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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Di Indonesia sebagaimana telah dijelaskan Dalam UU. Nomor 10. Tahun 

2009 tentang Kepariwisataan. Bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral 

dari pembagunan nasional yang di lakukan secara sistematis, terencana, terpadu, 

berkelanjutan, dan bertangung jawab dengan tetap memberikan perlindungan 

terhadap nilai-nilai agama, budaya, yang hidup dalam masyarakat, kelesataraian 

dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. 

Selain perolehan devisa, pariwisata juga berperan dalam bidang-bidang 

strategis yang lain, misalnya menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan, 

mendorong pelestarian lingkungan hidup, mendorong pelestarian dan 

pengembangan budaya bangsa dan menumbuhkan rasa cinta tanah air . Sebagai 

industri jasa yang padat karya, sektor pariwisata akan memberikan sumbangan 

yang sangat berarti bagi pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan. 

Fenomena pariwisata makin kompleks dari yang pernah terfikir sebelumnya, 

dimana umumnya sektor pariwisata memberikan dampak positif dan negatif pada 

sumberdaya alam dan budaya bagi suatu wilayah, hal ini di tandai dengan makin 

kompetitif dan gencarnya promosi dan destinasi wisata, sehingga memerlukan 

proses perancangan pariwisata, yang persitipatif dari semua pihak guna 

mewujutkan pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Pembangunan 

kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha 

dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan 

kehidupan Lokal, Nasional, dan Global. 

Maluku utara memiliki Objek Wisata bahari berupa pulau-pulau dan pantai 

yang indah dengan taman, laut, serta jenis ikan hias beragam jenis. Ada juga hutan 

wisata sekaligus taman nasional dengan spesies endemik  rangking ke 10 di dunia. 

Kawasan suaka alam yang terdiri dari beberapa jenis, baik didaratan maupun di 

perairan laut seperti Cagar Alam Gunung Sibela di Pulau Bacan, Cagar Alam di 
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Pulau Obi, Cagar Alam di Pulau Sula, Cagar Alam di Pulau Taliabu, dan Cagar 

Alam di Pulau Seho. Kawasan Cagar Alam Budaya memiliki nilai sejarah 

kepurbakalaan tersebar di Wilayah Provinsi Maluku Utara meliputi cagar alam 

budaya di Kota Ternate, Kota Tidore, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten 

Halmahera Selata, dan Kabupaten Halmahera Utara. 

Provinsi Maluku Utara berkomitmen mendukung pencapaian target nasional 

untuk kawasan konservasi perairan seluas 20 juta ha pada tahun 2020. Dukungan 

tersebut diterjemahkan melalui pencadangan beberapa kawasan konservasi, 

termasuk salah satunya adalah Wilayah Perairan Laut Kepulauan Sula di 

Kabupaten Kepulauan Sula. Kabupaten Kepulauan Sula merupakan kabupaten 

kepulauan yang secara administrasi terletak di bagian selatan Provinsi Maluku 

Utara dengan Luas Wilayah 3.338,7 km yang terdiri wilayah daratan seluas 

1.780,3 km dan Wilayah Perairan seluas 1.558 km (Data Bappeda Kabupaten 

Kepulauan Sula, 2019 1). 

Bagian utara wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Sula berbatasan 

dengan Laut Maluku, bagian timur berbatasan dengan Laut Seram, bagian selatan 

berbatasan dengan Laut Banda, dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten 

Pulau Taliabu (Data Bappeda Kabupaten Kepulauan Sula, 2019). Perairan 

Kepulauan Sula memiliki tiga ekosistem penting yaitu terumbu karang, lamun, 

dan ekosistem mangrove sebagai habitat sumber daya ikan dan biota lainnya. 

Potensi terumbu karang di Kepulauan Sula terbilang cukup tinggi, beberapa lokasi 

yang memiliki potensi tinggi dijadikan sebagai lokasi wisata selam dan snorkeling 

seperti di Tanjung Waka, Pulau Lifmatola dan Pulau Sambiki. Selain pemanfaatan 

terumbu karang, masyarakat Kepulauan Sula telah memanfaatkan ekosistem 

mangrove untuk dijadikan sebagai wisata pendidikan ekosistem mangrove di Desa 

Pohea dan Kampung Baru.  

Perairan Kepulauan Sula merupakan jalur migrasi penting bagi setasea 

(mamalia laut) khususnya lumba-lumba (spotted dolphin, spinner dolphin) dan 

juga paus (beaked whale, orcas whale) dan setasea kecil (Kahn, 2017). Selain itu, 
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perairan Kepulauan Sula memiliki Potensi perikanan yang cukup tinggi baik ikan 

pelagis besar, ikan pelagis kecil, dan ikan demersal yang menjadi sumber mata 

pencaharian nelayan atau masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Beberapa 

lokasi perairan di Kepulauan Sula diidentifikasi sebagai lokasi pemijahan ikan 

kakap, ikan kerapu, ikan napoleon, ikan kulit pasir dan ikan kuwe’ (giant 

trevally).  

Populasi penyu dijumpai cukup besar dan merupakan potensi terbesar yang 

dimiliki Kepulauan Sula. Perairan Kepulauan Sula merupakan habitat penting 

bagi populasi penyu khususnya penyu sisik dan penyu hijau. Terdapat juga 

beberapa pantai peneluran penyu di sekitar pantai Pulau Lifmatola, Pantai utara 

Pulau Mangoli, dan Pantai Tanjung Waka. Bahkan menurut penduduk desa di 

Pulau Mangoli disebutkan terdapat pantai peneluran penyu belimbing (leatherback 

turtle) yang penting untuk dikonfirmasi (Welly dkk., 2017; Ihsan dkk., 2018; 

Kasman dkk., 2019). 

