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Bab 1
Pendahuluan

1.1

Latar Belakang
Sebagai salah satu pendorong laju pembangunan, kepariwisataan diarahkan pada
dua sasaran yaitu sasaran sosio ekonomi serta sasaran sosio budaya. Dalam sasaran
sosio ekonomi, pariwisata berfungsi sebagai sumber penerimaan devisa, sumber
peningkatan atau pemerataan ekonomi masyarakat, dan juga sumber perluasan
lapangan pekerjaan sedangkan dalam sasaran sosio-budaya, pariwisata dapat
berfungsi sebagai pendorong terpeliharanya kebudayaan yang terdapat di suatu
destinasi wisata baik yang bersifat material maupun non material sehingga
terdapat kaitan yang erat antara usaha pengembangan kepariwisataan dengan
kebudayaan.
Bertolak belakang dengan nilai- nilai positif diatas, pengembangan pariwisata yang
tidak terarah dapat pula menjadi penyebab hal- hal yang negatif seperti penurunan
nilai moral masyarakat, perpindahan tenaga kerja dari sektor- sektor ekonomi
lainnya, polusi, kemacetan lalu lintas, sampah, hilangnya keaslian budaya setempat
dan kerusakan lingkungan dari kawasan- kawasan alami. Mengacu kepada dampakdampak positif dan negatif dari kegiatan pariwisata, pengembangan sektor tersebut
harus dilaksanakan dengan sistem pengelolaaan yang baik mulai dari tahap
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya.
Pengembangan pariwisata yang berbasis pada lingkungan tentunya harus
dilandaskan kepada tujuan untuk melestarikan lingkungan tersebut dan
mempertahankan daya tarik wisatanya.
Provinsi Banten sebagai gerbang barat Pulau Jawa memiliki potensi pariwisata yang
tidak terbantahkan. Berbagai Daya Tarik Wisata yang tersebar hampir diseluruh
wilayah kabupaten dan kota sangat potensial untuk dikembangkan sebagai
komoditas unggulan penggerak roda perekonomian daerah. Dalam hal ini,
Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam upaya
pembangunan kepariwisataan di Provinsi Banten.
Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Banten terus berusaha untuk
mengembangkan dan mempromosikan semua obyek wisata yang berada di wilayah
Provinsi Banten. Salah satu upaya konkret yang akan dikedepankan yaitu dengan
menciptakan ikon-ikon destinasi pariwisata daerah melalui penetapan kawasankawasan strategis provinsi Banten. Penetapan kawasan strategis pariwisata ini
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secara garis besar akan dititikberatkan pada empat pilar pariwisata yaitu: destinasi
pariwisata; industri pariwisata; pemasaran pariwisata dan kelembagaan
kepariwisataan.
Salah satu Destinasi yang diproyeksikan menjadi Kawasan Strategis Pariwisata
adalah Kawasan Desa Wisata Sawarna yang terletak di Kecamatan Bayah,
Kabupaten Lebak. Destinasi ini memiliki berbagai daya tarik wisata yang cukup
lengkap dan banyak diminati para wisatawan baik nusantara maupun mancanegara.
Namun demikian, minimnya infrastruktur penunjang pariwisata di destinasi ini
dapat menjadi hambatan pembangunan destinasi ini sebagai Kawasan Strategis
Pariwisata di Provinsi Banten.
Berdasarkan fakta diatas, Dinas Pariwisata Provinsi Banten akan melaksanakan
tahap awal dari pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud diatas
dengan menyusun Feasibility Study Rest Area Banten Selatan.

1.2

Dasar Pemikiran

1.2.1 Maksud
Adapun maksud dilaksanakannya Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study Rest Area
Kawasan Sawarna Banten Selatan adalah untuk menyusun landasan dalam rangka
pengembangan dan pembangunan infrastruktur penunjang Pariwisata khususnya
terkait penyediaan Rest Area di
Kawasan Strategis Pariwisata Desa Wisata
Sawarna.

1.2.2 Tujuan
1. Menyiapkan alternatif lokasi dan kebutuhan pembangunan Rest Area Banten
Selatan khususnya di Destinasi Wisata Sawarna;
2. Mengidentifikasi kelayakan pembangunan Rest Area di wilayah Banten Selatan.

1.2.3 Sasaran
Adapun sasaran pekerjaan ini adalah tersedianya dokumen ‘Feasibility Study’, yang
merupakan himpunan data dasar yang dapat digunakan sebagai petunjuk
pengambilan kebijakan Pemerintah Provinsi Banten dalam hal rencana
Pembangunan Rest Area di Kawasan Wisata Sawarna.
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1.3

Lokasi Kegiatan
Kawasan Strategis Pariwisata Desa Wisata Sawarna yang terletak di Kecamatan
Bayah, Kabupaten Lebak - Banten.
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Gambar 1- 1

1.4

Lokasi kegiatan kajian

Pembiayaan dan Pemberi Pekerjaan

1.4.1 Perkiraan Biaya dan Sumber Pendanaan
Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2017 dengan Nilai HPS sebesar Rp. 49.500.000,-.

1.4.2 Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen
1. Nama Pejabat Pembuat Komitmen : ENENG NURCAHYATI
2. Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen : Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

1.5

Referensi Hukum
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Undang-undang RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah.

1.6

Lingkup Pekerjaan
Ruang lingkup pelaksanaan pekerjaan akan dikaitkan dengan output yang akan
dihasilkan pada cakupan waktu yang akan disepakati berdasarkan sifat dan
pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan sebagai berikut:
1. Tahap inisiasi
Dalam tahapan ini dilakukan beberapa kegiatan yang terintegrasi satu dengan
yang lainnya, terdiri dari kegiatan :


Koordinasi dengan pihak pemberi tugas dan pengurusan administrasi
survey;



Mobilisasi personil;



Penetapan jadwal rencana kerja rinci;



Asistensi instrumen penelitian (survey)
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Pelaksanaan kegiatan survey lapangan (pengumpulan data) primer dan
sekunder.

2. Tahap pengumpulan data
Tahapan kegiatan ini merupakan tahapan pengumpulan data primer dan
sekunder terkait penyusunan Feasibility Study Rest Area Banten Selatan.
3. Tahap analisis
Dalam tahapan kegiatan ini dilakukan analisis dan identifikasi terhadap:
a.

Aspek Pariwisata

b.

Aspek Ekonomi

c.

Aspek Sosial Budaya

d.

Aspek Finansial Pembangunan

e.

Aspek Lingkungan

f.

Aspek Legal, dan

g.

Aspek Teknis pembangunan.

4. Tahap perumusan strategi dan rekomendasi
Dari hasil analisis terhadap aspek-aspek yang telah ditentukan, selanjutnya
akan dirumuskan strategi perencanaan yang akan diaplikasikan. hal ini akan
mengerucut kepada rekomendasi layak atau tidaknya penyusunan Feasibility
Study Rest Area Kawasan Sawarna Banten Selatan dilaksanakan oleh
Pemerintah Provinsi Banten.

1.7

Keluaran
Keluaran yang diharapkan dari Pekerjaan ini adalah tersusunnya rekomendasi
terhadap Feasibility Study Rest Area Kawasan Sawarna Banten Selatan dilihat dari
aspek-aspek yang telah ditentukan untuk dijadikan referensi bagi Pemerintah
Provinsi Banten dalam melaksanakan pembangunan Rest Area.
Adapun analisa akan dilakukan terkait aspek sebagai berikut:
1.

Aspek Pariwisata

2.

Aspek Ekonomi

3.

Aspek Sosial Budaya

4.

Aspek Finansial Pembangunan

5.

Aspek Lingkungan

6.

Aspek Legal, dan
10

7. Aspek Teknis pembangunan.

1.8

Sumber Daya

1.8.1 Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat
Pembuat Komitmen
Pengguna barang / jasa tidak menyediakan peralatan dan material apapun
berkenaan dengan pekerjaan ini, namun harus menyediakan fasilitas penunjang
yang disediakan oleh pengguna barang / jasa untuk membantu kelancaran tugas
penyedia barang / jasa, yaitu :
Staf Pendamping
Pengguna jasa akan menyangkut petugas atau waktunya yang bertindak
sebagai pendamping atau penghubung dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
Fasilitas lainnya yang dibutuhkan, harus disediakan sendiri oleh penyedia barang /
jasa.

1.8.2 Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi
Penyedia barang / jasa diwajibkan menyediakan seluruh peralatan dan material
yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini.

1.8.3 Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa
Penyedia jasa diberikan wewenang penuh dalam menyelesaikan pekerjaannya
dengan tetap mengacu pada ketentuan lelang dan mempehatikan masukanmasukan dari pengguna jasa.

1.8.4 Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan
60 (enam puluh) hari kalender

1.8.5 Personil
Posisi

Kualifikasi

Volume

Tenaga Ahli
Ketua Tim

S1 Pariwisata (3 th)

1 Org

x 2 Bulan

Ahli Ekonomi

S1 Ekonomi (2 th)

1 Org

x 1 Bulan

SMK

1 Org

x 2 Bulan

Tenaga Pendukung
Operator Komputer
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Surveyor

SMK

1 Org

x 1 Bulan

1. Team Leader, dengan kualifikasi:


Memiliki Ijazah S1 Pariwisata dari Perguruan Tinggi Negeri maupun
Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi.



Berpengalaman di bidangnya minimal 3 (tiga) tahun dibuktikan dengan CV
yang diketahui oleh perusahaan tempatnya bekerja.



memiliki KTP, NPWP dan laporan bukti pajak (PPh tahun terakhir).

2. Ahli Ekonomi

1.9



Memiliki Ijazah S1 Ekonomi dari Perguruan Tinggi Negeri maupun
Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi.



Berpengalaman di bidangnya minimal 2 (dua) tahun dibuktikan dengan CV
yang diketahui oleh perusahaan tempatnya bekerja.



memiliki KTP, NPWP dan laporan bukti pajak (PPh tahun terakhir).

Pelaporan

1.9.1 Laporan Pendahuluan
Laporan Pendahuluan memuat : Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Feasibility
Study Rest Area Banten Selatan berisi:
3. Latar belakang, maksud/tujuan, sasaran dan rencana kerja penyedia barang /
jasa.
4. Mobilisasi dan Demobilisasi
5. Jadual kegiatan penyedia barang / jasa.
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 3 (tiga) hari kerja sejak SPMK
diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.

