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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

metodologi penelitian yang meliputi tahap perumusan ide awal, tahap pematangan 

ide, tahap pengumpulan data, tahap analisis data, tahap sintesis data, dan tahap 

desain. 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini PEMDA Kabupaten Klungkung sedang gencar-gencarnya melakukan 

pengembangan berbagai potensi wisata daerahnya. Hampir seluruh daerah di 

Kabupaten Klungkung yang memiliki potensi akan dikembangkan sebagai daya tarik 

wisata. Potensi tersebut dapat berupa potensi alam seperti wisata alam, potensi 

budaya berupa adat istiadat, sejarah, dan potensi sumber daya manusia lainnya yang 

berupa pertunjukan atau pementasan tari, gamelan, kerajinan dan lain sebagainya. 

Kabupaten Klungkung merupakan sebuah kabupaten di Bali dengan luas wilayah 315 

km2 atau 5,60 % dari luas wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan. Secara 

administrasi Kabupaten Klungkung memiliki batas-batas wilayah yang meliputi batas 

utara Kabupaten Bangli, batas timur Kabupaten Karangasem, batas selatan Samudera 

Hindia dan batas barat Kabupaten Gianyar. 
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Kabupaten Klungkung dibagi menjadi empat wilayah kecamatan, yaitu 

Banjarangkan, Klungkung, Dawan, dan Nusa Penida. Keempat wilayah kecamatan 

tersebut memiliki beberapa daya tarik wisata yang dapat dikunjungi dan tentunya 

masih bisa dikembangkan ke arah yang lebih baik. Beberapa daya tarik wisata 

tersebut di antaranya Kerta Gosa dan Taman Gili, Goa Lawah, Desa Kamasan, Desa 

Thingan, Pantai Kusamba, Pantai Watu Klotok, Museum Semarajaya, Museum Seni 

Klasik Nyoman Gunarsa, Goa Jepang, Nusa Penida, Nusa Lembongan, Monumen 

Puputan Klungkung, Puri Agung Klungkung, dan Pantai Lepang. 

Pengembangan pariwisata merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan sumber 

daya yang dimiliki oleh suatu daya tarik wisata dengan cara melakukan pembangunan 

unsur-unsur fisik maupun nonfisik dari sistem pariwisata sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas. Potensi wisata merupakan segala sesuatu yang terdapat 

di daerah tujuan wisata yang mampu menarik wisatawan mancanegara dan lokal 

untuk  berkunjung ke tempat tersebut.  

Seperti halnya salah satu daya tarik wisata yang akan dikembangkan PEMDA 

Kabupaten Klungkung saat ini yaitu Pantai Lepang. Kawasan Pantai Lepang ini 

memiliki beberapa potensi yang dapat dikembangkan sehingga dapat meningkatkan 

taraf ekonomi masyarakat dan desa setempat. Adapun kegiatan atau aktivitas yang 

terjadi di kawasan Pantai Lepang ini berupa kegiatan masyarakat meliputi 

perdagangan dan pertanian serta pertujukan seni dan budaya, kegiatan ritual meliputi 

melasti, piodalan dan melukat, kegiatan rekreasi seperti memancing, bersantai, 

jogging, piknik, olahraga, dan kegiatan konservasi penyu di area habitat awalnya. 

Nantinya dari berbagai aktivitas atau kegiatan yang terjadi di kawasan Pantai Lepang 

tersebut akan dilakukan sebuah  pengembangan yang dapat meningkatkan kunjungan 

wisatawan lokal dan mancanegara dengan dibangunnya fasilitas-fasilitas pendukung 

dan penunjang yang dapat mewadahi aktivitas atau kegiatan tersebut.   

Kawasan pantai ini merupakan sebuah kawasan yang digunakan oleh masyarakat 

Hindu sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan upacara melis atau melasti yang 
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dilaksanakan sebelum Hari Raya Nyepi, Upacara Karya Agung di Pura Kentel Gumi 

yang dilaksanakan pada saat Purnama Kelima serta piodalan dua buah pura yang 

terdapat di kawasan pantai ini yaitu Pura Tirta dan Pura Dalem Sila Pegat, yang 

dilaksanakan pada hari Anggarakasih Mendangsia. Hal tersebut haruslah menjadi 

pedoman pihak investor agar upacara serta fasilitas umum berupa pura tersebut tetap 

terjaga kesuciannya. Selain dari pada itu, kurangnya lahan parkir merupakan 

permasalahan yang sering dihadapi oleh Desa Adat Pekraman Lepang ini pada saat 

hari-hari puncak. Tingkat abrasi yang tinggi juga menjadi permasalahan yang 

dihadapi oleh Desa Adat Pekraman Lepang sehingga PEMDA setempat yang bekerja 

sama dengan pihak kondotel yang ada di sekitaran Pantai Lepang ini telah 

membangun struktur penahan abrasi yang diharapkan mampu mengurangi dampak 

abrasi pantai yang tengah terjadi pada saat ini. Penahan abrasi tersebut berupa grout 

mattress yang terbuat dari serat polester yang dijahit dua lapis untuk menghasilkan 

kekuatan yang optimal dalam mencegah abrasi pantai yang tengah terjadi. 

