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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Judul 

  Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Siung Dengan Pendekatan 

Ekologi Arsitektur 

 

I.2 Pengertian Judul 

Pengembangan : Proses; cara; perbuatan mengembangkan; tindakan aktif 

untuk mengembangkan dari keadaan asli menuju 

kesempurnaan. (Depdikbud,1989) 

Kawasan : wilayah, daerah, ruang geografis yang memiliki fungsi dominan 

tertentu atau sistem fungsional tertentu, atau karakteristik fisik 

– non fisik tertentu. (Depdikbud,1989)  

Wisata : Bepergian bersama-sama untuk bersenang-senang. 

(Depdikbud,1989) 

Pantai Siung : merupakan salah satu kawasan wisata pantai yang berada di 

pesisir pantai selatan Gunung Kidul, 

Yogyakarta.(www.yogyes.com)  

Ekologi arsitektur : pembangunan secara keseluruhan yang melibatkan 

hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan alam 

disekitarnya. (Heinz Frick, 2007) 

 Jadi, yang dimaksud Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Siung 

dengan Pendekatan Ekologi Arsitektur adalah mengembangkan obyek wisata 

Pantai Siung yang sudah ada dengan menitik beratkan pada upaya penerapan 

pendekatan ekologi arsitektur untuk dijadikan dasar perencanaan dan 

perancangan ungkapan fisik arsitektur dimana pengembangan kawasan yang 

direncanakan dapat bersinergi dengan lingkungan ekosistem yang sudah 

tersedia sehingga dalam pengembangan kawasan wisata pantai ini tidak 
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menimbulkan dampak kerusakan lingkungan pada ekosistem pantai. 

 

I.3 Latar Belakang  

I.3.1 Perkembangan Pariwisata Di Indonesia 

Pariwisata merupakan industri yang tidak berpolusi. Dibandingkan 

dengan industri automotif, pertambangan, tekstil, dan manufaktur, industri 

pariwisata tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan. Begitulah 

yang dipercayai sampai sekarang. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanegaraman 

hayati yang sangat tinggi yang berupa sumber daya alam yang berlimpah, baik 

di daratan, udara maupun di perairan. Semua potensi tersebut mempunyai 

peranan yang sangat penting bagi pengembangan kepariwisataan, khususnya 

wisata alam. Potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam yang dimiliki 

Indonesia, antara lain berupa keanekaragaman hayati, keunikan dan keaslian 

budaya tradisional, keindahan bentang alam, gejala alam, peninggalan 

sejarah/budaya yang secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. 

Keseluruhan potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam tersebut di atas 

merupakan sumber daya ekonomi yang bernilai tinggi dan sekaligus 

merupakan media pendidikan dan pelestarian lingkungan. Sasaran tersebut di 

atas dapat tercapai melalui pengelolaan dan pengusahaan yang benar dan 

terkoordinasi, baik lintas sektoral maupun swasta yang berkaitan dengan 

pengembangan kegiatan pariwisata alam, misalnya kepariwisataan, biro 

perjalanan, pemerintah daerah, lingkungan hidup, dan lembaga swadaya 

masyarakat. 

Dalam pengembangan kegiatan pariwisata alam terdapat dampak positif 

dan dampak negatif, baik dalam masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan 

alami. Dampak positifnya antara lain menambah sumber penghasilan dan 

devisa negara, menyediakan kesempatan kerja dan usaha, mendorong 

perkembangan usaha-usaha baru, dan diharapkan mampu meningkatkan 

kesadaran masyarakat/wisatawan tentang konservasi sumber daya alam. 

Dampak positif tersebut perlu ditingkatkan. Dampak negatifnya antara lain 

gangguan terhadap Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (erosi dan 
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Gambar.I.1  
Keindahan pantai di pagi dan sore hari saat matahari terbenam 

Sumber : Dokumen pribadi 

vandalisme), dan munculnya kesenjangan sosial. Dampak negatif ini perlu 

mendapatkan perhatian dan ditanggulangi secara bersama antara pihak 

terkait. Upaya-upaya promosi juga perlu dikembangkan lebih lanjut melalui 

berbagai media oleh instansi pusat, daerah maupun swasta. 

Pembangunan pariwisata di arahkan untuk meningkatkan  kesejahteraan  

yang berkelanjutan.  Salah satu Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam adalah 

Wisata bahari atau berwisata di tepi pantai. Kegiatan wisata bahari dengan 

kesan penuh makna   bukan semata-mata  memperoleh hiburan dari berbagai 

suguhan atraksi dan suguhan alami lingkungan pesisir dan lautan   tetapi juga 

diharapkan  wisatawan dapat berpartisipasi  langsung untuk mengembangkan 

konservasi  lingkungan  sekaligus pemahaman yang mendalam  tentang seluk 

beluk  ekosistem pesisir   sehingga membentuk kesadaran  bagaimana  harus 

bersikap untuk  melestarikan wilayah pesisir dan dimasa kini  dan masa yang 

akan datang.  Jenis  wisata yang memanfaatkan wilayah pesisir dan lautan 

secara langsung maupun  tidak langsung. Kegiatan langsung  diantaranya 

berperahu, berenang, snorkeling, diving, pancing. Kegiatan tidak langsung  

seperti  kegiatan  olahraga pantai, piknik menikmati atmosfer laut  (Siti 

Nurisyah, 1998).  Konsep wisata bahari di dasarkan pada view, keunikan alam, 

karakteristik ekosistem, kekhasan seni budaya  dan karaktersitik  masyarakat 

sebagai kekuatan dasar  yang dimiliki oleh masing-masing daerah.  Wheat ( 

1994) berpendapat bahwa  wisata bahari  adalah pasar khusus  untuk orang 

yang sadar akan lingkungan  dan tertarik  untuk mengamati alam.  

I.3.2 Pantai Siung, Gunung Kidul, Yogyakarta 
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Pantai Siung terletak di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, berjarak 

sekitar 35 km dari Wonosari dengan prasarana jalan aspal sampai di tepi 

pantai. Pantai Siung merupakan cekungan laut yang di apit dengan dua bukit 

dengan tebing spesifik sehingga memungkinkan sebagai lokasi olah raga 

panjat tebing dan merupakan surga bagi para climbers climbers (pemanjat 

tebing) karena memiliki + 250 jalur pemanjatan dengan didukung panorama 

laut yang indah. disini juga pernah diselenggarakan Asian Climbing Gathering 

(Olah raga panjat tebing tingkat asia) pada tahun 2004 yang diikuti 80 peserta 

dari beberapa negara asia seperti Thailand, Jepang, Cina, Malaysia. Pantai ini 

sudah didukung dengan infrastruktur yang baik, salah satunya adalah jalan 

sebagai akses kendaraan. 

Selain jalan, tersedia juga kendaraan umum, seperti mini bus, angkutan 

kota  untuk mempermudah transportasi. Pantai Siung dikembangkan melalui 

hasil swadaya masyarakat setempat sejak tahun 1992, hingga kemudian pada 

tahun 2004 pemerintah daerah setempat meresmikan sebagai objek wisata. 

Berdasarkan survei pribadi dengan penduduk setempat, Pantai Siung 

merupakan suatu potensi bagi masyarakat setempat, juga bagi pemerintah 

daerah bila dikembangkan ekowisata dengan baik. Mengingat lokasi tersebut 

juga sering difungsikan untuk kegiatan – kegiatan yang berskala international. 

Untuk pengembangan yang dilakukan tidak hanya sebatas membangun 

infrastruktur saja, tetapi juga diperlukan suatu penataan kawasan pantai 

tersebut supaya bisa menarik pengunjung lebih banyak lagi.  

I.3.3 Ekologi Arsitektur pada Kawasan Wisata Pantai 

Wilayah pesisir pantai merupakan daerah pertemuan antara darat dan 

laut; ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, 

yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan 

perembesan air asin; sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih 

dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi 

dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat 

seperti penggundulan hutan dan pencemaran (Soegiarto, 1976; Dahuri et al, 

2001). Dari  definisi ini memberikan suatu gambaran, betapa kompleksitas 

aktivitas ekonomi dan ekologi yang terjadi di wilayah pantai. Kompleksitas 

aktivitas ekonomi seperti perikanan, pariwisata, pemukiman, perhubungan, dan 
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sebagainya memberikan tekanan yang cukup besar terhadap keberlanjutan 

ekologi wilayah pesisir  pantai seperti ekosistem mangrove, padang lamun, 

terumbu karang ataupun ekosistem alam lainnya. Tekanan yang demikian 

besar tersebut jika tidak dikelola secara baik akan menurunkan kualitas dan 

kuantitas sumberdaya yang terdapat di wilayah pesisir. Oleh karena itu, dalam 

proses pengelolaan maupun pengembangan suatu kawasan wisata pantai 

seorang perancang diharapkan memperhatikan kondisi ekosistem yang sudah 

ada supaya kualitas lingkungan yang ada bisa meningkat. 

Dalam konteks sistem ekologi, wilayah pesisir dan laut berfungsi sebagai 

sistem pendukung kehidupan berupa daerah asuh dan menjadi habitat bagi 

sejumlah besar hewan dan tumbuhan yang menjadi penunjang kehidupan 

manusia. Wilayah pesisir juga berfungsi sebagai pelindung alami dari dinamika 

proses kelautan dan iklim yang seringkali tidak dapat diduga. Selain itu, 

keterkaitan wilayah pesisir dan laut sangat berpengaruh terhadap keberadaan 

dan kesehatan habitat dan rantai makanan. Jadi, tidak berfungsinya sistem 

ekologi wilayah pesisir akan berakibat pada tidak mulusnya roda dinamika 

komponen sistem yang lain yang ada dalam wilayah pesisir dan laut, termasuk 

dinamika pemanfaatannya (Oleh: Dr. Tiene Gunawan1, Menata Ruang Laut 

Terpadu hal 69, 2004). 

Dalam hal ini ekologi arsitektur yang digunakan sebagai tolak ukur 

pengembangan kawasan merupakan salah satu prinsip perancangan yang 

memasukkan aspek lingkungan sebagai salah satu pertimbangan utama dalam 

desainnya. Disisi lain tujuan dari ekologi arsitektur ini adalah untuk 

menemukan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan arsitektur 

sehingga menjamin keberlangsungan hubungan yang sinergi antara manusia, 

kawasan ataupun bangunan (arsitektur) dan lingkungan secara global. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ecoregional Planning Associate, The Nature Conservancy Indonesia 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



V-18 
 

I.4 Permasalahan dan Persoalan  

I.4.1 Permasalahan : 

Bagaimana mengembangkan kawasan wisata Pantai Siung, Gunung 

Kidul dengan pendekatan ekologi arsitektur agar dapat mengakomodasi  

kegiatan wisata, juga dapat meningkatkan kunjungan wisata ke Pantai Siung. 

 

I.4.2 Persoalan :  

· Bagaimana mengembangkan kawasan wisata Pantai Siung, Gunung Kidul 

yang dapat mewadahi aktivitas yang direncanakan serta dapat memenuhi 

keinginan pengembangan kawasan wisata baik oleh masyarakat pemukim 

pesisir pantai selatan maupun pemerintah setempat 

· Bagaimana mengembangkan kawasan wisata yang sesuai dengan prinsip 

ekologi arsitektur namun dapat juga memenuhi kebutuhan dan fungsinya 

sebagai suatu area wisata.  

· Bagaimana menempatkan dan menampilkan  bentuk dan karakter bangunan 

– bangunan yang akan direncanakan supaya  mencerminkan suatu kawasan 

wisata pantai yang berekologi.  

· Bagaimana penataan utilitas yang dapat menjawab dan melayani kebutuhan 

yang ada pada kawasan tersebut .  

 

I.5 Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

I.5.1 Tujuan  

Untuk mengembangkan kawasan wisata Pantai Siung, Gunung Kidul 

dengan konsep pengembangan ekologi arsitektur pada kawasan tersebut agar 

dapat mengakomodasi kegiatan wisata serta meningkatkan sarana dan 

fasilitas yang dibutuhkan kawasan, namun tetap menjaga ekosistem 

lingkungan pantai dengan baik. 

I.5.2 Sasaran 

· Konsep pengembangan kawasan Pantai Siung, Gunung Kidul dengan 

pendekatan ekologi arsitektur yang dapat mengakomodasi semua kegiatan 

yang direncanakan di dalamnya. 
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· Konsep pengolahan tapak dan tata ruang kawasan (mikro maupun makro) 

yang dapat mendukung kawasan sebagai kawasan wisata pantai yang 

menerapkan ekologi arsitektur.   

· Konsep karakter dan tampilan bangunan yang dapat merepresentasikan 

sebuah kawasan ekowisata pantai yang berekologi dengan lingkungannya.  

· Konsep utilitas yang dapat melayani kebutuhan yang ada di kawasan. .  

 

I.6 Batasan dan Lingkup Pembahasan 

I.4.1 Batasan Pembahasan :  

Pembahasan hanya dibatasi  pada masalah-masalah yang berkaitan 

dengan penyusunan konsep pengembangan  kawasan wisata Pantai Siung, 

Gunung Kidul dengan pendekatan ekologi arsitektur pada kawasan tertsebut. 

Maksud dibatasinya area adalah agar analisis yang dikerjakan dapat 

terkonsentrasi pada area/daerah yang dimaksud dengan permasalahan-

permasalahan yang ada dalam hal ini lingkup pembahasan yang dikemukakan 

adalah hal-hal yang  berhubungan dengan bidang arsitektural.  

I.4.2 Lingkup Pembahasan : 

Pembahasan hanya pada lingkup disiplin ilmu arsitektur sementara hal – 

hal di luar disiplin  ilmu arsitektur sejauh masih berkaitan dan berpengaruh 

pada perwujudan konsep perencanaan dan perancangan akan digunakan 

sebagai penunjang. Pembahasan diarahkan sesuai dengan tujuan dari 

sasaran yang telah ditentukan dan hendak dicapai.  

 

I.7  Metode Pembahasan  

I.7.1 Perolehan Data 

1. Data Primer 

a. Observasi (pengamatan) terhadap kondisi eksisting kawasan wisata 

pantai yang nantinya dijadikan objek pengembangan. 

b. Wawancara dengan penduduk setempat untuk menggali lebih banyak 

informasi tentang kawasan wisata Pantai Siung dan perkembangannya 
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2. Data Sekunder 

a. Studi literatur tentang Ekologi arsitektur dan penerapannya pada 

kawasan wisata pantai 

b. Data dari dinas pariwisata Kabupaten Gunung Kidul untuk melengkapi 

data non fisik dan data fisik eksisting site yang dijadikan sebagai objek 

pengembangan. 

c. Obyek karya ilmiah produk tugas akhir dan produk sayembara sebagai 

bahan perbandingan. 

I.7.2 Analisis dan Sintesis 

1. Mengadakan pengelompokkan data yang dibutuhkan 

2. Mengidentifikasikan masalah-masalah yang berhubungan dengan  tujuan 

dan sasaran pembahasan. 

3. Mengadakan analisis pendekatan masalah sebagai usaha untuk 

memecahkan permasalahan yang ada. 

4. Mengumpulkan alternatif penyelesaian yang tepat untuk kemudian 

ditransfer ke dalam konsep perencanaan dan perancangan. 

  

I.8 Sistematika Pembahasan 

TAHAP I  Pendahuluan 

Pada pendahuluan  ini meliputi juga pembahasan mengenai 

pengertian, latar belakang,  permasalahan dan persoalan, tujuan dan 

sasaran, metoda serta sistematika 

TAHAP II   Tinjauan Teori  

Melakukan tinjauan berdasarkan literature/teori yang akan digunakan 

mengenai pendekatan ekologi arsitektur terhadap objek yang akan 

dirancang. 

TAHAP III  Tinjauan Data Lokasi 

Melakukan tinjauan mengenai data – data yang dibutuhkan terkait  

lokasi objek yang akan dirancang. 

TAHAP IV Gagasan Pengembangan 
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Mengemukakan tinjauan perencanaan pengembangan kawasan 

wisata Pantai Siung, Gunung Kidul terkait dengan prinsip 

perancangan ekologi arsitektur. 

TAHAP V  Analisis Pendekatan Konsep Perencanaan & Perancangan 

Proses penentuan konsep kawasan wisata Pantai Siung, Gunung 

Kidul yang akan dirancang melalui analisis terhadap user dan site 

untuk mendapatkan suatu kesimpulan mengenai peruangan, orientasi 

bangunan, pencapaian, tampilan bangunan, tata massa, utilitas dan 

struktur. 

TAHAP VI  Perumusan Konsep Perencanaan & Perancangan 

Pendekatan konsep yang merupakan kesimpulan dari analisis fisik 

dan non fisik berupa konsep yang akan menguraikan tentang 

pendekatan tata massa, gubahan massa dan bentuk ruang. 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

 

II.1 Tinjauan Pariwisata dan Kawasan Wisata Bahari 

II.1.1 Tinjauan Pariwisata 

Pariwisata adalah semua kegiatan masyarakat yang berhubungan 

dengan wisatawan. Pada umumnya kegiatan-kegiatan ini meliputi 4 sektor, 

antara lain : 

a. Sektor daya tarik wisata (tourist attraction) 
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Sesuatu daerah akan dikunjungi oleh wisatwan bila di daerah itu memiliki 

sesuatu yang menarik bagi calon wisatawan. Daerah yang memiliki daya 

tarik dan dikunjungi oleh wisatawan itu ialah daerah tujuan wisata (tourist 

destination). 

b. Sektor angkutan wisata 

Untuk mengunjungi daerah wisata, wisatawan harus mengadakan 

perjalan dari tempat kediamannya ke daerah wisata. Untuk itu harus ada 

kegiatan di dalam masyarakat yang berupa angkutan wisata. 

c. Sektor pelayanan wisata 

Wisatawan dalam perjalanan dari tempat kediamannya sampai kembali 

lagi, membutuhkan bermacam – macam pelayanan dari orang lain. 