1.9.2 Laporan Akhir
Laporan Akhir memuat : berisi laporan tentang seluruh pekerjaan Penyusunan
Feasibility Study Rest Area Banten.
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 60 (enam puluh) hari kerja/bulan
sejak SPMK diterbitkan sebanyak 10 (Sepuluh) buku laporan.
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Bab 2
Analisis Wilayah Kawasan Wisata Sawarna

2.1

Kondisi Geografi
Pantai Sawarna terletak di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Persentase
daratan di Desa Sawarna terdiri dari 50% dataran rendah, 30% pesisir, dan 20%
pegunungan, dengan panjang garis pantai 65 km. Luas Desa Sawarna adalah 17.7
Ha dengan rincian 2.27 Ha adalah sawah, 7.9 Ha lahan pertanian bukan sawah, dan
7.53 Ha lahan non-pertanian. Semua data di atas diambil dari BPS (badan pusat
statistik) tahun 2012.
Jarak tempuh ke Pantai Sawarna dari Bandung adalah sekitar 200 km dan dari
Jakarta sekitar 270 km. Akses terdekat dari dua kota besar tersebut ke Pantai
Sawarna yaitu melalui Sukabumi-Pelabuhan Ratu, lalu dilanjutkan ke desa wisata
Sawarna melalui jalan yang berkelok-kelok dan naik-turun sekitar 60 km.
Untuk akses menuju Sukabumi, kondisi jalan relatif bagus karena jalan tersebut
merupakan jalan utama antar-kota juga jalan bebas hambatan. Namun, kondisi
jalan dari Sukabumi menuju Desa wisata Sawarna tidak sebaik akses sebelumnya,
dimana 53% jalan aspal, 42% jalan beton, dan 5% jalan berpasir, statistik lainnya
adalah 64% jalan dalam kondisi baik dan 36% jalan kondisi buruk namun bisa
dilewati (Jasa Marga, 2014).
Transportasi ke sana bisa menggunakan angkutan umum berupa bus menuju
Sukabumi dan mini bus dari Sukabumi menuju Desa Sawarna. Masalah harga, untuk
akses menuju Sukabumi dari Bandung atau jakarta bervariatif dengan rentang
harga Rp50.000-135.000/orang sesuai dengan kondisi bus dan shelter. Sedangkan
kendaraan minibus dari Sukabumi menuju Desa Sawarna bertarif sekitar Rp20.000Rp30.000/orang.
Kondisi geografis Pantai Sawarna adalah pantai pasir putih yang dikelilingi tebingtebing dan pegunungan, juga adapula muara Sungai Ciantir dan Sungai Sawarna
yang berhubungan langsung dengan laut sehingga menciptakan kolam estuari.
Beberapa bagian di Pantai Sawarna memiliki karang dasar laut, namun juga ada
bagian yang memiliki dasar rata sehingga bisa digunakan untuk surfing, karena
ombak di sana cukup besar.
Mata pencaharian warga di sana mengandalkan perkebunan karet, selain ada
kebun-kebun sayuran di beberapa titik, juga kebun kelapa. Untuk masalah
13

pariwisata, warga di sana juga sedang membangun tempat-tempat penginapan
yang dimiliki langsung oleh warga, sedangan untuk penginapan yang dimiliki oleh
pihak di luar warga lokal lebih banyak berpusat di daerah Tanjung Layar, salah satu
lokasi pariwisata di Pantai Sawarna.
Untuk menunjang pariwisata di sana, warga sekitar juga menyediakan kios bensin
karena tidak adanya SPBU di sekitar Pantai Sawarna, wisatawan yang datang dari
arah Sukabumi harus mengisi bahan bakar di Pelabuhan Ratu yang jaraknya masih
sekitar 60 km dari Pantai Sawana. Jalan utama menuju Pantai Sawarna tidak begitu
bagus, banyak titik yang masih jalan berpasir, kondisi tersebut sangat berbahaya
terutama karena akses jalan ke Pantai Sawarna yang naik-turun.

2.2

Aspek Pariwisata
Pantai Sawarna merupakan salah satu pantai yang sejak 2007 dipromosikan oleh
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Banten, pantai ini terletak di kecamatan
Bayah, Kabupaten Lebak, Banten Selatan. Memiliki pesona keindahan alam dimana
terdapat gua yang bisa dijelajahi untuk kegiatan rock climbing, dan ombaknya yang
besar digunakan untuk kegiatan berselancar. Pantai Sawarna ini didukung oleh
keindahan dua pantai kecil yang berada di sekitarnya yaitu Ciantir dan Tanjung
Layar. Bahkan salah satu situs peselancar internasional yaitu Global Surfer,
menuliskan dalam forum Sawarna Surf Spot Guide tentang keindahan Pantai
Sawarna dan ombaknya yang sesuai untuk berselancar (www.globalsurfers.com :
2006).

2.3

Aspek Ekonomi

KONDISI

DESA SAWARNA

DESA SAWARNA
TIMUR

KEC. BAYAH

Luas tanah menurut
penggunaannya:
 Sawah

227 ha

107 ha

1.925,00 ha

 Lahan Bukan
Sawah

790 ha

392 ha

7.157,46 ha

 Lahan Non
Pertanian

753 ha

331 ha

5.246,54 ha

1.770 ha

830 ha

14.329,00 ha

 JUMLAH
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2.4

Aspek Demografi dan Sosial Budaya

KONDISI
Kepadatan
penduduk

DESA SAWARNA

DESA SAWARNA
TIMUR

KEC. BAYAH

291 jiwa/km2

231 jiwa/km2

309 jiwa/km2

Jumlah penduduk

5.146 jiwa

1.915 jiwa

44.207 jiwa

- Laki-laki

2.621 jiwa

968 jiwa

22.440 jiwa

- Perempuan

2.525 jiwa

947 jiwa

21.767 jiwa

104

102

103

- 0 – 4 tahun

607

186

4.396

- 5 – 9 tahun

625

186

4.781

- 10 – 14 tahun

621

219

4.743

- 15 – 19 tahun

417

157

3.819

- 20 – 24 tahun

364

192

3.373

- 25 – 29 tahun

410

146

3.846

- 30 – 34 tahun

430

173

3.621

- 35 – 39 tahun

394

139

3.360

- 40 – 44 tahun

358

129

2.937

- 45 – 49 tahun

271

118

2.552

- 50 – 54 tahun

211

62

2.034

- 55 – 59 tahun

130

63

1.481

- 60 – 64 tahun

123

62

1.218

- 65 – 69 tahun

79

47

863

- 70 – 74 tahun

67

28

586

- 75 + tahun

40

10

598

5.146

1.915

44.207

68 KK

129 KK

1.276 KK

- KS 1

155 KK

171 KK

2.665 KK

- KS 2

364 KK

177 KK

5.431 KK

- KS 3

133 KK

81 KK

2.148 KK

- Sex Ratio
Menurut Usia

- JUMLAH
Tahapan Sejahtera
- Pra KS
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KONDISI

DESA SAWARNA
49 KK

DESA SAWARNA
TIMUR
29 KK

769 KK

587 KK

- KS 3+
- JUMLAH

2.5

KEC. BAYAH
440 KK
11.960 KK

Aspek Finansial Pembangunan

KONDISI

DESA SAWARNA

DESA SAWARNA
TIMUR

KEC. BAYAH

Penerimaan PBB 2016:
- Target (Rp)

136.025.168

90.959.437

895.552.630

- Realisasi (Rp)

136.025.168

90.959.437

895.552.630

100%

100%

100%

- Wajib Pajak

3.247

2.436

33.325

- Wajib Pajak Terbayar

3.247

2.436

33.325

- Persentase

100%

100%

100%

- Bank Umum

–

–

2

- Bank Perkreditan Rakyat

–

–

1

- KUD

–

–

1

- Koperasi selain KUD

–

–

5

- Persentase
Wajib Pajak 2016:

Lembaga Keuangan

2.6

Aspek Lingkungan

KONDISI
Letak Geografis

DESA SAWARNA

DESA SAWARNA
TIMUR

KEC. BAYAH

Pesisir, tepi laut

Pesisir, tepi laut

–

- Dalam Kawasan

–

–

Tidak ada

- Tepi Kawasan

V

–

3 desa

Posisi dengan
Kawasan Hutan:
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KONDISI

DESA SAWARNA

DESA SAWARNA
TIMUR
V

KEC. BAYAH

- Luar Kawasan

–

8 desa

Luas

1770 ha

830 ha

15.643 ha

- Pantai

30%

20%

8%

- Dataran Rendah

50%

30%

33%

- Pegunungan

20%

50%

59%

Jarak ke Ibukota
Kecamatan

12 km

14 km

–

Jarak ke Ibukota
Kabupaten

146 km

148 km

–

Ketinggian dari
permukaan laut

8m

80 m

–

Topografi

2.7

Aspek Legal / Kepemerintahan

KONDISI

DESA SAWARNA

DESA SAWARNA
TIMUR

Suhanda, SIP

Cecep

Drs. Eman Suparman

- Jenis Kelamin

L

L

L

- Tingkat Pendidikan

S1

SLTA

S1

Kepala

KEC. BAYAH

Jumlah RT/RW
- Jumlah Ruta

1.264

607

12.252

- Jumlah RT

30

14

266

- Jumlah RW

10

6

92

- BPD

Ada

Ada

11 Desa Ada

- Pengurus PKK

Ada

Ada

11 Desa Ada

Keberadaan BPD dan
PKK
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2.8

Aspek Teknis Pembangunan

KONDISI

DESA SAWARNA

DESA SAWARNA
TIMUR

KEC. BAYAH

- Petani

926 orang

503 orang

7.342 orang

- Buruh Tani

139 orang

75 orang

1.101 orang

- Nelayan/Perikanan

132 orang

12 orang

636 orang

- Buruh Nelayan

74 orang

38 orang

408 orang

- Industri

63 orang

20 orang

364 orang

- Konstruksi

32 orang

34 orang

391 orang

- Perdagangan

142 orang

1.373 orang

1.373 orang

- Transportasi

52 orang

68 orang

489 orang

- Pertambangan/Galian

42 orang

32 orang

581 orang

- PNS

27 orang

6 orang

631 orang

- TNI

0 orang

0 orang

25 orang

- Polri

0 orang

0 orang

14 orang

19 orang

13 orang

1.035 orang

333 orang

184 orang

2.344 orang

1.981 orang

1.043 orang

16.734 orang

Jml Penduduk menurut
mata pencaharian:

- Jasa Lainnya
- Lainnya
- JUMLAH
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Bab 3
Destinasi Wisata Kawasan Pantai Sawarna

