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4.L Analisa Kawasan Wisata Pantai Parangtritis. 

Beberapa kendala yang ada pada kawasan wisata alam 

pantai Parangtritis diantaranya adalah karena kondisi laut yang 

tidak normal (terlalu berbahaya untuk mandi dan olah raga air), 

belum adanya pengikat lain (kegiatan malam) yang dapat menyebab

kan wisatawan lebih lama tinggal di Kawasan Wisata Pantai 

Parangtritis (KWPP). Masalah pantai yang kurang normal memang 

sudah menjadi masalah alam pantai Parangtritis yang sulit 

diatasi. Menyadari akan adanya kendala tersebut maka dalam 

bahasan ini akan mengungkap beberapa potensi yang dimiliki KWPP ~ 
sebagai kelebihan dibanding obyek-obyek wisata yang lain. 

II 
1 

4eLL Pokok Potensi dan Permasalahnya yang ada di KWPP 

Kawasan Wisata Pantai Parangtritis merupakan daerah yang 

mempunyai potensi wisata lengkap dan menarik yang memungkinkan 

penyajian wahana bagi kegiatan kepariwisataan secara variatif. 

Dar! hasil pengamatan yang dilakukan, beberapa masalah 

yang dapat diidentifikasi antara lain adalah: masalah aksesibili 

tas dan pemanfaatan ruang. Kedua masalah ini sengaja dimuncul

kan untuk menelaah kembali potensi yang belum tergali guna 

mengubah menjadi potensi yang dapat dimanfaatkan guna 

mendukung perkembangan pariw!sata alam pantai Parangtritis. 
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4~~ Aksesibilitas 

Pada dasarnya, pengembangan Kawasan Wisata Pantai 

Parangtritis (KWPP) sebagai salah satu inti kunjungan dan daerah 

tujuan dengan Kota Yogyakarta sebagai Home Base-nya, dapat 

diwujudkan dengan cara merangkaikanya dengan obyek-obyek 

wisata yang lain yang berdekatan dan berkaitan. Beberapa cara 

perangkaian yang dapat dilakukan diantaranya adalah: Dengan 

merangkai secara bertema (thematic tour), merangkai secara 

jarak jelajah (one day tour), ataupun cara merangkai lainya. 

Merangkai Parangtritis dengan obyek wisata lain secara 

bertema, akan memunculkan beberapa kemungkinan pilihan seperti: 

a. Tema Wisata Pantai. 

Adalah dengan merangkai Parangtritis bersama obyek wisata 

pantai lainnya, merupakan satu paket bagi yang berminat 

untuk mengunjungi, membandingkan, ataupun mempelajari 

karakteristik pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

b. Tema Wisata Peninggalan Sejarah dan Mistis. 

Adalah dengan merangkaikan Parangtritis· dengan beberapa 

obyek lain mulai dari Kraton Yogyakarta, Kawasan Kota Gedhe, 

Kraton Plered, serta Makam Imogiri. 

c. Taman Wisata Pelacakan atau Kunjungan Kepahlawanan. 

Adalah dengan membuat paket kunjungan pelacakan rute 

gerilya Jendral Sudirman, atau dengan cara merangkainya 

bersama obyek kepahlawanan lain seperti Goa Selarong, 

Monumen Ngoto, atau tempat bersejarah lainnya. 
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Adapun merangkai Parangtritis dengan obyek lainnya secara 

satu paket kunjungan sehari, dapat dilakukan dengan mengkait

kannya beberapa obyek wisata yang berada dibagian selatan Kota 

Yogyakarta. Pola kunjungan ini tanpa tema, tetapi lebih , 
berorientasi pada jarak/waktu jelajah, dan bersifat campuran. 

Rangkaian dapat dimulai dari kota Yogyakarta, dibawa ke Kota 

Gede (situs dan kerajinan perak), ke Kasongan (kerajinan 

gerabah), ke Manding (kerajinan kulit), dan kebeberapa obyek 

lainya yang kemudian diakhiri kunjungan ke Parangtrltis. 

Keterhubungan dan kemungkinan pencapaian ke KWPP dad 

Yogyakarta serta kaitanya dengan obyek-obyek wisata lainnya 

dapat dilihatpada gambar berikut. ---u 
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Gambar 4.1. Keterhubungan dan kemungkinan pencapaian 
KWPP dari Yogyakarta.

SUmber : Laporan ~r Pantai Parangtritis, P4N UGH. 
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Setelah memasuki wilayah kecamatan Kretek, pada saat ini 

untuk mencapai kawasan pantai terdapat dua jalur alternatif. 

Pertama lewat jalur lama yaitu melewati Parangkusumo

Parangwedang-Parangtritis-Parangendog. 

Kedua adalah melalui jalur baru yang menyusuri perbukitan 

disebelah utara pantai. 

Keberadaan kedua jalur itu untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 4.2. Dua jalur alternatif pencapalan ke KWPP.
 
Somber : Laporan Akhir Pantai Parangtrltis, P4N UGH.
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Dengan adanya jalur baru tersebut sebagai jalur alterna

tif menuju KWPP, maka beban yang ditanggung jalur lama 

(terutama sewaktu ada upacara labuhan atau prosesi lainnya) 

dapat terbagi. Masalah yang muncul pada kedua jalur pada 

umumnya lebih banyak disebabkan oleh ketidak sesuaian kondisi 

ataupun kualitas prasarana jalan yang kurang memadai, terutama 

kaitannya dengan fungsi jalan sebagai jalur wisata. 

Jalur pertama (jalur lama), yang sebelumnya merupakan 

jalan utama menuju KWPP, biasanya dipilih oleh mereka yang 

memnng ingin segera sampai ke lokasi (pantai) tanpa ingin 

menikmati vadasi pemandangan yang lainnya. Selain dad segi 

visual yang memang minim, jalur ini juga memunculkan permasala

han sebagai beriku t: 

Adanya loket retribusi yang terletak pada penggal jalan ini 

kiranya perlu ditinjau kembali mengingat jalan ini tidak hanya 

menuju Parangtritis saja, melainkan juga merupakan jalan penghu

bung ke wilayah Panggang ataupun ke wilayah lain ke Gunung 

Kidul. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini terdapat peraturan 

yang melarang penarikan uang oleh perseorangan ataupun instan

si dijalan umum untuk kepentingan memasuki suatu wilayah, 

kecuali jalan tersebut memang menuju suatu wilayah tertutup 

(bukan wilayah antara/transit) khususnya jalan yang menuju 

sebuah kawasan wlsata. 

Untuk jalur alternatif lewat perbukitan yang sebenarnya 

lebih banyak menyajikan pemandangan yang sangat indah dan 

menakjubkan belum dapat dinikmati. wisatawan. Beberapa 

masalah yang perlu diatasi disana adalah: 
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a.	 Dari jalan utama (Yogyakarta-Parangtritis) keberadaan jalur 

ini kurang ter-ekspos. Sehingga banyak pengunjung yang belum 

memanfaatkan jalan alternatif tersebut. Secara sederhana 

kondisi pertigaan dapat digambarkan seperti dalam gambar. 
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b. Kualitas jalan yang kurang memadai, khususnya bila akan 

dlkembangkan sebaga1 jalur w1satawan. Beberapa masalah yang 

muncul ka1tannya dengan kualitas jalan in1 1alah: 

- Pada beberapa tempat, jalan mengalam1 pena1kan yang tajam 

seh1ngga cukup banyak kendaraan yang macet. Untuk 1tu 

mungk1n pada beberapa penggal jalan tingkat kemiringannya 

perlu mendapat perbaikan. 
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Pada tikungan-tikungan tajam, yang kebanyakan dibagian 

tepinya adalah jurang, belum dipasang tiang-tiang ataupun 

pagar pengaman. Hal ini tentunya sangat membahayakan 

pemakai jalan, terutama bagi mereka yang baru pertam kali 

lewat jalur tersebut. 

Memang pencapaian lewat jalur ini relatif lebih lama bila 

dibandingkan pencapaian lewat jalur utama. Tetapi kerugian waktu 

tersebut tidak dapat dibandingkan dengan perolehan panoramanya 

yang sangat menakjubkan dari keindahan obyek yang tersaji 

sepanjang perjalanan. 

4.l~2. Pemanfaatan ruang 

Dari keseluruhan area yang ada di kawasan Pantai 

Parangtritis, terlihat adanya pengelompokan pemanfaatan ruang 

terutama untuk fasilitas-fasilitas yang ada kaitanya dengan 

pariwisata (khususnya akomodasi). Pengelompokan itu terjadi 

seiring dengan pola atau kecenderungan kunjungan wisatawan. 

Saat ini pusat kegiatan kawasan adalah di Pantai Parangtritis, 

Parangendog, dan Parangkusumo. Pada tempat-tempat inilah 

kemudian terjadi perkembangan penggunaan lahan secara cepat, 

terutama bila dibandingkan dengan area lainnYa. Disepanjang 

jalur pencapaian ke pusat kegiatan tersebut (dari jalan utama 

menuju pantai), bermunculan secara linear bangunan-bangunan 

yang ditujukan untuk pelayanan wisatawan (penginapan, rumah 

makan, dill. 
• 

Pemanfaatan ruang, khusunya pada pusat-pusat kegiatan, 

untuk saat ini terlihat adanya ketidakseimbangan. Pada area 

disebelah selatan jalan utama (khusunya di Parangtritis dan 
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Parangendog) dapat dikatakan pemanfaatan ruang sudah cukup 

jenuh. Bangunan-bangunan yang ada tumbuh tanpa orientasi yang 

jelas dan ataupun pola tertentu. 

