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Cottage Resort di Pantai Lombang Madura 

T o m m y  S u h a r t o n o  

0751010057 

 

ABSTRAKSI 

Jawa Timur merupakan prioritas pengembangan pariwisata Indonesia karena posisinya 

sebagai pusat daerah pengembangan ekonomi dan perdagangan, serta wilayah Indonesia bagian 

timur. Untuk itu Jawa Timur menggalakkan pembangunan dari tiap-tiap daerah yang mempunyai sarana 

pariwisata yang berpotensi, baik fisik yang menyangkut sarana dan prasarana maupun nonfisik 

untuk peningkatan pelayanan dan pengembangan pariwisata Jawa Timur. 

Pantai Lombang merupakan salah satu pantai yang paling terkenal di pulau Madura, 

Lokasinya sekitar 30 km arch timur laut tepatnya di kecamatan Batangbatang Kabupaten 

Sumenep Madura. Yang memiliki potensi sangat besar dalam proses pengembangan area wisata 

untuk Kabupaten Sumenep tersebut adalah Pantai Lombang. 

Dengan adanya Cottage pads agenda pengembangan Daerah Kabupaten Sumenep akan 

meningkatkan pendapatan daerah bagi Kabupaten Sumenep. Cottage ini dilengkapi beberapa 

fasilitas yang menunjang keadaan pantai yang memiliki potensi yang sangat bagus serta terdapat pohon 

Gemara udang yang dilestarikan. Cemara udang dipercaya hanya tumbuh di dua tempat saja, yaitu di 

Indonesia dan China. 

Metode penulisan tugas akhir yang berjudul Cottage Resort di Pantai Lombang menggunakan cars 

yaitu pengumpulan data, identifikasi data, survey lokasi, dan kemudian hasil dari pengumpulan data 

keseluruhan di analisa sesuai konteks perancangan pads Cottage Resort di Pantai Lombang 

sehingga tercipta sebuah Cottage yang berarsitektural dengan tidak meninggalkan kearifan lokal. 

Kata Kunci : Pariwisata, Pantai, Cottage 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

  Jawa Timur merupakan prioritas pengembangan pariwisata Indonesia karena 

posisinya sebagai pusat daerah pengembangan ekonomi dan perdagangan, serta 

wilayah Indonesia bagian timur. Untuk itu Jawa Timur menggalakkan pembangunan 

dari tiap-tiap daerah yang mempunyai potensi wisata, baik fisik yang menyangkut 

sarana dan prasarana maupun nonfisik untuk peningkatan pelayanan dan 

pengembangan pariwisata Jawa Timur. Dalam pengembangan pariwisata di Daerah 

Tujuan Wisata Jawa Timur, telah ditentukan 9 kawasan wisata, yaitu dimana salah 

satunya adalah kawasan Madura : 

1. Kawasan Gerbangkertasusila 

2. Kawasan Madura dan kepulauan 

3. Kawasan Banyuwangi 

4. Kawasan Jember dan sekitarnya 

5. Kawasan Probolinggo – Lumajang 

6. Kawasan Malang – Pasuruan 

7. Kawasan Kediri dan sekitarnya 

8. Kawasan Madiun dan sekitarnya 

9. Kawasan Tuban – Bojonegoro 

 Kabupaten Sumenep memiliki luas wilayah 2.000 kilometer persegi yang 

terbagi dua bagian, daratan seluas 1.147 kilometer persegi (17 kecamatan) dan 

kepulauan seluas 853 kilometer persegi. Jumlah pulau yang dimiliki sebanyak 76 

buah dan luas perairan sekitar 50.000 kilometer persegi. Dan yang menjadi 

primadona wisata Sumenep. Pulau-pulau kecil itu, bak untaian mutiara, merekat 

Indonesia menjadi negara kepulauan nan indah. 
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 Selain itu Kabupaten Sumenep-Madura juga mempunyai banyak sekali obyek 

wisata natural dan kultural yang berpotensi sebagai obyek wisata. Namun sebagian 

besar dari obyek wisata tersebut masih asli dan belum terjamah oleh sarana dan 

fasilitas penunjang pariwisata, seperti fasilitas akomodasi, restaurant yang memadai 

dan lain-lainl. 

 Adapun objek-objek wisata yang ada di Sumenep, yakni Masjid Agung, 

Keraton (keduanya berada dalam kota), situs Asta Tinggi, Pantai Slopeng, dan Pantai 

Lombang. Khusus untuk objek wisata pantai, selama ini yang sering didatangi 

pengunjung adalah Pantai Lombang. Pantai ini terletak di Desa Lombang, Kecamatan 

Batang-batang, sekitar 30 kilometer arah selatan Kota Sumenep. Di sepanjang 

perjalanan dari Sumenep menuju Lombang, mata pengunjung akan disapa oleh 

gugusan gunung kapur dan tanah merah yang tandus. Selain itu Pantai Lombang juga 

memiliki hamparan pasir putih sepanjang 12 kilometer. Pada pinggiran hamparan 

pasir berhiaskan tumbuhan pohon ”cemara udang” sebagai tanaman yang hanya ada 

di Indonesia dan Cina, sehingga membuat teduh dan nyaman. 