3.1

Destinasi Wisata Pantai Sawarna Secara Umum
Pantai yang masih asli dengan air laut yang jernih ini disebut sebagai mutiara baru
di Selatan Banten. Pantai Sawarna mulai dilirik oleh wisatawan lokal sejak tahun
2000, namun sayangnya jalanan menuju kawasan tersebut dulunya belum mulus
serta tempat penginapan bersifat homestay di rumah penduduk sekitar. Warga
setempat di Sawarna adalah nelayan penangkap ikan kecil impun dan ikan teri
halus atau kadang orang kota menamakannya teri medan. Di sini wisawatan dapat
membeli teri halus hanya harga kurang dari 5 ribu rupiah. Rasa teri halus ini sangat
gurih dan sering dibuat pepes atau digoreng campur terigu. Makanan ini dapat
ditemukan di warung-warung makan sebelum atau setelah kawasan pantai.
Pantai Sawarna ini memiliki daya tarik tersendiri, dimana terdapat sebuah batu
besar yang biasa di sebut batu layar yang sudah ada sejak dahulu kala. Terbentang
luas dengan landscape muara sungai, hamparan batu karang, pemandangan laut
biru, hamparan pasir putih yang berpadu dengan air yang jernih dan menyuguhkan
pemandangan dari hijaunya hutan tropis yang dilindungi oleh pemerintah serta
gua-gua disekitar pantai. Bentang alam yang sangat menarik dan unik dengan
kondisi alam yang relatif masih perawan, sebab belum banyak mengalami
kerusakan dan eksploitasi pembangunan.
Topografi kawasan pantai ini juga agak berbukit dengan ketinggian kurang dari 10
meter di atas permukaan laut dan penduduk sebagian besar bermukim di daerah
kaki perbukitan.
Bukan sekedar pesona alamnya yang memiliki potensi dalam dunia pariwisata, akan
tetapi latar belakang sejarah, keunikan kuliner khas, serta corak budaya dan gaya
hidup masyarakat pun menjadi sumber daya yang sangat potensial untuk
menunjang kegiatan wisata di Pantai Sawarna. Budaya khas yang dapat dijumpai
diantaranya kerajinan ukir dari kayu mahoni, minuman penghangat dari buah huni
yang menjadi khas kuliner, dan sale pisang yang diolah tanpa bahan pengawet
secara tradisional. Pertunjukan seni seperti pencak silat juga dapat menjadi
tontonan menarik dari kekayaan budaya lokal. Kawasan pantai ini memiliki
berbagai macam objek wisata menarik untuk dikunjungi seperti pantai, sungai,
hutan, panjat tebing, gua, dan agrowisata.
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Bagi wisatawan yang hobi berselancar atau surfing maka Pantai Sawarna adalah
tempat yang tepat sebab pantai ini menghadap ke Samudera Hindia yang memiliki
ombak khas pantai Selatan dengan ombak yang besar dan kuat. Ombak yang
spektakuler ini bahkan telah dicicipi peselancar dari Amerika, Australia, Jepang, dan
Korea. Selain itu dapat merasakan snorkeling dengan beragam ikan hias dan
terumbu karang. Di Sawarna ada pula wisata gua, beberapa gua yang berbeda
ukuran dapat dikunjungi seperti: Gua Lalay, Gua Sikadir, Gua Cimaul, Gua Singalong,
dan Bukit Pasir Tangkil. Gua Laylay atau Gua Kalelawar yang dihuni ratusan
kalelawar dan jernihnya air mengalir dalam gua. Gua Lalay terbentuk dari retakan
pada batu gamping akibat pengaruh tektonik. Panjang gua diperkirakan sampai
1000 meter. Retakan tersebut kemudian menjadi jalan air yang melarutkan batu
gamping tersebut sesuai dengan sifat fisiknya yang mudah larut dalam air. Air yang
melarutkan batu gamping tersebut selanjutnya mengendap dan menghasilkan
berbagai ornamen gua. Bagian dasar gua ini merupakan sungai bawah tanah yang
berlumpur dengan ketebalan 10 sampai 15 cm.
Kelebihan berwisata ke Pantai Sawarna :
1. Suasana masih alami
2. Penginapan murah, sekitar 100-500 ribu permalam
3. Biaya masuk terjangkau 5000 per orang
4. Terdapat banyak tempat wisata menarik lainnya
Kekurangan berwisata ke Pantai Sawarna :
1. Jalur akses yang kurang baik
2. Biaya transportasi ojek yang relatif mahal
3. Jaringan sinyal rendah
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3.2

Rute menuju Pantai Sawarna

Untuk mencapai kawasan wisata pantai Sawarna dari Monumen Nasional pada
dasarnya terdapat dua jalur yang umum ditempuh, yaitu:
1. Rute Melalui Pandeglang
a. Jakarta
b. Kota Tangerang
c. Tigaraksa
d. Rangkasbitung
e. Pandeglang
f.

Saketi

g. Malingping
h. Bayah
i.

Sawarna

2. Rute Melalui Bogor atau Ciawi
a. Jakarta
21

b. Bogor atau Ciawi
c. Cikidang
d. Pelabuhan Ratu
e. Cisolok
f.

Gunung Batu

g. Sawarna
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Sawarna memiliki dua jenis obyek wisata, yaitu pantai dan gua. Terdapat sekitar
tujuh pantai yang masing-masing memiliki keunikan sendiri, yaitu:
1. Pantai Karang Taraje
2. Pantai Tanjung Layar
3. Pantai Karang Seupang
4. Pantai Ciantir
5. Pantai Teluk Legon Pari
6. Pantai Karang Bokor
7. Pantai Pasir Putih
Di samping itu di Sawarna terdapat banyak gua antara lain:
1. Gua Lalay
2. Gua Langir
3. Gua Sikadir
4. Gua Cimaul
5. Gua Singalong
6. Gua Harga Karun
7. Gua Seribu Candi

3.3

Destinasi Wisata Pantai

3.3.1 Pantai Karang Taraje
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Sumber: https://www.sawarna.net/objek-wisata-sawarna.xhtml

Sumber: https://www.sawarna.net/sawarna-2.xhtml

Sumber: https://www.hadiah.me/blog/5-objek-wisata-yang-bisa-kamu-temukan-di-pantai-sawarna/

Kata ‘taraje’ itu sendiri berarti ‘tangga’, dan memang Karang Taraje ini berbentuk
seperti lapisan anak tangga. Hampir sepanjang pantai dihiasi dengan batu karang
dengan formasi yang indah. Karang Taraje ini berbentuk agak melebar dan tidak
terlalu tinggi sehingga air laut biasanya terlihat dibagian atas batu karang. Karena
air laut dengan gampangnya memasuki area atas batu karang, maka efeknya
terlihat seperti air terjun. Bahkan tempat wisata yang ada di pantai Sawarna ini
sering disebut juga dengan ‘air terjun ombak’. Spot wisata di pantai Sawarna ini
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sering dijadikan background foto selfie. Siluet ombak yang menerjang batu karang
biasanya terlihat lebih indah saat sore hari.
Pantai Karang Taraje tidak cocok untuk berenang, tetapi karena pantainya relatif
menghadap Barat, di sini sangat cocok melihat matahari tenggelam.

3.3.2 Pantai Tanjung Layar

Sumber: https://www.hadiah.me/blog/5-objek-wisata-yang-bisa-kamu-temukan-di-pantai-sawarna/

Pantai Tanjung Layar Pantai yang memiliki nilai jual keindahan batu-batu karang
raksasa di tengah samudera, ditambah dengan terjangan ombak yang mempesona.
Diberi nama Pantai Tanjung Layar karena terdapat dua batu karang raksasa yang
sepintas membentuk sebuah kapal layar mengembang. Keunikan bentuk batu
karang raksasa ini sangat digemari oleh para pencinta fotografi untuk mengambil
gambar, namun perlu berhati-hati karena karang yang tajam dan licin bisa melukai
kaki. Posisinya adalah di sebelah Legon Pari
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3.3.3 Pantai Karang Seupang

Sumber: http://www.teluklove.com/2017/03/destinasti-keindahan-wisata-pantai_58.html

Wisata Pantai Seupang di Sawarna Timur Lebak Banten merupakan tempat wisata
yang juga menarik karena pesona keindahannya.
Wisata Pantai Seupang di Sawarna Timur Lebak Banten memiliki akses jalan menuju
Pantai Seupang hingga saat ini belum layak untuk dilalui oleh kendaraan bermotor.
Melihat medan yang sangat berat membuat para wisatawan enggan untuk
berkunjung ke lokasi wisata yang satu ini. Semenjak tahun 2012 hingga sekarang,
pihak Desa sudah berusaha maksimal untuk membenahi akses jalan sepanjang 4
Km ini.
Wisata Pantai Seupang di Sawarna Timur Lebak Banten memiliki angin yang sejuk,
pemandangan birunya laut serta gelombang ombak yang tinggi menjadi sajian
utama di Pantai Seupang. Wisata Pantai Seupang di Sawarna Timur Lebak Banten
memiliki banyak batu karang berbagai bentuk yang sangat unik dan jika anda
bermain air dengan berada diatas batu karang akan menjadi aktivitas yang sangat
menyenangkan. Tapi harus tetap berhati-hati karena batu karang terkadang ada
yang licin.
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3.3.4 Pantai Ciantir

Sumber: https://www.sawarna.net/objek-wisata-sawarna.xhtml

Pantai berpasir putih ini memiliki panjang garis pantai sekitar dua kilometer dan
terbagi menjadi dua, yaitu pantai berombak besar dan pantai berombak kecil.
Pantai yang berombak besar di sisi Timur menjadi tempat favorit para peselancar
mancanegara seperti dari Australia, Jepang, dan Amerika. Di sisi Barat ombaknya
cukup kecil dan berpasir putih dengan kemiringan lebih landai. Di sini adalah salah
satu tempat favorit wisatawan lokal bersenang-senang menikmati pemandangan
pantai sambil berenang atau bermain pasir.

