pantai yaitu memancing, berlayar, pemandangan laut, dan 

wahana bermain  

b) Fungsi sekunder 

1. Menginap 

2. Restoran/foodcourt 

c) Fungsi penunjang 

1. Pengelola 

2. Akomodasi

Utilitas drainase  

 

Pos keamanan dan 

pusat informasi  

 

Gambar 2.11 Infrastruktur Wisata Bahari Lamongan 

Sumber: dokumen pribadi  (2017) 
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3. Retail 

Sedangkan pengguna pada kawasan wisata bahari lamongan berasal dari semua 

kalangan umur, yaitu dari anak-anak hingga ke dewasa. 

a) Pengunjung 

1. Pengunjung yang berolahraga pantai 

2. Pengunjung penikmat pemandangan 

3. Pengunjung yang bermmain atraksi permainan 

4. Pengunjung  

b) Pengelola 

1. Pengelola pantai, yang termasuk kedalam pengelola pantai yaitu kepala pantai, 

sekretaris, bendahara, pemasaran, administrasi, dll.  

2. Pengelola hotel, yang termasuk kedalam pengelola hotel adalah direktur, manajer, 

kepala divisi, petugas hotel, karyawan hotel, dll. 

c) Penjual di retail 

1. Penjual di foodcourt. 

2. Penjual oleh-oleh khas lamongan. 

 

2.8.2 The Wild Wadi Waterpark 

A. Lokasi The Wild Wadi Waterpark 

The wild wadi waterpark merupakan tempat wisata taman air yang berada di 

luar ruangan (outdoor). The wild wadi waterpark terletak di Dubai, Uni Emirat Arab, 

lebih tepatnya terletak di daerah jumeirah. The wild wadi waterpark bersebelahan 

Gambar 2.12 The Wild Wadi Waterpark 

Sumber: blog.naver.com 
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dengan burj al-arab dan jumeirah beach hotel yang berbasis di dubai. Konsep the 

wild wadi watepark diambil berdasarkan legenda dari pelaut sinbad dan juha yang 

terjebak dalam badai yang mengerikan ditengah laut arab dan terdampar di surga 

tropis.   

B. Faktor alam 

Tapak berada di pesisir pantai jumeirah. Salah satu daya tarik yang ada di the wild 

wadi waterpark yaitu lokasi yang sangat berdekatan dengan hotel mewah di Dubai 

yaitu burj al-arab. Hotel ini dapat di jadikan salah satu view yang dapat di nikmati 

oleh wisatawan. Selain itu juga pantai jumeirah dapat dijadikan view yang menarik 

perhatian wisatawan. Topografi dubai sedikit berbeda yaitu lebih banyak pola gurun 

berpasir. Pasirnya terdiri dari kerang hancur dan koral, sehingga sifat dari pasirnya 

lebih halus, bersih dan putih. Penataan vegetasi juga cukup baik. Sehingga 

pengunjung tetap dapat merasakan udara yang sejuk serta nyaman. Sebagian besar 

jenis vegetasi yang digunakan adalah palm. Dubai memiliki iklim yang panas dan 

pada beberapa waktu, lembab (kering selama panas yang ekstrim) dengan temperatur 

40oC. Sedangkan curah hujan sangat sedikit, dengan rata-rata 150mm per tahun dan 

kelembaban sekitar 60% dan lebih tinggi selama bulan musim dingin. 

C. Faktor budaya 

Pada wisata the wild wadi waterpark masih 

menggunakan bahan material dan bentuk 

ukiran bangunan yang berasal dari negara 

tersebut. Hal ini membuktikan  bahwa 

mereka masih memperhatikan dan 

melestarikan budaya mereka melalui gaya 

bangunan yang dihasilkan karena 

sebagian besar bangunan yang terbangun 

Gambar 2.13 Faktor alam The Wild Wadi Waterpark 

Sumber: blog.naver.com 

Gambar 2.14 faktor budaya The Wild Wadi Waterpark 

Sumber: blog.naver.com 
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masih menggunakan material batu sebagai dinding pembatas. Hal ini juga  berguna 

untuk menimbulkan kesan yang sesuai dengan konsep wisata the wild wadi waterpark.  

D. Prasarana wisata 

Pada wisata the wild wadi waterpark terdapat beberapa prasarana yang dapat menunjang 

kegiatan kepariwisataan. Beberapa prasarana wisata tersebut diantaranya ialah tempat 

menginap jumeirah beach hotel dan pusat pelayanan kesehatan.  

 

 

 

E. Sarana wisata 

Beberapa sarana wisata yang disediakan di the wild wadi waterpark yaitu julian kitchen, 

lella’s stand, lella’s oasis, all’s BBQ, sinbad’s gallery, souk al wadi gift shop, dan 

shahbandar’s quay cafe. Selain itu juga terdapat fasilitas berupa atraksi permainan yaitu 

1. Jemeirah sceirah 

Dengan dua slide tandem, tamu pertama mendaki menara 32 meter dan menikmati 

pemandangan spektakuler dari seluruh waterpark. 

2. Master blasters 

Naik air rollercoaster! Dapatkan siap untuk serangkaian jet air bertenaga tinggi untuk 

membawa Anda pada roller coaster air. 

Gambar 2.15 jumeirah beach hotel 

Sumber: wikimapia.com 

Pintu masuk menuju 

jumeirah beach hotel  

 

Tata letak pusat 

pelayanan kesehatan 

yang terletak dekat 

dengan pintu masuk. 

Hal ini untuk 

mempermudah 

proses evakuasi.  

 

Gambar 2.16 prasarana the wild wadi waterpark 

Sumber: blog.naver.com 
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3. Juha’s dhow and lagoon 

Pada bulan Desember 2005, Wild Wadi Waterpark meluncurkan keluarga struktur 

bermain interaktif baru - Dhow Juha dan Lagoon, membuat Wild Wadi Water bahkan 

lebih menyenangkan untuk semua orang! Dengan lebih dari 100 kegiatan air 

termasuk 5 slide, sepasang slide balap, dan senjata air, Dhow Juha dan Lagoon 

dirancang secara khusus untuk keluarga dengan anak-anak kecil dalam pikiran. 

4. Juha’s journey 

Juha Journey adalah sebuah sungai 360 meter malas panjang. Para tamu dari segala 

usia dapat menikmati perjalanan santai di sekitar sungai dengan arus lembut. 

5. Action river 

Melingkari Flowriders, Banjir Sungai fitur tanpa pemberitahuan lonjakan 100.000 

liter air, menciptakan gelombang lebih tinggi dan tiba-tiba jeram sungai 1 meter. 

Semua umur diijinkan untuk menikmati Sungai Banjir namun anak-anak harus 

memiliki pengawasan orangtua setiap saat. 

6. Wave pool 

Kolam ombak terbesar di Timur Tengah, Teluk Breaker yang menghasilkan paralel 

dan melintasi gelombang 1,5 meter dalam lima konfigurasi yang berbeda. Semua 

umur diijinkan untuk berenang di Teluk Breaker itu namun anak-anak harus memiliki 

pengawasan orangtua setiap saat. 

F. Infrastruktur 

Beberapa jenis infrastruktur yang tersedia adalah pusat sistem informasi dan 

kamunikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada wisatawan, sistem 

utilitas bangunan dan setiap atraksi, sistem keamanan dan pengawasan serta tempat 

penitipan barang temuan.  

 

2.9 Simpulan Studi Komparasi 

Beberapa studi komparasi wisata bahari lamongan dan the wild wadi waterpark 

menunjukkan bahwa pada faktor alam dan faktor budaya sangat berpengaruh terhadap 

perancangan kawasan wisata. Hal ini dimaksudkan agar kawasan wisata tetap berkaitan 

dengan lingkungan, masyarakat dan budaya. Pada kawasan wisata bahari lamongan 

tidak hanya menyajikan atraksi-atraksi permainan, tetapi juga menyediakan fasilitas 

bangunan berupa pasar ikan yang di khususkan untuk para nelayan yang ada di sekitar 

kawasan wisata untuk berjualan. Sedangkan pada kawasan wisata the wild wadi 

waterpark sedikit berbeda dengan kawasan wisata bahari lamongan, pada kawasan 



31 
 

  

 

wisata the wild wadi waterpark lebih menonjolkan bahan material pada bangunan. Bahan 

material yang digunakan merupakan bahan material lokal berupa batuan kapur yang 

kemudian di aplikasikan kedalam bangunan. 

Pada kawasan wisata waterpark ada beberapa atraksi yang paling diminati oleh wisatawan 

untuk ditawarkan kepada pengunjung adalah sebagai berikut; 

A. Faktor alam 

Pada kedua objek komparasi terletak pada tepi pantai yang memiliki topografi relatif 

datar dan tidak memiliki kemiringan yang curam. Selain itu terdapat perbedaan antara 

suhu rata-rata pada kota lamongan dan dubai yaitu kisaran 26oC dan 25oC - 47oC. 

Terdapat perbedaan jenis vegetasi yang digunakan, misalnya pada wisata bahari 

lamongan jenis vegetasi yang digunakan ialah pohon ketapang, nyampulngan, kelapa, 

dan cemara pantai. Sedangkan pada the wild wadi waterpark sebagian besar jenis 

vegetasi yang digunakan ialah pohon palm. Dari kedua komparasi ini yang dapat 

diaplikasikan pada tapak yaitu jenis vegetasi. Misalnya ketapang, nyamplungan, dan 

cemara pantai. 

B. Faktor budaya 

Pada kedua objek wisata mengaplikasikan faktor budaya pada jenis atau bentuk 

wahana yang disediakan. Selain itu juga diaplikasikan pada bentuk bangunan dan 

pengunaan bahan material berdasarkan  bahan material lokal. 

C. Tema kawasan wisata yang menarik 

D. Wahana popular 

1. Water slide  

Sebuah slide air (juga disebut sebagai saluran air, peluncuran, slide membutuhkan 

pengendara untuk duduk langsung pada slide, atau di atas rakit atau tabung dirancang 

untuk digunakan dengan slide. Sebuah slide air biasa menggunakan sistem pompa 

untuk memompa air ke atas yang kemudian diperbolehkan untuk bebas mengalir 

permukaannya. Air mengurangi gesekan sehingga slider perjalanan ke slide sangat 

cepat.  

2. Wave pool 

Sebuah kolam ombak adalah kolam renang dengan secara artifisial dihasilkan, 

gelombang cukup besar, mirip dengan laut. Kolam gelombang sering fitur utama dari 

taman air. Sunway Lagoon Waterpark di Malaysia adalah rumah bagi kolam ombak 

terbesar di dunia di luar ruangan. 
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3. River 

Sebuah sungai yang ditemukan di banyak taman hiburan atau taman air. Mereka juga 

ditemukan di beberapa resort, Biasanya terdiri dari dangkal (2 ½ kaki sampai 3 ½ ft) 

kolam renang yang mengalir mirip dengan sungai. Ada umumnya arus lambat, 

biasanya hanya cukup untuk memungkinkan para tamu untuk dengan lembut naik 

sepanjang berbaring di rakit. Ada juga mungkin elemen indah ditambahkan, seperti air 

terjun kecil di pinggir sungai. 

4. Taman hiburan  

Taman hiburan banyak ditemukan didalam kawasan  wisata. Hal ini dapat menunjang 

kegiatan wisatawan untuk bermain main secara bebas.  

E. Tata ruang yang menarik 
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2.10 Kerangka Teori 

Rumusan masalah 

Permasalahan yang diselesaikan adalah bagaimana merancang kawasan wisata waterpark yang sesuai dengan faktor alam dan budaya di Pantai 

Amal? 

Tinjauan Fasilitas Rekreasi 

atau Wisata 

 

Tinjauan Kriteria Bangunan 

Tepi Pantai 

 

Tinjauan Faktor Bangunan 

Tepi Pantai 

 

Tinjauan Komparasi 

 

 Tipe-tipe tempat dan 

bangunan rekreasi atau 

wisata. 

(Eric,1981) 

 Macam-macam rekreasi 

dan tempat wisata 

(hendra,2009) 

 Persyaratan tempat 

rekreasi atau wisata 

(hendra,2009) 

 Garis sempadan pantai 

(keputusan RI No.32 tahun 

1990) 

 Pencapaian pada kawasan  

(ditjen cipta karya, 2000) 

 Bangunan yang terbangun 

(ditjen cipta karya, 2000) 

 

 Zz 

 Faktor alam 

(rubenstein,1989) 

 Faktor budaya 

(rubenstein, 1989) 

(koentjaraningrat,1996) 

 

 

 

 Wisata Bahari Lamongan, 

Lamongan 

 The Wild Wadi Waterpark, 

Dubai 

 

Sebagai dasar untuk membantu mendaparkan kriteria kawasan wisata 

waterpark di pantai amal  
Sebagai dasar untuk membantu 

menganalisis dan merancang 

kawasan wisata waterpark di 

pantai amal  

Sebagai bahan referensi yang 

digunakan untuk menentukan 

fasilitas yang disediakan, 

bentuk sirkulasi, bentuk 

bangunan,dll Gambar 2.17 diagram kerangka teori 
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BAB III 

METODE PERANCANGAN 

  

3.1 Lokasi Studi 

Lokasi studi berada di Kota Tarakan tepatnya di kawasan Pantai Amal. Pantai 

Amal merupakan salah satu wisata bahari yang ada di Tarakan. Pantai Amal ini 

terletak di Kecamatan Tarakan Timur, kelurahan Pantai Amal. Pada daerah timur ini, 

pemerintah sedang merencanakan pengembangan objek wisata dan bahari. Tidak 

hanya itu pemerintah juga akan memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di 

Kecamatan Tarakan Timur ini. Perbaikan atau pengembangan sarana dan prasarana 

tersebut tidak akan terlihat baik tanpa didukung adanya perancangan yang sesuai 

dengan peraturan daerah Kota Tarakan. (sumber RTRW Kota Tarakan tahun 2012-

2032)  

 

 

  

Gambar 3.1 Lokasi Kota Dalam Skala Makro 

www.wikipedia.org/wiki/Kota_Tarakan 

Gambar 3.2 Lokasi Pantai Amal Dalam  Skala Kota 

www.kaltaraku.blogspot.com 

 

Gambar 3.3 Lokasi Tapak 
www.wikimapia.com 
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Pantai Amal ini akan dirancang sebuah kawasan wisata waterpark. Perancangan 

kawasan waterpark tidak hanya berupa wahana air akan tetapi juga berangkat dari ide 

untuk merancang arsitektur yang unik yang memungkinkan bangunan menjadi karya 

seni tersendiri. Dengan menciptakan ruang unik yang fleksibel, fluiditas mulus dan 

bentuk yang dapat menggambarkan suatu gerakan dan interaksi di dalam kawasan 

wisata waterpark tersebut. Bentuk perancangan kawasan yang unik ini nantinya dapat 

dijadikan sebagai daya tarik tersendiri yang dapat menarik wisatawan.  

 

3.2 Metode  Perancangan 

Pada tahap perancangan dan pengumpulan data dilakukan studi literatur dan 

studi lapangan. Studi literatur akan menjelaskan mengenai hasil-hasil penelitian 

terdahulu yang dapat dijadikan untuk pengembangan perancangan  ini. Sedangkan studi 

lapangan adalah pengukuran kebutuhan dalam skala disekitar lokasi perancangan. 

Data yang digunakan berupa data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara 

survei langsung ke lapang dan wawancara kepada beberapa tokoh penting di 

masyarakat, dan data sekunder yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data dan 

informasi dari kawasan pantai amal, Dinas Pariwisata, serta studi pustaka yang berkaitan 

dengan kawasan wisata waterpark di pantai.  

Pendekatan perancangan ini yakni deskriptif-kualitatif, dengan cara 

mendeskripsikan (menggambarkan /menceritakan) kembali secara tertulis hasil survey 

lapangan dan hasil wawancara dengan pemerintah desa tentang konsep pengembangan 

kawasan pesisir pantai amal yang berbudaya dan berkonsep bahari. Metode analisis dan 

deskriptif adalah metode yang dilakukan dengan cara memahami fenomena dan kondisi 

pada tapak. Metode perancangan yang digunakan yaitu pragmatis. 

Gambar 3.4 Kondisi Tapak 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2015) 
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Selain itu juga mengambil tema bangunan lebih ke arah kontemporer. Sehingga 

bangunan terkesan moderen namun tidak melupakan kebudayaan lokal yaitu 

mengkombinasikan bentukan modern dengan elemen-elemen rumah adat tidung 

Tarakan. 

Perancangan ini diawali dengan survei lokasi, pencarian studi komparasi, 

melakukan wawancara, dan menetapkan kriteria perancangan kawasan wisata 

waterpark yang sesuai dengan faktor alam dan faktor budaya di pantai amal. Kriteria 

perancangan kemudian dianalisis  dan dijadikan sebuah konsep perancangan kawasan 

wisata waterpark di pantai amal yang diwujudkan dengan memperhatikan lokasi, 

sirkulasi, tata letak massa dan bangunan, bentuk dan tampilan bangunan, struktur, dan 

utilitas. Sesuai dengan kondisi tapaknya, dilakukannya pendekatan untuk menentukan 

kemungkinan-kemungkinan tipe aktifitas yang dapat dimanfaatkan. Pendekatan yang 

dilakukan dengan pendekatan faktor alam dan faktor budaya yang ada pada tapak. Untuk 

mengetahui kesesuaian sumber daya alam dengan aktifitas yang dapat dikembangkan 

dapat dilakukan dengan cara mendeskripsikan kekuatan dan kelemahan sumber daya 

alam pada tapak. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data baik primer maupun sekunder dilakukan untuk mendukung 

perancangan objek wisata waterpark pada kawasan pantai amal yang ada di Kelurahan 

Pantai Amal. Data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

3.3.1 Data Primer 

1. Survei lapangan  

Survei lapangan dilakukan di Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur. 

Untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan permasalahan yang ada di sekitar 

tapak. Issu yang dikembangkan di dapatkan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Tarakan dan Dinas Tata Kota Tarakan Timur. Data yang di peroleh berupa data fisik, 

yaitu keadaan tapak, kondisi lingkungan, dan batas tapak. 

2. Wawancara dan dokumentasi 

Wawancara dilakukan ke beberapa pihak, yaitu; 

a. Warga sekitar dan wisatawan yang datang ke lokasi studi, untuk mengetahui mengenai 

tanggapannya terhadap lokasi studi dan seberapa tingkat kenyamanannya. Dengan 
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melakukan wawancara ini diharapkan dapat mengetahui hal apa saja yang dibutuhkan 

oleh masyarakat dan dapat diaplikasikan kedalam objek wisata waterpark.  

b. Wawancara kepada kepala dinas tata kota mengenai issu perancangan objek wisata 

waterpark pada daerah pesisir terkait beberapa faktor yang dibutuhkan dan faktor yang 

perlu dilestarikan. Faktor tersebut berupa jenis-jenis fasilitas yang akan di masukkan 

kedalam objek wisata waterpark dan faktor budaya yang perlu di lestarikan lagi.  

Dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data berupa foto-foto dan video 

selama melakukan penelurusan. Foto-foto ini sangat berguna untuk menjelaskan 

keadaan eksisting tapak. Data fisik ini juga dapat mempermudah untuk menjelaskan 

analisis pada tapak.  

3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pendukung yang dapat membantu dalam proses 

perancangan objek wisata waterpark pada kawasan pantai amal. Data sekunder ini 

berupa; 

1. Studi literatur 

Studi literatur yang dapat membantu dalam proses perancangan objek wisata 

waterpark pada kawasan pantai amal yaitu berupa jurnal, dan peraturan peraturan-

peraturan pemerintah Kota Tarakan. Studi literatur ini di harapkan dapat memberikan 

suatu informasi mengenai perancangan objek wisata waterpark pada kawasan pantai, 

serta memberikan informasi mengenai hal yang dibutuhkan untuk merancang kawasan 

wisata yang berada dipantai, dan  berbagai jenis fasilitas yang harus ada pada kawasan 

wisata waterpark.  

2. Studi komparasi 

Studi komparasi dari beberapa jurnal merupakan suatu tahapan untuk menentukan 

hal apa yang sering digunakan penulis untuk menganalisis elemen-elemen 

perancangan objek wisata waterpark pada kawasan pantai. Komparasi ini juga dapat 

menjadi suatu pertimbangan untuk menentukan variabel dan dapat membantu 

merancang objek wisata waterpark yang berada dikawasan pantai. 

 

3.4 Metode Analisis Data dan Sintesis 

Setelah pengumpulan data terkait kebutuhan yang dibutuhkan oleh lokasi studi, 

langkah-langkah berikutnya adalah menganalisis data dan memunculkan suatu 

penyelesaian untuk memecahkan suatu masalah yang ada di lokasi studi. 

a. Analisis Aspek Lingkungan 
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Pada lokasi studi yang terpilih hal yang perlu di analisis berupa daya tarik yang ada 

disekitar tapak aspek masyarakat, lingkungan, dan budaya.  

b. Analisis Aspek Ruang dan Pelaku Aktivitas 

c. Analisis sarana prasarana  

Analisis ini bertujuan untuk mendapatkan jenis sarana dan prasarana apa saja yang dapat 

diaplikasikan kedalam objek wisata waterpark. Jenis sarana prasrana ini di dapat dari 

beberapa komparasi yang nantinya akan diambil jenis sarana dan prasarana apasaja yang 

dapat diterapkan pada lokasi studi. 

d. Analisis kegiatan pelaku ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan apa saja yang sering 

dilakukan oleh masyarakat, sehingga dapat diberikan suatu solusi yang dapatmenunjang 

kegiatan tersebut.  

e. Analisis Aspek Bangunan 

Berupa analisis bentuk, tata massa, dan tatanan ruang luar. Parameter analisa bangunan 

yang dapat diterapkan pada bangunan seperti, orientasi bangunan, selubung bangunan, 

drainase, utilitas, sistem pencahayaan, dan kenyamanan yang ada di lokasi dan di 

kembangkan dengan memberikan solusi bangunan yang tepat dengan kondisi lingkungan . 

Dari hasil analisis maka akan menghasilkan beberapa alternatif  rekomendasi 

desain. Beberapa rekomendasi ini nantinya akan dipilih atau dikombinasikan untuk 

menentukan suatu  konsep desain perancangan kawasan wisata waterpark di pantai amal. 

Konsep ini akan dijadikan sebagai acuan dalam memulai konsep perancangan. Konsep 

yang dihasilkan dapat berupa konsep tapak (zoning tata massa, tapak, dan tatanan ruang 

luar), konsep bangunan ( bentuk dan tampilan bangunan keseluruhan), konsep pelaku 

aktivitas (hubungan dan organisasi ruang, zoning ruang, besaran ruang, sirkulasi, 

pencapaian, dan konfigurasi ruang).  
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3.5 Kerangka Perancangan  

Gambar 3.5 kerangka 

Perancangan 

Latar belakang 

1. Pantai Amal merupakan kawasan 

wisata yang terletak di Kota Tarakan 

bagian timur. Selain itu juga ada tempat 

wisata agrowisata dan wisata budaya. 

2. Pantai Amal merupakan salah satu 

objek yang paling disering di kunjungi. 

3. Sedang dalam perencanaan 

pembangunan kawasan wisata 

waterpark. 

4. Masih kurangnya perancangan khusus 

yang dapat memunculkan daya tarik 

tersendiri yang dapat menjadi ikon dari 

Kota Tarakan 

Identifikasi Masalah 

1. Pemerintah kota dan masyarakat belum mengetahui bahwa 

suatu kawasan wisata harus di rancang dengan baik  

2. Beberapa hal yang dapat diperhatikan dalam perancangan 

suatu kawasan wisata waterpark yaitu faktor alam dan 

faktor budaya 

3. Belum banyak yang mengetahui bahwa suatu kawasan 

wisata waterpark harus tetap saling berkaitan dengan 

lingkungan sekitar, 

4. Belum banyak penelitian yang merancang kawasan 

waterpark pada kawasan wisata pantai.  

 

 

 

Rumusan Masalah 

Permasalahan yang diselesaikan dalam penelitian ini yaitu bagaimana merancang kawasan wisata 

waterpark yang sesuai dengan faktor alamdan faktor budaya di pantai amal? 

 

Data Primer 

Survei Lapangan, wawancara, dan 

dokumentasi 

 

Data Sekunder 

Studi literatur dan studi 

komparasi lapangan 

 

Pengumpulan Data 

Analisa dan Sintesa 

Analisa faktor alam dan 

faktor budaya. analisis 

berupa daya tarik yang ada 

disekitar tapak, prasarana 

wisata, sarana wisata, 

infrastuktur, dan aspek 

masyarakat, lingkungan, 

dan budaya. 

Analisa aspek ruang dan  pelaku 

aktivitas berdasarkan kebutuhan 

pengunjung objek wisata 

waterpark. Sehingga mendapatkan 

pelaku dan aktivitas, kebutuhan 

ruang, persyaratan ruang, besara 

ruang, dan organisasi ruang. 

Analisa aspek bangunan 

berdasarkan bangunan di 

sekitar tapak, dan ketahanan 

bahan bangunan, sehingga di 

dapatkan bentuk, tampilan 

bangunan, dan tatanan ruang 

dalam dan luar bangunan. 

Jenis fasilitas Konsep Bangunan Konsep ruang dan  pelaku 

aktivitas 

Merancang kawasan wisata waterpark yang sesuai dengan faktor alam 

dan faktor budaya di pantai amal Tarakan 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Tinjauan Lokasi 

4.1.1 Gambaran umum objek 

 Kota Tarakan merupakan sebuah kota yang terletak di sebelah timur Pulau 

Kalimantan bagian utara. Kota tarakan memiliki posisi yang strategis dalam pengembangan 

pariwista. Salah satu kawasan wisata yang menjadi tujuan utama yaitu Pantai Amal. Pantai 

amal memiliki garis pantai 1,7 Km dan lebar 200 m memiliki tofografi yang datar.  

 Pantai Amal bukan hanya sekedar kawasan wisata bahari, namun lokasi ini juga 

sering digunakan sebagai tempat dilaksanakannya beberapa kegiatan adat. Beberapa acara 

adat inilah yang mampu menarik wisatawan untuk datang ke Kota Tarakan. Seiring 

berjalannya zaman pemerintah ingin terus mengembangkan pariwisata di Kota Tarakan 

khususnya di Pantai Amal. Sehingga pemerintah berencana untuk membangun kawasan 

wisata waterpark di Pantai Amal. Tujuan pemerintah Kota Tarakan dalam merencanakan 

pembangunan kawasan wisata waterpark ini adalah agar Kota Tarakan dapat menjadi kota 

yang lebih maju dan lebih di kenal dalam skala yang luas.  

 Waterpark merupakan merupakan tempat rekreasi yang di dominasi oleh permainan 

air. Selain itu juga waterpark memiliki berbagai macam wahana bermain mulai dari wahana 

untuk anak di bawah umur hingga dewasa. Waterpark ini di bangun bertujuan agar dapat 

mewadahi kegiatan masyarakat sekitar dan wisatawan dalam menghabiskan akhir pekan. 