 Jika dilihat dari jumlah perkembangan arus wisatawan yang berkunjung, baik 

wisatawan mancanegara maupun domestik yang berkunjung ke Pantai Lombang, 

Madura dari tahun ke tahun semakin bertambah dan meningkat. Berdasarkan data 

dari Dinas Kabupaten Sumenep, Jumlah arus wisatawan yang berkunjung ke Pantai 

Lombang meningkat 1,8 % pertahun.  

 

Tabel 1.1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Sumenep 

Tahun Wisnu Wisman 

2002 200 30 

2003 389 15 

2004 457 17 

2005 689 39 

2006 700 22 
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Tahun Wisnu Wisman 

2008 727 24 

2009 850 19 

2010 921 50 

Total 4933 216 

   Sumber: Dinas Pariwisata Kab.Sumenep 

 

 Dari data kunjungan wisata tersebut ada kecenderungan tinggal dan menetap 

yaitu untuk wisatawan mancanegara sekitar 20%, sedangkan untuk wisatawan 

domestik 80% deengan rata-rata tinggal sekitar 2-3 hari sedangkan tingkat hunian 

hotel menurut data dari Disperindag dan Penanaman Modal Kab. Sumenep 2010 

sekitar 55%.  

 Berdasarkan permasalahan dan uraian data di atas, bahwa di daerah Pantai 

Pombang dibutuhkan sebuah Cottage atau tempat peristirahatan yang memanfaatkan 

potensi alam  ada di Pantai Lombang  serta menyediakan fasilitas – fasilitas lain yang 

mendukung potensi alam disekitar Pantai Lombang. Misalnya tempat bermain bagi 

anak – anak, wahana pantai, restoran dan lain-lain.  

 

 

1.2. Tujuan Dan Sasaran Perancangan 

 Tujuan perancangan Cottage Resort di Pantai Lombang Madura antara lain  

- Memanfaatkan potensi alam yang dimiliki oleh Pantai Lombang yang kurang 

dimanfaatkan dengan maksimal. 

- Memanfaatkan kondisi iklim tropis pantai sehingga dapat menggunakan prinsip 

aritektur tropis. 

- Memanfaatkan pohon cemara udang sebagai pedoman luasan bangunan karena 

pohon cemara udang merupakan pohon yang dilestarikan di pantai lombang. 
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Sedangkan Sasaran perancangan antara lain : 

- Membuat suatu sistematis kerja yang bagus dengan mengoptimalkan potensi lokal 

daya manusia yang ada di daerah tersebut. 

- Membuat suatu sarana – sarana dengan memanfaatkan keindahan laut, misalkan 

wahana pantai. 

- Membuat suatu bangunan komoditi (commodity building) dengan menggunakan 

prinsip-prinsip arsitektur tropis dan pengendalian udara dalam ruangan yang 

dipadukan dengan arsitektur tradisional Madura-Sumenep dan memanfaatkan 

potensi-potensi alam pada kawasan tersebut (menggunakan pendekatan sains 

lingkungan). 

 

 

1.3. Batasan Dan Asumsi 

Batasan perancangan antara lain : 

- Perancangan bangunan dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip arsitektur     

tropis. 

- Fasilitas Cottage berupa wahana pantai, restoran, serta sarana pendukung 

 lainnya. 

- Cottage resort ini terdiri dari unit-unit rumah yang terpisah satu sama lainnya serta 

satu lantai (tidak bertingkat). 

sedangkan Asumsi perancangan antara lain : 

- Pembangunan cottage resort ini dapat menampung kebutuhan sampai jangka 

 waktu 20 tahun yang akan datang. 

- Lingkup wilayah kunjungan cottage resort tidak hanya dibatasi oleh wisatawan 

 lokal saja tetapi juga wisatawan mancanegara. 

- Kepemilikan Cottage resort adalah swasta. 
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1.4. Tahapan Perancangan 

- Metode Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dilakukan melalui : 

 Metode pengumpulan meliputi data primer serta data sekunder, adapun metode 

pengumpulan data-data primer sebagai berikut : 

 Observasi yang dilakukan yaitu dengan mangamati beberapa objek Cottage resort 

yang ada, serta mengamati elemen-elemen yang digunakan dalam tatanan Cottage 

resort tersebut. 

 Observasi dilakukan generalisasi terhadap hal yang diperlukan pada proses 

merancang untuk dijadikan referensi pada objek rancang. Adapun metode 

pengumpulan data-data sekunder adalah sebagai berikut : 

 Observasi alur pengumpulan data, namun digunakan pula analisa-analisa terhadap 

beberapa literatur-literatur yang ada, seperti majalah dan fasilitas internet yang sudah 

banyak memberikan data dan informasi. 

a. Studi literatur 

 Dalam perancangan ini, studi literatur dibutuhkan untuk memberikan masukan-

masukan yang akan dipakai sebagai referensi dalam perancangan, yang berupa data, 

antara lain : 

- Landasan teori atau pengenalan dan pemahaman umum mengenai Cottage resort 

dan berbagai fasilitas-fasilitas yang diperlukan yang dapat diperoleh dari buku-buku 

dan browsing internet. 