3.3.5 Pantai Teluk Legon Pari

Sumber: https://www.sawarna.net/objek-wisata-sawarna.xhtml
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Pantai ini dinamakan ‘Legon Pari’ karena ikan pari sering mendekat ke darat. Sama
seperti pantai Ciantir, pantai Legon Pari ini memiliki pasir putih yang sangat lembut
dan juga air laut yang jernih. Namun ombak di pantai Legon Pari ini tidak terlalu
besar, jadi pengunjung bisa bermain air dengan tenang. Tidak hanya itu, pantai
Legon Pari ini memiliki bentuk melengkung, sehingga sangat indah jika difoto dari
ketinggian dengan memanfaatkan perbukitan untuk memotret keseluruhan pantai
Legon Pari.
Area pantai yang berada di belakang bukit-bukit desa Sawarna ini menjadi spot
yang cocok untuk menikmati keindahan matahari terbit dan menjadi buruan para
pecinta fotografi. Namun untuk mencapai lokasi tersebut, wisatawan harus
menyeberangi jembatan gantung dan menaiki bukit ataupun menyusuri perjalanan
dengan ojek. Selain keindahan matahari terbit, deburan ombak yang keras juga
akan diserbu oleh para wisatawan penggemar olahraga surfing.
Pantai Legon Pari memiliki hamparan pasir putih, fungsi utama pantai ini sebagai
pelabuhan bagi nelayan tradisional. Untuk pariwisata, Pantai Legon Pari aman
untuk berenang. Geografi pantainya adalah formasi batu karang yang unik dan
indah, batu karang yang melebar dan menjorok ke laut sehingga meninggalkan
genangan air laut pada pagi dan siang hari di saat air laut surut. Banyak ikan kecil
dan kerang terjebak di cekungan karang yang digenangi air laut yang jernih. Bila
diperhatikan susunan batu karang di sini tersusun dengan indah seperti dipahat dan
ditata secara disengaja. Karang-karang kadang menonjol seperti berbaris. Letaknya
kurang lebih 1.5 km dari jalan raya tempat kendaraan dapat diparkir. Pantai ini
sangat ideal untuk melihat Matahari terbit.
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3.3.6 Pantai Karang Bokor

Sumber: http://www.teluklove.com/2017/03/destinasti-keindahan-wisata-pantai_76.html

Kekhasan dari pantai Karang Bokor di Sawarna Lebak Banten ini karena memiliki
sebuah karang besar mirip bokor di tengah laut yang menjadi ikon. Karang tersebut
saat pasang tinggi akan dihempas oleh gelombang laut sehingga menghasilkan
suara yang menggelegar.
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3.3.7 Pantai Pasir Putih

Sumber: https://www.sawarna.net/sawarna-2.xhtml

Sebuah area wisata dengan pemandangan pantai yang elok, landscape landai dan
hamparan pasir putih. Ombak yang relatif besar sangat cocok untuk olahraga
berselancar, selain itu pengunjung dapat bermain olahraga volley dan beberapa
kegiatan outbond. Pada saat sore hari, pengunjung dapat menikmati pemandangan
sunset yang begitu mempesona.

3.3.8 Pantai Pulau Manuk
Pantai Pulo Manuk terletak di Desa Sawarna, Kec. Bayah, Kab. Lebak. Pantai Pulo
Manuk dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perum Perhutani. Makanya,
wisatawan yang pernah berkunjung mengatakan pulau ini masih alami dan terawat.
Selain air lautnya yang jernih, juga hamparan pasir putihnya.
Asal nama pantai ini mungkin karena di lepas pantai terdapat bongkahan karang
yang sering menjadi persinggahan burung, maka penduduk setempat
menamakannya Pulau Manuk (Bahasa Sunda) atau Pulau Burung. Sesuai dengan
namanya Pulau Manuk (Burung, red), pulau yang memiliki luas hampir mencapai 5
hektar ini banyak disinggahi burung dari berbagai daerah dan negara. Selain burung,
di pulau ini juga terdapat habitat kera, seperti lutung dan monyet. Di sisi Baratnya
ada muara sungai kecil yang menjadi tambatan untuk perahu bagi nelayan
setempat. Bila beruntung, pengunjung dapat membeli ikan segar dari nelayan yang
baru kembali melaut, tentunya dengan harga yang relatif murah karena langsung
dibeli dari tangan pertama. Kondisi pantai ini memungkinkan pengunjung untuk
berenang dengan aman.
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Sumber: http://poskotanews.com/2013/02/28/pulau-manuk-wisata-bahari-aneka-macam-satwa/

Wisatawan yang datang tidak hanya disuguhi dengan indahnya Pantai Pulo Manuk,
tapi juga pemandangan Gunung Kembang yang bisa dilihat dari pulau tersebut.
Wisatawan juga bisa berwisata ke kawasan hutan lindung itu karena banyak satwa
burung seperti Elang, Cenderawasih, Merak, Rajawali, dan lainnya.
Tak jauh dari lokasi sekitar ada sebuah goa yang bernama Lawang Saketeng. Gua itu
konon pada jaman dahulu merupakan tempat pertapaan Prabu Siliwangi. Tak
jarang, warga kerap kali menjadikan tempat tersebut sebagai objek wisata ziarah.
Untuk masuk ke dalam goa tersebut tak dikenakan biaya.
Untuk menempuh ke pulau tersebut jaraknya hanya sekitar 200 meter dari bibir
pantai.
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3.4

Destinasi Wisata Gua

3.4.1 Gua Lalay

Sumber: https://www.sawarna.net/objek-wisata-sawarna.xhtml

Sumber: https://www.hadiah.me/blog/5-objek-wisata-yang-bisa-kamu-temukan-di-pantai-sawarna/

Gua Lalay memiliki keunikan yaitu memiliki panjang ratusan meter dan di
bawahnya mengalir sungai kecil. Sehingga, apabila kita tertarik menyusuri lorong
gua yang gelap dan penuh stalagmit ini harus rela untuk berbasah-basahan.
Ketinggian air kira-kira sebatas lutut hingga pinggang. Penduduk setempat
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menyediakan jasa penerangan dengan lampu petromak serta pemandu untuk
menyusuri gua.
Gua ini merupakan salah satu destinasi wisata gua paling populer di Banten.
Tempat wisata yang indah ini berada di kampung Cipanas, Desa Sawarna dan
wisatawan harus melalui trek persawahan dan tangga yang sangat ringkih jika ingin
sampai di gua ini. Berbeda dengan gua pada umumnya, disepanjang mulut gua
terdapat aliran air mencapai betis orang dewasa. Gua Lalay memiliki stalaktit yang
sangat indah, cocok untuk foto selfie.

3.4.2 Gua Langir

Sumber: https://www.sawarna.net/sawarna-2.xhtml

Mulut gua ini sekilas berukuran kecil, namun bagian dalam gua ini berukuran besar.
Gua ini memiliki pemandangan yang indah dengan adanya stalagmit dan stalagtit.
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3.4.3 Gua Seribu Candi

Sumber: https://www.sawarna.net/sawarna-2.xhtml

Di dalam gua ini banyak ditemukan stalagtit dan stalagmit yang mirip dengan candi.
Seperti gua Langir, mulut gua ini sekilas berukuran kecil, namun bagian dalam gua
ini berukuran besar.
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3.5

Destinasi Wisata Lain

3.5.1 Panjat Tebing

Sumber: “Pengelolaan Wilayah Pesisir untuk Pengembangan Pariwisata di Sawarna, Banten,” Prodi
Oseanografi, Fakultas Teknologi dan Ilmu Kebumian, Institut Teknologi Bandung, 2015

Pada ujung sebelah barat pantai Ciantir terdapat tebing-tebing karst yang dapat
dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi olah raga panjat tebing. Baru sebagian kecil
dari tebing-tebing tersebut yang dibuat sebagai jalur panjat.

3.5.2 Jembatan Gantung Sungai Sawarna
Secara umum untuk mencapai lokasi wisata harus ditempuh dengan menyewa ojek
yang melewati jalan tanah dan berbatu. Di samping itu juga harus menggunakan
jembatan gantung dengan jalan dari jajaran kayu yang cukup menegangkan bagi
sebagian wisatawan. Jembatan ini dibuat untuk menyeberangi sungai Sawarna yang
membelah Desa Sawarna. Dengan lebar sungai kurang lebih 20 meter,
menyeberangi jembatan gantung adalah bagian yang sedikit menegangkan
sekaligus menyenangkan. Jembatan gantung ini sering menjadi objek latar berfoto
para wisatawan. Lebar jembatan kurang lebih 1,5 meter sehingga aman untuk
menyebrang dari dua arah yang berlawanan, bahkan kendaraan berroda dua dapat
melintas jembatan-jembatan tersebut.
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Sumber: http://www.endangered-indonesia.com/wp-content/uploads/2013/11/sawarna4-2.jpg

Sumber: https://www.sawarna.net/sawarna-memiliki-jembatan-gantung-baru.xhtml

Untuk mengurangi risiko kecelakaan pada bulan Februari 2016 telah dibangun satu
jembatan gantung dengan gelagar besi untuk menuju pantai Tanjung Layar dan
Ciantir yang tidak lagi bergoyang manakala dilewati sehingga cukup nyaman.
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3.6

Berbagai Upaya Pengembangan Kawasan Wisata
Sawarna

3.6.1 Master Plan Kawasan Wisata Sawarna oleh Dinas Pariwisata
Kabupaten Lebak
Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak telah merencanakan membangun Master Plan
Kawasan Wisata Sawarna. Berikut ini gambaran rancangan master plan tersebut.
Gambar 3- 1

Rancangan master plan kawasan wisata Sawarna
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Fasilitas yang dibangun antara lain:
1. Jembatan penghubung.
Selama ini yang ada berupa jembatan gantung yang tidak semua orang nyaman
menyeberanginya dengan menggunakan motor ojek.
2. Tempat parkir kendaraan bermotor;
3. Arena olah raga;
4. Pusat oleh-oleh;
5. Guest house;
6. Gedung serba guna.
Berikut ini ditunjukkan foto-foto rancangan tersebut.
Gambar 3- 2

Rancangan lansekap kawasan wisata Sawarna oleh Pemkab Lebak
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Gambar 3- 3

Gambar 3- 4

Tampak atas rancangan kawasan wisata Sawarna oleh Pemkab Lebak

Ilustrasi rancangan kolam renang di kawasan wisata Sawarna oleh Pemkab Lebak
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3.6.2 Revitalisasi Pasar Daerah oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Lebak
Gambar 3- 5

Pembangunan 40 kios pasar daerah di Sawarna

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak pada tahun anggaran 2017
telah membangun pasar untuk penjualan kuliner di pantai Sawarna dengan dana
sekitar Rp 1 milyar untuk sekitar 40 kios berbentuk leuit (lumbung padi). Dinilai
penempatan lokasi tersebut kurang sesuai karena jauh dari lokasi wisata dan tidak
ada pepohonan sehingga siang hari terasa panas.
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Gambar 3- 6

Kios pada revitalisasi pasar yang dibangun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Lebak
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Bab 4
Pengusulan Lokasi Rest Area

