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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Judul 

Revitalisasi Objek Wisata Pantai Teluk Penyu sebagai Ikon Kabupaten 

Cilacap 

1.2 Pengertian Judul 

Revitalisasi : Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai 

lahan/kawasan melalui pembangunan kembali dalam 

suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi 

kawasan sebelumnya. (Permen Pekerjaan Umum No. 

18 Tahun 2018 Pasal 1) 

Objek Wisata : Perwujudan dari ciptaan manusia, tata hidup, seni 

budaya serta sejarah bangsa dan tempat keadaan 

alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi. 

(Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1979). Dari 

pengertian tersebut dapat diketahui bahwa objek 

wisata adalah segala sesuatu yang menjadi daya tarik 

dan mampu menarik minat untuk datang ke tempat 

tertentu. (Sarah Fadlillatunnisa A, 2018) 

Pantai Teluk Penyu : Pantai Teluk Penyu sebagai objek wisata adalah 

daerah antara daratan dan lautan (samudra hindia) 

yang berada di teluk penyu. Pantai ini terletak di 

wilayah Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten 

Cilacap, Jawa Tengah. Kawasan ini sering 

dikunjungi oleh banyak orang untuk berwisata. 

(Sarah Fadlillatunnisa A, 2018) 
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Ikon : Ikon dalam arsitektur sama dengan simbol yang 

berarti tanda pengenal yang tetap (menyatakan sifat, 

keadaan, dan sebagainya). 

(www.kbbi.kemdikbud.go.id, diakses 1 September 

2018 pukul 20.24) 

Kabupaten Cilacap :Sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. 

Kabupaten ini berada disisi paling barat Jawa Tengah 

berbatasan langsung dengan Jawa Barat. 

Revitalisasi Objek Wisata Pantai Teluk sebagai Ikon Kabupaten adalah upaya 

untuk mengembangkan kawasan Pantai Teluk Penyu dan meningkatkan 

fungsi dan nilai yang sebelumnya sudah ada sehingga menjadikannya sebagai 

ikon Kabupaten Cilacap. Pengembangan ini dilakukan untuk merubah 

tampilan Pantai Teluk Penyu menjadi lebih baik dengan menata kembali 

kondisi kawasan dan menciptakan penggambaran baru yang lebih unik 

terhadap Pantai Teluk Penyu agar lebih menarik dan mampu meningkatkan 

nilai-nilai yang sudah ada di kawasan tersebut. 

1.3 Latar Belakang 

1.3.1 Pantai Teluk Penyu sebagai Objek Wisata Unggulan Kabupaten Cilacap 

Pantai adalah dataran landai yang merupakan batasan antara lautan dan 

daratan. Sedangkan, objek wisata pantai adalah kawasan diantara lautan dan 

daratan yang memiliki daya tarik untuk dikunjungi. Objek wisata pantai 

termasuk dalam objek wisata alam. Pantai sebagai objek wisata biasanya 

memiliki ciri khusus antara lain adanya area untuk menikmati keindahan 

pantai dan laut, adanya wahana air di tepi pantai dan tersedianya makanan, 

minuman dan souvenir dengan nuansa laut (Sarah F.A,2018). 

Sebagai daerah yang berada di sebelah selatan Pulau Jawa dan berbatasan 

langsung dengan Samudera Hindia, Kabupaten Cilacap memiliki banyak 

pantai. Salah satu pantainya adalah Pantai Teluk Penyu. Pantai Teluk Penyu 

terletak di Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. 

Pantai ini berjarak 2 Kilometer dari pusat Kota Cilacap.  

http://www.kbbi.kemdikbud.go.id/
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Pantai ini mengandalkan keindahan alam tepi pantai sebagi daya tarik utama 

selain itu  Panorama Pulau Nusakambangan dan Kapal Tanker pengangkut 

minyak yang menjadi pemandangan khas pantai ini. Pantai ini berpasir dan 

banyak ditumbuhi pepohonan sehingga memberikan rasa keteduhan bagi para 

pengunjung.1 

 

Gambar 1. Panorama Pantai Teluk Penyu 

Sumber : http://www.objekwisatapopuler.com/5-objek-wisata-cilacap-terpopuler-

dan-teristimewa.html 

Pantai ini yang menjadi unggulan wisata kabupaten ini. Hal ini dapat dilihat 

jumlah pengunjung yang datang. Pantai Teluk Penyu menjadi objek wisata 

yang paling banyak dikunjungi dibandingkan objek wisata lain di Kabupaten 

Cilacap. 