Pelayanan itu diperlukan agar wisatawan dapat melaksankan 

perjalanannya dengan baik dan nyaman. Misalnya saja bila wisatawan 

merasa lapar maka sangat dibutuhkan fasilitas untuk makan dan minum 

juga fasilitas untuk beristirahat, bermalam  serta dilengkapi juga dengan 

fasilitas lavatory. 

d. Sektor promosi dan pemasaran 

Meskipun ada daya tarik, ada fasilitas angkutan dan pelayanan, seorang 

calon wisatawan tidak akan mengadakan perjalanan wisata bila tidak 

mengetahui adanya informasi suatu lokasi wisata yang menarik di suatu 

daerah. Oleh karena itu perlu adanya kegitan promosi suatu lokasi wisata 

ke luar daerah baik melalui biro wisata ataupun melalui iklan mandiri. 

 

 

II.1.2 Komponen Kawasan Wisata 

Merupakan bagian dari atraksi wisata yang harus ada pada suatu 

kawasan wisata. Komponen wisata tersebut antara lain sebagai berikut : 

a. Daya Tarik Wisata atau Objek Wisata 

Merupakan suatu komponen utama dalam kawasan wisata karena daya tarik 

wisata adalah faktor yang menstimulasi orang untuk datang mengunjunginya. 

Daya  tarik ini berupa : 

1) Site Attraction , daya tarik wisata yang berasal dari kondisi lingkungan sekitar 

kawasan wisata baik fisik maupun non fisik, dengan jenisnya  meliputi : 
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· Daya Tarik Alamiah (Natural Amenities)  

Berupa : iklim, cuaca, sinar matahari, bentang alam dan panoramanya, 

serta potensi biotis. 

· Karya Cipta Manusia (Man Made Supply) dan Tata Cara Hidup 

Masyarakat (Way of Life). Merupakan segala hal yang terkait dengan 

aturan, norma dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di 

masyarakat pada suatu daerah tertentu. 

2) Event Attraction, daya tarik wisata akibat diselengggarakannya suatu 

kegiatan tertentu, seperti kebudayaan, olah raga, maupun kegiatan lain yang 

bersifat ilmiah. 

b. Pelaku Kegiatan 

Merupakan orang-orang yang melakukan aktifitas di kawasan wisata tersebut. 

Pelaku kegiatan terbagi atas 3 bagian yaitu : 

1) Pengunjung 

· Pengunjung Umum, yaitu pengunjung yang datang ke kawasan wisata 

semata-mata untuk tujuan wisata, seperti bersantai, menikmati objek wisata 

dan fasilitas yang ada, tanpa tujuan yang lain yang bersifat khusus. 

· Pengunjung Khusus, yaitu pengunjung yang maksud kedatangannya bukan 

untuk tujuan wisata dimana tujuan wisata bukanlah merupakan prioritas 

utama kunjungannya. Seperti para peneliti, perlombaan olah raga dan 

budaya, dll.  

 

2) Pengelola 

Merupakan orang atau badan hukum yang bertanggung jawab terhadap 

penyelenggaraan dan pelaksanaan kawasan wisata serta melaksanakan 

kegiatan tata laksana operasionalisasi kawasan wisata. 

3) Masyarakat Setempat 

Peran serta masyarakat setempat sangat diperlukan dalam suatu kawasan 

wisata, untuk membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan 

kesejahteraan hidupnya serta menerapkan prinsip “menguntungkan 

masyarakat tuan rumah”. 

c. Fasilitas Wisata 
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Meliputi : 

1) Sarana Wisata, merupakan semua fasilitas yang memberikan pelayanan 

pada pengunjung baik langsung maupun tidak langsung, yang 

keberadaannya sangat tergantung pada kunjungan wisatawan.2 

2) Prasarana Wisata, merupakan segala bentuk fasilitas umum atau fasilitas 

dasar yang memungkinkan sarana wisata untuk hidup dan berkembang, 

serta dapat memberi pelayanan pada wisatawan maupun masyarakat 

sekitarnya.3 

Jenis dari fasilitas wisata antara lain sebagai berikut : 

· Fasilitas Atraksi dan Kegiatan, sebagai fasilitas bagi wisatawan untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan rekreasi. 

· Fasilitas Akomodasi untuk wisatawan dari berbagai jenis seperti cottege, 

hotel, homestay, camping ground, dan sebagainya. 

· Fasilitas Pelayanan Wisata, seperti restourant, toko pengecer barang-

barang sehari-hari, souvenir shop, bank, travel biro perjalanan, kantor 

informasi dan promosi wisata, dan sebagainya. 

· Fasilitas Pelayanan Sosial, seperti polisi, pemadam kebakaran, pos 

pelayanan kesehatan,dan sebagainya. 

· Fasilitas Transportasi dan hal-hal yang terkait seperti jaringan jalan, 

angkutan wisata, penyewaan kendaraan, fasilitas parkir, fasilitas pedestrian 

dan sebagainya. 

· Fasilitas utilitas publik, seperti sistem penyediaan air bersih, tenaga listrik, 

jalur-jalur lalu lintas, sistem pembangunan limbah, sistem telekomunikasi, 

dan sebagainya. 

 

Dalam kegiatan pariwisata ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh 

bagi masyarakat sekitar ataupun bagi pemerintah daerah setempat, antara 

lain : 

a. Keuntungan dari segi ekonomi 

o memberikan pekerjaan dan penghasilan kepada daerah  setempat 

dimana pariwisata dikembangkan 
                                                 
2 Drs. Oka A Yoeti, “Pangantar Ilmu Pariwisata”, Airlangga, Bandung, 1985 
3 Ibid 
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o menghasilkan devisa bagi negara yang bersangkutan (khususnya untuk 

pariwisata international) 

o sebagai salah satu perangsang bagi pengembangan aktiviatas ekonomi 

lainnya, misalnya aktivitas pertanian. 

b. Keuntungan dari segi budaya dan lingkungan hidup 

o sebagai motivator yang dapat membantu membiayai dalam 

pemeliharaan tempat wisata  

o sebagai motivator untuk menghidupkan kembali pola-pola budaya yang 

ada 

o memberikan dorongan untuk memperbaiki dan mempertahankan 

lingkungan hidup yang bersih dan menarik, karena hal ini penting bagi 

berhasilnya pariwisata, dan pariwisata adalah ”suatu industri yang tak 

berasap” 

o tukar-menukar kebudayaan, khususnya bagi wisatawan dari luar 

daerah. 

o mengembangkan kemampuan teknis dan pengelolaan dari penduduk 

setempat dengan memperkerjakan mereka di bidang pariwisata. 

Selain keuntungan yang merupakan manfaat positif dari kegiatan 

pariwisata, jika pariwisata tidak dikembangkan dengan baik maka dapat 

menimbulkan masalah-masalah, antara lain seperti : 

a. Masalah ekonomi 

o Pengembangan pariwisata dapat mengakibatkan harga-harga yang 

tinggi di daerah-daerah setempat, termasuk harga tanah. 

o Biaya pembangunan prasarana bisa menjadi sangat tinggi. 

b. Masalah budaya dan lingkungan  

o pengotoran lingkungan karena terlalu ramainya pengunjung yang tidak 

menjaga ekosistem lingkungan 

o adanya pengembangan dan perubahan yang terlalu cepat bagi 

penduduk setempat untuk mengerti, kesulitan untuk menyesuaikan diri 

untuk ikut ambil bagian didalamnya. 

o kurang tersedianya sarana dan prasarana yang baik menyebabkan 

masalah-masalah kesehatan dan pertentangan-pertentangan sosial. 
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Oleh karena intu untuk mengurangi adanya dampak negatif dalam 

pengembangan suatu area wisata, perencanaan fisik pariwisata harus 

mempertimbangkan komponen-komponen fisik pokok dari pengembangan 

pariwisata, antara lain: 

a. Potensi –potensi pariwisata (tourism resource)dan atraksi-atraksi khusus 

serta aktivitas-aktivitas yang ada kaitannya. 

b. Tempat-tempat akomodasi para wisatawan dari berbagai jenis, misalnya : 

hotel, cottage, homestay, ataupun tempat-tempat berkemah. 

c. Fasilitas-Fasilitas wisatawan dan pelayanan-pelayanan yang ada 

hubungannya, misalnya restoran, swalayan, bank, biro wisata. 

d. Fasilitas-Fasilitas wisatawan dan pelayanan-pelayanan sosial, misalnya 

kantor polisi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan. 

e. Sarana dan prasarana transportasi 

f. Sistem pelayanan kepentingan umum termasuk penyediaan tenaga 

listrik, pembuangan air, sampah, juga pelyanan komunikasi. 

 

II.1.3 Pariwisata Bahari. 

Salah satu wilayah sumber daya   wisata  yang  sangat    potensial yakni 

wilayah pesisir karena mempunyai kekayaan dan keragaman  yang tinggi  

dalam berbagai bentuk  alam, struktur historis, adat,  budaya  dan berbagai 

sumber daya yang lain yang terkait dengan pengembangan kepariwisataan. 

Hal ini  merupakan karunia dan anugerah Tuhan untuk dapat dikembangkan 

bagi kesejahteraan manusia. Karena sebagai mahluk yang termulia  di beri 

kuasa untuk memanfaatkan alam serta segala isinya dengan penuh 

tanggung jawab. Alam dan sekitarnya  dengan berbagai keragaman  yang 

tinggi seperti wilayah  pesisir mempunyai   nilai atraktif  yang  wajib dikelola 

dan dikembangkan bagi kesejahteraan  melalui pariwisata bahari. 

Keragaman  daerah pesisir untuk pariwisata bahari  berupa bentuk alamnya  

dan juga keterkaitan ekologisnya dapat menarik minat wisatawan baik untuk 

bermain, bersantai atau  sekedar menikmati pemandangan.   

Wisata bahari merupakan suatu bentuk wisata  potensial  termasuk di 

dalam kegiatan “Clean industry” . Pelaksanaan wisata bahari yang berhasil 

apabila memenuhi berbagai komponen  yakni terkaitnya  dengan kelestarian 
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lingkungan alami,  kesejahteraan  penduduk yang mendiami wilayah 

tersebut, kepuasan pengunjung yang menikmatinya dan keterpaduan  

komunitas dengan area pengembangannya (Siti Nurisyah, 1998).  Dengan  

memperhatikan  komponen tersebut  maka wisata bahari  akan memberikan 

kontribusi nyata bagi  perekonomian masyarakat (Niki,2002.) 

     Pembangunan pariwisata di arahkan untuk meningkatkan  

kesejahteraan  yang berkelanjutan.  Wisata bahari  dengan kesan penuh 

makna   bukan semata-mata  memperoleh hiburan dari berbagai suguhan 

atraksi dan suguhan alami lingkungan pesisir dan lautan   tetapi juga 

diharapkan  wisatawan dapat berpartisipasi  langsung untuk 

mengembangkan konservasi  lingkungan  sekaligus pemahaman yang 

mendalam  tentang seluk beluk  ekosistem pesisir   sehingga membentuk 

kesadaran  bagaimana  harus bersikap untuk  melestarikan wilayah pesisir 

dan dimasa kini  dan masa yang akan datang.  Jenis  wisata yang 

memanfaatkan wilayah pesisir dan lautan secara langsung maupun  tidak 

langsung. Kegiatan langsung  diantaranya berperahu, berenang, snorkeling, 

diving, pancing. Kegiatan tidak langsung  seperti  kegiatan  olahraga pantai, 

piknik menikmati atmosfer laut  (Siti Nurisyah, 1998).  Konsep wisata bahari 

di dasarkan pada view, keunikan alam, karakteristik ekosistem, kekhasan 

seni budaya  dan karaktersitik  masyarakat sebagai kekuatan dasar  yang 

dimiliki oleh masing-masing daerah.  

Wilayah pesisir di   Indonesia sangat potensial untuk di manfaatkan untuk 

kegiatan wisata Bahari  baik secara langsung  maupun tidak langsung. 

Pengembangan wisata bahari di dasarkan kepada kondisi lokal spesifik  

dengan melibatkan masyarakat sekitarnya  akan berkelanjutan. Perencanaan 

dan Pengembangan wisata bahari  harus dilakukan secara terpadu  sesuai 

dengan kondisi lokal spesifik,  ekologis, bentang alam, adat dan budaya yang 

merupakan komponen ciptaan Allah untuk dapat dikelola, dimanfaatkan 

sebaik mungkin  demi kemuliaan Pencipta dan kehidupan manusia di dunia 

(Niki, 2002)  

    Orientasi pemanfaatan utama pesisir  dan lautan serta  berbagai 

elemen pendukung lingkungannya  merupakan suatu bentuk perencanaan 

dan pengelolaan kawasan secara terpadu  dalam usaha mengembangkan  
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kawasan wisata. Cultural   dan physical aspect merupakan  suatu kesatuan 

yang terintegrasi yang saling mendukung sebagai suatu kawasan wisata  

bahari.  Gunn (1993) mengemukakan bahwa suatu kawasan wisata  yang 

baik dan berhasil  bila secara optimal didasarkan kepada  empat aspek yaitu 

: 

o mempertahankan kelestarian lingkungannya 

o meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut 

o menjamin kepuasan pengunjung 

o meningkatkan keterpaduan dan unity pembangunan  masyarakat di 

sekitar   kawasan dan zone pengembangannya.  

     Disamping ke – 4  aspek di atas kemampuan daya dukung untuk 

setiap kawasan wisata berbeda-beda sehingga perencanaan secara spatial 

akan bermakna. Secara umum ragam daya dukung  wisata bahari meliputi :  

1).  Daya dukung ekologis ;Pigram (1983) dalam Nurisyah, S  dkk (2001) 

mengemukakan bahwa daya dukung ekologis sebagai tingkat maksimal 

penggunaan suatu kawasan .  

2).  Daya dukung  fisik. Suatu kawasan wisata merupakan jumlah maksimum  

penggunaan atau kegiatan yang diakomodasikan  dalam areal tanpa 

menyebabkan kerusakan atau penurunan kualitas.  

3)  Daya dukung sosial. Suatu kawasan wisata dinyatakan sebagai batas 

tingkat maksimum dalam jumlah dan tingkat penggunaan  dimana  

melampauinya akan menimbulkan penurunanan dalam tingkat kualitas  

pengalaman atau kepuasan. 

4)  Daya dukung rekreasi merupakan suatu konsep pengelolaan  yang 

menempatkan kegiatan rekreasi  dalam berbagai objek yang terkait dengan 

kemampuan kawasan. 

 

II.2 Tinjauan Pendekatan Ekologi Arsitektur 

II.2.1 Latar Belakang Pendekatan 

Faktor energi menambah suatu pijakan baru untuk memahami 

perencanaan arsitektur secara lebih baik. Tetapi sebenarnya, subyek 

arsitektur dan konteks lingkungannya bukanlah suatu hal yang baru, karena 

tujuan dari suatu desain adalah untuk meningkatkan kualitas dari hasil 
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arsitektur dan lingkungannya. Dalam perspektif lebih luas, lingkungan yang 

dimaksud adalah lingkungan global alami yang meliputi unsur bumi, udara, 

air, dan energi yang perlu dilestarikan. Arsitektur ekologis merupakan salah 

satu tipologi arsitektur yang berorientasi pada konservasi lingkungan alami. 

Arsitektur ekologis muncul akibat adanya fakta bahwa terjadinya 

peningkatan temperatur global (Global Warming atau Greenhouse Effect)  

yang akan memicu kerusakan serius pada bumi. Fenomena tersebut 

disebabkan oleh peningkatan polusi udara berasal dari industri manufaktur, 

transportasi, bangunan untuk menunjang kehidupan modern manusia. Selain 

itu, arsitek seringkali mengabaikan fakta bahwa bangunan adalah pengguna 

energi yang terbesar di dunia. Lebih dari setengah penggunaan energi di 

dunia didedikasikan untuk bangunan, mulai dari konstruksi, bahan bangunan, 

hingga saat bangunan beroperasi, perawatannya, hingga dihancurkannya. 

Apabila dilakukan “lifecycle analysis” sebuah bangunan, akan terlihat 

berbagai dampaknya terhadap lingkungan dan dapat disimpulkan bahwa 

biaya keseluruhan dari arsitektur yang tidak berkelanjutan adalah juah lebih 

tinggi daripada yang “sustainable”. Contohnya, bahan cladding alumunium 

tidaklah “cost-effective” dalam jangka panjang, apabila seluruh biaya mulai 

dari penambangannya diperhitungkan. Keprihatinan ini yang mendorong 

timbulnya pemikiran baru dalam perancangan arsitektur yang kemudian 

dikenal sebagai arsitektur ekologis/ekologi arsitektur (eco-architecture). 

Menurut Prof. Steffen Lehmann 4, “eco-architecture” bukanlah langgam 

arsitektur. “Eco-architecture” adalah paradigma bagaimana arsitektur dapat 

berperanserta dalam pembangunan berkelanjutan, dan bagaimana para 

arsitek membuat keputusan dan menetapkan prioritas. Dasar pemikiran 

ekologis sepatutnya menjadi dasar pengambilan keputusan dalam arsitektur. 

Tujuan dari arsitektur ekologis ini adalah untuk menemukan solusi terhadap 

permasalahan yang berkaitan dengan arsitektur sehingga menjamin 

keberlangsungan hubungan yang sinergi antara manusia, bangunan 

(arsitektur) dan lingkungan secara global. 

 

                                                 
4 www.alambina.com 
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II.2.2 Pengertian Desain Ekologi Arsitektur 

Ekologi arsitektur dapat didefinisikan sebagai suatu pemikiran yang 

bertujuan untuk menyelesaikan masalah pembangunan rumah atau tempat 

tinggal (bangunan) sebagai kebutuhan kehidupan manusia dalam hubungan 

timbal balik dengan lingkungan alamnya. 

Lingkungan alam merupakan bagian dari proses ekologi yang 

merupakan bentuk konservasi terhadap alam sekitar untuk membantu 

terjadinya keseimbangan alam antara alam yang terbangun dengan alam 

aslinya. 

Arsitektur ekologis menghasilkan keselarasan antara manusia dengan 

lingkungan alamnya. Arsitekur ekologis adalah istilah holistik yang sangat 

luas dan mengandung bidang-bidang telaah lain seperti arsitektur surya, 

arsitektur biologis, arsitektur bionik serta pembangunan berkelanjutan.5  

Walaupun demikian, pembangunan (arsitektur) dapat dipastikan 

mempengaruhi lingkungan alam dan sekitarnya. Arsitektur ekologis 

merupakan arsitektur yang hendak merusak lingkungan sesedikit mungkin. 

