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PERANCANGAN KAMPUNG NELAYAN DI DESA BANDENGAN-KENDAL 

SEBAGAI MINAPOLITAN DENGAN PENDEKATAN DESA WISATA 

 

Abstrak 

Indonesia merupakan negara kepualauan dengan banyak kekayaan berupa sumber 

perikanan yang besar. Banyak masyarakat yang mencari pekerjaan melalui laut juga 

sungai. Desa Bandengan adalah salah satu desa yang diampit Sungai Kendal, Laut 

Utara, dan tambak-tambak ikan bandeng. Sehingga banyak sekali mata pencaharian 

masyarakt yang berkecimpung di dunia perikanan. Mulai dari perikanan tangkap 

maupun perikanan budidaya. Sayangnya, Kondisi sungai yang kotor –kehitaman juga 

menjadi faktor yang menjadikan Desa Bandengan jauh dari kategori lingkungan 

sehat, sungai dan sub-sungai digunakan untuk membuang sampah sembarang dan 

untuk membuang hajat. Sehingga banyak ditemukan jamban-jamban liar di Desa 

Bandengan. Perancangan dan perencanaan kawasan Kampung Nelayan Desa 

Bandengan sebagai pusat minapolitan dengan pendekatan desa wisata bisa menjadi 

alternatif solusi perkembangan Desa Bandengan. Selain untuk meningktakan citra 

desa, juga dapat membangun perekonomian rakyat. 
Kata Kunci: Desa, Minapolitan, Nelayan, Perikanan, Wisata 
 

Abstract 

Indonesia is an archipelago with a lot of wealth in the form of large fisheries 

resources. Many people who seek work through the sea are also rivers. Bandengan 

Village is one of the villages that are sucked with the Kendal River, North Sea, and 

milkfish ponds. So that there are so many people living in the fisheries world. 

Starting from capture fisheries and aquaculture. But, the condition of the river is 

dirty, it is also a factor that makes Bandengan Village far from being healthy. Rivers 

and sub-rivers were used to dispose of garbage and to defecate. So that there were 

many wild latrines in Bandengan Village. The design and planning of the Bandengan 

Village Fisherman Village area as the center of the Minapolitan with a village tourism 

approach can be an alternative solution to the development of Bandengan Village. 

Keywords: Village, Fishery Village, Fisherman, Fisheries, Tourist. 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kendal merupakan kabupaten yang berada di sebelah utara Jawa Tengah, karena 

bersingunggungan dengan Laut Utara, sehingga Kendal dikenal dengan sebutan 
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daerah Pantura (Pantai Utara). Menjadikan Kendal kabupaten pesisir yang memiliki 

sumber daya dalam bidang perikanan yang dapat membantu perkembangan kab. 

Kendal, terutama di desa Bandengan. Desa yang memiliki luas 1.97km2 ini mata 

pencaharian penduduknya adalah sebagian besar nelayan, baik yang memiliki perahu 

sendiri maupun yang bekerja dengan orang lain (buruh) yaitu sekitar 540 orang.  

1.1.1. Kawasan Pesisir Bandengan merupakan Kawasan Kumuh 

Sungai dan laut yang menjadi bagian dari habitat Desa Bandengan selalu menjadi 

modal utama masyarakatnya untuk mencari nafkah. Menjadikan kawasan ini banyak 

memiliki tambak-tambak ikan, maupun perahu-perahu yang bersauh. Sungai yang 

mengalir dari arah selatan, menjadikan sungai jaringan kota yang menghubungkan 

pada pemberhentian terakhir air, yaitu Laut Utara. Sehingga sampah-sampah yang 

berasal dari hulu atau kecamatan-kecamatan lain terakumulasi di desa ini, tidak 

dipungkiri terdapat polusi bau yang berasal dari sungai, juga meyebabkan polusi 

visual. Bahkan masyarakat sekitar juga menjemur ikan pada tempat-tempat publik, 

seperti pada sepadan jalan, tanggul-tanggul sungai sehingga baunya menyeruak. 

Rumah-rumah tak memiliki cukup halaman yang mampu menampung ikan yang 

dijemur. 