Tabel 1. Jumlah Wisataan 

Objek Wisata 
Banyaknya Wisatawan 

2012 2013 2014 2015 2016 

THR Teluk Penyu 270.996 200.023 251.350 212.729 203.304 

Benteng Pendem 81.655 68.983 87.936 72.364 84.846 

Air Panas Cipari 4.127 5.266 8.888 8.961 14.178 

Pantai Widara Payung 76.783 70.948 105.001 101.619 102.771 

Pantai Ketapang Indah 6.466 6.702 6.814 10.294 4.343 

Pantai Sodong 3.500 4.774 4.006 6.064 5.848 

Wisata Wana Selok 14.802 12.292 10.829 5.578 61.992 

Pantai Sedayu 6.324 5.361 3.500 2.260 2.029 

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap  

                                                           
1 http://pariwisata.cilacapkab.go.id/index.php?pilih=hal&id=14  

http://www.objekwisatapopuler.com/5-objek-wisata-cilacap-terpopuler-dan-teristimewa.html
http://www.objekwisatapopuler.com/5-objek-wisata-cilacap-terpopuler-dan-teristimewa.html
http://pariwisata.cilacapkab.go.id/index.php?pilih=hal&id=14
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1.3.2 Kondisi Sarana dan Prasaran Pantai Teluk Penyu 

Pantai Teluk Penyu sebagai tempat wisata yang diunggulkan oleh pemerintah 

Kabupaten Cilacap masih sangat kekurangan fasilitas sarana dan prasarana. 

Dari hasil penelitian ketersediaan sarana dan prasarana wisata Pantai Teluk 

Penyu hanya mampu memenuhi sekitar 68,75% dari standar minimum (Sarah 

Fadlillatunnisa A, 2018). Masih banyak hal yang belum terpenuhi seperti 

akomodasi, transportasi, sarana kesehatan dan sarana pendidikan.  

Menurut penelitian Sarah Fadlillatunnisa A. (2018 : 34-47) sarana dan 

prasarana yang tersedia disana juga masih belum sesuai dengan peraturan dan 

standar, baik dalam jumlah dan kondisinya seperti jumlah mushola dan 

masjid yang kurang, papan penanda yang tidak sesuai standar, kondisi jalan 

dan sirkulasi yang kurang baik, dan masih banyak lagi. 

Berdasarkan hasil penelitian Objek Wisata Pantai Teluk Penyu masih perlu 

pembenahan dan penataan agar dapat memenuhi standar. Jika pemenuhan 

standar dapat dipenuhi maka akan meningkatkan kenyamanan pengunjung 

dan dapat menarik lebih banyak pengunjung. 

1.3.3 Wacana Pemerintah Kabupaten Cilacap “Cilacap to be Singapore of 

Java” 

Pemerintah Kabupaten Cilacap sedang mulai mempersiapkan diri untuk 

mewujudkan wacana “Cilacap to be Singapore of Java”. Wacana ini muncul 

karena Kabupaten Cilacap sedang dipersiapkan sebagai Pusat Kegiatan 

Nasional dan salah satu kota industri/bisnis di Indonesia yang berada dibagian 

selatan Pulau Jawa. Hal ini disampaikan oleh bupati cilacap dalam 

wawancaranya dengan media di event Cilacap Expo tahun 2016. 

Pemerintah bahkan sudah menyusun rencana untuk mewujudkannya seperti 

menyiapkan 32.000 hektar tanah yang akan dijadikan kawasan industri/bisnis 

di Bengawan Donan, membangun tol laut dari Cilacap-Yogyakarta dan 

Cilacap-Ciamis, pembangunan jalan tol Tasikmalaya-Cilacap-Yogyakarta, 
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membangun PLTU dan meningkatkan fungsi pelabuhan Tanjung Intan dan 

Bandara Tunggul Wulung yang merupakan simpul transportasi. 

Untuk mewujudkan wacana “Cilacap to be Singapore of Java” pemerintah 

mulai terus membangun banyak infrastruktur untuk mendukung kesiapan 

wilayah Kabupaten Cilacap sebagai kota maju dimasa depan.2  

Pembangunan dilakukan diberbagai sektor seperti sarana prasarana pertanian, 

pendidikan, kesehatan, pasar-pasar, terminal dan juga pariwisata. 