4.1

Permasalahan
Pantai Sawarna adalah sebuah pantai yang menghadap ke Samudera Hindia, yang
telah lama menjadi salah satu objek dan daya tarik wisata yang di Kabupaten Lebak,
Banten. Namun belakangan, objek wisata ini semakin dikenal baik oleh wisatawan
mancanegara maupun domestik sehingga mulailah banyak wisatawan
mengunjunginya. Selain itu, pemandangan alam serta perkebunan dan beberapa
goa yang mengelilinginya dapat dijadikan daya tarik tersendiri bagi setiap
pengunjung.
Dengan keindahan alam yang tidak dimiliki ditempat lain, Pantai Sawarna telah
memiliki atraksi yang sangat menarik untuk dikunjungi baik oleh wisatawan
domestik maupun wisatawan mancanegara. Akan tetapi, mengingat sebagian besar
wilayah Sawarna berupa pantai dengan deburan ombak yang besar, maka
diperlukan fasilitas yang dapat menunjang kenyamanan dan kegiatan wisatawan,
seperti fasilitas penjaga pantai (life guard), lampu-lampu penerangan jalan dari
pantai menuju home stay atau penginapan yang berada di lingkungan penduduk,
dan lain sebagainya.
Adanya keunggulan tersebut tidak diiringi dengan penyediaan fasilitas yang
memadai. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Yessie Stephanie1 dilaporkan
sejumlah keluhan dari para responden antara lain adalah sebagai berikut.
Berbagai fasilitas wisata umum yang masih belum memadai seperti, lampu
penerangan jalan dari pantai menuju ke penginapan dan tempat lainnya;
beberapa fasilitas yang tersedia pun kurang terawat dengan baik, dan
memerlukan pemeliharaan seperti bangku-bangku atau shelter yang sudah
tidak kokoh lagi;
Fasilitas pendukung seperti bangku untuk bersantai masih sangat kurang, perlu
ditambah;
Fasilitas pengaman di pantai agar lebih dilengkapi;
Tempat makan sangat sedikit;

1

Yessie Stephanie, Strategi Pengembangan Fasilitas Wisata Pantai Sawarna Di Kabupaten Lebak Banten,
Universitas Pendidikan Indonesia, 2015
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Harus dilengkapi lagi fasilitas umum seperti toilet, ATM, pusat informasi, dan
lain sebagainya.
Ditingkatkan lagi sarana dan fasilitasnya;
Penerangan ditingkatkan di daerah penginapan menuju kawasan pantai.
Pada musim liburan kendaraan penuh sesak dengan sejumlah bis dan truk besar,
kendaraan pribadi dan sangat banyak motor.
Keluhan atau masukan yang terakhir inilah yang mendasari dilakukannya kajian
pada laporan ini.
Berbagai masalah tersebut yang kemungkinan menjadi faktor utama menurunnya
jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara ke Destinasi
Wisata Pantai Sawarna di Kabupaten Lebak ini dalam periode tahun 2013. Berikut
grafik data pengunjung di Destinasi Wisata Pantai Sawarna.
Gambar 4- 1

Daftar Jumlah Kunjungan Wisatawan Per-Tahun

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata Kabupaten Lebak (2015)

Berdasarkan Gambar 4.1 di atas terlihat penurunan jumlah kunjungan wisatawan
yang cukup signifikan khususnya dari tahun 2012 ke tahun 2013. Dimana pada
tahun 2012 pemerintah mengadakan kegiatan ‘Gebyar Wisata Sawarna’ yang
menyajikan berbagai pertunjukan kesenian tradisional, pawai budaya, band, serta
wayang golek yang melibatkan masyarakat setempat. Akan tetapi pada tahun 2014,
jumlah wisatawan mulai kembali meningkat. Dengan demikian kenaikan bisa terjadi
sekiranya ada event khusus. Dari pengamatan pribadi bertahun-tahun di lapangan
jumlah wisatawan meningkat pesat terutama pada minggu pertama setelah lebaran.
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Namun pada bulan lain, terutama pada libur panjang jumlah wisatawan juga
meningkat meski tidak sebanyak saat lebaran.

4.2

Kriteria Lokasi Rest Area
Jalur masuk kawasan wisata Sawarna pada dasarnya dari dua arah, yaitu dari Bayah
di arah Barat dan dari Gunung Kencana di arah Timur. Pengunjung dari arah barat
terutama datang dari daerah Banten dan DKI Jakarta, sedangkan yang dari arah
timur datang dari Jakarta dan Jawa Barat. Dengan dibangunnya jalan tol dari Ciawi
ke Sukabumi diperkirakan arus wisatawan Sawarna yang datang dari arah timur
akan semakin banyak. Di samping itu adanya industri semen di Bayah yang
membuat kualitas jalan semakin menurun akan menyusutkan jumlah wisatawan
yang datang dari barat.
Berdasarkan hal tersebut, perlu dipilih lokasi rest area yang berada di jalan sisi
timur. Secara umum kriteria penetapan lokasi rest area adalah sebagai berikut.
1. Lokasi rest area berada di jalur masuk kawasan Sawarna sisi timur;
2. Rest area dapat menampung cukup banyak kendaraan besar seperti bus dan
truk agar mengurangi beban jalan di kawasan wisata Sawarna. Untuk itu perlu
ada kendaraan kecil seperti angkutan desa atau ojek menuju kawasan;
3. Status kepemilikan lahan tidak bermasalah atau tidak dalam status sengketa di
pengadilan.

4.3

Usulan Lokasi Rest Area
Berdasarkan kriteria tersebut berikut ini ditunjukkan kesesuaiannya dengan usulan
lokasi.
1. Telah dipilih satu lokasi pada jalur Sawarna – Cilograng yaitu sisi timur;
2. Usulan lokasi seluas 1,5 hektar yang dapat diperluas hingga 5 hektar sehingga
memadai untuk menampung banyak kendaraan;
3. Lahan tersebut milik tiga orang penduduk dengan status kepemilikan girik yang
mendapatkan lahan secara turun-temurun. Setiap tahun mereka rutin
membayar pajak tanah dan bangunan. Di situ terdapat beberapa bangunan
penduduk. Data ini dapat diperoleh di kantor Desa Sawarna. Menurut informasi
dari Kantor Desa saat ini tidak ada sengketa terkait lahan tersebut.
Berikut ini ditunjukkan gambaran lokasi tersebut.
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Gambar 4- 2

Peta destinasi wisata Sawarna

Lokasi Rest Area

Gambar 4- 3

Lokasi Rest Area Sawarna

Dari lokasi tersebut dapat dilihat pemandangan ke arah selatan beberapa situs
wisata seperti Karang Beureum, Legon Pari dan Karang Taraje.
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Gambar 4- 4

Dari Rest area dapat dilihat pemandangan Karang Beureum, Legon Pari dan Karang Taraje.

Rest Area
View
Gua Lalay

Legon
Pari
Karang
Beureum

Karang
Taraje
Gambar 4- 5

Pandangan perspektif dari Rest Area ke arah selatan

Karang
Taraje

Karang
Beureum
Legon Pari

Gua
Lalay
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Gambar 4- 6

Gambar 4- 7

Kondisi saat ini lokasi rest area

Pandangan ke arah selatan terlihat Legon Pari dan Karang Beureum

Legon
Pari

Karang
Beureum
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4.4

Potensi Pengembangan

4.4.1 Pengembangan Paragliding
Tepat di sebelah selatan lokasi rest area saat ini sudah digunakan untuk arena
penerjunan paragliding.
Gambar 4- 8

Ilustrasi arena penerjunan paragliding
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Gambar 4- 9

Warung kopi yang ada di lokasi usulan rest area dan sekaligus tempat penerjunan
paragliding

Gambar di atas adalah bangunan warung kopi yang ada di tempat usulan rest area.
Dari tempat ini dapat dilihat pantai Legon Pari, Karang Beureum dan lokasi lain di
pantai Sawarna. Tempat ini juga digunakan untuk penerjunan paragliding.
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4.4.2 Pembangunan Kereta Gantung (Skycart)
Dari lokasi rest area ke pantai Legon Pari dapat dibangun kereta gantung (skycart)
dengan jalur seperti pada gambar di bawah ini.
Gambar 4- 10

Potensi pengembangan fasilitas kereta gantung (skycart) dari Rest Area ke Pantai Legon
Pari

105 m

90 m
85 m
60 m
45 m
25 m
Pantai Legon Pari
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Bab 5
Pengembangan Rest Area untuk Mendukung
Kawasan Wisata Sawarna

5.1

Konsep Perancangan Rest Area2

5.1.1 Konsep Umum Perancangan
Pendekatan Dasar: “Eco-friendly Rest Area” keserasian dengan kawasan hutan yang
berada di sekitar kawasan rest area tersebut.
Gambar 5- 1

Konsep Dasar Perencanaan bertema “Eco-Friendly Rest Area”

2

Untuk perancangan Rest Area Sawarna digunakan beberapa rujukan antara lain yang utama adalah D. S. P.
Astuti, “Rest Area Tol Semarang Solo dengan Pendekatan Arsitektur Ekologi,” Pra Tugas Akhir, Jurusan Teknik
Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, UGM, 2014.
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Rest area membutuhkan sebuah desain yang mampu mengintegrasikan berbagai fungsi
untuk menunjang fungsi beristirahat yang dapat memberikan kenyamanan bagi
pengunjung dengan menerapkan prinsip-prinsip eco-architecture ke dalam bangunan.

5.1.2 Integrasi Fisik dan Karakteristik Fisik Ekologi Setempat
Prinsip ini mengintegrasikan karakteristik fisik bangunan dengan karakteristik fisik
ekologi setempat seperti tanah, topografi, air tanah, vegetasi, dan iklim.
Pengintegrasian dalam desain akan mencakup:
Memperbanyak vegetasi dengan cara melakukan penghijauan pada area
openspace dan memadukan elemen arsitektural dengan vegetasi seperti
pembuatan pergola tanaman pada pedestrian dan pembuatan greenroof pada
bangunan.
Menciptakan greenbelt tapak yang berfungsi sebagai buffer bangunan dari
polusi asap kendaraan
Tanggap terhadap iklim setempat yang akan berpengaruh pada orientasi
bangunan.

5.1.3 Integrasi Sistem-sistem dengan Proses Alam
Setiap bangunan akan memiliki sistem-sistem utilitas bangunan. Dalam usaha
mendesain bangunan ekologis maka sistem utilitas ini perlu diintegrasikan dengan
proses alam. Beberapa sistem utilitas yang akan diintegrasikan dengan proses alam
sebagai berikut:
Pemanfaatan air hujan sebagai sumber jaringan air bersih dengan sistem
rainwaterharvesting.
Pengolahan limbah cair bangunan untuk digunakan kembali sebagai air bersih
untuk menyiram tanaman dan sumber air kolam.

5.1.4 Penggunaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan
Cahaya matahari merupakan sumber daya alam yang tidak akan habis
dipergunakan. Untuk itu bangunan ini akan memanfaatkan panas matahari sebagai
penghasil listrik pada bangunan dengan menggunakan solar panel. Penggunaan
solar panel ini akan bekerjasama dengan PLN untuk menyimpan energi berlebih
pada bangunan, sehingga apabila terjadi musim hujan yang berkepanjangan tanpa
adanya cahaya matahari terik bangunan akan mendapatkan pasokan listrik
cadangan dari PLN.
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5.1.5 Rest Area sebagai Penyangga Pergantian Moda Transportasi
Agar penyatuan dengan alam terjaga hendaknya bus besar dan truk dicegah tidak
masuk kawasan wisata Sawarna. Di rest area inilah diharapkan penumpang bus dan
truk berpindah moda ke kendaraan yang lebih kecil seperti kereta gandeng atau
ojek. Sekiranya memungkinkan digunakan kuda. Dengan demikian rest area di
samping berfungsi sebagai tempat istirahat juga sebagai sarana perpindahan moda
transportasi. Itu sebabnya di sini harus disediakan tempat istirahat bagi para sopir
kendaraan besar.

