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BAB II

Kajian Teoritik

Kajian teoritis terbagi menjadi dua bagian. Bagian satu berupa
tinjauan pustaka yang menguraikan tentang penelitian terdahulu yang
sejenis, kondisi umum tentang masyarakat nelayan serta data faktual
mengenai permukiman pantai Kenjeran rencana penataan ruang kawasan
pantai Kota Surabaya. Bagian kedua berupa tinjauan teori yang berkaitan
dengan topik penelitian, yang dibagi menjadi empat hal. Pertama, mengenai
tentang permukiman nelayan. Kedua, menjelaskan tentang batasan
kawasan pesisir pantai, gelombang ,angin, dan pasang surut yang terjadi
pada laut. Ketiga, menjelaskan kegiatan nelayan yang meliputi proses
pengolahan hasil laut, penjualan hasil laut yang sudah diolah ataupun
belum diolah, yang nantinya dapat dijadikan wisata buatan. Keempat,
menjelaskan tentang pariwisata yang meliputi landscape, letak desa yang
dekat dengan lokasi wisata. Hal-hal tersebut diatas dipakai sebagai acuan
bagi penulis dalam menghasilkan butir-butir penting yang bekaitan dengan
topik penelitian dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

2.1 Tinjauan Pustaka

Bagian ini memaparkan penelitian terdahulu yang dapat dipakai
sebagai acuan dalam penelitian sekarang, serta data faktual tentang
penataan kawasan pantai Kenjeran. Dalam hal ini penelitian yang dimaksud
adalah penelitian yang dilakukan oleh CV. Arsitektur Spasial Nusa yang
bekerjasama dengan pengelola pantai Kenjeran PT. Granting Jaya, Karjadi
Mintarum dan M. Imam Fahrizi.

Penelitian di kawasan pantai Kenjeran telah dilakukan oleh CV.

Arsitektur Spasial Nusa yang bekerjasama dengan PT. Granting Jaya
pada tahun 1989, dengan tujuan penelitian yaitu membuat usulan rencana

pengelolaan dan pengembangan kawasan pantai Kenjeran. Adapun
metode yang digunakan berupa pengumpulan data sekunder dan analisa

deskriptif, yang menghasilkan usulan rencana pengembangan fasilitas
kepariwisataan, dan rencana penggunaan lahan khususnya di kawasan
pantai Kenjeran.

Usulan rencana pengembangan fasilitas kepariwisataan di pantai
tersebut yaitu berupa area piknik, hotel/motel yang ditempatkan pada
lokasi wisata Planet Fantasi Ken-Park, lokasi area wisata ini memiliki

lahan seluas 64,405 ha, dan Taman Hiburan Pantai memiliki lahan seluas
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3,5 ha. Jadi kawasan pantai Kenjeran mayoritas dikuasai oleh area wisata

pantai. Tujuan memanfaatkan lahan sebesar itu adalah memberikan

fasilitas-fasilitas wisata yang mendukung aktifitas wisata pantai seperti

kolam renang, pusat kebugaran, restoran yang menyajikan makanan khas

laut, arena bermain, kolam pancing, dll. Serta fasilitas untuk hobby seperti

arena pacuan kuda dilengkapi dengan horse club house, drag race mobil

dan motor, dan arena Go-Kart Race. Usulan kedua, THP mempunyai jalan

tembus menuju ke area wisata Planet Fantasi Ken-Park yang letaknya

memanjang menyusuri pinggir pantai, jadi masih ada kesinambungan

antara THP dan Ken-Park.

Pada umumnya desa nelayan relatif lebih rendah keadaan

lingkungan hidupnya, baik dilihat dari kondisi prasarana perumahan,

kesehatan lingkungan hidupnya, dan pendidikan. Kemampuan yang

dimiliki oleh masyarakat nelayan jauh lebih rendah dibandingkan dengan

masyarakat non nelayan. Penduduknya relatif padat, serta lingkungan

tidak sehat ditambah lagi dengan angkatan kerja yang lebih kecil dari

jumlah tanggungan angkatan kerja. Banyak kasus putus sekolah pada

tingkat sekolah dasar, partisipasi sekolah anak-anak nelayan untuk tingkat

pendidikan SMP baru mencapai 6% dan SMU baru mencapai 30%

(Elfindri,2002). Sedangkan mereka yang dapat menyelesaikan sekolahnya

lebih tinggi, cenderung lebih suka meninggalkan desanya untuk pergi ke

kota-kota.