Waterpark ini akan di bangun sesuai dengan kondisi iklim di Kota Tarakan dengan 

mengaplikasikan suatu bangunan yang unik yang dapat menjadikan kawasan wisata tersebut 

menjadi suatu karya seni tersendiri. Hal ini dapat dituju dengan menciptakan ruang unik dan 

fleksibel, fluiditas yang mulus dan bentuk yang dapat menggambarkan suatu gerakan dan 

interaksi didalam kawasan wisata waterpark tersebut. Bentuk perancangan kawasan wisata 

yang unik dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan yang dapat merarik wisatawan untuk 

terus datang ke kawasan wisata.  

4.1.2  Gambaran umum Kota Tarakan 

Kota Tarakan terletak antara 117034’ Bujur Barat dan 117038’ Bujur Timur serta 

diantara 3019’ Lintang Utara dan 3020’ Lintang Selatan. Dengan adanya perkembangan dan 

pemekaran wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 23 Tahun 1999, 
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maka Kota Tarakan yang sebelumnya terdiri dari 3 kecamatan dimekarkan menjadi 4 

kecamatan dan 20 kelurahan. Keempat kecamatan tersebut adalah Tarakan Timur, Tarakan 

Tengah, Tarakan Barat dan Tarakan Utara. Kecamatan Tarakan Utara merupakan kecamatan 

terluas diantara kecamatan lain di Kota Tarakan dengan luas 109,36 km2 atau sekitar 43,6% 

dari luas Kota Tarakan. Sedangkan Kecamatan Tarakan Barat termasuk kecamatan yang 

paling kecil jika dilihat dari luas daratannya yakni hanya 27,89 km2 atau 11,12% dari luas 

daratan Kota Tarakan. 

Kota Tarakan mempunyai luas 657,33 km2 dimana 38,2%-nya atau 250,8 km2 

berupa daratan dan sisanya sebanyak 61,8% atau 406,53 km2 berupa lautan. Letak Pulau 

Tarakan di bagian utara Propinsi Kalimantan Timur yang merupakan salah satu pintu 

gerbang pembangunan di wilayah utara Kalimantan Timur. 

 Kota Tarakan khusus Kecamatan Tarakan Timur yang merupakan pintu gerbang 

pelayaran Internasional di wilayah utara, menyebabkan Kota Tarakan selalu dimasuki WNA 

yang tujuannya berusaha atau berwisata atau hanya sebagai tempat transit. Sehingga dapat 

di katakan bahwa Tarakan Timur memiliki peran dan kedudukan yang penting dalam 

lingkup eksternal, baik untuk wilayah di sekitarnya, dalam lingkup Propinsi Kalimantan 

timur, dalam lingkup nasional, hingga dalam lingkup internasional. Berbagai peran yang 

diemban Kecamatan Tarakan Timur dalam lingkup eksternal memberikan arti secara 

signifkan bagi perkembangan Kota Tarakan. 

 

4.1.3  Gambaran Iklim Kota Tarakan 

Kota Tarakan yang beriklim tropis mempunyai musim yang hampir sama dengan 

wilayah Indonesia pada umumnya yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim 

penghujan biasanya terjadi pada bulan oktober sampai dengan bulan april sedangkan musim 

kemarau terjadi pada bulan april sampai dengan bulan oktober. Keadaaan ini terus 

berlangsung setiap tahun yang diselingi dengan musim peralihan pada bulan-bulan tertentu. 

Namun dalam tahun-tahun terakhir ini, keadaan umum di Kota Tarakan kadang tidak 

menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan dalam kenyataannya tidak turun 

sama sekali dan begitu juga sebaliknya.  

Suhu udara disuatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat 

tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Secara umum tarakan beriklim 

panas dengan suhu udara sepanjang tahun 2009 berkisar 24,60 C hingga 30,90 C. Selain itu, 

sebagai daerah beriklim tropis Kota Tarakan mempunyai kelembaban udara relatif tinggi, 

berkisar 62,4 – 97,6 % sepanjang tahun 2009. Kelembaban udara paling rendah terjadi pada 
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bulan september yang hanya mencapai 54%. Untuk rata-rata kelembaban udara sepanjang 

tahun 2009 tercatat sebesar 83,2%.  

Curah hujan disuatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan 

geografis dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan beragam 

menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Curah hujan di Kota Tarakan sangat beragam 

dari waktu ke waktu.  

 

4.2 Tinjauan Tahap Mengkaji Tapak  

  Dalam tahap mengkaji tapak menurut Rubenstein, 1989 ada beberapa hal yang perlu 

di perhatikan antara lain sebagai berikut; 

A. Faktor-faktor alam 

Faktor faktor alam terdiri dari; 

1. Topografi 

2. Tanah 

3. Vegetasi 

4. Faktor faktor iklim berupa orientasi matahari, arah dan kecapatan angin, curah hujan 

dan kelembaban. 

B. Faktor-faktor budaya 

Faktor budaya terdiri dari; 

Faktor-faktor sejarah meliputi sistem religi dan kesenian 

 

4.3 Faktor-faktor Alam 

4.3.1 Topografi 

 Kemiringan lereng dan garis kontur merupakan kondisi fisik topografi suatu wilayah 

yang sangat berpengaruh terhadap daya dukung lahan dan banyak mempengaruhi penataan 

lingkungan alami. Untuk kawasan terbangun, kondisi topografi berpengaruh terhadap 

terjadinya longsor dan terhadap konstruksi bangunan. Kemiringan lereng merupakan faktor 

utama yang menentukan suatu daerah apakah layak untuk dibudidayakan atau tidak. 

Penggunaan lahan untuk kawasan fungsional seperti persawahan, ladang dan kawasan 

terbangun membutuhkan lahan dengan kemiringan dibawah 15 %, sedangkan lahan dengan 

kemiringan diatas 40 % akan sangat sesuai untuk penggunaan perkebunan, pertanian 

tanaman keras dan hutan.  

Kemiringan lereng di Kecamatan Tarakan Timur dapat dikategorikan menjadi 5 

kelas lereng, yaitu datar, landai, agak landai, agak curam, dan curam. Dominasi kemiringan 
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lereng di Kecamatan Tarakan Timur datar, yaitu mencapai 30,63 % dari luas Kecamatan 

Tarakan Timur.  

1. Kelerengan 0%-8% (datar), dapat digunakan secara intensif untuk kegiatan perkotaan. 

2. Kelerengan >8%–15% (landai), dapat digunakan untuk kegiatan perkotaan.  

3. Kelerengan >15%-25% (agak curam), dapat digunakan untuk kegiatan perkotaan dan 

pertanian, namun bila terjadi kesalahan dalam pengelolaannya masih mungkin terjadi 

erosi. 

4. Kelerengan>25%-40% merupakan daerah yang sangat mungkin mengalami erosi, 

terutama bila tumbuhan pada permukaannya ditebang. Daerah ini masih dapat 

dibudidayakan namun dengan usaha lebih. 

5. lerengan >40% merupakan daerah yang sangat peka terhadap bahaya erosi, dan kegiatan 

di atasnya harus bersifat non budidaya.  

Tabel 4.1 topografi Kecamatan Tarakan Timur 

 

4.3.2 Tanah 

Tanah merupakan hasil pelapukan yang belum ditransportasi/belum mengalami 

sedimentasi. Faktor utama yang berpengaruh terhadap erosi tanah adalah jenis tanah, 

penggunaan lahan dan curah hujan. Jenis tanah yang terdapat di Kecamatan Tarakan Timur 

adalah aluvial, latosol, dan podsolik. Jenis tanah alluvial disebut juga sebagai tanah tumbuh 

tanah endapan, kandungan bahan organiknya rendah, reaksi tanahnya masam sampai netral, 

struktur tanahnya pejal atau tanpa struktur dan konsistensinya keras waktu kering, teguh 

waktu lembab. Kandungan unsur haranya relatif kaya dan banyak bergantung pada bahan 

induknya. Secara keseluruhan tanah alluvial mempunyai sifat fisika kurang baik sampai 

sedang, sifat kimia sedang sampai baik, sehingga produktivitas tanahnya sedang sampai 

tinggi. 

Jenis tanah podsolik memiliki solum tanah agak tebal, yaitu 90 – 180 cm, tekstur 

tanahnya lempung berliat hingga liat, konsistensinya gembur di bagian atas dan teguh di 

No Kelurahan 

Kemiringan 

Luas (Ha) 
Datar 

Agak 

Landai 
Landai 

Agak 

Curam 
Curam 

1 Gunung lingkas 55,27 73,87 49,55   178,69 

2 Kampung empat 228,68 9,99  94,45 105,16 438,29 

3 Kampung enam 31,41 196,14 274,68 375,20 325,45 1.202,88 

4 Lingkas ujung 148,23 33,27    181,49 

5 Mamburungan 801,78  254,56 46,68 164,52 1.267,54 

6 Mamburungan timur 114,44  336,56 234,99 4,09 690,07 

7 Pantaiamal 470,60  674,29 859,17 77,27 2.081,33 

Luas (Ha) 1.850,40 313,26 1.589,64 1.610,48 676,50 6.040,73 
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lapisan bawah. Kandungan bahan organiknya kurang dari 5%, kandungan unsure hara 

tanaman rendah, reaksi tanah (pH) sangat rendah sampai rendah (antara 4–4,5). Secara 

keseluruhan jenis tanah podsolik memiliki sifat kimia kurang baik dan kurang mantap karena 

stabilitas agregatifnya kurang, sehingga mudah terkena erosi. Produktivitas tanah ini rendah 

sampai sedang. Jenis tanah latosol adalah tanah yang banyak mengandung zat besi dan 

aluminium. Tanah ini sudah sangat tua, sehingga kesuburannya rendah. Warna tanahnya 

merah hingga kuning, sehingga sering disebut tanah merah. Tanah latosol yang mempunyai 

sifat cepat mengeras bila tersingkap atau berada di udara terbuka disebut tanah laterit.  

Tanah dengan kadar liat lebih dari 60 %, remah sampai gumpal, gembur, warna tanah 

seragam dengan dengan batas-batas horison yang kabur, solum dalam (lebih dari 150 cm), 

kejenuhan basa kurang dari 50 %, umumnya mempunyai epipedon kambrik dan horison 

kambik. Tumbuhan yang dapat hidup di tanah latosol adalah padi, palawija, sayuran, buah-

buahan, karet, sisal, cengkih, kakao, kopi, dan kelapa sawit. 
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4.3.3    Vegetasi 

Umumnya jenis vegetasi yang tumbuh di sekitaran pesisir Pantai Amal adalah 

vegetasi yang memiliki tajuk tinggi seperti pohon kelapa. Selain itu vegetasi yang tumbuh 

adalah cemara pantai dan berbagai tanaman semak lainnya.  

 

Gambar 4.1  jenis vegetasi lokal 

Sumber: dokumentasi pribadi 

(2015) 
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4.3.4 Faktor iklim 

 Kota Tarakan yang beriklim tropis mempunyai musim yang hampir sama dengan 

wilayah Indonesia pada umumnya, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim 

penghujan biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan April sedangkan 

musim kemarau terjadi pada bulan April sampai dengan bulan Oktober. Keadaan ini terus 

berlangsung setiap tahun yang diselingi dengan musim peralihan pada bulan-bulan tertentu. 

Namun dalam tahun-tahun terakhir ini, keadaan musim di Kalimantan Utara termasuk Kota 

Tarakan kadang tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan dalam 

kenyataannya tidak turun hujan sama sekali, begitu juga sebaliknya. 

 Suhu udara disuatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat 

tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Secara umum Tarakan beriklim 

panas dengan rata-rata suhu udara sepanjang tahun 2013 berkisar 24,60C hingga 31,10C. 

Selain itu, sebagai daerah beriklim tropis, Kota Tarakan mempunyai rata-rata kelembaban 

udara relatif tinggi, berkisar antara 59,5% sampai dengan 98,8% sepanjang tahun 2013. 

Kelembaban udara paling rendah terjadi pada bulan Oktober yang hanya mencapai 53%. 

Sedangkan kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Juni, September, dan Oktober 

yang mencapai 100%. Untuk rata-rata kelembaban udara sepanjang tahun 2013 tercatat 

sebesar 85,7%. 

   

 

Gambar 4.2 Perkembangan Temperatur Minimum 

dan Maksimum di Kota Tarakan, 2013 

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan 

Geofisika Kota Tarakan  

 



48 
 

 Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan 

geografis dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan beragam 

menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Curah hujan di Kota Tarakan sangat beragam 

dari waktu ke waktu. Rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Juli sebesar 557,3 

mm dan rata-rata curah hujan terendah, sebesar 188,6 mm yang terjadi pada bulan Agustus. 

Sedangkan rata-rata curah hujan sepanjang tahun 2012 tercatat sebesar 372,0 mm. 

 

4.3.5 Mitigasi Bencana  

Tarakan merupakan zona rawan gempa bumi di Kalimantan Timur. Data aktivitas 

kegempaan menunjukkan bahwa, secara umum wilayah Pulau Kalimantan memang 

memiliki tingkat aktivitas kegempaan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan wilayah 

lainnya di Indonesia. Namun demikian, berdasarkan catatan sejarah gempa bumi sejak tahun 

1921 menunjukkan bahwa di Kalimantan telah terjadi beberapa kali gempa bumi merusak. 

Gempa bumi Sangkulirang 14 Mei 1921 memiliki intensitas hingga VIII MMI. Gempa bumi 

kuat ini diikuti gelombang tsunami yang mengakibatkan kerusakan. 

Selanjutnya adalah gempa bumi Tarakan 19 April 1923 (M 7,0 SR) berkedalaman 

40 kilometer dengan intensitas hingga VIII MMI. Gempa bumi ini menyebabkan kerusakan 

rumah dan timbulnya banyak rekahan tanah di Tarakan. Gempa bumi kuat di Tarakan juga 

pernah terjadi pada 14 Februari 1925. Guncangan gempa bumi ini dilaporkan di Tarakan 

hingga mencapai VII MMI hingga merusak beberapa rumah. Selanjutnya, Tarakan pada 28 

Februari 1936 kembali diguncang gempa bumi dengan kekuatan M 6,5 SR. Gempa bumi ini 

dilaporkan sangat kuat meskipun tidak menimbulkan korban jiwa. Terakhir adalah gempa 

bumi dengan kekuatan M 4,7 SR yang mengguncang kuat daerah Paser dan Long Ikis pada 

22November 2009. Akibat gempa bumi ini dilaporkan sejumlah rumah, gedung sekolah,dan 

tempat ibadah mengalami kerusakan cukup parah. 

Gambar 4.3 Perkembangan Curah Hujan di 

Kota Tarakan, 2013 

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan 

Geofisika Kota Tarakan  
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Secara geologis kawasan Pulau Tarakan dan sekitarnya terletak di zona Cekungan 

Tarakan. Struktur geologi yang dominan terdapat di zona ini adalah patahan turun. Sejarah 

geologi menunjukkan bahwa di zona ini pernah berkembang proses pengendapan sedimen 

yang masif. Akumulasi beban sediman di kawasan delta telah menyebabkan beberapa tempat 

di cekungan ini mengalami penurunan dan terbentuk struktur patahan turun. Beberapa 

sumber pustaka juga menunjukkan bahwa dari arah timur Tarakan terdapat subduksi mikro 

ke bawah Borneo. Konsekuensi dari dinamika tektonik ini maka terbentuklah antiklin di 

Bunyu dan Tarakan. 

Kondisi tektonik yang kompleks ini semakin mengokohkan pendapat bahwa 

Cekungan Tarakan memang merupakan kawasan rawan gempa bumi. Kerawanan gempa 

bumi di zona ini selain disebabkan oleh adanya beberapa struktur geologi sesar turun dan 

subduksi mikro dari arah timur Tarakan, juga disebabkan oleh keberadaan beberapa struktur 

sesar mendatar. Tarakan dan sekitarnya secara tektonik diapit oleh tiga sistem sesar 

mendatar. Di sebelah selatan Pulau Tarakan terdapat dua sistem sesar yang berarah 

baratdaya-tenggara, yaitu zona Sesar Mangkalihat (Mangkalihat fault zone)dan zona Sesar 

Maratua (Maratua fault zone). Zona Sesar Mangkalihat merupakan sesar kelanjutan dari 

Sesar Palu-Koro, yang melintas dekat kota Tanjung Redep. 

 

4.4 Faktor-Faktor Budaya 

4.4.1  Faktor-faktor sejarah 

Pantai Amal merupakan suatu tempat rekreasi bahari yang di dominasi dengan 

pemandangan lautnya. Sebagian besar bangunan yang sudah ada di sekitar pantai amal hanya 

permukiman warga yang digunakan sebagai tempat tinggal dan juga berjualan. Tipe 

bangunan yang ada di sepanjang pesisir Pantai Amal memiliki kesamaan bahan material 

bangunan yang digunakan. Bahan material dinding yang digunakan umumnya adalah kayu 

dan bahan material penutup atap barupa seng. Namun beberapa rumah juga sudah 

menggunakan bahan material permanen dengan menggunakan batu bata dan lantai keramik.  

Pada kawasan Kelurahan Pantai amal terdapat bangunan yang menjadi landmark di 

kawasan tersebut. Bangunan itu antara lain adalah Universitas Borneo Tarakan, SMP Negeri 

10 Tarakan, objek agrowisata Kebun Raya Anggrek Tarakan dan tempat rekreasi Bais Hills.  
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Gambar 4.4 Rumah warga di pesisir pantai  

Sumber: tarakankota.go.id 

Gambar 4.8 Universitas Borneo Tarakan 
Sumber: tarakankota.go.id 

Gambar 4.5 Bais hills 

Sumber: ardiz.tarakan.info 

Gambar 4.6 SMP Negeri 10 Tarakan 

Sumber:adiwiyata-smpn10tarakan.blogspot.com 

 

Gambar 4.7 Kebun raya anggrek Tarakan 
Sumber: dokumentasi pribadi (2015) 
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Daya tarik wisata yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat sekitar maupun 

wisatawan. Terutama pada saat libur akhir pekan, kawasan wisata pantai amal akan menjadi 

objek utama yang akan dikunjungi. Tujuan utama masyarakat datang ke kawasan wisata 

pantai amal ini selain untuk menikmati suasana pantai, tapi juga untuk menikmati berbagai 

kuliner khas dari Kota Tarakan. Selain itu pada kawasan pantai amal ini terdapat banyak 

aneka permainan yang ditawarkan oleh masyarakat sekitar. Berbagai jenis permainan yang 

disewakan antara lain ATV, sepeda, water sport ( banana boat, dan king donut boat), serta 

tempat penyewaan permainan untuk anak-anak. Karena berbagai jenis permainan inilah yang 

dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk masyarakat sekitar. 

 Daya tarik lainnya yang dapat menarik masyarakat untuk terus datang ke kawasan 

pantai amal ialah adanya upacara adat yang bernama Iraw Tengkayu. Iraw Tengkayu 

merupakan upacara adat khas dari Kota Tarakan. Upacara adat ini diadakan bertepatan 

dengan ulang tahun Kota Tarakan. Upacara iraw tengkayu ini merupakan acara turun 

temurun yang dilakukan oleh suku Tidung yang merupakan masyarakat asli Kota Tarakan. 

Selain itu juga diadakan berbagai perlombaan lainnya seperti; 

A. Tarakan Expo yang akan memperkenalkan seluruh budaya yang ada di Kota Tarakan. 

Beraneka ragam kreatifitas dan produk-produk yang mencerminkan Kota Tarakan di 

pamerkan di Tarakan Expo ini. 

B. Parade musik akan diisi oleh grup-grup band asal bumi paguntaka dan luar tarakan 

untuk mempertunjukkan kualitas mereka dalam bermusik. Selain itu juga ada parade 

tari masal yang diramaikan oleh penari-penari lokal.  

C. Lomba sumpit. Sumpit adalah senjata khas suku dayak yang juga salah satu suku asli 

Kota Tarakan. Untuk melestarikan sumpit maka diadakan lomba sumpit.  

D. Perahu atau kapal hias dan festival makanan laut  
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Inti dari Festival ini ialah ritual adat Parade Padaw Tuju Dulung yaitu perahu hias 

yang diarak keliling kota. Pada bagian bawah perahu dipasang beberapa 

bilah bambu yang digunakan oleh para pemuda untuk mengangkut Padaw Tuju Dulung. 

Padaw Tuju Dulung mempunyai 3 cabang yang disebut dengan haluan. Haluan pada 

bagian tengah dibuat 3 tingkat. Sementara 2 haluan lainnya yang ada dikanan dan kiri 

perahu dibentuk menjadi 2 tingkat. Jika dihitung semua tingkat yang ada di masing-

masing haluan, maka total ada 7. Angka 7 ini melambang jumlah hari dalam seminggu 

yang digunakan sebagai perlambangan perjalanan kehidupan manusia yang harinya 

berulang setiap seminggu sekali. 

Padaw Tuju Dulung yang diangkut oleh para pemuda dicat dalam 3 warna yang 

berbeda, yaitu kuning, hijau, dan merah. Bagian dari perahu paling atas mempunyai cat 

yang berwarna kuning. Dalam budaya Suku Tidung, warna kuning melambangkan 

kehormatan atau sesuatu yang ditinggikan. Oleh karena itulah warna kuning berada pada 

bagian tertinggi dari Padaw Tuju Dulung. Selain itu hanya satu tiang yang paling tinggi 

juga melambangkan bahwa satu penguasa tertinggi alam semesta yaitu Yang Maha 

Kuasa. 

Pada bagian tengah Padaw Tuju Dulung terpasang 5 buah tiang. Jumlah tiang yang 

ada sebanyak 5 buah merupakan perlambangan dari shalat 5 waktu yang dilakukan oleh 

Gambar 4.9 kapal hias 

Sumber: bisniswisata.co.id 

Gambar 4.11 tari massal 

Sumber: rt10kp1skiptarakan.com 

Gambar 4.10 lomba sumpit 

Sumber: travelplusindonesia.blogspot.co.id 

https://id.wikipedia.org/wiki/Festival
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Padaw_Tuju_Dulung&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Perahu
https://id.wikipedia.org/wiki/Bambu
https://id.wikipedia.org/wiki/Haluan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kuning
https://id.wikipedia.org/wiki/Hijau
https://id.wikipedia.org/wiki/Merah
https://id.wikipedia.org/wiki/Shalat
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Umat Islam dalam seharinya. Tiang ini digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang 

digunakan sebagai atap. Kain yang digunakan sebagai atap ini disebut dengan pari-pari. 

Tiang ini juga digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang dihubungkan ke haluan 

perahu yang ada di kanan dan kiri. 

Pada bagian tengah perahu tepat di bawah pari-pari terdapat tempat yang mempunyai 

bentuk seperti rumah. Tempat ini dilengkapi dengan atap bertingkat tiga yang disebut juga 

dengan nama meligay. Dimana di bawah meligay terdapat pintu pada keempat sisinya. 

Dibawah meligay inilah diletakkan sesaji yang berisi makanan yang selanjutnya akan 

dilepaskan di laut. Sesaji ini dalam masyarakat Tidung disebut pakan. Secara harfiah, Iraw 

Tengkayu berarti pesta kelautan, sebuah tradisi / pesta untuk menunjukkan rasa syukur atas 

makanan laut yang dipanen sepanjang tahun dan untuk mengharapkan panen yang lebih baik 

di tahun berikutnya. 

 

4.5 Tinjauan prasarana 

 Prasarana yang ada pada kawasan wisata pantai amal dapat dikatakan belum mampu 

menunjang kegiatan kepariwisataan. Hal ini dapat dilihat pada kondisi eksisting yang belum 

terdapat banyak prasarana yang dapat menunjang kegiatan kepariwisataan. Pada kawasan 

pantai amal hanya terdapat tempat ibadah dan pelayanan kesehatan yang diolah oleh 

masyarakat sekitar. Dengan adanya beberapa prasarana tersebut dapat di aplikasikan 

kedalam perancangan kawasan wisata waterpark, hanya saja perlu ditambahkan dengan 

beberapa jenis prasarana lainnya yang dapat menunjang kegiatan kepariwisataan. Beberapa 

jenis kegiatan prasarana lainnya yang dapat ditambahkan seperti akomodasi penginapan 

yang ditujukan untuk wisatawan luar daerah dan jenis transportasi yang dapat mengantar dan 

menjemput rombongan wisatawan. Prasarana tambahan ini diharapkan dapat menunjang 

kebutuhan wisatawan pada kawasan wisata waterpark.  

  

https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Atap
https://id.wikipedia.org/wiki/Kain
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pari-pari&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Meligay&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pakan
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4.6 Tinjauan sarana 

Beberapa jenis sarana yang sudah ada pada kawasan wisata waterpark adalah 

adanya restoran, coffe shop dan fasilitas pendukung seperti olahraga air yang berupa 

banana boat dan king donut boat. Jenis sarana ini dapat diterapkan kedalam perancangan 

kawasan wisata waterpark. Beberapa sarana yang perlu ditambahkan kedalam 

perancangan kawasan wisata waterpark adalah sistem transportasi yang dapat digunakan 

didalam kawasan wisata yang dikhususkan untuk anak-anak dan orang tua, alat 

komunikasi yang dapat digunakan pengunjung untuk menghubungi anggota keluarga, 

taman untuk bermain sebagai objek pendukung lainnya agar dapat digunakan untuk 

bermain secara bebas, serta menambah foodcourt ataupun retail yang dapat digunakan 

untuk masyarakat sekitar berjualan di dalam kawasan wisata. Sehingga dengan adanya 

retail-retail ini dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar. 

 

4.7 Tinjauan Infrastruktur 

Infrastruktur yang sudah pada kawasan wisata pantai amal adalah sistem utilitas 

yang berupa sistem jaringan air bersih dan air kotor serta jaringan listrik. Sistem jaringan 

ini dapat digunakan untuk mendapatkan air bersih pada kawasan wisata untuk 

mendukung setiap atraksi permainan yang ada dan jaringan listrik yang digunakan untuk 

Gambar 4.12 tinjauan sarana 

Sumber: dwi (2016) 
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mengalirkan sumber tenaga listrik kedalam bangunan maupun ke dalam peralatan yang 

membutuhkan listrik. Beberapa jenis infrastruktur yang dapat ditambahkan kedalam 

perancangan kawasan wisata waterpark adalah sistem komunikasi yang dapat digunakan 

untuk memberi informasi penting kepada wisatawan, dan sistem keamanan dan 

pengawasan. Hal ini berguna agar wisatawan tetap dapat merasakan nyaman dalam 

berwisata didalam kawasan wisata waterpark.  

