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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 PENGERTIAN JUDUL  

 “Pengembangan Objek Wisata Pantai Ayah di Kabupaten Kebumen 

Dengan Konsep Ekowisata“ adalah suatu tahapan atau proses pembangunan yang 

dilakukan dengan terarah dan teratur untuk meningkatkan kondisi dan potensi 

Pantai Ayah yang menjadi tempat untuk bersenang – senang , bertamasya , piknik 

dll. Agar menjadi lebih baik dan menarik sesuai dengan  tuntutan kebutuhan dan 

aktifitas wisatawan sehingga mampu memberikan daya tarik bagi peningkatan 

kunjungan wisata ke Kabupaten Kebumen. 

 

I.2 LATAR BELAKANG  

I.2.1 UMUM 

Dalam upaya peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata dan 

mengenalkan budaya bangsa , maka pemerintah berusaha mengembangkan 

industri kepariwisataan yang dituangkan dalam Keppres No.15 Tahun 1983. 

Seiring dengan adanya kebijaksanaan ini ditetapkan 10 DTW (Daerah Tujuan 

Wisata) yaitu : Sumatra Utara , Sumatra Barat , DKI Jakarta , Jawa Barat , Jawa 

Tengah , DIY , Jawa Timur , Bali , Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Untuk 

keberhasilan kebijaksanaan tersebut maka harus ditingkatkan langkah – langkah 

yang terarah dan terpadu dalam pengembangan obyek – obyek wisata serta ke 

dalam promosi dan pemasaran baik didalam maupun diluar negeri. Jawa Tengah 

sebagai salah satu daerah tujuan wisata seiring dengan ditetapkannya tahun 

kunjungan wisata berbenah diri mengembangkan potensi kepariwisataan yang 

dimilikinya. 

Untuk mempermudah dalam usaha pengembangan sesuai dengan kondisi 

dan potensi masing – masing wilayah maka dalam pengembangan ini diambil 

kebijaksanaan membagi daerah Jawa Tengah menjadi beberapa kawasan 

pengembangan yang masih tetap menunjukkan adanya keterkaitan hubungan antar 

kawasan tersebut. Adapun pembagian kawasan tersebut adalah sebagai berikut : 
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- Kawasan Merapi – Merbabu 

- Kawasan Demak-Kudus-Jepara-Pati 

- Kawasan Pekalongan-Tegal 

- Kawasan Cilacap-Banyumas 

Untuk kawasan pengembangan Cilacap-Banyumas masih dibagi lagi 

menjadi Sub Kawasan Barat yang meliputi Kabupaten Banyumas , Cilacap dan 

Purbalingga dan Sub Kawasan Timur yang meliputi Kabupaten Banjarnegara dan 

Kebumen. Pada Sub Kawasan Timur ini diprioritaskan pada pengembangan 

obyek wisata pantai , goa dan pengunungan. Kabupaten Kebumen yang terletak 

diSub Kawasan Timur ini mengembangkan obyek wisata yang dimilikinya yakni 

pantai, goa dan pegunungan sesuai dengan potensi yang ada. 

 

I.2.2 KHUSUS 

I.2.2.1 Kondisi dan Potensi Kepariwisataan Kabupaten Kebumen  

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu tujuan daerah wisata di Jawa 

Tengah yang berada dilintas selatan urat nadi transportasi darat yang 

menghubungkan daerah diwilayah barat dengan daerah tujuan wisata Yogyakarta-

Bali disebelah timur sebagai tujuan wisata utama. Disamping itu juga terletak 

dijalur paket wisata Jawa Tengah bagian selatan yaitu jalur Cilacap/Banyumas-

Kebumen-Yogyakarta/Surakarta. Jadi sebenarnya Kabupaten Kebumen sangat 

potensial untuk dikunjungi wisatawan. 

Secara administrasi Kabupaten Kebumen dibatasi oleh Kabupaten 

Purworejo disebelah Timur , Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara disebelah 

utara , Kabupaten Cilacap dan Banyumas disebelah barat dan Samudera Indonesia 

disebelah selatan. Dengan demikian adanya pantai yang membentang sepanjang 

bagian selatan wilayah Kabupaten Kebumen merupakan asset wisata alam yang 

sangat potensial untuk dikembangkan sebagai tempat pariwisata dengan berbagai 

spesifikasinya. Di Sebelah barat ada Pantai Ayah dengan kondisi pantai berbukit 

karang , dataran berpasir dan pantai bermuara sungai. 
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Menyusur ke arah timur ada Pantai Karang Bolong dengan kondisinya 

yang berbukit karang , pada bagian tengah membentang ke timur mulai dari 

Pantai Puring sampai Pantai Mirit merupakan daratan pantai yang cukup luas. 

Kabupaten Kebumen juga memiliki obyek wisata yang lain berupa 

pemandian , waduk , pegunungan dan goa. Adapun obyek-obyek wisata yang 

telah ditetapkan sebagai sumber pemasukan daerah adalah obyek wisata Pantai 

Ayah , Goa Jati Jajar , Goa Patruk , Pantai Karang Bolong , Waduk Sempor , PAP 

Krakal dan waduk Wadas Lintang. Dalam mengembangkan obyek wisata yang 

ada Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen mengambil kebijaksanaan 

mengembangkan semua obyek wisatanya agar semuanya dapat berkembang 

dalam upaya mendukung kepariwisataan Kabupaten Kebumen. 

Pengembangan wisata Pantai Ayah merupakan usaha dari pengembangan 

daerah Kabupaten Kebumen. Upaya pengembangan ini tentunya tidak akan 

terlepas dari rencana tata ruang daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah 

No.4 Tahun 1988 Tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen. 

Dalam rencana pembangunan daerah ini wilayah Kabupaten Kebumen dibagi 

menjadi 7 Satuan Wilayah Pengembangan sesuai masing-masing kondisi serta 

potensi yang dimilikinya dengan Pusat Pengembangan di Kebumen , Karanganyar 

, Kutowinagun , Gombong , Ayah , Patanahan , Prembun. 

Pada satuan wilayah pengembangan yang berpusat di Kecamatan Ayah 

sesuai potensinya maka sektor yang dikembangkan salah satunya adalah 

pariwisata. Dengan demikian pengembangan wisata Pantai Ayah selaras dengan 

program kepariwisataan Kecamatan Ayah yang merupakan upaya pendukung bagi 

pembangunan daerah Kabupaten Kebumen untuk meningkatkan pendapatan 

daerah , taraf hidup masyarakat dan mendorong laju pertumbuhan dengan 

meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk memperluas 

kesempatan kerja dan kesempatan berusaha serta tetap terpeliharanya kebudayaan 

daerah , memupuk cinta tanah air dan terpelihara kelestarian lingkungan 
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I.2.2.2 Kondisi dan Potensi Obyek Wisata Pantai Ayah  

Obyek wisata Pantai Ayah dengan luas kawasan kurang lebih 2,5 Hektar 

dikelilingi oleh perbukitan yang membentang disebelah utara dan timur serta 

muara sungai disebelah barat dan lautan disebelah selatan. Obyek wisata ini 

terletak dibagian barat daya wilayah Kabupaten Kebumen dengan asset wisata 

alam yang potensial dan didukung oleh kekayaan alam yang keberadaannya 

obyek wisata Goa Jati Jajar dan Goa Petruk yang berada dalam satu perjalanan. 

Sebagai salah satu tempat yang menjadi tujuan wisata di Kabupaten 

Kebumen obyek wisata Pantai Ayah sudah lama dikenal oleh masyarakat dari 

berbagai daerah sebagai tempat yang nyaman untuk berekreasi . 

Dilihat dari kondisi dan potensi yang dimilikinya sebagai obyek wisata 

Pantai Ayah potensial sekali untuk menarik wisatawan apabila dikembangakan. 

Adapun secara fisik dapat kita lihat kondisi dan potensi yang dimilikinya 

yaitu : 

- Keberadaan letak dan pencapaiannya 

Obyek wisata Pantai Ayah terletak disebelah barat daya wilayah 

Kabupaten Kebumen dengan dukungan kota Gombong yang memiliki fasilitas 

rumah makan dan penginapan yang cukup memadai. Obyek wisata ini berada 

diujung selatan jalur wisata Gombong – Goa Jati Jajar – Goa Petruk – Pantai 

Ayah sehingga merupakan tempat yang sangat cocok untuk melepas lelah sehabis 

mengunjungi obyek wisata sebelumnya. 

Untuk mencapai ke obyak wisata Pantai Ayah tersedia kendaraan umum 

yang beroperasi mulai pagi hingga petang hari. Dapat juga ditempuh dengan 

kendaraan pribadi sepeda/motor , mobil. Dari kota Gombong hanya 

membutuhkan kira-kira 45 menit perjalanan dengan panorama alam yang indah 

sepanjang perjalanan tersebut. 

- Spesifikasi fisik dan keindahan panoramanya 

Obyak wisata ini terdiri dari tiga potensi antara lain pantai yang berbukit 

karang , pantai datar berpasir dan pantai muara sungai. Disini kita akan melihat 

deburan ombak yang menghantam karang dengan efek seperti air mancur dan 
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alunan ombak yang menerpa dataran pantai pasir. Melalui sungai yang ada kita 

dapat berperahu dan berdayung sampan menikmati keindahan alam. 

Tenggelamnya matahari dapat kita nikmati di pantai ini , disamping 

keberadaan cakrawala horizontal lautan dengan hiasan perahu yang berlalu lalang 

laksana lukisan. 

- Kenyamanan Suasana 

Pantai yang ditumbuhi pepohonan meneduhkan suasana yang panas 

dengan hembusan angin laut yang mennimbulkan kenikmatan. Disamping 

letaknya berada jauh dari keramaian dan kebisingan kota tempat wisata ini tenang 

dan nyaman dengan suasana yang masih alami. 

- Sarana dan Prasarana 

Menuju ke obyak wisata Pantai Ayah tersedia colt dan minibus bahkan 

sejak tahun 1990 telah tersedia angkutan kota khusus wisata yang melayani trayek 

dengan teratur. Jalan aspal terbentang lebar dengan kondisi yang masih baik 

penghubungan ke obyek wisata lainnya dan menuju jalan raya lintas selatan dan 

kota Gombang. 

Dari kondisi dan potansi kepariwisataan yang terlihat diatas ternyata 

obyek wisata ini telah mampu menarik wisatawan. Hal ini bisa dilihat dari 

keadaan pengunjungnya yang tiap tahunnya selalu mencapai lebih dari 100.000 

orang. 

Pada umumnya pengunjung yang datang ke obyek wisata Pantai Ayah 

adalah untuk menikmati keindahan alam pantai disamping untuk menggunakan 

fasilitas yang tersedia. 

Dalam upaya mendukung kepariwisataan Kabupaten Kebumen obyak 

wisata Pantai Ayah masih memerlukan adanya pengembangan untuk dapat 

menarik beberapa pengunjung dari berbagai lapisan . kita melihat bahwa obyak 

wisata ini sudah mampu menarik wisatawan akan tetapi untuk dapat menarik 

lebih banyak wisatawan masih memerlukan adanya pengolahan kondisi dan 

potensi alamnya agar dimanfaatkan secara optimal dengan dukungan penataan 

dan pengadaan fasilitas  yang memadai sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan 

pengunjung yang makin meningkat dan heterogen. 
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I.2.2.3 Kondisi Pantai Ayah Saat Ini 

Bila kita berkunjung ke Pantai Ayah saat ini mungkin akan timbul 

pertanyaan apa yang sedang terjadi pada pantai ini. Pacsa Tsunami 2006 Pantai 

ayah mengalami banyak perubahan fisik. Hal tersebut dikarenakan adanya 

beberapa pembangunan di sana. Adanya aliran dana bencana dari pemerintah 

telah sedikit banyak ikut andil pada perubahan fisik pantai ayah saat ini. Patai 

yang tadinya landai sekarang di bangun talud di bibir pantai guna mencegah 

abrasi dan gelombang pasang. Sepanjang talud dibangun pedestrian dan selter-

selter. Kali gunung yang tadinya mengalir alami kini diperjelas keberadaannya 

dengan diberi talud disepanjang DAS. 

Tak kalah dengan pantai ayah para pedagang dan penyedia jasa juga ikut 

menikmati aliran dana dengan di beri sarana yakni dengan di bangun kios-kios 

sepanjang kali gunung dan talud kecil guna merapatnya perahu.  

 

I.2.2.4 Analisis Potensi dan Permasalahan 

Dalam pengembangan pantai ayah ini tentunya mengalami berbagai 

permasalahan, untuk dapat menyelesaikannya diperlukan beberapa tahap yang 

nantinya dapat memetakan permasalahan yang terjadi untuk selanjutnya dapat di 

buat suatu solusi permasalahan tersebut. 

a. Potensi  

-    Potensi Rural 

Potensi rural yang terdapat di pantai ayah selain pariwisata adalah 

perikanan. Selain perikanan dari hasil laut pantai ayah juga mempunyai 

potensi perikanan dari sungai dan tambak. 

- Potensi Cultural 

Kondisi sosial dan budaya masyarakat ayah masih sangat kental dengan 

nuansa magis, kejawen dan masih menjunjung tinggi rasa tepaselira. 

-    Potensi Nature / potensi alam 

Pontensi yang terdapat pada pantai ayah sebagai mana telah dijelaskan di 

awal adalah bahwa pada dasarnya pantai ayah sama dengan pantai lain 

yang terdapat pada kawasan lain yakni sebuah pantai wisata yang 
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menyuguhkan pemandangan laut dan pantai itu sendiri. Namun yang 

menjadi cirri dan potensi dari pantai ini adalah potensi alam yang 

dimilikinya, antaralain: 

- Pantai ayah mempunyai muara sungai yang cukup luas dengan alur sungai 

yang bisa dijadikan tempat untuk berperahu. 

- Disebelah timur pantai terdapat barisan bukit seribu yang menghadirkan 

pemandangan alam yang cukup mempesona. 

- Sedang disebelah selatan pantai ini terdapat bukit karang yang akan indah 

sekali panoramanya saat timbul pecahan ombak yang menghantan dinding 

karang tersebut. 

- Pada kawasan pantai ini sendiri suasananya teduh dengan rimbunya pohon 

yang tumbuh hampir disetiap sudut pada kawasan ini. 

- Hamparan pasir yang luas sering dijadikan area berkuda oleh wisatawan. 

- Dari segi tata letak dan view pantai yang menghadap kebarat menjadikan 

panorama sunset dapat kita nikmati dipantai ini. 

- Yang takkalah pentingnya di seberang sebelah barat laut pantai ini 

terdapat tempat pelelangan ikan yang sedikit banyak memberi kontribusi 

datangnya wisatawan. 

b. Permasalahan 

- Permasalahan Rural 

Adanya potensi perikanan yang baik di pantai ayah ini bukan berarti tanpa 

masalah. Pengelolaan TPI yang ada di lingkungan pantai ayah yang kurang 

baik menyebabkan terkesan kumuh. Pengelolaan sampah yang tidak 

mendapatkan porsi perhatian yang cukup menjadi faktor utamanya. 

- Permasalahan Cultural 

- Pengaruh kebudayaan barat yang masuk ke Indonesia mulai merambah ke 

masyarakat sekitar pantai Ayah. Terutama yang paling terkena dampaknya 

adalah remaja. Cara berpakaian dan pergaulan mulai terlepas dari norma dan 

kesusilaan. Efek dari televisi juga memberi kontribusi negatif pada atmosfer 

kegiatan yang adadi pantai ayah. Dampaknya adalah tindak kriminalisme 

dan asusila yang semakin mencuat.  
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- Pembangunan pasca tsunami yang tidak mengindahkan kondisi dan potensi 

menjadikan pantai ini saat ini mayoritas digunakan oleh muda-mudi untuk 

memadu kasih, dari kegiatan tersebut disinyalir saat ini mulai timbul hal-hal 

negatif. 

- Permasalahan Nature 

Selain potensi pantai ayah juga mempunyai beberapa permasalahan dasar 

maupun yang timbul karena ulah manusia. Dengan adanya permasalahn 

tersebut akan dapat mengurangi nilai dan kwalitas pantai ini. Adapun 

permasalahanya adalah: 

- Permasalahan yang sudah sering kali menghantui pantai ini adalah keruhnya 

air muara sungai yang berimbas pada pantai karena Lumpur dan sampah 

yang terdapat di sungai. 

- Terjadinya tsunami pada tahun 2006 mengakibatkan rusaknya beberapa 

sarana pantai. 

- Pasca tsunami mulai timbul permasalahan yang dikarenakan ulah manusia. 

Rehab pasca tsunami disikapi kurang sesuai dengan kondisi pantai oleh 

pengelola setempat. Pedagangpun ikut bersuara yakni penyediaan 

persewaan kios tidak tepat perletakannya sehingga pedagang memilih 

mendirikan bedeng liar. Pembuatan talud yang terlalu menjorok kelaut 

menghilangkan beberapa aktivitas wisata dipantai ini 

 

Dari analisis potensi dan permasalan diatas dapat ditarik sebuah benang merah yang 

nantinya dapat dijadikan solusi pada permasalahan yang ada di pantai ayah. Pertama yang 

perlu disikapi adalah dari kondisi saat ini yakni rehabilitasi dan rekonstruksi pasca 

tsunami. Dari rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut ditarik kesimpulan pembangunan 

yang dilakukan justru mengurangi potensi alam yang terdapat didalamnya sehingga 

berimbas pada hilangnya sebagian aktivitas wisata di kawasan ini. Oleh sebab itu perlu 

adanya pengembangan pada pantai ini dan perubahan dengan arah pembangunan yang 

mengacu pada pontensi local dan lingkungan hidup. Dengan kata lain pengembangan 

pantai yang mengacu pada pelestarian lingkungan hidup dan aspek ekologi serta tidak 

menghilangkan potensi alam yang ada.  
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I.2.2.5 Konsep Ekowisata Pada Pembangunan Pantai Ayah 

Pembangunan Pantai Ayah sangatlah membutuhkan penanganan yang 

tepat, dikarenakan di sana terdapat permasalahan yang kompleks. Apabila 

ditangani tanpa keseriusan dan ketepatan maka akan dapat merusak potensi-

potensi yang ada di pantai ayah tersebut. Jadi dalam pengembangannya 

diperlukan suatu konsep yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan dari 

pantai ayah itu sendiri. Sebuah konsep perencanaan yang akan di pakai dalam 

pengembangan pantai ayah kali ini adalah konsep ekowisata. 

Adapun penjelasan mengenai ekowisata (eco tourism ) itu sendiri adalah 

sebuah aktifitas perjalanan wisata yang bertanggung jawab terhadap daerah alami 

atau daerah yang telah selaras dengan kaidah alam, dimana tujuan dari aktifitas 

tersebut seperti menikmati keindahan alam, pengetahuan, pemahaman dan 

mendukung upaya konservasi, tetapi juga meningkatkan pendapatan penduduk 

local (Sudarto, 1999; Dirjen Bangda Depdagri, 2000).  

Ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar pemilihan konsep eko 

wisata pada pengembangan pantai ayah. Hal tersebut dikarenakan di dalam 

konsep eko wisata terdapat prinsip-prinsip yang sangat sesuai dan dibutuhkan 

dalam proses perencanaan pantai ayah. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya  

adalah : 

- Mengurangi dampak dan akibat negative terhadap lingkungan. 

- Membangun kepedulian dan respek terhdap lingkungan serta budaya 

- Memberi nilai tambah ( pengalaman dan pengetahuan ) kepada pengunjung 

dan penghuni 

- Meningkatkan keuntungan finansial secara langsung untuk kegiatan 

konservasi. 

- Meningkatkan perekonomian dan peran serta masyarakat setempat. 

- Peduli terhadap kebijakan negara setempat,. Lingkungan dan sensitif terhadap 

perubahan sosial. 

- Mendukung program internasional ( ketenagakerjaan dan kemanusiaan ). 
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I.3 PERMASALAHAN DAN PERSOALAN 

I.3.1 Permasalahan 

Bagaimana menyusun konsep pengembangan objek wisata pantai ayah dengan 

mengangkat, memberi wadah dan memanfaatkan potensi local yang ada dengan 

konsep ecotourism 

I.3.2 Persoalan 

Bagaimanakah penyususnan konsep ekowisata pada pengembangan kawasan 

pantai ayah baik pada konsep perencanaan ( penentuan aktivitas dan fisilitas ) 

maupun perancangan ( pengolahan site, peruangan, sirkulasi, karakter kawasan, 

struktur konstruksi, serta utilitas ), yang memperhatikan aspek konservasi alam. 

 

I.4 TUJUAN DAN SASARAN 

I.4.1 Tujuan :  

Menyusun konsep dasar perencanaan dan membuat desain perancangan 

pengembangan obyek wisata Pantai Ayah yang dapat mewadahi kegiatan wisata 

dan potensi local yang ada dengan konsep ecotourism sebagai upaya memberikan 

daya tarik dan kemudahan kepada pengunjung agar mereka kerasan dalam 

kunjungannya dan nantinya bias menjadikan identitas dan landmark kawasan 

tersebut. 

I.4.2 Sasaran : 

I.4.2.1 Menyusun konsep perencanaan : 

                   -    Menyusun konsep ecotourism pada pantai ayah 

        -    Menyusun konsep penentuan aktivitas 

        - Menyusun konsep penentuan fasilitas 

        I.4.2.2 Menyusun konsep perancangan : 

- Menyusun konsep pengolahan site 

- Menyusun konsep peruangan  

- Menyusun konsep hubungan dan organisasi ruang 

- Menyusun konsep tata ruang dan sirkulasi 

- Menyusun konsep karakteristik kawasan 

- Menyusun konsep struktur dan konstruksi 
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- Menyusun konsep utilitas  

- Menyusun konsep persyaratan ruang 

 

I.5 LINGKUP PEMBAHASAN 

I.5.1 Lingkup Arsitektural : 

I.5.1.1 Lingkup pembahasan disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang  

hendak dicapai . 

I.5.1.2 Lingkup pembahasan disesuaikan dengan konsep yang dipakai dalam  

       pengembangan kawasan yakni konsep ekowisata. 

I.5.1.3 Literature , artikel , wawancara dan data dari instansi dianggap benar  

dan dapat dipertanggungjawabkan. 

I.5.2 Lingkup Wilayah Site : 

I.5.2.1 Ruang lingkup pengembangan terbatas pada program pengembangan  

pariwisata terperinci obyek sesuai kebijaksanaan pemerintah. 

I.5.2.2 Lingkup batasan site adalah pantai ayah seluas 2,5 hektar yang berada  

di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. 

 

I.6 METODE PEMBAHASAN 

Secara umum penulisan konsep ini menggunakan metode analisa sintesa 

yang dituangkan berdasarkan study literature , pengamatan  lapangan , dan 

wawancara berbagai pihak terkait yang mampu memberikan data dengan benar 

yang selanjutnya akan dievaluasi untuk mendapatkan kesimpulan sebagai titik 

tolak bagi penyusunan konsep dasar perencanaan dan perancangan. 

 

I.7 SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

TAHAP I  : Mengemukakan pengertian , latar belakang , permasalahan dan 

persoalan , tujuan dan sasaran , lingkup pembahasan , metode 

pembahasan , dan sistematika pembahasan. 

TAHAP II : Mengemukakan tentang tinjauan teori yang dipakai sebagai 

acuan dalam pembuatan konsep perencanaan pengembangan 

pantai ayah. 
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TAHAP III : - mengugkapkan tinjauan umum tentang pengembangan 

kepariwisataan nasional , kebijaksanaan pengembangan 

kepariwisataan Daerah Jawa Tengah serta kondisi dan potensi 

kepariwisataan Kabupaten Kebumen. 

    - Mengungkapkan tinjauan khusus gambaran serta evaluasi 

terhadap kondisi dan potensi obyek  wisata Pantai Ayah yang 

ada saat ini. 

TAHAP IV : -  Mengevaluasi dan menarik kesimpulan mengenai kondisi 

dan potensi obyek wisata Pantai Ayah dan pengembangannya. 

    -  Penyusunan kesimpulan sebagai titik tolak pendekatan dan 

perencanaan dan perancangan. 

TAHAP V  : Pendekatan konsep perencanaan dan perancangan. 

TAHAP VI : Penyusunan konsep dasar perencanaan dan perancangan 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

II.1 TINJAUAN PARIWISATA  

Banyak orang yang pergi meninggalkan tempat kediaman atau rumah mereka 

untuk sementara waktu ke tempat lain dengan tujuan benar – benar sebagai konsumen 

biasa dan sama sekali tanpa tujuan mencari nafkah atau pekerjaan ditempat yang 

dikunjungi itu. Kegiatan   melakukan perjalanan untuk mendapatkan kenikmatan , 

mencari kepuasan  , mengetahui sesuatu , memperbaiki kesehatan , menikmati olah raga 

atau istirahat , menunaikan tugas , berziarah dan lain – lain bukan merupakan kegiatan 

yang baru saja dilakukan oleh manusia masa kini. Kegiatan ini sudah dilaksanakan oleh 

manusia sejak dulu. Pariwisata bukanlah hal baru bagi manusia pada saat ini. Bahkan 

bagi sebagian orang pariwisata sudah menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi 

seiring dengan meningkatnya kesibukan mereka. Motivasi yang menyebabkan orang 

melakukan perjalanan wisata antara lain :  

 II.1.1 Alasan Pariwisata 

II.1.1.1 Alasan Pendidikan dan Kebudayaan  

1) Ingin melihat bagaimana rakyat Negara lain bekerja dan bagaimana cara 

hidupnya (the way to life) 

2) Ingin melihat kemajuan – kemajuan yang dicapai oleh Negara lain. 

3) Ingin menyaksikan tempat – tempat bersejarah , peninggalan kuno, monumen 

– monument kesenian rakyat , industri kerajinan , events , keindahan alam dan 

lain-lain. 

4) Untuk dapat saling pengertian dan ide – ide baru ataupun penemuan baru. 

5) Untuk berpartisipasi dalam suatu festival kebudayaan kesenian dan lain-lain. 

