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Abstrak 

Kabupaten Tulungagung memiliki banyak sekali potensi wisata pantai baik yang sudah ditemukan maupun yang 

belum ditemukan. Pengembangan wisata pantai-pantai yang baru ditemukan menjadi tujuan dari pemerintah 

Kabupaten Tulungagung  yang tertuang dalam Peraturan daerah Kabupaten Tulungagungno 2 tahun 2007 tentang 

rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tulungagung tahun 2017-2027. Didukung oleh 

pembangunan JLS yang melewati Kabupaten Tulungagungsehingga semakin banyak wisata pantai baru ditemukan. 

Misalnya pantai gemah yang hingga hari ini menajadi penyumbang PAD yang potensial, tetapi karena baru 

ditemukan sehingga fasilitas untuk menunjang kegiatan pengunjung dan mitigasi tsunami belum dikelola secara 

baik. Pengebangan pantai gemah ini akan berfokus pada penambahan fasilitas penunjang kegiatan pegunjung dan 

juga penerapan mitigasi tsunami yang sesuai untuk wilayah pantai gemah. Penanaman pohon mangrove merupakan 

salah satu upaya penerapan mitigasi tsunami, selain itu hutan mangrove akan digunakan sebagai objek wisata 

tambahan sekaligus pembeda dari wisata pantai yang lain. Penggunaan board walk trail juga menjadi solusi dari 

penerapan jalur evakuasi untuk kepentingan mitigasi tsunami dan permasalahan sirkulasi pada tapak. 

Pengembangan wisata pantai ini menjadi suatu fasilitas yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dan 

kenyamanan bagi wisatawan yang ingin datang ke Kabupaten Tulungagunguntuk menikmati wisata pantainya. 

desain yang digunakan nantinya akan berpedoman pada mitigasi tsunami sehingga mencipkan wisata pantai yang 

berbeda dan juga aman.  

Kata kunci – wista, pantai, mitigasi tsunami, mangrove 

Abstract 

Tulungagung Regency has a lot of potential for coastal tourism, both discovered and undiscovered. The 

development of newly discovered coastal tourism is the goal of the Tulungagung Regency government as stated in 

the Tulungagungno Regency Regional Regulation 2 of 2007 concerning the 2017-2027 Tulungagung Regency 

tourism development master plan. Supported by the construction of the JLS which passes through Tulungagung 

Regency so that more and more new beach tourism is found. For example, Gemah Beach is a potential PAD 

contributor, but because it has just been discovered, the facilities to support visitor activities and tsunami mitigation 

have not been managed properly. Gemah beach development will focus on adding facilities to support visitor 

activities and also implementing appropriate tsunami mitigation for the gemah beach area. Planting mangrove trees 

is one of the efforts to implement tsunami mitigation, besides that mangrove forests will be used as an additional 

tourist attraction as well as a differentiator from other coastal tourism. The use of the board walk trail is also a 

solution for implementing evacuation routes for the benefit of tsunami mitigation and circulation problems at the 

site. The development of beach tourism is a facility that aims to provide services and comfort for tourists who want 

to come to Tulungagung Regency to enjoy beach tourism. The design used will be guided by tsunami mitigation so 

as to create different and safe coastal tourism. 

Keywords – tourism, beach, tsunami mitigation, mangrove 
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PENDAHULUAN 

 Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di 

Indonesia yang memiliki banyak potensi wisata 

khususnya wisata pantai. Menurut pembagian 

wilayah tujuan wisata (WTW), Jawa Timur 

berada padajalur perjalanan pariwisata yang 

cukup berpotensi dlaam pariwisata dan memiliki 

banyak obyek wisata yang menjadi tujuan wisata 

nasional, sehingga Jawa Timur termasuk 

kaawasan yang strategis dalam perjalnan 

wisatawan nasional, salah satunya adalah 

Kabupaten Tulungagungyang memiliki letak 

geografis sangat menguntungkan Dimana 

Kabupaten Tulungagungmemiliki banyak wisata 

alam yang dapat dikembangkan. Letaknya yang 

berbatasan langsung dengan samudera hindia 

sehingga wilayah pantainya yang sangat 

berpoten 

Pemerintah Kabupaten Tulungagung mulai 

serius mengembangkan potensi pariwisata 

seiring terbukanya akses infrastruktur melalui 

Jalur Lintas Selatan ke wilayah paling selatan 

Provinsi Jawa Timur. Salah satu pariwisata yang 

merasakan dampak dari pembangunan JLS adalah 

pariwisata bahari yaitu pantai gemah.  Menurut 

Syahri Mulyo, Bupati Tulungagung, dulu pantai 

gemah tidak pernah terdengar namanya dikalangan 

masyarakat tetapi semenjak dibukanya JLS akses 

menuju pantai gemah sudah terbuka dengan 

lebar dan mudah dijangkau dengan kondisi jalan 

yang mulus. sekarang Pantai Gemah menjadi 

ikon baru. 