5.2

Konsep Programatik

5.2.1 Fungsi dan Fasilitas Bangunan Rest Area

Zona

ZONA
RELAKSASI

ZONA
REKREATIF

Tabel 5- 1

Fungsi dan Fasilitas Bangunan Rest Area

Fasilitas

Keterangan

Ruang Tidur

Tempat istirahat (tidur) sementara bagi supir-supir,
ruang tidur hanya sebatas ruang yang berisi matras
untuk tidur.

Ruang Duduk

Tempat beristirahat dan bersantai yang ruang
tersebut akan dipadukan dengan hall.

Restroom

Dibedakan menjadi dua yaitu kamar mandi dan toilet.
Untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung di hari
libur maka akan disediakan toilet tanpa kamar mandi
yang bersifat semi permanen movable.

Mushola dan
Klinik

Fasilitas tambahan untuk mengakomodasi kebutuhan
ibadah dan ruang darurat jika terjadi sesuatu pada
pengunjung

Hall/ Plasa

Ruang berkumpul bagi pengunjung sekaligus ruang
pusat yang terhubung keseluruh ruang-ruang relaksasi

Playground

Ruang bermain anak yang berisi permainan sederhana
di luar ruangan

Indoor play
arena

Tempat bermain anak di dalam ruangan

Picnicground

Taman yang berisi tempat duduk yang flexible, ketika
tidak digunakan untuk duduk dapat berubah menjadi
sculpture.
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Zona

ZONA
KOMERSIAL

ZONA
PENGELOLA

ZONA
KENDARAAN

Fasilitas

Keterangan

Sitting group

Tempat duduk ini bersifat permanen yang terletak di
area taman/ openspace dan dapat dijadikan ruang
istirahat tambahan indoor bila terjadi lonjakan
pengunjung di hari libur.

Restoran dan
Café

Merupakan wadah bagi pedagang makanan dan
minuman yang telah memiliki brand, sebagai salah
satu daya tarik pengguna jalan untuk mengunjungi
rest area.

Foodcourt

Tempat berjualan pedagang kecil dengan harga
makan yang lebih terjangkau

Retail store

Disewakan untuk menjual barang-barang atau
makanan khas daerah Jawa Tengah dan juga dapat
disewakan untuk minimarket

ATM center

Diletakkan di bagian depan untuk memudahkan
pengunjung dengan waktu kunjungan singkat

Ruang Kantor

ruang kerja pengelola, disediakan juga ruang tamu
bagi pengunjung yang memiliki keperluan bagi
pengelola

Parkir
Kendaraan
Tamu

Parkir dibagi menjadi dua jenis kendaraan tamu yaitu
parkir kendaraan kecil dan parkir kendaraan besar
yang juga dipisahkan sirkulasinya dari sejak masuk
rest area.

Parkir
Kendaraan
Umum

Tempat parkir atau terminal kendaraan umum
menunggu penumpang: ojek, kendaraan angkutan
kecil. Kendaraan tersebut adalah khusus untuk
membawa penumpang kendaraan besar ke dan dari
kawasan wisata Sawarna.

SPBU
Bengkel
ZONA
INFORMASI

Information
Center

SPBU terbagi menjadi dua yaitu untuk kendaraan kecil
dan kendaraan besar agar tidak terjadi antrean
panjang kendaraan
Tempat servis kendaraan dan juga pencucian mobil
Pusat informasi bagi pengunjung berisi informasi
cuaca, informasi jalan, dan informasi tempat-tempat
wisata Sawarna

55

Zona

Fasilitas

Keterangan

Ruang Display

Ruang pameran yang berisi foto-foto dan informasi
mengenai pariwisata Sawarna

Ruang Peralatan Tempat penyimpanan dan pengoperasian peralatanTeknis
peralatan utilitas
Ruang
keamanan

ZONA
UTILITAS

Pos jaga keamanan

Gudang

Tempat penyimpanan barang-barang dan dokumen
pengelola

Ruang teknisi

Ruang kerja teknisi yang berdekatan langsung dengan
ruang peralatan teknis

5.2.2 Hubungan Antar Zona Fungsional
Gambar 5- 2

Zona
Utilitas

Zona
Rekreasi

Hubungan antar zona fungsional

Zona Publik
Zona Semi Publik
Zona Privat

Zona
Kantor

Zona
Relaksasi

Zona
Komersial

Zona
Informasi

Zona
Kendaraan
Tamu

Zona
Kendaraan
Umum

56

5.2.3 Ketersediaan Lahan
Gambar 5- 3

Ketersediaan Lahan untuk Rest Area

211 m
dpl
185 m
dpl

171 m
dpl
135 m
dpl

Secara keseluruhan luas yang bisa disediakan adalah hingga 5 hektar, namun yang
dimanfaatkan hanya 1,5 hektar untuk bangunan utama dan utilitas ditambah 0,5
hektar untuk tempat parkir cadangan. Sehingga sisanya yang 3 hektar dibiarkan
hijau untuk menjaga ketentuan RTH (ruang terbuka hijau)
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5.2.4 Zoning
Gambar 5- 4

Zonasi Fungsional Horizontal Tapak

View ke arah
pantai Sawarna

Zonasi pada site dipengaruhi oleh faktor karakteristik aktivitas di setiap zona serta
respon terhadap tingkat kebisingan yang dihasilkan dari arah jalan raya dan
topografi site. Berdasarkan karakteristik aktivitas pengunjung kendaraan berat dan
kendaraan kecil berbeda polanya. Untuk itu, zona kendaraan dipisahkan yang
disesuaikan juga dengan fasilitas masing-masing pengunjung.
Kebisingan tertinggi datang dari bagian barat site akibat adanya jalan utama,
sehingga zona relaksasi dan rekreasi diletakkan di bagian tengah site karena zona
ini merupakan zona yang membutuhkan ketenangan. Selain itu, zona relaksasi dan
zona rekreasi membutuhkan view yang menarik dari luar bangunan, untuk itu zonazona ini diletakkan didaerah dengan kontur yang tinggi. Zona Pengelola diletakkan
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di bagian tengah site untuk mempermudah pengelola mengontrol segala aktivitas
yang terjadi di dalam rest area. Zona ini juga diletakkan didekat zona utilitas untuk
mempermudah pengawasan terhadap peralatan utilitas dan mempermudah
koordinasi antar pengelola di kedua zona tersebut.
Zona informasi merupakan zona yang harus paling mudah untuk ditemui,
kebisingan tidak terlalu berpengaruh pada ruangan karena pengunjung tidak terlalu
lama berada di dalam ruangan ini. Maka zona informasi cocok diletakkan di bagian
depan berdekatan dengan zona kendaraan. Sedangkan zona komersial juga
diletakkan dekat dengan zona kendaraan untuk mempermudah restoran yang
menerapkan sistem drive thru. Zona komersial ini bersifat menyebar di dalam site,
untuk mempermudah pengunjung menemui zona komersial pada rest area.
View terbaik dari lingkungan site akan tertangkap ke dalam bangunan pada lantai
kedua. Maka, pada zonasi vertikal lantai kedua bangunan dipergunakan sebagai
zona komersial, zona relaksasi, dan zona rekreasi. Zona komersial pada lantai dua
digunakan sebagai restoran dan cafe branded. Sedangkan untuk view pada lantai
satu akan didapatkan dari view buatan dari openspace. Bangunan ini juga akan
menggunakan lantai semi basement untuk ruangan peralatan teknis pada zona
utilitas, karena ruangan ini akan menimbulkan suara yang bisa mengganggu
ketenangan pengunjung.

5.2.5 Hasil Analisis Site
Gambar 5- 12

Skema Hasil Analisa Site

Matahari terbit

Sempadan

Zona Nyaman: Kebisingan
rendah dan pandangan ke
pantai

Kebisingan dan
Polusi rendah

Kebisingan dan
Polusi tinggi

Matahari tenggelam
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Dari hasil analisa site dapat terbentuk suatu pola bangunan berdasarkan
karakteristik lingkungan setempat yaitu :
1. Sempadan bangunan 20m dari perkerasan jalan yang dapat dimanfaatkan
sebagai sirkulasi site atau penghijauan;
2. Bangunan dibuat menjadi bangunan jamak dengan orientasi utara-selatan agar
tidak terkena terik matahari;
3. Untuk ruangan yang mementingkan view luar bangunan dibuat miring ke arah
Selatan untuk mendapat view terbaik yaitu pantai Karang Beureum, Legon Pari
dan Karang Taraje;
4. Menciptakan greenbelt tapak untuk meredam kebisingan dari jalan utama dan
juga berfungsi sebagai buffer polusi udara;
5. Zona Nyaman untuk Zona Rekreasi dan Relaksasi: kebisingan dan polusi rendah
serta pandangan jauh ke arah pantai;
6. Sirkulasi bangunan dibagi menjadi dua untuk memecahkan terjadinya antrian di
dalam site.
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5.3

Konsep Tata Luar Bangunan

5.3.1 Sirkulasi Luar
Gambar 5- 13

Sirkulasi Luar Bangunan

Sirkulasi luar bangunan di bagi menjadi dua yaitu sirkulasi kendaraan besar dan
sirkulasi kendaraan kecil. Hal ini untuk mencegah terjadi antrian parkir atau mengisi
bensin.

Seperti pola sirkulasi tapak, parkir kendaraan juga di pisahkan antara kendaraan
besar dan kendaraan kecil. Pola yang digunakan adalah pola parkir angular dengan
sudut 45°, agar lebih efisien dan dapat menampung banyak tempat parkir.
Disediakan pula parkir difable dekat dengan fasilitas, untuk memudahkan
pengunjung difable mengakses bangunan.
Untuk kondisi beban wisata puncak (peak season) disediakan tempat parkir di
seberang jalan.