Masalah lain yang menyangkut pemanfaatan ruang, pada 

umumnya muncul sebagai akibat kurang matangnya pelaksanaan 

ataupun lemahnya pengelolaan. Diantaranya yang menonjol adalah 

pada Space Penerima, area parkir dan pemanfaatan area pantai. 

a. Space Penerima 

Plaza yang sebenarnya ditujukan sebagai gerbang 

utama, terletak disebelah selatan Monumen Sudirman. 

Dengan demikian keberadaanya justru tertutup oleh monu

men tersebut. Jarak gerbang dengan pagar monumen hanya 

sekitar dua meter. Akibatnya orang-orang yang menuju 

kawasan pantai sangat sedikit yang memanfaatkan gerbanq 

utama ini. Mereka cenderung lebih banyak melewati jalur 

kecil disebelah kanan kiri plaza yang merupakan kelanjutan 

jalur di kanan kiri monumen sehingga keberadaan gerbang 

hanya sebagai tontonan ataupun tempat menyimpan barang 

yang sifatnya sementara (gerobaq dill. 

Sebab lain dari kecenderungan pergerakan pengunjung 

tersebut adalah adanya daya tarik lain yang ada di 

sepanjang tepl jalur kecil tadl, yaitu dengan adanya klos

kios. Disamping itu kondisi jalur pergerakan di plaza yang 

tanpa pohon perlndang kemungkinan juga menyebabkan 

keengganan pengunjung untuk melaluinya. 

Dengan keadaan yang demikian, plaza sebenarnya 

berfunqsi sebaqai space penerima tersebut, pada saat ini 

dapat dikatan merupakan area yang mati dengan kondisi 
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yang memprihatinkan.
 

Kondisi plaza dan monumen tersebut dapat dilihat pada
 

gambar dibawah ini;
 

-:0:-.-

~ 

Gambar 4.3. Sketsa kondisi plaza pada saat ini. 
Somber : Laporan Akhir Pantai Parangtritis, P4N UGH. 
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b. Area Parka 

Sesuai dengan rencana yang ada, di dekat Pantai 

Parangendog telah dibuat fasili tas parkir bagi pengunjung, 

khususnya bagi mereka yang berkendaraan roda empat. 

Dalam perkembangannya, area parkir lebih sering tidak 

terpakai atau kurang berfungsi sebagaimana mestinya. 

Banyak kendaraan angkutan umum dan kendaraan pengunjung 

yang justru parkir di sepanjang tepi jalan atau di 

sekitar Monumen Sudirman. 

Fenomena ini terjadi dikarenakan ada dua kemungkinan. 

Pertama kondisi area parkir yang memang kurang memadai 

yaitu kurang luas serta kurangnya peneduh.Kedua sikap 

dari pengunjung yang pada umumnya ingin mencari 

kemudahan dengan memarkir kendaraanya sedekat mungkin 

dengan obyek yang dituju. 

Sebagai akibatnya, disepanjang jalan dekat gerbang 

masuk Pantai Parangtdtis terutama pada had-had liburan 

berjajar mobil-mobil dan bus yang disamping mengganggu 

pemandangan, juga menimbulkan keruwetan dan polusi. 

c. PemanEaatan area pantai. 

Masalah yang muncul pada pemanfaatn area pantai, pada 

umumnya karena menyangkut adanya perbedaan perilaku 

pengunjung. Dad pengamatan yang dilakukan atas perllaku 

wisatawan yang datang di Parangtdtis, ternyata· antara 

Wisman dan Wisnu mempunyai kecenderungan yang berbeda. 

Wisman cenderung bersikap pasif dengan mandi sinar 
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matahari atau menikmati sunset. Sedangkan Wisnu yang 

cenderung aktif dengan bermain ombak, berkejaran main 

kuda atau bendi. 

Perbedaan perilaku inilah yang kemudian menimbulkan 

permasalahan~ Pada saat sekarang tidak ada pembedaan 

area bagi Wisman dan Wisnu. Kedua jenis wisatawan 

melakukan kegiatannnya pada tempat yang sarna, sehingga 

kepentingan wisman kadang terganggu oleh tingkah laku 

wisnu yang pada umumnya suka seenak sendiri. Masalah ini 

lebih jelas terlihat dengan adanya persewaan bendi di 
\ 

kawasan pantai tersebut. Memang untuk kalangan wisnu 

adanya atraksi ini cukup mendapat tanggapan positif 

terbukti dengan banyaknya pengunjung yang memanfaatkan 

fasilitas tersebut. Namun· untuk Wisman adanya atraksi ini 

justru menggangu privacy mereka dalam menikmati 

keindahan pantai (sun and Sand), apalagi dengan kotoran 

kuda yang berceceran kondisi pantai jadi tambah mempriha

tinkan. Oleh karenanya adanya atraksi ini kiranya perlu 

mendapat tinjauan kemball atau paling tidak perlu 

pembatasan wilayah. 

Masalah lain dari pemanfaatn area pantai adalah 

kurangnya kontrol yang tegas dari aparat ataupun penge

lola obyek wisata. Munculnya bangunan-bangunan liar di 

sepanjang tepi pantai adalah salah satu contoh dampak 

nyatanya. Selain itu ketertiban dan kebersihan di arena 

pantai juga perlu segera mendapat perhatian. Saat ini 

~ 
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pihak PTDC memang telah berupaya menyediakan bak-bak
 

sampah ditepi pantai, akan tetapi fasi1itas tersebut tidak
 

berfungsi secara baik, malah keberadaanya yang berkesan
 

asal letak justru mengurangi keindahan pantai.
 

d. Hintakat gumuk pasir 

Salah satu ujud bentang alam Parangtritis yang khas, 

yang dapat memberi warna tersendiri pada Parangtritis 

sebagai kawasan wisata pantai ialah gumuk-gumuk pasir 

(dune) yang terjadi karena bentukan proses eolis~ 

Keistimewaan gumuk pasir Parangtritis dibandingkan dengan 

gumuk pasi1 lain di Indonesia ialah bentuk gumuk yang 

lebih beragam serta laju proses perubahan tinggi. Dengan 

demikian maka di Parangtritis sela1u terdapat gumuk pasir 

dalam keadaan sarna sekali baru. Keadaan ini sangat nyata 

selama musim kemarau pada saat angin dengan arah 

terpaan tenggara-barat laut bertiup relatip tetap dengan 

kecepatan relatif tinggi. Bersamaan dengan -keadaan 

tersebut, kelembaban pasir rendah sehingga butir-butir 

pasir dalam keadaan lepas dan mudah tertiup angin. 

Secara keseluruhan mintakat gumuk pasir di 

Parangtritis dapat dibagi menjadi 2. Pertama bagian timur 

yang sempit dan lebarnya kurang lebih antara 150-300 

meter. Bagian ini kurang lebih sepanjang 3000 meter, dari 

ujung timur sampai kedekat ujung barat. Bagian dua lebar 

mencapai 1000 meter lebih. Pada bagian pertama, mempunyai 

100 



- -- - ----- ---I 

!Gl UII. FlilP DI (VPP 8lB.IV 

dinamika morfo1ogi yang sangat tinggi, dan merupakan 

bagian paling aktif dari se1uruh gumuk pasir pantai 

se1atan jawa. Keadaan ini mungkin disebabkan oleh 

kombinasi sifat pasir yang terendapkan di Parangtritis, 

karakteristik angin sebaga kekuatan pembentuk serta 

morfo1ogi dasar Parangtritis. 

Pasir yang terbawa dari muara Progo dan Opak 

sampai ke Parangtritis re1atif 1ebih ringan dari pada 

pasir yang terendapkan 1ebih dekat ke muara opak dan 

progo. Sementara itu di kawasan pantai Parangtritis 

se1ama musim kemarau bertiup angin yang seeara 1angsung 

berpengaruh terhadap pembentukan gumuk pasir, yaitu 

angin tenggara yang membentur tebing terja1 pegunungan 

sewu dan terbe10kkan menyusur tebing ke arah barat 1au~ 

-viDari pengukuran ternyata bahwa 1ebih dari 91% pasir 

terangkat oleh angin pada ketinggian 0 20 em. Laju 

perubahan tinggi gumuk antara 78,7 em/th - 208,8 em/th 

dan 1aju pergerakan horisonta1 antara 388 em/th - 525 

em/tho Ini tidak berarti bahwa gumuk pasir akan terus 

1bertambah tlnggl dengan 1aju tetap terus menerus.