II.1.1.2 Alasan Santai, Kesenangan , dan Petualangan  

1) Menghindarkan diri dari kesibukan sehari – hari ddan kewajiban rutin. 

2) Untuk melihat daerah  - daerah baru , masyarakat asing dan untuk 

mendapatkan pengalaman.  

3) Untuk mendapatkan atau menggunakan kesempatan yang ada atau untuk 

memperoleh kebahagian. 
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4) Untuk mendapatkan suasana romantic yang berkesan , terutama bagi 

pasangan- pasangan yang sedang melakukan bulan madu. 

II.1.1.3 Alasan Kesehatan , Olahraga dan  Rekreasi 

1) Untuk beristirahat dan mengembalikan kekuatan setelah bekerja keras dan 

menghilangkan ketegangan pikiran. 

2) Untuk melatih diri dan ikut dalam pertandingan olah  raga tertentu seperti 

olimpiyade  dan   lain-lain. 

3) Untuk menyembuhkan diri dari suatu penyakit tertentu. 

4) Melakukan rekreasi dalam menghabiskan masa libur. 

II.1.1.4 Alasan Keluarga , Negeri Asal dan Tempat Bermukim. 

1) Untuk mengunjungi tempat  dimana kita berasal atau dilahirkan. 

2) Untuk mengunjungi tempat dimana kita pernah tinggal atau berdiam pada 

masa lalu. 

3) Untuk mengunjungi family dan kawan – kawan. 

4) Untuk pertemuan dengan keluarga dan kawan – kawan  dalam rangka reuni. 

II.1.1.5 Alasan Bisnis , Sosial , Politik dan Konferensi. 

1) Untuk menyaksikan suatu pameran , kamar dagang , karya wisata atau 

meninjau suatu proyek dan lain-lain. 

2) Menghadiri konferensi , seminar , symposium dan pertemuan ilmiah    

lainnya. 

3) Mengikuti perjanjian kerja sama, pertemuan politik dan pertemuan Negara 

lain yang berhubungan dengan kenegaraan. 

4) Untuk ikut dalam suatu kegiatan sosial  

II.1.1.6 Alasan Persaingan dan Hadiah 

1) Untuk memperlihatkan kepada orang lain , bahwa yang bersangkutan juga 

dapat melakukan perjalanan  jauh. 

2) Untuk memenuhi  keinginan agar dapat bercerita tentang negeri lain pada 

kesempatan kesempatan tertentu. 

3) Agar tidak dikatakan orang ketinggalan jaman. 

4) Merealisasi hadiah yang diperoleh dalam suatu sayembara tertentu. 

5) Merealisasi hadiah yang diberikan oleh seseorang/institusi/manajemen. 
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II.1.2 Motiv Pariwisata 

Sedangkan menurut Maclntos, motivasi orang melakukan perjalanan wisata dapat 

dikelompokan menjadi 4 yaitu : 

II.1.2.1 Phisyical Motivation 

Hal ini banyak hubungan nya dengan hasrat mengembalikan kondisi fisik , 

beristirahat , santai, berolah raga, atau pemeliharaan kesehatan agar 

kegairahan kerja timbul kembali. 

II.1.2.2 Cultural Motivation  

Motivasi ini erat hubungannya dengan keinginan pribadi seseorang untuk 

melakukan perjalanan wisata agar dapat melihat dan mengetahui keberadaan 

Negara lain, penduduknya, tata cara hidupnya serta adat istiadatnya yang 

berbeda dengan Negara lain. 

II.1.2.3 Interpersonal Motivation 

Di sini motivasi didorong oleh keinginan seseorang untuk mengunjungi sanak 

keluarganya, kawan – kawan atau  ingin menghindarkan diri dari lingkungan 

kerja, ingin mencari teman – teman baru dan lain – lain. Secara singkat 

motivasi ini erat hubungannya dengan keinginan untuk melarikan diri dari 

kesibukan rutin sehari – hari. 

I.1.2.4 Status and Prestige Motivation 

Di sini motivasinya suatu show , maksud seseorang untuk memperlihatkan 

siapa dia, kedudukannya, statusnya dalam masyarakat tertentu demi prestise 

pribadinya. Jadi sifat perjalanan disini sangat emosional dan erat hubungannya 

dengan perjalanan bisnis, dinas, pendidikan, profesi, hobi dan lain-lain. 

II.1.3 Tujuan Pariwisata 

 Bila keempat kategori diatas diperluas, maka dapat dikatakan bahwa orang – 

orang tertarik untuk melakukan perjalanan wisata dengan alas an sebagai berikut : 

a. Untuk tujuan santai dan kesegaran badan, pikiran yang ada pada saat ini 

dirasakan keperluannya dalam kehidupan modern yang selalu penuh dengan 

ketegangan (strain) dan tekanan (stress). 
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b. Untuk tujuan kesehatan, yaitu untuk mendapatkan udara yang segar, cahaya 

matahari, mandi air panas, mandi lumpur atau perjalanan untuk pengobatan 

khusus. 

c. Ikut aktif dalam segala kegiatan olah raga, seperti  mendaki gunung , main 

sky, berlayar, memancing, berselancar(surfing) berburu dan lain-lain. 

d. Mencari kesenangan, kegembiraan dan hal – hal yang lucu. Kebutuhan 

seorang individu untuk bersenang – senang sangat kuat dan perjalanan wisata 

merupakan salah satu cara untuk memenuhi permintaannya. 

e. Menaruh perhatian terhadap Negara lain, terutama tempat – tempat uang 

mempunyai nilai sejarah dan kebudayaan yang tinggi serta mempunyai 

banyak upacara, festival, kesenian, music dan lain-lain. 

f. Alas an untuk mengunjungi family,   keluarga, kawan-kawan, ingin 

berkenalan dengan orang-orang baru, ingin melarikan diri dari kehidupan ruitn 

sehari-hari. 

g. Untuk tujuan mencari hal-hal yang bersifat spiritual, untuk mendalami hal –

hal yang berhubungan dengan keagamaan, kebatinan, kerohanian dan lain-

lain. 

h. Untuk tujuan usaha, aktifitas professional, seperti ikut dalam suatu konferensi, 

seminar trade fairs dan lain-lain. 

Pariwisata pada saat ini bukan sekadar berpergian, namun lebih dari 

itu. Pariwisata sudah menginjak pada tatanan industry. Industry pariwisata 

diharapkan mampu memberikan konstribusi yang besar bagi Negara 

Indonesia. Apalagi jika dilihat bahwa bangsa Indonesia yang bagian 

terbesarnya berupa lautan dan garis pantainya yang panjang, sangat berpotensi 

menjadi Negara utama pengembangan wisata bahari dimana banyak pantai 

yang potensial untuk dijadikan area rekreasi pantai. Karena rekreasi pantai 

merupakan salah satu bagian dari kegiatan pariwisata, maka untuk 

mengembangkan rekreasi pantai perlu diketahui tentang pengertian pariwisata, 

rekreasi dan hal lain yang berhubungan dengan kepariwisataan sehingga kita 

mengetahui seluk beluk permasalahan yang akan kita bahas. 
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II.2 PENGERTIAN PARIWISATA 

 Sampai saat ini pengertian pariwisata belumlah begitu jelas karena belum 

adanya konsep atau batasan (definisi) yang jelas mengenai bidang, bentuk 

ataupun jenis  pariwisata. Pariwisata dan perkembangannya di Indonesia, 

menyebutkan bahwa pariwisata merupakan suatu fenomena yang ditimbulkan 

oleh salah satu bentuk kegiatan manusia yaitu kegiatan yang disebut perjalanan 

karena dorongan rasa ingin tahu, ingin berrekreasi dan perjalanan yang bersifat 

edukatif. Kata pariwisata berasal dari Sansekerta, yaitu “Pari” yang berarti 

banyak, berkali-kali, berputar –putar, lengkap dengan kata “travel “ dalam bahasa 

Inggris. Dengan demikian pariwisata dapat diartikan perjalanan yang dilakukan 

berkali-kali atau berputar -  putar dari satu tempat ke tempat lain. Pariwisata 

menurut Robeert Mcltonsh dan Shashikant Gupta didefinisikan sebagai :  

 “ gabungan gejala dan hubungan timbul dari interaksi wisatawan, bisnis 

pemerintah tuan rumah serta masyarakat, tuan rumah dalam proses menarik dan 

melayani wisatawan – wisatawan ini serta para pengunjung lainnya.” 

Menurut definisi yang luas pariwisata adalah perjalanan jauh dari satu tempat ke 

tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai 

usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dalam lingkungan 

hidup dalam dimensi sosial, budaya , alam dan ilmu. Dalam Instruksi Presiden 

Republik Indonesia nomor 9 tahun 1969  dinyatakan bahwa wisatawan adalah 

setiap orang yang berpergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat 

lain dengan menikmati perjalanan dari kunjungan itu. 

 Menurut E. Guyer dan Freuler di dalam bukunya yang berjudul Handbuch 

des Schweizerischen Volkswirtchaft, mendefinisikan pariwisata sebagai berikut : 

 “ pariwisata dalam arti modern adalah merupakan gejala jaman 

sekarang yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, 

penilaian yang sadar dan menumbuh terhadap keindahan alam, kesenangan dan 

kenikmatn alam semesta, dan pada khususnya disebabkan oleh bertambahnya 

pergaulan berbagai bangsa dan kelas dalam masyarakat manusia sebagai  hasil 

perkembangan perniagaan, industry dan perdagangan serta penyepurnaan alat-

alat pengangkutan.” 
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Batasan – batasan lain mengenai pariwisata yang diberikan oleh beberapa orang 

ahli antara lain : 

II.2.1 Prof. Hans Buchli 

Kepariwisataan adalah suatu peralihan ke tempat – tempat yang bersifat 

sementara dari seseorang atau beberapa orang, dengan maksud memperoleh 

pelayanan yang diperuntukkan bagi kepariwisataan itu oleh lembaga – 

lembaga yang digunakan untuk maksud tersebut. 

Dalam batasan ini Prof. Hans Buchli menekankan bahwa setiap perjalanan 

untuk pariwisata adalah merupakan peralihan tempat untuk sementara waktu 

dan mereka yang mengadakan perjalanan  tersebut memperoleh pelayanan 

dari perusahaan – perusahaan yang begerak dalam industry kepariwisataan. 

II.2.2 Prof. Kurt Morgenroth 

Kepariwisataan dalam arti sempit adalah lalu lintas orang – orang yang 

meninggalkan tempat kediamannya untuk sementara waktu, untuk berpesiar 

ditempat lain semata- mata sebagai konsumen dari buah hasil perekonomian 

dan kebudayaan, guna memenuhi kebutuhan hidup dan budayanya atau 

keinginan yang beraneka ragam dari pribadinya. 

II.2.3 Dr.Hulbert Gulden 

Kepariwisataan adalah suatu seni  dari lalu lintas orang, dimana manusia-

manusia berdiam disuatu tempat untuk maksud tertentu, tetapi dengan 

kediamannya itu tidak boleh dimaksudkan untuk tinggal menetap untuk 

melakukan pekerjaan selama-lamanya atau  meskipun sementara waktu, 

sifatnya masih berhubungan dengan pekerjaan. 

II.2.4 Dr.R. Gluckman 

Dengan kepariwisataan kita artikan keseluruhan hubungan antara manusia 

yang hanya berada sementara waktu  dalam suatu tempat kediaman dan 

berhubungan dengan manusia –manusia yang tinggal ditempat itu. 

II.2.5 Ketetapan MPRS No.I-II tahun 1960 

Kepariwisataan dalam dunia modern pada hakikatnya adalah suatu  cara untuk 

memenuhi kebutuhan manusia dan  memberikan hiburan rukhani dan jasmani 

setelah beberapa waktu bekerja serta mempunyai modal untuk melihat-melihat 
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daerah lain (pariwisata dalam negeri) atau Negara-negara lain (pariwisata luar 

negeri). 

Dari berbagai pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

pariwisata adalah  apabila perjalanan tersebut memenuhi syarat – syarat antara 

lain :  

 Dilakukan untuk sementara waktu 

 Perjalanan itu dilakukan dari satu tempat ke tempat lainnya. 

 Harus berfikir sukarela, artinya hal ini tidak terjadi karena adanya paksaan 

, dan dilakukan untuk bersenang – senang untuk keperluan pribadi , untuk 

keperluan kesehatan dan lainnya. Orang yang melakukan perjalanan 

tersebut tidak mencari nafkah tempat yang dikunkunjunginya dan 

seemata-mata sebagai konsumen ditempat tersebut. 

 

II.3 BENTUK – BENTUK PARIWISATA 

 Kepariwisataan tidak menggejala sebagai bentuk tunggal. Istilah ini umum 

sifatnya yang menggambarkan beberapa bentuk perjalanan dan penginapan sesuai 

dengan motivasi yang mendasari kepergian tersebut. Orang melakukan perjalanan 

untuk memeperoleh berbagai tujuan dan memuaskan bermacam keinginan. 

Sebenarnya pariwisata terwujud dalam beberapa bentuk sebagai berikut : 

II.3.1 Menurut Letak Geografisnya : 

II.3.1.1 Pariwisata Lokal (Local Tourism) 

Yang dimaksudkan dengan jenis pariwisata semacam ini adalah pariwisata 

setempat, yang mempunyai ruang lingkup relative sempit dan terbatas 

dalam tempat – tempat tertentu saja. Misalnya kepariwisataan kota 

Bandung atau kepariwisataan di daerah DKI Jakarta saja. 

II.3.1.2 Pariwisata Regional (Regional Tourism)  

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang disuatu tempat atau 

daerah yang ruang lingkupnya lebih luas bila dibandingkan dengan 

pariwisata local (local tourism), tetapi lebih sempit bila dibandingkan 

dengan kepariwisataan nasional (national taourism). Misalnya 

kepariwisataan Sumatera Utara, Bali dan  lain-lain. 
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II.3.1.3 Kepariwisataan Nasional  

- Kepariwisataan dalam arti sempit  

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang dalam suatu Negara. 

Pengertian ini sinonim dengan pengertian wisata dalam negeri atau 

domestic tourism dimana titik beratnya orang yang melakukan 

perjalanan wisata adalah warga Negara sendiri dan orang –orang asing 

yang berdomisili di Negara tersebut 

- Kepariwisataan nasional dalam arti luas 

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang dalam wilayah suatu 

negara, selain kegiatan domestic tourism juga dikembangkan foreign 

tourism dimana di dalamnya termasuk in bound tourism dan out going 

tourism. 

Jadi disini selain adanya lalu lintas wisatawan di dalam negeri sendiri , 

juga ada lalu lintas wisatawan dari luar negeri maupun dari dalam 

negeri ke luar negeri. 

II.3.1.4 Regional – International Tourism 

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di suatu wilayah 

international yang terbatas , tetapi melewati batas – batas lebih dari dua 

atau tiga Negara dalam wilayah tersebut. Misalnya kepariwisataan 

ASEAN , Timur Tengah, Asia Selatan, Eropa Barat dan lain-lain. 

II.3.1.5 International Tourism 

Pengertian ini sinonim dengan kepariwisataan dunia (world tourism), yaitu 

kegiatan kepariwisataan yang berkembang diseluruh Negara di dunia, 

termasuk di dalamnya, selain regional – international tourism juga 

kegiatan national tourism. 

II.3.2 Menurut Pengaruhnya Terhadap Neraca Pembayaran : 

II.3.2.1 Pariwisata Aktif atau  In Tourism 

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala masuknya 

wisatawan asing ke suatu Negara tertentu. Disebut sebagai pariwisata 

aktif, karena dengan masuknya wisatawan asing tersebut , berarti dapat 

memasukan devisa bagi Negara yang dikunjungi yang dengan sendirinya 

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



PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI AYAH 
DI KAB. KEBUMEN DENGAN KONSEP EKOWISATA 

 

IBTA ANUGRAHADI / I 0205009   21 

akan memperkuat posisi neraca pen bayaran Negara yang dikunjungi 

wisatawan tersebut. 

II.3.2.2 Pariwisata Pasif atau Out Going Tourism 

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan keluarnya warga 

Negara sendiri berpergian keluar negeri sebagai wisatawan. Disebut 

sebagai pariwisata pasif, karena ditinjau dari segi pemasukan devisa bagi 

Negara, kegiatan ini  merugikan Negara asal wisatawan,karena uang yang 

seharusnya dibelanjakan di dalam negeri dibawa ke luar negeri dan tidak 

ada arti ekonominya bagi Negara sendiri. Karena itu, jarang bagi suatu 

Negara berkeinginan untuk mengembangkan pariwisata semacam ini. 

II.3.3 Menurut Jumlah Orang yang Berpergian : 

II.3.3.1 Pariwisata Individu 

Yaitu hanya satu orang atau satu keluarga saja yang berpergian 

II.3.3.2 Pariwisata Rombongan  

Yaitu sekelompok orang yang biasanya terikat oleh hubungan – hubungan 

tertentu , kemudian melakukan perjalanan bersama – sama misalnya : klub 

, sekolah atau suatu tour yang diorganisasi oleh suatu usaha perjalanan dan 

biasanya rombongan ini didampingi oleh seorang pemimpin perjalanan. 

Jumlah peserta rombongan itu boleh bervariasi tetapi biasanya lebih dari 

15 atau 20 orang peserta. 

II.3.4 Menurut Maksud Berpergian 

II.3.4.1 Pariwisata Rekreasi atau Pariwisata Santai 

Yang dimaksud kepergian ini untuk memulihkan kemampuan fisik dan 

mental setiap peserta wisata dan memberikan kesempatan rileks bagi 

mereka dari kebosanan dan keletihan kerja selama di tempat rekreasi. 

II.3.4.2 Pariwisata Budaya 

Maksudnya untuk memperkaya informasi dan pengetahuan tentang 

Negara lain dan atau memuaskan kebutuhan hiburan. Dalam hal ini 

termasuk pula kunjungan ke pameran – pameran dan fair , perayaan adat , 

tempat – tempat cagar alam , cagar purbakala dan lain-lain. 
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II.3.4.3 Pariwisata Pulih Sehat 

Merupakan pariwisata yang memuaskan kebutuhan perawatan medis di 

daerah atau tempat lain dengan fasilitas penyembuhan, misalnya sumber  

air panas , tempat kubangan lumpur yang berkhasiat, perawatan dengan air 

mineral yang berkhasiat penyembuhan secara khusus, perawatan dengan 

pasir hangat dan lain-lain. Pariwisata ini memerlukan persyaratan – 

persyaratan tertentu seperti misalnya kebersihan , ketenangan dan taraf 

hidup yang pantas. 

II.3.4.4 Pariwisata Sport 

Merupakan pariwisata yang akan memuaskan hobi orang – orang seperti 

misalnya mengail ikan , berburu binatang liar , menyelam ke dasar laut , 

bermain ski bertanding dan mendaki gunung. 

II.3.4.5 Pariwisata Temu  Wicara 

Merupakan pariwisata konvensi yang mencakup pertemuan – pertemuan 

ilmiah , seprofesi dan bahkan politik. Pariwisata sejenis ini memerlukan 

tersedianya fasilitas pertemuan dinegara tujuan daan factor-faktor lain 

yang penting seperti letak yang strategis , tersedianya transportasi yang 

mudah , iklim yang cerah dan sebagainya. Seseorang yang berperan serta 

di dalam konferensi itu akan meminta fasilitas wisata yang lain misalnya 

tour dalam dan luar kota tempat – tempat membeli cenderamata dan lain-

lain. 

II.3.5 Menurut Alat Transportasi 

II.3.5.1 Pariwisata Darat (bus, mobil pribadi, kereta api) 

Yaitu jenis pariwisata yang dalam kegiatannya menggunakan kendaraan 

bus, taxi atau kereta api. Jadi dalam tour ini yang penyelenggaraan 

pengangkutan dari dan daerah tujuan juga menggunakan pengangkutan 

darat. 

II.3.5.2 Pariwisata Tirta (laut, danau , sungai) 

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang menggunakan kapal laut dan perahu 

untuk pesiar atau mengunjungi tempat – tempat obyek wisata. 
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II.3.5.3 Pariwisata Dirgantara 

Yaitu jenis pariwisata yang menggunakan pengangkutan udara dari dan ke 

daerah tujuan wisata yang hendak dikunjungi. 

 

II.4 JENIS PARIWISATA 

 Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya tentang batasan 

pariwisata , kebanyakan batasan pariwisata telah merinci motif-motif yang 

mendorong seseorang untuk melakukan suatu perjalanan wisata. Motif – 

motif tersebut sangat bervariasi dan mempunyai pengaruh yang 

menentukan pada daerah tujuan wisata yang akan dikunjunginya. 

Perbedaan motif – motif tersebut tercermin dengan adanya berbagai jenis 

pariwisata. Karena suatu daerah maupun suatu Negara pada umumnya 

dapat menyajikan berbagai atraksi wisata , maka hal ini akan berpengaruh 

pada jenis pariwisata mana yang sekiranya mempunyai kesempatan yang 

paling baik untuk dikembangkan di daerah atau Negara tersebut serta 

fasilitas-fasilitas apa yang perlu dipersiapkan dalam pembangunan 

maupun dalam program – program promosi dan periklanannya. 

 Walaupun banyak jenis wisata ditentukan menurut motif tujuan 

perjalanan dapat pula dibedakan adanya beberapa jenis pariwisata khusus 

sebagai berikut ; 

II.4.1 Pariwisata Untuk Menikmati Perjalanan (Pleasure Tourism) 

Bentuk pariwisata ini dilakukan oleh orang – orang yang 

meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, untuk mencari udara 

segar yang baru, untuk memenuhi kehendak ingin tahunya,  untuk 

mengendorkan ketegangan syarafnya , untuk melihat sesuatu yang 

baru, untuk menikmati keindahan alam, untuk mengetahui hikayat 

rakyat setempat, untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian di 

daerah luar kota, atau bahkan sebaliknya untuk menikmati hiburan di 

kota-kota besar ataupun untuk ikut serta dalam keramaian pusat – 

pusat wisatawan. Sementara orang mengadakan perjalanan semata-

mata untuk menikmati tempat – tempat atau alam lingkungan yang 
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jelas berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang lain akan bangga 

jika dapat mengirimkan gambar –gambar untuk menyatakan bahwa 

telah begitu banyak kota maupun Negara yang telah dikunjungi. Jenis 

pariwisata ini menyangkut unsure yang sifatnya berbeda-beda 

disebabkan pengertian pleasure akan selalu berbeda kadar pemuasnya 

sesuai dengan karakter cita rasa , latar belakang kehidupan serta 

temperamen masing – masing individu. 

II.4.2 Pariwisata Untuk Rekreasi (Rekreation Tourism) 

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang – orang yang 

menghendaki pemanfaatan hari-hari liburnya untuk beristirahat , untuk 

memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohaninya, yang ingin 

menyegarkan keletihan dan kelelahannya. Biasanya mereka tinggal 

selama mungkin ditempat – tempat yang dianggapnya menjamin 

tujuan – tujuan rekreasi tersebut dengan tujuan menemukan 

kenikmatan yang diperlukan. Dengan kata lain mereka lebih menyukai 

health resorts. Termasuk dalam kategori ini adalah mereka yang 

karena alasan kesehatan dan kesembuhan harus tinggal ditempat – 

tempat yang khusus untuk memulihkan kesehatannya, seperti di daerah 

– daerah sumber air panas dan sebagainya. 

II.4.3 Pariwisata Untuk Kebudayaan (Cultural Tourism) 

Jenis ini ditandai oleh adanya rangkaian motivasi , seperti 

keinginan untuk belajar dipusat – pusat pengajaran dan riset , untuk 

mempelajari adat istiadat, kelembagaan dan cara hidup negara lain, 

untuk mengunjungi monument bersejarah, peninggalan peradaban 

masa lalu atau sebaliknya penemuan besar masa kini , pusat-pusat 

kesenian, pusat-pusat keagamaan atau juga untuk ikut serta dalam 

festival – festival seni music , teater tarian rakyat dan lain-lain. 

II.4.4 Pariwisata Untuk Olah Raga (Sports Tourism) 

Jenis ini dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu : 
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II.4.4.1 High Sport Event 

Yaitu peristiwa olah raga – olah raga besar seperti olimpiyade 

games, kejuaraan ski di dunia, kejuaraan tinju di dunia dan lain-lain 

yang menarik perhatian tidak hanya pada olah ragawannya sendiri , 

tetapi juga ribuan penonton dan penggemarnya. 

II.4.4.2 Sporting Tourism of The Practitioners 

Yaitu pariwisata olah raga bagi mereka yang ingin berlatih dan 

mempraktekkan sendiri , seperti pendakian gunung, olah raga naik 

kuda , berburu , memancing, dan lain-lain. Negara yang memiliki 

banyak fasilitas atau tempat – tempat olah raga seperti ini tentu dapat 

menarik sejumlah besar penggemar jenis olah raga pariwisata ini. 

II.4.5 Pariwisata Untuk Urusan Usaha Dagang (Business Tourism) 

Untuk jenis pariwisata ini telah menimbulkan berbagai 

persoalan banyak ahli teori ,ahli sosiologi maupun ekonomi 

beranggapan bahwa perjalanan untuk keperluan usaha ini adalah 

bentuk professional travel atau perjalanan karena ada kaitannya 

dengan pekerjaan atau jabatan yang tidak memberikan kepada 

pelakunya baik pilihan daerah tujuan maupun pilihan waktu 

perjalanan. Ide pilihan yang dianggap fundamental dari individual 

liberty atau kebebasan individu yang merupakan bagian penting dari 

pariwisata tidak nampak.  

