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Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu mendampingi penulis dalam suka 

maupun duka, dalam waktu luang maupun waktu tertekan, sehingga ide-ide kreatif dapat melintas di 

dalam benak penulis dan proyek akhir ini dapat terselesaikan. Sebelum mengulas sedikit banyak tentang 

Proyek Akhir yang penulis angkat, penulis secara pribadi ingin berterima kasih kepada seluruh pihak 

yang telah membantu penulis dari awal mula masuk di Progdi Desain Komunikasi Visual UNIKA 

Soegijapranata sebagai angkatan 2009 hingga akhirnya diperbolehkan untuk menempuh Proyek Akhir 

DKV-02 ini. Bukan karena perjuangan keras dari penulis saja, melainkan semua ini berkat bantuan dan 

dukungan dari keluarga, dosen, teman-teman DKV angkatan 2009 maupun adik-adik kelas, teman-

teman kreatif di luar DKV dan lingkungan sekitar. 

Kota Yogyakarta memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk obyek wisata. Salah 

satunya yaitu Pantai Siung yang memiliki potensi alam, beragam keindahan alam, serta dapat 

dimanfaatkan sebagai arena panjat tebing. Melihat kenyataan  kurang di kenalnya Pantai Siung, maka 

penulis mengembangkan konsep kreatif untuk membuat sebuah pengalaman baru dengan sensasi yang 

terdapat di Pantai Siung. Fokus dari perancangan ini, strategi komunikasi memperkenalkan Pantai Siung 

dengan keindahan alamnya serta batu – batu karang yang menghiasi Pantai Siung, serta dapat sebagai 

arena olahraga panjat tebing, dan lain sebagainya. 

Selama menjalankan Proyek Akhir ini, banyak ide dan semangat untuk menyelesaikan Proyek 

Akhir berdatangan berkat orang-orang yang ada di sekitar penulis. Maka dari itu, penulis ingin 

mengucapkan terima kasih kepada Koordinator Proyek Akhir sekaligus Dosen Pembimbing I, Ir. Robert 

Rianto Widjaja, MT., IAI. yang telah meluangkan waktu untuk membimbing peserta Proyek Akhir-02; 

Dosen Pembimbing II, Bayu Widiantoro,ST,MDs. yang telah dengan sabar membibing penulis di 

tengah kesibukan, dan meluangkan  waktu mau bertemu dan berbincang-bincang bersama penulis 

sehingga penulis menjadi lebih terinspirasi, semangat, serta terarah dalam menyusun Proyek Akhir ini; 

Dosen Pembimbing III, Adi Nugroho, S.Ds. yang telah memberikan masukan yang berguna dan teori-

teori yang belum penulis ketahui dengan berbagai cara yang membuat penulis lebih berpikir, berusaha, 

dan bersemangat; Dosen-Dosen Progdi Desain Komunikasi Visual yang telah mendukung : Pak Bayu, 

Pak Dono, Bu Maya, Bu Nanik, Bu Lilian, Bu Arwin, Pak Dicky dan banyak lainnya. Selain itu juga 

karyawan-karyawan yang ada di FAD yang membantu proses administrasi Proyek Akhir ini. Tak lupa 

untuk keluarga terkasih, Mama, Papa, Nesto, Dewi yang telah mendoakan, menyemangati. Teman-

teman yang banyak sekali, teman - temandi DKV angkatan 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012; teman 

dan kakak di Arsitektur; teman-teman kos Villa Monica dan sekelilingnya (kucingan Pak Ndut, warung 

Saliem) yang menemani hingga tengah malam; teman-teman (khususnya Abik) yang sudah memberi 

tumpangan untuk lembur Proyek Akhir penulis;  (Yaya) sudah merelakan untuk memberi pinjaman 

laptop kepada penulis; keluarga besar UNIKA yang tidak dapat disebut satu per satu; serta masih 

banyak lainnya yang telah berperan dalam proses penyelesaian Proyek Akhir ini. 