Melalui wawancara yang dilakukan terhadap bendesa adat I Ketut Sirna pada 

hari Kamis 24 September 2015, bahwa Desa Adat Pekraman Lepang juga berencana 

menghidupkan kembali kegiatan konsevasi penyu yang dahulunya ada di kawasan 

tersebut pada tahun 2002. Hampir setiap hari purnama, beberapa penyu jenis lekang 

akan mendarat di wilayah Pantai Lepang untuk bertelur di kawasan ini. Dengan 

adanya hal tersebut diperlukan sebuah upaya koservasi atau pemeliharaan yang dapat 

melindungi rutinitas satwa langka ini. Melalui wawancara tersebut juga diperoleh 

informasi bahwa di waktu-waktu tertentu pada kawasan Pantai Lepang ini juga 

diadakan sebuah pertunjukan kontemporer yang dilakukan oleh komunitas Batu 

Belah Art Space yang telah didukung dari PEMDA setempat. Pada Kawasan Pantai 

Lepang juga terdapat lahan pertanian dan perternakan yang cukup luas. Hasil dari 

usaha pertanian masayarakat berupa jagung, kacang-kacangan, sayuran, kelapa dan 

lain sebagainya. Adapun ternak yang dipelihara masyarakat berupa itik yang 

disajikan sebagai bahan utama dari lawar kuwir. Potensi ini juga berencana 

dikembangkan lebih lanjut untuk menujang wisata kuliner pada daerah ini.  
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Pada kawasan ini terdapat sungai yang menjadi batas dari kawsan Pantai Lepang 

serta sungai yang dijadikan tempat pemancingan oleh masyarakat setempat. Sungai 

yang menjadi potensi pada tapak dapat menjadi hambatan dikarenakan pada waktu-

waktu tertentu seperti hujan sungai ini akan meluap dan membanjiri kawasan daratan 

pantai. Selain sungai yang akan meluap pada waktu hujan, sungai ini juga membawa 

limbah domestik rumah tangga yang dapat merusak lingkungan sekitar pantai. Pada 

kawasan ini aktivitas tengah laut seperti memancing dan mandi pantai relatif sedikit 

hal tersebut dikarenakan ombak di kawasan ini relatif besar sehingga masyarakat 

enggan untuk melakukan berbagai aktivitas ditengah laut, hanya para pemancing 

yang menjail ikan dari bibir pantai. Desa Adat Lepang juga memiliki beberapa aset 

tanah yang berada di kawasan Pantai Lepang. Tanah milik desa tersebut dapat 

dioptimalkan sebagai lahan yang akan dikembangkan didalam usaha pariwisata ini, 

seperti lahan untuk parkir, lahan untuk fasilitas pendukung, maupun penunjang dan 

lain sebagainya.  

Berdasarkan permasalahan dan potensi tersebut maka munculah gagasan untuk 

melakukan Pengembangan Desain Wisata  Pantai  Lepang, di Kabupaten Klungkung 

yang akan dikelola oleh pihak desa yang bekerja sama dengan PEMDA sebagai pihak 

pengawas serta pembina. Gagasan ini tentunya dibarengi dengan harapan untuk dapat 

meningkatkan taraf perekonomian masyarakat setempat dengan tetap melestarikan 

budaya serta ekologi yang ada di kawasan Pantai Lepang ini.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan gambaran permasalahan yang telah dipaparkan, terdapat tiga 

rumusan masalah yang dapat dirangkum yaitu sebagai berikut :  

1. Apa saja spesifikasi khusus dari rancangan Pengembangan Desain Wisata  

Pantai  Lepang, di Kabupaten Klungkung?   

2. Tema apa yang diterapkan dalam Pengembangan Desain Wisata Pantai  

Lepang, di Kabupaten Klungkungyang dapat mewadahi segala aktivitas yang 

akan dilakukan oleh civitas di dalamnya ? 
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3. Program dan konsep perancangan apa yang sesuai dengan kebutuhan yang 

tetap memperhitungkan aspek budaya dan lingkungan sekitar dalam 

Pengembangan Desain Wisata Pantai Lepang, di Kabupaten Klungkung ?    

1.3 Tujuan 

Tujuan dari kegiatan Pengembangan Desain Wisata Pantai  Lepang, di 

Kabupaten Klungkung adalah :  

1. untuk menentukan jiwa dari bangunan yang memiliki fungsi sebagai 

Pengembangan Desain Wisata  Pantai  Lepang, di Kabupaten Klungkung 

sehingga nantinya bangunan ini akan memiliki daya tarik tersendiri dalam 

menarik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara;  

2. untuk mengetahui spesifikasi khusus dalam merancang sebuah bangunan yang 

memiliki fungsi sebagai Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Lepang, 

Kabupaten Klungkung; dan 

3. untuk menciptakan sebuah kawasan wisata baru dengan mempertimbangkan 

potensi, budaya, serta lingkungan yang telah dimiliki sehingga nantinya akan 

dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal yang mampu 

meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. 