1.1.2. Problematika Tepian Air Desa Bandengan 

Desa Bandengan memang tidak memiliki cukup pengaman untuk menangani masalah 

banjir rob. Dilihat dari tanggulnya, tanggul yang kurang tinggi, juga jebol dan tidak 

ada pohon-pohon di sepanjang tepian Sungai Kendal. Tanggul-tanggul roboh karena 

tingginya aktifitas masyarakat. Kebiasaan masyarakat untuk menjaga lingkungan dan 

kesehatan juga kurang, seperti membuang sampah dan buang hajat di sungai-sungai 

yang mengaliri Desa Bandengan. 

1.1.3. Potensi Desa Bandengan, Kendal 

Desa Bandengan memiliki banyak potensi, dari potensi sumber daya alamnya juga 

sumber daya manusianya. Namun, pemanfaatan potensi tidak optimal. Sumber daya 

alam berupa sungai yang indah berubah menjadi kotor, berair kehitaman, dipenuhi 

sampah-sampah plastik. Tanggul-tanggul yang dapat dijadikan tempat untuk 
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menikmati pemandangan sungai juga perahu-perahu yang bersauh roboh. Daerah 

gersang dan tidak ada pohon-pohon yang dapat menjadi barrier (batas) antara derah 

perairan dan darat. Sumber daya manusianya yang banyak memiliki keterampilan 

dalam mengolah hasil laut tidak difasilitasi dengan maksimal. Potensi terbesar yang 

masih dapat dipertahankan dari Desa Bandengan ini adalah tambak-tambak ikan 

budidayanya Jika menilik lebih jauh bagaimana potensi kedepannya, Desa 

Bandengan sudah memiliki embiro pariwisata. Sehingga selain dapat membantu 

mengembangan blue tourism untuk Kabupaten Kendal. 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis dapat merumuskan 

masalah: “bagaimana merancang Kampung Nelayan di Desa Bandengan-Kendal 

sebagai Minapolitan dengan Pendekatan Desa Wisata?” 

2. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam pembahasan laporan DP3A ini adalah: 

2.1. Observasi 

Melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk mendapatkan data, juga untuk 

mengetahui kondisi eksisting dan permasalahan-permasalahan yang terdapat pada 

site. 

2.2. Wawancara 

Setelah melakukan observasi, data diakurasikan kembali dengan melakukan 

wawancara dengan narasumber sebagai pemberi informasi. 

2.3. Studi Pustaka 

Mencari referensi teori yang berkaitan dengan perencanaan dan perancangan sebuah 

kampung nelayan yang bertujuan untuk dijadikan minapolitan yang bersumber dari 

aturan pemerintah, jurnal, artikel, buku maupun media elektronik untuk mendukung 

penyusunan laporan. 
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3. HASIL PEMBAHASAN 

3.1. Lokasi Site 

Desa Bandengan merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Kota Kendal. 

 

Gambar 1. Peta Desa Bandengan 

Sumber: Data Desa Bandengan, 2018 

 

Desa Bandengan  yang memiliki luas wilayah 1,97 km2 ini memiliki batasan wilayah, 

antara lain, sebelah utara dibatasi dengan Laut Jawa, sebelah selatan oleh Desa Ngilir, 

sebelah barat oleh Desa Balok, dan sebelah timur oleh Desa Karangsari. Kelurahan 

desa Bandengan sendiri, terdiri dari 4 RW (Rukun Warga) dan 32 RT (Rukun 

Tetangga). 

3.2. Gagasan Perencanaan 

Gagasan konsep perencanaan dan perancangan pada Kampung Nelayan Desa 

Bandengan, Kendal sebagai Minapolitan yang mengacu pada kaidah-kaidah 

perencanaan dan perancangan desa wisata dan sesuai dengan disiplin ilmu arsitektur 

dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. Dimana, mendeskripsikan analisa 

kondisi eksisting dengan usulan rencana dengan pendekatan-pendekatan yang justru 

berasal dari masalah itu sendiri. Seperti pada kondisi eksisting kawasan potensi akan 

banjir rob sangat tinggi. Sedimentasi sungai yang tinggi, juga tinggat kesehatan dan 

kebersihan lingkungan yang rendah. Sehingga menjadi kawasan yang 
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menyejahterakan masyarakatnya untuk mencapai desa berdikari. Menjadikan 

kawasan yang mengotimalkan dan merespon alam dengan menataan ulang kawasan. 

