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Abstrak—Yang dimaksud dengan Resort adalah suatu 
bentuk arsitektur dengan tipologi bangunan penginapan 
yang memberikan panorama keindahan alam pesisir 
pantai dengan didukung beberapa fasilitas olahraga, 
relaksasi, dan fasilitas rekreasi guna menciptakan 
suasana yang tenang, damai, nyaman bagi 
pengunjungnya. Resort akan dirancang berdasarkan  
analogi mangrove, karena di sekitar lahan resort 
terdapat tanaman mangrove dengan jenis Rhizhopora 

Spp. 
 Metode yang digunakan pada proses perancangan 

resort ialah metode problem solving process oleh George 
Polya. Metode dimulai  dari pemahaman masalah dan 
data-data yang ada di lokasi. Hal ini sesuai dengan 
pemerintah Kabupaten Gresik yang menghadapi 
masalah terkait kondisi alam Pulau Bawean khususnya 
Pulau Gili Timur. 

Untuk memenuhi proses perancangan nantinya, akan 
menggunakan konsep analogi Mangrove. Dimana 
mangrove sendiri memiliki keistimewaan seperti 
bentukan mangrove maupun karakter mangrove 
diambil untuk membuat konsep resort-nya.  Resort akan 
dihadirkan dalam nuansa yang nyaman, memiliki nilai 
privasi yang tinggi, dan mencoba untuk merasakan new 
experience dari yang pernah ditemui sebelumnya. 
 
Kata Kunci− analogi; experience;  mangrove; pariwisata; 
relaksasi 
 

I . PENDAHULUAN 
Berdasarkan faktanya, Indonesia merupakan negara 
yang memiliki kawasan pesisir sangat luas, karena 
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis 
pantai sepanjang 81.000 km. Kawasan pesisir yang 
terdiri dari berbagai ekosistem pendukung seperti 
ekosistem hutan mangrove (Gambar.1), terumbu 
karang, padang lamun dan lahan basah tersebut 
memiliki keanekaragaman hayati dan berbagai sumber 
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Gambar.1 Mangrove Rhizhopora Spp 
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daya alam seperti ikan, dan bahan-bahan tambang 
bernilai tinggi (DKP,2002).[1]  

Kawasan di pesisir Indonesia yang memiliki 
potensi wisata seperti diatas antara lain : Wakatobi 
Raja Ampat, Taman laut nasional Bunaken dan yang 
terakhir ada Karimunjawa yang muncul. Di Pulau 
Jawa yang memiliki potensi serupa hanya ada di 3 
tempat yaitu : di Pulau Tidung (Jakarta), di Pulau 
Karimunjawa (Jepara, Jawa Tengah), dan yang 
terakhir Pulau Bawean (gresik, jawa timur). Dari 3 
lokasi yang berada di Pulau jawa yang paling minim 
untuk pengembangan kawasan pesisir ialah Pulau 
bawean yang berada di kabupaten gresik.  

Kabupaten gresik mempunyai kawasan 
kepulauan yaitu pulau bawean dan beberapa pulau 
kecil disekitarnya. Pulau Bawean terletak di Laut Jawa 
antara Pulau Jawa dan Kalimantan.[2] Dengan keadaan 
alam yang menunjang untuk dijadikan  peluang 
dikembangkan menjadi kawasan wisata pesisir; seperti 
diving, snorkeling, fishing dan lain-lain .  

Prioritas peluang pengembangan wisata 
pesisir di Pulau Bawean dapat diarahkan ke beberapa 
lokasi yaitu: Pantai Tanjung Geen, Taman Laut Noko,  
Pulau Gili Timur (Gambar.2), Pantai Mayangkara, dan 
Pantai Labuhan..[3]. Dari kelima lokasi tersebut yang 
memiliki ekosistem terumbu karang paling unggul dan 
memiliki view paling berbeda dari wilayah di Pulau 
Bawean lainnya, adalah Pulau Gili Timur. Oleh karena 
itu pengembangan wisata-nya harus menganut konsep 
dasar pengembangan berwawasan lingkungan, 
berbasis masyarakat, serta kondisi ekonomi strategis 
setempat. 