Tabel 4.2 tinjauan infrastruktur 

a. Jaringan drainase Penjelasan 

 

Sistem saluran drainase memanfaatkan 

aliran sungai-sungai utama di Kota 

Tarakan. Jaringan drainase di Pantai Amal, 

di aliri menuju ke sungai Batu Mapan yang 

terletak di sebelah utara tapak. Aliran air 

dari sungai batu mapan langsung di arahkan 

menuju ke pantai.  

 

 

b. Jaringan air bersih 

 

Sistem penyediaan air bersih di Kelurahan 

Pantai Amal di dapatkan dari sumber air 

yang terletak di Kecamatan Tengah 

kemudian di hubungkan menuju Instalasi 

Pengolahan Air Batu Mapan yang terletak 

di Kecamatan Tarakan Timur, setelah itu di 

sambungkan menuju rumah warga.  

 

  

Gambar 4.13 utilitas 

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan 

Tata Ruang Kota Tarakan 2012-2032 

Gambar 4.14 jaringan air bersih 

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan 

Tata Ruang Kota Tarakan 2012-2032 

Gambar 4.10 utilitas 

Sumber: dokumen pribadi (2015) 
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4.8 Program Fungsi, Aktivitas dan Pelaku 

Fungsi utama dari kawasan wisata waterpark adalah sebagai sarana untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai tempat untuk berlibur di waktu luang, bersantai 

maupun bermain. Seiring dengan perkembangan zaman berlibur merupakan salah satu 

hal yang wajib dilakukan. Berlibur merupakan salah satu hal yang baik untuk psikologi 

manusia terutama untuk para pelajar, pekerja atau karyawan yang memiliki jadwal belajar 

dan kerja yang padat. Sehingga liburan merupakan hal yang penting untuk 

mengembalikan semangat para pelajar ataupun para pekerja untuk melakukan aktivitas  

pada keesokan harinya. Namun pada saat ini tempat kunjungan untuk liburan tidak hanya  

taman atau pantai, tapi pada beberapa kota sudah menyediakan kawasan wisata waterpark 

sebagai tujuan wisata untuk liburan. Tidak sedikit juga masyarakat yang memilih objek 

ini untuk menghabiskan waktu luang, dikarenakan harga yang terjangkau, menyajikan 

berbagai macam wahana permainan untuk semua kalangan, terdapat fasilitas penunjang 

kebutuhan pengunjung dan juga keamanan yang terjamin.  

Pada tempat wisata terdapat bebrapa persyaratan, misalnya terdapat area bermain 

minimal tiga jenis, fasilitas yang disediakan harus mengandung unsur hiburan, 

pendidikan, dan kebudayaan, terdapat fasilitas umum seperti kantor pengelola, tempat 

informasi, hingga pos keamanan, tersedia air bersih dan sumber daya listrik yang cukup, 

c. Jaringan pembuangan sampah Penjelasan 

 

 

 

Tempat pelayanan pembuangan sampah 

sementara tersebar di seluruh kelurahan. 

Di Kelurahan Pantai Amal tempat 

pembuangan sampah sementara terletak di 

jalan pantai amal lama. Sampah yang 

terkumpul di TPS nantinya akan di angkut 

menuju tempat pembuangan sampah akhir 

(TPA) yang terletak di Kecamata Tarakan 

Utara. 

Gambar 4.15  jaringan pembuangan sampah 

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 

Ruang Kota Tarakan 2012-2032 



57 
 

 
 

hingga fasilitas penunjang yang memadai seperti kafetaria dan tembat ibadah. Menurut 

objek komparasi fasilitas yang terdapat dalam kawasan wisata waterpark , yaitu; 

Tabel 4.3 komparasi kawasan wisata 

 

Pada kedua objek komparasi menyediakan fasilitas-fasilitas bermain yang hampir 

sama, namun hanya terletak perbedaan pada nama fasilitas yang digunakan. Hal ini di 

karenakan pada tiap kawasan wisata memiliki tema yang berbeda-beda. Walaupun memiliki 

nama yang berbeda-beda namun teteap memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai tempat 

penyedia hiburan. Berdasarkan objek komparasi yang telah dipaparkan dapat disimpulkan 

bahwa fungsi utama pada kedua objek tersebut ialah sebagai tujuan wisata yang memberikan 

hiburan/ entertainment .  adapun fungsi pendukung yang dapat menunjang fungsi utama, 

yaitu; 

Tabel 4.4 fungsi pendukung 

Kawasan wisata 

Wisata bahari lamongan 

Kawasan wisata 

The wild wadi waterpark 

 Pada kawasan wisata ini 

menyediakan fasilitas-fasilitas 

untuk memenuhi kebutuhan 

pengunjung seperti king donut 

boat, banana boat, aqua shuttle 

boat, sky boat, long boat, blue 

eagle, dll 

 Selain itu juga menyediakan 

fasilitas penunjang seperti toko 

retail, foodcourt, pasar ikan, 

restoran, taman bermain dan juga 

musolah 

 Sedangkan pada kawasan wisata ini 

kawasan wisata lebih banyak 

menawarkan wahana permainan 

seperti wahana jemeirah sceirah, 

master blaster, juha’s dhow and 

lagoon, juha’s journey, action river, 

dan wave pool. 

 Selain itu Fasilitas-fasilitas 

penunjang yang di sediakan pada 

the wild wadi waterpark seperti 

julian kitchen, lella’s stand, lella’s 

oasis,all’s BBQ, sinbad gallery, 

souk al wadi gift shop, dan 

shahbandar’s quay shop. 

 

 

 

 

 

 

FRONT OF THE 

HOUSE 

Fungsi Primer Fungsi Sekunder 

Hiburan/ Entertainment Edukasi 

 Wahana bermain 

 Reception area 

 Ticketing area 

 Tempat penyimpanan 

barang pengunjung 

 Souvenir shop 

 Tempat parkir 

  

 Tempat belajar 

auditorium outdoor 

 Galeri  

 Tempat istirahat 

 Tempat makan 
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Pembagian fungsi berdasar bagian utama wisata waterpark (front of the house 

dan back of the house) digunakan untuk memudahkan pengelompokan fungsi wahana 

waterpark . Pada kedua pembagian tersebut memiliki fungsi masing-masing yang 

sangat berkaitan satu sama lain. Front of the house diisi oleh fungsi yang menjual atau 

merupakan fungsi utama yang di tawarkan, sehingga dalam perancangannya fungsi-

fungsi tersebut memiliki prioritas sesuai dengan urutannya (primer-sekunder). Fungsi 

administrasi juga berada pada front of the house karena memiliki fungsi sebagai 

pelayanan utama sebelum memasuki kawasan wisata waterpark . Pada bagian back of 

the house fungsi servis lebih diutamakan daripada fungsi pengelolaan. Hal ini 

dikarenakan fungsi servis sangat behubungan erat dengan kenyamanan pengunjung 

wisata waterpark .  Selain itu fungsi sekunder pada wahana wisata waterpark adalah 

edukasi, hal ini dimaksudkan agar pengunjung tetap mendapatkan hiburan sekaligus 

pengetahuan baru. 

 

Fungsi pada tapak dapat di bagi menjadi, 

Tabel 4.5 Kelompok sifat berdasarkan analisis fungsi 

No Fungsi Jenis Kegiatan 

1 Primer 

(wisata) 

Publik 

 

Tempat berinterikteraksi sosial  

Tempat untuk memarkir 

kendaraan pengunjung 

  Semi privat Tempat  untuk bersantai  

Tempat untuk berwisata 

Tempat untuk bermain  

Tempat untuk makan bersama 

Tempat untuk beribadah 

 

 

 

 

BACK OF THE 

HOUSE 

Servis/ Pelayanan Pengelola - Administrasi 

 Sirkulasi 

 Tempat penyimpanan 

makanan 

 Gudang teknikal 

 Pelayanan pengunjung 

 Pelayanan karyawan-

pegawai 

 Pimpinan 

 Manajemen 

 Pengelola pemeliharaan 

wahana bermain 
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Tempat untuk memarkir 

kendaraan pengelola/karyawan 

  privat Tempat untuk membersihkan 

diri dan membuang hajat 

 

2 Sekunder Publik Tempat pengunjung melakukan 

kegiatan yang berkaitan dengan 

edukasi 

Tempat berinteraksi dengan 

masyarakat 

 (edukasi flora) Semi Privat Tempat untuk bersantai 

Tempat untuk belajar 

Tempat untuk bermain 

  privat Tempat untuk membersihkan 

diri dan membuang hajat 

 

 

 

Tabel 4.6 Kelompok sifat berdasarkan fungsi ruang 

No Fungsi Jenis Kegiatan 

1 Primer 

(wisata) 

Publik 

 

Lobby Waterpark  

Parkiran mobil 

Parkiran motor 

Pos tiket masuk 

 

  Semi privat Gazebo 

Taman waterpark  

Wahana waterpark  

Foodcourd 

Mushola  

Pos lifeguard 

Ruang kunci loker pengunjung 

pria/wanita 
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Ruang loker karyawan 

Ruang loker pengunjung pria 

Ruang loker pengunjung wanita 

 

  privat Ruang ganti/bilas pengunjung 

pria 

Ruang ganti/bilas pengunjung 

wanita 

 

 Sekunder Publik Lobby konservasi 

 

 (edukasi flora) Semi Privat Ruang staf bidang konservasi 

Ruang resepsionis 

Ruang instruktur 

Ruang pembibitan 

Kebun budidaya  

 

  privat Toilet pria 

Toilet wanita 

 

 

4.9 Pelaku Kegiatan/ Aktifitas 

Aspek yang di analisis dalam pelaku kegiatan pada kawasan wisata waterpark 

ialah jumlah, tipe, tuntutan, karakter serta perilaku. Pelaku kegiatan terdiri dari perilaku 

yang berhubungan langsung dengan kawasan wisata waterpark yaitu pengelola 

(manager), karyawan (staff pembantu pengelola), pegawai (staff yang bertugas secara 

teknis), serta pelaku sebagai pengunjung yang terbagi menjadi pengunjung yang  bermain 

dan pengunjung yang tidak bermain ( pengunjung yang menikmati fasilitas bermain tanpa 

menikmati fasilitas edukasi). 

 

4.9.1 Pengelompokan pelaku kegiatan 

berikut merupakan analisis pengelompokan pelaku kegiatan; 

Tabel 4.7 analisis pengelompokan pelaku kegiatan 
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Pengelola Karyawan Pegawai Pengunjung 

 General 

manager 

 Executive  

secretary 

 Marketing 

manager 

 Personal 

manager 

 Edukasi 

manager 

 

 Marketing 

staff 

 Personal 

manager staff 

 Staff 

kesehatan 

 Staff 

kebersihan  

 Staff 

keamanan 

 

 Operator 

 Mekanikal dan 

elektrikal 

 Security 

 Koki 

 Asisten koki 

 Pramusaji 

 Gardener 

 Asisten 

kesehatan 

 

 

 

 Pengunjung 

bermain 

 Pengunjung 

tidak bermain 

 Pengunjung 

edukasi  flora 

 

 

4.9.2 Prakiraan jumlah pelaku 

Jenis dan jumlah pelaku kegiatan pada area rekreasi waterpark dapat di bagi 

menjadi beberapa kelompok berdasarkan analisis dan studi lapangan, antara lain 

sebagai berikut;  

a. Pengunjung rekresi waterpark  

Jumlah pengunjung waterpark di dapatkan dari analisis jumlah pengunjung  

Pantai Amal pada tiap bulannya. Dengan adanya tempat rekreasi baru maka akan di 

pastikan bahwa jumlah pengunjung akan meningkat dan di sesuaikan dengan jumlah 

pengunjung di tempat rekreasi waterpark .  

Tabel 4.8 jumlah pengunjung Pantai Amal 

Bulan Jumlah Pengunjung 

(orang) 

Januari 7.000 

Februari 10.500 

Maret 4.000 

April 1.800 

Mei 4.200 

Juni 2.000 

Juli 6.000 

Agustus 7.000 

September 2.000 
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Oktober 5.000 

November  5.000 

Desember  10.000 

Jumlah pengunjung tahun 2014         64.500 

Jumlah pengunjung tahun 2013         64.000 

Jumlah pengunjung tahun 2012         64.500 

Jumlah pengunjung tahun 2011         42.500 

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Tarakan 2014 

 

Tabel 4.9 jumlah pengujung rekreasi waterpark  

Pelaku  Usia Presentase Jumlah  

Balita  0-5 5% 275 orang 

Anak-anak 5-11 25% 1375 orang 

Remaja awal 

Remaja akhir 

12-16 

17-25 

40% 2200 orang  

Dewasa awal 

Dewasa akhir  

26-35 

36-45 

20% 1100 orang 

Lansia  awal  

Lansia akhir 

46-55 

56-65 

10% 550 orang 

Jumlah 100% 5500 orang / bulan  

184 orang / hari  

Sumber: analisis penulis 

b. Pengunjung rekreasi edukasi 

Jumlah pengunjung rekreasi edukasi antara lain sebagai berikut; 

Tabel 4.10 Jumlah pengujung rekreasi edukasi 

Pelaku Jumlah 

Siswa Taman kanak-

kanak 

60 

Siswa SD 120 

Siswa SMP 120 

Siswa SMA 135 

Orang tua siswa 60 

Sumber: analisis pribadi 
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c. Pengelola 

Pengelola adalah pelaku yang bertugas untuk mengatur beberapa kegiatan di dalam 

tempat rekreasi waterpark . Jumlah pelaku pengelola  didapatkan dari hasil analisis adalah 

sebagai berikut; 

Hal ini di jadikan acuan untuk menetapkan jumlah pelaku aktivitas dalam 

perancangan objek studi wisata waterpark di Kota Tarakan, sebagai berikut;  

 

Tabel 4.11 Jumlah pengelola rekreasi waterpark  

Pelaku Jumlah 

Manajemen 

Pimpinan  1 

Wakil Pimpinan 2 

Sekretaris  2 

Staff administrasi 2 

Staff keuangan  2 

Staff pemasaran 5 

Staff bagian personalia 5 

Staf bagian edukasi 5 

Operasional  

Pertugas tiket parkir masuk  2 

Petugas tiket parkir keluar 2 

Petugas jaga area parkir 6 

Petugas kebersihan taman 4 

Petugas kebersihan kolam  4 

Petugas kebersihan bagunan 4 

Petugas kebersihan area edukasi flora 4 

Petugas keamanan area waterpark  4 

Petugas keamaan area edukasi flora 4 

Petugas Resepsionis 2 

Petugas tiketing masuk waterpark  4 

Petugas tiketing masuk edukasi flora 4 
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Petugas kunci loker perempuan 2 

Petugas kunci loker laki-laki 2 

Petugas penyewaan alat renang 4 

Petugas keselamatan kolam  10 

Petugas pelayanan kesehatan 4 

Petugas waterpark  10 

Petugas guide edukasi flora 10 

Petugas masak restoran 6 

Asisten masak restoran 6 

Pelayan restoran 12 

Pegawai mini market 3 

Pegawai souvenir shop 3 

Servis  

Petugas ruang pompa 10 

Petugas tangki air 4 

Petugas pengolahan air  4 

Petugas ruang panel 4 

Petugas ruang generator 4 

Jumlah 166 

Sumber: analisis pribadi 
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4.9.3 Sifat, karakter dan tuntutan pelaku 

Dalam fungsi perancangan kawasan wisata waterpark didapatkan jumlah pelaku 

kegiatan. Pelaku kegiatan tersebut tentunya memiliki sifat/karakter, perilaku dan tuntutan 

yang berbeda-beda pada tiap individunya. Berikut merupakan aspek-aspek berdasarkan 

kelompok pelaku kegiatan; 

Tabel 4.12 analisis sifat, karakter, perilaku dan tuntutan pelaku 

Analisis 

Pelaku 

Kegiatan 

Sifat/ Karakter Perilaku Tuntutan 

Pengelola Termasuk penyedia jasa 

bagi pengunjung, sifat 

berdasarkan kegiatannya 

lebih banyak berada 

dibelakang meja, seperti 

halnya pekerja kantoran.  

Berkerja 

dibelakang 

meja, mengatur 

jalannya 

kawasan wisata 

serta 

mengawasi 

pekerjaan dari 

bawahannya.  

Sesuai dengan karakter-

perilaku yang mengarah 

pada aktivitas utama 

pelaku, maka pengelola 

dan karyawan 

membutuhkan ruang kerja 

seperti kantor pada 

umumnya.  

Karyawan 

Pegawai Lebih banyak 

berhubungan langsung 

dengan pengunjung serta 

berhubungan dengan 

keadaan di lapangan.  

Mengutamakan 

pelayanan 

terhadap 

pengunjung. 

Membutuhkan daerah 

sirkulasi yang luas dan 

akses yang cepat, karena 

berhubungan langsung 

dengan pengunjung, 

sehingga pelayanan dapat 

berjalan dengan efektif dan 

efisien.  

Pengunjung Pengunjung memiliki 

kepentingan yang sama, 

hanya saja di bedakan 

antara pengunjung yang 

akan bermain dan 

menikmati edukasi flora, 

pengunjung yang 

bermain tapi tidak 

menikmanti edukasi 

flora, pengunjung yang 

hanya menikmati edukasi 

flora, dan pengunjung 

yang hanya sekedar 

menemani keluarga 

bermain. 

Perilaku 

pengunjung 

yang datang 

sangat fleksibel 

di dukung oleh 

fasilitas yang 

lengkap 

Secara umum 

konsumen/pengunjung 

bersifat tidak ingin 

dirugikan dalam segi 

apapun. Maka pelayanan 

hotel dan fasilitas serta 

keamanan dan 

kenyamanan harus 

semaksimal mungkin. 

sehingga pengunjung yang 

datang merasa nyaman 

untuk beraktivitas di area 

wisata tanpa 

mengkhawatirkan apapun. 
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4.10 Kegiatan atau Aktivitas Pelaku 

Dalam aspek kegiatan/aktivitas pelaku, hal ini penting untuk dianalisis untuk 

mengetahui tuntutan, karakter-sifat, tipe, frekuensi, alur, dan hubungan. Tuntutan dari 

suatu kegiatan pelaku mengacu pada fungsi yang mewadahi dalam kawasan wisata 

waterpark . Tuntutan keguatan juga mengacu pada tuntutan pelaku pada analisis 

sebelumnya. Kawasan wisata waterpark memiliki fungsi utama yaitu sebagai hiburan/ 

entertain, sehingga kaitannya erat dengan fasilitas yang memenuhi standart, memiliki 

tingkat kenyamanan dan keamanan yang tinggi dalam melakukan segala aktivitas.  

 

4.10.1 Hubungan tuntutan pelaku dan tuntutan kegiatan 

Tabel 4.13 hubungan tuntutan pelaku dan tuntutan kegiatan 

Fungsi Pelaku 

Utama 

Tuntutan 

Pelaku Kegiatan 

Hiburan - 

Penerimaan 

Tamu/pengun

jung-

Ticketing 

Tamu/pengun

jung, 

karyawan, 

pegawai 

Tuntutan pelaku pada 

dasarnya sama, yakni 

berdasar pada kelacaran 

kegiatan, kenyamanan dan 

keamanan saat beraktivitas 

yang dilakukan masing-

masing fungsi. Seperti 

pengunjung yang akan 

bermain dan menikmati 

edukasi flora, pengunjung 

yang bermain tapi tidak 

menikmanti edukasi flora, 

pengunjung yang hanya 

menikmati edukasi flora, 

dan pengunjung yang 

hanya sekedar menemani 

keluarga bermain. 

Tuntutan pelaku kegiatan 

pada aktivitas, tuntutan 

aktivitas merujuk pada 

tuntutan ruang. Untuk 

mencapai kelancaran, 

kenyamanan dan 

keamanan saat 

beraktivitas, maka 

dibutuhkan ruang yang 

sesuai dengan kebutuhan 

tamu/ pengunjung. 

Misalnya pada saat 

melakukan pembelian 

tiket masuk kawasan 

wisata, harus terdapat 

lebih dari satu loket, di 

karenakan presentase 

jumlah pengunjung yang 

datang  dalam waktu 

bersamaan itu sangat 

besar. Kemudian loker 

yang disediakan juga 

harus banyak sesuai 

dengan kebutuhan 

tamu/pengunjung.  

Hiburan Tamu/pengun

jung, staff 

keamanan 

Menjadi lebih aktif dan 

mendapatkan pengetahuan 

baru dengan cara 

mengeksplorasi berbagai 

wahana dan fasilitas 

edukasi flora yang 

disediakan. 

Edukasi Tamu/pengun

jung, staff 

keamanan 

Servis Tamu, 

karyawan-

Meningkatkan pelayanan 

dalam hal pemeliharaan 
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pengelola, 

pegawai 

kenyamanan dan 

keamanan wahana 

permainan. 

Menyediakan beberapa 

wahana yang tetap 

menjaga kenyamanan dan 

keamanan dari tamu/ 

pengunjung. Memiliki 

luasan ruang yang luas 

untuk kegiatan dan 

jumlah tamu/pengunjung 

yang banyak. 

Menyediakan fasilitas 

fasilitas yang menunjang 

seperti ruang bilas dan 

ganti, dan toilet. Jumlah 

fasilitas yang disediakan 

harus banyak dan mudah 

di jangkau.  

Selain itu juga demi 

kelancaran , kenyamanan 

dan keamanan biasanya 

tamu/pengunjung juga 

menuntut kebersihan,jauh 

dari kebisingan dan 

memiliki sirkulasi 

manusia, kendaraan, dan 

udara yang baik dari 

segala fasilitas dan 

lingkungan kawasan 

wisata. 

Pengelolahan-

pemeliharaan 

kenyamanan 

dan 

keamanan 

wahana 

permainan 

Karyawan-

pengelola, 

pegawai 
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4.10.2 Tuntutan, karakter-sifat dan frekuensi kegiatan 

Tabel 4.14 Tuntutan, karakter-sifat dan frekuensi kegiatan 

Fungsi Tuntutan Karakter-

Sifat 

Frekuensi 

Hiburan - 

Penerimaan 

Tamu/pengun

jung-Ticketing 

 Aktivitas pembelian tiket yang 

berlangsung teratur 

 Suasana yang nyaman 

 Bebas bau dan kebisingan 

 Fasilitas penunjang lengkap 

 Akses yang mudah di jangkau 

 Jumlah loker yang seimbang 

dengan jumlah pengunjung 

kawasan wisata 

 Pelayanan yang cepat dan baik 

 

 

 

Publik  

Sering (karena 

berhubungan erat 

dengan area 

hiburan dan 

merupakan tempat 

yang dituju pertama 

kali sebelum masuk 

ke kawasan wisata).  

Hiburan  Fasilitas yang aman untuk 

digunakan 

 Memiliki view yang menarik 

 Sirkulasi yang luas 

 Lebih bersifat publik ( dapat di 

nikmati untuk semua 

kalangan) 

 Akses yang mudah dan tidak 

membingungkan pengunjung 

 Signage yang jelas sebagai 

petunjuk area wisata 

 Suasana yang nyaman 

 Tingkat keamanan dan 

kenyamanan yang tinggi 

 Jauh dari kebisingan 

kendaraan dan bau 

 Terdapat fasilitas penujang 

lainnya seperti gazebo, taman 

(sebagai view), restoran, 

foodcourt, tempat ibadah. 

  

 

 

 

 

 

 

Semi 

publik  

Sering (karena 

merupakan fungsi 

utama dalam 

kawasan wisata ini, 

maka di asumsikan 

fungsi ini yang 

paling sering 

digunakan0.  

Edukasi   Pelayanan yang baik  

 Terdapat tour guide area 

edukasi 

 Fasilitas yang disediakan dapat 

menunjang tamu/pengunjung 

 

 

 

 

 

Sering – jarang 

(merupakan fungsi 

sekunder dari 

kawasan wisata, 

dan pengunjung 

juga dapat memilih 
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untuk mendapatkan 

pengetahuan baru 

 Memiliki view yang menarik 

 Sirkulasi yang luas 

 Signage penunjuk jalan yang 

jelas 

 Tingkat kenyamanan dan 

keamanan yang tinggi 

 Disediakan tempat beristirahat 

(sementara) 

 Terhindar dari segala jenis bau 

dan kebisingan kendaraan 

 Terdapat fasilitas penunjang 

lainnya seperti gazebo, toilet 

dan souvenir shop 

Semi 

publik 

untuk dapat 

menikmati objek ini 

ataupun tidak).  

Servis  Akses pelayanan untuk 

tamu/pengunjung  lebih mudah 

dan cepat 

 Fasilitas servis (tangga, 

sirkulasi darurat, dan parkir) 

dapat mudah di akses oleh 

tamu/pengunjung 

 Kebersihan yang tetap terjaga 

 Dilengkapi signage yang jelas 

menuju ke sirkulasi darurat 

 Tingkat keamanan yang tinggi 

 

 

 

servis 

Kondisional (sesuai 

dengan kondisi 

darurat yang 

terjadi).  

Pengelolahan-

pemeliharaan 

kenyamanan 

dan 

keamanan 

wahana 

permainan 

 Memiliki tingkat keamanan 

yang tinggi 

 Kebersihan air yang tinggi 

 Terhindar dari segala jenis bau 

yang dapat menimbulkan 

ketidaknyamanan 

 Dilengkapi keterangan 

kedalaman air dan dapat 

digunakan kalangan 

balita,anak-anak, remaja, 

dewasa 

 

 

Semi 

publik 

Sering ( merupakan 

fungsi yang 

berkaitan erat 

dengan fungsi 

utama kawasan 

wisata).  
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4.10.3 Alur kegiatan 

Kegiatan pelaku memiliki pola yang membentuk sebuah alur. Alur kegiatan dapat 

menjadi acuan dalam perletakan ruang, dengan demikian hubungan ruang dapat membentuk 

organisasi efektif dan efisien. Berikut alur kegiatan menurut fungi dan pelaku utama; 

Fungsi  : Hiburan - Penerimaan Tamu/pengunjung-Ticketing 

Pelaku utama : Tamu/pengunjung yang mengantri tiket masuk – Tamu/pengunjung yang 

tidak ikut mengantri tiket. 

Tabel 4.15 alur kegiatan fungsi hiburan - penerimaan tamu/pengunjung-ticketing 

 

Jenis kegiatan 

Alur kegiatan 

Pembagian 

kegiatan 

Tamu/pengunjung 

yang mengantri tiket 

masuk 

Tamu/pengunjung 

yang tidak ikut 

mengantri tiket 

 

 

 

 

Membeli tiket : 

merupakan 

kegiatan utama 

yang dilakukan 

sebelum masuk 

kedalam 

kawasan wisata.   