3.3. Gagasan Kampung Minawisata 

Desa wisata menjadi suatu hal yang menarik dan menjadi salah satu strategi untuk 

memajukan suatu kawasan desa. Minapolitan sebagi prinsip perkembangan suatu 

daerah, dapat menjadikan desa wisata konsep untuk mengemas minapolitan yang 

terkesan industrialis. Diluar itu, desa wisata bisa mengstimulus masyarakatnya untuk 

ekologis, cinta lingkungan dan menuju sustainable living. Kondisi ekonomi di Desa 

Bandengan dapat terus berlangsung karena banyaknya potensi perikanan yang sudah 

ada, yaitu dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Ini dapat berguna dengan 

baik untuk kesejahteraan dan kehidupan masyarakatnya dengan beberapa strategi, 

antara lain: 

a. Menejemen pengembangan Desa Bandengan sebagai minawisata 

Menejemen pengembangan desa dapat dilakukan dengan melibatkan potensi 

yang terdapat di Desa Bandengan dengan menentukan track wisata (pemetaan 

potensi). 

b. Mengeliminir masalah lingkungan dan pengolahan limbah. 

Kebiasaan masyarakatnya yang masih melakukan buang hajat di sungai (ODF 

– Open Defication Free) menjadikan desa ini terkesan kotor, sungai penuh 

akan sampah-sampah, sehingga direncanakan menejemen limbah, baik limbah 

rumah tangga maupun industri. Juga menejemen pengolahan air yang sangat 

dibutuhkan pada area minapolitan. 

c. Revitalisasi Sungai Kendal dan Bakau Barrier 

Banjir rob yang sering melanda desa ini sewaktu-waktu menjadikan aktivitas 

masyarakatnya terganggu, terutama aktivitas untuk menjalankan 

kelangsungan hidup mereka, seperti pergi melaut, membetulkan kapal, 

membuat kapal, menjemur ikan, mengolah ikan dan berdagang, juga untuk 

bertempat tinggal. Sehingga direncanakan revitalisasi Sungai Kendal yang 
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mengalami sedimentasi dan penanaman Bakau sebagai batas antara daratan 

dan perairan, yang sebelumnya tanggul di Desa Bandengan ini hancur dan 

tidak berfungsi. 

3.3. Analisa dan Konsep Perancangan 

Desa Wisata memiliki prinsip yang dapat dijadikan panduan untuk perencanaan dan 

perancangan sebuah embrio desa wisata. Perencanaan dan perancangan sebuah 

kawasan akan lebih mudah jika dikelompokkan sesuai dengan fungsinya, yaitu 

dengan zonasi fungsi kawasan. Sehingga kita temukan pola keterkaitan atau 

hubungan fungsi kawasan kampung nelayan Desa Bandengan. Perancangan kawasan 

desa wisata memiliki pola yang harus dibedakan, yaitu berdasarkan 3A (Attraction: 

Daya tarik, Atraksi; Accomodation: akomodasi; Amenity: keramah-tamahan). 

 

         

Gambar 2. Prinsip Desa Wisata 

Sumber: Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 1. Konsep Perancagan Desa Wisata dengan 3A 

Attraction Accomodation Amenity 

- Produksi Bandeng Presto 

- Produksi Bandeng Cabut 

Duri 

- Produksi Rengginan Duri 

- Produksi Kepiting Presto 

- Atmosfer perkampungan 

- Rebana performance art 

- Menikmati pemandangan 

laut melalui jembatan 

- Menikmati makan di atas 

kapal 

- Masjid 

- Pusat Oleh-oleh 

- Penyewaan 

sepeda 

- Penyewaan alat 

pancing 

- Kantor 

pengelola 

- Foodcourt 

- Toko souvenir 

- Tambak Cottage 

- Parking pocket 

- Toilet 

- Promenade 

- Dermaga 

- Sanitasi kawasan 

- Pedestrian dengan 

shelter 

- Public-green space 

- Pos keamanan 

- Track wisata active 

learning (wisata-
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- Menikmati Sungai 