Pembangunan ini bertujuan agar Kabupaten Cilacap akan dapat lebih terbuka. 

Pembangunan ini juga membuat perekonomian Cilacap dapat lebih 

berkembang dan mampu mendukung perekonomian negara. 

1.3.4 Pentingnya membangun industri pariwisata di kota industri 

Setiap daerah di Indonesia sedang berlomba-lomba untuk membangun sektor 

pariwisata. Hal ini dilakukan karena sektor pariwisata dapat memberikan 

banyak keuntungan bagi daerah. Perkembangan pariwisata dapat 

menghasilkan investasi, menghadirkan lapangan kerja dan lain-lain. 

Menurut Rizal Ramli saat menjabat Menteri di Kementerian Koordinator 

Bidang Kemaritiman Republik Indonesia tahun 2015, sebagai sebuah kota 

yang mengunggulkan kemajuan sektor industri, sektor pariwisata dapat 

menjadi jembatan penghubung untuk terciptanya link investasi dan 

menciptakan ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan kembali industri-

industri kreatif.3 

Kota yang memiliki banyak industri/bisnis maka akan menampung banyak 

pekerja untuk menjalankan kegiatan industri mereka maka dari itu jumlah 

orang yang tinggal di kota tersebut akan meningkat. Semakin meningkatnya 

jumlah orang yang tinggal dalam suatu kota maka akan pula meningkatkan 

                                                           
2 https://radarbanyumas.co.id/tag/cilacap-to-be-singapore-of-java/  
3 http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/GNG92Ark-4-alasan-mengapa-sektor-pariwisata-

dianggap-sektor-penting  

https://radarbanyumas.co.id/tag/cilacap-to-be-singapore-of-java/
http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/GNG92Ark-4-alasan-mengapa-sektor-pariwisata-dianggap-sektor-penting
http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/GNG92Ark-4-alasan-mengapa-sektor-pariwisata-dianggap-sektor-penting


6 

 

jumlah kebutuhan untuk berwisata sebagi sarana untuk melepas lelah setelah 

bekerja.4 

Pembangunan pariwisata sangat perlu dilakukan di kota yang sedang 

mengembangkan industrinya. Pembangunan pusat-pusat industri di kota 

industri juga harus dibarengi dengan banyak pembangunan, salah satunya 

adalah pembangunan industri pariwisata. 

1.4 Rumusan Permasalahan 

1.4.1 Permasalahan 

Bagaimana konsep revitalisasi Objek Wisata Pantai Teluk Penyu agar mampu 

menggambarkan konsep Kabupaten Cilacap sebagai kota industri dan pusat 

kegiatan nasional yang berwacanakan “Cilacap to be Singapore of Java”, 

sehingga kawasana Objek Wisata Pantai Teluk Penyu menjadi ikon 

Kabupaten Cilacap. 

1.4.2 Persoalan 

1. Menentukan bangunan apa saja yang harus di revitalisasi. 

2. Menentukan bagaimana penataan kawasan yang agar kawasan sesuai 

sebagai Objek Wisata berstandar nasional atau internasional. 

3. Bagaimana cara menjadikan kawasan objek wisata Pantai Teluk Penyu 

menjadi ikon Kabupaten Cilacap yang berwacanakan “Cilacap to be 

Singapore of Java”. 

1.5 Tujuan dan Sasaran 

1.5.1 Tujuan 

Menghasilkan kawasan Objek Wisata Pantai Teluk Penyu yang sesuai dengan 

standar dan sesuai dengan wacana pemerintah sehingga mampu menjadi Ikon 

Kabupaten Cilacap berwacanakan “Cilacap to be Singapore of Java”. 

1.5.2 Sasaran 

Menyusun konsep revitalisasi kawasan Pantai Teluk Penyu Cilacap yang 

berupa : 

                                                           
4 https://www.kompasiana.com/wildanshauqi/552fbfbc6ea834ac298b4610/pengaruh-

pertumbuhan-penduduk-terhadap-perkembangan-sosial-dan-kebudayaan  

https://www.kompasiana.com/wildanshauqi/552fbfbc6ea834ac298b4610/pengaruh-pertumbuhan-penduduk-terhadap-perkembangan-sosial-dan-kebudayaan
https://www.kompasiana.com/wildanshauqi/552fbfbc6ea834ac298b4610/pengaruh-pertumbuhan-penduduk-terhadap-perkembangan-sosial-dan-kebudayaan
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1. Konsep revitalisasi bangunan di objek wisata yang mendukung wacana 

“Cilacap to be Singapore of Java”. 