Begitu juga dengan permasalahan tingginya angka kelahiran pada

masyarakat nelayan dapat dilihat dari banyaknya orang yang tinggal

dalam satu rumah. Terdiri dari 5-8 orang atau terkadang dalam satu

rumah terdiri dari 2 KK. Dalam hal ini program KB yang dirancang oleh

pemerintah belum mengenai sasaran, karena kurangnya keadaran dan

pengetahuan dari masyarakat nelayan itu sendiri.

Adanya struktur pendapatan yang tidak seimbang karena sistem

bagi hasil yang tidak baik antara pemilik, nelayan dan buruh nalayan,

sehingga pendapatan uang cukup tinggi hanya dinikmati oleh minoritas
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nelayan yang memiliki perahu sendiri. Menurut Karjadi Mintarum dan M.
Imam Fahrizi dalam penelitiannya yang berjudul Aspek Sosial-Budaya
Pada Kehidupan Ekonomi Masyarakat Nelayan Tradisional (1992) sistem
pembagian Ikan hasil tangkapan itu, umumnya pemilik perahu
mendapatkan pembagian hasil rata-rata lebih tinggi daripada awak kapal.
Kehidupan desa nelayan tradisional, yang dalam menggerakkan aktivitas
perekonomiannya sangat mengandalkan pada matapencaharian sebagai
nelayan, dan sedikit sekali yang memiliki matapencaharian tetap. Selain
itu, para nelayan dan beberapa pelaku ekonomi setempat (pemilik kapal,
bakul ikan) mengelola dan mengembangkan aktivitas perekonomi-an
mereka secara "swasembada", yaitu bertumpu pada pemberdayaan
potensi daerah dan modal yang terdapat di lingkungan setempat (lokal),
yang merupakan ciri khas dari sebuah struktur ekonomi desa.

Masyarakat nelayan dapat diartikan sebagai suatu golongan
penduduk di dalam masyarakat yang sebagian atau seluruh
pendapatannya berasal dari laut. Tetapi ada juga yang menggantungkan
hidupnya dari kegiatan-kegiatan dibidang lain seperti usaha pariwisata,
pedagang perantara/eceran hasil tangkapan nelayan. Berdasarkan
penggolongannya nelayan dibagi menjadi : 1) Nelayan penuh yaitu
nelayan yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan
pekerjaan penangkapan ikan, 2) Nelayan sambilan utama yaitu nelayan
yang sebagian waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan
penangkapan ikan, 3) Nelayan sambilan tambahan yaitu nelayan yang
sebag.an kecil waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan
operasi penangkapan.

Berdasarkan apa yang dikemukakan Komarudin (1997 132-134)
mengenai tipologi desa pantai, maka permukiman pantai Kenjeran
termasuk kedalam desa pantai dengan tipe nelayan. Desa Kejawan Lor
merupakan salah satu diantara desa pantai di Kenjeran yang akan
d«jad,kan sebagai desa panelitian. Dimana sebagian besar penduduknya
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bermata pencaharian utama sebagai nelayan, dan mempunyai pekerjaan

sampingan sebagai pedagang.

Sebagian rumah yang ada di permukiman nelayan di desa

Kejawan Lor memiliki tipologi yang sama yaitu empat persegi panjang,

dengan susunan ruang pada umumnya memanjang kebelakang dengan

bentuk linier sesuai dengan bentuk bangunan. Tetapi ada juga bentuk

rumah yang menyatu dengan warung/kios yang dijadikan usaha untuk

menambah penghasilan.

