
1  

 

 
 

BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

 
Pendapatan penduduk pada bagian wilayah pesisir kab. Bantul berasal 

dari sebuah sektor pariwisata yang khususnya meruapaka wisata bahari pada pesisir 

tersebut. Usaha yang dihasilkan dari perikanan laut bersifat komplementer terhadap 

suatu mata pencaharian pokok yang pada mulanya merupakan kegiatan bertani dan 

pariwisata yang ada pada Kabupaten tersebut. Nelayan dapat dilihat dari jumlah kapal 

yaitu berjumlah 80 perahu, sehingga koperasi Mina Bahari 45 memiliki 80 perahu yang 

dimana terdapat 1 nakhoda dan 2 orang yang membantu. 

 
Di tahun 1999 untuk mencapai pada pantai depok masih terbilang sulit 

aksesnya sehingga pantai depok hanya berupa pantai untuk pendaratan para 

nelayan. Pengembangan awal pantai depok bermula pada tahun 2000 dengan 

pembangunan akses utama menuju pantai dengan lebih baik. Daerah pantai depok 

dengan area pantai yang cukup luas, seharunya dapat menjadikan kawasan tersebut 

menjadi tempat wisata atau cirikhas yang ada pada Kabupaten Bantul. 

Kawasan wisata Pantai Depok tidak di buka 24 jam, di Pantai Depok cukup 

banyak dengan berjumlah 93 warung dagangan, itu pun hanya dibuka pada siang hari 

yang kondisi dengan cukup sederhana kumuh dan menimbulkan kesan tidak menarik, 

terdapat pula pasar ikan yang menjual hasil laut dari nelayan yang ada pada pantai 

dengan kondisi yang cukup sederhana dan kurang higienis. Selain itu hubungan 

antara ruang luar dan ruang dalam pada area pantai tersebut kurang sekali akan 

perawatan. Pada umumnya pembeli yang datang cukup ramai namun kondisi yang 

kurang memungkikan.
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Pemeritah pariwisata dan kebudayaan kab. Bantul mempunyai tujuan untuk 

pengembangan pantai depok dengan menawarkan beberapa wisata. Wisata tersebut 

yang utama merupakan wisata kuliner dan edukasi namun pada saat ini pengelolaan 

kawasan wisata Pantai Depok yang seharusnya dilakukan dengan meningkatkan lagi 

kerjasama antar lembaga pariwisata agar wisata yang ditawarkan oleh dinas 

pariwisata terealisasikan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan promosi kawasan 

wisata Pantai Depok. Waurng yang berada pada pantai depok kurangnya menginovsi 

dan kreatif sehingga tata kurang memberi keindahan dan kenyamanan pada wisata 

tersebut. Selain mengelolah warung warung yang sudah ada, seharusnya pasar yang 

di gunakan untuk penjualan ikan merupakan pasar yang higienis, sehingga mutu dan 

kualitas ikan yang di jual dan dimakan menjadi lebih sehat dan lebih baik. Selain 

menjualnya kepada masyarakat, hasil tangkapan dari ikan ikan laut dapat dijadikan 

bahan edukasi untuk mengetahui jenis jenis ikan dan khasiatnya. Maka 

pengembangan pantai depok sangat diperlukan untuk kedepannya dengan 

memberikan wisata wisata tambahan sesuai dengan yang ditawarkan dinas 

pariwisata kabupaten Bantul. 

Pengembangan pantai depok diharpakan tidak meninggalkan cirikhas yang ada 

pada pantai depok yaitu berupa pasir pantai yang luas dan yang utama adalah 

nelayan pada pantai. Dengan demikian wisata pantai ini dapat yang dapat 

mengakomodasi para wisatawan yang hendak berkunjung pantai terebut, serta 

memiliki konsep bersih dan menarik. Dalam pengembangan pesisir pantai ini perlu 

memperhatikan  hubungan suatu  bangunan dengan lingkungannya, yang dimana 

hubungan tersebut antara bangunan dengan tapaknya (site), yang dilihat dari bentuk 

fisiknya dan morfologinya lingkungannya. Dengan hubungan seperti itu dapat 

menerapakan pendekatan yang kontekstual.
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1.2 Masalah Desain 

 
1.  Bagaimana keruangan dikegiatan utama pada pengembangan pantai depok 

ini? 