Pra-kegiatan   pengunjung 

memasuki area 

wisata (parkir- 

fungsi servis) 

 Pengunjung 

menuju ke area 

ticketing 

 Pengunjung 

mengantri tiket 

masuk kawasan 

wisata 

 pengunjung 

memasuki area 

wisata (parkir- 

fungsi servis) 

 pengunjung duduk 

ataupun berdiri 

hingga salah satu 

anggota keluarga 

mendapatkan tiket 

Kegiatan  Pengunjung masuk 

kedalam antrian 

untuk membeli 

tiket 

 Pengunjung 

mendapatkan tiket 

 Pengunjung 

menunggu salah 

satu anggota 

keluarga yang 

mengantri tiket 

 Pengunjung 

mendapatkan tiket 

Pasca 

kegiatan 

 Pengunjung keluar 

dari loket tiket 

 Pengunjung 

memasuki area 

pengecekan tiket 

 Pengunjung 

memasuki area 

pengecekan tiket 

 

 

 

 

 

Jenis kegiatan 

 

Pembagian 

kegiatan 

Alur Kegiatan 

Pengunjung 

menggunakan loker 

Pengunjung tidak 

menggunakan loker 
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Menyimpan 

barang 

bawaan (loker) 

: merupakan 

tempat untuk 

menyimpan 

barang bawaan 

yang penting  

Pra-kegiatan  Pengunjung 

memasuki ruang 

ganti  

 Pengunjung 

mengganti pakaian 

Pengunjung 

memasuki ruang 

loker  

 Pengunjung 

mengantri kunci 

loker 

 Pengunjung 

memasuki ruang 

ganti 

 Pengunjung 

mengganti pakaian  

 Pengunjung tidak 

memasuki ruang 

loker 

 Pengunjung hanya 

melewati ruang 

loker 

kegiatan  Pengunjung 

mencari nomer 

loker 

 Pengunjung 

memasukkan 

barang kedalam 

loker 

 Pengunjung 

menyimpan kunci 

loker 

 Pengunjung 

langsung menuju 

ke wahana 

permainan 

 

Pasca-

kegiatan 

 Pengunjung keluar 

dari ruang 

penyipanan  

 Pengunjung 

menuju ke wahana 

permainan 
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Fungsi  : Hiburan 

Pelaku Utama : Pengunjung Bermain – Pengunjung Tidak Bermain  

Tabel 4.16 alur kegiatan fungsi hiburan 

 

Jenis Kegiatan 

Alur Kegiatan 

Pembagian 

Kegiatan 

Pengunjung 

Bermain 

Pengunjung Tidak  

Bermain 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiburan/ 

bermain : 

merupakan 

kegiatan utama 

yang di tawarkan 

kedalam 

kawasan wisata 

waterpark  

 

Pra-kegiatan  Pengunjung 

memasuki area 

wisata (parkir- 

fungsi servis) 

 Pengunjung 

mengantri tiket 

 Pengunjung 

medapatkan tiket 

 Pengunjung 

masuk ruang cek 

 Pengunjung 

masuk ruang ganti 

 Pengunjung 

masuk ke ruang 

loker 

 Pengunjung 

mengantri kunci 

loker 

 Pengunjung 

memasukan 

barang kedalam 

loker 

 Pengunjung 

memasuki area 

wisata (parkir- 

fungsi servis) 

 Pengunjung 

mengantri tiket 

 Pengunjung 

medapatkan tiket 

 Pengunjung 

masuk ruang cek 

 

Kegiatan   Pengunjung 

menuju ke wahana 

permainan  

 Pengunjung 

memasuki wahana 

permainan 

 Pengunjung 

melakukan 

kegiatan sesuai 

wahana yang 

diinginkan 

 Pengunjung 

bermain 

 Pengunjung 

menuju ke sekitar 

wahana permainan  

 Pengunjung 

menuju ke gazebo 

 Pengunjung 

menunggu di 

gazebo 

 Pengunjung 

mengawasi dari 

gazebo 
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Pasca-

kegiatan 

 Pengunjung 

meninggalkan 

wahana permainan 

 Pengunjung 

meninggalkan 

wahana permainan 

Makan : 

kawasan wisata 

waterpark , 

selain 

menyediakan 

wahana 

permainan dan 

edukasi juga 

sudah 

menyediakan 

fasilitas 

pendukung , 

seperti restoran 

dan foodcourt. 

Pra-kegiatan - Pengunjung 

memasuki area makan 

Pengunjung memesan 

makanan 

Pengunjung 

membayar makanan 

yang dipesan  

Pengunjung 

menunggu makanan 

Kegiatan  Pengunjung 

menyantap makanan  

Pengunjung selesai 

makan 

Pasca-

kegiatan 

Pengunjung 

meninggalkan tempat 

makan  

Istirahat : dapat 

berupa kegiatan 

duduk-duduk 

(menikmati 

suasana kawasan 

wisata waterpark 

) atau kegiatan 

santai lainnya. 

Kegiatan ini 

dapat dilakukan 

oleh kedua jenis 

pengunjung. 

 

Pra-kegiatan Pengunjung dapat langsung menikmati 

fasilitas-fasilitas yang disediakan untuk dapat 

memenuhi kegiatan bersantai seperti tempat 

duduk, gazebo, dan view menarik yang dapat 

dinikmati pada saat beristirahat 

Kegiatan  

Pasca-

kegiatan 
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Fungsi  : Edukasi 

Pelaku Utama : Pengunjung yang belajar – Pengunjung yang yang tidak belajar 

Tabel 4.17 alur kegiatan fungsi Edukasi 

 

 

Jenis Kegiatan 

Alur Kegiatan 

Pembagian 

Kegiatan 

Pengunjung yang  

Belajar 

Pengunjung yang 

 Tidak Belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukasi : 

merupakan 

kegiatan sekunder 

dalam kawasan 

wisata waterpark 

ini 

 

 

Pra-kegiatan  Pengunjung memasuki area wisata (parkir- 

fungsi servis) 

 Pengunjung mengantri tiket wahana edukasi 

 Pengunjung medapatkan tiket wahana edukasi 

 Pengunjung masuk ruang pengecekan 

 Pengunjung lansung menuju ke area edukasi  

  

Kegiatan   Pengunjung belajar 

mengenai pembibitan 

tanaman 

 Pengunjung belajar di 

ruang budi berbagai 

daya tanaman 

 Pengunjung melihat-

lihat di toko souvenir 

yang disediakan  

 Pengunjung menuju 

ke sekitar wahana 

edukasi 

 Pengunjung menuju 

ke gazebo 

 Pengunjung melihat-

lihat pemandangan di 

sekitar area edukasi 

 Pengunjung melihat-

lihat di toko souvenir 

yang disediakan 

Pasca-

kegiatan 

 Pengunjung 

beristrahat 

 Pengunjung 

menikmati 

pemandangan 

 Pengunjung 

meninggalkan area 

wahana edukasi 

 Pengunjung 

meninggalkan area 

wahana edukasi 
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Fungsi    : Servis  

Pelaku Utama : Pegawai (pegawai ticketing, mekanikal dan elektrikal, security, koki, asisten koki, pramusaji, gardener, asisten 

kesehatan). 

Tabel 4.18 alur kegiatan fungsi servis  

 Jenis kegiatan Alur kegiatan  

Pembagian 

kegiatan  

Pegawai ticketing MEE Security 

Pelayanan pengunjung:  

Pegawai memberi 

pelayanan kepada 

pengunjung yang akan 

menikmati hiburan maupun 

menikmati edukasi . 

 

Pelayanan pegawai :  

Pegawai bertanggung 

jawab atas semua 

kelancaran kegiatan 

karyawan lainnya. 

 

Pra-kegiatan  Memasuki area wisata waterpark  

 Memarkir kendaraan 

 Persiapan bekerja 

 Mempersiapkan keperluan yang berhubungan dengan tugas masing-masing 

pegawai. 

Kegiatan   Menjaga loket tiket 

 Melayani  pengunjung  

 Break: ibadah, makan, 

istirahat, dsb 

 Kembali bekerja 

melayani penunjung 

 Menjaga sistem 

utilitas bangunan 

 Menjaga sistem 

pompa  

 Menjaga sistem 

elektrik agar kinerja 

kawasan wisata tetap 

berjalan dengan 

lancar. 

 Break: ibadah, 

makan, istirahat, dsb 

 

 Menjaga keamanan 

kendaraan yang parkir 

 Menjaga keamanan 

bangunan 

 Menjaga keamanan 

pengunjung wisata 

waterpark 

(mengamankan area 

publik-privat). 

 Break: ibadah, makan, 

istirahat, dsb 

 

Pasca-kegiatan  Tugas selesai : persiapan pulang 

 Meninggalkan area wisata waterpark  
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Jenis 

kegiatan 

Alur kegiatan 

Pembagian 

kegiatan 

Koki dan Asisten koki Pramusaji Asisten kesehatan Gardener 

 Pra-kegiatan  Memasuki area wisata waterpark  

 Memarkir kendaraan 

 Persiapan bekerja 

Mempersiapkan keperluan yang berhubungan dengan tugas masing-masing pegawai. 

Kegiatan   Memasak untuk 

pengunjung restoran 

(hiburan dan 

edukasi)  

 Mengontrol suplai 

bahan makanan dari 

loading dock. 

 Rapat mengenai 

logistik dsb. 

 Menyediakan 

makanan bagi 

pegawai/karya-wan 

lainnya (pegawai 

memasak bukan 

koki). 

 Break: ibadah, 

makan, istirahat dsb. 

 Menghidangkan 

makanan bagi 

pengunjung 

restoran 

(pengunjung 

area hiburan 

maupun 

edukasi) 

 Break: ibadah, 

makan, istirahat 

dsb. 

 Mengontrol suplai 

obat-obatan 

 Memeriksa kondisi 

korban kecelakan 

pada saat bermain 

di area wahana 

waterpark (jika 

terjadi kecelakaan)  

 Break: ibadah, 

makan, istirahat 

dsb. 

 Mengontrol 

pertumbuhan 

tanaman agar 

tetap terjaga 

keindahannya 

 Menjaga 

kebersihan taman 

 Break: ibadah, 

makan, istirahat 

dsb. 

Pasca-kegiatan  Tugas selesai : persiapan pulang 

 Meninggalkan area wisata waterpark  
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Fungsi   : Pengelolaan  

Pelaku Utama : Karyawan- Pengelola (General manager, Executive  secretary, Marketing manager, Edukasi manager, Marketing 

staff, Staff kesehatan, Staff kebersihan dan Staff keamanan, chief engineer staff) 

Tabel 4.19 alur kegiatan fungsi pengelolaan 

Jenis 

Kegiatan 

Alur Kegiatan  

Pembagian 

Kegiatan 

General Manager 

dan Executive 

Secretary 

Marketing 

Manager dan 

Marketing Staff 

Personal 

Manager  

Edukasi 

Manager 

Staff Kesehatan Staff 

Keamanan 

dan 

Kebersihan 

Manajemen

:  

Mengatur 

sistem kerja 

kawasan 

wisata 

waterpark 

(keuangan, 

pemasaran/

promisi, 

tenaga 

kerja, dsb) 

Pra-

kegiatan 

 Memasuki area wisata waterpark  

 Memarkir kendaraan 

 Persiapan bekerja 

 Mempersiapkan keperluan yang berhubungan dengan tugas masing-masing. 

Kegiatan  Mengontrol 

dan mengatur 

kerja 

karyawan/pega

wai sesuai 

bidang 

masing-

masing 

 Mengadakan 

rapat besar 

antar bidang 

pengelola 

kawasan 

 Manager 

mengatur 

pemasaran 

onjek wisata 

waterpark  

 Mengadakan 

rapat 

mengenai 

pemasaran 

kawasan 

wisata 

waterpark  

 Menyeleksi 

pegawai/kary

awan 

kawasan 

wisata 

waterpark 

(interview-

training) 

 Mengatur 

bidang 

kepegawaian  

 Break: 

ibadah, 

 Mengatur 

sistem kerja 

wahana 

edukasi 

 Mengadakan 

rapat 

bersama staff 

wahana 

edukasi 

 Break: 

ibadah, 

makan, 

istirahat dsb. 

 Mengatur 

kegiatan 

pada saat 

terjadi 

korban 

 Mengatur 

kinerja 

asisten 

 Mengontrol 

ketersedian 

obat-obatan 

 Break: 

ibadah, 

 Menjaga 

keamanan 

para 

pengunjung 

saat 

bermain di 

dialam 

wahana 

waterpark  

 Menjaga 

kebersihan 

area wisata 

waterpark  
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wisata 

waterpark  

 Break: ibadah, 

makan, 

istirahat dsb. 

 Break: ibadah, 

makan, 

istirahat dsb. 

makan, 

istirahat dsb. 

makan, 

istirahat dsb 

 Break: 

ibadah, 

makan, 

istirahat 

dsb. 

Pasca-

kegiatan 

 Tugas selesai : persiapan pulang 

 Meninggalkan area wisata waterpark  

 

Jenis 

kegiatan 

Alur kegiatan 

Pembagian 

kegiatan 

Chief engineer staff 

 Pra-

kegiatan 

 Memasuki area wisata waterpark  

 Memarkir kendaraan 

 Persiapan bekerja 

 Mempersiapkan keperluan yang berhubungan dengan tugas masing-masing. 

Kegiatan  Mengatu, megolah, dan memelihara hal yang berkaitan dengan MEE 

 Break: ibadah, makan, istirahat, dsb 

Pasca-

kegiatan  

 Tugas selesai : persiapan pulang 

 Meninggalkan area wisata waterpark  
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Dari analisis tentang kegiatan/aktivitas berdasar fungsi, maka di dapatkan hubungan secara makro (antar fungsi – fungsi kawasan 

wisata). Pada fungsi front of the house memiliki kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan tamu, dan didapatkan juga 

hubungan-hubungan yang saling berkaitan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan seperti yang di jelaskan pada 

alur kegiatan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan servis melingkupi semua fungsi front of the house, sehingga kegiatan ini berhubungan langsung dengan kegiatan hiburan, 

edukasi maupun kegiatan penyimpanan barang. Kegiatan pada front of the house yang memiliki keterikatan masuk dalam kategori yang 

berdekatan. Pada fungsi hiburan dan edukasi berdekatan namun sama sekali tidak memiliki keterkaitan. Sedangkan pada kegiatan pengelola 

merupakan kegiatan yang berhadapan langsung dengan pengunjung, sehingga pada fungsi kegiatan ini dapat dipisahkan dengan kegiatan-

kegiatan lainnya di kawasan wisata waterpark . 

pengel

ola 

HIBURAN  

Penerimaan - 

ticketing  

Servis  

edukasi  

Penyimpan

an barang  

Keterangan: 

 : Berdekatan  

 : Berhubungan langsung  

 : Tidak saling berhubungan  

: berdekatan namun tidak 

berhubungan  

 

   

Gambar 4.16 alur hubungan kegiatan 
Sumber: analisis pribadi  
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4.11  Kebutuhan Ruang  

4.11.1  Kebutuhan ruang kawasan wisata waterpark  

 Kebutuhan ruang berdasarkan pada aktivitas pelaku, dari hasil analisis kegiatan diatas, maka didapatkan kebutuhan ruang objek rancangan 

ialah;  

 

  

EDUKASI 

PENRIMA
AN -

TICKETING 
HIBURAN 

Restoran  

Foodcourt 

Pengecekan tiket  

Penitipan barang ( loker )  

Ruang ganti  

Ruang bilas 

Tsunami pool 

Sirens rivers 

Wailele slide 

Hula-hula slide 

Water plaza 

Loket pembelian tiket 

(Hiburan- Edukasi) 

Souvenir shop 

Pusat informasi 

Pusat pelayanan kesehatan  

Ruang pembibitan 

Ruang bididaya   

FRONT OF THE HOUSE 

Gambar 4.17 kebutuhan ruang front of the house 
Sumber: analisis pribadi  
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Ruang ganti  

Ruang bilas 

MEE  

BACK OF THE HOUSE 

SERVIS 

EDUKASI

TICKETING

PENGELOLA

HIBURAN 

Administrasi  

Ruang pompa  

wahana waterpark  

parkir 

Souvenir shop 

Pos kesehatan  

Restoran  

foodcourt 

Toilet 

Gambar 4.18 kebutuhan ruang back of the house 
Sumber: analisis pribadi  
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Tabel 4.20 kebutuhan ruang 

F
R

O
N

T
 O

F
 T

H
E

 H
O

U
S

E
 

Penerimaan  Penerimaan  Lounge 

 Loket tiket 

 R. information  

Hiburan  Hiburan   Wahana waterpark  

 Wahana tsunami pool 

 Wahana wailele slide 

 Wahana hula-hula slide 

 Wahana  sirens river 

 Wahana water plaza 

 R. Penyewaan alat renang 

 Istirahat 

 Gazebo 

 Kursi taman  

 

Edukasi   Auditorium outdoor 

 R. belajar pembibitan  

 R. belajar budidaya tanaman  

 Souvenir shop 

 Istirahat 

 Gazebo 

 Kursi taman  

 

B
A

C
K

 O
F

 T
H

E
 H

O
U

S
E

 

Servis  Food preparation   Main Kitchen  

 R. Rapat Pantry 

 Gudang Peralatan Makanan  

 Gudang Makanan 

 Gudang Minuman 

 Gudang Pendingin  

 Gudang Bahan Makanan  

 Cuci  

 R. Sampah  

 R. Chief Cook  

 R. Kontrol Makanan & Room Service 

Shopping arcade Souvenir shop 

Mini market 

Atm center 

ME R. pompa 

R.trafo 

R.genset 

R. bahan bakar 

R. STP 

Tandon air 

Pengelolaan  administrasi R. Pimpinan 

R. Wakil Pimpinan 

R. Sekretaris 
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4.11.2 Kebutuhan besaran ruang 

Kebutuhan besaran ruang dalam kelompok rekreasi waterpark adalah sebagai 

berikut; 

Tabel 4.21 besaran ruang kelompok penerimaan - hiburan  

R. Staff administrasi 

R. Staff keuangan 

R. Staff pemasaran 

R. Staff bagian personalia  

R. Staf bagian edukasi 

Employee facilities  R. Personal manager 

R. pelayanan kesehatan  

R. security  

Mushola 

Tempat wudhu 

R.makan 

Pos penjagaan  

Gerbang penerimaan  

Gudang kebersihan  

 

Ruang 

Standart 

ruang 

 

Kapasitas  

Luasan 

Ruang 

Luas 

kelompok 

ruang 

Gerbang Penerimaan  6 1 6 x 1 = 6  m2  

Pos Jaga Gerbang 

Masuk 

1,5 - 2 m2 2 1,5 x 2 = 3  m2  

Pos Jaga Gerbang 

Keluar 

1,5 - 2 m2 2 1,5 x 2 = 3  m2 

Area Parkir Bus 22,1  m2 4 22,1 x 4 = 88,4  

m2 

Area Parkir Mobil 14  m2 400 14 x 200 = 

5600  m2 

Area Parkir Motor  2  m2 600 2 x 300 = 1200  

m2 

Lobby Waterpark  1,2  m2/orang 100 1,2 x 100 = 120  

m2 

Area Tiketing Masuk 

Wahana  Waterpark  

1,2  m2/orang 4 1,2 x 4 = 4,8  

m2 

Ruang Tiketing Masuk 

Area Edukasi Flora 

1,2  m2/orang 4 1,2 x 4 = 4,8  

m2 

Ruang Peminjaman  

Kunci Loker Pria 

1,2  m2/orang 2 1,2 x 2 = 2,4  

m2 

Ruang Peminjaman 

Kunci Loker Wanita 

1,2  m2/orang 2 1,2 x 2 = 2,4  

m2 

Ruang Kunci Loker 

Karyawan 

1,2  m2/orang 2 1,2 x 2 = 2,4  

m2 

Ruang Ganti Pria  2  m2 12 2 x 12 =24  m2 
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Ruang Ganti Wanita 2 m2 12 2 x 12 =24  m2 

Ruang Loker 

Pengunjung Pria 

0,3  m2/ orang 150 0,3 x 150 = 45  

m2 

Ruang Loker 

Penhunjung Wanita 

0,3  m2/ orang 150 0,3 x 150 = 45  

m2 

Toilet Ruang Ganti 

Pengunjung  Pria 

2  m2 16 2 x 16 = 32  m2 

Toilet Ruang Ganti 

Pengunjung Wanita 

2  m2 16 2 x 16 = 32  m2 

Plaza 3  m2 3 3 x 3 = 9  m2 

Wahana Tsunami Pool 1,2  m2/orang 350 1,2 x 350 = 420  

m2 

Wahana Wailele Slide  1,2  m2/orang 250 1,2 x 250 = 300  

m2 

Wahana Hula-Hula 

Slide 

1,2  m2/orang 250 1,2 x 250 = 300  

m2 

Wahana  Sirens River 1,2  m2/orang 300 1,2 x 300 = 360  

m2 

Wahana Water Plaza 1,2  m2/orang 300 1,2 x 300 = 360  

m2 

Gazebo 2 - 3  m2 30 3 x 30 = 90  m2 

Restoran 40 % jumlah 

pengunjung 

∑ pengunjung 

/hari = 184 - 

200 

40% x 200 = 

80  m2 

Meja Kasir Restoran  2 - 3  m2 1 3 x 1 = 3  m2 

Toilet Pria  2  m2 16 2 x 16 = 32  m2 

Toilet Wanita 2  m2  16 2 x 16 = 32  m2 

Foodcourt 12  m2/ unit 8 12 x 8 = 96  m2 

Ruang Duduk   

Foodcourt 

1,9  m2/ kursi 140  1,9 x 140 = 266  

m2 

Area Display Makanan 23% ruang 

duduk  

266  m2 23 % x 266 = 

61,18  m2 

Dapur Foodcourt 3  m2 / unit 8 3 x 8 = 24  m2 

Meja Saji Foodcourt 2  m2 / unit 8 2 x 8 = 16  m2 

Ruang Simpan 

Makanan 

2,5  m2 8 2,5 x 8 = 20  m2 

Area Makan Foodcourt 

Indoor 

40  % jumlah 

pengunjung 

∑ pengunjung 

/hari = 184 - 

200 

40% x 200 = 

80  m2 

Area Makan Foodcourt 

Outdoor 

40 % jumlah 

pengunjung 

∑ pengunjung 

/hari = 184 - 

200 

40% x 200 = 

80  m2 

Toilet Umum 2  m2  4 2 x 4 = 8  m2 

Pos Lifeguard 2 – 3  m2 5 3 x 5 = 15  m2 

Atm Center 2  m2  2 2 x 2 = 4  m2 

Souvenir Shop 20  m2 1 20 x 1 = 20 m2 

Mini Market 20  m2 1 20 x 1 = 20 m2 

Pasar Ikan 20 m2 1 20 x 1 = 20 m2 
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Tabel 4.22 besaran ruang kelompok rekreasi edukasi flora 

 

 

 

 

  

Musholah 0,6  m2 / orang 30 0,6 x 30 = 18  

m2 

Auditorium Outdoor  200 m2  200 x 1 = 

200m2 

Plaza  3  m2 5 3 x 5 = 15  m2 

Pintu Keluar Wahana 

Waterpark  

6  m2 1 6 x 1 = 6  m2 

Sirkulasi 30 % 30% x 6.574,38=2.812,51 m2 9.374,38 

m2 

 Jumlah 12.186,89 m2 

 

Ruang 

Standart 

ruang 

 

Kapasitas  

Luasan 

Ruang 

Luas 

kelompok 

ruang 

Ruang Staf Konservasi 1,8-2,3  m2 

/orang 

14 2,3 x 14 = 

32,2  m2 

 

Lobby 1,2  m2/orang 100 1,2 x 100 = 

120  m2 

Ruang Resepsionis  8  m2 1 8 x 1 = 8  m2  

Ruang Instruktur 20  m2 1 20 x 1 = 20  

m2  

Ruang Pembibitan 

Tanaman 

100  m2 1 100 x 1 = 100  

m2  

Ruang Budidaya 

Tanaman 

100  m2 1 100 x 1 = 100  

m2  

Toilet Pria 2  m2 8 2 x 8 = 16  m2  

Toilet Wanita 2  m2  8 2 x 8 = 16 m2  

Souvenir Shop 20  m2 1 20 x 1 = 20 

m2  

Plaza  3  m2  3 3 x 3 = 9  m2  

Sirkulasi  30 % 30 % x 441,2 = 132,36  441,2  m2 

Jumlah 573,56  m2 
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Tabel 4.23 besaran ruang kelompok pengelola 

 

Ruang 

Standart 

ruang 

 

Kapasitas  

Luasan 

Ruang 

Luas 

kelompok 

ruang 

Bagian Management 

Ruang Pimpinan  13  m2 / orang  1 1 x 13 = 13  

m2 

 

Ruang Wakil 

Pimpinan 

13  m2 / orang 1 1 x 13 = 13  

m2  

Ruang Sekretaris 

Wakil Pimpinan 

1,8-2,3  m2 

/orang  

1 2,3 x 1 = 2,3  

m2 

Ruang Staff 

Administrasi 

1,8-2,3  m2 

/orang 

2 2,3 x 2 = 4,6  

m2 

Ruang Staff 

Keuangan  

1,8-2,3  m2 

/orang 

2 2,3 x 2 = 4,6  

m2 

Ruang Rapat 

Manajemen  

1,5-2 m2 

/orang 

21 2 x 21 = 42  

m2 

Ruang Arsip 3  m2 1 3 x 1 = 3  m2 

Toilet Pria Staff 

Pengelola 

2   m2 4 2 x 4 = 8  m2 

Toilet Wanita Staff 

Pengelola 

2  m2 4 2 x 4 = 8  m2 

Parkir Mobil Staff  20  m2 21 20 x 21 = 420  

m2 

Parkir Motor Staff 2  m2  21 2 x 21 = 42  

m2 

Sirkulasi 30% 30 % x 560,5 560,5  m2 

Jumlah 728,65  m2 

 

Tabel 4.24 besaran ruang kelompok operasional 

 

Operasional  

Pos Keamanan  1,5-2  

m2/orang 

8 2 x 8 = 16  m2  

Tempat Penyewaan 

Alat Renang 

3  m2 5 3 x 5 = 15  m2  

Ruang Rapat 

Operasional 

1,5-2 m2 

/orang 

22 2 x 22 = 44  

m2 

 

Ruang Absen 

Karyawan  

0,6  m2/orang 1 0,6 x 1 = 0,6  

m2 

 

Ruang Karyawan 

Pemeliharaan Kebun 

20  m2 1 20 x 1 =20 m2   

Ruang Karyawan 

Kebersihan 

20 m2 1 20 x 1 =20 m2   

Ruang Karyawan 

MEE  

20  m2 1 20 x 1 =20 m2   
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Toilet Karyawan 2  m2 4 2 x 4 = 8  m2  

Ruang Makan 

Karyawan 

Operasional 

0,7  m2/orang 104 0,7 x 104 = 

72,8  m2 

 

Dapur Karyawan 

Operasional 

2-3  m2 1 3 x 1 = 3  m2  

Gudang Alat 

Elektrikal 

15  m2 1 15 x 1 = 15  

m2 

 

Gudang Alat 

Mekanikal 

15 m2 1 15 x 1 = 15  

m2 

 