II. METODA PERANCANGAN 
Berangkat dari isu yang telah disampaikan 

sebelumnya mengenai Pengembangan Kawasan 

Pesisir di Pulau Gili Timur Bawean dengan konteks 

wisata yang mengalami beberapa kesulitan terkait 
kondisi alam daerah pariwisatanya yang beragam, 
nilai budaya orang bawean yang sangat tinggi 
sehingga sulit untuk menerima budaya asing/baru. 
Dalam pariwisata ditujukan sebagai sektor andalan 
yang mampu mengembangkan dan meningkatkan 
daya saing kepariwisataan serta sumber daya manusia 
dan peran serta masyarakat /swasta. Dalam hal ini 
arsitektur berperan penting di bidang kepariwisataan 
untuk dapat mewujudkan semua hal tersebut.Terkait 
dengan program pemerintah Kabupaten Gresik untuk 
mengembangkan dan mewadahi pariwisatanya  maka 
metode yang dirasa tepat adalah metode Problem 

Solving Process dari George Polya.[4] Metode ini 
dimulai  dari pemahaman masalah dan data-data yang 
ada di lokasi. Berikut merupakan tahapan-tahapan 
pada metode problem solving process oleh George 
Polya (Gambar .3).[1]  

 

Pada tahapannya, ada 4 ,yakni : 

A. Tahap Understanding The Problem 

B. Tahap Devising a plan 

C. Tahap Carrying out the plan 

D. Tahap Looking back 

Gambar .3 Diagram Metode Problem Solving 

Process by George Polya 

Gambar.2 Lokasi P.Gili Timur Bawean 
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A. Understanding The Problem 

Dalam tahap ini, merupakan tahap dimana harus memahami 
terlebih dahulu bagaimana masalahnya berdasarkan data dan 
kondisi yang ada di lapangan. 

Masalah yang dihadapi terkait konteks lokasi dalam hal ini 
adalah kondisi jalan setapak (Gambar.4) yang berada di dalam 
obyek wisata sangat kurang memadai . Hal ini disebabkan 
karena kondisi daripada wilayahnya yang sangat luas dan 
penduduk yang tersebar tidak merata. Lahan yang 70% lebih 
digunakan sebagai perkebunan dan pertanian (Gambar.5) serta 
hutan bebas dengan vegetasi paling banyak adalah pohon jati 
dan tumbuhan jenis umbi-umbian. bagian selatan untuk menuju 
ke pulau gili timur bagian utara.atau dapat melewati belakang 
permukiman penduduk lewat arah barat. Atau mungkin bisa 
langsung mengakses dengan menggunakan perahu dari 
dermaga sangkapura ke pulau gili timur yang bagian utara.  Hal 
ini merupakan  alternatif pengganti jalan setapak yang dirasa 
juga kurang memadai dan kurang terjamin dari segi keamanan. 
Kurang memadainya fasilitas jalan dalam kawasan wisata ini 
membuat perjalanan menuju lokasi Lahan Resort semakin sulit 
dan memakan waktu yang cukup lama.Selain itu juga ada 
beberapa masalah yang ada di lahan ini yaitu, lahan di Pulau 
gili timur sangat luas , beberapa ekosistem seperti terumbu 
karang (Gambar.6) masih banyak dan tersebar mengelilingi 
Pulau Gili Timur Bawean , vetegasi jenis mangrove juga hanya 
tumbuh beberapa di pinggiran pantai Gili Timur dan penataan 
vegetasi masih semprawut . 

B. Devising a Plan 

Kemudian merumuskan rencana yang paling tepat/ sesuai 
untuk mengatasi masalah berdasarkan pada data dan potensi 
yang ada. 

Data-data yang diperoleh seperti data yang terkait konteks 
sejarah dan lokasi, keunikan obyek dan daya tarik wisata, 
digunakan untuk menonjolkan potensinya melalui desain 
arsitektural. Lalu untuk kriteria pengunjung dan jumlah 
pengunjung digunakan untuk mengetahui program, aktivitas 
dan daya tampung yang selanjutnya digunakan sebagai bahan 
acuan untuk mendesain. Sementara data-data lain terkait 
dengan jenis tanah, surut terendah dan pasang tertinggi  dan 
lainnya digunakan sebagai bahan acuan dalam proses 
mendesain terkait segi keamanan sehingga akan menciptakan 
rasa aman dan nyaman bagi pengunjung. Selain itu juga proses 
pembentukan ide tidak terlepas dari tujuan awal pengembangan 
kawasan pesisir Pulau gili timur bawean yang  bersifat Eco 

Tourism yang menjaga keutuhan alam setempat. 

C. Carrying out the plan 

Kemudian masalah akan diselesaikan dengan menelaah 
apakah cara berpikir atau rencana sudah cocok dan benar untuk 
mengatasi masalah tersebut. Setelah penyelesaian 

Gambar.4 Kondisi jalan setapak 

cGambar.5 View pertanian tampak atas 

Gambar.6 Ekosistem terumbu karang 
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masalah maka akan muncul hasil berupa gagasan atau desain 
dimana hal ini akan ditelaah lebih lanjut dengan melihat proses 
awal pemahaman masalah hingga akhirnya menemukan solusi 
Pada bagian ini akan muncul hasil desain namun belum bisa 
dikatakan sebagai desain akhir sehingga desain masih bisa di 
koreksi lebih lanjut kesesuaiannya untuk memecahkan masalah 
dan menampilkan potensi-potensi yang ada. 

