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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi

1.1.1 Definisi Judul

Untuk mendapatkan gambaran tentang pengertian “TAMAN

WISATA MANGROVE DAN BUDIDAYA IKAN KOTA KENDAL”,

maka perlu diketahui tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut:

Taman Wisata : Taman Wisata adalah wisata yang

memiliki keindahan alam, baik keindahan

nabati, hewani,maupun alam itu sendiri

yang mempunyai corak khas untuk

dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi

dan kebudayaan (Kamus Besar Bahasa

Indonesia)

Mangrove : Mangrove adalah tumbuhan yang hidup di

daerah pasang surut. Hutan mangrove atau

bakau adalah tipe hutan yang secara alami

dipengaruhi oleh pasang surut air laut,

tergenang pada saat pasang naik dan bebas

dari genangan pada saat pasang rendah

(Kusuma, 2002).

Budidaya Ikan : Usaha atau kegiatan yang berkaitan dengan

pembiakan ikan sampai pada kegiatan

pemasaran dari hasil pembiakan itu sendiri

(Wheaton, 1997).

Kendal : Salah satu wilayah Kabupaten di Jawa

Tengah. Batas wilayah Kabupaten Kendal

secara administrative dapat diuraikan

sebagai berikut: Sebelah Utara: Laut Jawa.

Sebelah Timur: Kota Semarang. Sebelah
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Selatan: Kabupaten Semarang dan

Temanggung. Sebelah Barat: Kabupaten

Batang (sumber:

http://seputarkabupatenkendal.blogspot.

com).

1.1.2 Definisi Keseluruhan Judul

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa “Taman Wisata

Mangrove dan Budidaya Ikan di Kota Kendal” adalah suatu kawasan

wisata dengan komunitas tumbuhan yang berada di daerah pasang surut

yang dilengkapi dengan kegiatan/usaha mengembang biakan ikan di Kota

Kendal sebagai kawasan yang memanfaatkan potensi sumberdaya alam,

baik dalam keadaan alami maupun budidaya.

1.2 Latar Belakang

Kota Kendal adalah kota yang memiliki beragam jenis potensi

bisnis yang menjanjikan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal

mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Yaitu dengan tiga potensi

yang menjadi unggulan, seperti perikanan dan kelautan, pertanian dan

perkebunan, juga sektor pariwisata yang mulai dikenal masyarakat luas

(UKM, 2013).

Letak Kabupaten Kendal juga strategis, yaitu berada di jalur

Pantura. Hal ini memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat

setempat untuk melakukan sebuah bisnis, seperti halnya pada penduduk

yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Produksi ikan di daerah

Kendal bisa dikatakan melimpah, sebab dari tahun ke tahun produksi ikan

semakin meningkat. Tak jarang para pendatang gencar mencari ikan segar

dari hasil tangkapan para nelayan. Oleh sebab itu, Kota Kendal terdapat

banyak tambak untuk membudidayakan ikan.

Tambak adalah lahan yang digunakan untuk melakukan budidaya

perairan. Terletak tak jauh dari laut dan air asin atau payau, merupakan
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campuran antara air laut dan air tawar (Herawati, 2008). Tambak semakin

tahun semakin banyak diminati karena hasil dari budidaya sudah sangat

membantu kebutuhan perekonomian sehingga tidak jarang pembudidaya

melakukan pelebaran tambak. Pelebaran tambak tersebut dapat dinilai

positif dan negatif. Nilai positifnya, dapat dilihat dari peningkatan

perekonomian masyarakat. Sedangkan ditinjau dari sisi negatifnya,

maraknya pelebaran tambak akan memberikan peluang besar terjadinya

abrasi laut.

