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BAB IV 
 

 

PENYELUSURAN DAN PERNYATAAN MASALAH DESAIN 
 

 

4.1 Penyelusuran Masalah 
 

Tidak ada kelompok yang mampu menjaga wisata bahari selain masyarakat atau 

komunitas lokal yang dimana mereka paling tahu persoalan dan paling menerima 

dampaknya, baik positif maupun negatif (Hermantoro, 2009). Pembangunan  wisata 

pesisir sebagai komponen penting dari masyarakat pesisir, karena merupakan posisi 

yang sangat strategis (weertunge et al., 2010). Pengelolahan wilayah pesisir 

berkelanjutan dapat dilihat dari aspek : 

 

a)  dilihat dari dimesi ekologis, pemanfaatan sumber daya pesisir sebegai upaya 

mengelola kegiatan pembangunan yang terdapat disuatu wilayah pesisir agar 

total dampaknya tidak memiliki fungsional yang totalitas. Setiap ekosistem 

memiliki aspek yaitu : 

• sebagai      jasa      pendukung      kehidupan,      mencakup      termasuk 

keberlangsungan dari hidup manusia seperti air bersih dan udara bersih 

serta ruang bagi segenap manusia. 

• Penyediaan jasa keamanan berserta atributnya yang memberikan kesan 

kenyamanan, kesejukan, serta menjadikan tempat berekreasi yang 

memulihkan jiwa 

• Menyediakan  sumber  daya alam    baik  secara  di produksi atau  baik 

dikonsumsi secara langsung 

• Penerima  limbah,  utamanya  dari  kegiatan  manusia  hingga  menjadi 

kawasan yang bersih 

b)  Dari sosial ekonomi masyarakat pesisir memiliki keunutngan dalam mengolah 

sumber daya alam dan harus di prioritaskan untuk meningkatkan sumber daya 

dan kesejahteraan penduduk terutama mereka yang ekonominya rendah. 

c)  Pada umumnya dari segi politik lingkungan hidup bersifat eksternalitas yang 

artinya pihak yang mengalami kerugian akibat kerusakan lingkungan bukanlah 

pada pembuat kebijakan melainkan dari pihak lain yang diamana dapat 

menimbulkan pembangunan berkelanjutan hanya dapat dihidupkan dalam
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masalah  politik  yang  demokratis  dan  trasnparan  yang  didukung  oleh 
 

pemerintah. 

4.2 Kajian Komperhensif 
 

4.2.1   Potensi dan Kendala 

a)  Potensi 

Terlihat pada lingkungan pantai depok 

memiliki potensi sumber daya alam yang 

dimiliki cukup banyak dengan adanya hasil 

laut yang diamana dapat diolah dan dijadikan 

makanan siap saji. Memiliki pencapain 

sangat mudah dengan adanya Jalan Depok 

sehingga dapat mudah langsung dari jogja 

kota   menuju jalan Parangtritis dengan 

perkerasan  jalan  menggunakan  aspal  dan 

dapat  dilalui  oeh  bis  antar  kota.  Jaringan 

 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 4. 1 Kondisi JL. Pantai Depok Bantul 
Sumber google Maps

 

listrik dan telepon sudah ada sehingga fasilitas tersebut sehingga jaringan komunikasi 

sudah lebih baik. 

 

Sudah dapat lahan parkir yang dapat menampung bis antar kota serta parkiran motor 

yang sudah lebih baik dengan sudah ada perkerasannya. 

 

b)  Kendala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4. 2 Kondisi Parkiran Bus 

Sumber Data Pribadi, 2018
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Area parkir belum tertata dengan rapih walaupun sudah ada tempat untuk parkir bis 

antar kota, motor, dan mobil namun zonasi dan penataan pada area parkir kurang 

rapih, sehingga menimbulkan kesan tidak ketertaturannya parkiran tersebut. 

kurangnya penerangan sehingga pada malam hari memberikan kesan menyeramkan 

pada area sekitar tapak. Ombak yang cukup besar dengan ketinggian dapat mencapai 

3m sehingga harus memperhatikan bangunan bangunan disepanjang pinggir pantai. 

 

 

Gambar 4. 3 Kondisi Parkiran yang tidak teratur 
Sumber Data Pribadi, 2018 

Zonasi bangunan masih masih sangat tidak tertata, sehingga menimbulkan kesan 

kumuh pada area pantai. Orientasi pantai menghadap selatan dan barat, sehingga 

pada siang sampai sore hari radiasi panas matahari masuk kedalam tapak. Angin laut 

cukup kencang. Masih banyak bangunan disepanjang garis bibir pantai yang dapat 

membahanyakan masyarakat yang berkunjung. Terjadinya pengikisan pantai 

sehingga muka laut semkkin naik disepanjang pantai depok dengan bergeser hingga 

1m setiap bulannya. Lapisan tanah merupakan tanah teratas merupakan berpasir. 
 