5.3.2 Pedestrian
Pedestrian disiapkan mengelilingi bangunan dan juga menjadi penghubung antar
bangunan. Desain pedestrian dipadukan dengan vegetasi berupa tanaman rambat
agar pengunjung yang melewatinya tidak terkena terik matahari. Dengan adanya
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vegetasi pada pedestrian, maka pedestrian ini juga akan berfungsi sebagai
greenbelt tapak dalam usaha mengurangi polusi asap kendaraan.
Gambar 5- 15

Pedestrian

5.3.3 Tata Lansekap
Area lansekap paling banyak terletak di zona rekreasi, dimana terdapat playground,
outdoor sitting group dan picnicground. Area lansekap sedapat mungkin
dimanfaatkan sebagai area terbuka hijau dan juga bersifat flexibel. Sehingga ketika
terjadi lonjakan jumlah pengunjung pada hari libur nasional, maka area ini dapat
digunakan sebagai area ekstensi ruang istirahat bagi pengunjung. Pada area
picniground tempat duduk pengunjung didesain flexibel berbentuk bunga tulip.
Ketika digunakan kursi dapat dibuka untuk duduk, sedangkan ketika tidak
digunakan kursi dapat berfungsi sebagai sculpture.
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Gambar 5- 16

Gambar 5- 17

Tata Lansekap

Desain Kursi Flexibel

Sumber: http://www.pinterest.com/
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5.4

Konsep Sistem Bangunan

5.4.1 Material Bangunan
Dalam usaha membuat bangunan yang ramah lingkungan, rest area ini akan
memadukan material baru alami dan buatan dengan material recycle. Material
recycle didapatkan dari barang-barang bekas dari sisa konstruksi pembangunan
jalan tol seperti kayu bekisting dan barang bekas dari pelabuhan di Semarang
berupa container, pallet kayu, coolbox, dan tong plastik.
Container dapat dijadikan sebagai struktur utama sebagian bangunan. Pallet kayu
dapat dijadikan sebagai elemen pengisi struktur, ornamentasi, atau furniture
ruangan. Sedangkan untuk coolbox dan tong plastik digunakan ornamentasi pada
bangunan. Dengan menggunakan material recycle, maka rest area ini turut
mengurangi sampah yang ada di lingkungan.
Gambar 5- 21

Contoh Bangunan Kontainer

Sumber: http://www.citizenjurnalism.com/
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Gambar 5- 22

Contoh Recycle Pallet Kayu

Sumber: https://www.facebook.com/arquitetapage

Kontainer bisa digunakan pada bangunan satu lantai yang tidak banyak menahan
beban.

5.4.2 Struktur Bangunan
Bangunan rest area ini akan terdiri dari bangunan dengan material baru dan
material recycle. Untuk bangunan baru, dimana bangunan akan menggunakan
struktur beton bertulang untuk menahan greenroof pada bangunan. Sedangkan
untuk material recycle menggunakan container. Struktur container sendiri terbuat
dari baja, sehingga dalam penerapannya ke dalam bangunan container berfungsi
sebagai struktur utama. Kemudian bentuk container dapat dimodifikasi dengan
cara ditumpuk ataup disambung. Untuk memasukkan pencahayaan dan
pengudaraan, container dapat dilubangi dan diganti dengan material kaca. Lantai di
dalam container dapat dilapisi dengan plat kayu, karena sifatnya yang mudah
dibentuk sehingga dapat mengikuti pola dari container. Elemen kayu juga
memberikan kesan alami dan hangat bagi ruangan.
Gambar 5- 24

Pembagian Struktur Massa Bangunan
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5.4.3 Pengudaraan
Pengudaraan yang digunakan pada bangunan adalah pengudaraan alami dan
pengudaraan buatan. Pengudaraan buatan seminimal mungkin digunakan, hanya
terdapat pada klinik dan ruang mesin. Pengudaraan alami didapatkan dari
membuat bangunan dengan banyak bukaaan dan menerapkan prinsip cross
ventillation. Selain itu penanaman vegetasi disekitar bangunan berfungsi sebagai
penyaring polusi udara akibat kendaraan bermotor, sehingga ruangan mendapatkan
udara segar dan bersih. Pembuatan greenroof juga berfungsi meredam panas matahari
yang akan masuk ke bangunan. Sehingga suhu di dalam ruangan menjadi lebih dingin
dari suhu di luar bangunan.
Gambar 5- 25

Pengudaraan Alami

5.4.4 Pencahayaan
Sama seperti pada pengudaraan bangunan, pencahayaan menggunakan
pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Pencahayaan alami akan digunakan
di setiap bangunan pada siang hari. Untuk mendapatkan pencahayaan alami, maka
bangunan dibuat tidak terlalu lebar agar bagian tengah bisa mendapat
pencahayaan alami dari bukaan samping bangunan. Jika tidak memungkinkan
untuk cahaya dari bukaan samping masuk ke dalam bangunan maka akan dibuat
skylight untuk menerangi bagian tengah ruangan.
Pencahayaan buatan tidak bisa dihindarkan dari rest area, karena rest area buka
selama 24 jam. Untuk itu diperlukan pencahayaan buatan pada malam hari untuk
menerangi keseluruhan bangunan. Pencahayaan buatan tidak hanya berfungsi
sebagai penerangan, tapi juga ada yang berfungsi sebagai pencahayaan
ornamentasi. Pencahayaan ornamentasi akan diterapkan di bagian entrance
sebagai point of interest bangunan dan penerangan pada openspace rest area.
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5.5

Konsep Utilitas Bangunan

5.5.1 Jaringan Listrik
Tabel 5- 2

Perhitungan Solar Panel

Tidak adanya jaringan listrik pada site, maka rest area ini direncanakan untuk
menjadi bangunan dengan energi mandiri. Energi listrik didapatkan dari solar panel
dengan perhitungan sebagai berikut :
1. Jika diasumsikan kebutuhan listrik rest area perhari adalah 100.000 watt
dengan asusmsi konversi energi 4 jam sehari
2. Untuk menghasilkan listrik 100.000 watt dibutuhkan sekitar 120 panel. Modul
setiap panel panjang x lebar x ketebalan adalah 1499mm x 662mm x 46mm,
maka dibutuhkan lahan sekitar 110m2. Solar panel ini nantinya akan diletakkan
dibagian atap bangunan agar mendapat cahaya matahari terik secara maksimal.
3. Untuk mengantisipasi cuaca buruk pada musim penghujan, maka pasokan
cadangan listrik didapatkan dari jaringan listrik PLN dan genset. Listrik dari PLN
dan genset ini hanya digunakan pada waktu-waktu darurat saja. Selebihnya
akan digunakan solar panel untuk memenuhi kebutuhan listrik rest area.

5.5.2 Jaringan Air Bersih
Sumber air bersih adalah dari sungai yang ada di sekitar lokasi dan ada beberapa
pilihan sebagai berikut.
1. Menarik air dengan menggunakan pompa dari sungai yang terletak di sebelah
barat lokasi dengan jarak sekitar 1,2 km dan setinggi 150 meter;
2. Dinas PUPR Kabupaten sedang merencanakan menyediakan air untuk desa
Sawarna Timur yang diambil dari gua Lauk. Perlu dipertimbangkan juga untuk
ikut mengambil air dari sini bagi lokasi rest area.

5.5.3 Sistem Plambing
5.5.3.1

Sistem Penyediaan Air Bersih
Sama halnya seperti jaringan listrik, jaringan air bersih site belum tersedia. Untuk
itu air bersih rest area didapatkan dari penggalian air tanah untuk memenuhi
kebutuhan air minum. Dalam rangka penghematan air, maka akan dilakukan
beberapa pengolahan air untuk menghasilkan air bersih seperti greywater
treatment dan rainwater harvesting.
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Greywater treatment nantinya akan menghasilkan air dengan kualitas yang dapat
digunakan sebagai air untuk menyiram tanaman dan untuk mencukupi kebutuhan
air kolam dan kamar mandi. Sedangkan pada rainwater harvesting air hujan yang
mengalir di atas bangunan akan di alirkan menuju bak pengolahan untuk kemudian
diolah menjadi air bersih. Selain itu, air hujan akan ditangkap langsung oleh tower
penangkap air hujan, untuk kemudian dialirkan menuju bak pengolahan.
Gambar 5- 26

Skema Greywater Treatment

Desain rainwater harvesting sendiri lebih dipadukan dengan vegetasi rambat yang
menyelimuti seluruh bagian tower. Sehingga tower tidak hanya berfungsi sebagai
penangkap air hujan, tapi juga berfungsi sebagai elemen peneduh pada openspace.
Gambar 5- 27

Skema Rain waterharvesting
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5.5.3.2

Sistem Pembuangan Air Kotor
Air kotor dibedakan atas:
1. Kotoran padat, berasal dari kloset, ditampung pada STP..
2. Kotoran cair, berasal dari kamar mandi, dapur, air hujan disalurkan ke bak
kontrol.

5.5.4 Utilitas untuk Pengudaraan
Pada konsep ventilasi/pengudaraan yang dipakai yaitu pengudaraan secara alami
dan pengudaraan buatan, pengudaraan alami digunakan pada tempat-tempat atau
ruang-ruang tertentu misalkan pada tempat SPBU, tempat parkir, Tempat pujasera,
tempat istirahat dan lain-lain, penggunaan pengudaraan buatan juga sangat
dibutuhkan terutama pada tempat-tempat yang dianggap pada penggudaran alami
sudah tidak mampu lagi untuk dipergunakan karena alasan kurang nyaman,
sehingga diperlukan sebuah pengudaraan buatan misalkan tempat restaurant, Cafe,
Minimarket dan lain-lain.

5.5.5 Utilitas untuk Penerangan/Pencahayaan
Pada konsep penerangan/pencahayaan bangunan rest area ini menggunakan dua
penerangan yaitu penerangan alami (matahari) dan penerangan buatan (lampu),
pada penerangan alami diusahakan semaksimal mungkin dipergunakan pada siang
hari dan penerangan buatan dipergunakan pada malam hari. Pencahayaan alami
siang hari dapat dikatakan baik apabila :
1. Pada siang hari antara jam 08.00 sampai dengan jam 16.00 waktu setempat,
terdapat cukup banyak cahaya yang masuk ke dalam ruangan.
2. Distribusi cahaya di dalam ruangan cukup merata dan atau tidak menimbulkan
kontras yang mengganggu.
Tujuan pemanfaatan cahaya matahari sebagai penerangan alami dalam bangunan
adalah sebagai berikut :
1. Menghemat energi dan biaya operasional bangunan.
2. Menciptakan ruang yang sehat mengingat sinar matahari mengandung
ultraviolet yang memberikan efek psikologis bagi manusia dan memperjelas
kesan ruang.
3. Mempergunakan cahaya alami sejauh mungkin ke dalam bangunan, baik
sebagai sumber penerangan maupun tidak langsung.
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5.5.6 Sistem Keamanaan dan CCTV (Closed Circuit Television)
Keamanan dalam fasilitas umum mutlak diperlukan pada saat ini, terlebih pada
fasilitas-fasilitas penunjang yang memiliki mobilitas tinggi dari para pengguna rest
area.
CCTV (Closed Circuit Television) adalah suatu alat yang berfungsi untuk memonitor
suatu ruangan melalui layar televisi/monitor, yang menampilkan gambar dari
rekaman kamera yang dipasang di setiap sudut ruangan secara tersembunyi. (data,
Utilitas Bangunan, Tangoro Dwi, Universitas Indonesia Perss. 2004)