Abrasi dapat dikatakan sebagai suatu kejadian pengikisan pantai

akibat gelombang dan arus laut yang kuat dan sifatnya merusak. Hal ini

bisa terjadi apabila keseimbangan alam di daerah pantai mulai terganggu

dan dikategorikan sebagai salah satu bencana akibat ketidakseimbangan

ekosistem di dalamnya. (sumber: jokowinarno.id)

Penyebab terjadinya abrasi digolongkan menjadi dua, yaitu (1)

Faktor Alam, disebabkan karena angin yang bertiup kencang

menimbulkan gelombang sehingga dapat mengikis daerah pantai. (2)

Faktor Manusia, maraknya penebangan pohon bakau.

Kota Kendal merupakan kota yang juga mempunyai potensi

dalam pengembangan mangrove, namun dari tahun ke tahun populasi

mangrove semakin sedikit akibat penebangan yang melampaui batas tanpa

adanya pembaharuan dan sebagian lainnya digunakan untuk pelebaran

tambak. Ini disebabkan karena kurangnya penanganan dari pemerintah

tentang keberadaan mangrove. Kurangnya informasi dan pemahaman dari

masyarakat tentang pentingnya mangrove juga menjadi kendala

kelestarian dan keselamatan kawasan pesisir terhadap abrasi.

Perlu diadakan penyeimbangan antara budidaya ikan dengan

penanaman pohon-pohon bakau. Selain untuk mencegah abrasi, kawasan

ini dapat pula dijadikan kawasan yang bernilai ekonomis. Yaitu dengan

penataan kawasan menjadi obyek wisata yang mengunggulkan wisata

mangrove dan budidaya ikan sebagai penunjang. Wisata tersebut menjadi

sebagai salah satu ekosistem wilayah pesisir dan lautan yang sangat
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potensial bagi kesejahteraan masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial,

dan lingkungan hidup.

Dengan kehadiran mangrove dan budidaya ikan ini juga dapat

dimanfaatkan sebagai kawasan yang digunakan untuk memperoleh

informasi tentang mangrove dan budidaya ikan. Dibalut konsep rekreatif-

edukatif, kawasan ini menjadi area wisata pintar dengan mengikutsertakan

masyarakat dalam membantu pengembangan kawasan taman mangrove

dan budidaya ikan tersebut. Yaitu dengan (1) penggunaan jasa, seperti

memberikan informasi dalam melakukan pembibitan kepada pengunjung,

menjadi tour guide, melakukan wisata menggunakan sampan, dan lain-

lain. (2) Produk, yaitu masyarakat berkontribusi dalam mengolahan

produk. Seperti, menghasilkan mutu ikan hasil pengembangbiakan,

membuat masakan khas dan mengolah masakan untuk oleh-oleh.

Dengan konsep sederhana tetapi fasilitas memadai. Mulai dari

menjelajahi taman mangrove di jalan setapak, berkeliling dengan perahu,

hingga pembibitan mangrove dan budidaya ikan. Memberi informasi

tentang pengembangbiakan ikan yang baik. Memberikan fasilitas istirahat

untuk sekedar duduk maupun makan.

Kawasan ini berfungsi sebagai pusat informasi dan penelitian

yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, pelestarian dan

konservasi ekosistem daerah pesisir tanpa mengganggu keberadaan

ekosistem itu sendiri secara signifikan.
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1.3 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh perumusan

masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana menata Taman Wisata Mangrove dan Budidaya Ikan ini

menjadi kawasan wisata kreatif dan menjadikan kawasan tersebut

menjadi desa pembelajaran mangrove dan budidaya ikan di Kota Kendal?

2. Bagaimana konsep desain yang akan diterapkan pada Taman Wisata

Mangrove dan Budidaya Ikan tersebut?

1.4 Tujuan dan Sasaran

1.4.1 Tujuan

Pengembangan mangrove dan budidaya ikan ini dianggap belum

maksimal karena kurangnya pengelolaan dari pemerintah maupun dari

masyarakat setempat. Salah satu langkah pengembangannya yaitu perlu

diadakan penataan kawasan taman wisata mangrove dan budidaya ikan.