- Memancing di tambak 

- Melihat pembuatan kapal 

- Jalan-jalan 

- Pangkalan 

Perahu 

workshop) 

- Nodes (simpul 

jalan) 

- Signage 

(pertandaan) 

- Mangrove barriers 

Sumber: Analisa Pribadi, 2018 

a. Signage, Nodes, Pathway 

 

Analisa: 

Hanya terdapat satu sclupture, namun 

kecil. Untuk pathway dan nodes belum ada 

di Desa Bandengan. 

  

Gambar 3. Signage Eksisting 

Sumber: Analisa Pribadi. 2018 

 

Konsep: 

Beberapa titik pada kawasan Desa 

Minawisata perlu diberikan nodes 

(simpul), pathway (Jalur) , dan signage 

(per-tanda-an). Pertandaan diperlukan 

untuk memudahkan komunikasi 

wisatawan dengan Desa Bandengan.  

  

Gambar 4. Konsep Signage, 

Nodes, dan Pathway 

Sumber: Analisa Pribadi, 

2018 
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b. Utilitas Kawasan 

Analisa: 

Utilitas didalam kawasan Desa 

Bandengan masih terlampau jauh dari 

kata bersih. Sub-Sungai yang sering 

digunakan buang hajat (Open Defecation 

Free), dan dipenuhi sampah-sampah, 

sehingga menimbulkan bau dimana-mana 

 

Konsep: 

Diperlukannya demo crossing perspective 

akan sampah dan sungai, sehingga 

kebiasaan warga yang sering membuang 

sampah di sungai dapat dihentikan. 

Upaya-upaya yaitu dengan menggunakan 

kapal-kapal yang sudah tidak terpakai 

untuk dijadikan pasar apung dan kafe 

apung untuk mencari nafkah, sehingga 

pemikiran orang yang berfikir bahwa 

sungai adalah tempat terakhir membuang 

sampah berganti menjadi sungai adalah 

sumber rezeki. 

  

Gambar 5. Konsep Utilitas 

Kawasan Terpilih 

Sumber: Analisa Pribadi, 2018 
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c. Lansekap 

Analisa: 

Kawasan yang masih banyak memiliki 

lahan untuk lansekap ii tidak digunakan 

dengan maksimal. Tidak terdapat 

tanaman-tanaman keras di area Desa 

Bandengan. Pohon-pohon banyak 

terdapat di pekarangan rumah masing-

masing penduduk. Bahkan di area bibir 

Sungai Kendal tidak memilik batas 

(pohon bakau/mangrove). 

 

Konsep: 

Penanaman pohon dimaksilakan di Desa 

Bandengan, agar tidak memberikan kesan 

gersang dan berdebu, seperti saat ini. Juga 

merencanakan kawasan konservasi sungai 

dengan membuat Mangrove Barrier, ini 

juga ditujukan untuk mengantisipasi 

banjir rob yang sering melanda Desa 

Bandengan sewaktu-waktu. 

  

Gambar 6. Konsep Vegetasi 

Sumber: Analisa Pribadi, 

2018 

d. Open Space 

Analisa: 

Open space di Desa Bandengan hanya 

berupa tanah lapang, yang biasanya 

digunakan untuk menjemur ikan dan 

Konsep: 

Open space ada untuk mendukung 

penekanan desa wisata, sehingga menarik 
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bermain bola oleh masyarakat. 

 

 

Gambar 7. Konsep Open 

Space 

Sumber: Analisa Pribadi, 

2018 

 

e. Analisa Besaran Ruang 

Desa Bandengan memiliki Activity Support yang dapat dijadikan wisata, seperti 

industri rumahan makanan olahan dari bandeng, tambak-tambak, perahu-perahu, 

komunitas seni rebana dan TPI (Tempat Pelelangan Ikan), dari potensi eksisting 

tersebut, dapat dikembangkan dan dijadikan embrio aktivitas yang mendukung fungsi 

minawisata. 