- Studi literatur yang membahas tentang besaran ruang untuk ruang-ruang yang 

dibutuhkan dalam sebuah Cottage resort. 

b. Pengamatan Langsung 

 Pengamatan langsung terhadap objek merupakan hal yang paling penting dan yang 

paling membantu dalam proses perancangan ini. 

c. Studi Komparatif 
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 Mempelajari objek sejenis yang ada baik dalam negeri maupun luar negeri yang 

berhubungan dengan judul untuk memperoleh gambaran yang lebuh banyak dan 

arahan rencana yang dikerjakan tentang proyek yang akan dirancang dan digunakan 

sebagai acuan objek pembanding. 

d. Wawancara  

 Dilakukan dengan pihak yang dianggap berkepentingan dan terkait dengan 

permasalahan dalam proyek untuk mendapatkandata dan info yang berhubungan 

dengan objek kasus. 

- Analisa dan Kompilasi Data 

 Merupakan hasil analisa studi dari penulis dan analisa hasil pengumpulan data 

dengan tujuan untuk membandingkan data-data yang didapat agar bisa dijadikan 

pedoman atau dasar didalam menentukan prinsip-prinsip perancangan yang akan 

digunakan pada saat perancangan. 

- Kajian Teori, Azas Serta Prinsip Perancangan 

 Merupakan suatu materi pembelajaran tentang teori, azas dan metode serta prinsip-

prinsip perancangan dalam arsitektur yang juga sebagai dasar dalam membuat teori 

dan metode dalam perancangan. 

- Merumuskan Konsep Perancangan 

 Setelah melakukan pengumpulan data, menganalisa data, dan mengkaji tentang 

teori, metoda serta prinsip perancangan berikutnya yakni merumuskan  konsep 

perancangan yang merupakan dasar utama dalam mendisain sebuah disain agar dapat 

menentukan konsep apa yang akan dipakai pada saat merancang. 

-  Gagasan Dan Ide Desain 

 Merupakan usulan atau ide dari perancang yang bisa di tuangkan pada disain yang 

akan dirancang setelah menentukan konsep perancangan. 

- Pengembangan Rancangan 
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 Merupakan hasil pengembangan dari kajian teori,metode,prinsip perancangan, 

konsep perancangan, dan gagasan serta ide disain yang dikembangkan agar 

menghasilkan sebuah produk yang berkualitas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram tahapan perancangan 

Sumber : www.diagram perencanaan wikipedia.org 

 

Judul Primer Sekunder 

Pengumpulan Data 

Analisa Dan Kompilasi Data 

Kajian Teori, Azas Serta Prinsip Perancangan 

Merumuskan Konsep Perancangan 

Gagasan Dan Ide Desain 

Pengembangan Rancangan 

 

Fed Back Fed Back 
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1.5. Sistematika Laporan 

 Dalam laporan kali ini terdapat beberapa pembahasan untuk mendapatkan 

pengertian serta pemahaman materi, maka penyajian proposal ini menggunakan 

sistematika, yaitu sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Menguraikan tentang latar belakang perkembangan wisatawan yang ada di Jawa 

Timur, khususnya wilayah lombang sumenep. Menguraikan potensi wilayah lombang 

sumenep sebagai tujuan wisata yang berbasis alam danjuga wisata-wisata yang lain. 

Dipilihnya lombang sumenep sebagai lokasi proyek perancangan. 

BAB II TINJAUAN OBJEK PERANCANGAN COTTAGE RESORT 

 Menguraikan secara garis besar hal-hal yang berkaitan dengan Cottage resort, 

penjelasan umum tentang objek rancangan yang di ambil dari literatur, persyaratan 

hotel bintang 3 dan studi kasus objek sejenis. Selain berisi tinjauan umu rancangan, 

bab ini juga berisi tinjauan khusus objek rancangan, yaitu antara lain batasan dan 

asumsi, lingkup pelayanan, aktivitas dan kebutuhan dalam ruang, perhitungan 

kebutuhan ruang dan pengelompokkan ruang berdasar aktivitas dan kebutuhan. 

BAB III TINJAUAN LOKASI PERANCANGAN 

 Membahas secara lebih terperinci tentang lokasi yang akan digunakan dalam 

merencanakan proyek Tugas Akhir, yaitu Pantai Lombang. Menjabarkan tentang 

tinjaun lokasi proyek atau rancangan, latar belakang pemilihan lokasi perancangan, 

penetapan lokasi perancanagan, data fisik lokasi perancangan yang meliputi 

aksesibilitas, potensi bangunan sekitar, akitfitas dan fasilitas-fasilitas serta 

persyaratan teknis dan standarisasi. 

BAB IV ANALISA PERANCANGAN 

 Berdasarkan uraian BAB II dan BAB III, dapat di ungkapkan beberapa hal pokok 

berupa suatu studi dan analisa dasar untuk dijadikan pedoman pendekatan ke arah 

konsep perencanaan dan perancangan. 
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