WbIMP' WMp iSaotmr
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Gambar 4 : Bentuk rumah pada umumnya

Gambar 5: Bentuk rumah yang menyatu dengan kios
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Komponen dinding yang

dominan untuk bangunan rumah di

permukiman nelayan yaitu terbuat

dari batu bata dan papan kayu.

Papan kayu yang dipakai

mempunyai lebar + 20 cm,

sedangkan panjangnya2-3 m. Ada

juga dinding yang memakai

kombinasi antara keduanya yaitu

batu-bata dan papan kayu yang

semuanya pemasangan

menggunakan paku

Gbr 7: Dinding papan
Sumber: Hasil survey

Sedangkan yang menggunakan

dinding dari bahan anyaman bambu

digunakannya bukan sebagai rumah

induk tetapi sebagai kios/warung

ataupun gudang. Dan dinding dari

bahan anyaman bambu di gunakan

pada bangunan seperti gubug untuk

mengolah hasil tangkapan laut.
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Gbr 6: Kombinasi batubata dan
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Gbr 8 : Dinding batubata
Sumber: Hasil Survey
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Gbr 9: Anyaman Bambu
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Komponen atap yang menjadi dominan di permukiman pantai
Kenjeran umumnya menggunakan atap genteng dan asbes/seng. Atau
juga kombinasi antara keduanya, rumah induk atap genteng dan bagian
rumah belakang menggunakan asbes/seng.

Pondasi rumah umumnya

menggunakan pondasi batu

gunung dan batu kali. Mayoritas

penduduk menggunakan batu

gunung karena tahan terhadap air

laut, sedangkan batu kali jarang

yang pakai, hanya pada rumah

dekat jalan besar saja.

Yang menarik pada

permukiman ini justru pada

bangunan yang berbentuk seperti

gubug yang di gunakan untuk

mengolah hasil laut secara

bersama-sama, bangunan tersebut

menggunakan atap rumbia,

genteng, dan seng, bangunan

tersebut banyak tersebar di

permukiman tersebut.

Gbr 12:Tata Ruang kios di jalan kolektor
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Gbr 11 : R. Pengolahan

Memiliki tata ruang sangat

sedikit, hanya ada tempat

pengolahan, kios/warung, dan

gudang
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Kolom pada rumah-rumah

permukiman nelayan Kejawan Lor

menggunakan kolom kayu atau

beton biasa. Sementara pada rumah

penduduk yang menggunakan kolom

kayu menggunakan tumpuan/umpak

dari bahan batu bata. Kolom/tiang

tersebut tingginya + 2-2,5 m.

Gbr 14: Bentuk Pondasi

Sumber: Hasil survey
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Sistem Struktur

• Struktur yang dipakai adalah

struktur rangka. Penyaluran

beban pada struktur rangka

dilakukan oleh balok yang

diteruskan ke kolom.

• Struktur Bawah

Struktur bawah menggunakan

bahan pondasi batu kali dan batu

gunung. Karena batu gunung

tahan terhadap air laut. Sistem

struktur bawah yang dipakai

adalah pondasi dangkal, yaitu

untuk bangunan sederhana dan

beban yang diterima tidak terlalu

besar, dengan beberapa kriteria

jenis pondasi:

- Pondasi lajur

- Pondasi setempat
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Berkaitan dengan rencana pengembangan kawasan pariwisata
Kenjeran dan seiring dengan perkembangan kehidupan dan pertumbuhan
perekonomian, kebutuhan akan lahan pantai dan prasarana
pendukungnya semakin meningkat. Keadaan ini akan menimbulkan
masalah di daerah pantai, diantaranya : erosi pantai, banjir, pencemaran
lingkungan, tercampurnya air tanah dengan air laut, permukiman kumuh
yang tumbuh dan berkembang di daerah pantai (Nur Yuwono, 1993), dan
pihak pemerintah Kota Surabaya telah ditetapkan beberapa kebijaksanaan
antara lain dari RTRK-Unit Distrik Pamurbaya tahun 2000 tentang
penetapan garis sempadan pantai. Kemunduran bangunan antara 0-3 m,
seluruhnya terdapat di kawasan Kejawan Lor, Sukolilo, Tambak Deres dan
Larangan, pemanfaatan ruang daerah sepanjang sempadan pantai
sebagai ruang terbuka atau ruang hijau dan pembangunan wisata.