 

II.2.3 Unsur Pokok eko-arsitektur 

Bagi banyak manusia tradisional materi selalu terdiri atas empat unsur 

yaitu udara (angin), air (banyu), tanah/bumi (lemah) dan api/energi (geni). 

Menurut perhitungan masa kini hal itu jauh lebih rumit dari pada empat hal 

tersebut. Akan tetapi hal tersebut  dianggap sebagai awal pembicaraan 

hubungan timbal balik antara gedung dengan lingkungan. 6 

1. Udara 

Bumi, tanaman, hewan, bangunan dan manusia penghuninya 

membutuhkan daur udara. Oksigen dan beberapa gas fungsional lain disedot 

paru-paru melalui susunan lubang ventilasi. Sisa udara berupa 

karbondioksida dan gas buang lainnya diserap tanaman untuk mengolahnya 

lagi menjadi oksigen. Udara dari luar yang penuh debu dan bersuhu tidak 

nyaman, perlu disaring oleh daun-daun perpohonan serta suhunya 

dinyamankan oleh uap air yang keluar dari mulut daun. Akan tetapi, 
                                                 
5 Heinz Frick, ”Dasar-dasar arsitektur ekologis”. Kanisius, Yogyakarta, 2006. 
6 Heinz Frick, ”Dasar-dasar arsitektur ekologis”. Kanisius, Yogyakarta, 2006. 
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Peredaran air alami yang utuh 

menguntungkan tanaman dan menambah 

air tanah sebagi penampung air alam 

 

Penguapan ± 40% air hujan 

hujan 

Air tanah ± 50% air hujan 
 

pencemaran lingkungan oleh manusia yang terjadi sejak awal industrialisasi 

meningkat sangat tajam yang menyebabkan sistem pembersihan udara 

secara alami tidak berfungsi lagi secara sempurna. Disamping itu, 

pencemaran udara juga menimbulkan efek samping pemanasan global dan 

lubang ozon 

Pencemaran udara dapat diatasi dengan cara mencuci atau 

mengikat. Proses mencuci udara berarti dibutuhkan hujan yang cukup 

banyak dimana tetes-tetes air mengikat partikel debu dan kemudian debu 

tersebut akan mengikat dengan tanah. Tanaman memiliki sifat mengikat 

debu pada permukaan daunnya. Dengan demikian, pada lahan hijau 

tanaman dapat menyaring 85% debu yang ada, seperti : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Air 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam sebuah perencanaan dan perancangan yang ekologis, 

peredaran alami air harus diperhatikan untuk menjaga agar aliran air yang 

besar di alam ini tidak berubah. Seluruh air di bumi sebaliknya dikembalikan 

Susunan udara alami Susunan udara tercemar 

Nitrogen (79%), Oksigen (20%), 

gas-gas mulia, Karbondioksida 

Nitrogen, Oksigen, gas-gas mulia (seperti 

Argo, dan lain-lain), Karbondioksida 

Runtut dari : sulfurdioksida, 

karbonmonoksida, nitrogenoksida, 

ozon(<120µg/m3 ), hidrokarbon, 

debu 

Sulfurdioksida (lipat 2-20 kali), 

karbonmonoksida (lipat 5-200 kali), 

nitrogenoksida (lipat 1-50 kali), 

ozon (lipat 2-10 kali), 

hidrokarbon (lipat 1-20 kali), 

debu (lipat 3-10 kali) 

Gambar II.1 
Peredaran air 
Sumber : Heinz Frick, Dasar-dasar arsitektur ekologis , 2006. 
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ke alam. Tanah sangggup mengolah kembali air buangan sabun non 

deterjen menjadi air bersih di dalam tanah.  

Hal-hal yang dapat dilakukan dalam pengelolaan kebutuhan akan air 

adalah :  

· Mendukung peredaran alami air tanah yang sangat penting dengan 

melakukan penanaman vegetasi atau mempertahankan vegetasi alami 

tapak sehingga peredaran alami air tanah tidak mengalami gangguan. 

· Membersihkan buangan air limbah dari rumah tangga. Sebagai alternatif 

yang mudah dan murah adalah dengan menerapkan azas “daur ulang” 

yaitu dengan mengalirkan air buangan limbah dari septic tank menuju 

kolam yang telah ditanami enceng gondok. Tanaman ini mampu 

membersihkan air limbah sekaligus mempertinggi mutu kimia air dan 

mengurangi jumlah bakteri. 

 3. Energi 

Dalam kehidupannya, manusia tidak pernah lepas dari kebutuhan akan 

energi. Penggunaan energi yang tidak terkendali menyebabkan adanya 

pemborosan energi yang sebenarnya dapat disimpan untuk generasi 

mendatang, adanya kelebihan pembakaran yang menyebabkan berlebihnya 

kandungan karbondioksida maupun karbonmonosida di atmosfer yang 

mengakibatkan terjadinya efek rumah kaca dan pemanasan global. 

Pembangkitan energi dalam bentuk apapun selalu membebani lingkungan 

alam. Energi dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu energi yang 

terbarukan dan energi yang tidak terbarukan, menurut tabel berikut (Dasar-

dasar arsitektur ekologis , Heinz Frick, 2007: 65). 

Energi yang terbarukan Energi yang tidak terbarukan 

Sumber energi Potensial Sumber energi Cadangan 

Tenaga surya aktif 

Tenaga surya pasif 

Tenaga air (global) 

Tenaga angin (9m/dtk) 

Kayu bakar 

Biogas etanol/boidesel 

1,2 kW/m2 

1,2 kW/m2 

2,8.106 MW 

0,2 kW/m2 

1,8 kWh/kg 

10 kWh/m3 

Batu bara 

Minyak bumi 

Minyak gas 

Tenaga nuklir 

3,23.1017 MW 

1,50.1016 MW 

9,41.1012 MW 

Tabel Penggolongan energi 
Sumber : Dasar-dasar arsitektur ekologis 
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Penggunaan energi lain adalah energi yang terkandung dalam bahan 

bangunan (embodied anergy) atau PEI (Primary Energy Index) karena 

penggunaan energi tersebut tidak dapat diteliti dengan mudah dan sering 

tidak terbayarkan sepenuhnya. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah 

sesuatu yang dibangun manusia dikemudian hari harus dibongkar lagi 

menjadi puing dan sampah. Proses pembongkaran, pengolahan maupun 

resikling selalu menuntut penambahan energi pada bahan bangunan 

tersebut. 

Dalam perencanaan arsitektur yang ekologis, hal-hal tersebut diatas 

perlu mendapat perhatian utama untuk memelihara keseimbangan alam. Hal-

hal yang dapat dilakukan sehubungan dengan perencanaan ekologi 

arsitektur terhadap penggunaan energi yang terkendali antara lain : 

· Mengurangi ketergantungan penggunaan sistem pusat energi listrik 

dengan pemanfaatan pencahayaan alami sebagai penerangan, maupun 

air dengan pemanfaatan dan limbah (air limbah, sampah). 

· Pemanfaatan sumber energi tak terbatas : 

- Penggunaan vegetasi dan air sebagai pengatur iklim 

- Kompromi antara orientasi terhadap sinar matahari maupun arah 

angin 

· Pemilihan bahan bangunan dengan pertimbangan : 

- Penggunaan energi sesedikit mungkin 

- Recycle dari sisa-sisa bahan bangunan 

- Minimalisasi penggunaan sumber bahan yang tidak dapat 

diperbaharui dan mengoptimalkan bahan bangunan yang dapat 

dibudidayakan. 

 4. Bumi (Sumber bahan baku dan tanah) 

Sepertiga dari manusia menghuni rumah dari tanah liat yang diambil 

dari dalam bumi (pasir, kerikil, batu-batuan, tanah liat, logam, sulfur, dan 

mineral lainnya). Mulai awal abad yang ke-19 muncul bahan bangunan 

modern seperti semen porland sebagai bahan dasar beton, baja, kaca, 

alumunium, plastik, dan bahan sintesis lainnya. Meskipun bahan ini juga 

berasal dari bahan baku bumi, namun bahan tersebut telah mengalami 

transformasi yang keadaan entropinya (merupakan istilah dalam ilmu 
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termodinamika untuk menggambarkan arah suatu proses yang tidak dapat 

memutarbalikkan) rendah. 

Eksploitasi bahan baku yang berada pada permukaan bumi biasanya 

dilakukan oleh manusia dengan cara mencuri dan meninggalkan 

kegersangan. Berkurangnya volume hutan di kalimantan cukup memberi 

gambaran bahwa perilaku manusia lebih banyak pada tindakan pemanfaatan 

alam bahkan pengrusakan tanpa menghiraukan kelestrariannya. Masalah 

bumi akhirnya bukan hanya menyangkut permasalahan eksploitasi bahan 

baku semata melainkan juga adalah sampah dengan volume yang 

meningkat tajam. Tidak hanya di rumah tangga, melainkan juga di kawasan 

industri dan pembangunan. 

Tanah sebagai tempat untuk berdirinya suatu bangunan juga turut 

mendapat perhatian dalam perencanaan ekologi arsitektur. Fungsi tanah 

selain sebagai media tumbuhnya vegetasi, juga sebagai penyimpan air dan 

mengalirkan ke area yang lebih rendah. Oleh sebab itu, perencanaan ekologi 

arsitektur mengupayakan suatu konservasi agar tanah tidak mengalami 

kerusakan dan tetap terpelihara. 

5. Flora dan Fauna 

Tekait dengan pendekatan ekologi Arsitektur keberadaan flora dan 

fauna merupakan komponen-komponen makhluk hidup selain manusia yang 

menjadi bagian sebuah ekosistem ekologi. Istilah Flora biasanya dikenal 

dengan debutan vegetasi atau tanaman baik berupa semak-semak, bunga-

bungaan maupun pepohonan. Pada proses perancangan kehadiran elemen 

vegetasi mampu meningkatkan nilai arsitektur dan lingkungan sekitar 

bangunan. Pada prinsipnya vegetasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, 

antara lain: 

No Menurut Jenis 
Vegetasi 

Menurut 
Penggunaan 

Menurut 
Fungsinya 

Contoh gambar 

1. Semak 
belukar 
sebagai 
penutup tanah 

Penghijauan 
privat 
(tanaman 
berguna) 

Fungís sosial 
sebagai ruang 
komunikasi 
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2. Perdu sebagai 
penghias dan 
perbaikan 
tanah 

Penghijauan 
semiprivat 
(pohon di 
pinggir 
jalan) 

Fungís higiene 
mental 
(creativitas, 
imajinasi) 

tanaman kenikir 
3. Pohon 

peneduh dan 
pemberi 
manfaat 
lainnya 

Penghijauan 
umum 
(taman kota) 

Fungís 
peristirahatan 
untuk melepas 
lelah 

 
Pohon ketapang 

 

 

 

II.2.4 Prinsip Desain Ekologi Arsitektur 

Pembangunan sebagai kebutuhan kehidupan manusia dalam 

hubungan timbal balik dengan lingkungan alamnya dinamakan arsitektur 

ekologis. 

 

 

 

 

 

 

 

Sebenarnya, arsitektur ekologis mengandung juga bagian-bagian dari 

arsitektur biologis (arsitektur kemanusiaan yang memperhatikan kesehatan 

penghuni), arsitektur alternatif, arsitektur matahari (dengan memanfaatkan 

energi surya), arsitektur bionik (teknik sipil dan konstruksi yang 

memperhatikan pembangunan alam), serta pembangunan berkelanjutan. 

Maka istilah arsitektur ekologis adalah istilah holistis  yang sangat luas dan 

mengandung semua bidang tersebut. 

Arsitektur 
biologis 

Arsitektur 
surya 

Arsitektur 
alternatif 

Bahan dan 
konstruksi yang 
berkelanjutan 

Arsitektur 
EKOLOGIS 

Bionic-struktur 
alamiah 

Konsep arsitektur ekologis yang holistis 
Sumber: Seri Eko-Arsitektur 1,Heinz 

Frick,2005 

Tabel Jenis-jenis vegetasi. 
Sumber: Arsitektur Ekologis. Heinz Frick 
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Arsitektur ekologis menghasilkan keselarasan antara manusia dan 

lingkungannya. Dan dalam hal ini arsitektur ekologis merupakan arsitektur 

yang hendak merusak lingkungan sesedikit mungkin. Untuk mencapai tujuan 

ini, maka titik beratnya terletak pada desain yang terpengaruh iklim, dan 

pada perhatian rantai bahan dan masa pakai bahan bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan diagram termodinamika tersebut di atas, maka bangunan 

berkelanjutan yang ekologis adalah: 

a. Hemat Energi 

Sungguh sangat ideal apabila menjalankan operasional suatu kawasan 

dengan sedikit mungkin menggunakan sumber energi yang langka atau 

membutuhkan waktu lama untuk menghasilkannya kembali pada bangunannya. 

Solusi yang dapat mengatasinya adalah desain bangunan harus mampu memodifikasi 

iklim dan  dibuat beradaptasi dengan lingkungan bukan merubah lingkungan yang 

sudah ada, Lebih jelasnya dengan memanfaatkan potensi sinar matahari sebagai 

sumber energi dan cahaya matahari sebagai pengganti lampu listrik [dimbil dari 

Green Architecture design for sustainable future, Thames and Hudson, London, p. 

70] 

  Cara mendesain bangunan agar hemat energi, antara lain : 

1. Bangunan dibuat memanjang dan tipis untuk memaksimalkan area 

pencahayaan dan mrnghemat energi listrik 

2. Memanfaatkan energi matahari yang terpancar dalam bentuk energi 

thermal sebagai sumber energi listrik dengan menggunakan alat 

Gambar II.2 
Diagram termodinamika 
Sumber: Seri Eko-Arsitektur 1 
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photovoltaic yang diletakkan diatas atap. Sedangkan atap dibuat miring 

dari atas ke bawah menuju dinding timur – barat atau sejalur dengan 

arah peredaran matahari untuk mendapatkan sinar matahari secara 

maksimal. 

3. Memasang  lampu listrik hanya pada bagian yang intensitas cahayanya 

rendah. Selain itu juga menggunakan alat kontrol pengurangan cahaya 

lampu otomatis ( dimmer control ), sehingga lampu hanya memancarkan 

cahaya sebanyak yang dibutuhkan sampai tingkat terang tertentu. 

4. Menggunakan sunscreen pada jendela yang secara otomatis dapat 

mengatur intensitas cahaya dan mencegah energi panas yang berlebihan  

masuk kedalam ruangan. 

5. Mengecat interior bangunan dengan warna cerah tapi tidak menyilaukan 

untuk meningkatkan intensitas cahaya. 

6. Bangunan tidak menggunakan pemanas buatan, semua panas dihasilkan 

oleh penghuni dan cahaya matahari yang masuk melalui lubang ventilasi. 

7. Meminimalisasikan penggunaan energi untuk alat pendingin / AC dan Lift. 

b. Memanfaatkan Kondisi Iklim dan Sumber Energi Alami 

Melalui pendekatan Ekologi Arsitektur, bangunan beradaptasi dengan 

lingkungan, bukan merubahnya. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan kondisi 

alam, iklim dan lingkungan sekitar kedalam bentuk dan pengoperasian bangunan. 

Misalnya, dengan cara : 

1) Orientasi bangunan terhadap sinar matahari 

2) Menggunakan system air pump (pemompaan angin) dan cross ventilation 

untuk mendistribusikan udara yang bersih dan sejuk kedalam ruangan. 

Caranya dengan membuat jendela diatas atap (cerobong) untuk 

menciptakan tekanan udara yang cukup tinggi diatas bangunan supaya 

udara panas yang ada didalam ruangan naik dan keluar  keatas, tekanan 

udara dalam ruangan menjadi rendah dan udara dari luar ruangan yang 

lebih segar akan masuk kedalam ruangan. [Panitia seminar Arsitektur Surya, 

2000, kumpulan makalah  Arsitektur Surya, UK Petra, Surabaya.]  

3) Menggunakan tumbuhan dan air sebagai pengatur iklim, misalnya 

membuat kolam disekitar bangunan, air kolam dipompa keatas bangunan 

dan dialirkan melalui sisi bangunan untuk mengurangi panas. 
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4) Menggunakan jendela dan sebagian atap yang bisa dibuka dan ditutup 

untuk mendapatkan cahaya dan penghawaan yang sesuai dengan 

kebutuhan. 

c. Mengurangi Penggunaan Sumber Daya Alam Baru 

  Mengurangi material bangunan seharusnya tetap mempertimbangkan 

aspek perlindungan alam dan sumber daya alam. Tidak akan cukup sumber 

daya alam baru dialam yang dapat mencukupi kebutuhan setiap generasi, 

untuk itu didalam membuat suatu bangunan perlu memperhatikan hal – hal 

seperti : 

1. Menggunakan bahan bangunan alam yang mengalami perubahan 

transformasi sederhana serta menggunakan bahan bangunan yang 

dapat diperbaharui / digunakan kembali. 

2. Membuat suatu bangunan dimana pada saat bangunan itu tidak 

berfungsi lagi, bahan –bahannya masih dapat digunakan kembali 

3. Membuat bangunan multi fungsi yang digunakan untuk berbagai 

keperluan dimasa kini dan masa mendatang, selain itu ruang –ruang 

yang ada tanpa sekat dan multifungsi sehingga dapat digunakan untuk 

keperluan bersama. 

d. Menanggapi Keadaan tapak pada Bangunan 

  Bangunan harus menyentuh bumi secara ringan. Hal ini dimaksudkan 

bahwa keberadaan bangunan baik dari segi konstruksi, bentuk dan 

pengoperasiannya tidak merusak lingkungan yang ada disekitarnya, yaitu 

dengan cara : 

1) Mempertahankan kondisi tapak dengan membuat bentuk desain yang 

mengikuti bentuk tapak yang ada. 