Gumuk pasir yang terbentuk di Parangtritis yang 

tertinggl kurang dari 20 m dari permukaan air 1aut, 

ketinggian re1atif ada1ah 12 meter. Dengan ketinggian 

seperti ltu dan sudut keselmbangan 1ereng 32 0 sampal 

I. Laporan Akhir RIPOW Parangtritis, P4N UGH, 1999. 
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34°, gumuk pasir merupakan ancaman terhadap keutuhan 

bangunan yang didirikan di mintakat gumuk pasir aktip. 

Gumuk pasir yang sangat aktip selain mempunyai nilai 

pesona yang menjadi kekuatan Parangtritis sebagai obyek 

wisata alam sekaligus juga terlihat sebagai masalah. 

Pertama karena sifatnya yang selalu bergeser merupakan 

ancaman terhadap kelestarian sumber daya pertanian di 

kawasan pinggiran gumuk. Kedua mengakibatkan laju kerusa

kan dan penyusutan manfaat bangunan dan unsur-unsur 

buatan lebih cepat dari biasa. 

4~2. Rencana Yang Ada dan Realisasinya. 

Berdasarkan RIPOW Parangtritis yang, disusun tahun 1988, 

beberapa butir rencana menyangkut pengembangan: prasarana, 

sarana, dan obyek wisata. Masing-masing program memiliki 

tahapan/jangka waktu pelaksanaan yang berlainan. Dad program-~ 
• 

program yang ada, beberapa di antaranya hingga saat ini belum 

terealisir dengan baik dikarenakan adanya beberapa kendala di 

dalam pelaksanaanya. Beberapa rencana yang sudah terlaksanapun 

pada beberapa bagian ada yang belum sesuai dengan apa yang 

menjadi harapan semula. Sebagai gambaran rencana yang sudah 

terealisasi dan yang belum terealisasi, dapat dilihat pada tabel 

(4.1.). 
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4.1.3. Kesesuaian Rencana. 

Secara umum, berdasarkan rencana zonasi yang ada, antara 

rencana dan dengan realisasi tidak terjadi ketidaksesuaian yang 

menonjol. Penempatan fasilitas yang ada pada umumnya sudah 

sesuai dengan apa yang direncanakan hanya saja perkembangan 

kemudian yang kiranya perlu mendapat tinjauan kemball. Sebagai 

misal adanya pemanfaatan ruang pada area disebelah selatan 

jalan utama (terutama disekitar pantai Parangtritis dan 

Parangendog). Pada rencana sebelumnya memang pada kawasan 

tersebut direncanakan adanya plaza dan monumen, tetapi dalam 

perkembanganya keberadaannya justru menghalangi secara visual 

pemandangan pengunjung kearah pantai dan laut. Disamping itu 

pertumbuhan fasilitas akomodasi dan kios souvenir yang 

sepertinya tanpa kendali, memerlukan pula penataan dan pengatu

ran kembali. 

Adapun realisasi rencana yang menyangkut pelaksanaan 

program untuk setiap zonanya, dapat dikatakan belum semuanya 

dapat terlaksana dengan baik. Sebagaimana diketahui, secara 

garis besar kawasan Parangtrltls dlbagi dalam tiga zona: zona 

sakral, zona rekreasi serta zona fasilitas hunian (penginapan). 

Dari ketiga zona tersebut terlihat adanya kecenderungan 

pemusatan pengembangan kegiatan terutama pada zona rekreasi 

alam pantai dan zona hunian. 
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Tabel 4.1. Rencana yang ada di KWPP dan realisasinya 

----------------_._.--------------------._._------------_._.----------------------------------------------------IREAlISASI	 I r:ENDAU DAJI DAMPAl:IN°·1 KOMPONEN RENCANA 

A.I PRASAlWlA 
01. Jalan 

02.\	 Utilitos 

03.1	 Air bersih 

a'l SAlWlA
01. PerRJk iman 

02.\ Pusat lingkungan 

03.1	 Hotel dan ~galow 

04.1	 Cot tage 

05.1	 Rtkrtlli pantai 

06. I	 Rekreasl perbukltan 
di sebelah ti~r. 

07.1	 Rekreasl perbukltan 
dl sebelah barat 

I TUJUAN DAN ASPEK 
YANG DITANGAHI 

Peningkatan, pemelihara· 
an, dan pembangunan baru 
jalan utame serta jalan
llngkungan 

Peningkatan yang dilaku
kan dengan ~engikuti per
kembangan yang terjadi 
(meliputl: jenis, kopasi
tos, lokosl, don slstem 
distribusinyo) . 

'tudi air berslh dan pro
gram lanjutannya 

Sarana desa kesenian 

Pengadaansarana parkir, 
taman rekreasi, pusat fa
silitas llngkungan, pasar 
seni, toko souvenir, reo 
habilitasi plaza 

Pembangunan hotel, bunga
low, dan sarana penunjang 

Pengadaan cottage 'beserta 
sarana kelengkapan dan 
penghijauan sekitarnya 

Pembuatan shelter atau 
peneduh 

Pengembangan jalan seta
pak dan penghijauan seki
tar 

Pembuatan jalan antar pe
tllasan, serta jalan ma
suk ke petilasan/makam 

Pembangunan baru jalan 
utama (lewat perbukitan). 
serta pemellharaan jalan 
yang sudah ada 

Belum seluruhnya terse
lenggara dengan baik 

Sudah tereal isas·i dengan 
baik 

Belum terselenggara de
ngan baik 

Telah dibangunnya area 
parkir, pasar seni, dan 
beberapa unsur pusat fa
silitos llngkungan 

5ebagian telah terealila
si dengan baik 

Telah dibangun dl Paran;
endog, mesklpun belum me
RJaskan 

lelah dlbult beberapa bu
Ih, tetapi kondlsl Itk. 
rang cukup ~rihatinkan 

Belum ~ereal·lslr 

Jelan masuk ke petllasan 
sudah terwujud, tetepl 
lalan antar petllasan be
lum terealisasikan 

Adanya kemungkinan pilih
an alternatif pencapaian . 
bagi pengunjun; untuk me
nlkmetl sesuatu yang lain 

Kurangnya kesadaran dan 
kemungkinan kuran;nya mo
tlvasi 

lercukupinya kebutuhan
air bersih 

Kasyarakat belum ttrben
tuk 

Hendukung pertumbuhan 
ekonoini daerah 

Hendukung kegiatan kepa
r1wisataan 

Hendukung ke;latan kepa
rlwlsauan 

Kesadaran dan ketertiban 
yang kuran; terbina 

Kondisl alem yang kureng 
mendukuns 

Kondisl alam yang kurang 
mendukung 

•.....••••••...•.•..•••.••...•••...••••.......•.......•..........••.....•.....•.......•.......•.........•......•
 
C-I OBJEK VISAlA 

01. ObJek budaya 

02.1 Objek alam 

Penlngkatan kualltas 

Penlngkatan kualltas dan 
kelengk;)pannya 

5ebagian hasilnya sudah 
terlihat 

5ebagian sudah terwujud, 
sebaglan malah merusak 

leblh tertatenyo penye
l~nggaraan prosesl 

Hanya menguntungkan dalam. 
j angka pendek 

SUmber: RIPOW Parangtritis, P4N UGH. 
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4.l~4. Penyimpangan rencana 

Penyimpangan yang terjadi lebih banyak <;Uakibatkan dari 

kurang matang atau kurang berhasilnya pelaksanaan program, 

atau juga karena kurangnya pengawasan atau kontrol yang 

dilakukan. Beberapa penyimpangan yang cukup menonjol diantara 

nya adalah: Pemakaian jalur sirkulasi pengunjung untuk pelimpa

han parkir kendaraan, plaza yang tidak berfungsi sebagaimana 

mestinya, dan munculnya gubug-gubug liar disepanjang tepi pantai 

yang sebenarnya bebas bangunan, serta munculnya bangunan

bangunan baru di area gumuk pasir pantai yang merusak 

pandangan dan keistimewaan gumuk pantai Parangtritis. Dan yang 

tidak kalah pentingnya adalah akibat kurang terjaganya kebersi

han di sepanjang pantai (terutama Parangtritis), karena kotoran 

bendi-bendi yang sementara ini difungsikan sebagai angkutan tepi 

pantai. 

4.1.5. Usulan Pengembangan. 

Secara umum untuk penge~bangan KWPP sebagai obyek wisata 

andalan, prioritas pertama yang memerlukan penanganan· adalah 

sistem pengelolaan atau managemennya. Adanya satu tangan (yang 

berkual1tas) yang menangani kawasan tersebut sepenuhnya akan 

membuka kemungkinan hasil yang lebih baik, bila dibandingkan 

hasil oleh beberapa tangan tetapi satu dengan yang lainnya 

kurang terkoordinasi. Kaitannya dengan hal tersebut keberadaan 

serta fungsi Parangtritis Tourism Development Corporation 

(PTDC) perlu' kiranya dipertegas kembal1. Saat ini badan tersebut 
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seolah menangani masalah retribusi saja, sedang masalah 

akomodasi dan fasilitas yang lainnya masih ditangani oleh 

pemerintah daerah. Apabila dianggap tidak memungkinkan karena 

sistem birokrasi di DIY yang musti melibatkan aparat pemerintah 

jika berkaitan dengan pengelolaan suatu wilayah, maka yang perlu 

segera dilakukan ada1ah pembenahan sistem koordinasi yang ada, 

khususnya antar instansi yang terkait. 