Dalam sistem ini, peralatan yang diperlukan adalah :
1. Kamera
2. Monitor Televisi
3. Kabel koaxial
4. Timelaps video recorder, dan
5. Ruang Kontrol

5.5.7 Pencegahan Kebakaran
Pada konsep pencegahan kebakaran mengunakan tiga sistem pencegahan
kebakaran yaitu:
1. Sistem Hydrant Pilar
2. Sistem Sprinkler
3. Sistem Hydrant box (CO2)
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Sistem pencegahan kebakaran dapat berfungsi dengan baik jika dalam perencanaan
bangunan tersebut memperhatikan Klasifikasi yang telah dibuat oleh pemerintah.
Klasifikasi bangunan-bangunan menurut ketentuan struktur utamanya terhadap api, dibagi
dalam :

Kelas A
Struktur utamanya harus tahan api sekurang-kurangnya 3 jam. Bangunan kelas
A ini biasanya merupakan bangunan untuk kegiatan umum, stasiun terminal,
hotel, pertokoan, perkantoran, rumah sakit, bangunan industri, pusat hiburan
serta tempat rekreasi.
Kelas B
Struktur utamanya harus tahan terhadap api sekurang kurangnya 2 jam.
Bangunan-bangunan tersebut meliputi perumahan bertingkat, asrama, sekolah,
dan tempat ibadah.
Kelas C
Bangunan-bangunan dengan ketahanan api dari struktur utamanya selam 1 jam,
biasanya bangunan-bangunan yang tidak bertingkat dan sederhana.
Kelas D
Bangunan-bangunan yang tidak tercakup ke dalam kelas A, B, C dan diatur
tersendiri, seperti instalasi nuklir dan gudang-gudang senjata/mesin. (data,
Utilitas Bangunan, Tangoro Dwi, Universitas Indonesia Perss. 2004)
Berdasarkan klasifikasi yang telah diuraikan, maka bangunan rest area yang
direncanakan masuk dalam klasifikasi Kelas A, dengan struktur utama harus tahan
api sekurang-kurangnya selama 3 jam.

5.5.8 Persampahan
Setiap bangunan baru dan atau perluasan bangunan harus dilengkapi dengan
fasilitas pewadahan atau penampungan sampah sementara yang memadai,
sehingga tidak mengganggu kesehatan dan kenyamanan bagi pengguna dan
lingkungan sekitarnya.
Kapasitas pewadahan sampah atau tempat penampungan sementara harus
dihitung berdasarkan jenis bangunan dan jumlah penghuninya, sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Tempat pewadahan sampah harus terbuat dari bahan
kedap air, tidak mudah rusak, mempunyai tutup dan mudah diangkut. Bahan
tersebut dapat berupa kantong plastik, peti kemas fiberglass, peti kemas baja, dan
pasangan bata atau beton. Bentuk pewadahan sampah harus disesuaikan untuk
kemudahan pengangkutan sampah oleh Dinas Kebersihan Kota, atau Pengelola
Pengangkutan Sampah.
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Untuk sampah padat yang dikatagorikan sebagai jenis buangan berbahaya dan beracun
(sampah B3), penempatan dan pembuangannya harus ditangani secara khusus sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

5.6

Perkiraan Biaya
Ketentuan mengenai fasilitas rest area ada untuk jalan tol. Terdapat dua jenis rest
area yaitu:
Rest Area Tipe A adalah Tempat Istirahat dan Parkir yang harus memenuhi
ketentuan tertentu yaitu, kapasitas parkir untuk minimum 100 kendaraan serta
ketersedian sarana pelayanan umum yang terdiri dari peturasan, mushola,
tempat istirahat, restoran, toko kecil dan SPBU.
Rest Area Tipe B memiiki persyaratan minimum memuat 25 Kendaraan, dan
dilengkapi sarana umum seperti tempat istirahat, toilet, mushola, dan kedai.
Untuk Tipe A biayanya minimum Rp 40 milyar dengan luas lahan sekitar 4-5 hektar.
Berikut ini disampaikan perbandingan biaya pembangunan rest area Tipe A di
berbagai tempat.
Anjungan Cerdas di Rambut Siwi di ruas jalan nasional yang menghubungkan
Kota Denpasar-Gilimanuk dengan luas 4,7 hektar biayanya Rp 67,5 milyar;
Anjungan Cerdas Bendungan Tugu di ruas jalan nasional di Trenggalek yang
menghubungkan Yogyakarta – Malang dan Yogyakarta – Surabaya dengan luas
4,2 hektar biayanya Rp 56,8 milyar;
Rest Area Tipe A di kilometer 22 Semarang – Bawen biayanya Rp 45 milyar
dengan fasilitas 24 toilet, 24 urinoir, masjid, foodcourt, restoran, taman
bermain anak, serta lahan parkir.
Pertamina rata-rata menganggarkan Rp 60 milyar untuk membangun SPBU dan
rest area di jalan tol;
Dipandang dari sisi harga per blok massa berikut ini diberikan ancar-ancar harganya.
1. SPBU
SPBU harus dibangun dengan perencanaan sesuai bestek perencanaan standar
yang ditetapkan oleh Pertamina. Perincian biaya yang diperlukan untuk
membangun SPBU diperlukan biaya sekitar Rp 5 milyar dengan perincian
sebagai berikut:


Areal lahan SPBU luas 1 Hektar biaya ± Rp 1 Milyar



Pembuatan bangunan kantor dan bangunan pengisian ± Rp 1 Milyar
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Tabung penampung Bensin di dalam tanah dengan jumlah 4 tabung ± Rp 1
Milyar



Mesin Pengisian bensin dengan jumlah 4 mesin ± Rp 2 Milyar

2. Toko dan Pusat Perbelanjaan Modern
Jenis fasilitas ini harus sesuai standar dilengkapi dengan fasilitas keamanan dan
kebakaran. Untuk pembangunan ini diperkirakan memerlukan biaya ± Rp 32,5
Miliyar dengan perincian:


Areal lahan dengan luas 2 hektar biaya ± Rp 2 miliyar



Ruko lantai bertingkat 3 dengan jumlah 100 unit biaya ± Rp 20 miliyar.



Supermarket lantai bertingkat 4, dengan luas 1000 m2 biaya ± Rp 10
miliyar.



Taman parkir dengan lampu taman dengan luas 1 Hektar persegi biaya ± Rp
500 juta

3. Pusat Hiburan dan Taman Rekreasi
Pusat Hiburan dan Taman Rekreasi yang megah dan lengkap sesuai standar
keselamatan. Untuk pembangunan fasilitas ini diperlukan biaya ± Rp 25 Miliyar,
dengan perincian:
Areal lahan pusat hiburan dan taman rekreasi dengan luas 5 Hektar, biaya ± Rp
5 miliyar


Rollercoaster biaya ± Rp 1 miliyar



Roda lambung biaya ± Rp 0,5 miliyar



Water Boom dan Kolam Renang biaya ± Rp 5 miliyar



Sircuit Gocart dan Gocart 10 buah biaya ± Rp 2 miliyar



Bioskop setingkat Ciniplex biaya Rp 10 miliyar



Taman bermain anak biaya Rp 1,5 miliyar

4. Pasar tradisional
Pasar tradisional yang relatif lengkap. Untuk pembangunan fasilitas ini
diperlukan biaya ±6 miliyar, dengan perincian:


Areal lahan pasar tradisional dengan luas 2 hektar, biaya Rp 2 miliar



Bangunan utama lantai bertingkat 2, dengan luas 1000 m2 biaya ± Rp 2
miliyar



Bangunan kios dan los pasar dengan jumlah 100 bh biaya ± Rp 2 miliyar.

5. Pujasera
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Pujasera yang berkelas diharapkan dapat diisi oleh semua aspek baik swasta
professional, masyarakat biasa maupun pihak asing yang telah memiliki
branded yang telah banyak di kenal masyarakat. Untuk pembangunan fasilitas
ini diperlukan biaya ± Rp 2 miliar, dengan perincian:


Areal lahan pujasera dengan luas 1 hektar, biaya Rp 1 miliar.



Bangunan pujasera berupa kios dan warung dengan jumlah 50 buah, biaya
Rp 1 miliar.

6. Masjid
Masjid yang tertata rapi, indah dan megah serta memiliki luas lahan yang cukup
dan diharapkan dibangun dengan memiliki seni arsitektur yang indah. Untuk
membangun fasilitas ini diperlukan biaya ± Rp 3 miliar, dengan perincian:


Areal lahan masjid dengan luas 1 hektar, biaya Rp 1 miliar



Bangunan masjid 2 lantai, dengan luas ± 1000 m2, biaya Rp 2 miliar
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Bab 6
Kesimpulan

Pantai Sawarna merupakan salah satu pantai yang sejak 2007 dipromosikan oleh
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Banten, pantai ini terletak di kecamatan
Bayah, Kabupaten Lebak, Banten Selatan. Memiliki pesona keindahan alam dimana
terdapat gua yang bisa dijelajahi untuk kegiatan rock climbing, dan ombaknya yang
besar digunakan untuk kegiatan berselancar. Pantai Sawarna ini didukung oleh
keindahan dua pantai kecil yang berada di sekitarnya yaitu Ciantir dan Tanjung
Layar.
Adanya keunggulan tersebut tidak diiringi dengan penyediaan fasilitas yang
memadai. Berbagai masalah tersebut yang kemungkinan menjadi faktor utama
menurunnya jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara ke
Destinasi Wisata Pantai Sawarna di Kabupaten Lebak ini dalam periode tahun 2013.
Meskipun demikian berbagai upaya selalu diupayakan baik oleh Pemerintah
Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Lebak, maupun oleh berbagai lapisan
masyarakat. Dari berbagai upaya tersebut hasilnya nampak. Kunjungan wisatawan
berangsur-angsur meningkat. Di saat beban puncak bahkan kawasan wisata
Sawarna sudah tidak mampu memberikan daya dukung.
Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten, dalam hal ini Dinas
Pariwisata, adalah membuat feasibility study untuk perancangan rest area untuk
meningkatkan kemampuan daya dukung. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa
sebaiknya rest area dibangun di sisi timur. Pada laporan ini disampaikan hasil kajian
terhadap pemilihan lokasi serta pengisiannya.
Sebagai penutup perlu disampaikan juga pentingnya koordinasi antar organisasi
pemerintah daerah. Hal yang mirip ternyata dilakukan juga oleh Dinas Pariwisata
Kabupaten Lebak yang telah menyusun master plan wisata Sawarna. Tentunya
perlu koordinasi agar tercapai tujuan yang optimal.
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