 
 

 

Gambar 4. 4 Kondisi bangunan pada bibir pantai 
Sumber Data Pribadi, 2018
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4.3 Permasalahan Desain 
 

1.  Bagaimana keruangan pada bagian kegiatan utama diprojek 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? 

 

4.4 Aspek Aspek Pemecahan Masalah 
 

4.4.1 Analisa Terhadap Ruang Tapak 
 

 

Lokasi dari pengenmabangan pantai merupakan tepat berada pada Jalan 

Pantai Parang Kusumo Kab. Bantul Yogyakarta dengan luas Pantai Depok ± 6 ha, 

lebih tepatnya berada pada kecamatan Kretek desa Parangtritis   dengan batas 

wilayah : 

•   Utara    : Jl. Parangkusumo, Permukiman penduduk 
 

•   Selatan            : Pantai Laut Selatan 
 

•   Barat    : Lahan Kosong 
 

•   Timur   : Landasan Pacu Depok 
 

Site berada pada Jl. Parangkusumo yang merupakan jalan kota. Dengan regulasi 

yang berlaku pada RTRW kab. Bantul, yaitu : 

•   KDB    : 20-50 % 
 

•   GSB    : 20 meter 
 

•   Garis Sempadan Pantai : 200 meter 
 

•   KLB    : 1.2 
 

•   RTH    : 30 % 
 

 

4.4.2  Permasalahan pada tapak 
 

Kurangnya fasilitas yang memadai untuk kenyamanan pengunjung akan 

mempengaruhi minat untuk berekreasi di Pantai Depok. Adapun beberapa 

permasalahan yang terlihat di wisata kuliner dan Pasar Ikan yang ada di Pantai Depok:
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a)  Zonasi 
 

Zonasi antara pedagang atau penjual ikan belum terlihat dan belum tertata 

dengan baik, sehingga pengunjung masih kebingungan untuk mencari letak 

tempat yang akan dituju. 

b)  Bangunan 
 

Bangunan yang ada di daerah Wisata Pantai Depok   beberapa sudah 

memenuhi syarat bangunan daerah pesisir pantai, namun masih banyak 

bangunan yang kurang memenuhi syarat untuk bangunan tahan angin maupun 

tahan air jika terjadi luapan air laut yang tinggi. Bahan bangunan yang kurang 

baik mengakibatkan bangunan mudah rusak. 

c)  Fasilias Penunjang 
 

Perlu adanya penambahan fasilitas untuk pengunjung luar daerah yang dapat 

menambah nilai pemasukan bagi pengelola Tempat Wisata Pantai Depok. 

d)  Vegetasi 
 

Vegetasi di area obyek Wisata Pantai Depok sangat kurang. Diperlukan Zona 

Hijau di area obyek Wisata Pantai Depok untuk mengurangi hawa panas pada 

siang hari. 

 

4.4.3 Analisa terhadap lingkungan buatan dan alami 
 

 

Tabel 32. Analisa Terhadap Lingkungan Pada Tapak 
 

 
 

ANALISA LINGKUNGAN ALAMI 

 

KONDISI LINGKUNGAN 
ANALISA PENERAPAN PADA 

BANGUNAN 

Hujan 
Curah   hujan   rata-rata   tahunan   sebesar 
2.222,8  mm.  Curah  hujan  paling  banyak 
terjadi pada Bulan Oktober - Januari. 

Pemanfataan air hujan akan ditampung 
kembali dan diolah agar bisa digunakan. 

Temperatur 28-32 derajat Celcius 
Kelembapan 73-89 

Suhu yang didominasi dengan kelambapan 
cukup baik untuk ruang yang akan 
dibangunan pada pengembangan, 
sehingga kondisi pada bangunan cukup 
untuk meminimalisir penghawaan bauatan 

Lama Penyinaran 12 jam Penyinaran selama 12 jam dapat digunakan 
untuk pencahayaan alami yang dimana 
terang langit dapat digunkana sebagai 
penerangan didalam ruangan 
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ANALISA LINGKUNGAN BUATAN 

Penerangan pada lingkungan Penambahan penerangan yang digunakan 
pada malam hari agar keadaaan pantai 
menjadi lebih aman dan nyaman 

Pencapaian kedalam tapak Pencapaian sudah cukup baik, dengan 
lebar jalan sudah dapat dilalui dengan bus 
berkapasitas 42 orang, serta perkerasan 
yang masih baik. 

Penanda (Sign) Penanda pada lingkungan tapak sudah 
mencerminkan lokasi pada depok, sehingga 
penanda tersebut akan dipertahankan 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 
 

 
 

4.4.4 Pemecahan Masalah 
 

Pemecah permasalahan pada tapak 

 
Tabel 33. Pemecahan Masalah 

 

 
 

ZONASI 
• Untuk zonasi bangunan akan ditata sesuai sifat ruang 

yang sudah dianalisa 
 

 
 
 

BANGUNAN 

• Untuk bangunan akan direncanakan mengikuti aturan 

yang sudah ada dengan meminimalisir air 
menggunkan material yang lebih baik dan tahan air. 

• Bangunan juga akan berada diluar batas garis 
sepadan pantai agar air laut tidak menghantam 
bangunan 

 

 
 
 

FASILIAS PENUNJANG 

• Fasilitas Pengunjung akan dikembangkan dengan 
mengubahnya pasar ikan menjadi higienis dan tempat 
makan menjadi resto. 

• Penambahan retail retail agar masyarakat dapat 
menjual hasil karya yang dibuatnya 

• Penataan ruang luar dengan penambahan fasilitas 

seperti gazebo maupun seating group agar 
pengunjung betah dan nyaman 

 

VEGETASI 
Penataan ruang terbuka akan ditambahkannya taman 
aktif maupun taman pasif sehingga area pantai tetap 
sejuk dan nyaman 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 