Aspek lain yang segera memerlukan penanganan adalah 

peningkatan sumber daya manusia lewat, penyuluhan atau sumber 

daya lainnya, terutama kaitannya dengan pengembangan kegiatan 

pariwisata. Dengan demikian akan terbuka pemikiran bagi mereka 

untuk memandang kemungkinan jauh kedepan, dan tidak hanya 

memikirkan keuntungan yang dapat diperoleh pada saat ini saja. 

Hal ini perlu segera dilakukan mengingat kondisi sekarang 

cenderung berkembang kegiatan ekonomi yang memberikan 

keuntungan sesaat tanpa menghiraukan dampak· negatif yang 

diakibatkanya (khususnya yang menyangkut perusakan alam, 

pergeseran budaya, ataupun moral masyarakat). 

Mengenai peningkatan dibidang obyek wisata sendiri, perlu 

ditinjau kembali potensi dasar yang memunculkan KWPP sebagai 

tujuan wlsata. Sebagai mana telah diungkapkan daya tarlk 

Parangtritis dikarenakan kawasan ini mempunyai kekayaan khas 

yang tldak dipunyai obyek wisata lalnnya, yaknl komblnasl 

potensi budaya dan potensi alam yang cukup langka. oleh 

karenanya dalam pengembangan selanjutnya perlu kiranya 

dilakukan langkah preservasi dan konservasi, sehingga kekayaan 

Ii 
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yang ada tersebut. menjadi lebih berkembang tetapi tetap utuh, 

atau dengan kata lain meskipun tereksploitasi tetapi tetap 

terjaga dan terpelihara kelestarianya. Secara usulan secara 

lebih rind adalah: 

4.L5.l. Usulan Aksesibilitas 

Dalam upaya pengembangan kawasan wisata Parangtritis 

sebagai daerah tujuan utama di Yogyakarta, prospek keberhasi

lannya akan· lebih mudah tercapai apabila dilakukan secara ter

kait dengan obyek wisata lain disekitarnya, terutama apabila hal 

ini dilakukan dengan tujuan untuk menambah lama tinggal (length 

of stay) wisatawan. Oleh karena itu rangkaian perjalanan wisata' 

secara paket bertema (thematic tour) ataupun secara paket 

kunjungan sehari (one day tour) merupakan cara yang tepat yang 

dapat dipilih sebagai langkah pengembangannya. Dengan sistim 

paket ini maka pergerakan wisatawan (khususnya wisman) yang 

terjadi dari Yogyakarta ke Parangtritis dan sebaliknya tidak 

hanya b~rgantung pada jadual angkutan umum yang ada (khususnya 

yang tidak menggunakan kendaraan pribadi), akan tetapi dapat 

lebih terkordinir lewat biro-biro perjalanan yang ada. 

A. Usulan Pengembangan jalur utama 

Permasalahan yang ada ialah adanya penarikan retribusi 

pada jalur ini, kenyataan ini sebenarnya menyalahi peraturan 

yang ada, karena jalur tersebut memang tidak menuju pada satu 

kawasan tertutup.Jalur ini masih mempunyai tujuan lain selain ke 
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Parangtritis yanitu menuju ke daerah Panggang dan Gunung Kidul, 

sehingga bagi mereka yang akan melakukan perjalanan ke Panggang 

atau gunung Kidul akan terganggu oleh adanya penarikan retribu

si di jalur ini. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka langkah 

yang dapat diambil adalah dengan memindahkan lokasi loket re

tribusi pada setiap objek yang ada. Dengan demikian sistim 

penarikan tidak lagi secara terpusat seperti yang ada sekarang. 

Konsekwensi yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan 

sistim pengelolaan dari masing-masing obyek wisata yang ada, 

sehingga meskipun dilakukan secara terpisah tetapi tetap dalam 

satu kesatuan koordinasi yang baik dan rapi. 

I 

i 
I 
i 
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B. Usulan pengembangan jalur kedua 

Untuk pengembangan jalur Parangtritis, jalur kedua yang 

melalui perbukitan ini merupakan potensi yang perlu di gali dan 

di manfaatkan untuk lebih rnembezikan suguhan zinupa yang lebih 

memikat dibandingkan dengan apa yang dapat dilihat pada jalur 

pertama. Dengan melewati jalur baru ini, pengunjung akan 

disuguhi berbagai keindahan pemandangan alam lengkap dengan 

variasi karakternya, baik yang menyangkut bentuk (form), garis 

(line), warna (color), maupun barik permukaannya (texture). Secara 

berganti-ganti pemandangan yang dapat terlihat meliputi alam 

perbukitan dengan bebatuan kapur yang menjulang diantara 

hijaunya pepohonan, pemandangan lepas pantai yang terhampar di 

bawah, serta pemandangan perkampungan disekitar kawasan wisata 

Parangtritis. Adapun usulan pengembangan berdasarkan permasala

han yang ada adalah sebagai berikut: 

- Perlu diolahnya kondisi pertigaan disebelah selatan jembatan 

. kali opak, yang merupakan percabangan jalur lama dan jalur 

baru. Pada kondisi yang ada, jalur baru sebagai jalur alterna

tif kurang terlihat keberadaanya. Oleh ·karena itu, pada tempat 

tersebut perlu dipikirkan pengadaan papan penunjuk arah atau 

gerbang dengan bentuk yang menarik yang menunjukkan adanya 

jalur alternatif lain menuju kawasan pantai Parangtritis yang 

sebenarnya lebih menarik dan menyajikan variasi pemandangan 

dibandingkan jalur yang lama. 
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- Apabila jalur baru ini akan dikembangkan sebagai jalur utama 

(mengingat potensinya yang kuat), maka geometri dan kelengka

pan jalan perlu ditingkatkan. Peningkatan tersebut mencakup: 

a.	 Derajat kemiringan jalan pada beberapa tempat tertentu
 

perlu dikurangi, mengingat sekarang terdapat beberapa
 

penaikan jalan yang cukup tajam, sehingga kurang menjamin
 

keselamatan pengguna jalan.
 

b.	 Pemasangan tiang-tiang atau pagar-pagar pengaman pada
 

beberapa penggal jalan, terutama pada tikungan-tikungan
 

tajam, mengingat jurang-jurang ditepi jalan umumnya cukup
 

dalam.
 

c.	 Perlu peningkatan mutu jalan, yaitu dengan pelebaran jalan
 

dan pengaspalan kembali dengan kuali tas yang lebih baik
 

(dengan aspal hotmix).
 

d.	 Mengingat pencapaian bila melewati jalur keduia ini lebih
 

lama bila dibandingkan jalur pertama, maka pada tempat

tempat tertentu perlu ditambah gardu istirahat (shelter)
 

ataupun gardu pandang. Dengan demikian tempat tersebut
 

dapat digunakan sebagai tempat istirahat sekaligus
 

sebagai tempat untuk menikmati keindahan alam.
 I 
I

4.1.5.2. Pemanfaatan ruanq	 I!
I, 

Dengan kondisi yang ada sekarang, yang mana terjadi 

adanya kecenderungan pemusatan pemanfaatn ruang serta 

pertumbuhan bangunan yang tidak teratur maka perli kiranya 

dilakukan penataan dan pengaturan kembali pemanfatan ruang

111 

-~--~ 



-~----I 

!Gl UII. FlilP DI liPP 8lB.IV 

ruang yang ada. Dengan demikian akan terjadi pemerataan - fungsi 

ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai mana yang telah 

direncanakan dalam RIPOW Parangtritis. Selain itu, dengan adanya 

upaya tersebut diharapkan pula akan terjadi pembatasan ruang 

gerak pertumbuhan yang saat ini cenderung mengeksploitasi alam 

tanpa memikirkan segi konservasinya. 

Untuk lebih memperkuat dan mempertegas fungsi RIPOW, maka 

Pemda perlu segera menindak lanjuti keberadaanya dengan 

menetapkanya sebagai peraturan yang memiliki kekuatan hukum dan 

menginformasikannya secara luas. Secara lebih rinci usulan 

tersebut adalah: 

A. Usulan Ruang Penerima 

Permasalahan yang menonjol adalah kurang atau malah 

tidak berfungsinya plaza sebagai mana mestinya. Sebenarnya 

keberadaan plaza dan Monumen Sudirman (yang terletak disebe

lah utara plaza) itu sendiri dari segi rinupa (visual) justru 

mengganggu pengunjung untuk menikmati laut lepas dari jalan 

utama. Selain itu disepanjang (kiri kanan) plaza berderet 

warung-waryng makan dan penginapan-penginapan yang tidak 

sedap di pandang mata, terlebih karena letaknya yang berada 

pada jalur utama menuju Pantai Parangtritis. Terlebih lagi 

warung-warung yang berada di sepanjang sisi kiri kanan plaza 

penerima ini kebanyakan menambah atap plastik/tenda yang 

melintas ditengah jalan. Kondisi ini semakin membuat 

pemandangan laut lepas dari plaza tidak dapat terlihat. 
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Untuk mengatasi permasalahn tersebut, alternatif terbaik 

adalah dengan mengembalikan wajah area tersebut ke bentuk 

alaminya (hamparan dan gumuk pasir). Disamping itu untuk 

menciptakan situasi yang lain (agar tidak monoton dan steril), 

maka- pada tempat-tempat tersebut dapat dilengkapi dengan 

gardu-gardu peristirahatan (nonpermanen) yang ditata sedemi

kian rupa, sehingga mampu menghadirkan visi (vista) secara 

sekuensial dari anti klimaks menuju klimaks bagi pengunjung. 