1.4 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam proses perancangan Pengembangan Desain Wisata  

Pantai  Lepang, di Kabupaten Klungkungini, antara lain : 

1.4.1 Tahap Perumusan Ide Awal 

a. Ide awal munculnya Pengembangan Desain Wisata  Pantai  Lepang, di 

Kabupaten Klungkungini dikarenakan pada kawasan ini masih terdapat 

beberapa potensi yang dapat dikembangkan. Dari pihak Desa Adat Lepang 

sendiri berkeinginan untuk menghidupkan kembali sebuah konservasi 

penyu yang dahulunya ada pada tahun 2002 dengan tujuan pelestarian 

satwa tersebut. Selain dari pada itu, dari pihak PEMDA akan melakukan 
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pengembangan beberapa daya tarik wisata yang ada di Kabupaten 

Klungkung yang salah satunya adalah Pantai Lepang.  

 

1.4.2 Tahap Pematangan Ide 

a. Melakukan survey untuk mencari dan mengumpulkan data mengenai 

potensi-potensi wisata atau daerah yang akan dikembangkan oleh PEMDA 

Kabupaten Klungkung. 

b. Memastikan informasi tentang PEMDA Kabupaten Klungkung, yang mulai 

gencar akan perkembangakn pariwisata. 

c. Mencari data keinstansi pemerintahan terkait perkembangan dan kunjungan 

pariwisata ke Kabupaten Klungkung. 

d. Melakukan pemilihan lokasi yang sesuai untuk Pengembangan Daya Tarik 

Wisata. 

e. Melakukan wawancara dengan perangkat desa serta masyarakat setempat 

untuk mendapatkan data mengenai potensi, sosial dan budaya, lingkungan 

serta keinginan dari pihak desa terkait dalam Pengembangan Daya Tarik 

Wisata. 

 

1.4.3 Tahap Pengumpulan Data 

a. Teknik Studi Pustaka 

Mencari literatur terkait, baik data yang bersumber dari buku, artikel, data 

daerah, data statistik resmi pemerintah dan swasta mengenai perkembangan 

dan kunjungan wisata di Kabupaten Klungkung, hasil penelitian mengenai 

perencanaan bangunan pantai dan pariwisata dan rancangan disain serupa 

atau tinjauan objek sejenis. Dari data-data yang diperoleh tersebut 

selanjutnya akan dilakukan pengkajian data yang memiliki keterkaitan 

dengan permasalahan yang akan dibahas serta digunakan sebagai acuan 

dalam merancang.  
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b. Wawancara 

Melakukan wawancara terkait dengan rencana Pengembangan Daya Tarik 

Wisata bersama PEMDA, perangkat desa dan masyarakat yang mengetahui 

akan potensi serta kendala-kendala yang nantinya akan terjadi dalam 

rencana pengembangan daya tarik wisata di daerah ini. 

c. Teknik observasi lapangan  

Dengan melakukan observasi atau pengamatan secara langsung kondisi 

lapangan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan lokasi serta 

tapak seperti; kebisingan, view, batas tapak, sosial dan budaya, peraturan 

daerah, giologi dan hidrologi, vegetasi, sempadan, dan lain sebagainya. 

 

1.4.4 Tahap Analisis Data 

Data-data yang diperoleh akan diuraikan menjadi beberapa pokok permasalahan 

yang selanjutnya akan dilakukan pengelompokan dengan data-data yang saling 

berkaitan. Sehingga pada tahap ini akan menghasilkan data berupa analisis tapak, 

fungsi, civitas, aktivitas, dan kapasitas.   

 

1.4.5 Tahap Sintesis Data 

Pada tahap ini dilakukan pengklasifikasian data yang berkaitan atau data yang 

memiliki spesifikasi yang sama dari data sebelumnya yang kemudian akan ditarik 

sebuah simpulan dari pokok-pokok permasalahan tersebut. Pada tahap ini akan 

menghasilkan data berupa spesifikasi desain, programing, tema bangunan, konsep 

perancangan, dan perencanaan serta desain skematik (blok plan).  

 

1.4.6 Tahap Desain 

Berdasarkan produk yang dihasilkan pada tahap sintesis data maka selanjutnya 

akan didapat beberapa alternatif perancangan yang kemudian akan dipilih rancangan 

atau desain terbaik yang akan dikembangkan hingga menghasilkan produk berupa 

site plan, lay out, denah, tampak, potongan, detail, gambar rencana serta tampilan 

bangunan baik exterior maupun interior. Tahap ini akan dilakukan pada kegiatan 

studi tugas akhir. 