D. Looking back 

Ini adalah tahapan terakhir dimana hasil desain telah 
dikoreksi ulang dengan melihat kembali isu, masalah dan 
potensi disertai dengan data pendukung dan teori-teori terkait. 
Sehingga hasil akhir dari desain ini akan sesuai dengan tujuan 
awal pengembangan kawasan pesisir Pulau Gili Timur Bawean 
dengan objek rancang Resort. 

III. PENERAPAN ANALOGI MANGROVE DAN 
HASIL RANCANGAN  

Persoalan utama resort ini adalah konsep sirkulasi. Dimana 
Konsep sirkulasi mengadopsi dari morfologi bentuk akar 
mangrove Rhizhopora Spp. Sirkulasi dibuat seperti fase dari 
morfologi mangrove Rhizophora Spp (Gambar.7) yang 
menjadikan resort ini seperti mangrove dapat dilihat dari 
sirkulasi cottage dan bangunan utama .Sirkulasi dibuat seperti 
fase pada mangrove karena perancang ingin merancang sebuah 
resort yang didasari pada lingkungannya sendiri (juga 
bermaksud untuk tujuan konservasi).Sekitar 10 % dari Pulau 
Gili Timur merupakan wilayah ekosistem hutan mangrove, 
dengan keadaan hutan mangrove yang sangat memprihatinkan 
(sebagian kering  dan  akhirnya gugur).Berikut ini merupakan 
langkah-langkah bagaimana membentuk sistem sirkulasi yang 
menggunakan fase dari morfologi Mangrove Rhizhophora Spp.                   

Pada sirkulasi dari dermaga ke arah resort & dive centre 
menggunakan pola fase 1, dimana mangrove mulai tumbuh dan 
membelah pada akarnya.Hal ini diterapkan pada sirkulasi luar 
(terdapat percabangan di masing-masing tujuan). 
(Gambar.8&9) 

Pada sirkulasi dari luar ke dalam resort (Gambar.10) 
menggunakan pola fase  2 dimana mangrove  bergerak  dari luar 
(bawah) kemudian     perlahan menuju ke bagian tengah (akar 
menjalar  - akar ke samping  - akar ke dalam tanah) batang yang 
bercabang ke arah atas tangkai dan daun. (Gambar.11&12) 
  

Gambar 7. Diagram Schematic morphology of mangrove 

Gambar 8.Sprouting propagule 

 

Gambar 9. Sirkulasi dari dermaga utama ke resort 

 

Gambar 12. Perbesaran dari akses sirkulasi 
 

Gambar 11. Sketsa dari dermaga ke resort  berdasarkan akar mangrove 
 

Gambar 10. sirkulasi dari luar ke dalam resort (sirkulasi dalam) 

FASE 1 
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Antar tulang daun tidak sejajar, masing-masing 
berjumlah ganjil dan genap (5-6 tulang daun) (Gambar. 13) 
yang diterapkan pada sirkulasi resort apung.(Gambar .14). 

Berikut ini merupakan hasil dari rancangan resort yang 
menggunakan konsep analogi mangrove rhizopora spp, 
diantaranya terdapat gambar rancangan (Gambar 15&16) 
,gambar eksterior (Gambar.17&18)  maupun gambar 
interior (Gambar 19) dari konsep resort. 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Gambar 16.Siteplan dari rancangan resort 

 

Gambar 15. Perspektif  Bird Eye View 
 

Gambar 14. Sirkulasi radial  
berdasarkan akar mangrove 
 

 
 
 

               Gambar 13. Rhizhopora Stylosa 
Leaf 

 

Berdasarkan Rhizophora Stylosa Leaf 
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IV. KESIMPULAN/RINGKASAN 
Resort Mangrove di Pulau Gili Timur Bawean  adalah 

suatu bentuk arsitektur dengan tipologi bangunan penginapan 
yang memberikan panorama keindahan alam pesisir pantai 
dengan didukung beberapa fasilitas olahraga, relaksasi, dan 
fasilitas rekreasi guna menciptakan suasana yang tenang, 
damai, nyaman bagi pengunjungnya (wisatawan).  

Tujuan dibentuknya resort ini adalah untuk 
menawarkan alternatif dalam pemenuhan kebutuhan wisata 
pesisir pantai yang bernuansa privat. Wisata pesisir pantai 
merupakan alternatif dalam kebutuhan rekreasi (wisata), 
hiburan dan pemenuhan akan ketenangan psikis serta sebagai 
sarana untuk mengetahui dan mempelajari bahwa pesisir pantai 
merupakan bagian dari alam yang harus tetap terjaga 
keberadaannya.Hasil penerapan analogi mangrove akan 
memberikan kesan yang alami , new experience daripada resort 
lainnya, dan kebutuhan akan privasi yang lebih. 
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Gambar 19. Interior kamar Cottage superior 
 

Gambar 17. Sirkulasi menuju area resort 
 

Gambar 18. Sirkulasi Servis 
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