Dalam penataan kawasan perlu ditata agar jangan banyak jalan 

dan bangunan yang menerjang kawasan bukit-bukit pasir yang 

dapat berpindah-pindah, (dune) karena potensi khas alam pantai 

_Parangtritis yang tak ternilai harganya ini hampir punah. 

Elemen fisik yang diarea tersebut yang tetap dipertahan

kan adalah Monumen Sudirman, sedang plaza yang ada sekarang 

dibersihkan dan di ganti dengan penampilan yang baru yang 

lebih berkesan alamiah. Untuk mengarahkan gerak pengunjung 

an tara gardu pandang yang satu dengan yang lain diberikan 

jalur pedestrian yang jelas menuju ke arah pantai dengan 

penambahan pohon/tanaman sebagai pengarah. 

Adapun warung-warung makan dan penginapan yang 

sebelumnya berada pada area tersebut, sebagai penyele

saiannya dapat dialihkan lokasinya ke area disebelah utara 

jalan utama (pada kaki bukit). Penatan diarahkan dengan 

mempergunakan pola cluster, selain lebih memungkinkan interak

si diantara penggunanya juga lebih berkesan dinamis terutama 

bila dibandingkan dengan pola linear sebagaimana yang ada 
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pada saat ini. Untuk area disebelah utara jaian ini, bangunan 

dimungkinkan lebih dari satu lantai asal tidak melebihi pohon 

kelapa. Hal ini dimaksudkan agar bangunan tetap menyatu 

dengan lingkungan dan kesan alami pantai tetap terjaga. 

Rencana pemanfaatan ruang untuk kawasan Pantai 

Parangkusumo, secara umum hampir sama dengan Pantai 

Parangtritis. Gerbang yang ada sekarang tetap dipertahankan 

sebagai space penerima sekaligus pemberi ciri ka~asan 

tersebut. semua bangunan permanen (warung dan penginapan) 

disebelah selatan jalan dibersihkan dan dipindahkan ke area 

disebelah utara jalan. Area pantai kemudian dimanfaatkan 

untuk bangunan nonpermanen dengan fungsi sebagaimana halnya 

di Pantai Parangtritis, serta sebagai pendukung kegiatan 

prosesi yang rutin diadakan di pantai tersebut setiap 

tahunya. 

Ji
I
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B. Usulan ruang Parkir 

Sebagai upaya pemecahannya, langkah awal yang dapat 

dilakukan adalah dengan membenmahi fasilitas yang telah ada. 

Dari segi luasan, untuk hari-hari biasa fasilitas yang ada 

sekarang dapat dikatakan mencukupi, akan tetapi bila bertepa

tan dengan musim liburan sekolah atau ada kegiatan khusus 

dikawasan tersebut, maka kapasitasnya sudah tidak mencukupi 

lagi. Adapun dari segi kualitas, kondisi yang ada sekarang 

dirasakan kurang mendukung. Salah satunya kurangnya 

vegetasi sebagai peneduh membuat area tersebut terasa panas 

dan gersang, sehingga menyebabkan keengganan pengunjung 

untuk memanfaatkanya. Oleh karenanya, sebagai jalan keluar 

dari permasalahan yang ada, perlu segera dilakukan pembenahan 

area yang menyangkut penambahan luasan serta peningkatan 

kualitas dan kelengkapannya. 

Sebagai langkah lebih lanjut, untuk mengatasi kemungkinan 

melimpahnya kendaraan dan didasari kurang efektifnya sis tim 

parkir secara terpusat, serta. untuk mengantisipasi kecender

ungan perilaku pengunjung dalam memarkir kendaraannya, maka 

perlu segera dibangun kantong-kantong parkir pada beberapa 

obyek wisata yang ada. Ku.ntong-kantong pu.rkir yang dib.-:mgun 

untuk mengurangi beban area parkir utama tersebut diusahakan 

tidak terlalu jauh lokasinya dari obyek-obyek wisata yang 

ada. Dengan demikian tidak ada alasan lag! bagi pengunjung 

untuk tidak memarkir kendaraanya pada tempat-tempat yang 

telah disediakan. 
, 
I 
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c. Usulan Pemanfaatan area Pantai 

Secara garis besar wisatawan dibedakan dalam dua 

kelompok besar Wisnu dan Wisman. Dari kegiatan yang mereka 

lkukan terlihat bahwa kedua wisatawan ini sangat berbeda 

karakteristik perilakunya. Wisnu dalam melakukan kegiatanya 

lebih banyak berhura-hura dan kegiatan aktip lainya. lain 

halnya dengan perilaku Wisman, mereka dalam menikmati 

pemandangan pantai benar-benar menghayati suasana yang ada. 

Hal ini terlihat dari cara mereka melakukan kegiatan seperti: 

mandi sinar matahari, memandang laut lepas, ataupun menikmati 

matahari terbenam (sunset). 

Mengingat perbedaan perilaku ini, maka seringkali terjadi 

interaksi kegiatan yang saling bertentangan, baik sifat maupun 

jenis serta kepentingan kegiatan yang dilakukan, untuk saat 

ini kepentingan yang sering terganggu adalah kepentinga 

wisman oleh kepentingan wisnu. Mengingat ini maka kawasan 

pantai dalam pengemb~ngan nantinya perlu dibedakan area 

peruntukannya. Dengan demikian masing-masing kepentingan 

privacy wisatawan tidak saling terganggu. 

Adapun kemungkinan pembagian area yang dapat dilakukan
 

ialah sebagai berikut:
 

a.	 Kawasan Pantai Parangkusumo dan Parangtritis, terutama
 

diperuntukkan bagi wisatawan nusantara. Peruntukan ini
 

dipilh dengan pertimbangan bahwa kawasan tersebut merupa

kan tempat dimana terdapat beberapa petilasan, serta
 

tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan prosesi (labuhan,
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suran),. yang erat kaitanya dengan budaya jawa. Oleh 

karenannya kawasan tersebut di pandang cocok untuk jenis 

wisatawan nusantara. Meskipun dernikian tidak tertutup 

kemungkinan bagi wisatawan manca negara untuk juga rnenda

tangi kawasan ini, mengingat kegiatan prosesi yang 

berlangsung merupakan atraksi yang langka bagi mereka. 

b. Kawasan Pantai Parangendog, diperuntukkan bagi wisatawan 

asing dengan pertirnbangan bahwa kondisi yang ada sekarang 

memang mendukung bagi wisatawan jenis ini. Sebagaimana 

diketahui, pada saat diperbukitan (disebelah timur) dekat 

kawasan tersebut, telah dibangun sebuah hotel berbintang 

tiga yang sasaranya adalah wisatawan mancanegara. Menurut 

rencana yang ada pihak hotel akan rnemanfaatkan Parangen

dog sebagai fasilitas pendukung dari beberapa fasilitas 

yang disediakan. Sebagai rencana yang telah direalisasikan 

adalah dengan dibuatnya gerbang (me ski bukan gerbang 

utama) yan~ orientasinya mengarah ke Pantai Parangendog. 

Selain itu, dari segi keaslian alamnya, Parangendog relatif 

lebih terjaga dibandingkan dengan pantai lainnya di kawasan 

Parangtritis, yang mana hal ini sesuai dengan sifat wisman 

yang tingkat apresiasinya terhadap alam cukup tinggi dan 

kritis. 

Bendi-bendi yang berada di pantai Parangtritis dialihkan 

·lokasi operasinya kedaerah parangkusumo, terutama untuk 

mengangkut wisatawan yang akan menyaksikan acara-acara 

disepanjang pantai parangkusumo. 
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D. Kintakat Gumuk Pasir. 

Pada bahasan diatas telah disebutkan bahwa selain 

rnenjadi daya tarik obyek wisata di kawasan Parangtritis, 

rnintakat gurnuk pasir yang rnenpunyai sifat selalu bergeser dalarn 

waktu yang cepat juga rnenjadi sernacarn ancarnan terutarna 

terhadap: 

1. Kelestarian surnber daya pertanian di kawasan pinggiran gurnuk. 

2. Laju kerusakan dan penyusutan rnanfaat bangunan dan unsur

unsur buatan yang lebih cepat dari kondisi biasa. 