2) Luas permukaan dasar bangunan yang kecil, yaitu pertimbangan  untuk 

mendesain bangunan secara vertikal. Kebutuhan bangunan yang 

meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, 

mengakibatkan semakin banyak tanah yang tertutup oleh bangunan. 

Oleh karena itu desain bangunan yang dibuat secara vertikal akan 

mengurangi permukaan tanah yang tertutup oleh bangunan untuk 

melindungi siklus ekologi dan kelestarian air tanah  (perlindungan 

ekosistem). 
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3) Menggunakan material lokal dan material yang tidak merusak 

lingkungan, baik pada saat pengadaan bahan, pembuatan maupun 

pada saat sudah digunakan. 

e. Memperhatikan pengguna Kawasan Wisata 

  Antara user dan ekologi pada kawasan wisata mempunyai keterkaitan 

sangat erat. Kebutuhan akan ekologi arsitektur memperhatikan kondisi 

pemakai bangunan yang didirikan didalam perencanaan dan 

pengoperasiannya. Hal ini berkaitan dengan polusi, pemanasan global dan 

perusakan lapisan ozon. Untuk itu semua bangunan harus tidak berdampak 

kepada pemakai baik dalam hal kesehatan maupun dari segi kenyamanan 

 

Penjelasan diatas merupakan prinsip Ekologi Arsitektur yang diperlukan 

dalam menciptakan suatu kawasan dan bangunan yang peduli terhadap 

lingkungan (creating environtmental awareness). Beberapa prinsip dalam 

Ekologi Arsitektur yang diambil, disesuaikan dengan kebutuhan pada 

Kawasan Wisata Pantai Siung, Gunung Kidul, diantaranya :7 

1. Penghematan bahan baku bangunan/material (economy of resources), 

mengenai reduksi/pengurangan bahan (reduction), penggunaan kembali 

bahan (re-use), maupun pendaur ulangan bahan (recycle).  

2. Life cycle design, merupakan sebuah metoda yang digunakan untuk 

menganalisa proses pembangunan dan pengaruhnya terhadap 

lingkungan. 

3. Desain yang ramah lingkungan (humane design),  fokus pada interaksi 

manusia dengan lingkungan.  

 

Masing-masing prinsip tersebut terdiri atas strategi-strategi yang spesifik 

dan menghasilkan metode yang berbeda pula, antara lain yaitu: 

 1. Prinsip 1 : Penghematan bahan baku/material (economy of resources) 

Pada proses perencanaan suatu kawasan wisata yang cukup luas, 

pertimbangan dalam pemilihan material pembetuk kawasan. Dengan 

penghematan bahan baku bangunan akan mengurangi penggunaan bahan 

                                                 
7 Kim, Jong-jin,1998,an article : Introduction to sustainable design.  
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baku terutama bahan baku yang tidak dapat terbarukan baik dalam proses 

konstruksi maupun dalam operasional bangunan. 

Dalam sebuah proses panjang, semua bahan yang digunakan sebagai 

input bangunan akan keluar sebagai output dan akan mempengaruhi 

lingkungan. Dua hal inilah yang perlu diperhatikan dalam mendesain secara 

ekologis yang berkelanjutan (sustainable design).  

Bentuk bahan/material yang digunakan sebelum masuk kedalam 

bangunan akan berbeda ketika keluar dari bangunan. Transformasi bentuk 

ini dikarenakan oleh banyaknya proses mekanis maupun campur tangan 

manusia selama penggunaan dalam bangunan maupun pada kawasan 

wisata secara keseluruhan. 

 

2. Prinsip 2 : “Life cycle design” 

“Life cycle design” merupakan sebuah pendekatan desain yang 

mempertimbangan alam sebagai bagian dari daur hidup bangunan pada 

suatu kawasan. Secara konvensional, daur hidup sebuah bangunan pada 

suatu kawasan dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Permasalahan daur hidup tersebut tidak menyangkut persoalan 

lingkungan (baik menyangkut perolehan maupun pengolahan material) 

ataupun  pengelolaan terhadap sisa penggunaan material (reuse dan recycle 

bahan /material). 

Prinsip “life cycle design” mempertimbangkan konsekuensi yang harus 

ditanggung lingkungan dari proses pengambilan bahan/material dari alam, 

pengolahannya maupun proses pengembaliannya kembali ke alam. Strategi 

desain ini  memiliki fokus utama pada usaha untuk meminimalisir pengaruh 

negatif dari bangunan. Strategi “life cycle design” ini memungkinkan proses 

yang lebih baik dalam hal bagaimana desain bangunan, konstruksi, 

operasional, maupun pengaruhnya kedalam lingkungan. 

 
desain Proses konstruksi Operasional dan  

pemeliharaan 
Penghancuran  

Diagram II.4 Daur hidup bangunan secara konvensional 
Sumber : article “Introduction to sustainable design” 
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Masing-masing fase dalam proses pembangunan memerlukan strategi 

tersendiri karena aktivirtas yang terjadi tiap fasenya berbeda. 

 a. Fase pra pembangunan (Pre-building phase) 

Fase ini menyangkut pemilihan site, desain bangunan dan juga 

menyangkut proses penyediaan  material bangunan. Dengan pendekatan 

yang tepat yang mempertimbangan keberlangsungan lingkungan alam, 

konsekuensi yang akan ditanggung oleh lingkunganpun dapat 

dikendalikan. Misalnya  pertimbangan pada struktur yang akan digunakan, 

orientasi bangunan, lansekap dan juga material yang digunakan. 

Selain itu, proses penyediaan bahan baku/material akan 

berpengaruh terhadap keberlangsungan lingkungan, misalnya : 

penebangan kayu akan menyebabkan gundulnya hutan (deforestation), 

penambangan mineral  seperti pasir, batu, kerikil akan mengganggu 

lingkungan alam, bahkan proses pengangkutan material juga dapat 

menimbulkan polusi. Proses pengolahan material membutuhkan energi 

dan menyebabkan polusi, misalnya proses pengolahan baja dan 

aluminium membutuhkan jumlah energi yang sangat tinggi. 

 b. Fase pembangunan (building phase) 

Fase ini menunjuk pada bangunan yang secara fisik sedang 

dibangun dan mulai digunakan. Dalam strategi desain yang berpihak pada 

Pre-building phase 

Post-building phase 
Building phase 

Waste management 

Recycle 

Reuse 

Extaction 

Processing 

Manufacturing 

Transportation 
 

Construction  
 

Operation and 
Maintenance 

 

 
nature 
 

Diagram Daur hidup bangunan berdasarkan “life Cycle Design” (LCD) 
Sumber : article “Introduction to sustainable design” 
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lingkungan, pengawasan dalam proses konstruksi dan proses operasional 

sebagai salah satu langkah untuk mengurangi dampak buruk terhadap 

lingkungan. Hal lain yang perlu dipertimbangkan pula adalah menyangkut 

pengaruh bangunan terhadap kesehatan pengguna bangunan. 

 c. Fase pasca pembangunan (post-building phase) 

Fase ini dimulai ketika penggunaan terhadap bangunan telah 

berakhir. Dengan kata lain, ketika bangunan sudah tidak dapat difungsikan 

lagi. Dalam fase ini material bangunan menjadi bahan baku/material yang 

dapat digunakan untuk bangunan lain ataupun menjadi limbah/sisa-sisa 

bangunan yang akan dibuang kembali ke alam. Strategi desain yang 

ekologis mempunyai fokus pada pengurangan limbah bangunan (sekitar 

60% terdiri atas limbah padat) melalui proses pendaur ulangan (recycle) 

dan penggunaan kembali (reuse) bangunan dan material bangunan. 

 

 3. Prinsip 3 : Desain yang ramah lingkungan (humane design) 

 Prinsip yang ketiga merupakan prinsip yang paling penting dalam 

prinsip desain yang ekologis. “Humane Design’ memiliki perhatian pada 

keberlangsungan hidup dari semua unsur-unsur yang membentuk ekosistem 

termasuk pula didalamnya manusia, hewan, tumbuhan dan mikroorganisme. 

Lebih lanjut, prinsip ini berakar pada kebutuhan untuk memelihara rantai 

ekosistem agar alam bisa diselamatkan dan mampu bertahan lebih lama lagi. 

Lebih dari 70% waktu dihabiskan oleh masyarakat moderen dalam 

bangunan. Peranan arsitektur yang paling penting adalah menyediakan 

lingkungan buatan yang sehat, aman, nyaman, tenang dan produktif. 

Strategi yang menjadi fokus “humane design”  adalah meningkatkan 

kualitas hubungan antara bangunan dengan lingkungan dan antara 

bangunan dengan penghuni bangunan. 

 1. Pemeliharaan keadaan alam (Preservation natoral condition) 

Seorang arsitek harus meminimalisir dampak buruk bangunan 

terhadap lingkungan (misal perhatian pada kondisi topografi tapak, 

vegetasi yang ada dan lain-lain) 

 2. Urban design dan Site planning 
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Semua lingkungan perkotaan direncanakan secara keseluruhn 

untuk mengurangi ketergantungan terhadap energy dan air. desain yang 

diciptakan menghasilkan kualitas lingkungan yang bebas polusi dan ramah 

terhadap lingkungan (welcoming to nature). 

 3. Kenyamanan penghuni (Human comfort) 

Desain yang ekologis tidak akan menggangu kenyamanan penghuni 

bangunan. Desain yang diciptakan harus mampu meningkatkan kualitas 

kerja dan kualitas tempat tinggal penghuni. Dengan demikian, hal ini akan 

meningkatkan produktivitas, mengurangi stress dan memberikan efek 

positif yakni sehat dan nyaman. 

 

III.1.5 Metode Perencanaan Desain Eko-Arsitektur 

Tujuan utama sekaligus tantangan dalam mendesain secara ekologis 

adalah untuk menemukan solusi terbaik yang memenuhi kebutuhan manusia 

sebagai pengguna bangunan baik menyangkut  kualitas, kuantitas, fisik maupun 

psikis. Tiga prinsip dalam desain eko-arsitektur yang telah dibahas di atas 

memperlihatkan suatu hubungan yang sangat kuat antara persoalan lingkungan 

dengan arsitektur. Strategi yang berkembang dalam setiap prinsip-prinsip di atas 

memerlukan metode yang lebih spesifik. Metode-metode tersebut diharapkan 

dapat mengembangkan pemahaman bagaimana bangunan pada suatu kawasan 

dapat berinteraksi dengan lingkungan yang lebih luas, antara lain : 

 1. Metode Penghematan Bahan Bangunan Material (“economy of 

resources” methodes of application) 

Konservasi energi, air, dan material bangunan menghasilkan metode 

desain yang spesifik yang akan meningkatkan keberlangsungan lingkungan. 

(Sumber : article “Introduction to sustainable design”) 
· Konservasi energi (energy consevation) 

 a. Pemanfaatan energi dalam site (energy-conscious site planning) 

Matahari sebagai potensi energi alami. 

Letak bangunan terhadap sinar matahari 

yang paling menguntungkan bila memiliki 

arah dari timur ke barat. 

 

matahari 

Gambar II.3 
Posisi bangunan terhadap arah matahari 
Sumber : Dasar-dasar arsitektur ekologis,Heinz Frick,2005 
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 b. Penyegaran dan pemanasan udara secara pasif (passive heating and 

cooling) 

 c. Insulasi bangunan 

 d. Sumber energi alternatif 

 e. Pencahayaan alami 

 f. Pemilihan material yang memililki kandungan energi rendah 

 g. Penggunaan peralatan dan energi yang efisien 

· Konservasi air (water conservation) 

 a. Pengurangan konsumsi air (reduce consumption) 

 b. Pemanfaataan air hujan dan pemanfaatan kembali air dalam bangunan 

· Konservasi material (material conservation) 

 a. Pemanfaatan material bangunan yang dapat didaur ulang 

 b. Ketepatan ukuran, sistem dan bentuk bangunan  

 c. Pemanfaatan kembali material yang telah digunakan 

 d. Pemanfaatan kembali bahan sekali pakai (consumer goods) 

 2. Metode dalam “life cycle design” 

Prinsip “life cycle design”  terbagi dalam tiga strategi yakni pada fase 

pra pembangunan, fase pembangunan dan fase pasca pembangunan. 

Masing-masing strategi menghasilkan metode desain yang spesifik sebagai 

arsitektur yang berkesinambungan (sustainable architecture). Metode-

metode ini memiliki fokus utama pada penguarangan konsumsi material yang 

berdampak buruk terhadap lingkungan. 

· Fase pra pembangunan (pre-building phase) 

 a. Menggunakan material yang terbuat dari bahan terbarukan 

 b. Menggunakan material yang diperoleh tanpa merusak keseimbangan 

lingkungan. 

 c. Menggunakan material yang dapat didaur ulang (recycle) 

 d. Menggunakan material yang tahan lama dan mudah dalam perawatan 

· Fase pembangunan (building phase) 

 a. Meminimalkan pengaruh buruk terhadap lingkungan dengan perencanaan  

konstruksi yang tepat. 

 b. Menggunakan material yang tidak beracun. 
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· Fase pasca pembangunan (post-building phase) 

 a. Merubah fungsi bangunan yang ada untuk fungsi yang baru 

b. Penggunaan kembali komponen dan material dari bangunan lama 

c. Mendaur ulang material yang telah digunakan 

 3. Desain yang ramah lingkungan (humane design) 

Beberapa prinsip dasar perancangan yang menjadi acuan dalam 

menciptakan desain yang "ramah lingkungan" adalah: 

a. Hemat energi 

b. Sesuai dengan iklim 

c. Mengurangi sumber daya baru 

d. Hemat air 

e. Sesuai kebutuhan pengguna 

f. Sesuai karakteristik 

g. Pengelolaan limbah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

TINJAUAN KAWASAN WISATA PANTAI SIUNG,  

GUNUNG KIDUL 
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Gambar III.1    
Peta Yogyakarta 

Orientasi Kabupaten Gunungkidul 

Sumber data  : www.pemkabgunungkidul.co.id 

Pantai Siung 

 

III.1 Tinjauan Kabupaten Gunung Kidul 

III.1.1 Letak Geografis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunung Kidul adalah salah satu kabupaten  yang berada dalam propinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan posisi geografis berkisar antara  

Bujur Timur  110021’-110050’ dan Lintang Selatan 7046’–8009’. Gunung Kidul 

memiliki batas administratif antara lain, yaitu: 

- Sebelah Barat    : Kab. Bantul dan Kab Sleman Propinsi DIY 

- Sebelah utara     : Kab. Klaten dan Kab. Sukoharjo. Propinsi jawa Tengah 

- Sebelah Timur   : Kab. Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah 

- Sebelah selatan : Samudera Indonesia 

  Luas wilayah kabupaten Gunungkidul, berdasarkan data statistik 

website Pemkab Gunung Kidul adalah, 148,506 Ha (± 46,62%) dari luas 

seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayahnya sebagian besar adalah 
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Gambar 3.3. Pantai Baron 
Sumber : www.pemkabgunungkidul.co.id 

 

Gambar 3.2. Pantai Kukup 
Sumber : www.pemkabgunungkidul.co.id 

 

Gambar 3.5. Pantai Drini 
Sumber : www.pemkabgunungkidul.co.id 

Gambar 3.4. Pantai Sadeng 
Sumber : www.pemkabgunungkidul.co.id 

perbukitan terutama di wilayah selatan disebut pegunungan seribu dan wilayah 

utara disebut Pegunungan Batur Agung.  

 

III.1.2 Karakteristik Kawasan Wisata Kabupaten Gunung Kidul 

 Kabupaten Gunung Kidul memiliki potensi keindahan alam yang 

cukup melimpah, terutama dengan letaknya yang berbatasan langsung dengan 

samudera Indonesia membuat Gunung Kidul banyak memilki kawasan wisata 

pesisir pantai yang terbentuk secara alami. Selain itu sebagian besar kawasan 

pesisir pantai yang ada  termasuk daerah Inti Karst, dengan pantai yang 

secara tipologis terdiri dari tipe pantai struktural dan tipe pantai erosi 

gelombang (King, 1972 dalam Raharjo, 2003). Pantai tipe struktural 

berkembang akibat pengaruh erosi daratan diikuti oleh proses inundasi, yang 

mencakup 13 desa di sebagian Daerah Kecamatan Purwosari, Panggang, 

Saptosari, Tanjungsari, dan Tepus; Dari daerah – daerah pesisir pantai 

tersebut memiliki kawasan wisata pantai yang cukup dikenal antara lain : 

Pantai Baron, Pantai Krakal, Pantai Kukup Pantai Sundak, Pantai Wediombo, 

Pantai Siung, Pantai Sadeng, Pantai Drini. 
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Gambar 3.6. Goa Senen 
Sumber : foto.  Dok.pribadi 

Gambar 3.7. area panjat tebing 
Sumber : foto.  Dok.pribadi 

 

 

 

 

Selain kekayaan alam pesisir pantai yang menjadikan area tersebut 

sebagai rangkaian wisata Pantai Selatan, Kabupaten Gunung Kidul juga masih 

memiliki potensi wisata alam, antara 

lain  Goa Senen, Goa Girijati, Goa 

Langse, Goa Grengseng, Goa 

Ngluaran, Goa Parang Kencono, 

Pemandangan Ereng, Gunung Batur, 

Gunung Gambar, Lokasi Olahraga 

Layang Gantung (bukit Kecamatan 

Pathuk dan Kecamatan Panggang), 

serta Hutan pendidikan Wanagama, 

Hutan Bunder.  

 Kekayaan wisata budaya juga masih sering diselenggarakan pada 

perayaan – perayaan tertentu dan aktivitas budaya ini tentunnya menambah 

nilai lebih Gunung Kidul sebagai area wisata. Beberapa kegiatan wisata 

budaya yang masih terjaga antara lain: Jathilan, Gejog Lesung, Reyok, 

Kethoprak, Upacara Rebo Wekasan, upacara Kupaten Jolosutro, upacara 

Labuhan, upacara Bersih Telaga. 