Maka dari itu, terdapat gagasan pengembangan kawasan, yaitu: skala pelayanan Desa 

Bandengan sebagai desa wisata untuk jumlah pengunjung 500 orang dan menentukan 

track wisata. Sebaran titik fungsi Desa Bandengan terbagi menjadi beberapa zona, 

yaitu zona minapolitan, zona wisata, dan zona permukiman. Pada zona-zona tersebut 

didukung dengan beberapa tempat yang mendukung kawasan minapolitan dengan 

pendekatan desa wisata, yaitu tempat pengolahan limbah, pengolahan air, tambak 

cottage dan parking pocket. 
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Gambar 8. Rencana Tracking Zone di Desa Bandengan 

Sumber: Anamisa Penulis, 2018 

 

Tabel 1. Rekapitulasi Luasan Kawasan 

Nama 
Estimasi 

Luasan (m2) 

Bandengan Cottage 391 

TPI 360 

T. Pengolahan kepiting Presto 398 

T. Pengolahan Bandeng Presto 398 

T. Pengolahan Bandeng Cabut Duri 398 

T. Pengolahan Ikan Asin 398 

T. Pengolahan Rengginan Duri 398 

T. PengolahanLimbah Ikan 156 

T. Lapak Budidaya 430 

Pujasera 324 

T. Pengolahan Limbah Tinja  128 

T. Pengolahan Limbah Air 100 

Kamar Mandi Komunal 157.8 

Homestay 96 
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Adaptive House 11.712 

T. Lapak Bakul Ikan 240 

Hall Kedantangan 130 

T. Pengolahan Limbah Grey Water 61 

Total 16079.8 

Sumber: Analis Penulis, 2018 

 

Luas Lahan  : 22.543.5 m2 

KDB   : KDB x Luas Lahan 

     : 60% x 22.5435 

     : 135.261 m2 

KLB   : KLB x Luas Lahan 

    : 2.25 x 22.543.5 

    : 507,228 

KDH   : 10% x Luas Lahan 

    : 10% x 22.543.5m2 = 22,54Ha  

f. Analisa dan Konsep Eksterior - Interior 

Analisa: 

Perahu-perahu banyak yang sudah tidak 

terpakai, sehingga  banyak terparkir di bibir 

Sungai Kendal. 

 

Gambar 9. Perahu yang sudah tidak 

berfungsi 

Sumber: Google Mpas, 2018 

Konsep: 

Menggunakan material ramah lingkungan 

seperti bambu. 

 

Gambar 10. Contoh Interior Menggunakan 

Kayu dan Bambu 



13 

 

 Sumber: Analisa Pribadi, 2018 

Menggunakan bambu karena 

memepertimbangkan Kendal memiliki 

wilayah pegunungan, juga menggunakan 

material bekas perahu yang tak terpakai. 

 

Gambar 11. Contoh Eksterior 

Menggunakan Kayu dan Bambu 

Sumber: Analisa Pribadi, 2018 

4. PENUTUP 

Dari hasil perencanaan dan perancangan yang dilakukan penulis pada Desa 

Bandengan sebagai Minapolitan dengan Pendekatan Desa Wisata dengan beberapa 

elemen utama: 

a. Merencanakan peta tata guna ruang Desa Bandengan sebagai pusat 

Minapolitan dengan pendekatan desa wisata, dengan menghasilkan track 

wisata, zonasi kawasan (Block Plan). 

b. Merancang kawasan yang mendukung konsep pengembangan Pusat 

Minapolitan dengan pendekatan desa wisata, yang mampu mengeliminir 

permasalahan-permasalahan pada kondisi eksisting, yaitu banjir rob, abrasi 

dan lain sebagainya. 

c. Merancang bangunan-bangunan yang merespon keadaan alam sekitar. 

Lanscape, pedestrian, dan fasilitas-fasilitas publik yang mendukung Desa 

Bandengan sebagai Pusat Minapolitan dengan pendekatan Desa Wisata. 
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