Mengingat perilaku alarn pantai Parangtritis yang khas (adanya 

rnintakat pasir yang selalu bergeser) inilah, rnaka perlu dipeli 

hara keberadaanya sedangkan bangunan (unsur buatan) yang harus 

rnenyesuaikan. Dengan rnelihat kedua perbedaan diatas, dan 

rnengarnati keadaan sekarang dirnana banyak berrnunculan bangunan

bangunan diarea gurnuk pasir yang nyatanya kurang banyak 

rnernberi rnanfaat, narnpaknya akan lebih berrnanfaat kalau rnintakat 

ini justru di kembalikan pada kondisi semula berupa gundukan 

pasir yang khas dengan rnernbersihkannya dari bangunan yang ada. 

uo
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4.2. Analisa Penentu'cm Bentuk Akomodasi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penentuan bentuk 

akomodasi ini adalah lingkungan dimana fasilitas akomodasi ini 

akan di bangun, bentuk akomodasi yang sesuai dan wisatawan 

yang akan menempa ti. 

4.2~ Lingkungan 

a. Analisis Potensi Visual. 

Potensi visual berhubungan dengan pemandangan indah pada 

KWPP, dimana mencakup pemandangan selama pencapaian menuju 

kawasan wisata, pantai, laut dan pemandangan di dalam kawasan 

itu sendiri. 

b. Kualitas Pemandangan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kualitas 

pemandangan ini adalah: Bentuk (landform), Vegetasi (vegetation), 

Air (water), Warna (color), Pemandangan sekitar (adjacent scenery) 

Kelangkaan (scarcity) dan Modifikasi kultural (culture modifica

tion). Tiap-tiap elemen ini dianalisis dan ditentu~an skornya, 

berdasarkan pada. satu slstem penelitian seperti pada tabel 

dibawah ini. Setiap faktor tersebut diatas dinilai tingkat 

keindahanya dengan pertimbangan bahwa semakin banyak fariasi 

dari pemandangan (bentuk lahan, vegetasi, air, warna) yang 

ditunjang dengan pemandangan sekitarnya, serta semakin langka 

dan sedikit modifikasi yang merusak, maka suatu pernandangan 
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dapat dikatakan mempunyai kualitas yang tinggi atau ke1as A. 

Ke1as B ada1ah kombinasi sebagian faktor yang mempunyai nilai 

tinggi dan sebagian rendah. Sedangkan untuk ke1as C mempunyai 

faktor yang bernilai rendah. 

Dari penjumlahan tiap-tiap elemen tingkat kualitas peman

dangan dapat dikategorikan pada tingkat sebagai berikut:
 

Kelas A, mempunyai nilai 19-33
 

Kelas B, mempunyai nilai 12-18
 

Kelas C, rnernpunyai nilai 0-11
 

Scenic Quality Inventory/Evaluation 
Rating Criteria and Score 

Landform Vegetation Water Color	 Adjncent SC<lrclty Cultural 
Scenery Modifications 
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- ~~ntuk lahan: Topografi· pegunungan mempunyai ketinggian dan 

kemiringan serta bentuk yang bervariasi, dipadu dengan 

~paran pasir pantai yang luas (5). 

- Vegetasi: Tipe Vegetasi yang sangat dominan adalah pohon 

kelapa dan akasia, serta sebagian berupa tanaman ladang 

(ketela dan jagung) (3). 

- Air: Terdapat pemandangan air yaitu lautan luas yang selalu 

bergerak, dan sangat dominan di kawasan (5). 

Warna: Ada kekontrasan warna antara pasir laut dan 

perbukitan (5). 

- ~mandangan sekitar: Pemandangan sekitar yang sangat 

menunjang adalah laut, pantai dengan hamparan paslrnya 

yang cukup luas serta perbukitan (5). 

- VKelangkaan: Perpaduan antara laut, paslr dan perbukitan 

menimbulkan pemandangan yang langka, apalagi dengan adanya 

gumuk pasir (dune) dalam skala yang cukup luas dimana 

gugusan bukit pasir ini akan berpindah-plndah dalam waktu 

yang tidak lama (6). 

- \fIodifikasi: Modifikasi yang ada berupa penataan permukiman 

dl hamparan paslr pantal yang kurang memperhatikan 

kesesualan dengan lingkungan aslinya (0). 

Untuk KWPP tlngkat kualitas pemandangannya baik ltu 

eksternal maupun internal masuk dalam kategori B. Ini menunjuk

kan bahwa di KWPP, terutama dalam bentukan alamnya, dimungkln
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kan- dilakukan perubahan atau modifikasi, dalam batas-batas 

minimal sehingga tidak merusak bentuk umum yang sudah ada. 

c. Variasi pemandangan 

Variasi pemandangan berkaitan dengan kualitas peman

dangannya. pada kualitas pemandangan bersifat menikmati bagian 

perbagian, dan dalam keadaan diam. Sedang variasi pemandangan, 

pengamat bergerak dalam menikmati serial pemandangan. Disini 

pemandangan dari suatu kawasan dianggap suatu komposisi yang 

bersifat kontras namun tetap menyatu lewat dominasi elemen

elemen alam, pengulangan-pengulangan maupun dominasinya (laut). 

Penilaian pada variasi pemandangan ditentukan pada peman

dangan inferior, dari bawah (pantai) ke atas (perbukitan), dan 

pemandangan superior dari perbukitan memandang ke pantai yang 

ada dibawahnya. 

9Jf\;~IOP. 
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1). Pemandangan Inferior 

Pernandangan inferior adalah pernandangan dari arah pantai 

ke arah perbukitan yang· ada di bagian atas. Secara kualitas dan 

variasinya adalah sebagai berikut: 

Bentuk tanah: variasi tanah dengan perbedaan ketinggian, 

kerniringan dan bentuknya, harnpir tertutup oleh 

penghijauan C3} 

- Vegetasi: hanya ada beberapa rnacarn vegetasi (l)
 

- Air: Tidak terlihat adanya rnata-air CO}
 

- Warna: Sernua warna didorninasi oleh warna hijau Cl}
 

Pernandangan sekitar: Pernandangan yang rnenunjang berupa 

perbukitan dan garis batas cakrawala C3} 

- Kelangkaan: sangat urnurn, tidak ada sesuatu yang langka (l) 

- Modifikasi: Modifikasi yang ada tidak rnernpertegas variasi 

pernandangan yang ada CO} 

Secara keseluruhan pernandangan ini rnasuk dalarn kelas C 

Cdengan nilai 9}. 

2). Pemandangan Superior 

Pernandangan superior adalah pernandangan dari atas· ke 

bawah, pada kawasan ini adalah dari perbukitan ke arah laut 

Cpantai} sehingga rnernungkinkan pernandangan yang 1uas. Kualitas 

dan variasinya adalah sebagal berlkut: 

Bentuk tanah: Pernandangan ke bawah akan terlihat varisi 

bentuk, kerniringan ketinggian tanah dari bukit yang lebih 

rendah serta harnparan pasir yang rnernbentang C5} 
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Vegetasi: Sangat sedikit jenis vegetasi yang terlihat yaitu 

berupa pandan laut (I) 

- Air: Air laut yang biru dibatasi cakrawala dikejauhan serta 

adanya variasi ombak yang bergulung-gulung (5) 

Warna: Kekontrasan yang timbul terutama antara birunya 

laut dengan hijaunya vegetasi (3) 

- Pemandangan sekitar: Terlihat batas cakrawala sebagai batas 

pertemuan antara langit dan bumi (5) 

Kelangkaan: Kearah pantai dapat dijumpai hamparan pasir 

(dune) yang sangat luas dan keberadaanya dapat berpindah

pindah terbawa angin laut (6) 

- Modifikasi: Modifikasi terjadi pada tempat-tempat penyediaan 

fasilitas pendukung, yang sebagian besar menempati area 

pasir pantai (2) 

Menurut penilaian tersebut diatas, pemandangan superior di 

KWPP masuk dalam kategori A (nilai 23).
 

Konsekwensi dad analisis diatas adalah bentuk yang diusulkan
 

mempunyai kontekstual yang tlnggl, dldasarkan pada bentuk alam
 

pantal yang ada.
 

4.2.2. Wisatawan 

Sebagian besar wisatawan yang datang adalah wisatawan 

bebas dan wlsatawan rombongan, bukan wisatawan keluarga. 

Mereka datang ke KWPP untuk berekreasl, balk dl alam pantai 

ataupun di perbukltan yang mempunyai pemandangan kearah lau t 

yang indah. 
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4.2.3. Bentuk Akomodasi Terpilih 

Dari beberapa jenis akomodasi yang ada, seperti yang 

dibahas pada (bab. 3.2.3), dapat dipilih beberapa bentuk akomodasi 

seperti dibawah ini:1 

Inn Lokasi dipinggiran kota 

Fasilitas yang disediakan lengkap. 

Bungalow Lokasi di pedalaman 

Fasilitas yang disediakan lengkap. 

Cottage Bangunan bergaya Lokal 

Bahan bangunan bersifat alami 

Penekanan pada kenyamanan. 

Youth houstel Untuk golongan umum tertentu 

untuk tingkat ekonomi. 

Dari faktor penentu bentuk berupa lingkungan yang menun

tut kontekstual yang tinggi dengan kondisi alam pantai
 

Parangtritls, wisatawan yang d~t~ng dan karakteristik dari
 

bentuk fasilitas akomodasi yang ada, maka bentuk akomodasi yang
 

dipilih adalah bentuk yang memenuhi ketiga kriteria diatas atau
 

paling mendekati kriteria diatas.
 