Gudang Peralatan 

Kebersihan  

15  m2 1 15 x 1 = 15  

m2 

 

Gudang Peralatan 

Pemeliharaan Kebun 

15  m2 1 15 x 1 = 15  

m2 

 

Ruang Panel 20  m2 1 20 x 1 =20 m2  

Ruang Geset 50  m2 1 50 x 1 =50 m2  

Ruang Pompa Utama 50 m2 1 50 x 1 =50 m2  

Ground Water Tank 100  m2 1 100 x 1 = 100 

m2 

 

Ruang Pompa 

Wahana Tsunami 

Pool 

20  m2 1 20 x 1 =20 m2   

Ruang Pompa 

Rahana Wailele 

Slide  

20  m2  1 20 x 1 =20 m2   

Ruang Pompa 

Wahana Hula-Hula 

Slide 

20  m2 1 20 x 1 =20 m2   

Ruang Pompa 

Wahana  Sirens 

River 

20  m2  1 20 x 1 =20 m2   

Ruang Pompa 

Wahana Water Plaza 

20  m2  1 20 x 1 =20 m2   

Tangki Air Bekas  100  m2  1  100 x 1 = 100 

m2  

 

Ruang STP 100  m2  1 100 x 1 = 100 

m2  

 

Tangki Olahan Air 

Bekas 

100  m2  1 100 x 1 = 100 

m2  

 

Musholah Karyawan  0,6  m2/ orang  25 0,6 x 25 = 15  

m2 

 

Ruang Wudhu 

Karyawan 

0,6  m2/ orang 4 0,6 x 4 = 2,4  

m2 

 

Parkir Motor 

Karyawan  

2  m2 104 2 x 104 = 208  

m2 

 

Parkir Mobil 

Karyawan  

20  m2 20 20 x 20 = 400  

m2 

 

Parkir Mobil 

Kendaraan Darurat 

30  m2 1 30 x 1 = 30  

m2  
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Tabel 4.25 total besaran ruang yang di butuhkan 

Besaran Ruang Jumlah 

Besaran Ruang Kelompok Penerimaan - 

Hiburan 
12.186,89  m2 

Besaran Ruang Kelompok Rekreasi 

Edukasi Flora 
573,56  m2 

Besaran Ruang Kelompok Pengelola 728,65  m2 

Besaran Ruang Kelompok Operasional 2.025,14 m2 

Total 16.144,15 m2 

Total Luas Area Terbangun 30 % dari luas lahan  

Loding Dock  3  m2 1 3 x 1 = 3  m2  

Sirkulasi 30 % 30 % x 1.557,8 1557,8  m2 

Jumlah 2.025 ,14 m2 
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4.11.3 Organisasi ruang  makro 

Organisasi ruang  makro di dasarkan pada hubungan dan alur fungsi hotel. Hasil analisis pengelompokan hubungan kegiatan 

menghasilkan organisasi ruang makro sebagai berikut; 

 

 

Keterangan: 

 : Berdekatan  

 : Berhubungan langsung  

 : Tidak saling berhubungan  

: berdekatan namun tidak berhubungan  

 

   

 

Gambar 4.19 organisasi ruang 

Sumber: analisis pribadi  

 

pengelola 

HIBURAN  

Penerimaan - 

ticketing  

Servis  

edukasi  

Penyimpanan 

barang  

pengelola 

HIBURAN  

Penerimaan 

- ticketing  

Servis  

edukasi  

loker 

Shoppin

g arcade 

ME 

administ

rasi 

Employee 

facilities Food 

preparation  

Hubungan kegiatan berdasarkan fungsi Organisasi ruang berdasarkan kelompok ruang 
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4.11.4 Organisasi ruang  mikro 

Tabel 4.26 Organisasi ruang  mikro 

 

 

F
ro

n
t 

o
f 

th
e
 h

o
u

se
 

Penerimanan – 

Ticketing 

 

 

Hiburan   

lounge 

Loket 

tiket 

Ruang 

informasi 

Parkir area 

Main Entrance 

Loket 

tiket 

Pengeceka

n tiket  

Loker 

penyimpanan

n 

Koridor   

Wahana    

Tsunami 

pool 

Sirens river 

Wailele slide 

Hula-hula  

slide 

Water 

plaza 
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Makan – Istirahat   

 

Edukasi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wahana    

Gazebo    Kursi 

taman    

Restora

n     

Foodcourt      

Shopping 

arcade  

Wahana    

Edukasi   

Pembibitan    

Budi 

daya  

Souvenir 

shop   
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B
a

ck
 o

f 
th

e
 h

o
u

se
 

Food preparation  

 

 

Shopping arcade  

Main 

kitchen    

R. rapat 

pantry     

Gudang  perl. 

makanan     

Gudang 

makanan dan 

minuman     

Gudang 

bahan 

makanan     

Gudang 

pendingin     

R. sampah   

R. chief 

cook     

R. kontrol 

makanan  

R. cuci  

Souvenir 

shop   
shopping  

arcade   

Atm center   

Mini 

market   
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ME  

 

Administrasi 

 

 

 

R pompa   GWT   Tandon air    

R. bahan 

bakar    

R. genset  R. trafo  

Stp  

R. tunggu         

R. pimpinan      

R. wakil 

pimpinan      

R. sekretaris       

R. staff 

administrasi        

R. staff 

keuangan        

R. staff 

pemasaran         
R. staff bagian 

personalia

R. staff bag. 

edukasi
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 Employee facilities  

 

 

 

R. personal 

manager        

R. pelayanan 

kesehatan  

R. security  

Mushola  

Tempat wudhu   

R. makan    

R. pos 

penjagaan     

Gudang 

kebersihan      

Gerbang 

penerimaan       
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4.12 Analisis Tapak 

4.12.1 Lokasi tapak 

Lokasi tapak berada di sebelah timur Kota Tarakan dan termasuk kedalam Kelurahan 

Pantai Amal. Lokasi kawasan wisata waterpark merupakan tempat yang strategis, karena 

Pantai Amal adalah salah satu kawasan wisata yang paling sering di kunjungi oleh 

masyarakat Kota Tarakan maupun wisatawan. Penentuan tapak dipilih berdasarkan rencana 

pengembangan di Kota Tarakan khususnya di Kecamatan Tarakan Timur. Berikut ini 

merupakan data tapak ; 

Lokasi tapak : Kota Tarakan, Kecamatan Tarakan Timur, Kelurahan Pantai Amal, 

Jalan Pantai Amal Lama Rt.03 

Batas Tapak : Sebelah barat  : Hutan lindung 

   Sebelah timur  : Berbatasan dengan pantai 

   Sebelah utara  : Berbatasan dengan permukiman nelayan 

   Sebelah selatan  : Berbatasan dengan area perdagangan  

Luas Tapak : 6,35 hektar ( 63.560 m2) dengan rincian panjang 280 meter dan lebar 

227 meter. 

KDB   : 40% - 60% 

KLB   : 0,5-1,5 atau 1-3 lantai 

KDH   : Untuk zona komersil disarankan sebesar 30% 

Ketinggian Bangunan : 1-3 lantai 

Jenis Bangunan : Semi permanen   

 

 

 

 

 

 Gambar 4.20 lokasi tapak dalam skala 

makro di Kecamatan Tarakan Timur 

A 

B 

C 

D 

Gambar 4.21 detail ukuran tapak 
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Gambar  4.23 batasan tapak sebelah utara 

Sumber: dokumentasi pribadi 2015 

B 

Gambar 4.25batasan tapak sebelah selatan 

Sumber: dokumentasi pribadi 2015 

D 

Gambar  4.24 batasan tapak sebelah timur 

Sumber: dokumentasi pribadi 2015 

C 
Gambar 4.22 batasan tapak sebelah barat 

Sumber: dokumentasi pribadi 2015 

A 

Tanggapan; 

 Lokasi tapak berada di pantai amal  

 Pada area disekitar tapak masih terdapat 

tanaman liar yang tidak dapat menunjang 

view di  kawasan wisata waterpark 

 View dari utara tapak merupakan 

permukiman nelayan. Sehingga tidak dapat 

menjadi penunjang view di kawasan wisata 

waterpark. 

 View yang baik hanya terdapat pada arah 

timur tapak yaitu pantai 

Alternatif ; 

 Mengorientasikan bangunan menghadap ke 

view utama 

 Pada bangunan yang terhalang untuk 

mendapatkan view, maka dapat di 

minimalisir dengan membuat view 

tambahan yang berada di dalam kawasan 

wisata waterpark. 

Solusi dari permasalahan ; 

 Memaksimalkan potensi-potensi  yang ada di sekitar tapak. 

 Membuat view yang menarik untuk menunjang estetika di kawasan wisata 

waterpark. Hal ini dapat berupa bentuk visual bangunan yang menarik atau 

menggunakan elemen-elemen lanskap yang menarik. 
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Analisis dan sintesis tapak kawasan wisata waterpark di pantai amal Tarakan 

berdasarkan; 

Tabel 4.27 analisis dan sintesis tapak  

 

NO 

 

Unsur Tapak 

Analisis Sintesis 

Potensi Masalah Pemanfaatan 

Potensi 

Pemecahan 

Masalah 

1 Lokasi dan 

batas tapak 

Merupakan tujuan 

utama bagi 

masyarakat lokal 

Lokasi ini dekat 

dengan 

perkampungan 

nelayan, 

sehingga 

memiliki 

masalah dari bau 

yang dihasilkan 

  

Mengembangkan 

kawasan sebagai area 

wisata waterpark 

yang nyaman dengan 

memaksimalkan 

potensi-potensi yang 

ada di sekitar tapak 

 

Pada lansekap 

dapat 

memaksimalkan 

penggunaan 

vegetasi yang 

dapat menyaring 

bau yang 

ditimbulkan dari 

sekitar tapak 

2 Aksesbilitas Pencapaian 

menuju ke tapak 

dapat 

menggunakan 

transportasi darat. 

Sedangkan untuk 

pengunjung dari 

luar kota dapat  

menggunakan 

transportasi laut 

maupun udara 

  

Belum terdapat 

akses jalan yang 

sudah di aspal 

Dengan banyaknya 

pengunjung lokal 

yang datang ke 

tempat wisata pantai 

amal, maka 

diharapkan dapat 

memanfaatkannya 

dengan menciptakan 

akses yang mudah 

bagi pengunjung 

Merancang 

perkerasan pada 

jalan di depan 

tapak, sehingga 

memudahkan 

pengunjung yang 

datang 

3 Iklim 

Suhu dan 

kelembapan 

 Suhu udara 

relatif panas 

dapat dirasakan 

hingga 310C, 

sedangkan 

memiliki 

kelembapan 

hingga 85,7 %. 

Hal ini sangat 

berpengaruh 

dengan 

kenyamanan 

pengunjung 

 

 Menggunakan dan 

menata elemen 

lansekap yang 

baik, merancang 

tata massa dan 

meletakkan massa 

bangunan pada 

lokasi yang tepat 

 Curah hujan Curah hujan 

dipengaruhi 

kondisi iklim, dan 

siklus musim yang 

pendek. Selain itu 

memiliki curah 

hujan yang tinggi 

sehingga 

masyarakat sekitar 

memiliki cadangan 

air yang cukup 

Banjir dan 

kenaikan air laut 

dapat 

mengganggu 

kegiatan wisata 

di pantai amal 

Selain menggunakan 

sumber PDAM, 

dapat menggunakan 

air hujan sebagai 

pemasok air bersih 

Menggunakan 

vegetasi pantai 

yang dapat 

mengurangi 

terjadinya banjir 

 angin Memiliki 

kecepatan angin 

yang sedang 

Angin yang 

berhembus 

merupakan angin 

laut yang 

membawa efek 

 Menggunakan 

vegetasi yang 

bertajuk lebar, 

sehingga dapat 

menyaring udara 

yang panas 
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panas dan 

lembab di kulit  

menjadi lebih 

sejuk  

 Topografi Relatif datar  Memiliki kesan 

monoton 

Memudahkan 

penempatan 

bangunan dan 

fasilitas wisata 

Membuat kontur 

buatan, hal ini 

untuk menunjang 

estetika kawasan 

wisata. Selain itu 

juga, agar semua 

pengunjung dapat 

menikmati 

keindahan pantai 

amal yang ada di 

depan tapak 

 

 Pasang surut 

dan 

gelombang  

 Abrasi  Perlunya barrier 

dan juga 

penggunaan 

vegetasi yang 

memiliki akar 

banyak, sehingga 

dapat mengurangi 

terjadinya abrasi  

 

 Vegetasi  Di dalam tapak 

sudah tidak 

terdapat vegetasi  

 

 Penataan vegetasi 

ulang sehingga 

dapat menunjang 

estetika tapak, dan 

juga dapat 

mengurangi 

masalah yang di 

timbulkan  

 

 Suara  Deburan ombak  suara kendaraan Deburan ombak 

dapat membuat 

pikiran pengunjung 

menjadi lebih tenang 
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4.12.2 Analisis dan sintesa topografi 

Topografi merupakan faktor utama yang menentukan suatu daerah yang dapat di 

budidayakan ataupun tidak. Sebagian besar kemiringan daerah persisir Pantai Amal ini 

relatif datar. Namun berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Kota Tarakan, pada tapak 

memiliki kemiringan lereng sekitar >8%–15% (landai).  

Tanggapan ;  

 Dengan bentuk kemiringan yang landai dapat mempermudah untuk membangun 

bangunan di atas lahan tersebut.  

 Hanya saja kekurangan dari tapak yang datar yaitu bangunan yang berada di tapak 

bagian belakang tidak akan mendapat view Pantai Amal yang ada di depan tapak. 

Selain itu juga, bangunan yang berada di tapak bagian belakang tidak akan 

mendapatkan aliran udara yang maksimal, hal ini di karenakan tertutup oleh 

bangunan yang ada di depannya.   

 Sehingga cara yang dapat mengatasi masalah ini yaitu meninggikan bangunan atau 

membuat kontur buatan untuk dapat memaksimalkan potensi tapak yang ada.  

Alternatif ;  

 Membiarkan kontur datar, namun memainkan ketinggian pada bangunan 

Kelebihan; 

 Menjaga kontur tetap alami 

 Mempermudah membangun bangunan 

 Lebih ekonomis 

Keterangan kontur : 

 

 : curam  

 : agak curam 

 : agak landai 

 : landai  

 : datar 

Gambar 4.26 analisis topografi tapak  

Sumber: analisis pribadi  
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Kekurangan; 

 Mendapatkan aliran udara yang terbatas 

 View yang di dapat hanya sebatas view yang ada di dalam tapak 

 Akan terlihat membosankan 

 

 Membuat kontur buatan 

Kelebihan; 

 Semua area mendapatkan view merata 

 Mendapatkan aliran angin yang cukup 

 Permainan kontur akan membuat area terkesan lebih alami dan menambah nilai 

estetika Kekurangan; 

Kekurangan  

 Biaya pembuatan kontur buatan akan menjadi lebih mahal 

Solusi dari permasalahan;  

Pada tapak memiliki kontur yang dapat di katakan datar, maka akan tetap mempertahankan 

kontur yang ada. Hal ini agar lebih mudah dalam proses pembangunan. Hanya saja dapat di 

imbangi dengan membuat elemen-elemen ruang luar yang menarik sehingga dapat menjadi 

menunjang estetika kawasan wisata. Selain itu juga dapat memainkan ketinggian lantai 

bangunan. 

  

= jangkauan view  

= intensitas udara yang didapatkan 

Keterangan; 

= jangkauan view  

= intensitas udara yang didapatkan 

Keterangan; 

Gambar 4.27 analisis topografi tapak  

Sumber: analisis pribadi  

Gambar 4.28 analisis topografi tapak  

Sumber: analisis pribadi  



101 
 

 
 

4.12.3 Analisis dan sintesa tanah 

Faktor utama yang berpengaruh terhadap erosi tanah adalah jenis tanah, penggunaan 

lahan dan curah hujan. Jenis tanah yang terdapat di Kecamatan Tarakan Timur adalah 

aluvial, latosol, dan podsolik.  

Tanggapan; 

 Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang mudah terkena erosi, hanya saja bukit 

yang berada di barat kawasan wisata cukup landai sehingga tidak terlalu beresiko 

untuk terjadinya erosi. 

 Mencegah pengendali erosi tanah 

 Perlu adanya dinding penahan ombak untuk bagian pesisir 

Alternatif;  

 Mencegah erosi tanah dengan dinding penahan erosi. 

 Penahan tanah cor beton yang berfungsi untuk 

menahan tanah agar tidak turun kebawah, penahan 

tanah tersebut dilengkapi dengan pipa paralon yang 

berguna untuk mengalirkan air dari dalam dinding 

dan karakteristik tanah pada sekitar dinding tetap 

stabil. Biasanya diaplikasikan pada tanah yang 

berada di sepanjang pinggir jalan yang biasanya 

terdapat gundukan yang dikhawatirkan dapat 

menyebabkan longsor ketika hujan.  

 Selain menggunakan cor, penahan dinding juga bisa 

menggunakan metode bronjongan untuk bisa menahan 

dan pergerakan tanah, dengan menggunakan metode 

bronjongan. Tanah dibuat menjadi bertingkat seperti 

tangga atau terasering, kemudian batu kali disusun dan 

diletakkan kedalam jaring khusus lalu diikat dengan 

kuat. Biasanya metode ini dapat diaplikasikan pada 

penahan tanah di sekitar aliran sungai dan pinggir jalan 

raya.  

 Pencegah abrasi pantai 

o Breakwater adalah pemecah gelombang yang ditempatkan secara terpisah-pisah pada 

jarak tertentu dari garis pantai dengan posisi sejajar pantai. Struktur pemecah 

Gambar 4.29 penahan tanah cor  

Sumber: analisis pribadi  

Gambar 4.30 metode bronjongan  

Sumber: analisis pribadi  
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gelombang ini dimaksudkan untuk melindungi pantai dari hantaman gelombang yang 

datang dari arah lepas pantai. 

Kelebihan; 

 Tidak dibangun sepanjang garis pantai yang akan dilindungi sehingga volume bahan 

yang lebih sedikit 

 Berfungsi juga untuk mengurangi ketinggian dan meredam energi gelombang. 

 Berfungsi untuk menahan laju sedimen ke arah laut 

 

Kekurangan  

 Proses pembangunan relatif lebih sulit dikarenakan pembangunan dilakukan terpisah 

dari pantai sehingga membutuhkan teknik khusus guna menempatkan peralatan 

konstruksi.  

 Membutuhkan waktu agar dapat bekerja sesuai dengan fungsinya karena harus 

menunggu terjadinya tombolo/salient. 

 Merupakan konstruksi berat sehingga biaya pembangunannya mahal. 

 Karena biayanya yang mahal, konstruksi ini jarang digunakan untuk perlindungan 

pantai. 

o Revetment dan seawall merupakan bangunan yang digunakan untuk melindungi struktur 

pantai dari bahaya erosi/abrasi dan gelombang kecil. Revetment dan seawall dibangun pada 

sepanjang garis pantai yang diprediksikan mengalami abrasi. 

Kelebihan 

 Lebih masif sehingga dapat menahan gelombang yang besar 

 Pada seawall dengan dinding vertikal pemakaian material relatif sedikit  

 Seawall dengan dinding miring mempunyai bidang kontak dengan tanah dasar yang 

luas sehingga tidak membutuhkan kondisi tanah dasar yang prima 

 Konstruksi relatif murah dan pembangunannya relatif mudah 

 Revetment dengan sisi tegak dapat dimanfaatkan sebagai dermaga 

 

Kekurangan 

 Pembangunan seawall dinding tegak pada tanah lunak memerlukan perbaikan tanah 

atau pemakaian pondasi tiang pancang 

 Pada seawall dinding miring harus diperhatikan tingginya rayapan gelombang yang 

terjadi, sehingga membutuhkan mercu bangunan yang lebih tinggi 

 Harus diperhatikan kemungkinan terjadinya erosi di kaki bangunan 
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 Kurang kuat untuk menahan gelombang yang cukup besar 

Solusi dari permasalahan; 

Dilihat dari kondisi tapak kawasan wisata tidak memerlukan dinding penahan erosi, karena 

bukit yang berada di barat tapak cukup landai. Sedangkan untuk dinding penahan abrasi 

dapat menggunakan revetment dan seawall, karena bersifat lebih masif dan dapat menahan 

gelombang lebih besar. 

 

4.12.4 Analisis dan sintesa vegetasi 

Kota tarakan memiliki benyak jenis tanaman yang dapat tumbuh dengan baik. 

Tanaman tersebut mulai dari tanaman semak dan liar, tanaman peneduh, tanaman hias, 

tanaman rambat, dan lain sebagainya. Jenis vegetasi yang berada di sekitar tapak umumnya 

hanya berupa pohon kelapa, pohon ketapang, pohon cemara, dan juga tumbuhan semak-

semak.  

Pada tapak tidak terdapat vegetasi yang bisa dipertahankan, karena tapak merupakan 

lahan kosong. Sehingga perlunya penataan ulang vegetasi di dalam tapak. Jenis-jenis 

vegetasi yang digunakan dapat diambil dari beberapa jenis tanaman yang hidup disekitar 

tapak. Dengan adanya penataan ulang di dalam tapak nantinya dapat menanggulangi dampak 

negatif yang di timbulkan oleh iklim di Kota Tarakan. Berikut beberapa jenis vegetasi yang 

sudah hidup di sekitar tapak;  
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Gambar 4.31 tumbuhan semak yang tumbuh di sisi utara tapak  

Sumber: data pribadi  

B T 

Gambar 4.33 tapak  

Sumber: data pribadi  

Gambar 4.32 tumbuhan rambat 

yang tumbuh di depan tapak     

Sumber: data pribadi  

Gambar 4.34 tumbuhan semak yang tumbuh di sisi selatan tapak  

Sumber: data pribadi  
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Tabel 4.28 analisis penggunaan vegetasi berdasarkan jenisnya 

No Vegetasi 

berdasarkan 

jenis 

Macam-

macam 

vegetasi 

Fungsi Perletakan Fungsi vegetasi 

Pengarah Peneduh Pembatas 

fisik 

Pengendali 

iklim 

Pencegah 

abrasi 

Nilai 

estetis 

1.  Pohon  Bakau Mengurangi deburan 

ombak pasang yang 

dapat menyebabkan 

abrasi serta dapat 

mengurangi 

kecepatan angin 

yang di bawa dari 

lautan menuju ke 

daratan.  

 

Diletakkan pada 

pesisir pantai, 

sebagai 

pencegah abrasi 

dan juga sebagai 

penyaring udara 

panas yang di 

bawa dari lautan 

kedaratan. 

Selain itu juga 

pada tanaman 

bakau akan di 

aplikasikan 

kedalam tapak 

sebagai 

penunjang 

fasilitas edukasi 

flora.  

- - - - √ - 

 Kelapa Mengurangi 

kecepatan angin 

yang di bawa dari 

lautan menuju ke 

daratan. 

 

√ - √ √ - - 

  Kelapa 

Sawit  

Mengurangi 

kecepatan angin 

yang di bawa dari 

lautan menuju ke 

daratan. 

 

- - - - - - 
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 cemara Cemara laut bisa 

dimanfaatkan untuk  

konservasi tanah dan 

rehabilitasi lahan, 

jalur hijau penahan 

angin dan kayu 

konstruksi 

 

Di aplikasikan 

kesekitar 

bangunan 

pengelolah, 

sebagai pemecah  

angin dan juga 

sebagai estetika 

bangunan. 

√ - - - √ √ 

 nyamplung Pelindung pantai 

dari abrasi, sebagai 

penahan air, sebagai 

tempat berteduh dan 

sebagai penahan 

tebing sungai dan 

pantai dari longsor 

 

- √ - √ √ - 

 Ketapang  Digunakan sebagai 

pohon peneduh bagi 

masyarakat sekitar. 

Sebagai peneduh 

dan penyaring 

udara kotor yang 

di badari lautan 

ke daratan dan 

juga dapat di 

jadikan sebagai 

sumber estetika 

bangunan. 

 

- √ - √ - √ 

 putut Fungsi utama 

sebagai pencegah 

abrasi. 

Di letakkan di 

pesisir pantai 

sebagai 

pencegah abrasi 

- - - √ √ - 
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dan dapat 

dijadikan tempat 

tinggal bagi 

makhluk hidup 

yang hidup di 

pesisir pantai. 

 

 Turi  Dimanfaatkan 

sebagai peneduh 

kebun dan halaman 

rumah.  

 

Dapat di 

letakkan di 

pesisir pantai 

maupun di 

dalam tapak, 

sebagai pohon 

peneduh. 

 

- √ - - - - 

 Akasia  Pohon akasia juga 

bisa digunakan 

sebagai peneduh 

jalan dan mencegah 

tanah longsor. 

Karakteristik pohon 

akasia yang tahan 

terhadap suhu panas 

dan kering ternyata 

sesuai untuk 

melindungi kontur 

tanah di daerah 

perbukitan. Pohon 

akasia bisa 

meningkatkan 

- - - - - - - 
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keseimbangan 

ekologi sehingga 

bisa memperbaiki 

struktur tanah 

terutama untuk 

daerah rawan seperti 

perbukitan dan 

pegunungan. 

 

  Meranti  Berfungsi untuk 

mengurangi dampak 

erosi, membantu 

menyuburkan tanah 

dan menjaga sumber 

air. 

 

- - - - - - - 

2. Penutup 

tanah  

Tapak 

kuda  

Sebagai penutup 

tanah dan 

memperkuat 

jaringan tanah. 

 

Dapat di 

aplikasikan di 

sekitar bangunan 

maupun di 

jadikan sebagai 

pelengkap 

elemen 

lansekap. 

- - - - - √ 

 Rumput 

gajah  

mencegah degradasi 

atau kerusakan 

tanah. Lahan yang 

terbengkalai lebih 

baik ditanami 

dengan rumput gajah 

daripada 

terdegradasi dan 

- - - - - √ 
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menjadi lahan 

tandus.  

 

3.  Perdu  Bunga 

terompet 

Dapat di jadikan 

tanaman hias. 

 

Dapat di 

aplikasikan di 

sekitar bangunan 

maupun di 

jadikan sebagai 

pelengkap 

elemen lansekap 

yang dapat 

menunjang segi 

estetika.  

 

- - - - - √ 

 Bunga 

sepatu 

- - - - - √ 

 Anggrek  - - - - - √ 

 Lamtoro  Kegunaan lainnya 

adalah sebagai pagar 

hidup, sekat api, 

penahan angin, jalur 

hijau, rambatan 

hidup bagi tanaman-

tanaman yang melilit 

serta pohon penaung 

di perkebunan  

 

Dapat di 

aplikasikan ke 

dalam tapak 

sebagai 

penunjang 

fasilitas edukasi 

flora. Selain itu 

juga dapat di 

jadikan sebagai 

peneduh di 

dalam tapak.  