Ekosistem dan Sumberdaya Hayati yang ada di Pantai Teluk Klimason ini 

antara lain meliputi Vegetasi, Terumbu Karang, Padang Lamun dan Fauna serta 

spot wisata mangrove, pasir putih, batu tebing. Peluang Investasi yang ada di 

Pantai Teluk Klimason ini sangat potensial untuk dikembangkan terutama 

Budidaya Kelautan, dan kawasan wisata bahari. seperti dengan menghadirkan 

fasilitas-fasilitas hunian rekreasi snorkeling dan diving baik itu dibagian air 

maupun pesisir pantai.serta fasilitas penelitian perikanan dan kelautan. Oleh 

karena itu penulis berkesempatan dengan ingin, misalnya dengan menghadirkan 

suatu objek wisata berupa Resort dan saranan penilitan perikanan sebagai faktor 

penunjang sehingga, selain aktifitas rekreasi juga  dapa menampung aktifitas 

penelitian pada kawasan konservatif perikanan tersebut Konsep Ekowisata 

Arsitektur ini adalah suatu bentuk wisata yang bertanggung jawab terhadap 

kelestarian area yang masih alami (natural) memberi manfaat secara ekonomi dan 

mempertahankan kelestarian budaya masyarakat setempat. 
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Dengan begitu pentingnya sebuah aset wisata yang nantinya dapat menarik 

devisa dari luar negeri maupun domestik guna meningkatkan pendapatan Desa 

maupun harkat hidup masyarakat sekitar Pulau Pagama, terutama masyarakat di 

Desa Waisum Kepulauan Sula, sehingga penulis berpikir untuk diadakan suatu 

perancangan objek wisata pantai, yaitu Kawasan Wisata Resort di Pantai Teluk 

Klimason Kebupaten Kepulaua Sula dengan Pendekatan Ekowisata. 

1.2.   Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam 

perancangan ini adalah ; 

1. Bagaimana Merancang Fasilitas Kawasan Resort dengan potensi kelautan 

setempat.? 

2. Bagaimana merancang Kawasan Wisata Resort Pantai Teluk Klimason di 

Kebupaten Kepulaua Sula dengan Pendekatan Ekowisata? 

1.3.   Tujuan dan Manfaat Perancangan 

1.3.1.  Tujuan perancangan 

Tujuan dari Perancangan Kawasan Wisata Resort Pantai Teluk Klimason 

di Kebupaten Kepulaua Sula adalah : 

a) Untuk Merancang Fasilitas Kawasan Resort dengan potensi 

kelautan setempat. 

b) Untuk merancang Kawasan Wisata Resort Pantai Teluk Klimason 

di Kebupaten Kepulaua Sula dengan Pendekatan Ekowisata. 

1.3.2. Manfaat Perancangan 

Ada beberapa manfaat pada perancangan yaitu : 

1. Manfaat Bagi Pemerintah : 

a. Membantu pemerintah dalam meningkatkan tarif hidup 

perekonomian melalui konsep kepariwisataan. 

b. Dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah 

setempat melalui pariwisata. 
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2. Manfaat Bagi Masyarakat : 

a. Tersedianya fasilitas yang sesuai dengan standar dan tingkat 

keamanan yang terjamin, serta tersedianya fasilitas yang memadai. 

b. Sebagai sarana perekonomian dan pelestararian sumber daya alam 

masa depan. 

c. Mewujutkan masyarakat yang berbudaya dalam kesempatan kerja 

dan pendapatan daerah/masyarakat. 

d. Secara tidak langsung menanamkan rasa cinta terhadap alam dan 

budaya dalam masyarakat. 

e. Sebagai pusat rekreasi. 

 

1.4.   Ruang Lingkup Perancangan 

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan dan 

manfaat perancangan, maka ruang lingkup dari perancangan, yakni di fokuskan 

pada tiga poin diantaranya ; 

1. Penguatkan sarana dan prasarana. 

2. Perancangan lansekap kawasan. 

3. Fasade bangunan. 

1.5.   Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam proses perancangan adalah sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat 

Perancangan, Ruang Lingkup Perancangan, serta Sistematika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Menjelaskan tentang Teori-teori yang terkait dengan Perancangan Kawasan 

Wisata Resort Pantai Teluk Klimason di Kebupaten Kepulaua Sula diantaranya, 

Teori Lansekap, Teori Pariwisata, (Fisik dan non-fisik), serta teori-teori lainnya. 
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BAB III METODE PERANCANGAN 

Menjelaskan tentang Lokasi Perancangan, Teknik Pengumpulan Data, Analisis, 

Konsep Perancangan, serta Kerangka Berfikir. 

BAB IV TINJAUAN OBJEK PERANCANGAN 

Menjelaskan tentang pengkajian terhadap kondisi objek perancangan serta 

memberikan tenggapan terhadap permasalahan yang didapat untuk menghasilkan 

sebuah dasar pemikiran. 

BAB V ANALISA DAN KONSEP 

Menjelaskan tentang dasar-dasar pemikiran serta uraian transformasi dari suatu 

pemahaman teoritis kearah analisa dan konsep serta pengkajian sketsa-sketsa ide 

bentuk menjadi suatu desain yang memiliki makna. 

BAB VI PENUTUP 

Bagian ini membuat tentang kesimpulan dan saran terkait dengan dari hasil 

Perancangan Kawasan Wisata Resort Pantai Teluk Klimason di Kebupaten 

Kepulaua Sula. 