 

 

 

 

III.2 Tinjauan Kawasan Wisata Pantai Siung 

III.2.1 Sejarah Kawasan Wisata Pantai Siung, Gunung Kidul   

  Pantai ini terletak di desa 

Purwodadi Kecamatan Tepus, 

berjarak + 35 Km dari Wonosari atau 

sekitar 70 km dari pusat kota 
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Gambar 3.8.  
pantai dilihat dari tebing bagian timur 

Sumber : foto.  Dok.pribadi 
 

Gambar 3.9. sunset di pantai Siung 
Sumber : foto.  Dok.pribadi 

Yogyakarta dengan prasarana jalan aspal sampai di tepi pantai. Pantai Siung 

merupakan cekungan laut yang diapit 2 bukit dengan tebing terjal yang dihiasi 

relief perbukitan Kars.  

Satu pesona yang menonjol dari Pantai Siung adalah batu karangnya. 

Karang-karang yang berukuran raksasa di sebelah barat dan timur pantai 

memiliki peran penting, tak cuma menjadi penambah keindahan dan pembatas 

dengan pantai lain. Karang itu juga yang menjadi dasar penamaan pantai, 

saksi kejayaan wilayah pantai di masa lampau dan pesona yang membuat 

pantai ini semakin dikenal, setidaknya di wilayah Asia. Batu karang yang 

menjadi dasar penamaan pantai ini berlokasi agak menjorok ke lautan. Nama 

pantai diambil dari bentuk batu karang yang menurut Wastoyo, seorang 

sesepuh setempat, menyerupai gigi 

kera atau Siung Wanara. Hingga kini, 

batu karang ini masih bisa dinikmati 

keindahannya, berpadu dengan 

ombak besar yang kadang 

menerpanya, hingga celah-celahnya 

disusuri oleh air laut yang mengalir 

perlahan, menyajikan sebuah pemandangan dramatis. Kera ekor panjang yang 

kini makin langka terkadang bisa dijumpai di pantai ini. Keberadaan kera ekor 

panjang ini mungkin juga menjadi salah satu alasan mengapa batu karang 

yang menjadi dasar penamaan dipadankan bentuknya dengan gigi kera, bukan 

jenis hewan lainnya. 

Pantai Siung dikembangkan melalui hasil swadaya masyarakat 

setempat sejak tahun 1992, hingga kemudian pada tahun 2004 pemerintah 

daerah setempat meresmikan sebagai objek wisata. Seperti yang sudah 

dijelaskan pada kondisi eksisting objek, dan bedasarkan survei pribadi dengan 

penduduk setempat Pantai Siung merupakan suatu potensi bagi masyarakat 

setempat, juga bagi pemerintah daerah bila dikembangkan dengan baik. 

Mengingat lokasi tersebut juga sering difungsikan untuk kegiatan – kegiatan 

yang berskala international, yaitu kompetisi Asian Climbing Gathering yang 

kembali memanfaatkan tebing karang Pantai Siung sebagai arena perlombaan 
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Untuk pengembangan yang dilakukan tidak hanya sebatas membangun 

infrastruktur saja, tetapi juga diperlukan suatu penataan kawasan pantai 

tersebut supaya bisa menarik pengunjung lebih banyak lagi. 

 

III.2.2 Tingkat kunjungan wisatawan 

Kunjungan wisatawan setiap tahunnya memngalami peningkatan 

seperti halnya pantai – pantai lain yang ada di gunung kidul, terlihat pada grafik 

di bawah ini. Peningkatan kunjungan wisata tersebut menunjukkan perlunya 

upaya  pengembangan Pantai Siung sebagai lokasi wisata supaya dapat 

meningkatkan pelayanan jasa wisata terhadap pengunjung. 
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Grafik Kunjungan Wisata.  
Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Gunung Kidul, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2.3 Karakteristik Wisatawan 

Karakteristik wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata Pantai 

Siung ini pada awalnya didominasi oleh wisatawan yang mempunyai hobi 

khusus panjat tebing, terkait dengan lokasi yang menawarkan eksotisme 

tebing–tebing karst yang terbentuk secara alami. Kemudian dalam 

perkembangannya pengunjung yang datang pun bertambah,  tidak hanya dari 

kalangan khusus. Wisatawan yang berkunjung sudah mencakup wisatawan 

asing dan domestik, terutama usia dewasa. Selain itu, pengunjung dewasa 

terdapat juga pengunjung dengan klasifikasi tingkatan umur sebagai berikut: 

1. Pengunjung anak – anak (usia <12 tahun) 

2. Pengunjung remaja (usia 12 – 18 tahun) 

3. Pengunjung Dewasa (usia >18 tahun) 

Klasifikasi tingkatan umur pengunjung diatas berhubungan dengan 

motivasi kunjungan berwisata, antara lain : 
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1. Pengunjung anak – anak, kecenderungan pulang dan pergi dengan 

keluarga atau rombongan sekolah dengan tujuan study tour, selain itu juga 

karakter anak – anak yang suka bermain air ataupun pasir di pinggir pantai.  

2. Pengunjung remaja, umumnya datang dan pergi dengan rombongan yang 

tidak terlalu banyak (8 – 20 orang) berkunjung ke kawasan wisata Pantai 

Siung dengan maksud berekreasi seperti bermain, berenang di tepi pantai, 

berkemah dan belajar panjat tebing. 

3. Pengunjung dewasa, pada tingkatan usia dewasa wisatawan asing yang 

datang cukup banyak terutama saat berlangsung kompetisi Asian Climbing 

Gathering yang biasa diselenggarakan setiap akhir tahun. Umumnya 

pengunjung dewasa datang dengan rombongan kecil (6 – 10 orang) 

dengan maksud berekreasi seperti panjat tebing, berkemah, olahraga, 

bersantai sambil menikmati pemandangan alam yang tersedia. 

 

III.2.4 Aktivitas 

Aktivitas yang diwadahi di Pantai Siung sekarang ini antara lain : 

1) Aktivitas wisata 

Ada dua macam kegiatan utama pengunjung di dalam Pantai Siung, yaitu 

wisata dan olah raga. Kegiatan wisata antara lain bermain di pinggir pantai, 

memancing, menikmati hiburan atau pertunjukan seni, khususnya pada ivent-

ivent tertentu. Sedangkan kegiatan olah raga antara lain panjat tebing, 

hiking, bola voli.  

2) Aktivitas servis 

Servis yang ada sementara baru sebatas warung makan yang menyediakan 

beragam jenis ikan laut, TPI (Tempat Pelelangan Ikan), Tim SAR yang 

membantu menjaga keamanan lokasi. 

3) Aktivitas pengelolaan 

Perencanaan dan perancangan Pantai Siung dilaksanakan oleh Pemda dan 

masyarakat,namun kenyataanya di lokasi banyak terjadi pengembangan 
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Gambar 3.12.    
Peta Kawasan Wisata Pantai Siung 

 

( Sumber :  www.googleearth.com  
digambar ulang-Rhisa.dok) 

kawasan yang tidak terkendali dan tidak adanya perhatian khusus dari 

Pemda setempat dalam pengendalian pengembangan kawasan wisata 

tersebut.  

 

III.2.5 Eksisting Kawasan Wisata Pantai Siung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10. 
Kegiatan budaya 

Sumber : foto dok.pribadi 
 

Gambar 3.11. 
Kegiatan panjat tebing 

Sumber : foto dok.pribadi 
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Kawasan wisata Pantai Siung mempunyai keunikan alam yang 

berbeda dengan pesisir pantai selatan Gunung Kidul lainnya, salah satunya 

adalah pengunjung bisa menikmati matahari tenggalam (Sunset) pada sore 

menjelang malam hari. Selain itu, tersedianya area Ground Camp membuat 

pengunjung yang bertujuan untuk berwisata alam menjadi terasa semakin 

dekat dengan alam dengan dikelilingi oleh tumbuhan pandan laut, membuat 

area ini aman dari terjangan angin kencang . 

Keindahan panorama Pantai Siung semakin terlihat bila pengunjung 

menikmatinya dari atas tebing – tebing yang mengapit Pantai Siung. Potensi 

tebing – tebing karst di bagian barat dan timur Pantai menjadi tempat salah 

satu olah raga menantang yang banyak diminati pengunjung – pengunjung 

pecinta alam yaitu panjat tebing.  

Kegiatan panjat tebing inilah yang berhasil mengundang wiasatawan 

asing untuk mengunjungi Pantai Siung. Pantai yang bersih dengan batuan dan 

karang membuat pengunjung dapat melihat langsung ekosistem dan habitat 

makluk hidup yang ada di pantai. Keunikan kegiatan budaya setempat juga 

bisa dinikmati di pantai ini sebagai salah satu wisata budaya yang bisa 

diperoleh di pantai ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13. Sunset di Pantai Siung 
Sumber : foto dok.pribadi 

 

Gambar 3.14. Area Ground Camp 
Sumber : foto dok.pribadi 
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Gamabar 3.17. 
Pandan Laut (Pandanus sp.) 

Sumber : foto dok.pribadi 

Gambar 3.18. 
Pohon Kelapa 

Sumber : foto dok.pribadi 

Gambar 3.19. 
Cemara Laut 

Sumber : foto dok.pribadi 

Gambar 3.20. 
Anggrek hutan 

Sumber : foto dok.pribadi 

Gambar 3.21. 
Pohon Jati 

Sumber : foto dok.pribadi 

Gambar 3.22. 
Bambu 

Sumber : foto dok.pribadi 

 

 

Vegetasi pada Kawasan Wisata Pantai Siung 

  Pantai Siung merupakan kawasan pantai yang termasuk dalam jenis 

kawasan pantai berpasir. Hal tersebut mempengaruhi jenis vegetasi yang ada, 

antara lain: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15. 
View dari atas bukit sebelah timur 

Sumber : foto dok.pribadi 
 

Gambar 3.16. 
Air pantai yang jernih 

Sumber : foto dok.pribadi 
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Permasalahan pada Kawasan Wisata Pantai Siung  

· Lingkungan sekitar pantai yang kurang dijaga sehingga membuat 

beberapa sudut pantai berkesan kotor dan menyebabkan area yang 

seharusnya digunakan sebagai tempat penangkaran penyu menjadi 

tidak berfungsi lagi. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

· Penginapan yang belum mencukupi 

untuk menampung pengunjung, 

khususnya disaat akhir pekan atau di 

hari libur. 

 

 

 

 

Gambar 3.23. 
Bunga Desember 

Sumber : foto dok.pribadi 

Gambar 3.24. 
Pohon waru 

Sumber : foto dok.pribadi 

Gambar 3.25. 
Pohon Pisang 

Sumber : foto dok.pribadi 

Gambar 3.26. 
Berkemah di lahan konservasi 

Sumber : foto dok.pribadi 
 

Gambar 3.27. 
Pojok TPI tidak terawat 

Sumber : foto dok.pribadi 
 

Gambar 3.28. 
Penginapan rombongan 

Sumber : foto dok.pribadi 
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Gambar 3.29. 
Warung makan 

Sumber : foto dok.pribadi 

· Area istirahat bagi pengunjung 

yang tidak menginap 

sekaligus sebagai tempat 

membeli makanan dan 

minuman (warung makan) 

dirasa kurang relevan dan 

perlu adanya pengembangan 

supaya selaras dengan 

bangunan yang sudah ada dan  sebagai penguat 

identitas suatu kawasan wisata. 

· Kurangnya kesadaran untuk memperhatikan kebersihan lingkungan. 

Misalnya seperti, menumpuk sampah di pinggir pantai, mendirikan 

bangunan diatas sungai dan membuang sampahnya ke sungai, 

sehingga membuat air sungai tercemar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilitas 

· Pemenuhan akan kebutuhan air bersih di Kawasan Wisata Pantai 

Siung diperoleh dari sumber mata air sungai bawah tanah yang telah 

disalurkan melalui pipa-pipa ke lavatory yang tersedia di pantai. Untuk 

mengantisipasi kekurangan air dibuat beberapa bak penampungan air 

hujan dengan pengolahan filtrasi secara tradisional. Sedangkan sistem 

pemipaan dari PDAM masih belum tersedia. 

Gambar 3.31. 
Bangunan diatas sungai 
Sumber : foto dok.pribadi 

Gambar 3.30. 
Penumpukkan sampah 

Sumber : foto dok.pribadi 
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· Untuk jaringan listrik 600 meter sebelum lokasi wisata terdapat saluran 

PLN, namun belum disambungkan ke lokasi wisata karena belum 

adanya kepengelolaan kebutuhan listrik pada kawasan wisata tersebut. 

Sementara ini kebutuhan listrik mengandalkan genset yang diusahakan 

oleh penduduk setempat. 

 

 

 

 

 

BAB IV 

PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA PANTAI SIUNG  

YANG AKAN DIRENCANAKAN 

 

 

IV.1 Bentuk ”Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Siung” 

Bentuk pengembangan kawasan wisata Pantai Siung didasarkan 

pada keadaan wisata tersebut saat ini baik dari segi keadaan fisik, dan non 

fisisk maupun rencana  pengembangan kegiatan yang akan ditampilkan pada 

kawasan ini. 

 

IV.1.1  Tujuan Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Siung 

Dengan mengembangkan kawasan wisata Pantai Siung dapat menambah 

pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. 

Memberikan sarana kegiatan wisata Pantai Siung kepada masyarakat umum 

dengan dilengkapi berbagai fasilitas yang mendukung potensi wisata 

yang sudah ada yaitu sebagai obyek wisata alam pantai dan sebagai 

obyek kegiatan panjat tebing.  

Meningkatkan potensi lingukungan dan memperbaiki ekologi wilayah pesisir 

pantai Selatan Gunung Kidul, khususnya di obyek wisata Pantai Siung 

Meningkatkan peran serta dan produktifitas masyarakat dalam kegiatan 

mengembangakan kawasan wisata, serta mengangkat potensi 
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masyarakat setempat khususnya dengan menambah sarana untuk 

kegiatan seni budaya masyarakat setempat (wisata budaya) dan 

menambah sarana kegiatan pendidikan untuk memberikan pengetahuan 

lebih kepada pengunjung baik mengenai potensi ekosistemnya maupun 

pengetahuan hingga pelatihan panjat tebing. 

 

IV.1.2 Lingkup Pelayanan Wisata Pantai Siung 

Lingkup pelayanan pengembangan kawasan wisata Pantai Siung, 

Gunung Kidul direncanakan untuk menarik minat wisatawan lokal, nusantara 

maupun wisatawan mancanegara.  

IV.2  Rencana Kegiatan Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Siung, 

Gunung Kidul 

IV.2.1 Kegiatan Wisata 

Kegiatan wisata disini adalah kegiatan pariwisata Pantai Siung baik 

wisata alam yang merupakan kegiatan utama maupun wisata buatan sebagai 

pendukungnya. Aktifitas wisata memuat segala kegiatan dan pengunjung yang 

berada di dalam kawasan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan 

dengan memanfaatkan segala jenis atraksi dan fasilitas yang sudah tersedia di 

kawasan tersebut. 

a. Kegiatan Wisata Alam Pantai dan Panjat Tebing 

· Kegiatan/aktifitas penerima 

Dalam kegiatan ini, ruang luarnya membutuhkan ruang penerima 

berupa gerbang masuk (gate), plaza, atau open space (grey space) 

sebagai ruang transisi menuju ke ruang-ruang luar. 

· Kegiatan/aktifitas wisata alam pantai, dibagi menjadi : 

1. Kegiatan wisata ruang dalam, kegiatannya meliputi pengelolaan 

kawasan wisata dan pengelolaan area kegiatan yang berada di 

dalamnya. 

2. Kegiatan wisata ruang luar: 

Kegiatan yang membutuhkan sarana untuk tempat duduk ataupun 

berlindung dari panas dan hujan serta tempat untuk menikmati 

suasana dan keindahan panorama pantai. 

Kegiatan bermain di ruang terbuka. 
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Kegiatan memancing di pinggir karang, ataupun tebing 

Kegiatan olahraga di pantai seperti panjat tebing, voli pantai  

b. Kegiatan Wisata Budaya  

Kegiatan wisata budaya dikhususkan pada pengenalan 

pertunjukkan dengan format out door. Kegiatan ruang terbuka berupa 

pertunjukan-pertunjukan kesenian ataupun budaya, sebagai ciri khas 

Pantai Siung. 

c. Kegiatan Wisata Pendidikan  

Kelompok kegiatan ini memberikan pembelajaran tentang 

pengenalan lingkunganalam  dan perbaikan terhadap ekosistem 

lingkungan yang dewasa ini terjadi kerusakan. Untuk kegiatan seperti itu 

dibagi menjadi : 

Kegiatan pengenalan dan pembelajaran mengenai konservasi penyu, yang 

merupakan potensi dari daerah tersebut, juga untuk melestarikan 

ekosistem penyu. 

kegiatan pengenalan, pembelajaran meneganai potensi alam setempat 

khususnya tebing, terkait dengan lokasi kawasan wisata Pantai Siung 

yang memiliki kekayaan tebing. 

 

IV.2.2 Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan 

Bagian Pengelolaan dan Pelayanan ini mengurusi pengelolaan 

kawasan wisata Pantai Siung baik dalam hal pengelolaan kegiatan wisata 

maupun bangunan-bangunan yang terdapat dalam kawasan tersebut. 

Bagian ini mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari : 
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ketua pengelola 

wakil pengelola 

bag. 
keuangan 

bag. pemasaran & 
promosi 

bag. keamanan 
& SAR 

Bag. 

operasional 
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IV.2.3 Kegiatan Penunjang dan Pelengkap Wisata 

a. Kegiatan/aktifitas penunjang kegiatan wisata Pantai Siung yang berupa 

kegiatan komunikasi, metabolisme, keselamatan wisata pantai, serta 

kegiatan teknisi. 

b. Kegiatan/aktifitas pelengkap wisata yang berupa kegiatan makan dan minum, 

jual beli (perdagangan) barang kerajinan, serta kegiatan pencarian data dan 

informasi. Di samping itu, kegiatan pengelolaan kendaraan melalui area 

parkir juga sangat diperlukan. 

c. Kegiatan/aktifitas pelayanan wisata. Suatu aktifitas dalam melayani 

pengunjung dalam memperoleh kenyamanan selama berwisata. Kegiatan ini 

meliputi penyediaan fasilitas yang bersifat umum berupa penyimpanan 

perlengkapan dan tempat ibadah, kegiatan maintenance (perawatan) 

komplek kawasan wisata yang meliputi kebersihan kawasan, perawatan 

bangunan penginapan, peralatan, kebersihan, tempat sampah, pajak, dsb, 

serta kegiatan keamanan Kawasan Wisata Pantai Siung, Gunung Kidul. 