Dengan memperhatikan pertimbangan diatas maka cottage
 

merupakan pilihan yang paling mungkin untuk bentuk fasilitas
 

akomodasi wisata alam pantai (FAWAP) di pantai Parangtritis.
 

Pemilihan ini didukung oleh teori dari buku Tourism and recrea

1.	 Harwlnl Nondningsih, Fasilitas Akomodasi di Dataran Tinggi Dieng, 
Thesis, UGH. 
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tion development, bahwa cottage merupakan fasilitas akomodasi 

yang mempunyai ciri bangunan bergaya lokal, alamiah dan berada 

dikawasan pantai, dengan penekanan pada kenyamanan pemakai/ 

penginap. 

4.3.	 Analisa Elemen-elemen Alam Pantai Untuk Perancangan. 

Elemen alam (pantai) dibedakan menjadi dua golongan: 

1). Elemen a1am pantai yang dapat ditata dalam perancangan untuk 

mendapatkan suasana yang di butuhkan, misalnya: 

pepohonan, batuan, dan air (elemen alam penunjang). 

2). Elemen alam pantai yang tidak dapat ditata, misalnya alun 

ombak dengan debur suara ombaknya, angin laut, perbukitan, 

sinar matahari, view. Elemen alam ini tidak bisa ditata 

dalam perancangan, justru perancanganlah yang harus menye

suaikan diri terhadap elemen alam ini (elemen alam penentu 

perancangan). 

Seperti yang telah di bahas dalam bab II, tentang elern-elem 

alam pantai yang ada di pantai Parangtritis, maka dalam bab 

ini dicoba akan dianali5a 5atu persatu dalam hubunganya 

dengan perancangan fasilitas akomodasi wisata alam pantai 

sebagai wadah menginap/istirahat dan rekreasi. 

4.3.1.	 Kontour 

Keadaan topografi Pantai Parangtritis mempunyai kontour 

yang berfariasi, yaitu: 
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.,

- Kontour rapat/terjal 
'. 

(sifat kegiatan sedikit gerak) .;. .... 
J:ilJ'~\T 

<F=t
 
; 

terdapat di site bagian utara yang menghadap ke laut. 

Karena letakdan kondisinya, maka daerah ini cocok 

dimanfaatkan untuk tapak bangunan yang membutuhkan 

keleluasaan dalam menikmati panorama alam laut serta 

menciptakan aspek ketenangan dan kesegaran dengan 

sedikit gerak dalam melakukan aktifitasnya. 

- Kontour sedang 

(sifat kegiatan cukup banyak gerak) 

if 
.-. 

. .'.,.. .-~ 

;!~~flfE}~Eti:i:i:!:E~~;fi:i:J:;~ 

. Ii 

[, 

Kondisi kontour ini merupakan peralihan antara kontour 

rapat/terjal yang berada di bagian utara site dengan 
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kontour lebar/landai yang berada dibagian selatan 

site/berbatasan langsung dengan laut. Karena letaknya 

ditengah, maka dalam hubunganya dengan perancangan 

fasilitas akomodasi, tanah yang cukup landai tersebut 

cocok untuk meletakkan bangunan fasilitas service atau 

fasilitas bersama dengan pencapaian mudah dan relatif 

kurang dalam membutuhkan pandangan ke panorama alamo 

- Kontour lebar/landai 

(sifat banyak gerak) 

'-----_. 
. 
~'';- . 

..'--, 

DiJerah yang mempunyai kontaour landai adalah naP-Tah 

perbatasan antara daratan dan laut, yang mempunyai 

pasir pantai lunak dalam skala yang luas. Cocok untuk 

direncanakan sebagai wadah kegiatan rekreasi aktip, yang 

memerlukan banyak ruang gerak. 
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4.3.2.	 Pasir Pantai 

Pantai Parangtritis mempunyai pasir pantai yang cukup 

luas. bahkan karena luasnya ini pantai Parangtritis 

dapat menjadi tempat sirkulasi delman-delman dan lalu

lalang pengunjung. Kondisi ini merupakan tempat yang 

cocok untuk mewadahi kegiatan rekreasi out door yang 

membutuhkan keleluasaan dalam bergerak. Kegiatan 

rekreasi ini misalnya: olah-raga, duduk-duduk menikmati 

panorama alam, bermain-main pasir. 

" .£.AUT
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4.3.3.	 Batuan/karang 

Dad data diatas disebutkan bahwa, jenis batuan adalah 

kapur dan batu karang yang terbentuk oleh biota laut. 

Batu kapur merupakan unsur pembentuk bukit-bukit yang 

membatasi disepanjang tepi pantai Parangtritis. Tekstur 

dad batuan ini umumnya kasar tapi lunak dan umumnya 

berwarna putih. Dalam perancangan fasilitas akomodasi di 
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. 
KWPP, untuk menciptakan harmonisasi dan kesatuan 

material sekitar, maka bahan ini cocok untuk bahan 

konstruksi pedestrian dan dinding penahan tanah yang 

berkontur. 

4.3.4.	 Vegetasi 

Seperti yang telah dibahas di bab terdahulu, di sekitar 

pantai Parangtritis ya~g berpasir banyak ~itumbuhi pohon 

kelapa dan pandan laut. Untuk memberi suasana teduh dan 

segar perlu diperbanyak kwalitas dan kawantitas tanaman 

disekitar tempat peristirahatan terutama jenis Palmae, 

pohon kelapa. Dalam perletakannya perlu dipikirkan agar 

tidak menghalangi pandangan ke view. Juga dapat dipakai 

sebagai bariere terhadap kebisingan maupun angin laut 

yang cukup keras. Dari keduanya dapat pula dikaji untuk 

perumusan bentuk. 
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4.3.5.	 Iklim 

Yang termasuk ini adalah, lintasan matahari dan angin 

laut yang berpengaruh kepada arah bangunan, gUbahan 

ruang peristirahatan, pemilihan material dan tata ruang. 

site-nya. 

S\Jl'l5P"f . 

. ~ ~ vn::.H surJ J7.ise

4.3.6. Air 

Memberi efek tersendiri bagi kesegaran suasana komplek 

cottage. Pada site terdapat kondisi tanah yang 

permukaanya rendah membentuk suatu sungai kecil yang 

menjorok ke bagian dalam. Dengan sedikit pelebaran 
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sungai kecil ini dapat dimanfaatkan untuk mengalirkan air 

laut ke dalam kawasan akomodasi. Pemanfaatan ini adalah 

untuk memberikan kesempatan bagi wisatawan yang ingin 

mandi air laut. Seperti kita ketahui selama ini kondisi 

laut Parangtritis kurang baik untuk kegiatan diatas air 

laut (berenang, selancar dll) karena kondisi permukaan 

laut yang cukup curam (tidak normal). 

4.3.7.	 View (arah pandang) 

Merupakan titik orientasi utama dalam merancang cottage 

di KWPP. Karena dari view dapat tercipta aspek kese

garan dan ketenangan yang bersifat visual dari yang 

mengamatinya. Bangunan fasilitas penginapan/peristiraha

tan dihadapkan semaksimal mungkin pada view yang bagus 

(good view), untuk kemudian dimasukkan ke dalam ruang

ruang penginapan/peristirahatan. Untuk itu perlu 

dipikirkan tentang bidang-bidang bukaan serta arah 

bangunan terhadap view. 
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4.4. Analisa Pencapaian ke Site 

14= rOSYA 
~ 

Menganalisa keadaan lokasi, secara umum dibedakan menjadi dua 

daerah bagian yaitu daerah bagian atas dan daerah bagian 

bawah. Diantara kedua daerah tersebut terdapat jalan lingkungan 

selebar kurang lebih 5 meter dengan kondisi yang sudah 

teraspal. Tapak banguan akan menempati bagian bawah pada 

perencanaan awal dan bagian atas (bukit-bukit) sekitar untuk 
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perencanaan pada tahap selanjutnya. Pada bagian bawah jarak 

antara jalan lingkungan dengan site sekitar 50 meter. 

4.5. Analisa Pendaerahan/Zoning 

Dari analisa diatas dapat di plotkan ke site pendaerahan 

tapak berdasarkan kondisi alamnya, yang sesuai untuk fungsi 

bangunan dan tuntutan persaratannya sebagai fasilitas 

lingkungan akomodasi wisata alamo Pendaerahan tersebut yaitu: 

- Zone Penginapan/peristirahatan.
 

- Zona Fasilitas Service.
 

- Zona Rekreasi aktif.
 

- Zona Rekreasi pasif.
 
,. 
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4.6. KesimpUlan 

Dari analisa kawasan diatas dapat diusulkan beberapa hal 

yaitu: 

4.6~ Kesimpulan analisa kawasan 

- Secara umum untuk mengembangkan kawasan pantai Parangtritis 

sebagai obyekwisata andalan, prioritas utama yang memerlukan 

penanganan adalah sistem pengelolaan dan managemenya. Adanya 

satu tangan yang berkualitas yang menangani kawasan tersebut 

sepenuhnya akan membuka kemungkinan hasil yang lebih baik 

jika dibandingkan dengan hasi1 penanganan oleh beberapa 

tangan tetapi satu dengan lainnya kurang terkoordinasi. 