- √ - - - - 

 Waru laut Dapat digunakan 

sebagai peneduh, 

selain itu juga dapat 

di jadikan untuk 

bahan memasak, 

- √ - - - - 
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maupun obat-

obatan. 

 

 Pandan 

laut  

Tanaman ini 

memiliki fungsi 

yang sangat vital 

bagi pantai, terutama 

sebagai pencegah 

terjadinya abrasi, 

dan juga dapat di 

jadikan sebagai 

habitat makhluk 

hidup. 

 

- - - - √ - 

 

 

 

 

 

Pemilihan vegetasi yang digunakan berdasarkan penyelesaian masalah yang ada di pesisir Pantai Amal yaitu berdasarkan 

iklim di Kota Tarakan. Pemilihan jenis vegetasi pada tapak disesuaikan dengan kebutuhan yang ada untuk menyelesaikan masalah 

yang ada di tapak misalnya udara panas, kelembapan, dan abrasi.  

 

Keterangan:  

      √  : Vegetasi yang di gunakan  

- : vegetasi yang tidak digunakan  
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Analisis dan sintesis vegetasi 

Beberapa faktor yang tidak menguntungkan bagi tapak ini harusnya dapat 

diminimalisir, misalnya dengan cara memaksimalkan penggunaan vegetasi. Karena dengan 

menggunakan vegetasi akan mengurangi kekosongan lahan dan dapat menambah nilai 

estetika. Selain itu juga jenis vegetasi yang digunakan harus sesuai dengan masalah yang 

ingin diselesaikan yaitu masalah aroma bau di utara tapak, pemandangan negatif di utara 

tapak dan hawa panas yang dibawa dari laut menuju daratan. 

 Tanggapan  

 Pada tapak daerah yang tidak menguntungkan terletak dibagian utara tapak 

dan timur tapak. Hal ini dikarenakan pada bagian utara tapak terdapat 

perkampungan nelayan.  

 Sehingga terdapat beberapa hal yang tidak menguntungkan yaitu memberikan 

pemandangan yang kurang menarik dan juga efek bau menyengat dari 

perkampungan nelayan. Bau menyengat ini disebabkan oleh para nelayan 

yang menjemur hasil tangkapan lautnya didepan jalan umum hingga dipesisir 

pantai.  

 Sedangkan pada daerah timur tapak disebabkan oleh hawa panas yang dibawa 

oleh angin laut menuju ke daratan.  

  

  

U 

U 
U 

U 

pola 

hembusan 

angin dari 

laut menuju 

ke tapak.  

Jangkauan view ( -) 

yang ada di utara 

tapak.  

Jangkauan aroma bau 

yang berasal dari 

kampung nelayan 

Gambar 4.35 analisis vegetasi  

Sumber: analisis pribadi  
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Beberapa alternatif yang dapat mengurangi faktor yang tidak menguntungkan disekitar 

tapak; 

1. Permasalahan aroma bau dan pemandangan yang di timbulkan dari perkampungan nelayan yang 

ada di utara tapak.  

 Merancang area parkir pada sisi utara tapak. Sehingga fasilitas pada tempat wisata tidak 

berhubungan langsung dengan daerah luar tapak. 

 Melengkapi vegetasi di dalam tapak dan dibatas tapak. Fungsi dari vegetasi ini yaitu untuk 

menyerap aroma bau yang ada di sekitar tapak. Selain untuk mengurangi aroma dan 

memberi nilai estetika, vegetasi juga dapat menjadi pagar pembatas. 

 Merancang jalur keluar di dekat batas tapak. Hal ini sebagai penanda dan juga pembatas 

akhir dari area wisata/rekreasi waterpark ini.  

 

 Pada sisi timur depan tapak ditanami vegetasi, hal ini sebagai pembatas tapak dan juga 

sebagai  penyerap aroma bau agar tidak dapat langsung dihirup oleh pengunjung area 

wisata/rekreasi waterpark.  

Kekurangan  

 Dengan merancang jalan keluar didekat batas tapak akan membuat perjalanan akan terasa 

lebih panjang. Namun masih dapat diminimalisir dengan membentuk taman-taman pinggir 

jalan agar tidak terkesan membosankan. 

  

 = parkiran  

 = jalan keluar 

 = median jalan  

Keterangan;  

U  

= vegetasi 

   = arah angin 

   

Keterangan;  

Gambar 4.36 analisis vegetasi  

Sumber: analisis pribadi  

Gambar 4.37 analisis vegetasi  

Sumber: analisis pribadi  
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2. Analisis vegetasi di dalam tapak  

 Area gedung penerimaan  

Pada gedung penerimaan beberapa jenis vegetasi yang dapat diaplikasikan kedalam 

perancangan desain kawasan wisata waterpark adalah vegetasi sebagai pengarah, 

peneduh, penambah nilai estetis, dan pembatas fisik.  

 Area gedung edukasi 

  

= vegetasi sebagai pengarah 

 = vegetasi sebagai peneduh 

= vegetasi sebagai penambah nilai 

estetis 

= vegetasi sebagai pembatas fisik 

Keterangan;  

 Berfungsi untuk mengarahkan 

pengunjung wisata untuk menuju ke 

gedung penerimaan 
 Vegetasi sebagai penambah nilai estetika, 

sehingga dapat menambah faktor 

kenyamanan pengunjung kawasan wisata 

waterpark 

 Kawasan wisata termasuk tempat 

yang masih gersang dan panas, 

sehingga harus mengaplikasikan 

peneduh pada setiap jarak 

 Pembatas fisik antara 

bangunan dengan 

lahan parkir 

= vegetasi sebagai pengarah 

 = vegetasi sebagai peneduh 

= vegetasi sebagai penambah nilai 

estetis 

= vegetasi sebagai pembatas fisik 

Keterangan;  

 Pembatas fisik antara 

bangunan dengan jalan 

keluar dari kawasan 

wisata waterpark. 

Sehingga pengunjung 

tidak dapat melihat 

secara langsung 

kendaraan yang 

melintas 

 Bentuk jalan yang 

panjang 

diaplikasikan 

dengan vegetasi 

yang dapat menjadi 

pengarah, sekaligus 

peneduh dan 

penunjang estetika. 

Gambar 4.39 analisis bangunan edukasi  

Sumber: analisis pribadi  

Gambar 4.38 analisis bangunan penerimaan   

Sumber: analisis pribadi  
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Tanggapan dari permasalahan; 

Vegetasi yang digunakan berupa vegetasi yang berfungsi sebagai pengarah, peneduh, 

penambah nilai estetis dan pembatas fisik. Pembatas fisik dapat diterapkan sebagai pemisah 

antara ruang luar-dalam dan bangunan servis-bangunan penunjang. Pembatas fisik ini dapat 

berguna untuk menunjang kenyamanan visual pengunjung kawasan wisata. Pada kawasan 

ini juga akan tetap menjaga kontur alami pada tapak. Sehingga tidak memerlukan vegetasi 

khusus yang dapat memperkuat suatu kontur buatan.  

 

4.12.5 Analisis dan sintesa iklim  

Kota tarakan yang memiliki iklim tropis mempunyai musim yang hampir sama 

dengan wilayah Indonesia pada umumnya yaitu musim penhujan dan musim kemarau. 

Musim penghujan biasanya terjadi pada bulan oktober hingga bulan april, sedangkan musim 

kemarau terjadi pada bulan april hingga bulan oktober. Namun dalam beberapa tahun 

terakhir ini, keadaan musim di Kalimantan Timur termasuk Kota Tarakan kadang-kadang 

menjadi tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan dalam kenyataannya 

tidak turun hujan sama sekali, begitu juga sebaliknya.  

Secara umum Kota Tarakan beriklim panas dengan rata-rata suhu udara sepanjang 

tahun 2013 berkisar 24,60C hingga 31,10C. Selain itu, sebagai daerah beriklim tropis, Kota 

Tarakan mempunyai rata-rata kelembaban udara relatif tinggi, berkisar antara 59,5% sampai 

dengan 98,8% sepanjang tahun 2013. Untuk rata-rata kelembaban udara sepanjang tahun 

2013 tercatat sebesar 85,7%. Selain itu curah hujan di Kota Tarakan sangat beragam dari 

waktu ke waktu. Rata-rata curah hujan sepanjang tahun 2012 tercatat sebesar 372,0 mm. 

 

B T 

 

Gambar 4.40 analisis iklim   

Sumber: data pribadi  
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Kota Tarakan memiliki kondisi suhu udara dan kelembapan yang cukup tinggi, 

hal ini dapat dirasakan oleh penduduk Kota Tarakan dan juga pendatang yang baru 

pertama kali mengunjungi Kota Tarakan. Dengan kondisi suhu udara dan kelembaban 

udara yang tinggi ini sebaiknya dapat di kurangi dengan menggunakan elemen-elemen 

ruang luar. 

 Alternatif 

1. Menggunakan elemen ruang luar yang dapat mengurangi panas matahari dan menyaring 

udara panas yang dibawa dari pantai 

2. Penggunaan bahan material kayu pada bangunan dan juga dilengkapi dengan vegetasi 

3. Menambahkan elemen air sehingga kondisi lingkungan menjadi lebih sejuk  

4. Tata massa bangunan sebaiknya menghadap ke arah utara- selatan , sedangkan arah 

bukaan menghadap ke arah timur-barat.  

Kelebihan; 

 Dengan menggunakan bahan material kayu, diharapkan dapat mengurangi 

kelembaban di dalam bangunan 

 Dengan memaksimalkan vegetasi dapat mengurangi hawa panas yang dibawa dari 

laut ke daratan 

 Arah bukaan menghadap ke timur, agar tetap mendapatkan view pantai 

Kekurangan 

 Bahan material kayu sudah mulai sulit untuk di dapatkan 

Bentuk bangunan seperti ini dimaksudkan 

untuk menerima pengunjung yang baru 

datang. Bentuk bangunan tidak memanjang 

ke arah utara-selatan, namun dapat 

diminimalisir karena bagian yang terkena 

sinar matahari pada sisi yang lebih sedikit.  

 

Titik awal berkumpulnya kegiatan dan 

pengunjung 

Bentuk bangunan memanjang dari utara-

selatan dengan bukaan menghadap timur-

barat. Orientasi bangunan  menghadap 

kebarat dikarenakan titik pusat pada tempat 

wisata ini yaitu pada wahana bermain 

waterpark  

Gambar 4.41 analisis bangunan penerima dan servis 

Sumber: analisis pribadi  
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 Alternatif 

 Menggunakan bahan material yang tahan air, seperti beton 

 Mengatur tata massa memanjang timur-barat 

 Memaksimalkan penggunaan vegetasi yang dapat mengurangi kelembaban dan 

panas. 

 Menghindari cahaya matahari langsung masuk kedalam bangunan dengan 

menggunakan teritisan agar bangunan tidak silau dan tidak mengganggu aktivitas 

pengguna.  

Kelebihan  

 Penggunaan bahan material beton memiliki perawatan yang lebih mudah, dan cocok 

untuk fasilitas yang digunakan untuk umum 

 Bangunan yang terkena sinar matahari langsung lebih sedikit 

Kekurangan 

 View yang di dapat hanya sedikit 

 Bangunan kurang mendapat aliran angin, karena bentuk bangunan yang terlalu masif.  

Solusi dari permasalahan;  

Menggunakan bahan material beton, hanya menggunakan bentuk bangunan setengah 

lingkaran. Hal ini untuk mempertimbangkan jumlah view yang di dapat dan jumlah aliran 

angin yang di dapatkan. Dengan mendapat aliran udara yang cukup maka dapat mengurangi 

tingkat kelembaban di dalam bangunan.  

Bentuk bangunan seperti ini dimaksudkan agar 
bangunan mendapatkan sinar matahari langsung 

lebih sedikit. Namun bentukan tata massa seperti ini 

malah akan merugikan baik dari sirkulasi udara 
maupun view. 

Bentuk teritisan sangat berguna agar 

cahaya matahari tidak langsung masuk 
kedalam bangunan. 

 

U 

Gambar 4.42 analisis iklim pada bangunan servis 

Sumber: analisis pribadi  
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Kecepatan angin di Kota Tarakan ini berkisar 4 knot hingga 6 knot pada tiap 

bulannya. Namun pada saat pasang air laut maka sangat berpengaruh dengan kecepatan 

angin. Pada saat terjadi pasang air laut kecepatan angin dapat mencapai 22 knot. Sedangkan 

pada saat terjadi cuaca buruk kecepatan angin dapat mencapai 29 knot.  

Tapak berada di pesisir pantai, sehingga angin yang berhembus merupakan angin laut 

yang berhembus sangat kencang. Nanum hembusan angin yang dibawa dari laut membawa 

efek panas dan lembab. Dengan demikian perlunya elemen-elemen lansekap yang dapat 

mengurangi dampak negatif yang di bawa oleh angin laut, hal tersebut adalah sebagai 

berikut;  

1. Penggunaan elemen vegetasi yang dapat menyaring angin yang dibawa dari Pantai Amal 

dan juga penggunaan elemen air agar terkesan lebih sejuk. 

2. Penataan atau perletakan vegetasi juga sangat berpengaruh terhadap udara yang akan 

masuk kedalam bangunan. Semakin jauh perletakan vegetasi, maka semakin baik pula 

udara yang di dapat untuk bangunan, karena semakin jauh vegetasi, maka udara masih 

bisa menyebar menuju ke sekitar bangunan. Sehingga dapat memaksimalkan 

penghawaan alami pada bangunan. 

3. Penggunaan jenis dan bentuk bangunan yang dapat mengarahkan angin kedalam 

bangunan  

4. Penataan arah bukaan yang searah dengan arah aliran udara.  

  

B T 

Gambar 4.43 analisis iklim   

Sumber: data pribadi  

Keterangan : 

 

 : angin laut  

 : angin 

darat 
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 Alternatif 

 Memaksimalkan penggunaan vegetasi 

 Menggunakan bentuk bangunan persegi panjang  

  memaksimalkan bukaan pada bangunan pada sisi utara-selatan 

 

 

Kelebihan; 

 Penggunaan vegetasi akan membuat udara yang datang disaring menjadi lebih segar. 

 Dengan menggunakan bentukan persegi panjang dapat memudahkan perletakan 

perabot didalam bangunan. 

Kekurangan; 

 Dengan bentukan massa persegi panjang kurang memaksimalkan penggunaan 

penghawaan alami, sehingga bangunan akan lebih banyak menggunakan 

penghawaan buatan. 

 Alternatif 

 Memaksimalkan penggunaan vegetasi yang dapat mengurangi aliran angin panas 

dari pantai. 

 Memaksimalkan bukaan pada bangunan. 

 Menggunakan bentuk bangunan setengah lingkaran, hal ini berguna untuk 

menangkap aliran angin. 

Penggunaan vegetasi berguna untuk 

menyaring udara kotor dan panas menjadi 

lebih bersih dan segar 

 

Bentukan massa persegi panjang dilihat 

kurang efektif untuk dapak menangkap 

aliran angin yang datang di sekitar 

bagunan. Dengan bentukan seperti ini, 

aliran angin hanya akan datang melewati 

bangunan tanpa masuk kedalam bangunan 

sehingga dapat di aplikasikan pada 

bangunan servis. 

 

Gambar 4.44 pengaruh vegetasi terhadap iklim 

Sumber: data pribadi  
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 Mempertimbangkan perletakan tata massa bangunan.  

 Kelebihan; 

 Penggunaan vegetasi sangat efektif jika digunakan untuk menyaring udara yang 

dibawa dari pantai. Hasil yang didapatkan dengan menggunakan vegetasi adalah 

mendapatkan udara yang lebih bersih dan segar.  

 Penempatan tata massa yang sesuai dengan arah aliran angin dapat membantu 

mengurangi penggunaan penghawaan buatan pada bangunan. 

 Penggunaan bentuk bangunan setengah lingkaran sangat efektif untuk menangkap 

angin. 

 Kekurangan; 

 Pada bentukan bangunan setengah lingkaran akan sedikit menyulitkan dalam 

perletakan perabot di dalam bangunan. 

 Solusi dari permasalahan; 

Untuk memaksimalkan aliran udara di luar tapak dan di dalam tapak dapat 

mengaplikasikan bentuk bangunan setengah lingkaran. Karena memiliki banyak 

kelebihan misalnya dapat melihat view sekitar dengan jangkauan yang lebih lebar, 

bentukan tidak masif, dan lebih efektif untuk menangkap aliran angin. Jika dikaitkan 

Penggunaan vegetasi berguna untuk 

menyaring udara kotor dan panas 

menjadi lebih bersih dan segar 

 Bentuk bangunan setengah lingkaran 

akan berguna untuk menangkap alira 

angin dan aliran angin juga akan 

bergerak lebih dinamis. 

 

= jangkauan view  

= intensitas udara yang didapatkan 

Keterangan; 

Gambar 4.45 pertimbangan massa bangunan 

Sumber: data pribadi  

Gambar 4.46 sintesa iklim 

Sumber: data pribadi  
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dengan bentuk topografi, maka lebih tepat jika memaksimalkan dengan membuat kontur 

buatan. Sehingga aliran angin akan lebih efektif dan sampai ke bagian belakang tapak. 

4.12.6 Analisis aksesbilitas 

Aksesbilitas menuju tapak dapat di tempuh melalui jalan pantai amal lama dari 

sebelah selatan tapak. Pada tapak dapat ditempuh oleh semua jenis kendaraan, seperti 

bus, mini bus, angkot, maupun motor. Selain itu juga dapat di akses oleh pejalan kaki. 

Hanya saja yang menjadi kekurangannya yaitu jalur aksesbilitasnya masih berupa 

tanah dan belum adanya perkerasan. Adapun gambaran transportasi dan fasilitas di 

tapak adalah sebagai berikut;   

Berdasarkan kondisi tapak mengenai transportasi dan fasilitas jalan, analisis yang 

dapat dilakukan adalah sebagai berikut; 

1. Merancang pintu masuk berdasarkan eksisting pada bagian timur tapak. Hanya 

saja kekurangan dari alternatif ini yaitu tapak akan terpisah dengan pantai yang 

juga berada di timur tapak.  

Gambar 4.47 kondisi transportasi dan fasilitas jalan   

Sumber: data pribadi  

Gambar 4.48 analisis transportasi dan fasilitas jalan   

Sumber: data pribadi  

Letak enterance di timur tapak  
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2. Membuat alternatif jalan yang berada di selatan tapak sekaligus merancang pintu 

masuk pada sisi selatan tapak. Hal ini berfungsi untuk menambah kesan estetika 

dan juga menambah nilai jual yang dapat menarik pengunjung untuk tetap datang 

ke kawasan wisata waterpark ini. Hal ini dikarenakan pantai akan menjadi satu 

dengan kawasan wisata waterpark. 

 

4.12.7 Analisis sirkulasi 

Sirkulasi dan pencapaian untuk menuju ke objek wisata waterpark hanya 

dapat di tempuh dengan jalur transportasi darat yang akan memakan waktu 30 – 45 

menit dari pusat Kota Tarakan. Sedangkan untuk pengunjung dari luar Kota Tarakan 

dapat menempuh dengan jalur transportasi laut maupun transportasi udara. Selain itu 

analisis ini dilakukan untuk menentukan arah sirkulasi pejalan kaki dan kendaraan 

agar dapat terarah dan teratur ketika datang dan pergi dari kawasan wisata waterpark. 

Pada sirkulasi pejalan kaki dapat menerapkan trotoar yang sebelumnya tidak ada 

Keterangan:  

        : Vegetasi yang di gunakan  

: vegetasi yang tidak digunakan  

: tapak  

Gambar 4.49 Sirkulasi pencapaian  

Sumber: data pribadi  
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serta memberi vegetasi yang berguna untuk peneduh sekaligus penunjang estetika. 

Selain itu juga memberikan selasar sebagai peneduh dari terik matahari.  

 

4.12.8 Analisis Kebisingan  

Berdasarkan hasir obvervasi diketahui bahwa sumber kebisingan utama berasal 

dari jalan pantai amal lama yang berada di timur tapak. Sedangkan pada sisi utara 

tapak tingkat kebisingan cukup rendah, karena hanya terdapat permukiman 

nelayan. Namun pada selatan tapak tingkat kebisingan bersifat sedang, karena 

terdapat beberapa fasilitas penunjang seperti pusat oleh-oleh dan rumah makan. 

 

Beberapa faktor kebisingan ini dapat diminimalisirkan dengan menggunakan 

beberapa jenis vegetasi yang dapat meredam kebisingan. Selain itu juga dapat 

menggunakan bahan material kayu yang berguna untuk meredam kebisingan. 

  

4.13 Faktor Budaya 

Daya tarik lainnya yang dapat menarik masyarakat untuk terus datang ke 

kawasan pantai amal ialah adanya upacara adat yang bernama Iraw Tengkayu. Iraw 

Tengkayu merupakan upacara adat khas dari Kota Tarakan. Upacara adat ini diadakan 

bertepatan dengan ulang tahun Kota Tarakan. Upacara iraw tengkayu ini merupakan 

acara turun temurun yang dilakukan oleh suku Tidung yang merupakan masyarakat asli 

Kota Tarakan.  

Tanggapan; 

 Kegiatan kebudayaan dilakuka di halaman terbuka 

Gambar 4.50 Kebisingan   

Sumber: data pribadi  

 :kebisingan tinggi  

 : kebisingan sedang 

 :Kebisingan rendah 
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 Hanya saja belum terdapatnya fasilitas yang dapat mengakomodasi kegiatan 

kebudayaan tersebut 

 Mambutuhkan tempat yang luas 

 Kegiatan kebudayaan diawali dengan beberapa lomba, tari massal, dan pelepasan 

sesajen ke pantai yang merupakan bentuk syukur masyarakat lokal terhadap sang 

pencipta 

Alternatif; 

 Tetap membedakan antara kawasan wisata waterpark dengan kegiatan masyarakat lokal 

 Menyediakan akomodasi untuk kegiatan kebudayaan berupa auditorium outdoor 

 

Solusi dari permasalahan; 

Pada kawasan wisata akan tetap menyatu dengan kegiatan kebudayaan masyarakat 

sekitar. Sehingga nantinya akan memfasilitasi kegiatan kebudayaan tersebut dengan 

menyediakan auditorium outdor yang berfungsi sebagai tempat duduk untuk 

menyaksikan kegiatan kebudayaan tersebut. Selain itu juga auditorium ini dapat di 

nikmati oleh seluruh pengunjung di kawasan wisata waterpark sebagai tempat untuk 

bersantai ataupun belajar sambil menikmati panorama pantai.  

 

Gambar 4.51 faktor budaya   

Sumber: 

http://lichtyguitars.com/2013/08/21/pe

terson-amphitheater-at-tryon-fine-

arts-center/ 
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4.15 Analisis Bangunan 

4.15.1 Analisis dan sintesa bentuk bangunan 

Bentuk bangunan yang di rancang harus mempertimbangkan hal-hal yang dapat 

mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar tapak. Selain itu hal yang perlu 

di perhatikan adalah bentuk tatanan ruang luar, bentuk tersebut harus sesuai dengan 

fungsinya sebagai pemecah angin, peneduh, penyaring udara ataupun sebagai pengarah jalur 

sirkulasi.  

Tabel 4.29 analisis bentukan bangunan perancangan kawasan wisata waterpark 

No Bentuk 

bangunan 

Fungsi 

bangunan 

Orientasi 

bangunan 

Kesan yang 

di 

timbulkan 

Tanggap 

terhadap 

angin 

kesimpulan 

1. Persegi   Bentuk 

persegi dapat 

menampung 

sejumlah 

ruang secara 

maksimal, 

tanpa adanya 

sisi  ruangan 

yang tidak 

terpakai  

Bentuk 

bangunan 

persegi dapat 

memaksimal

kan dan 

melihat view 

dari segala 

arah 

Namun 

bentukan ini 

lebih 

memiliki 

kesan 

formal, 

masif, dan 

monoton 

Bentukan 

terlalu 

kaku, 

sehingga 

aliran 

udara 

tidak 

dapat 

mengalir 

dengan 

bebas.  

Bentukan ini dapat 

di aplikasikan pada 

bangunan 

pengelola ataupun 

servis. Terutama  

pada fungsi servis, 

karena pada 

fungsi ini 

memiliki 

beberapa prabot 

yang harus 

memaksimalkan 

besaran ruang. 

Sehingga lebih 

cocok 

menggunakan 

fungsi yang masif, 

karena fungsi 

servis ini bukan 

merupakan unsur 

utama yang 

memiliki nilai 

jual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

        : orientasi bangunan  

: tanggap terhadap angin   

: bangunan  

 

Gambar 4.51 bentuk 

bangunan persegi  

Sumber: analisis 

pribadi  
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2. Segitiga   Bentukan 

segitiga 

kurang 

memenuhi 

fungsi 

bangunan, 

karena 

dengan 

bentukan ini, 

akan banyak 

sisi ruangan 

yang akan 

terbuang 

Orientasi 

bangunan dan 

view 

bangunan  

dari tiga arah  

Aktraktif Dengan 

bentukan 

segitiga, 

sisi 

banguna

n yang 

akan 

mendapa

t aliran 

air lebih 

banyak 

Bentukan ini tidak 

dapat digunakan 

kedalam bangunan, 

karena bentukan 

segitiga dinilai 

tidak dapat 

memenuhi 

kebutuhan ruang 

secara maksimal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Keterangan:  

        : orientasi bangunan  

: tanggap terhadap angin   

: bangunan  

 

Gambar 4.52 bentuk bangunan segitiga  

Sumber: analisis pribadi  
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3. Lingkaran   Bentukan 

ruang yang 

membentuk  

lingkaran 

dapat 

memenuhi 

sebagian 

besar fungsi-

fungsi di 

dalam 

bangunan  

 

 

Orientasi 

bnagunan 

di 

dapatkan 

dari segala 

arah 

Dinamis 

dan 

atraktif 

Bentukan 

lingkaran 

dapat 

menangkap 

udara lebih 

banyak, 

sehingga 

dapat 

memaksima

lkan 

penghawaan 

alami pada 

bangunan.  

Bentuk lingkaran 

dapat digunakan 

pada fungsi 

penerimaan , atau 

fungsi penunjang, 

hal ini di 

karenakan selain 

dapat mendukung 

dari segi estetika, 

namun juga lebih 

tanggap terhadap 

aliran udara untuk 

dapat masuk lebih 

banyak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

        : orientasi bangunan  

: tanggap terhadap angin   

: bangunan  

 

Gambar 4.53 bentuk 

bangunan lingkaran  

Sumber: analisis 

pribadi  
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Dari hasil analisis bentuk bangunan pada kawasan wisata waterpark, bentuk yang 

paling tanggap terhadap iklim adalah lingkaran. Hal ini karena bentukan lingkaran tidak 

memiliki sudut, sehingga aliran angin tidak akan terhenti namun aliran udara akan tetap 

mengalir mengikuti bentukan lingkaran. Sehingga bentukan ini dapat di pertimbangkan 

untuk dapat di aplikasikan kedalam kawasan wisata waterpark. Selain itu juga bentukan ini 

tidak terkesan monoton dan dapat menunjang kesan dari kawasan wisata waterpark yaitu 

lebih atraktif dan dinamis.  