 

IV.3 Aplikasi Ekologi Arsitektur pada Pengembangan Kawasan Wisata Pantai 

Siung 

Masalah lingkungan telah mengusik perhatian berbagai pihak, 

terutama dengan terjadinya sejumlah bencana seperti tanah longsor, 

kebakaran hutan, kelangkaan air bersih dan banjir. Para perancang profesional 

yang terkait dengan bidang pembangunan fisik seperti arsitek, perancang 

interior dan perancang lanskap, bisa menaruh perhatian terhadap masalah itu 

melalui karya mereka. 

Persoalan lingkungan ini sebenarnya merupakan akumulasi kebijakan 

serta tindakan yang kurang memperhitungkan dampak lingkungan secara luas. 

Untuk itu dalam pengembangan kawasan wisata Pantai Siung, Gunung Kidul 

muncul suatu gagasan untuk mengaplikasikan prinsip–prinsip Ekologi 

arsitektur pada perencanaan dan perancangan pengembangan kawasan. 

Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah:8 

                                                 
8 Kim, Jong-jin,1998,an article : Introduction to sustainable design.  
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- Penghematan bahan baku bangunan/material (economy of resources), 

mengenai reduksi/pengurangan bahan (reduction), penggunaan 

kembali bahan (re-use), maupun pendaur ulangan bahan (recycle).  

Atau juga penghematan dalam penggunaan energi. 

- Desain yang ramah lingkungan (humane design),  fokus pada interaksi 

manusia dengan lingkungan.  

 

Penerapan Prinsip Ekologi Arsitektur pada desain pengembangan kawasan 

wisata Pantai Siung, antara lain: 

a. Penghematan  

Dalam pengembangan desain kawasan wisata Pantai Siung 

dimaksudkan untuk memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya 

alam yang ada namun, dengan tetap menjaga ekosistem lingkungannya. 

terkait dengan penghematan, dalam pengembangan desain fisik 

bangunan mencoba mengadapatasi bangunan – bangunan yang tidak 

terlalu banya mengkonsumsi energi buatan dalam pemakaiannya. Ada 

beberapa Solusi untuk merencanakan desain fisik bangunan yang hemat 

energi: 

 1. Memanfaatkan energi matahari yang terpancar dalam bentuk energi 

thermal sebagai sumber energi listrik dengan menggunakan alat 

photovoltaic yang diletakkan diatas atap.  

 

 

 

 

 

 

 

 3. Bangunan tidak menggunakan pemanas buatan, semua panas dihasilkan 

oleh penghuni dan cahaya matahari yang masuk melalui lubang ventilasi. 

 4. Memanfaatkan matahari untuk pencahayaan alami pada bangunan 

 5. Memanfaatkan Penghawaan alami melalui bukaan – bukaan pada 

bangunan 

Gambar IV.1 Panel Photovoltaic 
Sumber : Dimensi vol.4 No.1 Juni 2001 :13 
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b. Desain yang ramah lingkungan 

Beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk merencankan dan 

merancang kawasan wisata pantai yang ramah lingkungan, antara lain: 

1. Sesuai dengan iklim 

Merespon kondisi matahari, pergerakan udara, hujan untuk 

memperoleh rancangan desain yang dapat memberikan kenyamanan 

bagi penggunanya 

2.  Menanggapi Keadaan tapak pada Bangunan 

· Mempertahankan kondisi tapak dengan membuat bentuk desain 

yang mengikuti bentuk tapak yang ada. 

· Membuat bangunan dengan sistem panggung dengan tujuan 

mengurangi permukaan tanah yang tertutup oleh bangunan untuk 

melindungi siklus ekologi dan kelestarian air tanah  (perlindungan 

ekosistem). 

3.  Menggunakan material lokal dan material yang tidak merusak 

lingkungan, baik pada saat pengadaan bahan, pembuatan maupun 

pada saat sudah digunakan. 

4.  Menata elemen vegetasi  

Vegetasi merupakan komponen lansekap yang bersifat organik 

yang berupa tumbuh–tumbuhan. Elemen vegetasi didalam lansekap 

memiliki kegunaan–kegunaan, antara lain :9 

a. Sebagai elemen Struktural 

- Menciptakan ruang dengan membentuk dinding, lantai dan langit – 

langit 

- Mengatur dan mengarahkan pandangan, menutup pandangan 

tertentu 

- Mengatur lalu lintas dalam pergerakan pedestrian maupun kendaraan 

b. Sebagai elemen Enviramental : dapat mengatur kwalitas air, 

mencegah terjadinya erosi, dan mengatur iklim 

 

                                                 
9 Danny Widya Kristiani, Wisma Ratreal Ngargoyoso Karanganyar, TA Arsitektur UNS 
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c. Sebagai elemen visual : menjadi pusat perhatian dan komponen 

penghubung antar pusat perhatian 

 d. Kegunaan  arsitektural 

- Diutamakan pada organisasi lingkungan dan penciptaan ruang 

sebagai pembatas antar ruang 

- Pembentuk sifat ruang yang berbeda 

 e. Fungsi estetik 

- Complementer : melengkapi obyek dalam lingkungan untuk 

mencapai keselarasan dan kesatuan. 

- Unifer : Secara visual menyelaraskan dan menyatukan 

komponen–komponen yang berbeda pada suatu 

lingkungan.  

- Emphasizer  : berfungsi menonjolkan atau menekan suatu obyek 

tertentu dalam suatu lingkungan. 

- Acknowledger  : untuk menunjukkan suatu lokasi atau obyek yang 

mempunyai tingkat interest tinggi. 

- Softener  : melunakkan elemen buatan manusia atau 

lansekap yang mempunyai wujud  keras dan kaku. 

 

IV.4 STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.2 
Aplikasi Vegetasi sebagai pembelok arah angin 
Sumber : Heinz Frick, Ekologi Arsitektur seri 2  
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 Perencanaan pengembangan kawasan wisata pantai Siung 

berdasarkan fasilitas yang sudah ada serta pengembangan yang 

direncanakan, maka hal yang perlu diproses untuk dijadikan konsep 

perencanaan dan perancangan adalah : 

1) Pencapaian 

Karena sistem pencapaian yang sekarang kurang nyaman dan indah bagi 

pengunjung serta antisipasi bertambahnya pengunjung di kemudian hari. 

2) Petunjuk ke area lokasi wiata 

3) Untuk memperkuat tanda pengenal sehingga orang yang melewati jalan 

menuju Kawasan Wisata Pantai Siung akan mengetahui langsung bahwa 

kawasan tersebut adalah Kawasan Wisata Pantai Siung. Karena yang ada 

sekarang kurang kuat untuk dijadikan petunjuk ke area lokasi wiata. 

4) Orientasi 

Sebagai point of interest dalam kawasan yang sekarang belum ada. 

5) Tata Lingkungan 

Sebagai pelengkap landscape daerah pengembangan. 

6) Tata Ruang 

Pengembangan harus ditinjau kebutuhan ruang, besaran ruang serta pola 

Gambar IV.3 
Peta kawasan, Sumber : data pribadi  
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hubungan ruang. 

7) Ungkapan Fisik 

Ungkapan fisik merupakan hal yang paling ditekankan dalam perencanaan 

dan perancangan yaitu perencanaan dan perancangan kawasan dengan 

prinsip ekologi Arsitektur.  

8) Sistem Utilitas 

Utilitas adalah penunjang fasilitas. Pengembangan yang dilakukan akan 

menambah sistem utilitas yang sudah ada, antara lain penambahan 

penyediaan air bersih, pembuangan air kotor, penambahan daya listrik, 

penambahan peralatan komunikasi, pengadaan sistem sampah yang sehat, 

persiapan pemadam kebakaran dan pengadaan penangkal petir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 
ANALISA PENDEKATAN  

KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 
 
 
V.1  ANALISIS PENDEKATAN PERUANGAN 
V.1.1 Analisis Pelaku Kegiatan 

Dasar pertimbangan : 
· Sasaran pelayanan atau pengguna 
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· Waktu  

Pelaku kegiatan : 
Pelaku kegiatan pada kawasan ini dapat dibedakan menjadi tiga bagian: 

pengelola kawasan wisata, masyarakat setempat, pengunjung/kawasan. 
1. Pengelola 

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat setempat maka 
pengelolaan kawasan wisata Pantai Siung melibatkan perwakilan dari 
masyarakat yang didampingi oleh instansi pemerintah khususnya dari Dinas 
Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul. 

2. Pengunjung/wisatawan 

Pengunjung merupakan suatu organisasi (rombongan) atau 
perorangan yang melakukan kegiatan pada obyek/kawasan wisata yang 
bertujuan untuk berwisata. Pengunjung melakukan wisata antara lain : 
· Wisata aktif, yaitu bertindak dan beraktivitas dengan melibatkan diri 

sendiri, seperti jalan-jalan menikmati panorama alam, memanjat tebing, 

berolahraga, dan sebagainya. 

· Wisata pasif, bertindak dan beraktivitas dengan memperhatikan 

obyek/sasaran wisata, seperti melihat pertunjukan atraksi, duduk-duduk 

di gazebo, melihat-lihat keindahan pantai. 

3. Pedagang 

Pedagang merupakan salah satu usaha untuk meningkatan 
pemberdayaan Sumber Daya Manusia bagi masyarakat setempat dan untuk 
meningkatkan pendapatan bagi masyarakat dengan adanya obyek wisata 
tersebut. Kegiatan ini dilakukan suatu kelompok kecil atau perseorangan 
yang menawarkan kebutuhan barang dan jasa kepada para wisatawan yang 
berkunjung ke kawasan wisata Pantai Siung. Dalam hal ini mereka 
menawarkan beraneka ragam barang berupa makan, minum, cinderamata, 
dan sebagainya. Sedangkan mereka yang menawarkan jasa antara lain 
berupa  penyewaan tenda, pengadaan (homestay), dan sebagainya. 

 
V.1.2  Analisis Pola Kegiatan 

Dasar pertimbangan : 
· Pelaku kegiatan  

· Kegiatan yang dilakukan 

· Waktu 

Pola kegiatan pelaku : 
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absensi 

kegiatan istirahat, makan, minum, 
lavatory, & ibadah 

kegiatan operasional,  
administrasi  & kegiatan di 

masing-masing bidang 

datang 

parkir / ambil 
kendaraan 

pergi 

1. Pengelola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Wisatawan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Pedagang  

 
 
 
 
 
 
 

Skema 5.1 

Analisa Pola Kegiatan Pengelola 

Sumber : Analisa Penulis 

Skema 5.2 

Analisa Pola Kegiatan Wisatawan 

Sumber : Analisa Penulis 

Kegiatan wisata 
( menikmati pemandangan, 

memancing, panjat 
tebing,dll) 

kegiatan makan 
& minum 

fasilitas 
rekreasi/menginap 

parkir / ambil 
kendaraan 

pergi 

datang 

kegiatan istirahat, lavatory, & 
ibadah 

menjual dan 
memasarkan produk 

kegiatan membereskan 
dagangan 

parkir / ambil 
kendaraan 

 

pergi 

datang 

kegiatan istirahat, 
lavatory, & ibadah 
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V.1.3  Analisa Kegiatan dan Kebutuhan Ruang 
Dasar pertimbangan : 

· Kegiatan user 

· Kelengkapan sarana fasilitas 

· Waktu  

Analisa Kegiatan 
Kegiatan yang ada, berada di wilayah perencanaan yaitu kawasan 

wisata Pantai Siung sesuai dengan batas-batas site yang telah dijelaskan 
sebelumnya.  Dalam analisa ini ada kegiatan yang direncanakan dan kegiatan 
yang harus dieliminir ataupun dihilangkan. 
a. Kegiatan yang direncanakan 

 
Kegiatan Sarana/ Fasilitas Rencana Perletakan  

1. Penerima wisata § Gate (gerbang) 

§ Space penerima  

§ Plaza 

Main Entrance kawasan wisata 

2. Memarkir 

kendaraan 

Area parkir mobil, sepeda motor, 

dan sepeda 

§ Parkir setelah gate [gerbang 

utama]. 

3. Berjaga Pos jaga : pintu masuk dan 

parkir 

Dekat pintu masuk/ keluar dan 

parkir kendaraan. 

4. Mengelola 

kawasan 

§ Bangunan pengelola 

§ Information center 

Setelah gerbang masuk kawasan, 

dekat dengan plaza 

5. Berwisata Pantai, 

berenang 

§ Gazebo  

§ Tempat duduk 

§ Playground 

§ Tersebar di seluruh kawasan 

 

6. Memancing di laut § Area memancing di tebing 

sebelah timur 

§ Tempat memproses hasil 

pancing 

§ Penyewaan alat pancing 

Bagian timur pantai dekat dengan 

TPI (Tempat Pelelangan Ikan) 

7. Berwisata kuliner § Shelter pedagang Bagian tengah kawasan dekat 

dengan plaza 

8. Berolah raga § Lapangan volley 

§ Panjat tebing 

Bagian timur dan bagian barat 

kawasan wisata pantai 

9. Beristirahat § Area terbuka 

§ homestay 

Area terbuka Tersebar di kawasan 

wisata Pantai Siung, homestay di 

Skema 5.6 

Analisa Pola Kegiatan Pedagang 

Sumber : Analisa Penulis 

Tabel 5.1. Rencana Kegiatan di Pantai Siung 
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§ shelter bagian utara kawasan, dan shelter 

berada di bagian tengah 

10. Melihat sunset § Plasa 

§ Gazebo 

§ Tempat duduk 

Berada pada bagian tengah 

sebagai pusat kawasan. 

11. Pelelangan ikan Tempat pelelangan ikan Terdapat di timur pantai dekat 

dengan parkir kapal. 

12. Jualan makanan, 

minuman dan 

souvenir. 

§ Shelter Mengelompok sepanjang jalur 

sirkulasi dalam. 

13. Berjalan-jalan 

menikmati 

pemandangan 

alam pantai 

§ Jalan lingkungan 

§ Pedestrian 

 

§ Jalan sirkulasi primer di dalam 

kawasan 

§ Jalan sirkulasi sekunder di dalam  

kawasan wisata 

14. Mengamati dan 

praktek 

kebudayaan lokal  

§ Pendopo pertunjukkan budaya Area wisata bagian tengah (dekat 

dengan shelter pedagang) 

15. Menginap § Homestay, ground camp area, 

penginapan rombongan 

 

Homestay dan penginapan di 

bagian utara kawasan, ground 

camp di bagian barat kawasan 

(dekat dengan area panjat tebing) 

16. Mengamati, dan 

wisata 

pembelajaran 

tentang 

penangkaran 

penyu 

§ Aquarium 

Ø Pengelola 

Ø Akuarium display penyu 

Ø Ruang pengamatan 

Ø Ruang karantina penyu 

Area wisata bagian tengah (dekat 

open resto) 

17. Mempelajari 

keunikan alam 

Pantai Siung 

Galeri Siung Dibagian barat kawasan wisata 

Pantai Siung 

18. Metabolisme KM/WC Umum Kondisional pada kawasan dan 

masing-masing elemen bangunan 

19. Beribadah § Masjid 

§ Tempat wudlu 

Terletak di bagian tengah kawasan 

(di antara bangunan pengelola dan 

shelter pedagang) 

20. Menelpon § Telepon Box Di bagian pengelola 

21. Mengawasi 

pantai & memberi 

pertolongan 

§ PPPK 

§ Ruang SAR 

§ Kamar istirahat 

Di bagian pengelola 

22. Maintenance dan 

kebututuhan 

energi kawasan 

§ Ruang genset dan teknisi 

§ IPAL 

§ Tower air dan penadah air 

hujan, ground tank 

§ Ruang penyimpan daya sel 

surya 

Dekat dengan fasilitas yang 

memerlukan kegiatan tersebut. 
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23. Buang sampah Tong sampah dan pembuangan 

sementara sampah di kawasan  

Sepanjang jalur pedestrian. 

 
b. Kegiatan yang dieliminir atau dihilangkan 

 
Kegiatan Awal Kegiatan Baru Keterangan Kondisi 

1. Bangunan 

permanen dan 

semi permanen 

Perlu penataan ulang massa 

bangunan yang nantinya akan 

mendukung sirkulasi dalam kawasan. 

Keberadaan bangunan 

diusahakan agar tidak 

mengganggu aktivitas wisata dan 

memperhatikan kondisi 

lingkungan. 

2. Kegiatan negatif Penataan area taman, open space, 

ataupun tempat-tempat duduk agar 

lebih terbuka. 

Banyaknya kondisi tumbuhan 

dan semak serta bangunan yang 

tidak terawat memberikan 

kesempatan untuk kegiatan 

tersebut. 

 
V.1.4  Analisis Peruangan 

1. Pengelompokan Ruang 

a. Dasar pendekatan kebutuhan ruang : 

§ Kegiatan yang diwadahi 

§ Pelaku kegiatan 

b. Dasar penentuan karakter dan tuntutan ruang : 

§ Sifat kegiatan yang diwadahi 

§ Karakter pelaku kegiatan 

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, dapat dilakukan pendekatan 
pengelompokan ruang, yang selanjutnya akan diklasifikasikan 
berdasarkan jenis dan kelompok kegiatan yang ada di lingkup bangunan 
dan sekitarnya, yang terdiri dari : 

Tabel 5.3  
Pengelompokan Jenis Kegiatan 

Jenis Kegiatan No Kelompok Kegiatan Sub Kelompok Kegiatan 
Kegiatan Utama A 

B 
Kegiatan rekreasi 
Kegiatan pendukung 

 

Kegiatan 
Pelayanan Umum 

C 
 

Kegiatan pelayanan 
umum 

 

Kegiatan 
Pengelolaan 

D Kegiatan pengelolaan Ÿ Bagian Administrasi 

Ÿ Bagian keuangan 

Ÿ Bagian Pemasaran & 

Promosi 

Ÿ Bagian SAR & 

Tabel 5.2. Kegiatan yang dihilangkan 
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Sumber : Analisis penulis  
 
A. Kebutuhan Ruang Kelompok Kegiatan Rekreasi 

Tabel 5.4 
Kebutuhan Ruang Kelompok Kegiatan Rekreasi 

No  Macam Kegiatan Pelaku  Kebutuhan Ruang Sifat 

A. Rekreasi Air 

1 
 

 
2. 