2. Konsep perencanaan dan perancangan penataan kawasan daerah tujuan 

wisata yang sesuai dengan standar. 

3. Merencanakan ikon di kawasan Pantai Teluk Penyu. 

1.6 Lingkup dan Batas Pembahasan 

1.6.1 Lingkup Pembahasan 

Pembahasan di fokuskan pada permasalahan arsitektur kawasan dalam 

merencanakan revitalisasi kawasan objek wisata Pantai Teluk Penyu sebagai 

ikon wisata Kabupaten Cilacap yang diharapkan dapat di capai berdasarkan 

data data yang diperoleh. Sedangkan hal hal di luar disiplin ilmu arsitektur 

akan dibahas secara garis besar. 

1.6.2 Batasan Pembahasan 

Pembahasan menitik beratkan pada penyusunan dan penrencanaan konsep 

revitalisasi objek wisata Pantai Teluk Penyu sebagai ikon Kabupaten Cilacap, 

yang meliputi : Penentuan tapak, zoning kawasan, aksesibilitas dalam 

kawasan, kebutuhan ruang, tata massa bangunan, estetikan bangunan dan 

dengan mempertimbangkan kontekstualitas terhadap kawasan termasuk pada 

pengunaan meterial dan orientasi bangunan. 

1.7 Keluaran 

Keluaran yang dihasilkan berupa konsep perencanaan dan perancangan 

revitalisasi Objek Wisata Pantai Teluk Penyu sebagai ikon Kabupaten 

Cilacap. 

1.8 Metode Pembahasan 

1.8.1 Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi Lapangan  

Teknik pengamatan langsung terhadap semua aspek yang berhubungan 

tentang kondisi kawasan Objek Wisata Pantai Teluk Penyu 
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2. Wawancara  

Melakukan proses tanya jawab dengan pihak-pihak yang berhubungan 

dengan masyarakat maupun pemerintahan untuk mendapatkan informasi.  

3. Studi Banding  

Kegitan meninjau sebuah objek yang berkaitan dengan topik yang diangkat 

guna mendapatkan gambara mengenai perencanaan dan pengembangan 

topik.  

4. Studi Literatur  

Mengumpulkan refrensi teori yang berkaitan dengan topik perencanaan 

revitalisasi kawasan objek wisata tepi pantai yang bersumber dari buku, 

media cetak maupun media elektronik untuk mendukung penyusunan. 

1.8.2 Analisa dan Sintesa 

1. Analisa 

Mengidentifikasi segala bentuk permasalahan dan potensi berdasarkan data 

data yang diperoleh selanjutnya di analisa berdasarkan teori-teori dan ditarik 

kesimpulan. 

2. Sintesa 

Kesimpulan dari analisa yang merupakan inti dari pembahasan yang akan 

digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan konsep rancangan. 

3. Konsep 

Konsep perencanaan dan perancangan yang dihasilkan mengenai 

revitalisasi objek wisata Pantai Teluk Penyu sebagai ikon Kabupaten 

Cilacap. 

1.9 Metode Pembahasan 

Bab I  :Pendahuluan 

Berisi tentang uraian judul, latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan, metode pembahasan dan 

sistematika penulisan. 
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Bab II  :Tinjauan Pustaka 

Membahas tentang konsep-konsep revitalisasi kawasan, daerah 

tujuan wisata, objek wisata, kawasan dan bangunan tepi pantai, teori 

tentang ikon kawsan/bangunan, peraturan daerah terkait pariwisata. 

Bab III :Tinjauan Lokasi Perencanaan 

Membahas tentang tinjauan umum mengenai objek wisata Pantai 

Teluk Penyu, meliputi kondisi geografis, jumlah pengunjung, 

fasilitas yang ada, potensi pariwisata, transportasi dan lain-lain 

meliputi rencana pengembangan kawasan. 

Bab IV : Analisis Pendekatan dan Konsep Perancangan 

Membahas tentang penyusunan konsep desain perencanaan dan 

perancangan yang didalamnya mencakup analisis pendekatan dan 

konsep seperti : penentuan tapak, analisis kegiatan, konsep ruang, 

analisis konsep material, analisis konsep tata masa bangunan serta 

analisis konsep tampilan bangunan. 

 

 

 

 

 

  