Berdasarkan Rencana Teknik Ruang Kota Unit Distrik Pamurbaya
tahun 2000, ditetapkan kepadatan bangunan untuk kawasan permukiman
: KDB maksimum 81 - 100%, KLB maksimum 101 - 150%, serta
ketinggian maksimum 2 lantai.
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2.2 Tinjauan Teori

Bagian ini menelaah tentang literatur yang berkaitan denaan tooik
penel.tian, yang terdiri atas empat bagian. Pertama, berisikan ten?anq oola
permukiman nelayan. Kedua, menjelaskan tentang batasan kawasan Pes^sir
pantar Ket.ga menjelaskan tentang kegiatan nelayan yang nTntfnya dapa
dijadikan wisata buatan. Sedangkan keempat menjelaskan tentan7masafah
panw.sata dari segi arsitektural sebagai wisata alam. 9

2.2.1 Pola Permukiman Nelayan

Perkembangan permukiman nelayan merupakan perubahan atau
perkembangan kegiatan masyarakat nelayan yang ditentukan oleh
perubahan sosial budaya dan ekonomi dari masyarakat nelayan tersebut
Komarudin (1997 : 132-134) membagi tipologi desa pantai menjadi desa
pantai tipe tanaman pangan, tanaman industri, usaha transports dan
perdagangan, serta tipe nelayan dan tambak.

Dalam makalah Rumah diatas air-Karakteristik dan
Permasalahannya Iwan Suprijanto (2001) menjelaskan pola permukiman
nelayan dipengaruhi oleh latar belakang penduduknya serta karakteristik
topografinya.

Pola permukiman di pesisir pantai sangat dipengaruhi oleh
eksistensi historis masing-masing dan karakteristik topografinya. Menurut
Iwan Suprijanto dalam makalah yang sama, pola perumahan di tepi pantai
cenderung membentuk cluster.

Dari kedua pendapat
tersebut mempunyai kelebihan dan

kekurangannya masing-masing.
Pola permukiman memanjang/linier
seperti gambar disamping kanan
ini, mempunyai kelebihan dari segi
orientasi yang langsung ke pantai,
sedangkan kelemahannya lebih
rawan terhadap gempa dan
tsunami.

• • • • D

Gbr 15: Pola linier
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Sedangkan dengan pola

permukiman mengelompok/cluster

seperti gambar disamping kiri ini

mempunyai kelebihan yaitu

antar tetangga

sedangkan

dari segi

dan penghawaan

kekerabatan

dekat/kuat,

kelemahannya

pencahayaan

relatif kurang.

Menurut Judohusodo dalam bukunya Rumah Untuk Seluruh Rakyat
oila permukiman masyarakat tradisional berdasarkan pola penyebaran
dapat dibagi menjadi 4 (empat) bagian seperti pada gambar dibawah ini:

Desa dengan orientasi jalan regional

Desa pedalaman dengan orientasi

sungai sebagai prasarana

Gbr 17 : Pola Permukiman

Sumber: "Rumah Untuk Seluruh Rakyat" oleh Judohusodo
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Desa di tepi jalan regional

Desa dengan permukiman mnyebar
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Lokasi lingkungan perumahan dapat dibedak»„kemudahan: O'bedakan menjadi 3 (tiga)

1- Lingkungan Perumahan di daerah kemudahan I
Lingkungan yang berada deka, dengan pusa, kegiatan yangniemh kan pelayanan un(uR ^ ^
V bermukim te.auh di daerah ini masih dapat menikmari tasi,
tersebut dengan Ja,an kaki maksimum ,5 meni, atau sejauh ±10

2- Lingkungan Perumahan di daerah kemudahan tingka, N
":inr9 berada diseki,ar dan -———