Pantai gemah yang berada di desa/kecamatan 

besuki ini menjadi tujuan utama destinasi wisata 

di Kabupaten Tulungagungmeskipun termasuk 

pantai yang baru itemukan dan bukan menjadi 

kawasan prioritas pengembangan wisata 

menururt RTRW Kabupaten tulungagung, 

Tetapi potensi yang dimiliki dan minat 

masyarakat yang tinggi menjadikan pantai 

gemah ini menjadi objek wisata yang potensial 

untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan pantai 

gemah memiliki potensi alam yang indah tedapat 

pohon pinus yang berjejer rapih di pinggir 

pantai, karakteristik pantai gemah landai 

sehingga cocok untuk wisata keluarga, pantai 

gemah juga memiliki pasir putih yang terhampar 

luas serta pemandangan yang indah, pantai 

gemah terkenal dengan spot sunrise dan sunset 

terbaik, dan juga pantai gemah lokasinya 

berdekatan dengan objek wisata lain seperti 

pantai mbayem dan pantai klatak.  

Lokasi pantai gemah yang berbatasan langsung 

dengan dengan samudera hindia membuat pantai 

gemah di tetapkan menjadi kawasan yang rawan 

tsunami, hal tersebut sudah tertuang di RPJMD 

kabupaten tulungagung. Hingga saat ini fasilitas 

pantai gemah baik dari segi akomondasi ataupun 

dari segi penerapan mitigasi tsunami masih 

dinilai kurang, hal tersebut mendorong 

pemerintah Kabupaten Tulungagungsegera 

mengembangkan fasilitas yang ada dipantai 

gemah sehingga dapat memberikan pelayanan 

kenyamanan untuk para pengunjung. 

Pengembangan pantai gemah akan didesain 

sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan 

fasilitas para pengunjung dengan tetap 

menerpakan mitigasi tsunami yang nantinya 

akan menjadi objek wisata pelengkap di pantai 

gemah sehingga menambah daya tarik peminat 

wisatawan. 

PERMASALAHAN 

Dari latar belakang diatas dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Masih ada lahan di pantai gemah yang belum 

dikelola secara maksimal untuk memenuhi 

fasilitas pengunjung. 

2. Sirkulasi pejalan kaki dan pengendara  

bercampur sehingga menimbulkan kemacetan 

di didalam area wisata dan membahayakan 

bagi pejalan kaki. 

3. Parkir kendaraan berada dikawasan pantai 

sehingga mempersempit ruang gerak  

pengunjung pantai. 

4. Penerapan pantai gemah belum menerapkan 

mitigasi tsunami sesuai anjuran RTRW 

kabupaten tulungagung. 

Rumusan masalah yang muncul dari identifikasi 

masalah diatas adalah: 

1. Bagaimana mendesain kawasan pantai gemah 

agar semua lahan dapat dimanfaatkan untuk 

memenuhi fasiltas yang dibutuhkan 

pengunjung? 

2. Bagaimana mendesain kawasan wisata pantai 

gemah menjadi objek wisata yang tidak 
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hanya menarik tetapi juga siaga becana 

tsunami? 

RUANG LINGKUP  

1. Fungsi 

a. Utama 

Fungsi utama disini adalah fungsi 

yang mewadahi seluruh kegiatan, 

yaitu wisata pantai (bahari), wisata 

darat, dan wisata mangrove. 

b. Penunjang 

Fungsi pendukung merupakan 

fungsi-fungsi yang mendukung 

fungsi utama. Beberapa fungsi 

pendukung yaitu Penginapan berupa 

resor bintang 3, Lestoran, Taman. 

c. Pelengkap 

Fungsi pelengkap/servis merupakan 

fungsi yang melengkapi kebutuhan 

pengunjung secara general seperti 

parker, pusat oleh-oleh, tempat 

ibadah, toilet, cafeteria. 

2. Pengguna 

wisata pantai gemah ini nantinya akan 

diperuntukan untuk masyarakat umum 

baik dari dalam daerah ataupun luar 

daerah yang ingin berwisata dipantai 

tetapi ingin nuansa yang berbeda dari 

wisata pantai yang ada di kabupaten 

tulungagung. Wisata pantai in juga 

diperuntukan untuk warga sekitar yang 

ingin mencari nafkah di wisata pantai 

gemah. 