Aspek lain yang segera memerlukan penanganan adalah 

peningkatan sumber daya manusia lewat penyuluhan atau 

pengarahan lainnya, terutama kaitannya dengan pengembangan 

kegiatan wisa tao 

(1). AKSESIBILITAS 

Dalam upaya mengembangkan kawasan Parangtritis 

sebagai daerah tujuan wisata di Yogyakarta" prospek 

keberhasi1anya akan mudah tercapai ap[abila dilakukan 

secara terkait dengan obyek wisata lain disekitarnya, 

terutama apabila hal ini dilakukan dengan tujuan untuk 

menambah lama tinggal wisatawan. Oleh karena itu, 

rangkaian perjalanan wisata secara paket bertema 

(thematic tour) ataupun secara paket kunjungan sehari 

(one day tour) merupakan cara yang tepat yang dapat 

dipilih sebagai langkah pengembangannya. 
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- Untuk pengembangan kawasan Parangtritis, jalur kedua 

yang melalui perbukitan merupakan potensi yang dapat 

digali dan dimanfaatkan untuk lebih memberi suguhan 

rinupa yang lebih memikat. 

Usulan pengembangan lebih lanjut adalah: 

a.	 Perlu diolahnya kondisi pertigaan disebelah 

kali Opak yang merupakan percabangan jalur 

jalur alternatif. 

jembatan 

lama dan 

b.	 Perlu dikembangkannya geometri dan perlengkapan jalan 

pada jalur alternatif. 

(2). PEMANFAATN RUANG 

Dengan kondisi yang ada sekarang dimana terjadi 

kecenderungan pemusatan pemanfaatan ruang serta 

pertumbuhan bangunan yang tidak teratur, maka perlu 

kiranya dilakukan penataan dan pengaturan kembali 

pemanfaatAn ruang-ruang yang ada. 

a.	 Ruang Penerima 

Alternatif yang terbaik untuk mengatasi masalah pada 

ruang penerima adalah dengan mengembalikan wajah area 

kebentuk alaminya yaitu hamparan gumuk pasir. Elemen alam 

yang tetap dipertahankan adalah Monumen Sudirman, 

sedangkan Plaza yang ada sekarang diganti dengan penam

pilan baru yang lebih berkesan alamiah. 

b.	 Area Parkir
 

Pada langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan
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membenahi fasilitas yang telah ada kemudian sebagai 

kelanjutannya adalah perlu segera dibangun kantong

kantong parkir pada beberapa tempat disekitar obyek 

wisata yang ada. 

c.	 Pemanfaatan Area Pantai 

Mengingat adanya perbedaan perilaku antara Wisnu dan 

. Wisman	 sehingga diperlukan pembagian area pemanfaatan 

pantai diantaranya Kawasan Pantai Parangkusumo dan 

Pantai Parangtrltls Terutama diperuntukan bagi wisatawan 

nusantara dengan pertimbangan bahwa kawasan tersebut 

merupakan tempat dimana terdapat beberapa petilasan, 

serta tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan prosesi 

(labuhan,Suran) yang erat hubungannya dengan budaya jawa. 

Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan bagi wisata

wan manca negara untuk juga mengunjungi kawasan ini, 

mengingat kegiatan prosesi yang dilakukan merupakan 

atraksi yang langka bagi mereka. 

Kawasan pantai Parangendog (dibalik bukit) diperuntukan 

bagi wisatawan mancanegara dengan pertimbangan kondisi 

yang ada sekarang memang mendukung bagi jenis wisatawan 

ini. 

d.	 Mintakat Gumuk Pasir 

Menglngat mintakat gumuk pasir yang dapat berpindah

pindah (dune) merupakan ciri khas pantai Parangtritis yang 

tidak dimiliki oleh pantai lainnya, maka dalam penataan 

kawasan perlu ditata agar jangan banyak jalan atau 
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bangunan yang menerjang kawasan gumuk pasir. Karena 

kondisi pada saat ini hampir punah akibat tertutup 

bangunan yang justru kurang bermanfaat maka pada area 

ini diusulkan untuk menjadi area bebas bangunan. 

4.6.2.	 Karakteristik Fasilitas Akomodasi Wisata Alam Pantai 

(FAWAP) 

Alam pantai yang menyajikan panorama alam spesifik, meru

pakan pendukung suasana alam bagi tempat menginap wisatawan 

yang beristirahat serta melakukan kegiatan rekreasi. 

a.	 Tuntutan kegiatan wisatawan yang menginapa atau beristira

hat. 

Dalam beristirahat, wisatawan membutuhkan suasana lingkungan 

yang tenang dan segar untuk mengembanlikan kondisi tubuhnya 

setelah melakukan kegiatan rekreasi/aktif pada obyek-obyek 

wisata disekitarnya. 

Tempat menginap juga menyajika obyek wisata alam pantai, 

sehingga wisatawan yang menginap dapat melakukan kegiatan 

rekreasi (pasif maupun aktif) di komplek penginapannya. 

b.	 Dari tempat menginap dapat dilakukan perjalanan keobyek

obyek yang lain dengan mudah dan pencapaian merata serta 

mudah mendapatkan fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan 

sehari-hari. 

c.	 Tuntutan FAWAP sebagai wadah kegiatan rekreasi. 

Dalam rekreasi pengunjung membutuhkan suasana rekreatif 

(lepas dari kegiatan rutin yang membosankan), bebas santai 
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dan	 dinamis (tidak mono ton). 

d.	 Motifasi kegiatan wisatawan, yaitu untuk pariwisata kesehatan 

dan olah raga. sehingga FAWAP yang direncanakan memenuhi 

aspek tersebut. Pada dasarnya wisatawan yang akan menginap 

mempunyai motivasi yang sarna yaitu untuk istirahat atau 

menetap sementara. 

e. Program kegiatan FAWAP. 

Program kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 

- Keglatan utama, yaitu kegiatan yang menginap berupa tidur, 

istirahat dalam ruang atau menikmati panorama alam atau 

relaksasi. 

- Kegiatan penunjang, dibedakan menjadi dua: 

,.,	 Kegiatan rekreasi, meliputi rekreasi olah raga (tenis, 

renang, mai layang-layang, volly pantai, layang gantung, 

memancing, berjalan-jalan dipantai) dan rekreasi alam 
I 

(menikmati panorama laut dengan duduk-duduk santai 

dipasir, atau di gardu pemandangan). 

,., Kegiatan pelayanan, penyediaan kebutuhan makan minum, 

persewaan alat pancing, penjualan souvenir. 

- Keglatan pengelolaan, berupa kegiatan yang mengatur terse

lenggaranya semua kegiatan FAWAP. 

f.	 Fasilitas Dalam FAWAP. 

Fasilitas yang perlu disediakan dalam FAWAP berdasarkan 

program kegiatan yang ada adalah: 

- Fasilitas utama (penginapan), yaitu berupa Cottage, yang 

terdiri dari ruang tidur, istirahat, menikmati panorama 

13? 
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alam	 dalam ruang, teras, km/we. 

- Fasilitas Penunjang, meliputi: 

Kolam renang, Lapangan tenis, Tempat memancing, Gardu 

Pandang, Taman, Restouran, Tempat yang disewakan, Tempat 

duduk di pantai. 

- Service, meliputi: 

Area parkir, km/we umum, ruang mekanikal dan elektrikal, 

musholla. 

- Fasilitas Pengelolaan, meliputi: 

Ruang pimpinan, administrasi, pengawasan/keamanan, pemeli

haraan, gardu jaga. 

4.6.3.	 Elemen-Elemen Alam Faktor Penentu Peraneangan FAWAP. 

Elemen alam (pantai) dibedakan menjadi dua golongan: 

- Elemen alam penunjang: 

Elemen alam pantai yang bisa ditata dalam peraneangan 

untuk mendapatkan suasana yang dibl1tl1hkan, seper.ti: 

Vegetasi, Batuan dan Air. 

-	 Elemen lam penentu: 

Elemen alam pantai yang tidak bisa ditata, seperti: 

Alunan ombak laut, angin laut, lintasan sinar matahari, 

perbukitan (kontur yang kuat/rapat) dan view. 

Elemen alam ini tidak bisa ditata dalam peraneangan, tetapi 

justru peraneanganlah yang harus menyesuaikan dengan 

elemen alam ini. Oleh karenanya dalam pendekatan untuk 

suatu bangunan FAWAP yang harmonis dengan alam ling
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kungannya, maka elemen alam ini sangat besar pengaruhya 

bagi faktor penentu perancangan bangunan yang harmonis 

dengan alam lingkungan pantai. 

Potensi alam pantai Parangtritis yang berupa: 

- Keadaan kontur tanah 

- Pasir pantai 

- Batuan/karang 

- Vegetasi 

- Iklim 

- struktur tanah 

- Air dan panorama laut 

dimanfaatkan sebagai faktor penentu dalam merancang bangu

nan fawap yang beradaptasi (sesuai dan harmonis) dengan 

lingkungan alam pantai Parangtritis, serta untuk menciptakan 

suasana ketenangan, kesegaran, kebebasan dan kedinamisan 

lingkungan FAWAP. 

I
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