3. Lingkungan Perumahan di daerah kemudahan tingkat l|,
•ngkungan yang berada disekitar dan berbatasan dengan daerah

kemudahan tingkat II. 9 rah

Dan secara umum, iokas, perumahan dapa, dijeiaskan bahwa

STTT3° menit harus dapat meTOapai '-P*adnpusat-pusa. kegiatan pelayanan yang iebih luas
Loka-ersebutdiatas mempunyai aksesibiiitaske transport

• «daerah yang dapat memberikan keseimbangan sosia,
Mmbenkan kesempatan untuk dapa, membina individu dan
keluarga serta terjamin dari segala bahaya.

Kondisi Rpnioai/Tnpn^fj

• Kemiringan tanah maksimum 15%
• Memungkinkan untuk dibuat sistem drainase
" Kondisi tanah memungkinkan untuk didirikan bangunan sederhana.
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Kepadatan Rumah (GROSS IHFnrity)
• Di daerah Kemudahan Tingkat I:

Kepadatan rumah per hektar yang diijinkan :
-Maksimum : 115rumah/ha.

- Minimum : 72 rumah/ha.

• Di daerah Kemudahan II :

Kepadatan rumah per hektar yang diijinkan :
- Maksimum : 72 rumah/ha.

- Minimum .50 rumah/ha.

• Di daerah Kemudahan III :

Kepadatan rumah yang diijinkan :
- Maksimum : 50 rumah/ha.

- Minimum .20 rumah/ha.

2.2.2 Kawasan Pesisir Pantai

Penataan kawasan pesisir pantai tidak bisa lepas dari lingkungan
sekitar, JUga harus bisa mempertimbangkan dan mengolah ekosistem
pesisir. Ha, ini disebabkan karena ekosistem pesisir merupakan ekosistem

ZusT93' ren,a" temadaP PerUbaha" ^^ t6rjadi aWbat **>*>
Menurut Richard Dudlev (1999^ rteri eani ^ ^, uiey <iyyy/> dar' segi budaya, masyarakatmp |aut (e|ah terika( sedem|kjan era( ^^^ Vraj

Ke,ergan,ungan mereka ,erhadap^^^^ ^
menjad, permasaiahan serius ;ika tidak diantisipasi. Tidak hanya
Penyempitan area, usaha, degradasi lingkungan sebagai aki
Pengeiolaan dan eksploitasi tanpa batas teiah menyebabkan sumber y
yang ^p, diambil masyarakat semakin menurun. Padaha, hingga saa,Z
peralr "" ^ di"ikma,i maSyaraka' «"* S™be^ alam

Seiring dengan perkembangan kehidupan dan pertumbuhan
perekonomian, kebutuhan akan lahan pantai dan

a"<arr pantai dan prasarana
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pendukungnya semakin meningkat. Keadaan ini akan menyebabkan

timbulnya masalah di daerah pantai:

a. Erosi pantai, yang menyebabkan mundurnya garis pantai dan

merusak berbagai fasilitas yang ada di daerah tersebut.

b. Tanah timbul atau sedimentasi, yang menyebabkan tersumbatnya

muara sungai dan saluran drainasi, dan hal ini akan mengakibatkan

banjir dan genangan.

c. Pencemaran lingkungan oleh limbah yang berasal dari daerah

permukiman ataupun kawasan industri.

d. Instrusi air laut ke cadangan air tanah, akibat adanya pemompaan

air tanah yang tidak terkendali.

e. Permukiman kumuh yang tumbuh dan berkembang di daerah

pantai.

Beberapa definisi yang berkaitan dengan daerah pantai atau

wilayah pesisir adalah (Nur Yuwono, 1992:52) :

• Pantai adalah daerah di tepi perairan sebatas antara surut terendah

dengan pasang tertinggi.

• Daerah pantai adalah suatu pesisir beserta perairannya, dimana

pada daerah tersebut masih terpengaruh baik oleh aktifitas darat

maupun marina.

• Pesisir adalah tepi laut yang masih terpengaruh oleh aktifitas

marina.