3. Lokasi 

Pengembangan wisata pantai ini berada 

di pantai gemah di desa Soireng, 

Keboireng, Kec. Besuki, Kabupaten 

Tulungagung, Jawa Timur. Pantai ini 

memilik kebisingan yang cukup rendah 

karena jauh dari pemukiman dan jalan 

raya yang sepi. 

Berikut adalah data-data terkait lokasi 

pantai gemah yang diperoleh dari hasil 

wawancara dengan pengelola dan hasil 

dari survey lapangan: 

1. Lokasi     :  

Soireng, Keboireng, Besuki, 

Kabupaten Tulungagung, Jawa 

Timur 

2. Batasan Lahan  :  

• Utara   :Pantai Mbayem 

• Timur  :samudera hindia 

• Barat   : Jalur Lintas Selatan 

• Selatan: Pantai Kelatak 

3. Luas lahan  : 10m 

4. Panjang pantai  : 470ha 

5. Struktur tanah   :  

Tanah Alluvial coklat tua keabuan 

dengan kedalaman hingga 90cm 

6. Vegetasi pantai : Pohon pinus  

7. Kemiringan pantai : Landai 

8. Budaya  : Upacara adat 

Labuh Laut 

9. Aktivitas   :  

Bermain pasir, berjemur, berenang, 

bermain  jetsky, bermain banana 

boat, naik perahu, atv, flying fox, 

wisata kuliner, motor trail 

10. Fasilitas  : 

Toilet,gazebo,mushalla,warung 

makan,kios oleh-oleh, area parkir, 

wahana permainan 

11. Mitigasi tsunami : 

Papan peringatan rawan tsunami, 

papan cara menghadapi tsunami 

,dan jalur evakuasi,   

12. Sumber air bersih : PDAM 

13. MEE  : Tiang Listrik 

14. Jalan  : Paving 

15. Struktur bangunan : Sementara   
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MANFAAT PENELITIAN  

1. Bagi peneliti 

a. Dapat memambah portofolio dan ilmu 

baru yang sangat bermanfaat 

b. Menumbuhkna rasa tanggungjawab 

profesi dalam diri sendiri dengan hasil 

karya yang dicapai 

2. Untuk Institusi Pendidikan Tinggi 

a. Dapat menjadi tolak uku rpencapaian 

prestasi program studi 

b. Dapat memajukna institusi perguruan 

tinggi dalam ha kerjasama untuk realisasi 

hasil karya dengan dinas terkait seperti 

pariwisata dan kebudayaan 

3. Untuk pengelola pariwisata 

a. Dapat menjadi destinasi wisata yan lngka 

dan diminati banyak pengunjung  

b. Dapat menjadi reverensi dalam 

pengembangan wisata pantai kedepanya  

 

METODELOGI  

 
Bagan 1. Alur Pemikirn 

Sumber: Analis Penulis 

 

 

 

 

KONSEP ARSITEKTURAL 

 

Gambar 1. Konsep Dasar 

Sumber: Analis Penulis 

 

Akses menuju tapak  hanya ada satu jalan yaitu 

hanya melalui jls sehingga untuk akses keluar 

masuk pengunjung juga hanya melalui satu sisi 

saja. Tetapi diberikan jarak yang cukup jauh 

untuk keluar masuknya agar tidak menimbulkan 

kemacetan di pintu masuk. 

 

Gambar 2. Konsep Enterence 

 Sumber: Analis Penulis 

Permasalahan yang ada pada tapak sebelumnya 

adalah bercampurnya sirkulasi manusia dan 

pengendara kendaraan menjadi satu sehingga 

rawan terjadi kemacetan di dalam site dan 

membahayakan pejalan kaki. Sehingga system 

sirkuasi dibuat terpisah. 
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Gambar 3, Konsep Sirkulasi 

Sumber: Analis Penulis 

1. Memberi pejalan kaki sepanjang alur 

gerak 

2. Lokasi parkir kendaraan hanya pada sisi 

depan kawasan wisata sehingga tidak 

mengganggu sirkulasi pejalan kaki.  

3. Board walk trail digunakan sebagai jalur 

sirkulasi pejalan kaki dan juga 

digunakan sebagai jalur evakuasi saat 

terjadi bencana, sehingga jalurnya 

dibuat sederhana untuk memudahkan 

saat evakuasi. 

Parkir pada pantai gemah ini akan dipisahkan 

menurut jenisnya. seperti bis, sepedah motor dan 

juga mobil. Parkir hanya akan berada di bagian 

Depan tapak yang menghadap ke jalan JLS agar 

tidak menganggu view dan aktivitas yang ada 

didalam tempat wisata.  