Penataan kawasan menggunakan pendekatan karakteristik yang mengarah

pada kesuksesan dalam penataan kawasan wisata tepi air untuk mencapai

perancangan kawasan yang baik.

1.4.2 Sasaran

Sasaran yang akan dicapai adalah menyusun, merumuskan dan

merancang Taman Wisata Mangrove dan Budidaya Ikan Kota Kendal dengan

menciptakan suatu kawasan wisata dengan pendekatan ramah lingkungan.

1.5 Lingkup Pembahasan

a. Batasan materi terfokus pada penataan Taman Wisata Mangrove dan

Budidaya Ikan sebagai kawasan wisata alami yang memiliki

keterpaduan dengan lingkungan sekitarnya dan memenuhi kebutuhan

fasilitas, sarana, dan prasarana bagi pengunjung dan pengelola fasilitas

tersebut. Dengan Wisata Mangrove sebagai fokus utama dan budidaya

ikan sebagai penunjang di kawasan wisata tersebut.
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b. Batasan lokasi site yaitu di daerah pesisir pantai Kartikajaya Kendal

c. Batasan tujuan Taman Wisata Mangrove dan Budidaya Ikan yaitu

sebagai wadah masyarakat dalam kegiatan edukasi rekreasi yang

bernuansa alam

d. Batasan pendekatan konsep adalah penataan Taman Wisata Mangrove

dengan konsep rekreatif edukatif yang ramah lingkungan dan

mengembangkan desa untuk kegiatan pembelajaran mangrove dan

budidaya ikan.

1.6 Metode Pembahasan

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan dokumentatif,

yaitu dengan cara mengumpulkan data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu data sekunder yang digunakan sebagai acuan

dalam perencanaan dan perancangan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu dialog langsung dengan pelaku aktifitas. Hal ini

dilakukan untuk menggali data mengenai berbagai hal yang berkaitan

dengan topik.

c. Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan

pendataan langsung di lokasi.
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1.7 Pola Pikir

1.8 Sistematika Penulisan

Metode pembahasan dalam penyusunan Studio Konsep Perancangan

Arsitektur ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab 1 merupakan gambaran umum tentang fenomena mengenai topik

yang diangkat. Membahas tentang:

1.1 Deskripsi

1.2 Latar belakang

1.3 Rumusan Permasalahan

1.4 Tujuan dan Sasaran

1.5 Lingkup Pembahasan

1.6 Metode Pembahasan

1.7 Sistematika Penulisan

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisikan tentang teori-teori dan dasar-dasar sumber data yang berkaitan

dengan topik penelitian. Seperti berikut:

1.9 Tinjauan Mangrove

1.10 Tinjauan Budidaya Ikan

1.11 Tinjauan Kawasan Wisata Tepian Air

Potensi

Wisata
Kreatif

Penataan
Kawasan

Ramah
Lingkungan

Menciptakan taman
wisata dan desa
pembelajaran
mangrove dan

budidaya ikan kota
Kendal yang ramah

lingkungan
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1.12 Tinjauan Kawasan Ramah Lingkungan

1.13 Tinjauan Wisata Kreatif

1.14 Studi Banding Taman Mangrove Morosari Demak

BAB III Gambaran Umum Lokasi Perencanaan (Data)

Berisikan tentang lokasi/data fisik, data non fisik, dan gagasan perancangan.

3.1 Sekilas Tentang Kota Kendal

3.2 Sekilas Tentang Kecamatan Patebon

3.3 Sekilas Tentang Kartikajaya

3.4 Data Sumberdaya Alam (Mangrove)

BAB IV Analisis Pendekatan dan Konsep Perencanaan dan

Perancangan

Menganalisis hasil observasi dengan literatur yang sesuai dengan obyek

penelitian, agar mengetahui apakah obyek yang diteliti sesuai standar.

Daftar Pustaka