• Perairan pantai adalah daerah perairan yang masih terpengaruh

aktifitas daratan.

• Sempadan pantai adalah daerah sepanjang pantai yang

diperuntukkan bagi pengamanan dan pelestarian pantai.
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Gelombang laut merupakan gerak ayunan air yang umumnya

diakibatkan oleh bangkitan angin yang bertiup pada permukaan air

laut. Gelombang laut yang bergerak menuju ke arah pantai umumnya

bersesuaian dengan arah angin. Semakin mendekati pantai,

kedalaman laut semakin dangkal. Dari gelombang laut tersebut bisa

menghasilkan gelombang pecah atau hempasan. Menurut Ir. Widi

Pratikto, dkk (1997;77), gelombang pecah diklasifikasikan dalam tiga

kategori, yaitu Spilling, Plunging, Surging.

s-jgt* ••-"---.., P~' :rr----Vc

Gambar 18: Klasifikasi Gelombang Pecah

Untuk kepentingan wisata pantai ada 2 tipe hempasan yang

perlu diperhatikan, yaitu tipe melimpah (spilling) dan tipe menujam

(plunging). Tipe melimpah memudahkan wisatawan untuk melakukan

kegiatan berperahu, memancing, ataupun menikmati keindahan bawah

laut. Tipe menujam sangat potensial untuk kegiatan selancar.
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Pasang surut air laut merupakan gerak naik-turunnya muka air

laut karena pengaruh gravitasi bumi, bulan, dan matahari. Nontji (1987)

menjelaskan bahwa dilihat dari pola gerakan muka lautnya, pasang

surut di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu:

1. Pasang surut harian tunggal (diurnal tide)

Pada jenis pasang surut harian tunggal terjadi satu kali

pasang dan satu kali surut setiap harinya.

2. Pasang surut harian ganda (semidiurnal tide)

Pada jenis pasang surut harian ganda, setiap harinya terjadi

dua kali pasang dan dua kali surut yang masing-masing

tingginya hampir sama.

3. Pasang surut campuran yang condong ke harian tunggal

(mixed tide, prevailing diurnal)

Pada jenis pasang surut campuran yang condong ke harian

tunggal, setiap harinya terjadi satu kali pasang dan satu kali

surut. Tetapi kadang-kadang untuk sementara terjadi dua

kali pasang dan dua kali surut dengan tinggi dan waktu yang

berbeda.

4. Pasang surut campuran yang condong ke harian ganda

(mixed tide, prevailing semidiurnal)

pada jenis pasang surut campuran yang condong ke harian

ganda, setiap harinya terjadi dua kali pasang dan dua kali

surut. Tetapi berbeda dalam hal tinggi dan waktunya.

Angin merupakan aliran udara yang berasal dari wilayah yang

bertekanan lebih tinggi menuju ke wilayah yang bertekanan lebih rendah.

Angin berpengaruh besar dalam membangkitkan gelombang dan arus

laut. Disamping itu, angin sangat berpengaruh dalam menentukan iklim

wilayah pantai. Bertiupnya angin sepoi-sepoi di wilayah pantai membuat

wisatawan merasa nyaman. Untuk kecepatan angin dan tinggi gelombang
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dapat diidentifikasikan dari kenampakan muka laut dan dari kenampakan

di darat.

1.2.3 Kegiatan Nelayan

Masyarakat nelayan dapat diartikan sebagai suatu kelompok

penduduk di dalam lingkungan masyarakat dimana sebagian atau seluruh

pendapatannya berasal dari laut. Kegiatan nelayan pasti tidak pernah

lepas dari menangkap ikan, menjual dan mengolah hasil laut. Masyarakat

nelayan mengolahnya menjadi bermacam-macam makanan khas laut dan

dijual untuk kebutuhan hidup, mungkin dengan mendirikan kios/warung

mereka dapat menjual hasil olahan mereka, atau juga dengan mengolah

dari bahan baku laut menjadi semacam kerajinan kemudian

dijual/dipasarkan ke desa/kota terdekat. Untuk dapat mendukung fasilitas

wisata, mereka dapat menjual hasil kerajinan dari bahan baku laut seperti

kerang untuk cinderamata dan menawarkan makanan khas laut hasil

olahan mereka.