Pada kawasan wisata waterpark, bentuk bangunan juga dapat menggunakan bentuk 

persegi. Bentukan ini dapat di aplikasikan pada area yang membutuhkan luasan ruang yang 

maksimal, tanpa adanya ruang yang tidak dapat digunakan. Misalnya dapat di aplikasikan 

pada ruang servis, dan juga ruang pengelola. Hal ini dikarenakan bangunan servis dan 

pengelola bukan merupakan fungsi utama, sehingga tidak dituntut segi estetika yang tinggi.  

 

4.15.2 Analisis bahan bangunan 

Dalam pemilihan bahan bangunan diperlukan bahan-bahan bangunan yang mudah di 

dapatkan di Kota Tarakan. Selain bahan bangunan yang mudah di dapatkan, bahan bangunan 

yang akan harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu; 

1. Mudah di dapatkan di sekitaran Kota Tarakan 

2. Bahan bangunan sudah banyak digunakan oleh penduduk Kota Tarakan 

3. Bahan bangunan sesuai dengan kondisi iklim di Kota Tarakan 

4. Bahan bangunan dapat di aplikasikan ke bentukan yang dinamis 

5. Memiliki ketahan bahan yang tinggi 

Bahan material yang dapat digunakan untuk bangunan di ambil dari kayu khas 

kalimantan yaitu kayu ulin, kayu meranti, kayu bengkirai, kayu keruing, kayu lengbasung 

dan kayu agatis. Berikut merupakan analisis bahan material kayu berdasarkan ketahanan 

bahan material pada bangunan. 

Tabel 4.30  karakter kayu terhadap iklim 

Jenis Kayu Karakter kayu terhadap iklim Kegunaan  

Kayu Ulin 

 

(+) kayu ulin merupakan salah satu jenis 

kayu hutan tropika basah  

(+) kayu ulin termasuk kayu kelas kuat 

tingkat I dan kelas awet tingkat I.  

(+) kayu ulin termasuk kayu yang tahan 

terhadap air laut. 

Kayu ulin banyak 

dimanfaatkan sebagai 

konstruksi bangunan berupa 

tiang bangunan, sirap (atap 

kayu) papan lantai, kusen 

jendela dan pintu, serta 

kegunaan lainnya yang 
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memerlukan sifat-sifat khusus 

awet dan kuat.  

Kayu Meranti  

( Meranti merah, 

Meranti putih, 

Meranti kuning). 

(+) Meranti merah dapat digolongkan dalam 

kelas kuat II-IV yaitu hingga 10-15 tahun. 

Sedangkan keawetannya tergolong dalam 

kelas III-IV yaitu konstruksi berat yang 

terlindung dibawah atap dan tidak 

berhubungan dengan tanah basah.  

( - ) Hal ini di karenakan kayu ini tidak 

memiliki ketahanan yang tinggi terhadap 

pengaruh cuaca, sehingga tidak dianjurkan 

untuk penggunaan bahan material diluar 

ruangan ataupun yang bersentuhan langsung 

dengan tanah . 

Kayu meranti merah biasanya 

dimanfaatkan sebagai kayu 

konstruksi, panil kayu untuk 

dinding, loteng, sekat 

ruangan, bahan perabotan, 

kusen jendela dan pintu, dan 

papan lantai.  

Kayu bangkirai (+) Kayu bangkirai termasuk jenis kayu 

yang cukup awet yaitu pada kelas I,II,III dan 

kelas  kuat I dan II.  

(+) Kayu bangkirai termasuk jenis kayu 

yang tahan terhadap cuaca, sehingga sering 

dijadikan pilihan bahan material untuk 

diluar ruangan.  

(+) Selain itu juga memiliki jenis serat 

dengan ikatan yang kuat dan memiliki 

tingkat keawetan yang tinggi.  

( - ) sifat kerasnya disertai tingkat kegetasan 

yang tinggi, sehingga mudah terjadi retak 

rambut pada kayu dan pin hole 

( - ) secara konstruksi retak dan pin hole 

dapat mengurangi kekuatan dari kayu 

bangkirai.   

Kayu bangkirai biasanya 

dimanfaatkan sebagai 

pembuat produk flooring atau 

decking, outdoor furniture, 

konstruksi jembatan, pergola, 

dan konstruksi berat lainnya. 

Kayu keruwing (+) kayu keruwing merupakan kayu yang 

termasuk dalam kelas awet III artinya 

meskipun ada kemungkinan lapuk namun 

masih memiliki tingkatan medium, dan kelas 

kuat I dan II.  

Kayu keruwing kebanyakkan 

digunakan untuk membuat 

beraneka macam furniture, 

kusen pintu dan jendela, dan 

dipakai untuk bangunan-

bangunan yang sifatnya hanya 

sementara. 

Kayu agatis (+) kayu agatis termasuk kedalam kelas awet 

III dan IV.  

( - ) mudah patah 

( - ) tidak tahan lama 

Biasanya kayu agatis 

digunakan untuk dinding dan 

perabotan.  

 

Pemilihan bahan juga tidak dapat sembarangan, hal ini di karenakan iklim di Kota 

Tarakan yang panas dan cukup lembap. Sehingga di perlukan bahan bangunan yang dapat 

mengurangi kondisi iklim di Kota Tarakan, khususnya pada kawasan wisata waterpark ini. 

Pada sekitaran tapak, masyarakat sudah menggunakan bahan beton pada bangunan tempat 
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tinggalnya, hanya saja sebagian masyarakat tetap bertahan menggunakan bahan kayu 

sebagai bahan utama pelingkup tempat tinggalnya. Berikut adalah berpandingan kedua 

bahan bangunan; 

Tabel 4.31 perbandingan bahan bangunan  

No Kriteria Bahan bangunan 

Kayu   Beton 

1. Mudah di dapatkan di 

sekitaran Kota 

Tarakan 

 

Bahan bangunan kayu mudah 

di dapatkan di Kota Tarakan. 

Hal ini di karekan Kalimantan 

merupakan penghasil kayu, 

sehingga untuk 

mendapatkan bahan 

bangunan kayu akan sangat 

mudah.  

Bahan bangunan ini juga 

sangat mudah di temukan di 

kota tarakan, karena hampir 

disemua toko bangunan 

yang ada di pusat Kota 

Tarakan sudah menyediakan 

bahan bangunan ini. 

Sehingga sangat mudah 

untuk didapatkan. 

 

2. Bahan bangunan 

sudah banyak 

digunakan oleh 

penduduk Kota 

Tarakan 

 

Di Kota Tarakan akan sangat 

mudah menemukan 

penduduk asli yang masih 

menggunakan bahan 

material kayu. Terutama 

penduduk yang bertempat 

tinggal di pesisir pantai.  

Seiring dengan 

perkembangan zaman, 

sebagian masyarakat Kota 

Tarakan yang hidup di 

tengah kota sudah 

merenovasi rumah tinggal 

mereka menggunakan bahan 

material bangunan beton. 

Hal ini di karenakan 

perawatan bahan material 

bangunan yang tidak terlalu 

sulit. Selain itu juga di 

karenakan harga yang 

mudah terjangkau, membuat 

sebagian penduduk beralih 

menggunakan bahan 

material beton.  

 

3. Bahan bangunan 

sesuai dengan 

kondisi iklim di 

Kota Tarakan 

 

Bahan material kayu sangat 

baik untuk digunakan pada 

daerah yang beriklim tropis. 

Namun jika digunakan pada 

iklim yang lembab, maka 

kayu akan lebih mudah 

lapuk. Sehingga harus 

memperhatikan dalam 

pemilihan kayu yang akan 

Kurang tanggap terhadap iklim, 

kebanyakkan bangunan terlihat 

masif, sehingga aliran udara 

tidak dapat mengalir dengan 

mudah.  
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digunakan kedalam 

bangunan. 

 

4. Bahan bangunan 

dapat di aplikasikan 

ke bentukan yang 

dinamis 

 

Tidak dapat di aplikasikan ke 

bentuk bangunan yang 

dinamis, karena merupakan 

bahan yang sudah memuliki 

bentuk dan ukuran tersendiri 

dari pabrik.  

Bahan material bangunan beton 

sangat mudah untuk 

dibentuk sesuai keinginan 

dan juga perawatan bahan 

bangunan yang cukup 

mudah . 

 

5. Memiliki ketahan 

bahan yang tinggi 

 

Kurang memiliki ketahan yang 

tinggi, membutuhkan 

perawatan bangunan yang 

tinggi, karena pada 

kenyataannya kayu lebih cepat 

lapuk juka terlalu sering 

terkena paparan sinar 

matahari dan juga air hujan. 

Tidak dapat menerima 

beban yang banyak terus 

menerus, karena struktur 

kayu yang mudah patah.  

  

Memiliki ketahanan yang 

tinggi, tehadap suhu udara 

yang tinggi, hanya saja 

rentan berjamur jika terkena 

daerah yang lembab. selain 

itu dapat menerima beban 

yang cukup banyak .  

 

Dari analisis kekuatan bahan tersebut, bahan bangunan memiliki kekurangan dan 

kelebihan masing-masing. Kedua bahan bangunan dapat dengan mudah di dapatkan di Kota 

Tarakan. Namun kebanyakan penduduk sekitar sudah mulai beralih ke bahan bangunan 

beton, hal ini di karenakan harga kayu lebih mahal dibandingkan dengan harga beton. Dari 

segi estetika bahan material kayu lebih memiliki kesan yang positif karena memiliki tekstur 

yang alami dan menciptakan kesan yang hangat. Bahan bangunan ini dapat diaplikasikan 

kedalam kawasan wisata waterpark, hanya saja di aplikasikan pada fungsi bangunan yang 

berbeda. Misalnya fungsi utama menggunakan bahan material beton, hal ini di karenakan 

fungsi utama akan berhubungan erat dengan jumlah pengunjung kawasan wisata yang cukup 

banyak, sehingga dibutuhkan bahan bangunan yang memiliki ketahan bahan bangunan yang 

tinggi. Sedangkan pada fungsi penunjang seperti gazebo menggunakan bahan material kayu. 

Karena hanya digunakan oleh sekelompok pengunjung sekaligus sebagai penunjang estetika.  

Selain bahan material bangunan, hal terpenting yang yang diperlukan oleh bangunan 

adalah bahan pelingkup atap. Hal yang dipertimbangkan untuk pemilihan bahan pelingkup 

atap ialah; 

1. Mudah di dapatkan di sekitaran Kota Tarakan 
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2. Bahan bangunan sudah banyak digunakan oleh penduduk Kota Tarakan 

3. Bahan bangunan sesuai dengan kondisi iklim di Kota Tarakan 

 Tabel 4.32 perbandingan bahan pelingkup atap 

No Kriteria Bahan bangunan 

Seng Genteng  

1. Mudah di dapatkan di 

sekitaran Kota 

Tarakan 

 

Mudah di dapatkan di setiap toko bangunan yang ada di kota tarakan  

2. Bahan bangunan 

sudah banyak 

digunakan oleh 

penduduk Kota 

Tarakan 

 

Sebagian besar penduduk yang 

menggukana rumah kayu 

masih menggunakan atap kayu 

sebagai pelingkup atap tempat 

tinggalnya  

Sedangkan penduduk yang memiliki 

rumah bermaterial beton, biasanya 

menggunakan pelingkup atap 

genteng 

3. Bahan bangunan 

sesuai dengan kondisi 

iklim di Kota Tarakan 

 

Jika terkena paparan sinar 

matahari dan hujan secara terus 

menerus, maka seng akan 

dengan mudah berkarat.   

Tanggap terhadap kondisi cuaca 

yang panas ataupun dingin. 

4. Kekurangan dan 

kelebihan  

 

Lebih banyak menyerap panas 

yang di hasilkan oleh matahari, 

sehingga bangunan yang 

menggunakan seng akan lebih 

mudah panas,  

Kelebihan pada bahan 

pelingkup atap ini adalah lebih 

ringan, sehingga tidak 

memberikan bebean yang berat 

terhadap bangunan 

Memerlukan perawatan yang tinggi, 

dan dapat mudah retak jika terkena 

beban yang berat.  

Sedangkan kelebihannya ialah harga 

yang relative murah dan lebih tahan 

lama 

5. Ukuran pabrikan  

 

Ukuran seng gelombang biasa 

yang digalvanisir berkisar 760 

mm x 1830 mm dengan 

beberapa macam – macam 

tebal yang dinyatakan dengan 

BWG. Seng mempunyai lebar 

propil 76 mm, tinggi propil 16 

mm dan banyaknya gelombang 

ada 10.  

Panjang : 28 – 36 cm, Lebar : 20 – 

25 cm, Tebal : 0,8 – 1 cm dan Dalam 

lengkungan : 4 – 5 cm  

 

Dari hasil analisis, bahan pelingkup atap yang dapat di terapkan ialah penggunaan 

genteng. Hal ini dikarenakan bahan genteng dapat lebih tahan terhadap cuaca yang panas 

ataupun dingin dan tidak mudah berkarat jika terkerna hujan terus-menerus. Selain itu 

juga penggunaan atap genteng tidak menyerap panas yang tinggi, sehingga bangunan 

akan tetap terasa nyaman dan dapat diterapkan ke dalam bangunan kawasan wisata 

waterpak.  
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4.15.3 Analisis struktur bangunan 

Struktur bangunan yang diterapkan pada perancangan kawasan wisata waterpark 

yaitu menggunakan struktur campuran antara kayu dan beton. Hal ini dapat di aplikasikan 

karena sesuai dengan pertimbangan iklim yang ada di Kota Tarakan. Peenggunaan bahan 

material ini dapat membantu mengurangi panas yang ada didalam bangunan. Untuk struktur 

pondasi yang digunakan ialah pondasi tiang pancang. Hal ini diharapkan dapat membuat 

bangunan menjadi lebih kokoh, karena merupakan bangunan yang akan digunakan oleh 

umum, maka akan lebih baik jika mempertimbangkan keamanan bangunan. Karena hal ini 

juga sangat berpengaruh terhadap tingkat kenyamanan pada pengunjung.  

 

4.15.4 Analisis utilitas bangunan 

Utilitas dalam perancangan kawasan wisata waterpark ini merupakan hal yang sangat 

penting, karena berhubungan erat dengan aktivitas yang ada di dalam kawasan wisata 

waterpark. Beberapa hal yang perlu di analisis dalam sistem utilitas banguna ialah; 

a. Sistem air bersih 

Sistem air bersih untuk bangunan diperoleh dari PDAM dan juga pengolahan air 

hujan. Kawasan wisata ini memerlukan air bersih yang sangat banyak, sehingga sangat 

di butuhkan pengolahan air hujan. Curah hujan di Kota Tarakan yang tinggi 

memungkinkan untuk menampung air hujan, sebagai cadangan air di bangunan untuk 

memenuhi fungsi servis pada bangunan.  

 

  

PDAM  

Air Hujan  Tandon air   

Meteran   Reservoir    

Pompa   

Pompa   

Bangunan 

dan wahana 

permainan 
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b. Sistem air kotor 

Air kotor pada tapak harus diolah kembali sebelum dibuang menuju riol kota. Untuk 

air hasil cucian bekas dari dapur di alirkan menuju ke penangkap lemak untuk di saring 

kemudaian d alirkan menuju ke sumur resapan. Selain itu air kotor bekas mandi/ bilas 

dan air bekas pengurasan kolam di olah menuju ke STP (sewage Treatment Plant). Hal 

ini di karenakan untuk menghemat bangunan dengan menggunakan air bekas 

pengolahan air kotor sebagai air untuk menyiram tanaman yang ada di taman maupun 

tanaman yang ada di dalam kawasan wisata waterpark ini.  

c. Listrik 

Listrik berasal dari PLN yang disalurkan ke gardu utama setelah melalui 

transformator, aliran listrik didistribusikan ke tiap-tiap bangunan melalui Sub 

Distribution Panel (SDP). Dan untuk cadangannya menggunakan genset yang 

digunakan apabila aliran listrik terputus. Genset yang digunakan dilengkapi dinding 

berganda untuk meredam suara dan getaran.  

d. Sistem penghawaan 

Sistem penghawaan bangunan disarankan menggunakan sistem penghawaan alami, 

karena lokasi di pesisir Pantai Amal, sehingga memiliki aliran udara yang cukup kuat, 

sehingga dapat di gunakan sebagai pendukung penghawaan alami pada bangunan. 

Sedangkan sistem penghawaan buatan ( air conditioner) dapat di aplikasikan pada 

Air cucian dan sisa 

makanan  

Air kotor bekas 

kamar mandi   

Pompa    

Bak penangkap 

lemak 

Sumur resapan  

STP 

Taman/ 

tumbuhan di 

Sekitar 

bangunan  
Air kotor bekas 

pengurasan kolam  

PLN 

Genset Panel genset    

Meteran   Trafo 

Panel 

distribusi 

utama 

Panel listrik  

Sub 

distribusi 

panel  

(SDP) 
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ruangan pengelola. Hanya saja perlunya elemen lansekap yang dapat menyaring udara 

menjadi lebih bersih dan sejuk. Sehingga sistem penghawaan alami pada fungsi 

bangunan kawasan wisata waterpark tergantung pada; 

1. Penataan vegetasi sebagai penyaring udara kotor yang di bawa dari lautan 

menuju daratan 

2. Penggunaan elemen air sebagai penyaring udara dan membuat udara menjadi 

lebih sejuk 

3. Orientasi bukaan bangunan sesuai dengan aliran angin.  

e. Sistem pencahayaan 

Sistem pencahayaan pada tapak sebagian besar menggunankan pencahayaan alami, 

hal ini di karenakan fungsi kawasan wisata hanya berfungsi hingga sore hari. Hanya saja 

penggunaan sistem pencahayaan buatan dapat digunakan untuk menerangi bangunan, 

sirkulasi jalan, dan wahana permainan waterpark.  

 

4.15.5 Perencanaan zonasi tapak 

Perencanaan zonasi pada kawasan wisata waterpark ini di tentukan berdasarkan 

potensi yang ada di sekitar tapak, seperti view, arah aliran udara kedalam tapak dan juga 

sinar matahari. Perencanaan zonasi ini juga dapat mempertimbangkan bentuk massa 

bangunan dan orientasi bangunan terhadap arah aliran udara dan arah datang sinar matahari. 

Hal ini di pertimbangkan untuk mengurangi dampak iklim yang terjadi pada kawasan wisata 

waterpark. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, pembagian zonasi dibagi atas front of 

the house (zona publik, semi publik, dan semi private) dan back of the house ( zona privat 

dan zona servis). Pembagian zona tersebut adalah sebagai berikut; 

Tabel 4.33 konsep zonasi tapak 

Zona Penjelasan 

F
R

O
N

T
 O

F
 T

H
E

 H
O

U
S

E
 

Publik Zona publik adalah zona yang di peruntukan oleh 

semua pengunjung kawasan wisata waterpark. Hal ini 

berkaitan mulai dari gerbang utama penerimaan, pos 

penjagaan tiket masuk area parkiran,  hingga parkiran. 

Zona publik digunakan untuk fasilitas umum yang 

berkaitan erat dengan pengunjung yang akan membeli 

tiket masuk bermain di wahana waterpark, ataupun 

tiket masuk menuju ke area edukasi. Zona ini terdiri 

taman ataupun gazebo dan juga tempat tunggu yang 

digunakan untuk menunggu keluarga yang membeli 

tiket masuk. 
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Semi publik Zona semi publik  merupakan zona yang berbatasan 

dengan zona publik. Zona ini hanya di akses oleh 

pengunjung yang membeli tiket masuk ke kawasan 

wisata waterpark. Beberapa ruang yang masuk ke 

dalam zona semi publik ialah ruang penitipan barang, 

ruang ganti. Zona ini juga hanya diakses oleh beberapa 

pengunjung yang memiliki suatu keperluaan membeli 

barang di souvenir shop, mini market, food court, dan 

juga restoran.  

 

Semi privat Zona semi privat merupakan zona yang berbatasan 

dengan zona semi publik. Zona ini dapat di jangkau 

oleh pengunjung yang bermain di dalam fasilitas 

kawasan wisata waterpark ataupun pengunjung 

fasilitas edukasi. Misalnya toilet, gazebo, taman, dan 

juga ruang duduk. Selain itu juga terdapat fasilitas 

kesehatan dan mushola yang di peruntukan untuk 

pengunjung yang membutuhkan saja.  

B
A

C
K

 O
F

 T
H

E
 H

O
U

S
E

 

Privat Zona privat merupakan zona yang berbatasan dengan 

zona semi privat. Zona ini hanya dapat di jangkau oleh 

pengunjung yang membeli tiket masuk kedalam 

fasilitas edukasi flora. Sehingga tidak semua 

pengunjung dapat menikmati fasilitas ini dengan 

bebas.  

 

Servis  Zona ini merupakan zona yang hanya di peruntukan 

oleh pengelola, karyawan dan pegawai kawasan 

wisata waterpark. Fasilitas yang masuk kedalam zona 

servis adalah kantor pengelola, ruang utilitas, dan 

ruang istirahat untuk semua pekerja.  

 

 

Pembagian zona pada kawasan wisata waterpark ini berdasarkan view positif yang 

ada di sekitar tapak. Pada zona  yang paling menjual akan di tuntut mendapatkan view 

yang paling banyak dan di letakkan pada area depan. Sedangkan pada area yang tidak di 

tuntut mendapatkan view yang banyak dapat di letakkan pada area belakang, misalnya 

pada area servis meliputi ruang utilitas dan ruang istirahat untuk karyawan dan pegawai. 

Selain tidak membutuhkan view yang baik, penempatan zona servis yang ada diarea  

belakang juga di maksudkan agar seluruh kegiatan yang berkaitan dengan utilitas 

bnagunan tidak mengganggu pengunjung yang sedang bermain. Pada tapak view positif 

hanya terdapat pada bagian depan tapak yaitu pemandangan yang di dapat dari Pantai 

Amal. Sedangkan pada sisi utara dan selatan merupakan perkampungan nelayan, 

sehingga view pada sisi utara dan selatan tidak dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas yang 
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dapat menunjang estetika bangunan. Karena ini merupakan bangunan yang diperuntukan 

untuk umum, sehingga bangunan dituntut untuk dapat memberikan tingkat kenyamanan 

baik dari segi visual  maupun psikologi pengunjung.  

Selain dari view yang di dapatkan, untuk memenuhi tingkat kenyamanan 

pengunjung dapat dicapai dengan cara mengatur tata masa bangunan dan tata letak 

wahana yang sesuai dengan aliran udara. Hal ini di maksudkan agar pengunjung tetap 

dapat merasakan hembusan udara yang banyak walaupun suhu udara sedang tinggi.   
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Pola tatanan zonasi yang di bentuk di dalam tapak diatur sedemikan rupa agar 

aliran angin tetap terasa hingga ke tapak bagian belakang. Sehingga tatanan yang baik 

adalah memecah bangunan menjadi beberapa bagian, hal ini agar bangunan tidak terlihat 

masif dan udara tetap mengalir melalui sela bangunan.  

 

 

 

 

Area semi publik berupa ruang terbuka dan gazebo. Area ini ada di beberapa 

tempat, di khususkan sebagai tempat beristirahat bagi pengunjung. Area ini dapat 

digunakan oleh pengunjung yang bermain di wahana waterpark-edukasi-tidak bermain.   

 

 : angin laut 

 : angin darat 

Keterangan : 

: zona publik   : semi privat   : servis 

: semi publik    : privat 
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Gambar 4.55 bentuk pola angin pada zonasi tapak 

Sumber: analisis pribadi  

U 
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4.15.6 Analisis tata masa 

Fungsi massa bangunan pada kawasan wisata waterpark terbagi menjadi massa front 

of the house yang mencakup fungsi penerimaan, fungsi penyimpanan, fungsi hiburan, fungsi 

penunjang dan fungsi edukasi, sedangkan pada massa back of the house ini mencakup fungsi 

servis dan fungsi pengelola. Pembagian fungsi pada kawasan wisata waterpark sangat 

berpengaruh terhadap tata massa bangunan. Pada massa bangunan front of the house, tata 

massa bangunan akan mendapat keuntungan yang lebih banyak. Misalnya pada massa 

bangunan front of the house akan lebih banyak mendapatkan view yang berada di timur 

tapak yaitu view dari pantai amal serta mendapat sirkulasi udara yang lebih banyak. Selain 

itu juga penataan lansekap sangat berpengaruh terhadap tata massa bangunan. Hal ini 

dikarenakan bentuk tatanan lansekap yang ada disekitar bangunan akan berpengaruh 

terhadap aliran udara, kelembaban, suhu udara, kebisingan dan sinar matahari  pada 

bangunan maupun indra perasa dari pengunjung kawasan wisata waterpark. Hal yang 

berpengaruh terhadap tata massa bangunan adalah sirkulasi manusia di dalam tapak. 

Sirkulasi ini selain digunakan sebagai akses pengunjung dapat juga di gunakan sebagai 

pengarah aliran udara yang ada didalam tapak menuju kesetiap massa bangunan. Beberapa 

hal yang dapat diperhatikan dalam pola pengelompokan massa bangunan, yaitu; 

A. Hubungan antar bangunan 

Hubungan antar bangunan sangat penting untuk di pertimbangkan di dalam suatu 

perencanaan bangunan publik. Misalnya memisahkan antara bangunan front of the 

house dengan bangunan back of the house. Hal ini dimaksudkan agar yang sepenuhnya 

fungsikan untuk pengunjung tidak akan mendapat view negatif dari area servis, selain 

itu juga massa hiburan dan massa penunjang harus di pisahkan agar tidak terjadi 

penumpukan pengunjung antara pengunjung yang bermain dan pengunjung yang ingin 

kearea penunjang seperti restoran, foodcourt atau mini market.  

B. Alur kegiatan 

Berdasarkan alur kegiatan, pengelompokan massa dapat terlihat. Sehingga kegiatan-

kegiatan yang diasumsikan paling banyak dilakukan oleh pengunjung kawasan wisata, 

maka massa bangunan tersebut harus saling berdekatan. Hal ini dimaksudkan agar tidak 

menyusahkan pengunjung kawasan wisata waterpark.  

C. Orientasi dan view 

Selain fasilitas-fasilitas yang ditawarkan, orientasi dan view merupakan hal perlu   

diperhatikan. Hal ini di karenakan selain bermain, diharapkan pengunjung kawasan 

wisata 
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waterpark juga dapat menikmati view pantai yang ada di timur tapak. Selain itu juga 

orientasi bangunan yang menghadap ke arah aliran udara, hal ini untuk memaksimalkan 

potensi tapak serta memaksimalkan penghawaan alami pada bangunan.  