Dalam istilah business tourism tersirat tidak hanya professional 

trips yang dilakukan kaum pengusaha, tetapi juga mencakup semua 

kunjungan ke pameran, ke instansi teknis yang bahkan menarik orang 

– orang di luar profesi ini. Juga harus pula diperhatikan bahwa kaum 

pengusaha tidak hanya bersikap dan berbuat sebagai konsumen, tetapi 

dalam waktu – waktu bebasnya sering berbuat sebagai wisatawan 

biasa dalam pengertian sosiologis karena mengambil dan 

memanfaatkan keuntungan dan atraksi yang terdapat di Negara lain 

tersebut. 
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II.4.6 Pariwisata Untuk Berkonvensi (Convention Tourism) 

Jenis pariwisata ini makin lama makin penting. Banyaknya 

symposium maupun sidang yang diadakan setiap tahun di berbagai 

negara. Di samping itu , perlu ditambahkan pula adanya berbagai 

pertemuan dari badan atau organisasi international. Kovensi dan 

pertemuan bentuk ini sering dihadiri oleh ratusan dan bahkan ribuan 

peserta yang biasanya tinggal beberapa hari di kota atau Negara 

penyelenggara. 

 

II.5 FUNGSI PARIWISATA 

Ditinjau dari perkembangan dunia, pariwisata mengandung 

pengertian yang luas, mencakup banyak aspek dan segi kehidupan 

masyarakat. Demikian pula fungsi pariwisata, baik sosial, politik , 

akonomi maupun budaya 

  II.5.1 Fungsi Sosial 

Dengan saling mengunjungi, maka akan saling mengenal adat 

istiadat, kebiasaan, kebudayaan, dan aspirasi tiap daerah. Dengan 

demikian akan saling mengenal dan mempertebal rasa cinta tanah 

air dan terciptanya kehidupan national yang satu. 

II.5.2 Fungsi Politik 

Factor stabilitas politik , keamanan dan ketertiban ekonomi , sosial 

dan budaya menjadi perhatian dan garapan utama. Dalam 

hubungan inilah maka pariwisata akan memegang peranan dan 

dapat merupakan kekuatan yang besar. 

II.5.3 Fungsi Ekonomi 

Perkembangan pariwisata akan menumbuhkan industry pariwisata 

dan industri lainnya sehingga industri itu akan bertautan satu sama 

lain. Berarti bukan saja memberikan pendapatan nasional dari segi 

devisa dan pajak – pajak , akan tetapi juga memberikan 

kesempatan gairah ekonomi pada masyarakat. 
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II.5.4 Fungsi Budaya  

Unsur budaya dalam hubungan priwisaata bukan saja berfungsi 

sebagai modal dasar ataupun sebagai tourist object akan tetapi juga 

berfungsi sebagai pendorong perkembangan bagi kebudayaan itu 

sendiri. 

 

II.6  MANFAAT PARIWISATA  

Pariwisata merupakan industry yang terus berkembang di dunia. 

Bagi Negara-negara maju, pariwisata sudah merupakan bagian dari 

kehidupan hidup. Kegiatan kepariwisataan bahkan sudah merupakan suatu 

aktifitas dan permintaan yang wajar utnuk dipenuhi. Kegiatan 

kepariwisataan bukanlah merupakan kegiatan yang berdiri sendiri dan 

tidak berpengaruh pada kegiatan yang mempunyai dampak dan manfaat 

erat pada segi-segi kehidupan sosial-ekonomi , sosial-budaya dan 

lingkungan hidup masyarakat. 

 II.6.1 Manfaat Ekonomi 

Ditinjau dai segi ekonomi , pengembangan pariwisata mempunyai 

manfaat  sebagai berikut : 

a. Memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha , tidak 

hanya pada industry pariwisata saja , melainkan juga di sector 

lainnya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan 

dengan pengembangan industry pariwisata. Untuk 

kepariwisataan dengan segala kaitannya membutuhkan tenaga 

kerja yang banyak sehingga bersifat padat karya, oleh karena 

itu sangat mambantu dalam memecahkan masalah 

pengangguran. 

b. Memperbesar penerimaan devisa Negara , yang bersumber dari 

penerimaan pengeluaran wisatawan luar negeri, oleh karena itu 

dapat memperbaiki neraca pembayaran Negara. 

c. Meningkatkan pendapatan masyarakat diderah tujuan wisata 

yang berasal dari pengeluaran – pengeluaran yang dibelanjakan 
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oleh para wisatawan mancanegara maupun wisatawan 

nusantara. Bagi daerah – daerah yang memiliki potensi 

kepariwisataan, maka  pariwisata dapat dijadikan sebagai 

upaya untuk meningkatkan pendapatan itu. Bila dilihat dari 

segi hubungan antara daerah sumber wisatawan dengan daerah 

tujuan wisata. Pariwisata jelas dapat dimanfaatkan sebagai 

suatu proses penyebaran dan pemerataan. 

d. Memperbesar pendapatan pemerintah pusat maupun daerah 

berupa pajak, termasuk penerimaan – penerimaan lain dari 

usaha kepariwisataan atau bidnag lain yang menjadi 

pendukung usaha kepariwisataan. 

e. Memperbesar penanaman modal, baik oleh pemerintah maupun 

oleh swasta diberbagai sector yang langsung berhubungan 

dengan pembangunan sarana dan fasilitas kepariwisataan 

maupun yang mendukung pembangunan wisata. 

f. Meningkatkan produksi serta transaksi barang- barang guna 

memenuhi kebutuhan yang timbul karena perjalanan dan 

kunjugan. 

g. Membangkitkan kewiraswastaan dan menumbuhkan usaha-

usaha ekonomi dalam kerangka pembangunan nasional. 

h. Membangun pembangunan sarana dan prasarana , terutama 

didaerah yang tidak memiliki potensi ekonomi kecuali dengan 

diselenggarakannya kegiatan pariwisata. 

 

II.6.2 Manfaat Sosial-Budaya dan Lingkungan Hidup  

Ditinjau dari segi sosial-budaya dan lingkungan hidup , 

pengembangan pariwisata mempunyai beberapa manfaat antara 

lain : 

a. Mendorong pemeliharaan dan pengembangan niali-nilai 

budaya bangsa, menghidupkan kembali seni tradisional yang 
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hampir punah serta meningkatkan mutu  seni , baik seni tari , 

seni ukir, seni lukis maupun seni budaya lainnya. 

b. Meningkatkan rasa penghargaan terhadap seni budaya sendiri. 

c. Menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa sebagai 

akibat diembangkannya pengenalan dan persatuan bangsa 

sebagai akibat dikembangkannya pengenalan terhadap budaya 

bangsa dan tanah air. Kegiatan wisata remaja pun akan 

memberi sembagan yang besar terhadap pembinaan kesatuan 

dan persatuan bangsa, bila digerakan sebagai upaya pendidikan 

yang dipersiapkan sebagai upaya pendidikan yang dipersiapkan 

dengan matang. 

d. Kontak – kontak langsung yang terjadi antara wisatawan dan 

masyarakat yang dikunjunginya , sedikit banyak akan 

memberikan nilai baru dalam arti memperluas cakrawala 

pandangan pribadi terhadap nilai-nilai kehidupan lain. 

e. Pariwisata dapat mendorong terciptanya lingkungan hidup 

yang serasi dan harmonis, oleh karena wisatawan yang 

mempunyai tujuan pokok untuk rekreasi , menginginkan suatu 

lingkungan yang menimbulkan suasanan baru dari kejenuhan 

kehidupan sehari-hari meraka. 

 

II.7 PRASARANA DAN SARANA PARIWISATA 

Sarana dan prasarana pariwisata sangat besar peranannnya dalam 

menunjang keberhasilan pariwisata. Yang dimaksudkan dengan prasarana 

kepariwisataan. (tourism infrastructures) adalah semua fasilitas yang 

memungkinkan agar sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang 

serta dapat memberikan pelayanan pada wisatawan untuk memenuhi 

kebutuhan mereka yang beraneka ragam. Sedangkan yang dimaksud 

dengan sarana kepariwisataan (tourism superstructures) adalah perusahaan 

– perusahaan yang yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik 

secara langsung maupun tidak langsung dan hidup serta kehidupannya 
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banyak tergantung pada kedatangan wisatawan. Yang termsuk dalam 

prasarana kepariwisataan antara lain: 

- Prasarana perhubungan , seperti jaringan jalan raya dan kereta api , 

pelabuhan udara (airport) , pelabuhan laut (seaport) , terminal dan 

stasiun. 

- System pengairan dan irigasi untuk kepentingan pertanian , 

perternakan dan perkebunan. 

- System perbankan dan moneter. 

- System telekomunikasi, seperti telepon , pos dan telegraf, telex dan 

lain-lain. 

- Instalasi pembangkit tenaga listrik dan instalasi perjernihan air bersih. 

- Instalasi penyulingan bahan bakar minyak dan lain-lain. 

- Pelayanan kesehatan keaamanan dan pendidikan. 

Sedangkan sarana kepariwisataan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu : 

II.7.1 Sarana Pokok Kepariwisataan (Main Tourism Superstructures) 

Menurut Nyoman.S  Pendit dalam bukunya “ilmu Pariwisata” , 

membagi sarana pokok kepariwisataan dalam 2 kategori , yaitu 

perusahaan yang termasuk dalam obyek sentra dan subyek sentra. 

Perusahaan yang termasuk obyek sentra adalah : 

- Perusahaan akomodasi : termasuk hotel , penginapan, motel, losmen, 

peristirahatan, tempat berlibur , asrama, pemondokan, bungalow, 

kamar sewaan, perkemahan dan lain-lain. 

- Tempat peristirahatan yang khusus bagi pengunjung yang sakit beserta 

kliniknya : termsuk pemandian umum bagi orang sakit , spa , 

peristirahatan dengan tukang pijatnya, sanatorium dan lain-lain. 

- Perusahaan pengangkutan pariwisata : pengangkutan udara, laut 

maupun pengangkutan kereta api dan bus yang teratur menurut 

jaringan-jaringan yang telah ditentukan bagi pengangkutan umum 

tidak termasuk dalam kategori perusahaan pengangkutan pariwisata. 

Tetapi kereta api, bus , pesawat udara, atau kapal laut yang 

dipergunakan khusus untuk pariwisata seperti misalnya untuk 
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berdarmawisata, cruise untuk bersenang-senang dan pengangkutan – 

pengangkutan yang docarter untuk keperluan itu adalah termasuk 

ketegori perusahaan pengangkutan pariwisata. 

- Perusahaan manufaktur , seperti perusahaan kerajinan tangan atau 

barang-barang kesenian (souvenir), kartu pos bergambar untuk 

wisatawan, penerbitan buku-buku petunjuk kepariwisataan dan lain-

lain. 

- Toko – toko yang menjual barang – barang souvenir atau benda-benda 

lain khusus untuk wisatawan. 

- Badan-badan atau usaha-usaha yang khusus menyajikan hiburan- 

hiburan atau menyediakan pemandu (guide) , penterjemah dan lain-

lain. 

- Lembaga dan institute yang khusus untuk promosi pariwisata, klub 

atau perkumpulan yang mengatur perbaikan dan kebersihan obyek-

obyek yang dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan dalam dan luar 

negeri. 

Sedangkan perusahaan pariwisata yang termasuk dalam kategori subyek 

sentra adalah : 

- Perusahaan penerbitan kepariwisataan yang memajukan promosi 

periwisata secara umum ataupun khusus. 

- Kantor yang membiayai kepariwisataan seperti bank pariwisata (travel 

bank) , badan –badan travel kredit, badan yang mempunyai pariwisata 

sosial. 

- Asuransi pariwisata (seperti kecelakaan , sakit dan lain-lain) 

II.7.2 Sarana Pelengkap Kepariwisataan (Supplementing Tourism 

Superstructures)  

Yang dimaksud dengan sarana pelengkap kepariwisataan adalah 

perusahaan- perusahaan atau tempat-tempat yang menyediakan 

fasilitas untuk rekreasi yang fungsinya tidak hanya melengkapi sarana 

pokok kepariwisataan, tetapi yang terpenting adalah untuk membuat 
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agar wisatawan dapat lebih lama tinggal pada suatu daerah tujuan 

wisata. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah : 

- Sarana olah raga, seperti lapangan tenis , lapangan golf, kolam renang, 

permainan bowling , berlayar , berselancar dan lain-lain. 

- Sarana ketangkasan, seperti permainan bola sodok, jackpot dan lain-

lain. 

Sarana pelengkap kepariwisataan menurut Nyoman.S Pendit dalam 

bukunya “Ilmu Pariwisata, Sebuah pengantar Perdana”,antara lain : 

- Perusahaan yang membuat kapal khusus wisatawan, seperti cruiser , 

mobil atau bus khusus bagi wisatawan. 

- Toko pakaian, toko perhiasan dan toko kebutuhan sehari-hari. 

- Binatu, tukang cukur , salon kecantikan dan lain-lain.  

II.7.3 Sarana Penunjang Kepariwisataan (Supporting Tourism 

Supersturctures) 

Yang dimaksud dengan sarana penunjang kepariwisataan adalah 

perusahaan yang menunjang sarana pelengkap dan sarana pokok dan 

berfungsi tidak hanya membuat wisatawan lebih lama tinggal pada 

suatu daerah tujuan wisata, tetapi fungsi yang lebih penting adalah 

agar wisatawan lebih banyak mengeluarkan atau membelanjakan 

uangnya di tempat yang dikunjunginya. 

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah : 

- Night club 

- Steambaths 

- Casino 

- Dan lain-lain. 

 

II.8 REKREASI 

Rekreasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pariwisata. 

Rekreasi merupakan suatu kegiatan yang bersifat fisik, mental maupun 

emosional. Rekreasi dilakukan karena suatu keinginan. Keinginan ini 

sekaligus menentukan pilihan pada bentuk dan macam rekreasi yang 
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dilakukan dan bersifat fleksibel serta tidak dibatasi oleh tempat sehingga 

dapat dilakukan oleh perseorangan maupun oleh kelompok. 

 

II.8.1 Pengertian Rekreasi 

Rekreasi berasal dari kata latin “rekreare” yang berarti hiburan. 

Rekreasi dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan 

manusia di dalam semua bidang yang menghasilkan kesenangan atau 

kenikmatan bagi orang yang bersangkutan dan bukan merupakan 

monopoli dari suatu golongan tertentu, tapi dapat dilakukan olah setiap 

orang tanpa memandang umur pendidikan ,atau tingkat sosial (Community 

Recreation,1965 :42 ). 

  Menurut Seely dan H. Kor dalam bukunya Outdoor Recreation 

and The Urban Environment, rekreasi didefinisikan sebagai aktivitas 

secara sukarela yang diikuti oleh orang pada waktu senggang dan terutama 

didorong oleh motivasi mendapatkan kesenangan darinya. 

II.8.2  Fungsi Rekreasi 

Fungsi rekreasi bagi setiap individu sangat besar. Bagi anak-anak rekreasi 

merupakan unsur penting dalam pertumbuhan dan perkembangannya 

menjadi manusia yang sehat fisik dan mental. Bagi orang dewasa, rekreasi 

dapat dijadikan alat untuk menghilangkan kejenuhan dan ketegangan. 

Sedangkan bagi orang tua, rekreasi berguna dalam menjaga kondisi dan 

kesegaran mental. 

 

II.8.3 Klasifikasi Rekreasi 

Rekreasi dapat diklasifikasikan menurut beberapa cara, antara lain 

menurut jenis kegiatan, sifat kegiatan, tempat kegiatan dan jangkauan 

pelayanan. 

II.8.3.1 Menurut Jenis Kegiatan 

Menurut jenis kegiatannya, rekreasi dapat dibedakan menjadi : 
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1. Rekreasi Pasif 

Yaitu rekreasi yang kegiatannya tidak banyak mengeluarkan tenaga, 

seperti menikmati pemandangan, makan, minum, membaca buku, santai 

dan sebagainya. 

2. Rekreasi Aktif 

Yaitu rekreasi yang kegiatannnya banyak mengeluarkan tenaga dan orang 

yang melakukan kegiatan ini ikut terlibat aktif dalam kegiatan rekreasi. 

II.8.3.2 Menurut Sifat Kegiatan 

Menurut sifat kegiatannya, rekreasi dapat dibedakan menjadi : 

1. Rekreasi Obyektif 

Yaitu rekreasi yang mempunyai sifat aktif. Pada jenis rekreasi ini yang 

bersangkutan akan ikut aktif dalam kegiatan, termasuk dalam hal ini 

pengekspresikan impuls-impuls, perasaan emosi dan fisik. Rekreasi ini 

merupakan manifestasi dari pemikiran-pemikiran perasaan dan 

kemampuan. Sebagai contoh : berenang, mendayung, berlayar dan 

sebagainya. 

2. Rekreasi Subyektif 

Yaitu rekreasi yang mempunyai sifat pasif dan merupakan jenis rekreasi 

yang mengutamakan pengamatan, perenungan dan pemikiran. Tujuan 

utama dari rekreasi ini aalah penyegaran mental dan pikiran. Sebagai 

contoh : menikmati keindahan alam, mendengarkan musik, dan 

sebagainya 

II.8.3.3 Menurut Tempat Kegiatan  

Menurut tempat kegiatannnya, rekreasi dapat dibedakan menjadi : 

1. Rekreasi Outdoor 

Yaitu rekreasi yang dilakukan di udara terbuka (luar ruangan), misalnya 

memancing, bersampan, bermain dan sebagainya 

2. Rekreasi Indoor 

Yaitu rekreasi yang dilakukan di dalam tempat tertutup atau tempat yang 

beratap (dalam ruangan) misalnya bilyard, diskotik, museum dan 

sebagainya 
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II.8.3.4 Menurut Jangkauan Pelayanan 

Menurut Jangkauan pelayanannya, rekreasi dapat dibedakan menjadi : 

1. Rekreasi Lokal 

Yaitu rekreasi dengan radius pelayanan 2 km dengan besaran site dapat 

menampung pengunjung secara efektif sekitar 5-500 orang 

2. Rekreasi Kota 

Yaitu rekreasi dengan radius pelayanan kota dengan besaran site yang 

dapat menampung pengunjung secara efektif sekitar 500-1500 orang 

3. Rekreasi Regional 

Yaitu rekreasi dengan radius pelayanan regional dengan kapasitas 

pengunjung 1500-3000 orang 

4. Rekreasi Nasional 

Yaitu rekreasi dengan radius pelayanan nasional dengan kapasitas 

pengunjung 3000-5000 orang 

5. Rekreasi Internasional 

Yaitu rekreasi dengan radius pelayanan internasional dengan kapasitas 

pengunjung lebih dari 5000 orang  

 

II.8.4 Jenis Rekreasi 

Jenis rekreasi dapat berupa rekreasi yang memanfaatkan potensi alam, 

buatan manusia dan potensi manusia/budaya 

II.8.4.1 Rekreasi Alam 

Yaitu rekreasi yang memanfaatkan potensi alam sebagai obyek rekreasi , 

meliputi: 

1. Iklim : udara sejuk, angin lembut, sinar matahari, kering dan bersih 

2. Flora dan fauna : berbagai jenis tumbuhan dan hewan, taman nasional, 

cagar alam, dan lain-lain 

3. Tata letak tanah dan pemandangan alam : daratan, pegunungan, danau, 

sungai, pantai, air terjun, gua dan lain-lain 

4. Pusat-pusat kesehatan : sumber air mineral alam, sumber air panas alami, 

kolam lumpur dan lain-lain 
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II.8.4.2 Rekreasi Buatan Manusia 

Ada 3 kategori umum buatan manusia yang dapat dijadikan tempat  

rekreasi, antara lain : 

1. Yang berciri sejarah, misalnya monument-monumen, peninggalan kuno, 

candi, keratin dan lain-lain 

2. Yang berciri budaya dan pendidikan manusia , misalnya museum, 

pepustakaan dan lain-lain 

3. Yang bersifat rekreasi hiburan, misalnya bioskop, teater, kafe, diskotik, 

taman bermain dan lain-lain 

II.8.4.3 Rekreasi Budaya/Potensi Manusia 

Yaitu pola hidup, cara hidup, pola hidup masyarakat, pandangan hidup 

masyarakat untuk melakukan kesenangan di pantai. Biasanya berupa 

kebiasaan, tradisi, adat istiadat dan lain-lain 

 

II.9 REKREASI PANTAI 

II.9.1 Pengertian Rekreasi Pantai 

Rekreasi pantai merupakan kegiatan rekreasi pada suatu tempat atau 

kompleks rekreasi yang mengambil manfaat dari adanya potensi yang ada 

di daerah pantai dengan kondisi alamnya yang merupakan daerah 

peralihan antara daratan dengan lautan. Kegiatan ini dapat dilakukan di 

bagian pantai yang berupa daratan, bagian pantai yang berupa laut maupun 

kombinasi diantara keduanya. Rekreasi pantai berfungsi sebagai 

penyegaran dan pemulihan tenaga dan pikiran manusia dari kesibukan 

sehari-hari yang dalam arti luas merupakan media yang sangat penting 

bagi perkembangan mental, fisik pengunjung  serta menanamkan rasa 

cinta tanah air. Wisata alam pantai merupakan obyek-obyek yang 

berhubungan dengan laut, seperti pantai, selat, tamn laut, marina dan 

tanjung. 
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II.9.2 Jenis Rekreasi Pantai 

Rekreasi pantai dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu rekreasi 

alam, rekreasi olah raga dan rekreasi seni budaya (Simont J.O, Landscape 

Architecture, Mc Graw Hill, New York, 1996) 

II.9.2.1 Rekreasi Alam 

Rekreasi alam pantai adalah rekreasi yang didapat dengan jalan menikmati 

keindahan alam pantai. Yang termasuk dalam jenis ini adalah menikmati 

panorama alam pantai baik pada pagi hari, siang hari maupun pada malam 

hari pada saat terang bulan, dan menikmati pada saat matahari terbit 

ataupun tenggelam. Untuk aktivitas ini diperlukan fasilitas pada area yang 

cukup privat. 

II.9.2.2 Rekreasi Olahraga 

Rekreasi olahraga yaitu dalam bentuk kegiatan fisik seperti berenang, 

bersampan, menyelam, memancing, berselancar dan lain-lain untuk 

aktivitas olahraga yang menuntut suasana tenang maka harus disediakan 

area atau wadah kegiatan yang bersifat privat, sedangkan aktivitas olah 

raga yang menuntut suasana bebas dan meriah maka fasilitas yang 

disediakan harus bersifat terbuka. 

II.9.2.2 Rekreasi Budaya 

Rekreasi budaya dalam bentuk penikmatan terhadap hasil-hasil seni 

budaya setempat seperti upacara adat, kesenian tradisional, berziarah dan 

lain-lain. Area yang disediakan untuk kegiatan ini harus mempunyai 

karakter suasana setengah terbuka. 

II.9.3 Karakter Rekreasi Pantai 

Rekreasi pantai merupakan kegiatan yang bersifat menghibur dan 

mempunyai karakter khas yang berbeda dengan kegiatan rekreasi pada 

umumnya, yaitu : 

a. Suasana informal, pengunjung bebas melakukan kegiatan tanpa  

merasa tertekan, selalu santai dan menyenangkan. 

b. Terbuka yaitu rekreasi alam yang terbuka dan menyatu dengan alam  

sehingga suasana alami dapat lebih dinikmati 
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c. Meriah dan dinamis, sesuai dengan ciri alami yang  dinamis dengan  

angin yang bertiup dan ombak laut 

      d. Luwes, keanekaragaman jenis rekreasi yang tersedia pada pantai  

      memungkinkan pengunjung memilih jenis rekreasi yang diinginkan. 

 

II.9.4 Faktor yang Mempengaruhi Perencanaan Fasilitas Rekreasi Pantai. 

Untuk merencanakan suatu fasilitas rekreasi pantai kita harus 

memperhatikan faktor-faktor yang terkait dengan fasilitas, menyangkut 

potensi dan kondisi pantai yang dapat mempengaruhi jenis fasilitas 

rekreasi yang akan direncanakan. Faktor-faktor tersebut antaralain : 

II.9.4.1 Jumlah Pengunjung 

Dari jumlah pengunjung kita dapat merencanakan besaran fasilitas 

rekreasi yang direncanakan setelah diproyeksikan penggunaanya dalam 

jangka waktu tertentu. 

II.9.4.2 Minat Pengunjung 

Minat pengunjung sangat mempengaruhi jenis fasilitas yang akan 

direncanakan. Jenis fasilitas rekreasi tergantung dari minat dan kebiasaan 

pengunjung ketika mengunjungi fasilitas tersebut, apakah mereka dating 

untuk menikmati suasana yang meriah di pantai atau sekedar untuk duduk-

duduk menikmati pemandangan alam pantai. 

II.9.4.3 Jarak Pencapaian Fasilitas 

Pencapaian terhadap objek wisata berpengaruh terhadap efisiensi waktu 

dan tenaga dalam melakukan perjalanan ke objek wisata. 

II.9.4.4 Daya Tarik Pantai 

Daya tarik pantai dapat berupa : 

- Ombak 

Deburan ombak merupakan cirri khas pantai yang dapat menciptakan 

suasana tersendiri pada diri pengunjung yang tidak dapat dinikmati di 

tempat lain. 
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- Pasir 

Hamparan pasir halus yang berbatasan dengan air sangat menyenangkan 

untuk bersantai ataupun bercengkrama dengan alam. 

- Batuan / karang 

Batuan dan karang yang kokoh dapat menciptakan suasana yang alami 

pada daerah pantai. 

- Flora dan fauna 

Flora dan fauna yang ada di daerah pantai akan menciptakan suasana 

tersendiri bagi pantai. 

- Matahari 

Matahari yang terbit dan tenggelam ( sunrise & sunset ) merupakan 

panorama yang indah untuk dinikmati di daerah pantai. Pemandangan 

yang luas kea rah cakrawala di pantai menyebabkan panorama ini menjadi 

daya tarik utama di sebagian besar pantai. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya fasilitas rekreasi pada suatu 

objek wisata rekreasi panati adalah : 

II.9.4.5 Skope Fasilitas 

Untuk skope apa fasilita itu dibangun, peruntukan bias untuk pribadi, 

keluarga, lingkungan, seluruh kota, daerah, nasional maupun internasional. 

II.9.4.6 Batas usia pemakai  

Batas usia pemakai fasilitas, baik itu anak-anak, renaja dewasa maupun 

orang tua. 