 

Gambar 4. Konsep Parkir 

Sumber: Analis Penulis 

Parkir bus dan mobil menggunakan pola parkir 

Membentuk sudut  90
0
  agar memudahkan 

pergerakan pengendara karena pola ini memiliki 

akses jalan lang lumayan luas. Lalu untuk parkir 

sepedah motor menggunakan pola parkir pulau 

karena sepedadh motor tidak memerlukan akses 

jalan yang lebar dan pola ini memungkinkan 

untuk dapat menampung kendaraaan lebih 

banyak 

 

Gambar 5. Konsep Vegetasi 

Sumber: Analis Penulis 

Mangrove ini akan disusun berdasarkan tempat 

tumbuh dan fungsinya, semakin tanaman 

mangrove dapat tumbuh keaarah daratan maka 

mangrove itu tidak banyak memerlukan air laut. 

Pengeompokan mangrove ini dilakukan agar 

fungsinya dapat bekerja secara maksimal saat 

terjadi bencana. 

 

Gambar 6. Konsep Material 

Sumber: Analis Penulis 

 

  

  
PARKIR BUS 

PARKIR 
 MOTOR & 

 

A 

B 

C 

 

WOOD PLANK 
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Material utama yang digunakan adalah bamboo 

dan wood plank. material ini digunakan agar 

dapat memberikan kesan natural dan juga ringan 

agar bangunan dan lingkungan sekitar dapat 

menyatu selain itu  juga memberikan kesan 

sejuk dan alami saat berada disana. Penggunaan 

material yang ringan juga membantu untuk 

mengurangi kerusakan saat terjadi gempa. 

DESAIN 

1. Penginapan  

Gambar 7. Penginapan 

Sumber: Analis Penulis 

 

2. Resepsionis  

 Gambar 8. Resepsionis 

Sumber: Analis Penulis 

  

3. Cafeteria  

Gambar 9. Cafetaria 

Sumber: Analis Penulis 

 

4. Pusat Oleh-Oleh  

Gambar 10. Pusat Oleh-Oleh 

Sumber: Analis Penulis 

 

Denah lt 1 Denah lt 2 

Denah lt 1 Denah lt 2 
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Gambar 11. System air bersih 

Sumber: Analis Penulis 

TANDON TIAP 
BANGUNAN 

TANDON AIR 
OLAHAN STP 

POMPA 

POMPATIAP BANGUNAN 

TOILET TOILET TOILET 

SUMUR BOR 

TANDON UTAMA 

FILTER 

POMPA AIR 

SHOWER & WASHTAFEL SHOWER & WASHTAFEL 

TANDON TIAP BANGUNAN 

POMPA TIAP BANGUNAN 
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Gambar 12. Sitem Air Kotor 

Sumber: Analis Penulis   

FIXTURE UNIT 

FIXTURE UNIT 

FIXTURE UNIT BAK PENAMPUNGAN 

STP 

BAK PENAMPUNGAN 
HASIL OLAHAN 
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Gambar 13.  System Pembungan Kotoran 

Sumber: Analis Penulis  

 

Gambar 14. Sistem Distribusi Listrik  

  Sumber: Analis Penulis 

TOILE
T 

BIOTANK 

PANEL INDUK 

METERAN LISTRIK 

PLN 

SUB PANEL TIAP 
BANGUNAN 

PANEL INDUK GENSET 
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 TAMPAK SITE  

Gambar 15. Tampak Selatan 

Sumber: Analis Penulis 

 

Gambar 16. Tampak Barat 

Sumber: Analis Penulis 

Gambar 17. Tampak Timur 

Sumber: Analis Penulis 

Gambar 18. Tampak Utara 

Sumber: Analis Penulis 

 

 

PRESPEKTIV 

Gambar 19. Prespektive  

Sumber: Analis Penuli
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KESIMPULAN 

Pengembangan wisata pantai gemah merupakan 

upaya pemenuhan fasilitas pariwisata di 

Kabupaten Tulungagungdengan 

mengembangkan desain pantai dengan 

penerapan mitigasi tsunami, yang dimana 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan fasilitas 

wisata pantai gemah dengan memberikan wajah 

baru dan manfaat di kalangan objek wisata 

pantai. Jurnal ini diharapkan dapat bermanfaat 

dan membantu masyarakat khususnya para 

arsitek untuk menjadi tambahan reverensi guna 

mengembangkan objek wisata lain di Kabupaten 

Tulungagungataupun di seluruh Indonesia agar 

dapat mendesain untuk memberikan 

kenyamanan beserta rasa aman untuk para 

pengunjung dan dapat menarik minat 

masyarakan untuk bekunjung. Akhir kata mohon 

maaf apabila ada terjadi kesalaahan tulisan 

ataupun desain dalam penyusunan jurnal ini. 

Terimakasih  
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