D. Penataan ruang luar atau lansekap 

Penataan ruang luar atau lansekap merupakan hal terpenting dalam penataan massa 

bangunan. Penataan ruang luar atau lansekap diharapkan dapat menjadi pengontrol visual 

pandangan, pembatas fisik, pengendali iklim (pengendali suhu udara, kelembaban, 

pengendali angin, pengendali suara serta sebaga filter) dan pencegah bencana. Hal ini 

dilihat dari iklim di Kota Tarakan, sehingga penataan ruang luar atau lansekap menjadi 

faktor yang sangat penting untuk diperhatikan.  

 

4.16 Konsep Massa Bangunan 

Konsep bangunan pada objek rekreasi/wisata waterpark ini di dominasi dengan 

bentukan lingkaran dan setengah lingkaran. Bentukan ini memiliki bentukan yang  dinamis, 

sehingga kesan dari objek rekreasi/wisata waterpark ini tidak terlihat kaku. Selain itu juga 

bentukan ini dapat mengurangi permasalahan iklim dengan memaksimalkan aliran udara yang 

mengalir di sekitar dan di dalam bangunan. Bentukan ini juga diharapkan dapat 

memaksimalkan view yang ada di sekitar tapak dan di dalam tapak.  

 

 

 

 

Keterangan: 

 : hembusan angin di sekitar tapak 

  

: view dari bangunan  

 

 Fungsi bangunan penerimaan  

Gambar 4.56 konsep massa bangunan 
Sumber: data pribadi  
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Massa bangunan dirancang tidak saling berdempetan, hal ini dimaksudkan agar 

semua massa bangunan tetap mendapatkan aliran udara baik diluar bangunan maupun 

didalam bangunan. Bangunan diupayakan mendapatkan aliran udara agar bangunan tidak 

mengalami kelembaban. Selain itu juga bentuk bangunan memanjang dari timur ke utara, 

sehingga bagian bangunan yang terpapar sinar matahari langsung akan berkurang. Hal ini 

juga sangat berpengaruh terhadap suhu udara yang ada di dalam bangunan. Semakin banyak 

bagian bangunan yang terkena paparan sinar matahari langsung akan menyebabkan suhu 

udara didalam bangunan akan meningkat dan begitu juga sebaliknya jika bagian bangunan 

yang terpapar sinar matahari langsung sedikit, maka akan menyebabkan penurunan suhu 

udara di dalam bangunan.  

 

4.17 Konsep Perencanaan Aksesbilitas 

Pada konsep perencanaan aksesbilitas di ambil dari bentuk gelombang/ombak. Hal ini 

dimaksudkan agar bentuk tapak dan bangunan menjadi lebih dinamis dan tidak terkesan kaku. Tidak 

hanya itu namun juga dikombinasikan dengan tema kontemporer, sehingga bangunan tetap terkesan 

modern namun tidak melupakan budaya lokal. 

Bentuk massa bangunan tidak 

bersifat massif 

Gelombang/ombak Mengambil pola dari 

gelombang/ombak  

Bangunan di substract   

Bentuk bangunan dapat di 

aplikasikan kepada bangunan 

pasar ikan. 

Gambar 4.57 konsep bentuk aksesbilitas 
Sumber: data pribadi  
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Selain itu juga masyarakat sekitar memiliki suatu kebiasaan yang senang berkumpul. 

Sehingga dengan bentukan seperti ini dapat menjadi titik awal yang mengesankan untuk memanggil 

atau menerima orang untuk datang dan berkumpul. 

 

 

Selain diguanakan untuk membentuk massa bangunan, pola gelombang/ombak juga 

digunakan untuk membuat pola sirkulasi. Menggunakan pola ini dimaksudkan agar sirkulasi tidak 

terasa monoton sehingga di buat memutar.  

  

Bentuk pola sirkulasi 

Memiliki bentuk linear namun 

pola pencapaian tidak langsung. 

Titik berkumpul 

Datang  Datang- Pergi   

Gambar 4.58 konsep bentuk massa bangunan 
Sumber: data pribadi  

Gambar 4.59 konsep bentuk pola sirkulasi 
Sumber: data pribadi  
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a. Faktor alam  

Lokasi tapak berada di pasir yang berlempung, hal ini akan merugikan kawasan 

wisata waterpark pada saat musim hujan. Karena pasir berlempung memiliki sifat khas yang 

kohesifitas tinggi, dalam keadaan kering bersifat keras dan jika basah akan bersifat lunak 

plastis. Oleh karena itu kestabilan volumenya kecil karena pengaruh air. Sehingga lapisan 

atasnya mudah tergelincir saat di beri beban. Terdapat beberapa alternatif yang dapat di 

aplikasikan yaitu mengganti tanah lempung dengan tanah yang memiliki stabilitas yang lebih 

baik, pada bangunan dapat menggunakan pondasi sumuran dan pondasi tiang pancang. 

Namun masyarakat sekitar memiliki cara sendiri untuk membangun pondasi rumah, yaitu 

dengan cara memberikan batang-batang kayu yang di tancapkan secara manual dengan 

tangan kedalam tanah lempung sampai ke tanah dengan stabilitas yang baik. Beberapa 

alternatif tersebut dapat di aplikasikan, hanya saja kawasan wisata harus memperhatikan 

masalah keamanan dan kenyamanan dari pengunjung. Sehingga alternatif yang dapat 

diaplikasikan adalah pondasi tiang pancang. Pondasi ini dinilai cukup kuat untuk menahan 

beban bangunan dan manusia.  

Topografi pada tapak yaitu relatif datar. Bentuk kontur seperti ini memiliki 

kekurangan dan kelebihan. Misalnya dapat mempermudah untuk membangun bangunan 

diatas lahan tersebut. Sehingga akan tetap mempertahankan kontur yang ada. Hal ini agar 

lebih mudah dalam proses pembangunan. Hanya saja dapat di imbangi dengan membuat 

elemen-elemen ruang luar yang menarik sehingga dapat menjadi menunjang estetika 

kawasan wisata. Selain itu juga dapat memainkan ketinggian lantai bangunan. 

Faktor utama yang berpengaruh terhadap erosi tanah adalah jenis tanah, penggunaan 

lahan dan curah hujan. Jenis tanah yang terdapat di Kecamatan Tarakan Timur adalah 

aluvial, latosol, dan podsolik. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang mudah terkena 

erosi. Dilihat dari kondisi tapak kawasan wisata tidak memerlukan dinding penahan erosi, 

karena bukit yang berada di barat tapak cukup landai. Sedangkan untuk dinding penahan 

abrasi dapat menggunakan revetment dan seawall, karena bersifat lebih masif dan dapat 

menahan gelombang lebih besar. 

Gambar 4.60 konsep faktor alam 
Sumber: data pribadi  
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Bentuk tata hijau yang digunakan pada kawasan wisata waterpark ini memiliki berbagai 

macam jenis. Hal ini sesuai dengan kegunaan vegetasi tersebut, seperti pengarah angin, 

peneduh, pengarah sirkulasi, penghilang aroma bau, sebagai penunjang etetika dan sebagai 

konservasi tanah atau penguat struktur jaringan tanah. Penataan pola vegetasi juga 

diperhatikan karena hal ini juga berpengaruh terhadap arah angin yang akan masuk kedalam 

bangunan maupun yang ada di sekitar bangunan. Beberapa jenis vegetasi yang diletakkan 

disekitar bangunan memiliki fungsi sebagai peneduh dan penyaring angin laut. Vegetasi 

Gambar 4.61 alur angin dalam tapak 
Sumber: data pribadi  

Pintu masuk utama  

Keterangan: 

 : hembusan angin di sekitar tapak 

  

 

Gambar 4.62  konsep vegetasi 
Sumber: data pribadi  
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yang  bertajuk lebar harus di sertai dengan vegetasi berjenis perdu dengan fungsinya sebagai 

peneduh dan penyaring udara. Jenis tanaman yang dapat dijadikan tanaman peneduh seperti 

pohon ketapang, nyamplungan, pohon outut, dan turi. Sedangkan vegetasi berjenis perdu 

yang dapat berfungsi sebagai penyaring udara seperti bunga terompret, bunga sepatu, bunga 

kaca puring, melati, dan puring. Berikut adalah persebaran vegetasi di dalam tapak 

berdasarkan fungsinya;  

Keterangan: 

 

 

 

  

Pada area depan tapak beberapa jenis vegetasi yang dapat digunakan sesuai 

kebutuhan yaitu pohon waru, putut, ketapang, kelapa dan nyampung. Beberapa 

jenis vegetasi ini berfungsi sebagai pengarah angin, pengarah sirkulasi, 

peneduh, memperkuat struktur tanah dan penyaring aliran angin. Hal ini di 

letakkan di depan tapak agar dapat menyerap aliran udara panas dari laut 

menjaadi lebih sejuk  dan mengurangi kelembaban yang disebabkan oleh udara 

bersih.  

Pada  area ini menggunakan jenis vegetasi yang dapat mengarahkan angin, 

memberi peneduh serta berguna sebagai estetika. 

Pada  area ini menggunakan jenis vegetasi yang dapat mengarahkan angin 

sekaligus sebagai pengarah jalur sirkulasi.  

Pada  area ini menggunakan jenis vegetasi yang dapat mengarahkan angin, 

peneduh jalan, penghilang aroma bau serta sebagai penunjang estetika. 
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 Beberapa jenis vegetasi yang digunakan diharapkan dapat mengurangi tingkat 

kelembaban, suhu udara dan kecepatan angin di dalam tapak. 

Pada faktor iklim beberapa hal yang masuk di dalamnya seperti curah 

hujan,kelembaban, angin, dan sinar matahari. Faktor ini akan mempengaruhi bentuk dan 

orientasi bangunan. Hal-hal yang dapat diterapkan yaitu penggunaan bahan material kayu 

pada bangunan dan juga dilengkapi dengan vegetasi, Menambahkan elemen air sehingga 

kondisi lingkungan menjadi lebih sejuk, Tata massa bangunan sebaiknya menghadap ke 

arah utara- selatan , sedangkan arah bukaan menghadap ke arah timur-barat. Penempatan 

tata massa yang sesuai dengan arah aliran angin dapat membantu mengurangi 

penggunaan penghawaan buatan pada bangunan. 

 Pintu masuk pada tapak terletak di timur tapak. Hal ini di karenakan akses untuk 

menuju ke tapak hanya ada satu. Pada pintu masuk terdapat dua jalur, yaitu jalur sirkulasi 

servis (jalur evakuasi darurat dan jalur untuk pengelola dan karyawan), serta jalur untuk 

pengunjung objek rekreasi/wisata waterpark.  

  

 Fungsi bangunan penerimaan  

Ruang kesehatan    

Pintu masuk  

Keterangan: 

 : jalur pengunjung 

  

: jalur pemgelola dan evakuasi darurat 

 

Gambar 4.63 konsep tapak 
Sumber: data pribadi  
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Perbedaan jalur sirkulasi sangat berguna agar tidak menjadi satu jalur dengan 

pengunjung. Selain itu juga jalur sirkulasi merupakan jalur cepat tanpa hambatan 

sehingga memang baik jika jalur evakuasi ini dibedakan dengan jalur pengunjung 

kawasan wisata waterpark. Selain itu juga terdapat jalur loading dock yang langsung di 

arahkan menuju ke foodcourt ataupun restaurant. Hal ini dikarenakan untuk 

mempermudah untuk memasukkan bahan makanan kedalam bangunan. 

Bahan material lansekap yang digunakan untuk mengurangi permasalahan iklim 

adalah penggunaan bahan material kayu dan beton pada bangunan. Penggunaan bahan 

material kayu dapat membantu memasukkan aliran udara kedalam bangunan melalui 

celah-celah kayu sehingga dapat mengurangi suhu udara yang panas didalam bangunan 

serta dapat mengurangi kelembaban udara didalam bangunan. Sedangkan penggunaan 

bahan material beton memiliki kualitas keawetan yang tinggi dan cocok digunakan pada 

bangunan yang difungsikan sebagai bangunan publik. Hanya saja jika digunakan didaerah 

pesisir maka beton akan lebih cepat rapuh yang disebabkan oleh kandungan garam yang 

dibawa oleh angin laut ke daratan. Akan tetapi hal ini dapat diminimalisir dengan 

mengaplikasikan dinding keramik pada beton. Hal ini sangat berguna untuk mengurangi 

pengikisan terhadap dinding beton.   

Jalur sirkulasi pada tapak di bedakan antara servis dan pengunjung, hal ini 

dimaksudkan agar memudahkan pengelola dan karyawan untuk memasukan keperluan 

objek rekreasi/wisata waterpark, tanpa mengganggu kegiatan pengunjung dan tidak 

menambah view negatif didalam tapak. Pola sirkulasi pada tapak yaitu berbentuk linear. 

Hal ini diterapkan agar memudahkan pengunjung beraktivitas didalam objek 

rekreasi/wisata waterpark. Bentuk sirkulasi yang ada didalam tapak adalah sirkulasi 

linear. Hal ini berguna untuk mempermudah jalur sirkulasi pengunjung. Akan tetapi agar 

kesan perjalanan tidak membosankan maka harus didukung dengan pemandangan yang 

menarik dari dalam tapak.  

Jenis pencahayaan yang digunakan yaitu memaksimalkan pencahayaan alami. 

Karena sebagian besar menggunakan pencahayaan alami, maka vegetasi sangat berguna 

sebagai peneduh, karena vegetasi ini dapat digunakan sebagai tempat bernaung 

sementara, hal ini dapat digunakan agar jalur sirkulasi tidak silau dikarenakan pantulan  

cahaya matahari yang berlebihan dari air maupun jalur sirkulasi. Pada malam hari 

pencahayaan dapat diterapkan pada area parkir, bangunan, taman-taman, hingga di sekitar 

wahana waterpark. Walaupun tidak difungsikan pada malam hari, dengan adanya 
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pencahayaan maka dapat dijadikan sebagai sumber view positif bagi masyarakat sekitar 

kawasan wisata.  

Pola lantai yang digunakan didalam tapak harus menarik. Hal ini berguna agar 

perjalanan tidak terkesan monoton atau membosankan. Sedangkan bahan material yang 

digunakan yaitu paving block atau grass block. Karena bahan material paving ini dapat 

membantu menyerap genangan air melalui sela-sela paving.  

b. Faktor budaya 

Daya tarik lainnya yang dapat menarik masyarakat untuk terus datang ke 

kawasan pantai amal ialah adanya upacara adat yang bernama Iraw Tengkayu. Iraw 

Tengkayu merupakan upacara adat khas dari Kota Tarakan. Upacara adat ini diadakan 

bertepatan dengan ulang tahun Kota Tarakan. Upacara iraw tengkayu ini merupakan 

acara turun temurun yang dilakukan oleh suku Tidung yang merupakan masyarakat asli 

Kota Tarakan. Pada kawasan wisata akan tetap menyatu dengan kegiatan kebudayaan 

masyarakat sekitar. Sehingga nantinya akan memfasilitasi kegiatan kebudayaan tersebut 

dengan menyediakan auditorium outdor yang berfungsi sebagai tempat duduk untuk 

menyaksikan kegiatan kebudayaan tersebut. Selain itu juga auditorium ini dapat di 

nikmati oleh seluruh pengunjung di kawasan wisata waterpark sebagai tempat untuk 

bersantai ataupun belajar sambil menikmati panorama pantai. Auditorium ini juga tidak 

hanya berfungsi sebagai tempat bersantai, tapi juga dapat menjadi pencegah abrasi di 

saat gelombang air laut sedang besar. 
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4.18 Pembahasan Hasil Desain 

a. Faktor alam  

Berdasarkan analisis beberapa hal yang menyangkut kedalam faktor alam 

seperti topografi, tanah, vegetasi, dan iklim.   

Berdasarkan analisis topografi, maka 

akan tetap mempertahankan bentukan 

topografi yang datar. Hal ini untuk lebih 

mempermudah dalam membangun 

bangunan. Hanya saja dapat diimbangi 

dengan membuat elemen-elemen ruang 

luar yang menarik sehingga dapat 

menunjang estetika kawasan wisata. 

Selain itu juga dapat memainkan 

ketinggian lantai bangunan. 

 

 Dari analisis kondisi tapak 

kawasan wisata tidak memerlukan 

dinding penahan erosi, karena bukit yang 

berada di barat tapak cukup landai. 

Sehingga sudah cukup dengan 

menggunakan vegetasi sebagai penahan 

erosi. Sedangkan untuk dinding penahan 

abrasi dapat menggunakan revetment dan 

seawall, karena bersifat lebih masif dan 

dapat menahan gelombang lebih besar. 

 

 

Bentukan seawall 

 

Gambar 4.64 hasil analisis topografi 
Sumber: data pribadi  

Gambar 4.65 hasil analisis tanah 
Sumber: data pribadi  
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Pembagian jenis vegetasi ini disesuaikan dengan permasalahan yang akan 

diselesaikan pada masing-masing area kawasan wisata waterpark. Area-area tersebut dapat 

di kategorikan sebagai berikut; 

a. Area penerimaan  

b. Area pengelola 

c. Area hiburan wahana waterpark 

d. Area edukasi flora 

e. Area servis 

f. Area parkir 

Perletakan vegetasi sangat berpengaruh terhadap efek yang dihasilkan. Sehingga 

perletakan vegetasi pada setiap area harus disesuaikan dengan kebutuhan yang 

diinginkan untuk mendapatkan hasil penataan lansekap yang maksimal. Selain itu juga 

harus disesuaikan dengan sifat, fungsi maupun karakter tanaman agar permasalahan 

iklim tropis lembab (kecepatan angin, udara, suhu udara, sinar matahari, dan 

kelembaban) dapat berkurang.  

A. Area Penerimaan 

Perletakan pada area penerimaan disesuaikan dengan sifat, fungsi dan karakter vegetasi. 

Pada area penerimaan ini menggunakan beberapa jenis vegatasi yaitu pohon waru, putut, 

Keterangan; 

A. Pohon putut E. Bunga sepatu 

B. Ketapang F. Puring  

C. Pohon waru G. Bung terompet 

D. Nyamplung H. Kelapa 

 Gambar 4.66 vegetasi pada area penerimaan 

Sumber: analisis pribadi  

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 
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ketapang, kelapa dan nyamplung. Jenis vegetasi ini berfungsi sebagai pengarah angin, 

pengarah sirkulasi, peneduh, memperkuat struktur tanah serta untuk menyaring aliran 

udara. Sedangkan jenis tanaman perdu yang digunakan adalah bunga terompet, puring 

dan bunga sepatu. Jenis tanaman ini digunakan sebagai penghilang aroma bau, pengarah 

aliran angin serta penunjang estetika.  

  

B. Area pengelola 

Perletakan vegetasi pada area pengelola menggunakan beberapa jenis vegetasi yaitu 

palm, bunga sepatu, kaca piring, melati dan terompet. Vegetasi ini memiliki fungsi 

sebagai penunjang estetika sekaligus sebagai pembatas antara jalur sirkulasi dengan 

taman.  

  

Gambar 4.67 perspektif 

perletakan vegetasi pada 

area penerimaan 

Sumber: analisis pribadi  

 

Gambar 4.68 vegetasi 

pada area pengelola 

Sumber: analisis pribadi  

 

  

Keterangan; 

A. Melati  C. Bunga sepatu 

B. Tapak dara D. Bunga terompet 

 

  

A 

B 

C 

D 

Keterangan; 

 Arah angin 
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C. Area hiburan wahana waterpark 

Perletakan vegetasi pada pada area hiburan wahana waterpark digunakan sebagai 

pengarah angin, penyaring udara, peneduh dan sebagai estetika. Beberapa jenis vegetasi 

yang digunakan yaitu pohon waru, ketapang, terompet, puring, bunga sepatu dan melati. 

  

Gambar 4.69 perspektif perletakan vegetasi pada area pengelola 

Sumber: analisis pribadi  

 

  

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

Keterangan; 

A. Pohon putut E. Puring  

B. Ketapang F. Bunga terompet 

C. Pohon waru G. melati 

D. Bunga sepatu  

 

  

Gambar 4.70 

vegetasi pada area 

hiburan wahana 

waterpark 

Sumber: analisis 

pribadi  

 

  

Keterangan; 

 Arah angin 
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D. Area edukasi flora 

Pada area edukasi flora jenis vegetasi yang digunakan adalah  jenis vegetasi yang dapat 

dijadikan peneduh, pengarah agin, penyaring udara serta sebagai kontrol visual dan 

pembatas dengan area parkir. Beberapa jenis vegetasi yang digunakan adalah pohon 

putut, pohon waru, puring, bunga terompet, melati, pecah beling, dan melati.  

 

  

Gambar 4.71 

perspektif 

perletakan 

vegetasi pada area 

hiburan wahana 

waterpark 

Sumber: analisis 

pribadi  

 

  Keterangan; 

 Arah angin 
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A B 

C D 

E 
F 

Keterangan; 

A. Pohon putut E. Puring  

B. Pohon waru F. Bunga terompet 

C. Bunga sepatu  

D. melati 

 

  

Gambar 4.72 vegetasi pada 

area edukasi flora 

Sumber: analisis pribadi  

 

  

Gambar 4.73 

perspektif 

perletakan 

vegetasi pada area 

eedukasi flora 

Sumber: analisis 

pribadi  

 

  

Keterangan; 

 Arah angin 
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E. Area servis 

Pada area servis beberapa jenis vegetasi yang digunakan adalah pohon waru, dan 

ketapang. Fungsi vegetasi ini digunakan sebagai pengontrol visual pandangan dari area 

wahana waterpark menuju ke area servis. Selain itu juga digunakan sebagai peneduh 

dan penyaring udara.  

 

 

 

F. Area parkir 

Pada area parkir menggunakan beberapa jenis vegetasi yang berfungsi sebagai peneduh, 

pengarah, serta penghilang bau. Bunga melati, terompet, sepatu dan bunga pecah beling 

memiliki fungsi sebagai penyerap bau. Bau pada ara parkir ini disebabkan oleh 

perkampungan nelayan yang ada utara kawasan wisata waterpark.  

 

 

Gambar 4.74 vegetasi pada area servis 

Sumber: analisis pribadi  

 

  

A B

B 

Keterangan; 

A. Pohon waru B. Ketapang 

 

A B 

C D 

Gambar 4.75 vegetasi pada area parkir 

Sumber: analisis pribadi  

 

  

Keterangan; 

A. Bunga sepatu    

B. Bunga terompet  

C. Melati  

D. Pecah beling  

 

  

Keterangan; 

 Arah angin 

  

Keterangan; 

 Arah angin 
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b. Faktor budaya  

Berdasarkan lokasi kawasan 

wisata waterpark terdapat acara 

adat yang dilakukan di sepanjang 

kawasan ini. Acara adat tersebut 

ialah iraw tengkayu.Pada kawasan 

wisata akan tetap menyatu dengan 

kegiatan kebudayaan masyarakat 

sekitar. Sehingga nantinya akan 

memfasilitasi kegiatan 

kebudayaan tersebut dengan 

menyediakan auditorium outdor 

yang berfungsi sebagai tempat 

duduk untuk menyaksikan kegiatan 

kebudayaan tersebut. Auditorium 

ini juga tidak hanya berfungsi sebagai tempat bersantai, tapi juga dapat menjadi 

pencegah abrasi di saat gelombang air laut sedang besar. Letak dari auditorium ini 

berorientasi menghadap ke arah pantai. Hal ini dikarenakan upacara adat dilakukan 

disepanjang pantai.

Gambar 4.76 perspektif perletakan vegetasi pada area parkir 

Sumber: analisis pribadi  

 

  

Acara 

adat 

Gambar 4.77 faktor budaya 

Sumber: analisis pribadi  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan 

Pada kawasan wisata waterpark ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi suatu 

perancangan yaitu faktor alam, faktor budaya, dan faktor estetika. Hal-hal yang masuk 

kedalam faktor alam yaitu geologi, topografi, tanah, vegetasi, dan iklim. Sedangkan 

yang masuk kedalam faktor budaya yaitu suatu nilai kebudayaan yang terdapat disekitar 

kawasan wisata, dan faktor estetika menyangkut kepada objek-objek di sekitar kawasan 

wisata serta bentuk pemandangan  yang dapat menunjang suatu estetika kawasan wisata 

waterpark. 

Faktor alam sangat berpengaruh karena dapat mempengaruhi bentukan massa hingga 

orientasi bangunan. Suatu kawasan wisata juga harus memperhatikan nilai-nilai 

kebudayaan yang ada disekitar tapak, sehingga tetap dapat berkaitan antara kawasan 

wisata dengan masyarakat sekitar. Hal ini dapat berupa memberi fasilitas yang dapat 

menunjang kegiatan kebudayaan tersebut.  

Pada kawasan wisata untuk dinding penahan abrasi dapat menggunakan revetment 

dan seawall, karena bersifat lebih masif dan dapat menahan gelombang lebih besar. 

Selain itu juga akan tetap mempertahankan kontur yang ada. Hal ini agar lebih mudah 

dalam proses pembangunan. Namun diminimalisir dengan permainan ketinggian 

bangunan. Vegetasi yang digunakan berupa vegetasi yang berfungsi sebagai pengarah, 

peneduh, penambah nilai estetis dan pembatas fisik. Pembatas fisik dapat diterapkan 

sebagai pemisah antara ruang luar-dalam dan bangunan servis-bangunan penunjang. 

Pembatas fisik ini dapat berguna untuk menunjang kenyamanan visual pengunjung 

kawasan wisata. Pada kawasan ini juga akan tetap menjaga kontur alami pada tapak. 

Sehingga tidak memerlukan vegetasi khusus yang dapat memperkuat suatu kontur 

buatan.  

 Pada bangunan menggunakan bahan material beton, hanya menggunakan bentuk 

bangunan setengah lingkaran. Hal ini untuk mempertimbangkan jumlah view yang di 

dapat dan jumlah aliran angin yang di dapatkan. Dengan mendapat aliran udara yang 

cukup maka dapat mengurangi tingkat kelembaban di dalam bangunan. Pada kawasan 

wisata akan tetap menyatu dengan kegiatan kebudayaan masyarakat sekitar. Sehingga 

nantinya akan memfasilitasi kegiatan kebudayaan tersebut dengan menyediakan 
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auditorium outdor yang berfungsi sebagai tempat duduk untuk menyaksikan kegiatan 

kebudayaan tersebut. Selain itu juga auditorium ini dapat di nikmati oleh seluruh 

pengunjung di kawasan wisata waterpark sebagai tempat untuk bersantai ataupun 

belajar sambil menikmati panorama pantai. 

 

1.2 Saran 

Melihat dari beberapa tempat tinggal yang ada disekitar tapak, masih kurangnya 

kesadaran masyarakat untuk memperhatikan pentingnya faktor alam, faktor budaya, dan 

faktor estetika dalam merancang suatu bangunan. Dengan adanya perancangan kawasan 

wisata waterpark ini diharapkan dapat menjadi tolak pikir masyarakat untuk 

memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi dalam proses 

perancangan.  
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