Memancing  
 
 
Berenang  di  
Pantai 
 

Pengunjung 
(terbatas) 
 
Pengunjung 
(tidak 
terbatas) 

a.  r.penyewaan alat 
c.  r.pengawas 
d.  dapur 
a. r. ganti/bilas 
 

◘    Publik 
◘    Publik 
◘    Semipublik 
◘    Publik 
 

 B.     Rekreasi Alam/darat 
1 
 

 
2 
3 
4 
5 

Jalan-jalan melihat 
pemandangan alam 
Duduk-duduk 
Bermain 
Makan & minum 
Belanja souvenir 
Panjat tebing 

Pengunjung 
tdk terbatas 

a.   Pedestrian 
b.  Taman /plaza 
d.  Gazebo 
e.   Playground 
f.   Shelter pedagang 
 
g.  Area panjat tebing 

 ◘    Publik 
◘    Publik 
◘    Publik 
◘    Publik 
◘    Publik 
 
◘    Semi Publik 

 C.      Rekreasi Budaya  
1 Melihat Pertunjukan 

budaya 
Pengunjung 
tdk terbatas 

a.   Pendopo budaya ◘    Publik 
 

Sumber ; Analisis penulis  
 

 
 
B. Kebutuhan Ruang Kelompok Kegiatan Pendukung 

Tabel 5.5 
Kebutuhan Ruang Kelompok Kegiatan Penginapan 

No Macam Kegiatan Pelaku Kebutuhan 
Ruang 

Sifat 

1 
 
 
 
 
 
 
 

Menginap di area 
wisata 
a. Check in/ check out 

b. Istirahat 

 
 
c. Makan-minum 

d. Lavatory 

Pengelola 
 
Pengunjung 
menginap 
 
 
 
 
 
 

 
 
◘  r.pengelola 
◘  homestay/ 

penginapan/ 
ground camp 

◘  shelter 
pedagang 

◘   pantry 
◘   KM/WC 
◘   mushola 

 
 
◘   publik 
◘   semipublik 
 
 
◘   publik 
 
◘   servis 
◘   servis 
◘   semipublik 

keamanan 

Kegiatan 
Maintenance dan 
Service 

E 
F 
 
G 

Kegiatan maintenance 
Kegiatan mekanikal-
elektrikal 
Kegiatan pengolahan air 
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e. Ibadah 

Sumber : Analisis penulis  
 
C. Kebutuhan Ruang Kelompok Kegiatan Pelayanan Umum 

Tabel 5.6 
Kebutuhan Ruang Kelompok Kegiatan Pelayanan Umum 

No Macam Kegiatan Pelaku Kebutuhan Ruang Sifat 
1 
 

2 
3 
4 
5 
6 
 

7 

Parkir 
 
Penerimaan & pelepasan 
Informasi 
Ibadah 
Kegiatan lavatory 
Makan minum 
 
Menelepon 

Petugas parkir 
 
Seluruh pelaku 
Resepsionis 
Seluruh pelaku 
Seluruh pelaku 
Seluruh pelaku 
 
Seluruh pelaku 

Pos & lapangan 
parkir 
plaza penerima 
r.informasi 
masjid 
lavatory umum 
shelter penjual 
makanan 
Box telepon 

Publik 
 
Publik 
Publik 
Publik 
Publik 
Publik 
 
Publik 

Sumber : Analisis penulis  
 
 
 
D. Kebutuhan Ruang Kelompok Kegiatan Pengelolaan 

Tabel 5.7 
Kebutuhan Ruang Kelompok Kegiatan Pengelolaan 

No Macam Kegiatan 
   A.      Kegiatan Utama 

Pelaku 
Kebutuhan 

Ruang 
Sifat 

1 
2 
3 
 

4 
 

5 
  

6 

Mengepalai kepengelolaan 
Mewakili tugas kepala 
Menangani bidang 
administrasi 
Membantu menangani bidang 
keuangan 
Membantu menangani 
promosi dan pemasaran jasa 
Mengawasi keselamatan 
pengunjung 

Kepala 
Wakil kepala 
Staff administrasi 
 
Staff keuangan 
Staff Pemasaran 
& Promosi 
 
Tim SAR 

r. Kepala 
r. wakil kepala 
r. Staff 
administrasi 
r. staff keuangan 
r. staff promosi 
 
 
r.P3K 
menara 
pengawas 

semi publik 
semi publik 
privat 
 
privat 
 
semi publik 
 
 
semi publik 
semi publik 

  B.      Kegiatan Penunjang 
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7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
 
14 

Rapat 
Memberikan informasi 
Menerima tamu 
Istirahat 
Ibadah 
Parkir 
Maintenance & Service 
pengelola 
Kegiatan lavatory 

Pengelola  
Pengelola 
Pengelola  
Pengelola 
Pengelola 
Pengelola  
Office boy  
 
Pengelola 

r. rapat  
r. informasi 
r. tamu 
r. istirahat, hall 
masjid 
r. parkir 
r. Cleaning 
service/r.pantry 
lavatory 

Semi publik  
Semi publik 
Semi publik  
Semi publik 
Semi publik 
Publik  
Service 
Service 
service 

Sumber : Analisis penulis  
 
E. Kebutuhan Ruang Kelompok Kegiatan Maintenance dan Service 

Tabel 5.8 
Kebutuhan Ruang Kelompok Kegiatan Maintenance dan Service 

No Macam Kegiatan Pelaku Kebutuhan Ruang Sifat 
1 

 
Perawatan dan perbaikan 
building dan sarana wisata 

operator 
 

r.tukang 
r.peralatan 

service 

Sumber : Analisis penulis  
F. Kebutuhan Ruang Kelompok Kegiatan Mekanikal – Elektrikal 

Tabel 5.9 
Kebutuhan Ruang Kelompok Kegiatan Mekanikal dan Elektrikal 

Sumber : Analisis penulis  
 

G. Kebutuhan Ruang Kelompok Kegiatan Pengolahan Air 
Tabel 5.10 

Kebutuhan Ruang Kelompok Kegiatan Pengolahan Air 

Sumber : Analisis penulis  
 
 

2. Kebutuhan dan Besaran Ruang 

a. Dasar pendekatan kebutuhan dan besaran ruang : 

§ Kegiatan yang diwadahi 

No Macam Kegiatan Pelaku Kebutuhan Ruang Sifat 
1 
2 
 
3 
4 
5 

Mengontrol  panel solar sel 
Mengontrol panel mekanikal dan 
elektrikal 
Mengoperasikan genset 
Ambil dan simpan bahan bakar 
Ambil dan simpan peralatan 

Operator 
Operator 
 
Operator 
Operator 
Operator 

r. panel solar sel 
r. operator,r. panel M 
& Elektrikal 
r. genset 
r. bahan bakar 
gudang 

service 

No Macam Kegiatan Pelaku Kebutuhan Ruang Sifat 
1 
 
2 
3 
4 

Mengontrol  bak penampungan 
air kotor 
Mengontrol bak filtrasi 
Mengontrol distribusi air bersih 
Ambil dan simpan peralatan 

Operator 
Operator 
Operator 
Operator 
Operator 

Bak penampung air kotor 
 
bak filtarasi 
bak penampung air bersih 
gudang 

service 
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§ Pelaku kegiatan 

§ Jumlah pengunjung. 

§ Standart perencanaan  

b. Dasar Pertimbangan 

Untuk menentukan kebutuhan luas (besaran ruang) yang 
berhubungan dengan masing-masing kegiatan serta fasilitas ruang 
yang dibutuhkan, diperlukan suatu standar besaran ruang. Standar 
besaran ruang yang digunakan dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu 
literatur dan survei lapangan tentang kegiatan dan peralatan yang 
digunakan. 

 
c. Flow/sirkulasi 

§ 10 %  :untuk flow minimum 

§ 20 %  :untuk flow gerak 

§ 30 %  :untuk flow kenyamanan fisik 

§ 40 %  :untuk flow kenyamanan psikis 

§ 50 %  :untuk flow kegiatan yang spesifik 

§ 60 %  :untuk flow kegiatan service 

§ 100 – 200 % :untuk flow kegiatan umum 

Literatur yang digunakan sebagai sumber informasi untuk 
menentukan standar besaran ruang adalah : 
§ Architects Data, Ernest Neufert (NAD) 

§ Time Saver Standard for Building, Architecture of Welton Bechet and 

Associated William Dudley Hunt, Jr. F.A.L.A. (TSS) 

§ Studi dan analisis ruang gerak 

§ Asumsi 
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d. Analisis Kebutuhan dan Besaran Ruang 

TABEL  KEBUTUHAN DAN BESARAN RUANG 
KELOMPOK 
KEGIATAN 

JENIS 
KEGIATAN 

PELAKU KEBUTUHAN RUANG KAPASITAS 
(ORANG) / 

(BUAH) 

SIFAT STANDART FLOW ASUMSI 
BESARAN 

RUANG (M2) 
· Memancing di 

laut  

· Bersantai 

Pengunjung/ 
pemancing 

Area terbuka Diatas bukit 
bagian timur, dan di 
dekat pantai karang 

20 orang 
 

Publik 
 

NAD 1,6 m2/org  
 

50% 48.00 
 

· Berenang di 

pantai 

· Berbilas dan 

mengganti 

pakaian 

· Menitipkan 

barang 

Pengunjung 
 

- Lavatory 
- R. Penitipan barang 
 

2 buah 
25 
(bergantian) 
 

Service 
Service 
  

Asumsi 5 x 4 M 

Time saver 
standart 3m2 

 

30% 
60% 

 

31.20 
28.80 

 

· Wisata 

nelayan  

Pengunjung 
Pengelola 
nelayan 

- Parkir kapal nelayan  
 
- Rumah Nelayan 
 
 
- Lavatory  
 

 8 perahu,  
 
4 rumah 
 
 
4 buah 
 

Publik 
 
Semi publik 
 
 
Service 
 

Asumsi besar 
perahu (2x7m) 

Asumsi besar 
rumah/lantai 
(6x7,5m) 

Time saver 
standart 3 M2 

- 
 
- 
 
 

60% 
 

104.00 
 

180.00 
 
 

19.20 
 

· Mengenal 

alam siung & 

panjat tebing 

Pengunjung - Galeri alam Siung 

- R. Pengelola  

40 orang 
1 buah 

Publik 
Semi Publik 
 

NAD 1,6 m2/org  
Asumsi 4 x 4 M 
 

30% 
- 

83.20 
16.00 

· Makan dan 

minum, 

· Belanja 

souvenir 

Pengunjung 
Pemilik  
warung 
makan 

Kios warung  
=7buah 

@30 orang / 
kios 

Publik 
 

Asumsi 8x5 M  
 

280.00 

 
KELOMPOK 

WISATA  

· Menikmati 

pemandangan 

Pengunjung Gazebo  
 
 

6 orang/gazebo, 
direncanakan 
10 buah 

Publik 
 
 

Asumsi 2 x 2 M/ 
buah 
 

- 
 
 

24.00 
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alam Area terbuka pantai Plaza Publik Ruang sisa setelah 
bibir pantai 
(sebelah selatan 
kawasan) 

- 
 
 

kondisional 

· Bermain alam 

dan pasir 

Pengunjung Outbond Area 100 orang 
 

Publik 
 

Asumsi 25 x 25 M 
 

- 625.00 
 

· Melihat 

kebudayaan 

- Pengunjung 
- Pengelola 

Pendopo seni 
 

50 orang 
 

Publik 
 

Asumsi 8 x 12 M 
 

- 
 

96.00 

· Melihat, 

mengenal, dan 

mempelajari 

konservasi 

penyu 

- Pengunjung 
- Pengelola 
- Peneliti 

Aquarium  
- Lobby 
- akuarium 
 
 
 
- R. Pengelola 
- Lavatory 
Mekanikal Elektrikal 
- Genset 
- R. Pompa 

 
32 orang 
2 buah 
 
1 buah 
 
- 
1 buah 
 
1 unit 
1  orang 

 
Publik 
Publik 
 
 
 
Semi publik  
Service 
 
Service 
Service 

 
NAD 1,6 m2/org  
Asumsi 2 x 6    
m2/buah 
Asumsi 3 x 8    
m2/buah 
Asumsi 9 x 9 M 
Asumsi 4 x 3M 
 

Asumsi 6 m2/unit 
Asumsi 6  

 
30% 

- 
 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
41.60 

.        24.00 
 

24.00 
 

81.00 
12.00 

 
6.00 
6.00 

KEGIATAN 
PENDUKUNG 

· Penginapan  - r.pengelola 
- homestay 
- penginapan 
rombongan  kecil 

- penginapan 
rombongan besar 

- ground camp 

-  

10 unit 
  4 unit 
 
  2 unit 

-  

publik 
semi publik 
semi publik 
  
semipublic 
 
semipublik 

Asumsi 3 x 3m 
Asumsi 12 x 6m 
Asumsi 10 x 13m 
 
Asumsi 10 x 14m 
 
Asumsi 50 x 30 m 

- 
- 
- 

 
- 
 
- 

9.00 
72.00 

130.00 
 

140.00 
 

1500.00 

KEGIATAN 
PELAYANAN 
UMUM 

· Parkir 

· Mencari 

Informasi 

· Ibadah 

· Menelepon 

Petugas 
parkir 
 
pengelola 
pengunjung 

Pos & lapangan parkir 
 
 
 
 
r.informasi 
masjid 
Box telepon 

 
 
Bus  3 buah 
Mobil 30 buah 
Motor 100 buah 
 
 
4 unit 

Publik 
Publik 
 
 
 
Publik 
Semi Publik 
Publik 

Time saver 
standart  

Bus = 48  m2  
Mobil = 13.2 m2 
Motor = 1.8  m2 

Asumsi 2 x  2m 
Asumsi 8 x  8m 
Asumsi 1,5x1,5/unit 

 
 

60% 
60% 
60% 

- 
 
- 

 
 

230.40 
633.60 
288.00 

4.00 
64.00 

9.00 
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KEGIATAN 
PENGELOLAAN 

· Mengelola 

· Mengurus bid. 

administrasi 

· mengurus bid. 

keuangan 

· mengurus 

promosi dan 

pemasaran  

· Mengawasi 

keselamatan 

pengunjung 

· Rapat 

· Memberi 

informasi 

· lavatory 

pengelola r. Kepala 
r. wakil kepala 
r. Staff administrasi 
r. staff keuangan 
r. staff promosi 
r.resepsionis 
r.P3K 
menara pengawas 
r. rapat  
 
 
Hall 
service/r.pantry 
lavatory 

1 orang 
1 orang 
2 orang 
2 orang 
4 orang 
4 orang 
15 orang 
4 orang 
20 orang 
 
 
20 orang 
- 
2 unit 
 

semi publik 
semi publik 
privat 
privat 
semi publik 
publik 
semi publik 
semi publik 
semi publik 
 
 
semi publik 
Service 
service 

Asumsi 4 x 3 M 
Asumsi 3 x 3 M 
Asumsi 2 x 3 M 
Asumsi 3 x 3 M 
Asumsi 3 x 3 M 
Asumsi 3 x 3 M 
Asumsi 3 x 8 M 
Asumsi 2 x 2 M 
Time saver 
standart 1.875 M2 / 
orang 
NAD 1,6 m2/org  
Asumsi 3 x 3 M 
Time saver 
standart 3m2 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

30% 
 
 

20% 
- 

60% 
 

12.00 
9.00 
6.00 
9.00 
9.00 
9.00 

24.00 
4.00 

48.75 
 
 

38.40 
9.00 
9.60 

KEGIATAN 
MAINTENANCE 
DAN SERVICE 

Perawatan dan 
perbaikan 
building dan 
sarana wisata 

Operator  r.operator 
 
 
r. gudang peralatan 

4 orang Service 
 
 
Service  

Time saver 
standart 1.875 M2 / 
orang 
Asumsi 12 m2 

60% 
 
 
- 

12.00 
 
 

12.00 

KEGIATAN 
MEKANIKAL – 
ELEKTRIKAL 

· Mengontrol  

panel solar sel 

· Mengontrol 

panel ME 

· genset 

· menyimpan 

bahan bakar 

· simpan alat  

Operator 
 
Operator 
 
Operator 
Operator 
 
Operator 

r. panel solar sel 
r. operator,r. panel M & 
Elektrikal 
 
r. genset 
r. bahan bakar 
 
gudang 

- 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
 

Service  
Service 
 
 
Service 
Service 
 
Service 

Asumsi 70m2 

Asumsi 18 m2 

 
 
Asumsi 18 m2 

Asumsi 18 m2 

 

Asumsi 12 m2 

 

- 
- 
 
 
- 
- 
 
- 

 

70.00 
18.00 

 
 

18.00 
18.00 

 
12.00 
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KEGIATAN 
PENGOLAHAN 
AIR 

· Mengontrol  bak 

air kotor 

· Mengontrol 

bak filtrasi 

· Mengontrol air 

bersih 

· simpan alat 

Operator 
 
Operator 
 
Operator 
 
Operator 

Bak penampung air 
kotor 
bak filtarasi 
bak penampung air 
bersih 
 
gudang 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

Service  
 
Service 
 
Service 
 
Service 

Asumsi 12m2 

 
Asumsi 6 m2 

 
Asumsi 12 m2 

 

Asumsi 12 m2 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

12.00 
 

6.00 
 

12.00 
 

12.00 

LUAS TERBANGUN KESELURUHAN 5180.75 m2 

=0.52 Ha 
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3. Rekapitulasi Besaran Ruang 

Tabel 5.10. Rekapitulasi Besaran Ruang 

 
à Building Coverage (BC) dan flow : 40 %  

à Jadi kebutuhan luasan bangunan adalah : 

BC+flow 40 %  = (40/100 x  5180.75) + 5180.75 
= 7253.05 

= 7253.05 m2 = 0.73 Ha (area perencanaan + pengembangan) 
à Luasan site seluruhnya 20 Ha, jadi terdapat sisa ruang kosong (free 

space): 

= 20 – 0.73 Ha = 19.27 Ha (area bebas untuk pemanfaatan maintenance, 
open space, lansekap, dan area publik lainnya) 
 

4. Zonifikasi Ruang 

Pendekatan zona baik dalam ruangan dilakukan untuk mewujudkan suatu tata 
ruang yang optimal di dalam bangunan. Analisa penzoningan peruangan pada 
kawasan wisata Pantai Siung: 

a. Zone Privat 

Merupakan zone/daerah yang mewadahi kelompok ruang yang menuntut 
tingkat privasi yang tinggi, secara periodik dan tidak langsung berhubungan 
dengan umum. Pada kawasan wisata jarang terdapat ruang yang ber zone 
privat, ruang-ruang yang termasuk dalam zone privat adalah ruang-ruang yang 
mewadahi semua kegiatan yang berhubungan dengan administrasi dan 
manajemen, antara lain : 
§ Ruang administrasi dan keuangan pariwisata  

b. Zone Semi Publik 

Adalah zone/daerah yang mewadahi kelompok ruang yang berhubungan 
dengan fasilitas umum, namun masih membutuhkan/menuntut privacy. 
Kelompok ruang yang termasuk dalam zone ini meliputi : 
§ Homestay 

§ Ruang-ruang yang boleh dimasuki dengan ijin dari yang berwenang 

ataupun ketika ada acara tertentu. 

c. Zone Publik 

Adalah zone/daerah yang mewadahi kelompok ruang yang langsung 
berhubungan dengan publik (umum). Hampir semua daerah di kawasan Pantai 

Jenis Kegiatan Besaran ruang 
Kegiatan Utama 3581.00 
Kegiatan Pelayanan Umum 999.00 
Kegiatan Pengelolaan 187.75 

Kegiatan Maintenance dan Service 413.00 
Besaran ruang total                                                          5180.75 m2 
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Siung ini adalah zone publik. Kelompok ruang yang termasuk dalam zone ini 
meliputi : 
§ Ruang-ruang yang diperuntukkan bagi pengunjung, seperti : galeri alam 

siung, pendopo budaya 

§ Open space, play ground, gazebo/shelter, lobby bangunan, area terbuka 

pantai dan fasilitas umum. 