II.9.4.7 Aktifitas Maupun Fasilitas yang Dikehendaki 

Yaitu jenis rekreasi yang bias ditampung, tergantung dari kondisi / potensi 

site. 

a. Pertimbangan arsitektur, termasuk lansekap, estetika, dan sebagainya. 

b. Tuntutan perkembangan dari waktu ke waktu 

Mungkin sekarang belum membutuhkan, tetapi untuk masa yang akan 

datang mungkin sekali akan diperlukan mengingat tuntutan jaman dari 

waktu ke waktu berubah dan jumlah pengunjungpun berubah. 

Sifat dari suatu objek rekreasi pantai oleh beberapa hal, antara lain : 
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a. Faktor potensi alam 

b. Kegunaan dari suatu tempat rekreasi 

c. Faktor penduduk setempat 

d. Policy / kebijakan dari pemerintah setempat 

e. Faktor lingkungan, termasuk pencapaian dari daerah lain. 

 

II.10 KAWASAN WISATA 

II.10.1 Prinsip Perencanaan Kawasan Wisata 

Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya 

(Undang-undang no. 24 tahun 1992). Sedangkan kawasan wisata adalah kawasan 

dengan luas tertentu yang dibangun dan disediakan untuk kegiatan pariwisata 

(Undang-undang no. 9 tahun 1990). Jadi kawasan wisata merupakan area yang 

dikembangkan dengan penyediaan fasilitas dan pelayanan lengkap untuk kegiatan 

rekreasi/relaksasi, pendalaman suatu pengalaman, atau kesehatan. Wisata alam 

pantai akan berkembang dan menarik banyak perhatian wisatawan apabila daerah 

tempat wisata tersebut mampu memenuhi tiga syarat, yaitu : 

- Daerah tersebut harus mempunyai lingkungan alam yang mempunyai daya 

tarik  khusus sebagai obyek wisata serta ditunjang pula oleh adanya atraksi 

wisata yang dapat dijadikan hiburan apabila wisatawan dating berkunjung. 

- Selain keindahan panorama alam, lingkungan alam didaerah tersebut harus 

mampu menyediakan obyek untuk melakukan suatu kegiatan, sehingga 

wisatawan lebih betah berada di daerah tersebut. 

- Daerah tersebut harus mempunyai fasilitas berbelanja terutama untuk 

barang-barang souvenir kerajinan maupun hasil pertanian setempat sebagai 

oleh-oleh untuk dibawa ke tempat asal wisatawan. 
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- Karakter Kawasan Wisata 

Dalam mewujudkan suatau kawasan wisata, diperlukan suatu falsafah untuk 

menentukan karakter suatu kawasan wisata, yaitu : 

a.  Dinamis dan Rekreatif 

Harus tersedia fasilitas wisata yang dapat dinikmati oleh wisatawan 

sehingga menarik minat wisatawan serta tidak menimbulkan perasaan 

bosan. 

b.  Representatif 

Kawasan wisata harus mempunyai daya tarik yang spesifik yang berbeda 

dengan daerah yang lain. 

c.  Komonikatif 

Kawasan wisata harus dapat memberikan dan menyediakan apa yang 

menjadi keinginan dan kebutuhan wisatawan. 

d.  Keseimbangan Dengan Ekosistem 

Suatu kawasan wisata sangat perlu untuk tetap menjaga kelestarian dan 

keseimbangan alam dan lingkungan, sehingga keberadaan kawasan wisata 

tersebut dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan di sekitarnya. 

e.  Fleksibel 

Suatu kawasan wisata memerlukan keluwesan dalam perencanaannya untk 

memberikan kemungkinan adanya pengembangan fasilitas di kemudian 

hari. 

 

 

       II.11 Teori Ecotourism 

 Ecotourism atau ecologycal-tourism diterjemahkan menjadi wisata ekologi, 

lengkapnya pariwisata ekologi, berarti bertanggung jawab atas perjalanan wisata 

ke alam, mampu memelihara lingkungan, serta bertanggung jawab untuk 

memelihara keberadaan manusia dan mahluk hidup di sekitarnya untuk tetap 

hidup aman dan nyaman dalam lingkungannya (Blangly dan Megan;1994). 
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 The Ecotourism society defines ecotourism as “a responsible travel to natural 

areas which conserves the environment and improves the welfare of local people” 

(Western, 1993). 

 Ekowisata adalah sebuah aktifitas perjalanan wisata yang bertanggung jawab 

terhadap daerah alami atau daerah yang telah selaras dengan kaidah alam, dimana 

tujuan dari aktifitas tersebut seperti menikmati keindahan alam, pengetahuan, 

pemahaman dan mendukung upaya konservasi, tetapi juga meningkatkan 

pendapatan penduduk local (Sudarto, 1999; Dirjen Bangda Depdagri, 2000).  

 Industri pariwisata selama ini memiliki peran dan makna begitu tinggi dalam 

aspek kehidupan manusia.  Dalam perkembangannya,  sektor pariwisata dunia 

memiliki kecenderungan untuk berubah secara konsep dari “Unsustainable 

forms of tourism” menjadi “Sustainable Tourism”.   Dari sisi 

kepariwisataan, ekowisata merupakan kolaborasi dari tiga macam wisata, 

diantaranya  “Rural tourism”, “Nature Tourism”, dan “Cultural Tourism” 

(lihat gambar 1).   Dimana wisata-alam yang selama ini kita kenal, mempunyai 

kecenderungan berubah menjadi ekowisata, jika “sustainable tourism” dijadikan 

sebagai acuan.  

 

Kegiatan wisata dapat disebut sebagai ekowisata, jika memenuhi beberapa prinsip, 

diantaranya adalah : 

·    Mengurangi dampak dan akibat negatif terhadap lingkungan. 

·    Membangun kepedulian dan respek terhadap lingkungan dan budaya. 

·    Memberi nilai tambah (pengalaman dan pengetahuan) kepada pengunjung dan   

     penghuni. 

·    Meningkatkan keuntungan finansial secara langsung untuk kegiatan konservasi. 

·    Meningkatkan perekonomian dan peran serta masyarakat setempat 

·    Peduli terhadap kebijakan negara setempat, lingkungan dan sensitif terhadap  

     perubahan sosial. 

·    Mendukung program internasional (ketenagakerjaan dan kemanusiaan)  

(© mas|contour, 2006), (sumber, stradas-mas Countor, 2002) 
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BAB III 

TINJAUAN OBJEK WISATA PANTAI AYAH 

 

III.1 TINJAUAN UMUM 

III.1.1 KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN 

NASIONAL 

Dalam usaha meningkatkan pendapatan dari dari sektor pariwisata dan 

mengenalkan budaya bangsa , maka pemerintah melakukan kebijaksanaan 

pengembangan industry kepariwisataan yang dituangkan dalam Keppres No. 

15 Tahun 1983. 

Seiring dengan kebijaksanaan pengembangan kepariwisataan ini , maka 

ditetapkan 10 DTW ( Daerah Tujuan Wisata ) yang meliputi Sumatra Utara , 

Sumatra Barat , DKI , Jawa Barat , Jawa Tengah , DIY , Jawa Timur , Bali , 

Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. 

Untuk keberhasilan kebijaksanaan tersebut maka harus ditingkatkan 

langkah – langkah terarah dan terpadu dalam pengembangan obyek – obyek 

wisata serta kegiatan promosi dan pemasaran baik didalam maupun diluar 

negeri. Usaha yang dilakukan untuk mengembangkan kepariwisataan ini 

adalah penyusunan paket wisata dengan memanfaatkan gedung Medan , 

Jakarta , Yogyakarta dan Denpasar yang merupakan pintu utama masuk ke 

Indonesia sehingga akan menjadikan Sumatra-Jawa-Bali menjadi satu 

rangkaian rantai wisata yang saling berhubugan. 

 

III.1.2 KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN 

DAERAH JAWA TENGAH  

III.1.2.1 Kebijaksanaan Pemerintah Jawa Tengah 

Sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah pusat tentang pengembangan 

kepariwisataan nasional maka Jawa Tengah yang merupakan salah satu 

daerah tujuan wisata berbenah diri menyusun kebijaksanaan 

pengembangan obyek-obyek wisata yang ada sesuai dengan asset dan 

potensi yang dimilikinya untuk mendukung kebijaksanaan kepariwisataan 
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nasional. Untuk memudahkan dalam pengembangan sesuai dengan 

masing-masing kondisi dan potensinya pada masing-masing wilayah maka 

diambil kebijaksanaan membagi Daerah Jawa Tengah menjadi 4 kawasan 

wilayah pengembangan dengan tetap menunjukkan adanya saling 

keterkaitan antara masing-masing wilayah tersebut. Adapun pembagian 

kawasan tersebut adalah sebagai berikut : 

 

a. Kawasan Merapi-Merbabu (kawasan 1) 

- Kawasan bagian Timur yang meliputi : 

Kabupaten Karanganyar , Wonogiri , Sukoharjo , Klaten , 

Boyolali , Sragen dan Kodia Surakarta. Pada kawasan ini 

dikembangakan pada obyek wisata peninggalan , kerajinan , 

wisata alam gunung dan waduk dan wisata olah raga. 

- Kawasan bagian barat yang meliputi : Kabupaten Temanggung , 

Wonosobo , Magelang , Purworewjo dan kodia Magelang. 

Pada kawasan ini dikembangkan pada obyek wisata alam , buatan 

dan budaya. 

b. Kawasan Demak-Kudus-Jepara-Pati 

Kawasan ini mencakup wilayah Kabupaten Kudus ,Demak , Blora , 

Rembang , Jepara dan Pati. 

Pada kawasan ini dikembangkan pada obyek wisata peninggalan 

sejarah , kerajinan , wisata pantai , dan pegunungan. 

c. Kawasan Pekalongan-Tegal 

- Kawasan bagian timur yang meliputi :  

Kabupaten Batang , Pekalongan serta Kodia Pekalongan. 

Dikembangkan pada obyek wisata peninggalan sejarah, kerajinan 

batik serta wisata alam pantai dan pegunungan. 

- Kawasan bagian barat yang meliputi : 

Kabupaten Pemalang , Tegal , Brebes dan kodia Tegal , dengan 

pengembangan obyek wisata pantai , pegunungan dan waduk. 
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d. Kawasan Cilacap-Banyumas 

- Kawasan bagian barat yang meliputi :  

Kabupaten Cilacap , Banyumas dan Purbalingga. Pada obyek 

wisata ini dikembangakan pada obyek wisata pantai , pegunungan 

dan goa. 

- Kawasan bagian timur yang meliputi :  

Kabupaten Kebumen dan Banjarnegara dengan pengembangan 

pada obyek wisata pantai , pegunungan dan goa. 

 

III.1.2.2 Penyusunan Paket Wisata  

Penyusunan paket wisata Jawa Tengah berkaitan dengan : 

- Pembagian kawasan wisata di Jawa Tengah 

- Gerbang wisata Yogyakarta dan Surakarta 

- Arus Perjalanan wisata Sumatra-Jawa-Bali 

 

Dengan adanya keterkaitan kegiatan pariwisata di atas maka susunan paket wisata 

harus mencerminkan adanya kebutuhan dan keluwesan sehingga dapat 

disesuaikan dengan factor-faktor pendukung tersebut.  

Adapun susunan paket wisata tersebut yaitu : 

a. Paket Wisata Domestik 

 Tegal – Pekalongan – Semarang/Magelang – Pati – Jepara 

 Cilacap/Banyumas – Kebumen – Yogyakarta – Surakarta 

 

b. Paket Wisata Asing 

 Memanfaatkan gerbang Yogyakarta , Surakarta , Pelabuhan Cilacap dan 

Semarang  

 Memanfaatkan paket perjalanan wisata antara Sumatra-Jawa-Bali menjadi 

satu mata rantai yang saling berhubungan 

 

 

. 

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



PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI AYAH 
DI KAB. KEBUMEN DENGAN KONSEP EKOWISATA 

 

IBTA ANUGRAHADI / I 0205009   46 

III.1.3 KONDISI DAN POTENSI KEPARIWISATAAN KABUPATEN 

KEBUMEN 

III.1.3.1 Kabupaten Kebumen Dalam Lingkup Regional dan Nasional 

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu daerah tujuan wisata di 

Jawa Tengah yang termasuk didalam kawasan pengembangan Cilacap-

Banyumas bagian Timur, jadi berkaitan erat dengan paket wisata Jawa 

Tengah bagian selatan yaitu paket wisata Cilacap/Banyumas-Kebumen-

Yogyakarta-Surakarta. Dalam kepariwisataan nasional Kabupaten 

Kebumen juga dilewati oleh paket perjalanan wisata melalui darat dari 

gerbang Jakarta dan Cilacap menuju Yogyakarta-Bali atau sebaliknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1.3.2 Asset Wisata dan Obyek-Obyek Wisata Daerah Kabupaten Kebumen 

Asset wisata di Kabupaten Kebumen cukup potensial untuk 

mendukung kepariwisataaan daerah dan nasional. Asset wisata ini bisa 

berupa pantai , gunung , dan goa-goa yang masih asli serta taman pelus 

yang ditunjang oleh asset wisata buatan yakni upacara adat pengunduhan 

sarang burung wallet dan pembuatan genteng pres. 

   Jawa Tengah 

    Kabupaten  Kebumen 
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Sebagai salah satu daerah tujuan wisata dengan asset yang sangat potensial 

itu Kabupaten Kebumen menjadi salah satu daerah wisata yang menarik 

dengan obyek-obyek wisatanya yang tersebar antara lain : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.   Obyek Wisata Goa Jati Jajar 

Terletak kurang lebih 42 km sebelah barat daya kota Kebumen di 

desa Jati Jajar kecamatan Ayah. Luas obyek wisata ini kurang lebih 

5,5 Ha dengan goa kapur yang sangat menarik. Di goa ini wisatawan 

dapat menikmati keindahan stalaktit dan stalakmit yang terukir karena 

proses yang alamiah dalam jangka waktu yang cukup lama. Disamping 

itu di dalam goa telah dibangun patung yang cukup banyak yang 

mengisahkan legenda Raden Kamandaka. Selain itu di dalam perut goa 

terdapat 6 buah aliran sungai dibawah tanah yang berbentuk sendang , 

yaitu sendang kantil , sendang mawar , sendang perut bumi dan 

sendang jombor. Goa Jati Jajar pertama kali dipugar pada tahun 1975 

dan sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. 
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c.   Obyek Wisata Goa Petruk 

Terletak lebih kurang 6 km di sebelah selatan Goa Jati Jajar. Di 

dalam goa ini wisatawan akan menemui bentuk-bentuk stalaktit dan 

stalakmit yang aneh-aneh dan terjadi secara alamiah. Goa ini masih 

alami dan merupakan goa bertingkat tiga yang panjang. Kedalaman 

masuknya dapat mencapai 750 meter. 

d.  Obyek Wisata Pantai Ayah  

Terletak lebih kurang 8 km selatan goa Jati Jajar dan merupakan 

pantai dengan pemandangan yang sangat indah dengan potensi yang 

terdiri dari perairan , dataran dan perbukitan.  

Di Area obyek wisata ini juga terdapat bumi perkemahan dan wahana 

wisata sebagai tempat yang sejuk dan nyaman. Pada obyek wisata ini 

dari arah pantai kita dapat menikmati gelombang yang menerpa 

dataran , bukit dan pertemuan dengan sungai. 

e. Obyek Wisata Pantai Karang Bolong  

Berada kira-kira 19 km sebelah selatan kota Gombong. Pantai ini 

terkenal sebagai penghasil sarang burung wallet yang sangat digemari 

oleh orang Tionghoa. Pada area pantai Karang Bolong pengunjung 

dapat menikmati pantai dengan gelombang laut dan pemandangan 

yang indah. 

f. Obyek Wisata Waduk Sempor  

Berada 7 km sebelah utara kota Gombong dengan potensi 

pemandangan alam dan pegunungan dan air waduk yang berfungsi 

sebagai sumber irigasi dan perikanan darat. Disamping itu waduk ini 

dapat digunakan untuk rekreasi berperahu , pancingan dan sky air yang 

dilengkapi fasilitas kebun binatang mini , dermaga , monument 

peringatan , taman beramain , dan panggung hiburan. 

g. Obyek Wisata pantai Pemandian Air Panas Krakal  

Terletak kira-kira 13 km kearah timur laut kota Kebumen , 

merupakan obyek pemandian air panas yang alami , mengandung 

mineral garam , yodium dan belerang yang dapat menyembuhkan 
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penyakit kulit yang dideritanya dan biasanya dengan mandi secara 

teratur dengan air panas di Krakal , maka penyakit kulit yang 

dideritanya akan sembuh. 

h. Obyek Wisata Waduk Wadaslintang 

Terletak lebih kurang 17 km arah utara kota kecamatan Prembun 

atau 35 km arah timur laut kota Kebumen. Tujuan pembangunan 

waduk ini adalah mengendalikan banjir, sumber irigasi , pembangkit 

tenaga listrik , perikanan darat dan sebagai tempat rekreasi dengan 

menikmati pemandangan air, memancing maupun wisata air lainnya. 

 

III.1.3.3 Jumlah Wisatawan 

Wisatawan yang berkunjung ke obyek-obyek wisata diKabupaten 

Kebumen pada umumnya adalah wisatawan domestic yang berasal dari 

daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Dari data yang ada rata-rata mereka 

menggunakan kendaraan roda dua, mobil dan bus. Selama kurun waktu 

lima tahun terakhir dapat dikatakan kunjungan ke obyek-obyek wisata di 

Kabupaten Kebumen cukup stabil dengan peningkatan yang cukup baik 

setiap tahunnya. 

Sampai tahun anggaran 1990/1991 jumlah wisatawan yang 

berkunjung ke obyek wisata ke Kabupaten Kebumen mencapai 600.435 

orang untuk keseluruhan obyek wisata sesuai dengan Perda no.8 Tahun 

1990 tentang penentuan obyek wisata musiman yang biasanya ramai 

dikunjungi pada hari libur , hari libur sekolah maupun hari libur lebaran. 

Namun demikian apabila kita kaitan dengan kebijaksanaan kepariwisataan 

yang ada pada saat ini sedang gencar-gencarnya digalakkan , maka obyek-

obyek wisata yang ada diKabupaten Kebumen harus dikembangkan agar 

dapat memberikan daya tarik bagi peningkatan kunjungan wisatawan ke 

Kabupaten Kebumen yang kaya dengan obyek wisata. 
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III.1.3.4 Keadaan Sarana dan Prasarana 

- Pencapaian/Transportasi 

Untuk menuju ke obyek-obyek wisata di Kabupaten Kebumen 

dapat dicapai dengan berbagai jenis kendaraan umum maupun 

kendaraan pribadi. Prasarana jalan dari kota Kebumen menuju ke 

masing-masing obyek wisata yang ada cukup memadai berupa jalan 

aspal yang cukup baik dan sarana kendaraan umum dengan jadwal yang 

teratur. Bahkan sejak tahun 1990 telah diadakan angkutan khusus yang 

melayani trayek ke obyek-obyek wisata yang di Kabupaten Kebumen. 

Untuk mencapai kota Kebumen dari kota-kota di Jawa baik Jakarta , 

Jawa Barat , Jawa Tengah ataupun Jawa Timur dapat digunakan 

kendaraan bus ataupun Kereta Api. Hal ini karena Kabupaten Kebumen 

terletak dijalan raya lintas selatan yang cukup ramai misalnya Jakarta , 

Bandung ,Yogyakarta , Semarang ,Surakarta , Surabaya dan lain-lain. 

Bahkan untuk antar pulau tersedia yakni ke Sumatra dan Bali 

- Penginapan/Rumah Makan 

Saat ini untuk mendukung keberadaan obyek-obyek wisata yang 

ada diKabupaten Kebumen tersedia hotel/losmen tipe melati (non 

bintang) yang cukup banyak dan rumah makan yang memadai. Fasilitas 

tersebut tersebar ditiga kota yaitu kota Gombong dengan 10 

hotel/losmen dan 15 rumah makan , Karanganyar dengan 1 losmendan 

3 rumah makan serta Kebumen dengan 4 hotel/losmen dan 8 rumah 

makan dengan pelayanan yang memuaskan. Namun demikian untuk 

dapat mendapatkan pelayanan yang baik dan menjaring lebih banyak 

pengunjung maka perlu peningkatan pelayanan. Fasilitas yang berada 

dikota kurang mendukung keberadaan obyek sehingga perlu 

dikembangkan kearah obyek wisata. 
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III.1.3.5 Kebijaksanaan Pemerintah Daerah di Sektor Pariwisata 

Program pembangunan sektor pariwisata merupakan salah satu 

arah kebijaksanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan 

kepariwisataan dengan pendayagunaan potensi /sumber daerah Kebumen 

yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah , taraf hidup 

masyarakat , dan mendorong laju pertumbuhan daerah dengan lebih 

meningkatkan peran serta masyarakat serta dunia usaha untuk memperluas 

kesempatan kerja dan kesempatan berusaha serta tetap terpeliharanya 

kebudayaan daerah , memupuk cinta tanah air dan terpeliharanya 

kelestarian lingkungan alam. Adapun program pemerintah daerah disektor 

pariwisata yaitu : 
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- Memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana obyek wisata 

yang ada  

- Mengelola dan menggali obyek wisata yang masih bersifat musiman  

- Memberikan pembinaan masyarakat di obyek wisata 

- Meningkatkan sarana fasilitas yang dapat meningkatkan pengunjung 

ke obyek wisata  

- Kerjasama dengan swasta  

Pengembangan wisata pantai Ayah merupakan salah satu dari 

upaya pengembangan kepariwisataan Kabupaten Kebumen. 

Pengembangan suatu kawasan tidak akan terlepas dari rencana tata 

ruang daerah. Demikian halnya dengan pengembangan obyek wisata 

Pantai Ayah maka terkait erat dengan rencana pengembangan wilayah 

Kabupaten Kebumen yang dituangkan dalam Peraturan Daerah No.4 tahun 

1998 tentang program pembangunan daerah Kabupaten Dati II kebumen. 

Dalam rencana pengembangan ini Kabupaten Kebumen dibagi 

menjadi 7 Satuan Wilayah Pengembangan dengan pusat pengembangan di 

Kebumen ,Kutowinangun , Karanganyar , Gombong , Ayah , Petanahan , 

Prembun. 

Pada satuan wilayah pengembangan yang berpusat di Ayah maka 

sektor yang dikembangkan yaitu perikanan , pariwisata dan pertanian. 

Dengan demikian pengembangan obyek wisata Pantai Ayah ini 

juga terkait dengan otonomi kepariwisataan dimana Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kebumen yang salah satu sektornya adalah mengembangakan 

industri kepariwisataan. 

Usaha pengembangan obyek wisata Pantai Ayah ini juga terkait 

dengan otonomi kepariwisataan dimana Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kebumen menunjuk Dinas Pariwisata untuk melaksanakan otonomi 

tersebut yang meliputi urusan obyek wisata , pramuwisata khusus , 

penginapan , rumah makan , hiburan dan promosi 
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III.2  TINJAUAN KHUSUS KONDISI DAN POTENSI OBJEK WISATA 

PANTAI AYAH 

 

III.2.1 Objek Wisata Pantai Ayah Dalam Kepariwisataan 

KABUPATEN DATI II KEBUMEN 

 

III.2.1.1 Letak 

Objek wisata Pantai Ayah berada di ujung barat daya wilayah Kabupaten 

Kebumen yang terletak di Desa Ayah Kecamatan Ayah, objek wisata ini terletak 

di tepi laut yang diapit oleh sungai dan perbukitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

           = Kawasan wisata Pantai Ayah 
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III.2.1.2 Pencapaian 

untuk mencapai objek wisata pantai ayah ada dua jalur yaitu dari arah utara dan 

dari arah timur. Dari arah utara pencapaian dari kota terdekat dan jalan raya lintas 

selatan menyusuri jalan aspal melewati objek wisata Goa Jati Jajar dan Goa 

Petruk terus ke Pantai Ayah. Untuk mencapai dari arah timur. Dari kota gombong 

terus ke selatan menuju ke pantai karang bolong lalu kea rah barat sejauh 8 Km ke 

objek wisata Pantai Ayah. 

Pencapaian dari arah utara tersedia kendaraan umum colt dan mini bus, sedangkan 

pencapaian dari arah timur masih jarang tersedia angkatan umum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2.1.3 Orientasi 

orientasi objek wisata pantai Ayah mengarah ke laut sebagai objeknya. Hal ini 

ditunjang dengan pemandangan dan suasana alam pantai yang menyegarkan. 

III.2.1.4 Sirkulasi 

sirkulasi secara makro ke objek wisata Pantai Ayah di mulai dari kota terdekat 

Gombong sebagai pangkalan angkutan. 

Apabila perjalanan diteruskan kea rah timur dapat menuju ke pantai Karang 

Bolong dan dilanjutkan ke arah utara kembali ke Kota Gombong. Demikian juga 

sebaliknya. Tetapi untuk angkutan umum yang ada saat ini dan kondisi jalan yang 

sudah baik, dari kota Gombong menuju ke pantai Ayah. Sedangkan untuk 

hubungan Pantai Ayah dengan Pantai Karang Bolong belum tersedia angkutan 

umum serta kondisi jalan yang cukup tejal. 

KETERANGAN : 

- Arah dari Gombong     : 

- Arah dari Karangbolong : 
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III.2.15 Korelasi 

Objek wisata pantai Ayah di apit oleh keberadaan objek wisata Goa Jati Jajar dan 

Goa Petruk di sebelah utaranay dan objek wisata Pantai Karang Bolong di sebelah 

timurnya. Dengan demikian kondisi ini menjadikan objek wisata Pantai Ayah 

berhubungan cukup erat dengan objek wisata lainnya. 