2.  Bagaimana tatanan ruang pada massa bangunan wilayah pesisir pada suatu 

tempat wisata yang saling berintegritas? 

3.  Bagaimana mengatasi view dan orientasi matahari terhadap bangunan yang 

ada pada wisata pantai? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

a)  Tujuan 

 
Tujuan Pengembangan Wisata Pantai Depok ini adalah untuk 

menyediakan ruang-ruang baru, kenyaman, aksesbilitas yang baik, dan mewadahi 

aktivitas ekonomi yang berinteraksi melakukan kegiatan jual beli khususnya pada 

nelayan dan konsumen yang berkunjung pada pantai tersebut  yang dimana 

terdapat pasar ikan yang sudah menjadi pasar ikan yang higienis dan warung 

warung menjadi kesatuan ruang komunal yang saling tertata pada pantai tersebut. 

Keberhasilan pengembangan dari wisata Pantai Depok juga bisa berkontribusi 

bagi penguatan karakter lokal dari komunitas nelayan yang ada pada pesisir 

pantai tersebut, serta dapat menjadikan identitas wilayah tersebut. 

 

b)  Manfaat 

 
Pengembangan pantai ini di mampu : 

 
a)  memberikan fasilitasn nelayan lebih layak pada penjualan hasil laut pada 

pantai dengan ada penjualan pasarnya menjadi pasar higienis
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b)  dapat menata kembali warung warung pada pinggir pantai yang dimana 

tidak hanya menjual ikan mentah namun dapat mengolahnya dengan 

akesibilitas yang lebih baik 

c)  Pengembangan kawasan Pantai Depok dikota Bantul ini dapat dijadikan 

sebagai tempat wisata lebih layak dan menjadikannya cirikhas sebagai 

penjualan ikan yang dapat disajikan ditempat. 

d)  Selain itu pengembanagan kawasan pantai depok dapat memberikan 

peningkatan jumlah pengunjung yang dating kesana. Serta kontribusi 

yang diberikan berupa fasilitas ruang terbuka dan bangunan bangunan 

low-rise sebagai fasilitas penunjang yang ada pada pantai tersebut. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 
 

 

Adapun kerangka laporan Pengmbangan Wisata Pantai Depok di Bantul sebagai 

berikut: 

1.  BAB I Pendahuluan 
 

Bab ini berisi tentang deskripsi proyek yang mulai dari latar belakang, msalah 

desain, tujuan dan manfaat projek, serta sistematika pembahasan. 

2.  BAB II Gambaran Umum 
 

Bab ini berisi mengenai gambaran umum dari fungsi bangunan 

pengembangan, gambaran umum lingkungan tapak, gambaran umum social 

dan budaya pada lingkungan projek 

3.  BAB III Analisa Pendekatan dan Perancangan Arsitektur 
 

Berisi tentang keruangan mengenai pelaku yang ada pada ruangan tersebut, 

kebutuhan luasan ruang indoor maupun outdoor, persyaratan ruang, study 

ruang khusus, dan pola pola hubungan ruang
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4.  BAB IV Penelusuran Masalah dan Pernyatan Masalah 
 

Berisi tentang penyelususran masalah, potensi dan kendala, permasalahan 

desain 

5.  BAB V  Kajian Teoritik 

 
Berisi studi literatur dengan teori-teori dari sebuah permasalahan desain yang 

dapat digunakan untuk pemecahan masalah pada permasalahan masalah 

desain yang akan digunkan. 

6.  BAB VI Pendekatan Desain 
 

Berisi Kajian Teori Tema Desain mengenai sikap yang menjadi entry point 

dalam pemecahan masalah desain selanjutnya dikaitkan dengan pendekatan 

desain yang sesuai. 

7.  BAB VII Konsep Perancangan 
 

Berisi tentang konsep perencanaan arsitektur seperti halnya konsep keruang, 

konsep tata ruang, konep bentuk, pelingkup, struktur, utilitas dan teknologi 

pada pengembangan wisata pantai depok 

8.  BAB VIII Strategi Desain 

 
Bab ini berisi tentang proses dari langkah yang terdapat dalam masalah desain 

dengan menggunakan table dan terdapat beberapa tahap. 

9.  Daftar Pustaka 
 

10. Berisi sumber-sumber yang menjadi acuan data dalam proses penyusunan 

laporan seperti buku, jurnal, skripsi dan artikel yang terkait dengan projek.