Penulis juga masih menyadari ada banyaknya kekurangan dalam pembuatan proyek akhir ini. 

Maka dari itu, penulis terbuka akan saran dan kritik yang membangun. Pada intinya, Pantai Siung 

sebagai salah satu obyek wisata yang berada di Yogyakarta Indonesia, dapat dikenal oleh masyarakat 

luas khusunya masyarakat luar atau mancanegara, membutuhkan kerjasama antara masyarakat dan 

pemerintah. Semoga dengan adanya Proyek Akhir ini, dapat lebih menyadarkan masyarakat sekitar dan 

pemerintah agar lebih peduli terhadap obyek wisata, secara khusus Pantai Siung 
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ABSTRAK 

 

 

Kawasan Pantai Siung merupakan kawasan yang terletak di Gunugnkidul Yogyakarta, yang 

memiliki nilai sejarah dan memiliki potensi alam yang tidak dimiliki oleh pantai lain disekitarnya. Pantai 

Siung merupakan salah satu tempat wisata, namun karena kurangnya kesadaran dari masyarakat dan 

pemerintah setempat, Pantai Siung ini masih sangat kurang dikenal oleh wisatawan. Bahkan masyarakat 

dalam Negeri masih belum mengetahui akan keberadaan tempat wisata tersebut. Sedangkan potensi yang 

dimiliki Pantai Siung sangat menarik, mulai dari keindahan alam pantai, air yang masih jernih, dan batu –

batu karang yang menjulang tinggi serta terdapat arena panjat tebing. 

Adapun metode – metode yang digunakan antara lain yaitu tinjauan pustaka pencarian data seputar 

Pantai Siung serta menemukan upaya untuk strategi dalam mengkomunikasikan secara visual Pantai 

Siung tersebut. Interview dan pengamatan pada lokasi Pantai Siung, serta pihak – pihak yang terkait 

dengan pengelolaan Pantai Siung. Data kualitatif juga digunakan untuk mengetahui tanggapan dan minat 

wisatawan akan Pantai Siung. 

Dengan mempertimbangkan segi adventure, maka Pantai Siung memiliki tagline ”feel the 

sensation”. Diharapkan wisatawan akan menemukan hal baru dan sensasi baru yang belum pernah 

didapat sebelumnya. Tahap selanjutnya dibutuhkan perancangan identitas dan strategi 

mengkomunikasikan adanya Pantai Siung. 

Perancangan ini membutuhkan banyak pihak untuk membantu dalam mempersiapkan lokasi 

Pantai Siung menjadi tempat wisata yang berskala Internasional. Jika hal ini dapat tersalurkan dengan 

baik dan benar, maka lokasi Pantai Siung dapat meningkatkan pendapatan kota Yogyakarta serta dapat 

membantu perkonomian warga sekitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siung Coast region is an area located in Gunugnkidul Yogyakarta, which has historical value 

and has the potential of nature that are not owned by the other surrounding beaches. Siung is one of the 

tourist attractions, but due to lack of awareness of communities and local government, Siung is still very 

little known by tourists. Even the people in the State are still not aware of the existence of the tourist 

attractions. While the potential of Siung very interesting, ranging from the natural beauty of the beach, 

the water is still clear, and the rocks and there are towering climbing arena. 

The method used, among others, a literature review about Siung data search and find strategies 

in an attempt to visually communicate the Siung. Interviews and observations at Siung locations, as well 

as parties with respect to the management of Siung. Qualitative data was also used to determine the 

response and interest of tourists will Siung. 

Taking into account the terms of adventure, then Siung has the tagline "feel the sensation". 

Travelers are expected to find new things and new sensation that has never been obtained before. The 

next stage of the design needed to communicate their identity and strategy Siung. 

This design requires many parties to assist in preparing the site into a tourist Siung International scale. If 

this can be channeled properly, it can improve the location Siung Yogyakarta city revenue could help the 

economy as well as local residents. 
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