 

III.2.2 Keadaan Fisik Objek Wisata Pantai Ayah 

III.2.2.1 Luasan dan Batas  

Luasan pengembangan objek wisata Pantai Ayah lebih kurang 15 Ha 

dengan mengambil batas lautan, sungai dan pemukiman di sebelah barat, 

hutan lindung di sebelah utara dan lading pertanian serta bukit dengan 

semak belukar di sebelah timur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATERANGAN : 

- Utara    : Bukit, hutan lindung 

- Timur   : Bukit, hutan lindung 

- Selatan : Samudera Hindia 

- Barat    : Sungai Ijo 
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III.2.2.2 Tata Guna Lahan 

Lahan yang ada berupa area pantai yang digunakan sebagai area wisata 

pantai. Di sebelah timur berupa daratan yang ditumbuhi oleh pohon waru, 

ketepeng, akasia, kelapa, semak-semak di gunakan sebagai area servis dan 

pengelolaan. Sedangkan batas timur dari pantai ayah ini adalah sebuah 

batas alam perbukitan yang ditumbuhi pohon jati dan mahoni. 

III.2.2.3 Jalan/transportasi 

Kondisi jalan aspal selebar +  3 meter membelah site menuju ke objek 

wisata Pantai Karang Bolong dengan lalulintas kendaraan yang berupa 

sepeda/motor dan mobil dengan frekuensi yang agak ramai. 

III.2.2.3 Topografi dan Kontur Tanah 

Pada area yang berada di sebelah selatan jalan yang membelah tapak 

terdapat dataran tanah alluvial dan pantai datar berpasir sejauh + 135 

meter dengan kontur yang landai. Untuk area di sebelah barat jalan yang 

setapak merupakan tanah tegalan yang cukup datar. Pada area di sebelah 

utara dan timur jalan yang membelah tapak, dari arah jalan kea rah timur 

terdapat bukit dengan kenaikan + 30 derajat menuju ke puncak, lalu 

menuju sungai kecil dengan kontur yang cukup terjal lebih dari 45 derajat 

dan diakhiri dengan area berkontur landai. 

III.2.2.4 Klimatologi 

Termasuk dalam daerah iklim tropis dengan dua musim yang bergantian 

sepanjang tahun. Temperatur udara rata-rata 24,4 derajad celcius dengan 

kecepatan kelembaban 86,2 %. 

III.2.2.5 Angin 

Meliputi angin darat dan angin laut yang bergantian siang dan malam 

dengan kecepatan rata-rata 5 – 16 knot. 
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III.2.2.6 Vegetasi 

Banyak tanaman yang tumbuh cukup baik di pantai Ayah antara lain waru, 

ketepeng, akasia, kelapa, semak-semak dan rerumputan. Pada area bukit 

tumbuh semak dan rerumputan serta pohon jati dan mahoni sebagai 

tanaman pelindung dan budi daya. 

 

 

III.2.2.7 Pemandangan/view 

Pandangan dari arah bukit dan pantai cukup luas. Kearah timur tampak 

perbukitan yang menghijau,ke arah timur tampak lautan dengan ombak 

setinggi 1 -2 meter dan latar belakang cakrawala, kea rah barat dan utara 

tampak aliran sungai dengan latar belakang hamparan pantai dan 

perbukitan yang hijau.  

 

 

 

 

 

III.2.2.8 Sungai 

Bentuk sungai yang dekat lautan membuat suatu danau dengan permukaan 

air yang cukup luas dan aliran yang tenang. Kedalaman antara 3 – 5 meter 

pada alur utama sungai dan luapan air yang membentuk danau denga 

kedalaman antara 0,5 – 2 meter 
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III.2.2.9 Karakteristik Tapak 

-Keadaan pantai : merupakan pantai yang datar berpasir mengikuti garis 

air laut dan muara sungai sehingga membentuk suatu lengkungan dengan 

pemandangan yang cukup luas, dengan di sebelah timurnya merupakan 

pantai yang berbukit dengan ujung bukit langsung berhubungan dengan 

lautan. 

- Keadaan Daratan : berupa tanah yang datar dan bukit dengan kontur 

tanah yang cukup landai dengan dataran yang berhubungan langsung 

dengan sungai dan taman. 

 

 

III.2.3 Keadaan Pengunjung 

Sebagai salah satu tempat tujuan wisata dengan daya tarik keindahan alam dan 

spesifikasi pantainya, objek wisata Pantai Ayah pada saat ini mampu menarik 

pengunjung. Hal ini dapat dilihat dari keadaan pengunjung ke objek wisata Pantai Ayah 

yang tiap tahunnya dikunjungi lebih dari 100.000 orang. 

 

Tabel Keadaan Pengunjung Objek Wisata Pantai Ayah per Tahun 

Tahun 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 

Dewasa 

Anak-anak 

80.292 

22.959 

79.331 

21.227 

81.507 

22.927 

85.552 

21.237 

jumlah 103.251 100.558 104.434 106.789 

Sumber data : Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Kebumen 

 

Pada Umumnya pengunjung yang dating ke objek wisata Pantai Ayah berasal dari 

wilayah Kabupaten Kebumen dan Daerah sekitarnya. Hal ini dapat dilihat dari kode 

kendaraan yang kebanyakan berasal dari luar kota. 
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Tabel Kendaraan yang Digunakan Pengunjung Per Tahun. 

Tahu/Jenis 

kendaraan 

Roda 6 Roda 4 Roda 2 

2004/2005 

2005/2006 

2006/2007 

2007/2008 

1.422 

1.332 

1.380 

1.271 

4.783 

3.372 

4.350 

5.060 

4.783 

4.019 

6.208 

6.469 

  Sumber Data : Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Kebumen 

 

III.2.4 Keadaan Aktifitas 

III.2.4.1 Pengunjung 

Pada Umumnya pengunjung yang dating ke objek wisata Pantai 

Ayah adalah melakukan kegiatan wisata/ berekreasi sesuai kondisi dan 

potensi yang ada.   

 

III.2.4.2 Pengelola 

Aktifitas pengelolaan pada objek wisata pantai Ayah adalah  : melayani 

pengunjung, mengurusi administrasi, memelihara sarana dan prasarana. 

 

III.2.4.3 Masyarakat 

Aktifitas masyarakat yang terjadi di objek wisata Pantai Ayah saat ini 

adalah :  

- Menjual hasil kerajinan ( kulit, anyaman bamboo dan pandan, kerajinan   

  hasil laut, tempurung dll). 

- Membuka usaha kios/warung makanan dan souvenir. 

- Menjual makanan kecil ( pedagang asongan ) 
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III.2.5 Keadaan Fasilitas 

 

Aktivitas Fasilitas Keterangan Kesimpulan 

Sirkulasi ( keluar-masuk ) 

kendaraan 

Gerbang 

retribusi 

-terletak di utara site 

-bangunan lama, kondisi 

cukup baik 

-belum ada pemisahan jalur 

keluar-masuk, jadi sering 

terjadi macet bila keadaan 

ramai 

 

-perlu pemisahan keluar-

masuk kendaraan 

-perlu perancangan kembali 

agar bentuk lebih sesuai 

dengan karakteristik lokal & 

lebih menarik 

Parkir kendaraan 

pengunjung 

Area parkir -area baru, kondisi baik 

-belum ada pemisahan parkir 

roda dua & roda empat 

-perlu pemisahan antara 

kendaqraan roda dua & roda 

empat 

-perlu perencanaan kembali 

sesuai dengan perkiraan 

kapasitas kendaraan 

pengunjung 

Pengelolaan kawasan 

wisata 

Bangunan 

pengelola 

-bangunan baru, kondisi baik -perlu penyesuaian eksterior 

dengan karakteristik kawasan 

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



PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI AYAH 
DI KAB. KEBUMEN DENGAN KONSEP EKOWISATA 

 

IBTA ANUGRAHADI / I 0205009   61 

Transaksi jual beli 

makanan & souvenir 

Kios 

souvenir & 

warung 

makan 

-bangunan baru,kondisi 

cukup baik 

-pedagang menganggap 

bangunan kurngan sesuai 

perletakannya, jadi banyak 

yang kosong 

-perlu perencanaan kembali 

tata letak bangunan & 

eksterior agar terlihat menarik 

serta sesuai dengan 

karakteristik kawasan 

Berperahu Dermaga -bangunan lama, kondisi 

cukup baik tapi kurang 

terawat 

-jarang digunakan karena 

perahu jarang yang merapat 

ke dermaga tapi di pinggiran 

talud 

-perlu perencanaan kembali 

mengenai tata letak & bentuk 

dermaga agar dapat berfungsi 

sesuai kegunaannya 

Beribadah Masjid -bangunan baru, kondisi baik 

-letak diluar area wisata 

-perlu adanya entrance yang 

menghubungkan dengan area 

wisata 

Mandi & buang air Lavatory -bangunan baru, kondisi 

kurang terawat 

-perletakan yang kurang 

tepat sering membuat 

bingung pengunjung 

-tidaj ada pemisahan lavatory 

khusus pria & wanita 

-perlu adanya perencanaan 

kembali tata letak & desain 

lavatory agar mudah di akses 

serta dapat digunakan dengan 

baik 

-perlu adanya pemisahan 

lavatory khusus pria & wanita 

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



PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI AYAH 
DI KAB. KEBUMEN DENGAN KONSEP EKOWISATA 

 

IBTA ANUGRAHADI / I 0205009   62 

Melihat panorama laut Selter baru -bangunan baru, kondisi baik 

-bangunan kurang luas  

-perlu adanya desain ulang 

bangunan yang sesuai dengan 

karakter lokal & penyesuaian 

ukuran sesuai kebutuhan 

Bersantai & beristirahat Selter lama -bangunan lama, kondisi 

kurang baik & kurang 

terawat 

-luas bangunan kurang untuk 

mewadahi aktivitas yang ada 

-bentuk kurang sesuai 

dengan karakter kawasan 

-perlu desain ulang, 

pengubahan selter lama 

menjadi gazebo 

-perluasan bangunan & 

eksterior bangunan yang 

sesuai dengan karakter lokal 

Berkemah Camping 

ground 

-kondisi kurang terawat 

-belum ada batasan area 

camping ground 

-perlu adanya batas penanda 

area camping ground & 

perawatan yang baik 

Sirkulasi didalam kawasan 

wisata 

Pedestrian -baru, kondisi cukup baik 

-pada bagian talud terlalu 

menjorok ke laut sehingga 

area pantai berkurang 

-perlu desain ulang bagian 

talud agak tidak terlalu 

menjorok ke laut sehingga 

area pantai lebih luas 
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 III.2.6 Keadaan Siteplan 
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KETERANGAN : 

 

-masjid     =                                 -arah dari Gombong 

 

-dermaga     =                                 -arah dari Karangbolong 

 

-pos TNI AL     = 

 

-selter      = 

 

-kios      = 

 

-gerbang masuk   = 

 

-camping ground = 
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BAB IV 

PENGEMBANGAN OBYEK WISATA PANTAI AYAH 

DI KABUPATEN KEBUMEN 

 

IV.1 MOTIVASI DAN LANDASAN PENGEMBANGAN 

- Adanya kebijaksanaan pemerintah pusat tentang pengembangan 

kepariwisataan nasional yang menetapkan Jawa Tengah sebagai salah satu 

Daerah Tujuan Wisata  

- Adanya kebijaksanaan Pemerintah Daerah Jawa Tengah tentang 

pengembangan kepariwisataan Jawa Tengah dengan pembagian kawasan 

wisata sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing wilayah 

- Tinjauan kondisi dan potensi kepariwisataan Kabupaten Kebumen dan melihat 

kebijaksanaan pengembangan yang ada sesuai dengan pengembangan obyek 

wisata 

- Tinjauan kondisi dan potensi obyek wisata Pantai Ayah dengan segala sarana 

dan prasarana pendukung yang tersedia 

- Adanya peningkatan tuntutan dan kebutuhan pengunjung pada obyek wisata 

Pantai Ayah yang makin beraneka ragam 

- Melihat prospek pengembangan kepariwisataan Kabupaten Kebumen yang 

cukup cerah di masa mendatang menyangkut pengembangan wisata Pantai 

Ayah 

 

IV.2 MAKSUD DAN TUJUAN PENGEMBANGAN 

- Meningkatkan daya tarik obyek wisata Pantai Ayah agar dapat dijaring 

pengunjung dari berbagai lapisan yang heterogen 

- Meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata. 

- Meningkatkan taraf hidup masyarakat 

- Mendorong laju pertumbuhan daerah dan pemerataan pembangunan 

- Memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha 

- Memupuk rasa cinta alam dan terpeliharanya kelestarian lingkungan 
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IV.3 KESIMPULAN EVALUASI KONDISI DAN POTENSI OBYEK WISATA 

PANTAI AYAH DI KABUPATEN KEBUMEN 

IV.3.1 Fisik Lokasi dan Tapak 

IV.3.1.1 Letak dan Pencapaian  

Dengan dukungan obyek wisata Goa Jati Jajar dan Goa Petruk akan 

mendekatkan jarak pencapaian obyek wisata Pantai Ayah dari kota 

Gombong atau pun dari jalan raya lintas selatan. Dengan pemandangan 

dan panorama alam yang indah sepanjang perjalanan menuju obyek wisata 

ini akan menjadikan potensi obyek wisata Pantai Ayah sangat baik untuk 

dikembangkan sebagai upaya memberikan daya tarik kepada para 

wisatawan. 

IV.3.1.2 Pola Lingkungan dan Tapak 

- Pola Lingkungan 

Keadaan lingkungan yang terdiri dari perairan , perbukitan dan tanah 

tegalan merupakan potensi pendukung dengan view yang baik. 

Dengan demikian dalam pengembangannya nanti aspek lingkungan 

alam akan dimanfaatkan sebagai pendukung potensi yang ada. 

- Pola Pencapaian 

Pencapaian menuju tapak dari arah utara cukup baik karena 

pengunjung yang utama datang dari obyek wisata sebelumnya yang 

berada di utara obyek wisata Pantai Ayah. Penetapan dari arah timur 

perlu pengembangan. 

- Pola Sirkulasi 

Arus kendaraan yang belum dipisahkan antara kendaraan yang masuk 

dan yang keluar sering menimbulkan gangguan sirkulasi terutama pada 

saat hari libur atau ramai kunjungan. 

IV.3.2 Pengunjung 

Dengan kondisi fasilitas yang minim dan atraksi wisata yang monoton kurang 

memberikan daya tarik dan membosankan sehingga perlu pengembangan 

sesuai laju perkembangan kepariwisataan yang ada agar mampu memberikan 

daya tarik dan peningkatan kunjungan wisatawan. 
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IV.3.3 Aktifitas Wisata 

Aktifitas wisata berkaitan dengan atraksi dan macam fasilitas yang disediakan 

sehingga minimnya atraksi dan fasilitas membuat aktifitas ini semakin 

membosankan dan membuat pengunjung merasakan adanya kejenuhan yang 

mengakibatkan akan menimbulkan penurunan jumlah pengunjung. 

IV.3.4 Fasilitas  

Melihat beberapa fasilitas yang ada sebenarnya ada yang masih baik tetapi 

secara keseluruhan fasilitas yang ada dirasa tidak menarik dan monoton 

sehingga perlu adanya penambahan dan panataan fasilitas agar obyek wisata 

ini menjadi lebih baik dan menarik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan 

pengunjung. Adapun secara lebih terperinci dapat dilihat pada tabel kondisi 

fasilitas. 

IV.3.5 Pemanfaatan Potensi Tapak 

Dari evaluasi pemanfaatan potensi tapak yang ada pada obyek wisata Pantai 

Ayah maka dilihat bahwa disana masih banyak potensi yang masih belum 

dimanfaatkan antara lain perairan dan perbukitan serta dataran tanah datar itu 

sendiri. Dengan demikian perlu adanya pengembangan untuk memanfaatkan 

potensi yang ada bagi perwujudan fasilitas rekreasi sesuai kondisi dan potensi 

obyek wisata Pantai Ayah untuk memberikan daya tarik dan kenikmatan bagi 

pengunjung agar tertarik dan kerasaan dalam kunjungannya. 

 

IV.4 ARAH DAN BENTUK PENGEMBANGAN 

IV.4.1 Program Pengembangan 

- Orientasi pengembangan obyek wisata Pantai Ayah terarah pada 

penambahan/penataan fasilitas rekreasi sesuai dengan konsep 

pengembangan yakni ekowisata. 

- Penambahan/penataan fasilitas rekreasi dan pendukungnya 

mempertimbangkan aspek yang ada pada konsep ekowisata yakni 

lingkungan, budaya, pengetahuan, pengalaman, konservasi, 

perekonomian,ketenagakerjaan dan kemanusiaan serta koordinasi antara 

rekreasi yang memanfaatkan perairan , daratan serta tuntutan dan 
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kebutuhan pengunjung yang heterogen dengan perbedaan tingkat sosial 

ekonomi , usia dan prilakunya sehingga aktifitas keseluruhan dapat 

berjalan dengan lancar. 

- Dengan adanya pengembangan obyek wisata ini diharapkan dapat 

mangangkat sektor-sektor yang lain sesuai program Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kebumen. 

Indikasi aspek ekowisata 

Indikator ( aspek ) 

ekowisata 
Aktivitas & fisilitas Keterangan & indiskasi 

Mengurangi dampak 

negatif terhadap 

lingkungan 

-pembangunan talud guna 

mencegah terjadinya abrasi 

-talud terlalu menjorok ke laut sehingga 

mengurangi area pantai, maka perlu adanya 

perencanaan kembali pada bagian talud 

Indikasi: pembangunan talud tidak merusak 

ekosistem yang ada 

Membangun kepedulian 

dan respek terhadap 

lingkungan dan budaya 

- belum ada aktifitas maupun 

fasilitas yang signifikan yang 

sesuai dengan aspek budaya 

- perlu adanya pengembangan yang 

mengarah pada pengadaan fasilitas yang 

menunjang aktivitas budaya yang ada di 

Pantai Ayah 

Indikasi: fasilitas yang dibangun nantinya 

dapat menunjang serta memberi wadah 

yang dapat memenuhi standar kapasitas 

aktivitas budaya baik pameran maupun 

pertunjukan 

Memberi nilai tambah 

(pengalaman & 

pengetahuan) kepada 

pengunjung & penghuni 

-dengan adanya beragam 

aktivita wisata dan 

pengunjung, masing-

masingnya akan mendapatkan 

pengalaman yang akan 

menambah pula pengetahuan 

mereka 

-perlu adanya penzoningan yang membagi 

kawasan ini sesuai dengan jenis kegiatan 

wisatanya agar dapat mengarahkan 

pengunjung pada sebuah pengalaman yang 

runtut 

Indikasi: aktivitas wisata yang ada 

disesuaikan dengan kondisi alam agar 

sesuai dan tidak merusak alam 
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Meningkatkan 

keuntungan financial 

secara langsung untuk 

kegiatan konservasi 

-gerbang masuk ( retribusi ), 

disini pengunjung membeli 

tiket masuk objek wisata 

-kios souvenir dan makanan, 

dari kios ini diperoleh pajak 

yang dapat digunakan untuk 

biaya konservasi Pantai Ayah 

-perlu adanya perencanaan kembali gerbang 

retribusi dan kios agar dapat mewadahi 

aktivitas dengan optimal  

Indikasi: dengan adanya retribusi 

diharapkan mampu memberikan pemasukan 

untuk perawatan dan kegiatan konservasi 

Meningkatkan 

perekonomian dan peran 

masyarakat setempat 

-dengan adanya objek wisata 

tersebut membuka peluang 

masyarakat setempat untuk 

berusaha, Antara lain : 

berdagang makanan, souvenir, 

menyewakan perahu, dll 

-perlu adanya wadah baik tempat maupun 

pengelolaan yang baik agar hasil yang 

didapat bisa maksimal 

Indikasi: bangunan/wadah yang dibuat 

nantinya benar-benar dikelola masyarakat 

setempat dan di bantu pengelola objek 

wisata 

Peduli terhadap 

kebijaksanaan negara 

setempat, lingkungan dan 

sensitif terhadap 

perubahan sosial 

-dengan adanya objek wisata 

Pantai Ayah diharapkan dapat 

memberikan pendidikan secara 

informal pada masyarakat guna 

meningkatkan SDM 

masyarakat sekitar dan dapat 

menghindarkan pengerusakan 

lingkungan alam  

-keadaan yang ada saat ini masih belum bisa 

memberikan kontribusi yang dibutuhkan 

dalam pelestarian alam dan peningkatan 

SDM 

Indikasi:  pembangunan objek wisata 

dilakukan seoptimal dan efisien mungkin 

dengan mengurangi hal-hal yang akan dapat 

membawa dampak negatif pada lingkungan 

, serta dapat meningkatkan mutu SDM 

Mendukung program 

internasional 

(ketenagakerjaan & 

kemanusiaan) 

-dengan adanya kesempatan 

berusaha maka menambah 

lapangan pekerjaan pada 

masyarakat 

-perlu adanya pengembangan agar bisa 

menambah lapangan pekerjaan serta 

berguna bagi kemanusiaan 

Indikasi: lapangan kerja yang ada natinya 

bisa menjadi sumber mata pencaharian yang 

berguna untuk menunjang kesejahteraan 

hidup 
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IV.4.2 Aktifitas Rekreasi 

Aktivitas rekreasi disesuaikan dengan penyediaan fasilitas yang ada yang 

merujuk pada konsep pengembangan kawasan wisata yakni ekowisata. 

Dengan konsep ekowisata ini diharapkan mampu memberikan suguhan 

wisata yang baik dan sesuai dengan potensi yang ada pada area wisata 

antara lain potensi rural, cultural, dan nature. 

IV.4.2 Pemanfaatan Potensi Tapak 

Untuk memanfaatkan potensi tapak yang ada , kita harus melihat macam 

potensinya dan kemungkinan fasilitas rekreasi yang dikembangkan 

sehingga pemanfaatan potensinya dapat optimal untuk memberikan daya 

tarik dan kemudahan bagi pengunjung. Dalam memanfaatkan potensi yang 

ada pada obyek wisata Pantai Ayah , luas kawasan yang direncanakan 

merupakan pengembangan dari potensi tapak yang telah dimanfaatkan 

sekarang yaitu berdirinya fasilitas rekreasi saat ini ditambah potensi 

perairan , daratan sebelah utara dan perbukitan. 

Sebagai pertimbangan utama dalam memanfaatkan potensi yang ada 

terutama pantainya , kita harus memperhatikan batasan pemanfaatan 

pantai untuk tetap terjaga kelestarian alam pantai. 

Adapun batasan pemanfaatan potensi pantai adalah sebagai berikut : 

IV.4.2.1 Kawasan Preservasi 

Yaitu kawasan yang dibiarkan alami (dijaga kelestariannya). 

Mencakup daerah pantai landai sebagai daratan berpasir dengan ciri 

khas pantai disepanjang pesisir selebar ± 100 meter kearah daratan. 

Untuk daerah perbukitan dan pantai curam mencakup batasan untuk 

terjadinya abrasi dan keamanan bukit serta terpeliharanya kelestarian 

potensi yang ada. 

IV.4.2.2 Kawasan Pengembangan 

Yaitu kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk berdirinya fasilitas 

rekreasi dan pendukungnya sebagai area yang mencakup 

perairan/sungai , daratan tanah datar dan bukit. 
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KESIMPULAN 

1. Berdasarkan uraian diatas tentang kebijaksanaan  kepariwisataan Pemerintah 

Pusat , Pemerintah Daerah Jawa Tengah, kondisi dan potensi kepariwisataan 

Kabupaten Kebumen, kondisi dan potensi obyek wisata Pantai Ayah, 

peningkatan tuntutan dan kebutuhan pengunjung serta memperhitungkan 

prospek yang cerah di masa mendatang , maka diperlukan adanya 

pengembangan pada obyek wisata Pantai Ayah untuk meningkatkan 

kunjungan wisatawan sesuai program yang dicanangkan. 

2. Titik tolak pengembangan adalah Program Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kebumen dengan mempertimbangkan berbagai aspek pendukung dan 

kendalanya. 

3. Meninjau kondisi dan potensi yang ada pada obyek wisata Pantai Ayah , maka 

sebenarnya obyek wisata ini sudah mampu menarik pengunjung. Tetapi 

kerena masih banyak potensi yang masih belum dimanfaatkan maka perlu 

adanya pengembangan sesuai dengan potensi yang ada. 

4. Berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi dan potensi obyek wisata Pantai Ayah 

maka dapat diketahui arah pengembangannya yaitu melakukan 

penambahan/penataan fasilitas rekreasi dan pendukungnya sebagai upaya 

memberikan daya tarik dan kemudahan kepada pengunjung. 

5. Dalam arah pengembangannya nanti di sesuaikan derngan konsep ekowisata 

dengan memanfaatkan kondisi dan potensi tapak dan lingkungan obyek wisata 

Pantai Ayah yang terdiri dari unsur perairan ( lautan dan sungai ) , tanah 

dataran dan pantai datar berpasir serta dataran landai dimanfaatkan dan diolah 

dengan sebaik-baiknya bagi perwujudan fasilitas tersebut sesuai potensinya. 

6. Pengembangan obyek wisata Pantai ayah sesuai dengan program Pemerintah 

Daerah Kebumen maka terkait erat dengan obyek wisata lainnya terutama 

korelasi terhadap obyek wisata yang berdekatan untuk saling memberikan 

dukungan yang pada akhirnya upaya untuk mengembangkan obyek wisata 

yang ada di Kabupaten Kebumen dapat berhasil dengan baik. 
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BABI V 

PENDEKATAN KONSEP DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

 

V.1 PENDEKATAN KONSEP DASAR PERENCANAAN 

V.1.1 Pendekatan Lokasi Perencanaan 

- Lokasi Perencanaan berada di Desa Ayah Kecamatan Ayah Kabupaten 

Kebumen dengan site seluas kurang lebih 15 ha yang berada diujung 

sebelah timur muara sungai Ijo dan diapit oleh lautan dan perbukitan    
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- Dalam program Pemerintah Daerah Kebumen , Pantai Ayah merupakan 

salah satu tempat wisata yang dikembangkan untuk rekreasi pantai sesuai 

dengan potensinya  

- Potensi wisata yang ada di Pantai Ayah meliputi lautan , pantai datar 

berpasir dan berbukit , daratan danah datar , sungai dan bukit dengan 

pemandangan yang indah dan suasana yang nyaman. 