§ Pelelangan ikan Ikan, 

§ Area parkir  

d. Zone Service 

Adalah zone/daerah yang mewadahi kelompok ruang service. Yang termasuk 
dalam zone service adalah : 
§ Ruang Mekanikal Elektrikal, operator, perlengkapan, pengawasan terhadap 

area pantai. 

§ Telephone Box, ruang berteduh. 

§ Lavatory (KM/WC) dan ruang pelayanan. 

§ Pos Jaga, ruang tunggu, dll. 
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Sinar matahari pagi sangat baik bagi 
kesehatan. Cahaya matahari 
hendaknya diusahakan seoptimal 
mugkin memasuki ruangan. Strategi 
yang digunakan dengan memberi 
bangunannya banyak bukaan sebelah 
timur. 
 

Sinar  matahari sore di pantai ini 
berpotensi sebagai view adanya 
fenomena sunset (matahari 
tenggelam). 
Namun matahri sore bersifat 
menyilaukan sehingga sering 
menimbulkan “glare”. Kurang 
berpotensi jika digunakan sebagai 
pencahayaan alami pada bangunan. 
 

Sinar matahari siang memiliki sifat panas. 
Berpotensi untuk digunakan sebagai 
pencahayaan alami pada bangunan. Namun 
perlu kehati-hatian dalam memanfaatkannya 
sebagai potensi alami yang dapat mendukung 
pencahayaan alami pada bangunan dan 
pengisi sel surya (photovoltaic system). 
 

Gambar V.1 
analisis matahari terhadap kawasan 

Sumber : analisa pribadi 

V.2  ANALISIS PENDEKATAN TAPAK 

V.2.1. Analisis Klimatologis 

1. Matahari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis 
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Ladang penduduk 

Jalan utama 

Ladang penduduk 

Jalan utama 

matahari berpengaruh terhadap desain yang akan direncanakan, yaitu : 

§ Matahari yang beredar seperti analisa diatas membuat perencanaan 

desain dan orientasi bangunan yang memerlukan potensi sinar matahari 

terpengaruh, seperti: gazebo ataupun tempat duduk di pinggir pantai 

sebagai tempat menikmati potensi-potensi alam dan fenomena alam yang 

terjadi seperti sunset dan sunrise, peruangan bangunan yang 

membutuhkan pencahayaan alami, path/jalur dalam kawasan yang 

membutuhkan peneduh dari sinar matahari siang, maupun keperluan 

energi alternatif dari matahari melalui sel surya. 

Data klimatologis dari Pantai Siung sebagai data penunjang adalah 

sbb : 

è Iklim tropis dengan 2 musim dalam 1 tahun, yaitu: 

      (penghujan à oktober-april) 

      (kemarau à april-oktober) 

 è Temperatur 26oC - 28 oC 

       Suhu terendah 24 oC 

       Suhu tertinggi 32 oC 

 è Kelembapan udara 64%-86% 

(Sumber: penelitian mahasiswa geografi UGM,2005) 

 

2. Angin 

Pada area terbuka arah angin yang bertiup sangat mungkin untuk berbelok 

secara tidak menentu. Namun apabila diatur/diarahkan dengan benar maka 

angin dapat dimanfaatkan sebagai penyejuk alami. Pengaturan arah angin 

dapat dilakukan dengan peletakan massa bangunan dan pemberian 

vegetasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iklim keseluruhan sedang 
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Angin yang dianalisa disini adalah 
angin lokal yang berupa angin laut 
dan angin darat. Angin laut 
bersifat dominan & kuat terhadap 
site, sehingga mempengaruhi 
pada perancangan bangunan 
yang menjorok ke pantai. 
 

Gambar V.2 
Analisis mata angin terhadap kawasan 

Sumber: analisa pribadi 

Gambar V.3 
Pemanfaatan pohon serta semak-semak  

Sumber: analisa pribadi 
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 Dari analisis angin diatas diperoleh sebuah ide desain untuk 

pemanfaatan pohon serta semak-semak sebagai respon penyelesain 

secara ekologi untuk memberi perlindungan terhadap sinar matahari 

maupun untuk menyegarkan dan menyalurkan aliran udara, terutama 

pada bangunan yang rendah. 

 Pemanfaatan tanaman semak yang lebar dan beraneka ragam, 

memberi dampak yang baik guna mengurangi debu yang dibawa oleh 

angin. Debu tersebut dapat diendapkan dalam tanaman selain itu juga 

berfungsi untuk meredam kebisingan. 

 

V.2.2. Analisis Zonifikasi Site 

a. Sasaran 

Pedekatan zona baik dalam kawasan dilakukan untuk mewujudkan 

suatu tata ruang yang optimal dalam lingkup pengembangan kawasan 

wisata Pantai Siung.  

b. Dasar Pertimbangan 

§ Jenis dan pengelompokan kegiatan yang terjadi dalam kawasan. 

§ Potensi-potensi dalam site yang bisa dimanfaatkan. 

§ Eksisting dan luasan lahan dalam site yang sesuai. 

§ View dan orientasi kawasan yang menarik. 

c. Analisis 

Gambar V.4 
Pengaruh angin yang membawa debu  

Sumber: analisa pribadi 
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`Gambar V.5  
Analisa pendekatan zonifikasi site 

Sumber : Analisa Pribadi 
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V.2.3. Analisis Pola Tata 

Massa 

Analisis pola tata massa dimaksudkan untuk memperoleh pola tata massa 

yang sesuai dengan jenis, fungsi, dan karakter bangunan. 

1) Dasar Pertimbangan 

§ Efisiensi penggunaan lahan dan pola pencapaian yang diterapkan. 
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§ Keamanan dan kanyamanan sirkulasi bangunan yang ada dan 

kesesuaian dengan fungsi, karakter, serta tuntutan kegiatan. 

§ Faktor alam pada lingkungan tapak (topografi, view serta bentuk visual 

lingkungan). 

2) Kriteria 

§ Diusahakan agar antar massa bangunan memiliki keterikatan yang 

sesuai dengan aktifitas kegiatan dan fungsinya 

§ Pencapaian antar massa bangunan diusahakan mudah dengan pola 

sirkulasi yang mampu mengakomodasi seluruh kegiatan bangunan 

penelitian dan pendidikan. 

3) Analisis Pendekatan Pola Tata Massa dan Alur Sirkulasi 

Pola tata massa merupakan organisasi dan hubungan antar massa 

bangunan yang memperhatikan kondisi tapak dan lingkungan sekitar 

tapak. Berikut beberapa alternatif organisasi massa dan hubungan antar 

massa menurut Francis D.K. Ching : 

Alternatif Pola Tata 

Massa 

Keterangan 

 Terpusat 

 

 

 

Adanya ruang pemersatu antar massa 

bangunan yang terdiri dari massa 

pusat yang dikelilingi massa sekunder. 

 Linear 

 

 

Suatu urutan dari ruang yang 

berulang, bersifat fleksibel dan 

tanggap terhadap kondisi tapak. 

 Radial 

 

 

Perpaduan dari organisasi massa 

terpusat dan linear yang terdiri dari 

ruang pusat dengan beberapa 

organisasi linear yang berkembang 

membentuk jari-jari. 

 Cluster 

 

 

Penggabungan dari ruang yang 

berlainan bentuk tapi tetap 

berhubungan satu dengan yang lain 

berdasarkan penempatan. 

 Grid 

 

Merupakan pengulangan modul 

secara teratur, berkesan kaku. 
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Alur sirkulasi dalam site direncanakan mengikuti pola kontur yang ada. 

Saat ini sirkulasi di kawasan Pantai Siung kurang terlihat jelas, sehingga 

terlihat membingungkan dan kurang begitu peka terhadap kondisi tapak. 

Maka dari itu, perlu karakter sirkulasi yang santai, tidak kaku, dan fleksibel 

(tipe organik) akan tetapi pengunjung tidak merasa kelelahan setelah 

mencapai massa-massa tujuannya. Mengatasi hal tersebut, sirkulasi tipe 

radial mempunyai sirkulasi saling berhubungan walau tidak secara 

langsung.  

 

V.2.4. Analisis Pencapaian 

Berbagai macam kegiatan yang berlangsung antara kawasan dan 

lingkungan sekitar mempunyai karakter berbeda-beda. Hal ini harus dapat 

terakomodasi menggunakan sistem penentuan sirkulasi pencapaian yang 

terencana. 

Kriteria : 

§ Gerbang masuk dan keluar, yang merupakan kegiatan bertolak 

belakang, harus mempunyai batas yang jelas supaya masing-masing 

kegiatan tidak terganggu oleh pola sirkulasi yang terbentuk. 

§ Berdasar pada pertimbangan ekologi arsitektur untuk perencanaan 

kawasan tersebut, maka parkir diletakkan di bagian belakang supaya 

tidak terlalu dekat dengan bibir pantai. Hala ini dilakukan untuk 

meminimalisir polusi kendaraan yang langusng mengenai pantai. Sealin 

itu area parkir juga dibuat berkantung dengan vegetasi sebagai barier 

supaya dapat mengurangi polusi dari kendaraan bermotor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memisahkan 
sirkulasi kendaraan 
masuk dan keluar 
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V.2.5. Analisis  Tata Lingkungan sebagai wujud pendekatan ekologi arsitektur 

Unsur yang sangat penting dari pengembangan obyek wisata ini 

salah satunya adalah penciptaan tata ruang yang mampu menimbulkan nilai 

tambah kawasan dan keselarasan lingkungan. Oleh karena itu tata 

lingkungan yang mendukung akan sangat diperlukan dalam pengembangan 

ini. 

Kriteria : 

1) Site yang tertutup bangunan tidak lebih dari 30 %, selebihnya adalah 

penghijauan dan daerah peresapan. 

2) Pengembangan site berupa fisik bangunan mengikuti kondisi kontur 

kawasan yang telah terbentuk secara alami. 

3) Bagian tepi pantai bagian timur perlu penambahan vegetasi khususnya 

Area parkir 
tidak terlalu 
dekat dengan 
pantai 

Gambar V.6 
analisa pencapaian kawasan 

Sumber: analisa pribadi 
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pandan laut, sebagai pelindung kawasan dari ombak besar di bagian 

timur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Reboisasi pada lahan kosong. 

5) Pembuatan daerah konservasi mata air dan sungai dengan cara 

memberi pembatas antara pedestrian dengan mata air dan sungai 

berupa pagar atau tanaman perdu. 

6) Penggunaan paving pada pedestrian dan area parkir yang dapat 

meresapkan air hujan. 

 

 

V.2.6. Analisis Citra Dan Penampilan Fisik Bangunan 

Bangunan yang akan direncanakan pada kawasan wisata Pantai 

Siung  ditampilkan secara komunikatif dengan karakter yang hendak 

ditampilkan adalah karakter bangunan kampung. Khususnya untuk 

bangunan yang berfungsi sebagai penginapan bagi wisatawan, yang 

diharapkan dapat menggambarkan tentang suasana kehidupan masyarakat 

di sekitar Pantai Siung.  

Selain itu, penentuan bentuk dan citra bangunan dilakukan 

berdasarkan pertimbangan Ekologis Arsitektur sebagai konsep 

pengembangan kawasan wisata secara umum 

Aspek ekologis 

Aspek ekologis memegang peran penting dalam membentuk penampilan  

fisik bangunan. Penampilan bangunan yang dihasilkan mampu memberikan 

kualitas kenyamanan secara maksimal bagi pengguna bangunan, namun 
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juga tetap mempertimbangkan kondisi lingkungan sekitar area terbangun. 

Penentuan penampilan fisik bangunan yang didasarkan pada aspek ekologis 

dapat dilihat dari beberapa aspek berikut antara lain : matahari, suhu udara, 

angin, dan material bahan bangunan yang digunakan. 

a) Matahari 

Lintasan matahari berpengaruh pada : 

1) Pencahayaan 

Penampilan fisik bangunan yang ekologis misalnya dengan 

pemanfaatan pencahayaan alami secara optimal dan meminimalkan 

penggunaan pencahayaan buatan. 

Penampilan fisik sebagai respon terhadap pencahayaan alami antara 

lain sebagai berikut : 

a. Pemberian bukaan agar cahaya dapat masuk ke dalam 

bangunan secara langsung  dengan luas yang tetap 

mempertimbangkan aktivitas yang diwadahi di dalamnya. 

b. Penempatan panel surya untuk memanfaatkan energi matahari 

dalam bangunan. Panel surya ditempatkan pada bagian 

bangunan yang terkena sinar 

matahari paling banyak, atau 

dengan menyediakan lahan 

tersendiri untuk pengolahan 

panel surya supaya fasade 

bangunan tidak terganggu 

tampilannya  

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Suhu Udara 

Suhu yang tinggi terutama pada siang hari (klimaks temperatur pada 

pukul 14.00 WIB dan setelah itu suhu akan mulai menurun) 

Gambar V.8 
bangunan di tepi pantai yang 
menggunakan panel surya 
sumber: www.greenimage.com  
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Gambar V.9 
Desain Pergola Area Pedestrian 

Pergola dengan tanaman rambat diatasnya, sebagai pelindung panas. 
(sumber:analisis pribadi) 

 

membutuhkan upaya untuk menghindari sinar matahari masuk 

langsung ke dalam bangunan. Secara ekologi Arsitektur (Frick, Heinz 

“Dasar-Dasar Eko-Arsitektur”, 2007) upaya perlindungan matahari 

pada bangunan dapat berupa : 

· Teritisan dan cantilever, juga dapat menggunakan pergola 

tanaman khususnya pada area pedestrian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Penggunaan jalusi (kerai) pada jendela 

· Penggunaan vegetasi di sekitar bangunan sebagai barrier panas 

dan filter sinar matahari. 

· Pemanfaatan efek pantul air (kolam,sungai) sebagai pemantul 

sinar matahari untuk pencahayaan alami ruangan tanpa panas 
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Gambar 5.10 
Efek Pantul Air  

Berupa kolam sebagai pemantul sinar matahari sebagai respon terhadap temperatur. 
Sumber : Analisis Pribadi 

dan tanpa silau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Angin 

Udara yang bergerak menghasilkan penyegaran terbaik karena 

penyegaran terjadi proses penguapan yang menurunkan suhu pada kulit 

manusia. Penghawaan dicapai dengan pengupayaan ventilasi silang 

(cross ventilation) yaitu dengan memasukkan udara dari satu sisi dan 

mengeluarkannya pada sisi yang berlawanan. 

Penampilan fisik bangunan sebagai respon terhadap pencahayaan alami 

dapat berupa jendela.  Agar udara bebas masuk digunakan bukaan 

dengan tipe bukaan ke samping. Penghawaan alami ruang luar dilakukan 

dengan menanam vegetasi di sekitar bangunan di dalam tapak. Selain 

mengurangi kecepatan angin vegetasi dapat menyejukkan udara dan 

mengusir polusi. 

c) Kelembapan 

Kelembapan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kenyamanan 

pengguna suatu bangunan.  

Respon terhadap faktor kelembapan antara lain dapat berupa : 

· Pemanfaatan kolam selain sebagai pemantul matahari (menurunkan 

suhu) namun tidak menimbulkan kejenuhan udara, maka elemen air 

diletakkan di luar bangunan yang memiliki pergerakan udara lancar 

sehingga uap air cepat menguap. 

· Pemberian 

perkerasan pada 

samping kiri kanan 
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bangunan, agar kelembapan tanah tidak langsung masuk ke 

bangunan, dimana perkerasan menggunakan bahan alam seperti 

batu alam dan batu kali yang memiliki sela antara paving sebagai 

tempat resapan air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.11 
Desain Saluran Drainase 

Berupa cekungan dengan perkerasan berupa pasangan batu kali dengan pemasangan 
kering (tanpa perekat), sebagai usaha peresapan air kedalam tanah. 

(sumber:analisis pribadi) 
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