Menurut Komarudin (1997), masyarakat nelayan pada umumnya
hidup apa adanya (sederhana), menyerah pada nasib dan kurang perduli

pada kemjuan/teknologi. Jadi masyarakat nelayan cenderung untuk
mengolah hasil laut dengan cara tradisional, tetapi ini justru menjadi
keunikan sendiri untuk menawarkan wisata buatan , mungkin dengan
dikerjakan secara berkelompok ataupun oleh suatu keluarga yang
mengerjakan adalah ibu rumah tangga dibantu oleh anak-anak mereka

dan kepala keluarga sebagai nelayan yang mencari ikan di laut.

2.2.4 Pariwisata

Menurut definisi yang luas, pariwisata adalah perjalanan dari satu
tempat ke tempat lain yang lebih luas, pariwisata adalah perjalanan dari
satu tempat ke tempat lain bersifat sementara dilakukan perorangan
ataupun kelompok sebagai usaha untuk mencari keseimbangan ataupun
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keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi
sosial budaya, alam dan ilmu (Kodhyat, 1996).

Suatu perjalanan dapat dikatakan sebagai perjalanan wisata harus
memenuhi 3 (tiga) persyaratan, yaitu :

a. Harus bersifat sementara.

b. Harus bersifat sukarela.

c. Tidak melakukan pekerjaan yang menghasilkan upah atau bayaran.

Secara umum perjalanan wisata dapat digolongkan menjadi
beberapa jenis menurut motif tujuan perjalanan, yaitu :

a. Pariwisata untuk rekreasi.

b. Pariwisata untuk kebudayaan.

c. Pariwisata untuk kepentingan bisnis.

Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh
perorangan atau kelompok untuk mendapatkan kesenangan. Adapun
unsur-unsur yang berkaitan dengan perjalanan wisata antara lain (Muljadi,
2001:29):

1. Objek dan daya tarik wisata, misalnya pantai, laut, sungai, dan adat
istiadat.

2. Prasarana wisata, misalnya :

a. Jaringan jalan regional, dan jalan lokal.

b. Instalasi listrik, air bersih dan sistem telekomunikasi.
3. Sarana wisata, yaitu perusahaan yang hidup dan kehidupannya

sangat tergantung dari arus kedatangan orang yang melakukan
perjalanan wisata, misal : biro perjalanan, angkutan wisata,
akomodasi, restoran, atau rumah makan.

4. Aksesibilitas, misal: sistem transportasi udara, laut, dan darat.
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Sedangkan menurut jenis kegiatan, kegiatan wisata secara garis
besar dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu :

a. Wisata alam

Merupakan kegiatan rekreasi yang memanfaatkan alam sebagai obyek

dari kegiatan wisata. Hal ini bisa dilakukan dengan cara melihat

pemandangan, berjalan-jalan di taman/tepi perairan dan duduk-duduk.

b. Wisata olah raga

Kegiatan ini timbul akibat adanya kebutuhan dan keinginan untuk

penyegaran jasmani sambil berekreasi. Adapun fsilitas-fasilitas yang

mengarah ke kegiatan ini adalah berperahu, berenang dan
memancing.

c. Wisata budaya

Kegiatan ini memanfatkan faktor lingkungan dan budaya masyarakat
yang ada di sekitar kawasan. Hal ini bisa ditampilkan berupa panggung
pertunjukkan kesenian, pameran kerajinan, dll.

Menurut Djoko Wijono (2001) komponen utama dalam produk
pariwisata adalah atraksi, amenitas, dan aksesibilitas, berikut ini

merupakan penjabaran dari masing-masing bagian :

a. Atraksi

Atraksi adalah objek/daya tarik wisata, artinya suatu objek yang
memiliki daya tarik wisata yang layak dijual ke pasar wisata, baik
wisata nusantara maupun wisata mancanegara.