- Keadaan fisik lokasi yang sangat mungkin untuk dikembangkan 

mengingat kondisi tapak dan lingkungannya yang terdiri dataran dan 

perbukitan yang cukup jauh dari permukiman  

- Mengingat kondisi dan potensi yang masih sederhana sudah mampu 

memberikan daya tarik kepada pengunjung , maka dengan adanya 

pengembangan diharapkan dapat dijaring pengunjung. 

- Mengingat kondisi lokasi dan site obyek wisata Pantai Ayah yang 

mempunyai unsur-unsur pendukung akan keberadaan suatu obyek wisata 

maka yang lokasi site yang ada tetap dipertahankan dengan 

pengembangan sesuai dengan potensi yang ada dan tuntutan kebutuhannya  

 

V.1.2 Pendekatan Pemanfaatan Potensi Tapak dan Lingkungan 

Potensi tapak obyek wisata Pantai Ayah yang berupa daratan tanah datar , 

bukit dan tanah berkontur landai dikelilingi oleh potensi sekitar yang berupa 

lautan , sungai , permukiman , hutan lindung dan tegalan serta bukit semak 

berlukar. Potensi tapak yang ada dapat dimanfaatkan untuk fasilitas rekreasi 

dan penunjangnya dan potensi sekitar dapat dimanfaatkan untuk fasilitas 

rekreasi dan sebagai obyek view. Adapun pemanfaatan potensi tapak dan 

lingkungan adalah sebagai beruikut : 

- Dataran tanah datar : untuk fasilitas rekreasi piknik dan fasilitas 

pendukung serta pengelolaan. 

- Daratan landai : sebagai area camping ground 

- Perairan :  

 Lautan : Dimanfaatkan sebagai obyek pemandangan dan pantainya  

 dimanfaatkan sebagai area berjalan-jalan dan bersenda gurau 
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 Sungai : Sebagai pengganti fungsi dari rekreasi perairan yang cukup  

 sulit dilaksanakan dilaut antara lain berperahu dan bersampan. 

- Potensi lain dimanfaatkan sebagai obyek pemandangan dan potensi view 

yang kurang baik ditutup dengan penataan landscape. 
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V.1.3 Pendekatan Pengolahan Potensi Tapak 

V.1.3.1 Prasarana Transportasi 

- Tujuan : mendapatkan kemudahan dalam sirkulasi ke dalam area wisata serta  

  membawa pengunjung kedalam suasana area wisata. 

- Dasar Pertimbangan : 

. Kelancaran sirkulasi 

. Keamanan dan kenyamanan suasana serta aktifitas rekreasi 

. Kemudahan pengawasan 

- Penyelesaian : pembuatan jalur baru khusus wisata  
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V.1.3.2 Pemanfaatan Daratan 

Potensi dataran berada disebelah barat dan selatan bukit yang diapit oleh sungai 

dan laut. Sesuai dengan arah pemanfaatannya sebagai area penerimaan dan 

fasilitas penunjangnya serta sebagai area piknik dan bermain-main maka dalam 

pengolahan potensi dataran ini mempertimbangkan faktor-faktor berikut : 

- Pencapaian  

Untuk mencapai tapak dengan mudah perlu adanya entrance yang komunikatif 

sehingga memudahkan pengunjung mancapai site 

- Sirkulasi  

Untuk kelancaran sirkulasi perlu dibedakan antara sirkulasi kendaraan yang 

masuk dan kendaraan yang keluar , pemisahan antara sirkulasi pengunjung dan 

pengelola , pemisahan antara sirkulasi kendaraan dan manusia , terutama untuk 

keamanan dan kenyamanan serta kelancaran aktifitas rekreasi pengunjung. 

- Orientasi  

Pengunjung yang datang pada umumnya membayangkan adanya perairan dalam 

angan-angan mereka sehingga begitu turun dari kendaraan ingin segera 

menikmati perairan. Dalam pengolahan tapaknya perairan yang berupa sungai dan 

lautan dijadikan orientasi aktifitas sesuai dengan image pengunjung 

- View 

Dari dataran dapat dinikmati view ke arah bukit dan ke arah perairan (sungai dan 

laut) sehingga dalam pemanfaatan potensi yang ada area sepanjang tepi sungai 

dan tepi laut diolah dengan pembuatan jalur untuk berjalan-jalan pada area ditepi 

sungai sampai ke batas area preservasi di tepi laut yang tetap dibiarkan alami. 

- Penataan Massa dan Lanscape 

Dalam pemanfaatan dataran penataan massa dan landscape akan berfungsi 

sebagai pengarah sirkulasi pengunjung dengan suasana yang nyaman sambil 

menikmati pemandangan yang indah. 

V.1.3.3 Pemanfaatan Perairan  

Kondisi yang alami dari sungai dan lautan merupakan daya tarik utama bagi 

pengunjung. Melihat kondisi laut yang berbahaya bagi rekreasi air menjadikan 

sungai sebagai alternatif untuk dimanfaatkan sebagai area rekreasi perairan yang 
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tidank memungkinkan untuk diadakan di laut. Dari kondisi sungai yang telah 

membentuk teluk dengan area permukaan yang cukup luas tetapi karena kondisi 

kedalaman yang tidak sama antara alur utama sungan dan luapannya untuk 

rekreasi air kedalaman sungai dibuat antara 1.5 – 3 meter. 
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V.1.3.4 Pendekatan Teori Ekowisata 

Pembangunan Pantai Ayah sangatlah membutuhkan penanganan yang 

tepat. Hal tersebut dikarenakan di sana terdapat permasalahan yang kompleks, 

karena apabila ditangani tanpa keseriusan dan ketepasan maka akan dapat 

merusak potensi-potensi yang ada di pantai ayah tersebut. Jadi dalam 

pengembangannya diperlukan suatu konsep yang sesuai dengan karakteristik dan 

kebutuhan dari pantai ayah itu sendiri. Sebuah konsep perencanaan yang akan di 

pakai dalam pengembangan pantai ayah kali ini adalah konsep ekowisata. 

Ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar pemilihan konsep eko wisata 

pada pengembangan pantai ayah. Hal tersebut dikarenakan di dalam konsep eko 

wisata terdapat prinsip-prinsip yang sangat sesuai dan dibutuhkan dalam proses 

perencanaan pantai ayah. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya  adalah : 

- Mengurangi dampak dan akibat negative terhadap lingkungan. Artinya 

bahwa pengembangan yang dilakukan dapat mengatasi permasalahan yang 

ada dengan seminim mungkin mengubah lingkungan alam. Dalam konteks 

yang dihadapi Pantai Ayah adalah permasalahan air laut yang keruh saat 

musim penghujan serta penataan dan karakteristik bangunan yang seswuai 

dengan keadaan lingkungan alam. 

- Membangun kepedulian dan respek terhdap lingkungan serta budaya. 

Pengetahuan dan kecintaan terhadap budaya local / tradisional yang mulai 

berkurang bahkan hilang membutuhkan perhatian serta penanganan yang 

serius. Masuknya budaya barat mulai mengikis kebudayaan kita tanpa kita 

sadari. Dengan adanya aspek budaya dalam pengembangan kawasan 

wisata ini diharapkan menjadi sarana yang dapat memperlihatkan dan 

mengembalikan jati diri bangsa. 

- Memberi nilai tambah ( pengalaman dan pengetahuan ) kepada 

pengunjung dan penghuni tempat wisata. Berwisata tentulah menambah 

pengalaman tapi kontribusi pengalaman yang didapat menjadi sebuah 

pengetahuan memerlukan beberapa tambahan sarana pendukung yang 

nantinya bisa membantu mengubah penglaman tidak sekedar pengalaman 

tetapi juga pengetahuan. 
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- Meningkatkan keuntungan finansial secara langsung untuk kegiatan 

konservasi. Dengan pembangunan dan pengelolaan yang tepat maka akan 

dapat menghasilkan pajak wisata yang berguna untuk perawatan objek 

wisata. 

- Meningkatkan perekonomian dan peran serta masyarakat setempat. 

Artinya masyarakat sekitar objek wisata turut andil dalam kelangsungan 

pariwisata yang nantinya dapat meningkatkan perekonomian mereka. 

- Peduli terhadap kebijakan negara setempat,. Lingkungan dan sensitif 

terhadap perubahan sosial. Perubahan sosial pada masyarakat menjadikan  

pariwisata alam identik dengan  penyimpangan dan prilaku negatif 

menjadi aspek sosial ini penting untuk ikut andil dalam pengembangan 

objek wisata Pantai Ayah. 

- Mendukung program internasional ( ketenagakerjaan dan kemanusiaan ). 

Keberadaan tempat wisata ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja 

yang bisa meningkatkan taraf hidup dan berguna bagi kemanusiaan. 

 

V.2 PENDEKATAN KONSEP DASAR PERANCANGAN 

V.2.1 Penentuan Aktifitas  

Beberapa jenis aktifitas yang timbul pada obyek wisata serta Pantai Ayah 

mempertimbangkan kondisi dan potensi tapak yang ada sehingga keberadaan obyek 

wisata ini dapat memenuhi fungsinya dan sedikit mungkin menghindari dampak 

negative yang timbul akibat adanya pengembangan. 

Adapun macam aktifitas yang timbul pada obyek wisata Pantai Ayah pada 

pengembangannya adalah sebagai berikut :  

V.2.1.1 Aktifitas Rekreasi 

Merupakan aktifitas yang terjadi pada saaat pengunjung datang ke obyek wisata dan 

menemani potensinya baik yang alamiah maupun buatannya sesuai dengan keinginan 

dan kebutuhan mereka. Aktifitas ini mendominasi obyek wisata Pantai Ayah sesuai 

dengan fasilitas yang disediakan. 
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V.2.1.2 Aktifitas Pengeloaan  

Pengelola mengatur jalannya aktifitas rekreasi dengan lingkup pelayanan masing-

masing bagian , memelihara dan merawat segala fasilitasnya dan kegiatan 

administrasi. Aktifitas ini memegang peranan penting tetapi tak begitu mendominasi. 

V.2.1.3 Aktifitas Service 

Aktifitas yang timbul karena kegiatan service dan ditimbulkan dari kerja-kerja 

peralatan dalam pelayanan aktifitas rekreasi. 

Secara lebih terperinci aktifitas yang timbul pada obyek wisata Pantai Ayah 

mempertimbangkan beberapa hal berikut : 

- sifat dan karakter pengunjung  

- prosentase pengunjung yang didasarkan pada ; usia pengunjung , asal dan sifat 

kedatangan , jenis dan cara kunjungan. 

- Kondisi lokasi perencanaan 

 

V.2.2 Analisis Aktivitas 

V.2.2.1 Prinsip dasar pengembangan adalah ekowisata dengan aspek terkait sebagai  

      berikut: 

- Lingkungan 

- Budaya 

- Pengalaman dan Pengetahuan 

- Finansial Konservasi 

- Ekonomi Lokal 

- Sosial 

- Tenaga Kerja 

V.2.2.2 Penilaian Aktivitas Dengan Aspek Ekowisata 

Gambar terlampir 

- Dari hasil analisis penilaian aspek-aspek ekowisata, ditemukan bahwa di Pantai 

Ayah belum terdapat aktivitas maupun fasilitas yang signifikan yang masuk 

dalam penilaian aspek ekowisata. Maka dalam pengembangan nantinya selain 

pengembangan aktivitas dan fasilitas yang sudah ada juga akan ditambahkan 
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aktivitas dan fasilitas baru yang masuk dalam aspek budaya pada konsep 

ekowisata. 

V.2.2.3 Kesimpulan 

Dari factor-faktor tersebut diatas bentuk pengelompokan dan aktifitas baru wisata 

Pantai Ayah adalah sebagai berikut :  

1.) Aktifitas Rekreasi  

Macam Aktifitas Tempat aktifitas Tuntutan Fasilitas 

- Jalan – jalan 

menikmati 

pemandangan 

 

- Duduk 

santai/makan 

minum 

 

- Bermain-main/ 

bersenda gurau 

 

- Melihat 

pertunjukan/ 

pameran 

 

- Camping  

 

- Berenang 

 

- Berperahu  

 

- Bersampan  

 

Dataran (tepi sungai dan 

pantai )  

 

 

Dataran  

 

 

 

Dataran 

 

 

Dataran 

 

 

 

Dataran  

 

Perairan 

 

Perairan 

 

Perairan 

 Jalur sirkulasi  

 Area piknik  

 Selter 

 

 Gazebo 

 

 

 

 Area bermain  

 

 

 Meseum nelayan 

 Gedung pertunjukan 

 

 

 Area camping  

 

 Area berenang di 

laut/ 

 Area berperahu 

 

 Area bersampan 
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2.) Aktifitas Pendukung 

 

3.) Aktivitas Pengelola 

Dalam melaksanakan tugasnya , pengelola diatur oleh system organisasi 

pengelolaan obyek wisata Pantai Ayah dan mnyesuaikan dengan kondisi yang 

ada. 

Macam Aktifitas Tuntutan fasilitas 

- Koordinasi :  

Administrasi , pengelolaan 

- Informasi  

- Jual tiket , kasir 

- Pengawasan , pengamanan , 

P3K 

- Menyimpan kendaraan 

- Penyimpanan , perbaikan , 

pemeliharaan , pengelolaan 

- Persiapan , istirahat 

- Control tiap fakultas 

- Ruang – ruang kantor 

administrasi 

- Ruang informasi 

- Tiket box 

- Gardu/posko TNI AL , SAR , 

Klinik 

- Parkir pengelola  

- Gudang , bengkel kerja 

 

- Ruang ganti pakaian , istirahat  

- Ruang kontrol 

 

4.) Aktifitas Service 

Macam Aktifitas Tuntutan fasilitas 

- Mandi & buang air 

- Istirahat 

- Shalat (ibadah) 

- KM/WC 

- Transit area 

- Mushola 

 

Macam Aktivitas Tempat Aktivitas Tuntuntan Fasilitas 

- Parkir 

- Membeli souvenir 

- Makan & minum 

- Menginap 

Daratan 

Daratan 

Daratan 

Daratan 

Area parkir 

Kios souvenir 

Kios / warung makan 

Penginapan 
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V.2.3 Penentuan Fasilitas  

Fasilitas rekreasi dan pendukungnya yang disediakan sebagai objek wisata Pantai 

Ayah merupakan wujud pemenuhan tuntutan dan kebutuhan pengunjung dari 

berbagai koordinaasi yang ada dengan mempertimbangkan : 

- Kondisi dan potensi tapak yang tersedia 

- Evaluasi macam aktifitas dan fasilitas 

- Heterogenitas pengunjung 

Berikut adalah macam fasilitas yang ditampung/dibuat dalam pengembangan 

obyek wisata Pantai Ayah untuk meningkatkan daya tarik dan memberikan 

kemudahan bagi pengunjung yaitu : 

V.2.3.1 Kelompok Fasilitas Rekreasi 

- Area sirkulasi / berjalan-jalan 

- Selter 

- Pantai 

- Gazebo 

- Camping ground 

- Museum nelayan 

- Gedung pertunjukan 

- Dermaga perahu , sampan  

V.2.3.2 Kelompok Fasilitas Pendukung 

- Kios souvenir 

- Warung makan 

- Area parkir 

- Selter transit 

- Dermaga pancing 

V.2.3.3 Kelompok Fasilitas Pengelola 

- Kantor & ruang informasi       

- Retribusi 

- R. Listrik & distribusi air ( ruang control ), bengkel kerja 

- R. SAR & klinik P3K 

- Area parkir pengelola 
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V.2.3.4 Kelompok Fasilitas Service 

- Mushola 

- KM/WC 

- Plaza 

V.2.4 Pengolahan Site 

Sesuai dengan pembagian kelompok aktifitas berdasarkan potensi yang ada pada 

obyek wisata Pantai Ayah yaitu dataran dan perairan serta aktifitas rekreasi , 

pengelolaan dan service , maka untuk menentukan pengolahan site dan 

pemenuhan ruang fasilitas dapat kita kelompokan sebagai berikut. : 

V.2.4.1 Kelompok Ruang Rekreasi 

Pola Kegiatan Kebutuhan Ruang  Sifat Ruang 

- Berperahu & bersampan 

 Datang  

 Beli karcis 

 naik perahu/sewa sampan 

 menikmati pemandangan 

 menembatkan  

 pemeliharaan/perawatan 

 

      -    Melihat pertunjukan 

 Datang 

 Beli tiket 

 Melihat pertunjukan 

 

      -    Mengunjungi museum 

 Datang 

 Beli tiket 

 Melihat jenis-jenis ikan 

 

-    Mandi di laut 

 Dermaga 

 Tambatan 

perahu 

 Bengkel rawat 

 Area berperahu 

 Area 

bersampan 

 

 

 Gedung 

pertunjukan 

 

 

 

 Museum 

 

 

 

 Pantai 

 Santai  

 Menyesuaikan 

kondisi perairan 

 

 

 

 

 

 

 Santai 

 Kondusif 

 

 

 

 Santai 

 Komunikatif 

 

 

 Nyaman & aman 
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Pola Kegiatan Kebutuhan Ruang  Sifat Ruang 

- Selter transit 

 parkir  

 chek in 

 menunggu  

 istirahat  

 tidur 

 mandi 

 jaga  

 cuci 

 simpan alat 

 

- Camping 

 datang  

 tidur  

 kumpul di alam terbuka 

 mandi  

 buang air 

 makan  

 cuci 

 ibadah 

 administrasi 

 

- Menikmati alam terbuka 

 Cari tempat 

 Bersantai 

 Menikmati pemandangan 

 Makan bersama 

 

 

- R.penerima 

- R. istirahat 

- KM/WC 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kavling kemah 

- R. Terbuka 

- T.cuci  

- KM/WC 

- R.kontrol  

 

 

 

 

 

 

 

- Gazebo 

- Selter 

 

 

 

 

- Nyaman 

- Tenang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kondusif 

- Aman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Menyesuaikan 

kondisi daratan 

- Terbuka  
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- Warung/restauran 

 Makan-makan  

 Bayar  

 Masak 

 

-     Beli souvenir 

 

- R.makan 

- Counter 

- Dapur  

- Gudang 

 

- Kios souvenir 

 

- Menarik  

- Santai 

- Bersih 

 

 

- Menarik & aman 

 

V.2.4.2 Kelompok Ruang Pengelola 

Kebutuhan ruang untuk aktifitas pengelola telah disebutkan pada penentuan 

fasilitas. 

V.2.4.3 Kelompok Ruang Service 

Kebutuhan untuk service/pelayanan pengunjung telah diseebutkan pada 

penentuan fasilitas untuk pelayanan keseluruhan obyek sesuai masing-masing 

tuntutan dan kebutuhannya. 
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V.2.5 Pendekatan Peruangan 

V.2.5.1 Pendekatan Kuantitas  

- Dasar penentu , kapasitas jumlah pengunjung dengan prediksi 10 tahun 

mengingat: 

 Kondisi dan potensi tapak yang ada 

 Factor kejenuhan suatu aktifitas  

 Heterogenitas pengunjung dengan tuntutan dan kebutuhan yang berbeda 

- Dasar perhitungan : 

 Keadaan pengunjung ke obyek wisata Pantai Ayah yang mengalami 

kenaikan 2,5% tiap tahun dengan fasilitas tetap. 

 Perkiraan penambahan jumlah pengunjung dengan adanya pengembangan 

fasilitas rekreasi selama lima tahun pertama , dengan limit kapasitas 

sebanyak dua kali prosentase kenaikan rata-rata per tahun dengan fasilitas 

tetap. 

 Mengingat factor kejenuhan serta perubahan tuntutan dan kebutuhan 

pengunjung maka untuk perkiraan pengunjung lima tahun berikutnya 

adalah mengalami kenaikan 4 % per tahun. 

 

V.2.5.2 Jumlah  

Perincian jumlah pengunjung : 

- Jumlah pengunjung rata-rata pertahun terakhir sebesar 103.000 orang. 

- Jumlah pengunjung per tahun 103.000 orang , maka untuk pengunjung per bulan 

103.000:12 

- Kenaikan 5 tahun setelah pengembangan :  

Tahun I = 108.150 orang 

Tahun II  = 113.558  orang 

Tahun III  = 119.236 orang 

Tahun IV = 125.198 orang 

Tahun V = 131.458 orang 
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- Kenaikan 5 tahun berikutnya 4% per tahun : 

Tahun VI = 136.716 orang 

Tahun VII = 142.185 orang 

Tahun VIII = 147.872 orang 

Tahun IX = 153.787 orang 

Tahun X = 159.938 orang 

- Jadi perkiraan jumlah pengunjung dan  kapasitas untuk pengembangan obyek 

wisata Pantai Ayah dari perhitungan diatas adalah sebagai berikut :  

Diambil jumlah pengunjung tahun ke sepuluh sebagai patokan sebanyak 159.938 

orang pertahun 13.328 orang perbulan = 445 orang perhari. Untuk kunjungan hari 

libur/hari besar diperhitungkan jumlah pengunjung mengalami kenaikkan dua kali 

lipat dari hari biasanya yaitu 890 orang perhari 

 

V.2.5.3 Besaran Ruang  

Dasar Pertimbangan :  

- Menggunakan standar-standar fasilitas wisata 

- Mengasumsikan dengan logika  

- Menyesuaikan dengan kondisi potensi tapak 

Berdasarkan arah pengembangan obyek wisata Pantai Ayah pada Bab V , maka 

dapat  ditentukan jumlah pemakai fasilitasnya yaitu :  

Pemakai mobil = 40% 

Pemakai motor = 45% 

Pemakai bus  = 15% 

Pengunjung anak-anak =20% 

  Remaja = 60% 

  Dewasa = 15% 

  Orang tua = 5% 

Prosentase perhitungan pengunjung terpadat digunakan untuk menghitung 

besaran ruang fasilitas yang disediakan yaitu :  

- pengunjung anak-anak 20 % x 890 = 178 orang 

- pengunjung remaja   60 % x 890 = 534 orang 
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- pengunjung dewasa  15 % x 890 = 154 orang 

- pengunjung orang tua  5 % x 890 = 44 orang 

Untuk mendapatkan besaran ruang digunakan :  

- Standar-standar fasilitas pariwisata 

- Asumsi-asumsi logis  

- Penyesuaian dengan kondisi tapak 

Untuk perincian perhitungan besaran ruang fasilitas sesuai kondisi dan potensinya yaitu : 

1.) Kelompok Rekreasi Perairan  

- Dermaga Perahu dan Sampan  

. Fungsi : sebagai tambatan perahu , sampan serta tempat  

  naik turun penumpang. 

. Kapasitas : pada fasilitas ini disediakan 5 buah perahu , 10 sampan  

. Standart : 1 perahu dimensi 1.8  x4.5 m 

  1 sampan dimensi 0.8 x 3 m 

. Luasan : 150 m
2
. 

. Jenis Dermaga : menggunakan jenis floating pier yang menggunakan pengapung  

     berupa drum sebagai ponton yang berfungsi untuk mengawasi  

     naik turunnya permukaan air. 

- Pantai 

. Fungsi : sebagai tempat bermain, berenang, dan bermain air 

. Luasan  : luasan yang digunakan adalah seluruh bibir pantai 

 

 

2.) Kelompok Rekreasi dan Fsilitas Pendukung Pada Area Dataran  

- Area Publik  

. Fungsi : sebagai tempat duduk santai sambil makan minum dan berjalan- 

 jalanmenikmati view yang indah 

. Luasan : mengikuti garis batas area preservasi pada pantai kurang lebih 3Ha. 
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- Tempat menikmati pemandangan/selter 

. Fungsi : menikmati pemandangan keaarah pantai dan lautan 

. Kapasitas : 4 orang  

. Standard : 2 x 2 m 

. Luasan : area yang ada 3 Ha perlu 10 selter dengan jarak antar selter 10 m, 

  10 x 2 x 2 = 40 m
2
  

Pada area ini dibuat gardu/selter dari bahan bambu campuran 

 

- Tempat istirahat/gazebo 

. Fungsi : beristirahat, makan, dan minum 

. Kapasitas : 6 kelompok 

. Standart : 8 x 10 m 

. Luasan : area yang ada 3 Ha perlu 6 gazebo dengan jarak antar gazebo 

  20m,  10 x 9 x 6 = 540 m
2 

 

- Area Pentas Seni/Panggung Hiburan 

. Fungsi  : untuk menampilkan seni tradisional dan nontradisional sebagai 

  hiburan dan pengetahuan bagi orang yang berkunjung ke obyek  

  wisata serta sebagai daya tarik pengunjung  

. Kapasitas : diasumsikan 40% dari keseluruhan pengunjung terpadat. 

. Standart : 500 m2/1000 orang  

. Luasan : 500 m2 + sirkulasi, panggung, dan lavatory  

  Sehingga disediakan area seluas = 800 m
2 

 

-    Museum Nelayan 

 . Fungsi : menampilkan beragam peralatan nelayan serta berbagai jenis ikan  

  dan tumbuhan laut sebagai penambah pengetahuan wisatawan. 

 . Kapasitas : diasumsikan 60% dari keseluruhan pengunjung terpadat 

 . Standart : 500 m2/1000 0rang 

 . Luasan : 500 m2 + tempat displai perahu 

   Sehingga disediakan area seluas = 850 m2 
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- Warung makan dan tempat makan minum santai  

. Fungsi : menyediakan makan minum bagi pengunjung dan sambil duduk-  

         duduk santai sambil menikmati view. 

. Kapasitas : 3 m2/5 orang tiap unit rata-rata :  

. R.makan : 12 m2 

. Dapur  : 8 m2 

. Luasan : 20 m
2
 x 10 kios = 200 m

2
  

 

- Kios souvenir/kerajinan 

. Fungsi : tempat penjualan hasil kerajinan khas Kebumen dan daerah  

  sekitar yang dipasarkan. 

. Kapasitas : Melayani pengunjung sejumlah yang direcanakan , yaitu 890  

  orang perhari padat pengunjung  

. Standart : 20 m
2
 

. Luasan : 20 m
2
 x 10 kios = 200 m

2 

 

- Selter transit 

. Fungsi : tempat transit, bermalam, singgah, bagi wisatawan yang akan  

  memancing ikan di laut. 

. Kapasitas : @ 5 orang  

. KM/W : 2 x 2 m 

. R.serba guna : 3 x 4 m 

. Luasan : 14 m2 x 10 = 140 m2 

 

- Area Camping / Camping Ground 

. Fungsi : Tempat untuk aktifitas tinggal di alam terbuka 

. Kapasitas : Diperhitungkan 40 % dari pengunjung remaja memanfaatkan  

  fasilitas ini. 405 x 445 = 178 orang 

. Standart : Tenda ukuran tent house (ukuran terbesar) , kavling = 5 x 8 m2 

. Lavatory = 36 m2 

. Luasan : Dari jumlah 190 , dianggap ideal 1 tenda untuk 4 orang = 238 : 4  

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



PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI AYAH 
DI KAB. KEBUMEN DENGAN KONSEP EKOWISATA 

 

IBTA ANUGRAHADI / I 0205009   91 

  = 60 unit tenda per kavling. 

. Kavling   = 40 x 60 = 2400 m2 

. R.pembina   = 24 m2 

. KM/WC    = 4 m2 

. Mushola   = 200 m2 

 

3. ) Kelompok Pengelola 

- Kantor  

. Fungsi : Melakukan kegiatan administrasi  

. Kapasitas : . Seseorang pimpinan pengelola 

. Seorang sekretaris  

. Bagian keuangan  

. Bagian tata usaha 

. 10 personil administrasi 

. Standart : . R. Manager  

. R. Sekretaris  

. R. Kaur Keuangan  

. R. Kaur TU  

. R.tamu  

. Luasan : . RR. Manajer 30 m2 

. R. Sekretaris 12 m2 

. R. Kaur keuangan 12 m2 

. R. Kaur TU 12 m2 

. R. Tamu 

. Jumlah Luasan 100 m2 

 

- R. Penjualan Karcis  

. Kapasitas : 2 orang  

. Standart : 4 m2/orang  
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- R. Security 

. Kapasitas  : 2 orang  

. Standart  : 2 m2/orang  

. Luasan  : 4 m2 

 

- Perkir Pengelola  

. Kapasitas  : Diperhitungkan 3 orang pegawai yang bermobil pimpinan  

  kepala urusan , 2 bis dinas, dan yang bersepeda motor 27 orang 

. Standart  :  25 m2/mobil, 40m2/bis dunas, 1 m2/motor 

. Luasan  : 800 m2 

 

- Bengkel Kerja  

. Fungsi  : Sebagai pusat koordinasi kegiatan service 

. Kapasitas  : 5 Pekerja  

. Standart  :  R. Kontrol fasilitas 2 m2/orang  

. Luasan : 30 m2  

 

4. ) Kelompok Service Umum 

- KM/WC umum 

. Standart : 20 orang per unit  

. Luasan  : jumlah unit = 890 : 20 = 45 unit masing – masing unit ada 5  

  tempat untuk lokasi yang memerlukan 45 x 4 = 180 m2 

. Masing – masing unit 6 x 6 = 36 m2 

 

- Mushola Utama 

. Kapasitas  : Diperhitungkan 10 % dari pengunjung 20 % x 890 = 178 orang 

. Standart  : orang sholat 0,6 x 1 m2 + jarak shaf 

. Luasan  : 200 m2 
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- R.Listrik  

. Luasan  : R. Generator  = 17,35 m2 

       R. Trafo  = 17,35 m2 

. Jumlah luasan   = 34,7 m2 

 

- R. Distribusi air 

. Luasan  : R. Water pump  = 11,56 m2 

          R. Distribusi     = 11,56 m2  

   R. Kontrol  = 13 m2 

.  Jumlah luasan   = 35,12 m2 

 

- Parkir Umum 

. Kapasitas  : Diperhitungkan pengunjung yang  membawa kendaraan adalah  

      remaja dan dewasa 

. Standart : 1 mobil maksimal 6 orang  

  1 mobil 25 m2 

  1 motor 1 m2 , 1 motor untuk 2 orang  

  1 bus 60 m2 , 1 bus untuk 50 orang  

. Luasan  : Luasan tempat parkir mobil 198/6 x 25 = 825 m2 

   Motor 534/2 x 1          = 267 m2  

   Bus diperhitungkan 10 buah  10 x 50    = 500 m2 

. Jumlah luasan  = 1592 m2 + sirkulasi = 4500 m2  

 

- Plaza 

. Fungsi : sebagai space pengarah dan penyatu antar fasilitas  

. Standart  : 24 x 24 = 576 m2 

    

      - Menara Pandang 

 . Fungsi : sebagai tempat memantau keadaan dan aktivitas di pantai 

 . Standart : 1,5m x 1,5m 
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- SAR 

. Fungsi : sebagai tempat penjaga pantai 

. Standart : 20 m2 

       

- P3K 

. Fungsi : sebagai tempat pertolongan pertama pada korban tenggelam 

. Standart : 15 m2 

  

5.) Penyesuaian Luasan Bangunan terhadap Tapak  

Maksud penyesuaian ini untuk mengetahui keadaan luasan tapak yang ada dengan 

bangunan yang direncanakan sehingga dapat dilihat kesesuaiannya dengan 

building coverage yang maksimal 30 % untuk bangunan rekreasi alam. Dasar 

perhitungan ditentukan oleh luasan fasilitas yang tersedia yaitu :  

Macam Fasilitas  Besaran Ruang  

Kelompok Fasilitas Ruang – ruang rekreasi  

Kelompok  Fasilitas ruang – ruang 

pengelola dan service 

5.520 m2 

6.515 m2 

 

Jumlah Luasan = 12.035 m2 

Luas tapak yang tersedia 15 Ha = 150.000m2 dengan BC 30 % maka :  

150.000 x 30 % = 45.000 m2 

Dengan demikian luasan fasilitas yang dikembangkan pada obyek wisata Pantai Ayah 

masih dibawah BC yang diijinkan  
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V.2.6 Pendekatan Hubungan dan Organisasi Ruang 

V.2.6.1 Perairan sebagai potensi (orientasi ). Rekreasi dari potensi yang ada pada 

obyek wisata Pantai Ayah , perairan merupakan potensi yang telah memberikan 

daya tarik bagi pengunjung. Dalam kaitannya dengan hubungan dan pengaturan 

ruang maka penempatan beberapa fasilitas yang direncanakan mempertimbangkan :  

- Orientasi  

Pengaturan massa bangunan berorientasi ke perairan sebagai obyek utama , 

sedangkan orientasi ke luar sebagai upaya memberikan nilai ekspose. 

Area sepanjang tepi sungai dan tepi laut merupakan area yang baik sebagai area 

sirkulasi dengan view ke perairan. 

- Pencapaian  

Kemudian pencapaian membutuhkan sirkulasi yang jelas dari entrance menuju ke 

pantai sebagai pusat orientasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

- Bangunan  : 

 

- Oreientasi  : 

 

- Entrance    : 

 

 

Sirkulasi 

Pengunjung 

Sirkulasi 

Pengelola 

-Sirkulasi berada di 

  sepanjang tepian  

  sungai dan pantai 

 

-Arah view ke 

  sungai 

 dan pantai 
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V.2.6.2 Batas  

Batas tapak secara garis besar meliputi :  

- Lautan  

Di sebelah selatan tapak terdapat lautan dengan ombaknya yang cukup besar dan 

berfungsi sebagai obyek utama rekreasi. Keadaan lautan yang alami merupakan 

daya tarik yang alami , hanya perlu dijaga kebersihan dan keindahan viewnya. 

- Sungai  

Secara fisik sungai Ijo membatasi obyek wisata Pantai Ayah dengan daerah 

sebelah barat. Potensi ini dimanfaatkan sebagai rekreasi perairan pengganti dari 

lautan. 

- Ladang/tegalan dan hutan lindung  

Ladang, hutan lindung, serta bukit membatasi secara fisik obyek wisata Pantai 

Ayah pada bagian utara dan timur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITE 
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V.2.6.3 Hubungan Fungsional   

Secara fungsional , masing-masing fasilitas diadakan untuk membuat pengunjung 

selama mungkin berada diobyek wisata , dengan berada lebih lama diobyek 

wisata , pengunjung akan lebih puas melakukan kegiatan rekreasinya dan disisi 

lain akomodasi dan jasa yang disediakan akan mencapai fungsi yang optimal. 

Melihat potensi yang ada yakni perairan , daratan dan tanah datar maka secara 

umum ketiga potensi ini akan saling menunjang sehingga fasilitas yang 

disediakan akan saling berhubungan untuk kelancaan aktifitas dan pelayanan 

terhadap pengunjung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.2.6.4 Hubungan dan Organisasi Ruang 

 1. Hubungan Tiap Zone Rekreasi 

  - Zone Rekreasi Air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekreasi 

Darat 

Fasilitas 

Penunjang 

Rekreasi 

Air 

Pantai 

Lavatory 

Dermaga 

Sampan 

Dermaga 

Perahu 

Bengkel 

Kerja 

Keterangan : 

             : Erat 

        

             : Sedang 

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



PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI AYAH 
DI KAB. KEBUMEN DENGAN KONSEP EKOWISATA 

 

IBTA ANUGRAHADI / I 0205009   98 

- Zone Rekreasi Darat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selter 

Lavatory 

Area 

Publik / 

Sirkulasi 

Bengkel 

Kerja 

Camping 

Ground 

Museum 

Laut 
Gedung 

Pertunjukan 

Gazebo 

Keterangan : 

             : Erat 

        

             : Sedang 

Plaza 

Penerima 
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  - Zone Pendukung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Zone Pengelola 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavatory 

Area 

Parkir 

Pengelola 

Bengkel 

Kerja 

Ruang 

Retribusi 

Ruang 

Kontrol 

Klinik P3K 

& R.SAR 

Kantor & 

R.informasi 

Area 

Parkir 
Lavatory 

Warung 

Makan 

Kios 

Souvenir 

Bengkel 

Kerja 

Penginapan 

Keterangan : 

             : Erat 

        

             : Sedang 

Keterangan : 

             : Erat 

        

             : Sedang 
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  - Zone Servis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V.2.6.5 Hubungan Antar Zone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavatory 

Ruang 

Kontrol 

Keterangan : 

             : Erat 

        

             : Sedang 

Mushola 

Bengkel 

Kerja Plaza 

Pantai, Dermaga sampan 

& perahu 

Lavatory 

Bengkel 

Kerja 

Selter, gazebo, Gedung 

Pertunjukan, Museum Laut, 

Camping Ground, Area Sirkulasi 

publik 

Plaza 

Lavatory 

Bengkel 

Kerja 

Plaza, Lavatory, Mushola 

Bengkel 

Kerja 

Ruang 

Kontrol Penginapan, Kios 

Souvenir, Warung Makan, 

Area Parkir 

Lavatory 

Bengkel 

Kerja 

Bengkel Kerja, Kantor, 

R.informasi, R.kontrol, 

Area Parkir Pengelola, 

Klinik P3K & SAR 

Lavatory 

Keterangan : 

 

- Zone Rekreasi Air : 

- Zone Rekreasi Darat : 

- Zone Pendukung : 

- Zone Pengelola : 

- Zone Servia  : 
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V.2.7 Pendekatan Tata Ruang dan sikulasi 

V.2.7.1 Tata Lingkungan 

Sasaran : memanfaatkan lingkungan sekitar site dan melakukan penataan  

    sebaik-baiknya untuk memenuhi tuntutan rekreasi. 

Dasar pertimbangan : 

- Kondisi dan potensi lingkungan site yang ada 

- Kelancaran aktifitas dan pelayanan rekreasi 

- Kemudahan potensi lingkungan yang tersedia 

Analisa pendekatan 

Sebagai dasar pertimbangan dalam memanfaatkan dan menata pola lingkungan 

site adalah : 

- usulan penataan yang di dapat dari hasil evaluasi pada bab VI yang meliputi : 

 pemanfaatan potensi alam yang ada yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sungai sebagai 

area rekreasi 

perairan 

 

lautan dengan 

suasana alamnya 

dimanfaatkan 

sebagai objek 

pemandangan 

 

 

bukit dengan 

kondisi yang hijau 

subur sangat baik 

sebagai objek view 
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 pengolahan potensi 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sungai ditata dengan 

membuat batas area 

untuk rekreasi dan 

area bebas.    

 

kedalaman yang 

tidak sama pada alur 

sungai dan 

luapannya perlu  

diadakan pengerukan 

untuk mendapatkan 

area yang baik. 

 

potensi alam dari 

lautan merupakan 

daya tarik 

tersendiri 

sehingga tetap 

dibiarkan alami 

dengan dijaga 

kebersihannya 

bukit dengan 

kondisi yang hijau 

subur sangat baik 

sebagai objek 

view 

 

Area daratan 

diolah sebagai 

area rekreasi darat 

dan pengelolaan 

Pembuatan talud di sepanjang tepian sungai & pantai guna 

menghindari meluapnya air saat pasang, mengurangi erosi, 

serta sebagai pengamanan apabila terjadi gelombang pasang 

 

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



PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI AYAH 
DI KAB. KEBUMEN DENGAN KONSEP EKOWISATA 

 

IBTA ANUGRAHADI / I 0205009   103 

 penataan prasarana transportasi 

diperlukan penataan ini mengingat : 

. jalan umum membelah site sehingga mengganggu kelancaran aktifitas 

. volume lalu lintas yang melalui jalur transportasi 

. kaitan dengan kondisi lingkungan sekitar 

1. Pola penataannya : 

Memisahkan antara kendaraan wisatawan dengan kendaraan umum 

dengan cara membuat jalur baru khusus wisata. 

     2.  Dasar pertimbangan : 

          - memperlancar arus lalulintas di sekitar SITE 

          - memudahkan pengawasan & akses wisatawan dalam memasuki area  

          wisata 

          - lebih efektif serta mampu menghantarkan wisatawan pada suasana  

          tempat wisata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jalur Baru , dibuat 

jauh dari keramaian 

agar tidak terjadi 

kemacetan , dibuat di 

pinggir sungai sebagai 

pengarah suasana 

objek wisata 

 

(pembuatan jalur baru 

di sesuaikan dengan 

dasar pertimbangan 

yang sudah di buat) 

Area kemacetan 

lalulintas 

(kendaraan 

wisatawna dengan 

kendaraan umum) 

Jalur lama 

( belum ada 

pemisahan antara 

kendaraan 

wisatawan & 

kendaraan umum ) 
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Hasil Tata Lingkungan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jalur lama 

( belum ada 

pemisahan antara 

kendaraan 

wisatawan & 

kendaraan umum ) 

bukit dengan 
kondisi yang hijau 
subur sangat baik 
sebagai objek 
view 

 

Area daratan 

diolah sebagai 

area rekreasi darat 

dan pengelolaan 

Pembuatan talud di sepanjang tepian sungai & pantai guna 

menghindari meluapnya air saat pasang, mengurangi erosi, 

serta sebagai pengamanan apabila terjadi gelombang pasang 

 

Jalur 

Keluar 

Jalur 

Masuk 

sungai sebagai 
area rekreasi 
perairan 

 

lautan dengan 
suasana alamnya 
dimanfaatkan 
sebagai objek 
pemandangan 
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V.2.7.2  Pencapaian 

 Sasaran : menentukan entrance yang memudahkan pencapaian dan  

mendukung kelancaran sirkulasi. 

 Dasar pertimbangan : 

. perencanaan pola tata lingkungan 

. arah datang pengunjung 

. pola lalu lintas di sekitar site dan frekuensi kendaran yang melewainya 

. kondisi site dan fasilitas yang ada saat ini 

Analisa pendekatan : 

Alternative 1 : Entrance di utara site 

Alternative 2 : Entrance berada di timur laut site 

Alternative 3 : Entrance berada di timur site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Entrance 

Lama 

Alternative 3 

Jalur ini bermedan 

curam karena jalan 

melintasi  bukit, 

sirkulasi wisatawan 

yang datang dari 

arah ini masih 

jarang 

Alternative 1 

Jalur tersebut saat 

ini merupakan akses 

utama karena jalan 

landai & mudah 

dilewati, akan tetapi 

sering terjadi macet 

karena belum ada 

pemisahan jalur 

wisatawan & jalur 

umum 

 

 

Alternative 2 

Sama dengan ME 

lama, di tengah 

SITE tapi kurang 

efisien untuk ME 

karena area parkir 

di utara ME 

Retribusi 

Lama 

Pengunjung dengan bus umum 

turun di terminal Pasar Ayah 
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- Main Entrance : 

. kemudahan pencapaian 

. kelancaran arus sirkulasi 

. keamanan dan kenyamanan suasana 

- Service Entrence : 

. aman 

. letak dapat mengakomodasi keseluruhan Site 

Dari kriteria yang dibutuhkan dalam pemilihan arah pencapaian maka yang  

paling sesuai untu ME adalah alternative 1, tapi perlu adanya pemisahan antara  

sirkulasi kendaraan wisatawan dengan kendaraan umum & SE alternative 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main 

Entrance & 

Retribusi 

Second 

Entrance 

 

Jalur 

Keluar 

Jalur 

Masuk 
Servis 

Entrance 

(terpisah dari 

jalur 

wisatawan, di 

pusat area  

untuk 

kemudahan 

servis 

Pengunjung dengan bus umum turun di terminal Pasar Ayah, 

selanjutnya menuju retribusi. Dalam pengelolaan pengunjung 

tanpa kendaraan disediakan bus wisata Pantai Ayah 
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pengelola Perkir 

pengelola 

Ruang 

service 

Parker 

umum 

Plaza 

Ruang 

rekreasi 

pengunjung 

Ruang 

pengelola 

V.2.7.3 Pendekatan Sirkulasi 

sirkulasi yang timbul dibedakan atas : 

- pengelompokan aktifitas 

- pelaku aktifitas 

- pengguna aktifitas 

- pola sirkulasi 

secara lebih terperinci pola sirkulasi yang timbul berdasar pembagian di atas 

adalah sebagai berikut : 

1 ) Pengelompokan aktifitas 

- aktifitas rekreasi 

- aktifitas pengelolaan  

- aktifitas service 

 

 

 

 

 

2 ) pelaku aktifitas 

- aktifitas pengunjung 

- aktifitas pengelola 

- aktifitas pedagang/penjualan jasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktifitas 

rekreasi 

Aktifitas 

service 

Aktifitas 

pengelolaa

n 
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3 ) pengguna aktifitas 

- pejalan kaki 

- kendaraan bermotor 

 

 

 

 

 

 

 

 4 ) pola sirkulasi 

Analisis pendekatan : 

◘ Pola Linier: 

Biasanya diwujudkan dengan masa/ruang 

yang dominan diantara ruang-ruang lainnya, 

bangunan yang ada mengikuti alur sirkulasi 

yang ada. 

◘ Pola radial  

Biasanya berupa ruang-ruang terpola dalam 

bentuk yang memusat atau menyebar sehingga 

bentuk radial ini mempunyai jalan yang 

berkembang dari atau menuju sebuah titik 

pusat.  

◘ Pola Grid  

Ruang-ruang ditempatkan pada bentuk grid 

tertentu, yang dihubungkan dengan pola jalan 

linier yang saling bersilangan.  

 

 

 

Wisatawan datang 

(dengan kendaraan) 

Wisatawan datang 

(tanpa kendaraan) 

Retribusi 

Area 

Parkir 

Area 

Rekreasi Barier 

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



PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI AYAH 
DI KAB. KEBUMEN DENGAN KONSEP EKOWISATA 

 

IBTA ANUGRAHADI / I 0205009   109 

◘ Pola Organik 

Ruang/bangunan yang dikelompokkan 

oleh letaknya secara 

bersama/berhubungan.  

 

 

 

Dasar pertimbangan 

o Kondisi SITE & karakteristik ruang  

o Kemudahan pencapaian dari area / bangunan yang diwadahi  

o Efisiensi dan efektifitas 

Hasil yang diperoleh adalah pola sirkulasi yang digunakan adalah linier, 

hal tersebut ditentukan dari kondisi Site dan karakteristik ruang yang ada 

yang memanjang sesuai dengan alur jalan yang linier. Agar sirkulasi serta 

pengolahan Site maksimal maka sirkulasi yang digunakan mengikuti 

kondisi yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jalur 

Masuk 

Jalur 

Keluar 

Sirkulasi 

Pengunjung 

Sirkulasi 

Pengelola 
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V.2.7.4 Pendekatan Orientasi 

Tujuan :  

- menentukan arah pandang site dan fasilitas terhadap lingkungan yang ada. 

Dasar pertimbangan : 

- Arah pencapaian kedalam site 

- Kondisi potensi tapak dan lingkungannya 

- Fasilitas yang akan diwadahi 

Analisa Pendekatan 

- Pencapaian utama berpengaruh pada orientasi ke luar ( ke arah publik ).  

Orientasi ini ditujukan untuk memberikan daya tarik pengunjung. 

Perwujudannya dengan memberik bukaan yang cukup pada arah masuk agar 

mampu memberi kemudahan dan lebih komunikatif. 

- Pola kontur dan potensi alam yang ada pada objek wisata Pantai Ayah saling  

mendukung. Kontur pada tapak membuka kearah potensi yang menarik ( 

bukit, sungai dan lautan ). Kondisi ini sangat mendukung bagi aktifitas utama 

yang berkarakter menyatu dengan alam. Dengan demikian maka orientasi site 

dan fasilitas dapat digambarkan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientasi ke 

dalam : 

 

ke sungai 

 

 
 

 

ke laut 

 

 

Orientasi ke luar : 

- ke jalan 

 (area sirkulasi) 
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V.2.7.5 Zonifikasi 

Sasaran : Menentukan pendaerahan/zonifikasi pada site sesuai dengan karakter  

      aktifitas dan fasilitas yang akan disediakan. 

Dasar Pertimbangan : 

- Macam kondisi dan potensi yang ada 

- Macam aktifitas dan hubungan antar fasilitas 

- Korelasi antar potensi 

Analisa Pendekatan : 

Macam kondisi dan potensi tapak yang ada telah membentuk zoning yaitu zone 

dataran, perairan dan zone aktifitas maka zoning dapat ditentukan sebagai 

berikut : 

- berdasarkan macam potensi  

. zoning daratan 

. zoning perairan 

- berdasarkan macam aktifitas 

. zoning rekreasi 

. zoning fasilitas pendukung 

. zoning pengelolaan 

. zoning service 

- berdasar perilakunya 

. zoning pengunjung 

. zoning pengelolaan 

dari berbagai factor di atas maka zonifikasi pada site dapat kita tentukan yaitu : 

- zone pengelolaan ( membawahi & dapat mengatur seluruh zone ) 

- zone rekreasi daratan ( dekat dengan view utama laut & sungai ) 

- zone rekreasi perairan ( berada pada perairan ) 

- zone fasilitas pendukung ( mendukung keberadaan aktivitas rekreasi ) 

- zone service ( dapat mengakomodasi seluruh zone ) 
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Hasil analisi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.2.7.6 Pendekatan Landscape 

Sasaran : Penataan ruang luar/ pertamanan dengan maksud untuk mendapatkan 

kenikmatan visual dengan membentuk suatu lingkungan yang tertata baik. 

Dasar Pertimbangan : 

Berdasarkan hasil evaluasi landscape pada bab di muka, maka dalam 

perencanaan kembali landscape ini perlu diperhatikan : 

- kondisi tapak 

- perwujudan karakteristik aktifitas yang diwadahi dalam penetaannya 

Zone 

rekreasi air 

Zone 

pendukung 

Zone rekreasi 

darat 

Zone 

Servis 

Zone 

pengelola 
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Analisis Pendekatannya : 

- Kondisi tapak 

Kondisi tapak yang terdiri dari dataran dan bukit dengan kontur yang landai 

dan tajam memberikan karakter dinamis dan ini mendukung bagi aktifitas 

yang akan diwadahi.Sesuai dengan aktifitas yang diwadahi maka landscape 

yang di kembangkan disini adalah paduan antara unsure alami dan buatan. 

Elemen landscape dengan unsure alami dan buatan akan memberikan suatu 

suasana yang rekreatif. Tanaman merupakan unsure utama dari suatu 

landscape dengan pembagian pemanfaatan sebagai berikut : 

         -        Kelompok tanaman asli 

Merupakan vegetasi asli yang ada pada site. Banyak tanaman yang tumbuh 

cukup baik di pantai Ayah antara lain waru, ketepeng, akasia, kelapa, semak-

semak dan rerumputan. Pada area bukit tumbuh semak dan rerumputan serta 

pohon jati dan mahoni sebagai tanaman pelindung dan budi daya. Sedangkan 

di tepian sungai ditumbuhi tumbuhan rawa sejenis mangrove yang berfungsi 

mencegah erosi serta dapat menjernihkan air sungai. 

- Kelompok tanaman dasar 

Berupa tanaman rumput yang berguna untuk menghindari debu, becek dan 

sebagai pengamanan terhadap erosi mengingat site yang berkontur. Elemen 

rumput yang digunakan dapat berupa rumput gajah, rumput manila,rumput 

peking, rumput jepang. 

- Kelompok tanaman penutup tanah 

Berupa tanaman rendah setinggi lutut sampai rumput. Yang menarik dari 

tanaman ini adalah karena bunga, tekstur daun, kepadaatan dan kekompakan 

tumbuhannya. Pengunnya dapat sebagai pengarah sirkulasi. Termasuk dalam 

kelompok ini adalah krokot, pakis,lili pakis dsb. 

- Kelompok tanaman peneduh/pelindung 

Fungsi tanaman ini adalah sebagai pelindung dari unsure iklim seperti angina 

kencang,terik matahari dan sebagainya. Biasanya diletakan untuk memberi 

efek nyaman terhadap rumah, ruang dalam taman yang dibentuk seperti ruang 
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parker, tempat istirahat dsb. Yang termasuk dalam jenis ini adalah palem, 

cemara, kelapa dsb. 

 

Hasil analisis : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 
 

- tanaman peneduh / pelindung : 

 

- tanaman pembatas     : 

 

- tanaman asli       : 

 

- tanaman dasar                : 

 

- rawa ( mangrove )     : 
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V.2.8 Pendekatan Karakteristik Kawasan 

V.2.8.1 Pendekatan Bentuk Massa 

    Dasar pertimbangan : 

- karakter aktifitas rekreasi 

- kesesuaian dengan kondisi alam yang ada 

- interaksi dengan lingkungan sekitar 

study bentuk dasar : 

criteria pemilihan bentuk dasar ruang-ruang yang direncanakan adalah : 

1. penyesuaian karakter yang diinginkan 

2. tuntutan kebebasan dan keleluasan gerak dalam ruang 

3. optimasi penggunaan ruang 

4. tingkat kenyamanan ruang 

 

V.2.8.2 Pola Penataan Massa 

secara umum pola penataan massa fasilitas rekreasi dan pendukungnya 

dipengaruhi oleh factor kondisi dan potensi objek wisata alam tersebut. 

Dasar pertimbangan penataan massa ; 

- kejelasan zoning 

- keeratan hubungan antar aktifitas 

- pemilihan hubungan, komuniksi dan pencapaian 

- kemudahan pengolahan dan pemanfaatan tapak 

perrpaduan antara factor alam dan dasar pertimbangan yang ada menuntut pola 

peraturan massa sebagai berikut : 

- Pola peraturan massa yang mencerminkan kedekatan dengan alam dan potensi   

   yang ada. 

- Orientasi massa mendukung point of interest dan mengingat persyaratan view,  

   kenyamanan dan sesuai dengan sifat ruang. 
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V.2.8.3 Ungkapan Suasana 

mengingat objek wisata Pantai Ayah adalah kawasan rekreasi dengan kondisi 

yang masih asli. 

Maka penampilan fisik bangunan dan pendukungnya tetap diusahakan menyatu 

dengan alam. Untuk mengungkapkan suasana alam dalam penampilan fisiknay 

maka mempertimbangkan factor-faktor berikut : 

- Sifat dan karakter 

Sesuai dengan kegiatan yagn ada dalam objek wisata Pantai Ayah sebagai 

tempat rekreasi alam mempunyai sifat : 

- Rekreatif 

- Menyatu dengan alam 

- Kokoh 

 

- Fungsi bangunan 

Fasilitas rekreasi adalah wadah kegiatan yang menampung berbagai 

kegiatan rekreasi, maka mempunyai ciri : terbuka dan siap menerima 

pengunjung, nikatif, dan cenderung atraktif.  

 

- Relasi/hubungan dengan kondisi sekitarnya 

Sebagai bangunan pelayanan jasa rekreasi maka berupaya menarik 

pengunjung sebanyak-banyaknya. Oleh sebab itu perlu juga di 

pertimbangkan kondisi sekitarnya sehingga menjadi point of interest dan 

masih menyatu dengan lingkungan. 

Untuk menghubungkan masing-masing fasilitas diperlukan sirkulasi. 

Sirkulasi menyesuaikan dan potensi tapak yang ada. Area sirkulasi ini 

akan menghubungkan fasilitas rekreasi antara rekreasi perairan, daratan 

dan perbukitan. Dari potensi ini maka peraturan elemennya divariasikan 

agar menembah suasana rekreatif. 
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- Ungkapan masing-masing bangunan 

Tiap masa bangunan mempunyai bentuk-bentuk yang memperhatiakn : 

. Bangunan tropis 

  Bentuk atap dengan tritisan 

. Penonjolan aspek alam 

  Untuk menciptakan harmoni dengan lingkungan lewat penonjolan elemen- 

  elemen alam terutama pada dinding. 

. Bentuk tradisional 

  Berupa pengolahan bentuk yang disesuaikan dengan proporsi yang sesuai. 
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V.2.9 Pendekatan Struktur dan Konstruksi 

Dasar pertimbangan :  

- Jenis struktur yang digunakan  

- Kesesuaian dengan kondisi tapak 

- Kemudahan pemeliharaan  

- Sruktur yang dapat mendukung ekspresi bangunan 

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka penentuan jenis struktur dan 

penggunaannya adalah : 

V.2.9.1 Sub Structure 

Pondasi di daerah dengan kondisi tanah yang terdiri dari dataran dan 

perbukitan dengan kontur yang landai dan tajam maka aspek yang perlu 

diperhatikan : 

- Keadaan Tanah  

- Jenis Tanah 

- Kontur Tanah 

- Beban Bangunan 

- Bentuk Massa 

Pada obyek wisata Pantai Ayah dengan bangunan rekreasi yang tidak mempunyai 

beban konstruksi yang berat menggunakan system pondasi setempat dengan 

kombinasi pondasi menerus sesuai pertimbangan diatas. 
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V.2.9.2 Super Structure 

Bagian super struktur mendominasi dan menjadi penyangga utama bangunan 

yang tampak dari luar. 

Dasar pertimbangan : 

- Kemudahan pelaksanaan dan pemeliharaan 

- Mendukung sifat kegiatan 

- Penyesuaian terhadap tata letak  

- Daya tahan terhadap alam 

Dengan kondisi bukit yang berkontur landai dan berkontur terjal maka struktur 

yang digunakan adalah struktur rangka. 

Dengan penggunaan struktur rangka hal-hal yang terkait adalah : 

- Variasi bentuk lebih mudah  

- Dahan dinding bisa dibuat variasi bahan karena dinding tidak menyangga 

beban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolom dari bambu 

campur (presstresing pada 

bagian dalam bamboo) 

Bambu Presstresing 
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V.2.9.3 Upper Structure  

Dasar Pertimbangan : 

- Bentang yang tidak terlalu lebar  

- Kemudahan pelaksanaan 

- Kemudahan dalam variable bentuk  

- Kesesuaian dengan iklim dan kegiatan 

Sesuai dengan pertimbangan diatas , maka bentuk atap yang dapat digunakan 

dengan berakar tradisional Jawa yaitu : 

- Joglo 

- Limasan 

- Pelana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V.2.9.4 Talud 

  Dasar Pertimbangan : 

- Pengamanan dari bencana tsunami 

- Mencegah banjir saat air pasang ( pasca tsunami 2006 ) 

Dalam pembuatan talud pada area pantai sesuai dengan batas 

pengembangan ( tidak melanggar batas preservasi ). 
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V.2.10 Pendekatan Bahan Bangunan 

Pemilihan bahan bangunan mempertimbangkan : 

V.2.10.1 Keanekaragaman Jenis Fungsi dan Aktifitas  

Masing-masing jenis aktifitas yang diwadahi dalam fasilitas memiliki 

persyaratan yang berbeda. Tiap fasilitas menggunakan bahan bangunan yang 

mendukung fungsinya. 

V.2.10.2 Pemanfaatan Bahan-bahan Lingkungan Sekitar 

Bahan bangunan secara umum didatangkan dari potensi-potensi daerah 

disekitar kawasan dan daerah Kebumen. Keuntungan system ini adalah 

kemudahan mendapatkan bahan dan mengembangkan sector lain diluar 

pariwisata untuk berkembang 

V.2.10.3 Kekuatan  

Yang dimaksud adalah kekuatan , keawetan bahan diterapkan dalam 

kontruksi. 

V.2.10.4 Estetika  

Estetika mendukung bagi terbentuknya bangunan fasilitas obyek wisata yang 

indah dan menarik. 

1) Bahan Penutup Atap 

Yang dipergunakan untuk menutup atap adalah genting produksi local 

dengan warna coklat. Bagian atap ini memerlukan papa tepi (lisplank) dari 

papan kayu yang berwarna cerah dan berterkstur, bisa didapatkan dari 

kayu Albasiah. Finishing dengan furniture sehingga warna asli masih ada. 
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2) Plafond 

Untuk pemilihan plafond bahan tripleks 3 mm bisa dipergunakan dengan 

memperhatikan tekstur kayunya. Dari segi kenyamanan ruang , tripleks 

memiliki kemampuan menghimpun kalor yang kecil (180 kkal/m3 o c). 

Untuk memberi kesan estetis , kontruksi rangka dari bambu diletakan pada 

bagian luar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Dinding  

Unsur penyatu dengan alam tidak diungkapkan dengan dinding batu , 

tetapi memanfaatkan bambu/kayu sebagai dinding pada area rekreasi. 

Untuk dinding bangunan pengelola dan service menggunakan pasangan 

batu bata dengan warna yang cerah. 
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4) Kusen dan Pintu 

Elemen ini dibuat dengan finishing pelitur sehingga warnanya senada 

dengan dinding 

 Bahan dari kayu bertekstur. 
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V.2.11 Pendekatan Utilitas  

V.2.11.1 Sistem Drainase dan Sanitasi 

System Drainase dan Sanitasi bangunan meliputi :  

- Penyediaan air bersih dalam bangunan antara lain : lavatory , kolam , dapur 

pemadam kebakaran serta bagian service lainnya. Penyediaan air bersih 

diambil dari sumur mengingat belum adanya jaringan PAM.  Adapun tahapan 

penyuplainya adalah :  

Air  dari sumur ditampung dibak penampungan lalu  dipompa ke tandon , baru 

kemudian didistribusikan ke masing-masing fasilitas yang membutuhkan. 

- Pembuangan Air Kotor 

Pembuangan air kotor dalam obyek wisata Pantai Ayah meliputi : 

. Air Kotor  

Air kotor pembuangan dari lavatory , dapur disalurkan dengan persyaratan :  

- Kemiringan pipa yang cukup  

- Diisolir dari bau busuk  

- Adanya lubang penghawaan 

. Air Hujan  

Pembuangan air hujan perlu memperhatikan : 

- Penyaluran air hujan dari atap kawasan 

- Pengeringan kawasan dari genangan air hujan 

- Pembuangan ke saluran yang direncanakan 

 

V.2.11.2 Sistem Pengamanan Bahaya Kebakaran 

System pengamanan bahaya kebakaran pada kawasan obyek wisata Pantai 

Ayah untuk mengamankan bangunan dan kawasan dari kemungkinan 

kebakaran. 

Penyebab kebakaran meliputi : 

- Kortsleting listrik  

- Kecerobohan pamakai/pengunjung 

- Kompor gas 

- Petir 
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Pemilihan jenis kebakaran dengan dasar pertimbangan :  

- Dapat mencegah kebakaran dengan cepat 

- System yang digunakan mudah 

- Secara mudah dapat mendeteksi dan sekaligus menangani kebakaran  

- Tersediannya air yang cukup 

Dari beberapa system pengamanan kebakaran yang ada dan menurut dasar 

pertimbangan penggunaannya maka system pemadam kebakaran yang 

digunakan : 

- Sistem hydrant / sprinkle 

Dipasang pipa air pada bangunan dan kawasan saluran tersebut 

dihubungkan dengan bak penampung air. Dengan jarak tertentu diberi 

kran dan selang kancas dengan diameter ± 22,5 m serta jangkauan sekitar 

800 meter. 

- Extinghouser  

Merupakan tabung yang berisi CO2 yang dapat dibawa kemana-mana 

dengan mobilitas tinggi. Dalam tabung exstinghouser berisi 2 galon atau 

1,5 galon pada umunya. 

- System penangkal petir  

System Faraday  

Bentuk penangkal petir ini merupakan tiang dengan tinggi ± 30 cm , 

kemudian dihubungkan dengan kawat ke arde dalam tanah dihubungkan 

dengan batang tembaga yang ditanam. Jarak masing-masing tiang ± 35 m. 

sistim ini banyak digunakan di Indonesia karena mudah pemasangannya , 

ekonomi dan mudah didapat penggunaan materialnya. 

- System Franklin 

Penangkal petir digunakan untuk bentangan luas sehingga kurang efisien 

pada bentang yang kecil karena system ini kurang fleksibel. 

 Dari ketiga system penangkal petir ini , yang digunakan dalam obyek wisata  

 Pantai Ayah adalah system Faraday. 
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V.2.11.3 Sistem Komunikasi  

Kegunaan komunikasi adalah untuk mengadakan hubungan baik ke luar 

maupun ke dalam bangunan. Penggunaan system komunikasi yang dipilih 

berdasarkan pertimbangan :  

- Dapat dipakai untuk mempercepat hubungan  

- Hamat Energi  

- Pemasangan Mudah 

Dari beberapa system komunikasi yang ada dan menurut dasar pertimbangan 

penggunaan maka system komunikasi yang digunakan :  

- Komunikasi Intern 

Komunikasi yang berlangsung antar tempat/ruang dalam satu tapak. Alat 

ini berupa : 

Intercom : penggunaan antar individu   

Speker : penggunaan untuk umum satu arah 

- Komunikasi Ekstern 

Merupakan komunikasi dari dan keluar tapak , komunikasi ini 

menggunakan telepon selluler 

 

V.2.11.4 Elektrikal  

Sumber listrik pada obyek wisata Pantai Ayah diperoleh dengan :  

- Sumber listrik dari PLN 

- Sumber listrik dari Genset  

Gambar 

 

 

 

 

ATS : Automatis Transfer Sistem (Merupakan alat pemindah yang bekerja secara  

otomatis dari listrik PLN ke sumber listrik Generator apabila padam) 

EMD : Electrical Main Distribution 

 Pusat distribusi listrik untuk didistribusikan menurut keperluannya 

    PLN 

  Genset    Trafo 

   Trafo 

  EMD   ATP 
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V.2.11.5 Jaringan Sampah 

 Untuk pengelolaan sampah pada kawasan wisata dilakukan dengan system 

rooling. Artinya sampah di ambil dan dibersihkan setiap hari guna mencegah 

timbulnya bau serta menghindari kumuh dan kotor pada kawasan wisata. 

 Untuk tempat pembuangan sampah disediakan dua jenis bak sampah semi 

permanent, yaitu : 

- sampah organik 

- sampah non-organik  

 

V.2.12 Pendekatan Persyaratan Ruang 

V.2.12.1 Penghawaan   

Secara umum kondisi alam dan sifat bangunan yang terbuka membuat suasana 

menjadi nyaman. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah : 

Member bukaan – bukaan yang cukup untuk memungkinkan udara untuk 

bergerak dengan leluasa (Sistim Cross Ventilation) 

 

V.2.12.2 Pencahayaan  

Pemanfaatan cahaya alami diutamakan dengan bukaan yang cukup. 

Pencahayaan buatan untuk fasilitas rekreasi terutama untuk yang melayani 

waktu malam hari. Fungsi umum pencahayaan sebagai penerang kegiatan 

rekreasi ( intensitas antara 200-300 lux) 

Metode untuk pencahayaan ruang : 

Kebutuhan lampu minimal dapat dihitung berdasarkan luasan ruangan dan 

harga intensitas tersebut. 

  K = ( 1 x E ) / 3600
o
 

  Dimana , K = kebutuhan lampu 

       L = luas orang 

       E = intensitas cahaya rata – rata (750 lux/m
2
) 
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 Penempatan lampu 

 Ditempel pada plafond, untuk menghindari baying-bayang  

Bergantung pada plafond agar mudah dibelokkan arahnya  

Agar penyinaran optimal , jarak lampu :  

A = jarak lampu arah sejajar = 1,5 x h  

H = jarak lampu ke bidang kerja / lantai   

 

V.2.12.3 Absorbs bunyi  

Untuk jenis rekreasi alam yang memerlukan ketenangan , perlu adanya baffer 

dari pohon , jarak dan bangunan dari arah jalan 
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BAB VI 

KONSEP DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

 

VI.1 KONSEP DASAR PERENCANAAN  

VI.1.1 Konsep Lokasi Perencanaan 

Dalam pengembangan obyek wisata Pantai Ayah mengingat factor – factor 

pendukung akan keberadaan pengembangan obyek wisata maka lokasi 

pengembangan obyek wisata ini tetap dipertahankan dengan memanfaatkan 

kondisi dan potensi yang ada secara optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETERANGAN : 

- Utara            : Bukit 

- Timur          : Bukit 

- Selatan         : Samudera Hindia 

- Barat           : Sungai Ijo 

- Makam       :  

- Pemukiman : 

- Pasar           : 

 

 

 

 

 

Lokasi 
SITE 
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VI.1.2 Konsep Pemanfaatan dan Pengolahan Potensi Tapak  

VI.1.2.1 Pemanfaatan Tapak dan Lingkungannya 

Potensi yang ada pada obyek wisata Pantai Ayah meliputi daratan , bukit 

dan perairan. Tanah dataran dimanfaatkan untuk aktifitas pengelolaan dan 

service serta rekreasi daratan tanah datar yaitu piknik , bermain-main dan 

berjalan-jalan , berbelanja melihat pentas seni , camping , menginap. 

Bukit dan perairan dimanfaatkan sebagai obyek view. Kondisi laut yang 

berbahaya menjadikan laut hanya dimanfaatkan sebagai obyek 

pemandangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area 

Pengelola 

dan Servis 

Area 

Fasilitas 

Pendukung 

Area 

Rekreasi 

Pantai 

Area 

Objek 

View 

Area 

Rekreasi 

Air 

Area 

Camping 

Ground 

Area 

Rekreasi 

Darat 

KETERANGAN : 
- Utara           : Bukit 
- Timur           : Bukit 
- Selata         : Samudera Hindia 
- Barat           : Sungai Ijo 

- Makam        :  

- Pemukiman : 

- Pasar           : 

- SITE            :  
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VI.1.2.2 Pengolahan Tapak  

- Pemindahan jalur transportasi  

- Pengolahan tapak mempertimbangan  

Pencapaian , Sirkulasi , Orientasi, View , Penataan massa dan landscape 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area 

Pengelola 

dan Servis 

Area Fasilitas 

Pendukung 

Area 

Rekreasi 

Pantai 

Area 

Objek 

View 

Jalur 

Masuk 

Area 

Camping 

Ground 

Area Rekreasi 

Darat/penunja

ng 

Main entrance 

Jalur 

Keluar 

Area Objek 

View 

Sirkulasi 

Pengunjung 

Sirkulasi 

Pengelola 

Jalur Lama / 

Jalur Umum 

Area Rekreasi 

Air 

KETERANGAN : 

- Utara            : Bukit 

- Timur          : Bukit 

- Selatan         : Samudera Hindia 

- Barat           : Sungai Ijo 

- Makam       :  

- Pemukiman : 

- Orientasi     : 

- SITE           :  

 

 

 

 

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



PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI AYAH 
DI KAB. KEBUMEN DENGAN KONSEP EKOWISATA 

 

IBTA ANUGRAHADI / I 0205009   132 

VI.2 KONSEP DASAR PERANCANGAN  

VI.2.1 Konsep Tata Ruang dan Bangunan 

VI.2.2.1 Konsep Zoning dan Entrance 

Dasar pertimbangan : 

- Analisa tapak 

            - Sistem pelayanan  

- Pola aktivitas  

- Letak zoning dan entrance 
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VI.2.2.2 Konsep Sirkulasi 

Dasar Pertimbangan :  

- Perencanaan tata lingkungan  

- Pola lalu lintas sekitar site 

- Arah datang pengunjung  

- Kondisi site 
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VI.2.2.3 Konsep View dan Orientasi  

Dasar pertimbangan  : 

- Potensi alam  

- Potensi buatan  

- Pola aktifitas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientasi ke 

dalam : 

 

ke sungai 

 

 
 

 

ke laut 

 

 

Orientasi ke luar : 

- ke jalan 

 (area sirkulasi) 
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VI.2.2.4 Konsep Program Ruang  

a. Kelompok Rekreasi Perairan 

- R.Dermaga perahu , sampan dan sepeda air 150 m
2
 

- Area pantai 3Ha 

b. Kelompok Rekreasi pada site datar  

- Area piknik menyediakan luasan tapak 3Ha 

- Gedung pertunjukan seni 800 m
2
 

- Museum laut 850 m
2
 

- Gazebo 540 m
2
 

- Selter 40 m
2 

   

- Area Camping 2400 m
2 

   

c. Kelompok fasilitas pendukung 

- Selter transit 140 m
2 

  

- Kios souvenir / kerajinan 200 m
2 

  

- Warung makan dan tempat makan minum santai 200 m
2 

   

d. Kelompok pengelola  

- Kantor pengelola 100 m
2 

   

- R. Penjualan karcis 4 m
2 

   

- R. Satpam 4 m
2 
   

- Parkir pengelola 800 m
2 

   

- Bengkel kerja 30 m
2 

  

e. Kelompok Service 

- KM /WC Umum 36 m
2 

   

- Mushola 200 m
2 

   

- R. Listrik 34,70 m
2 

   

- R. Distribusi Air 35,12 m
2 

   

- Parkir umum 4500 m
2 

   

- Plaza 576 m
2 

   

Total Luasan = 12.035 m
2 
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VI.2.2.5 Konsep Dasar Hubungan dan Organisasi Ruang Dasar Pertimbangan : 

- Hubungan Fungsional  

- Interaksi  

- Zoning  

- Sirkulasi  

Konsep dasar hubungan dan organisasi ruang obyek wisata Pantai Ayah sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantai, Dermaga sampan 

& perahu 

Lavatory 

Bengkel 

Kerja 

Selter, gazebo, Gedung 

Pertunjukan, Museum Laut, 

Camping Ground, Area Sirkulasi 

publik 

Plaza 

Lavatory 

Bengkel 

Kerja 

Plaza, Lavatory, Mushola 

Bengkel 

Kerja 

Ruang 

Kontrol 

Lavatory 

Bengkel 

Kerja 

Lavatory 

Keterangan : 

 

- Zone Rekreasi Air : 

- Zone Rekreasi Darat : 

- Zone Pendukung : 

- Zone Pengelola : 

- Zone Servis  : 

Penginapan, Kios 

Souvenir, Warung Makan, 

Area Parkir 

Bengkel Kerja, Kantor, 

R.informasi, R.kontrol, 

Area Parkir Pengelola, 

Klinik P3K & SAR 
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VI.2.2.6 Konsep Penampilan Fisik Bangunan  

Dasar Pertimbangan : 

- Sifat dan Karakter  

- Fungsi Bangunan 

- Relasi/hubungan dengan lingkungan sekitar 

Ungkapan bentuk bangunan keseluruhan : 

- Menggunakan elemen yang senada dengan untuk unit  

- Bentuk elemen sirkulasi menyesuaikan kontur  

- Variasi tanaman 

Secara khusus : 

- Bentuk bangunan tropis  

- Penonjolan aspek alam 

- Bentuk dasar tradisional yang dikembangkan  
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VI.2.2.7 Konsep Struktur Bangunan  

a. Sub struktur  

Menggunakan sistim pondasi setempat yang dikombinasikan dengan 

pondasi menerus  

b. Super struktur  

Menggunakan struktur rangka dengan keuntungan : 

Variasi lebih mudah  

Bahan dinding tidak menyangga beban  

c. Struktur atap  

Bentuk limasan yang dikembangkan  

d. Talud 

Menyesuaiakan kebutuhan dan bentuk disesuaikan dengan alur pantai dan 

area preservasi. 

VI.2.2.8 Konsep Bahan Bangunan 

- Keanekaragaman jenis fungsi dan aktifitas  

- Pemanfaatan bahan – bahan sekitar  

- Kekuatan dan keawetan  

- Estetika  

a. Bahan Penutup Atap 

Menggunakan genteng local berwarna coklat dengan lipslank dari kayu 

nangka yang diplitur dan anyaman blarak untuk pada selter dan gazebo. 

b. Plafond 

Dari triplek 3 mm yang dipasang diatas konstruksi rangka kayu 

c. Dinding  

Dari pasangan batu bata untuk pengelola dan menggunakan bambu/kayu 

untuk bangunan rekreasi  

d. Kosen dan pintu 

Mengambil kayu nangka dengan finishing dipelitur untuk memperlihatkan 

tekstur. 
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VI.2.2.9 Konsep Utilitas 

a. System drainase dan sanitasi 

- Penyediaan air bersih  

Berasal dari sumur yang ditampung dibak dan dipompa ke menara untuk 

selanjutnya didistribusikan ke masing-masing fasilitas. 

- Pembuangan air kotor  

Air dari buangan lavatory dan dapur dialirkan menuju peresapan dan air tinja 

dimasukkan ke dalam septi tank dulu sebelum ke peresapan  

Air hujan dialirkan melalui aliran saluran kecil untuk dibuang ke sungai 

Air kotor dari kolam renang 

Dipurifikasi kembali untuk selanjutnya dipakai kembali 

b. Sistim Pengamanan Bahaya Kebakaran 

Dasar Pertimbangan : 

- Dapat mencegah bahaya kebakaran dengan cepat  

- Sistim yang digunakan mudah   

- Secara mudah dapat mendeteksi sekaligus mengatasi kebakaran 

- Tersedianya air yang cukup  

Sistim yang digunakan :  

- Sistim hydrant 

- Extinghouser  

- System springkle 

c. Sistim Komunikasi 

Dasar Pertimbangan :  

- Dapat dipakai untuk mempercepat hubungan  

- Hemat energy  

- Pemasangan mudah 

System yang digunakan : 

- Komunikasi intern dalam satu ruang dengan intercom dan speaker 

- Komunikasi ekstern dengan telepon 
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d. Penangkal petir  

Menggunakan sistim Faraday yang merupakan tiang – tiang dengan tinggi 

± 30 cm , kemudian dihubungkan kenarde dalam tanah dengan kawat 

tembaga. 

e. Elektrikal  

Sumber listrik dari PLN dan Genset 

 

VI.2.2.10 Konsep Persyaratan Ruang  

a. Penghawaan  

- menggunakan bukaan – bukaan dengan system cross ventilation untuk 

penghawaan  alami. 

b. Pencahayaan  

- Memanfaatkan cahaya matahari dengan bukaan yang cukup 

- Pemasangan lampu dengan memperhatikan luas ruangan dan membuat jarak 

tertentu sesuai dengan jarak yang diperlukan  

c. Absorbsi 

Memanfaatkan pohon – pohon sebagai buffer dan membuat jarak tertentu 

untuk menjaga kebisingan. 
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