Objek/daya tarik wisata dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu :
- Objek/daya tarik wisata alam.

Misal: laut, pantai, dan sungai.

- Objek/daya tarik wisata buatan.

Misal : arsitektur tradisional, dan kerajinan.

- Objek/daya tarik wisata budaya.

Misal: upacara adat, dan tarian tradisional.
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b. Amenitas

Yang dimaksud dengan amenitas adalah segala fasilitas yang

menunjang perkembangan pariwisata. Hotel dan restoran (disebut

fasilitas penginapan dan makanan) merupakan fasilitas utama dalam

pariwisata, disamping fasilitas komunikasi seperti telepon, pos,

faksimili, fasilitas keuangan seperti bank dan penukaran uang.

Termasuk dalam jenis fasilitas yang lain adalah pramuwisata,

operator perjalanan wisata, biro perjalanan wisata, toko cindera mata

dan kerajinan.

c. Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan sarana dan prasarana yang

menyebabkan wisatawan dapat mengunjungi objek/daya tarik wisata.

Diantaranya infrastruktur (jalan) dan moda transportasi (angkutan

umum, dan kapal laut).

Suatu kawasan wisata yang baik dan berhasil bila secara

optimal didasarkan kepada empat aspek, yaitu :

1. Mempertahankan kelestarian lingkungan.

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan

tersebut.

3. Menjamin kepuasan pengunjung.

4. Meningkatkan keterpaduan dan unity pembangunan

masyarakat di sekitar kawasan dan zone

pengembangannya.

Landscape

Landscape tidak hanya sekedar pengolahan lahan tersisa pada

sudut-sudut bangunan yang kemudian berwujud taman dengan hiasan

bunga atau vegetasi tertentu sebagaimana cenderung menjadi persepsi

umum. Elemen-elemen pokok tata ruang yang memberi bentuk dasar dari

penampilan totalitas kawasan (Iskandar, 1996:21):
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1. Elemen-elemen pokok yang memberikan pengaruh kuat dan

mendasar terhadap pola tata ruang, diantaranya adalah

menyangkut pola hierarki jalan, pola penzoningan lahan baik

berdasarkan topografi maupun berdasarkan pengelompokkan sikap

dan jenis kegiatan, pola penyebaran fungsi-fungsi dan perletakkan

massa bangunan, pengelompokkan jenis dan penempatan pusat

aktifitas kegiatan, dan pola penghijauan.

2. Penempatan fungsi yang jelas dan tidak tumpang tindih, pola jalan

yang terbentuk oleh topografi apakah itu pola linier, melingkar, dan

grid akan dapat memberikan arahan dan bentukkan yang baik bagi
kawasan. Begitu pula dengan penyebaran fungsi dan massa

bangunan dalam kaitannya dengan pencapaian dan sirkulasi,

kesemuanya harus dapat memperlihatkan hubungan.
Unsur-unsur dalam landscape :

• Unsur vegetasi

Tanaman berguna sebagai simbol dan mempunyai banyak
kegunaan yang fungsional. Kehadiran tanaman dengan
elemennya merupakan simbol kesadaran manusia terhadap
hubungannya dengan alam.

" Unsur air

Secara garis besar air dapat dikategorikan dalam dua

situasi, yaitu situasi statis dan situasi dinamis. Air statis

mempunyai karakter yang dapat menimbulkan suasana

tenang, santai, dan menghanyutkan emosi. Sedangkan
karakter dinamis air yaitu enerjik dan dapat mendorong
emosi manusia.

• Unsur bebatuan

Batu dan pasir sebagai elemen penunjang landscape banyak
dan sering digunakan pada desain taman yang
menggunakan penataan tanaman secara massal. Elemen

batu yang berukuran sedang atau besar sering digunakan
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sebagai aksen taman. Batu ini dipilih sifatnya yang keras,
warna atau bentuknya yang menarik. Kerikil atau pasir

acapkali digunakan sebagai border taman, yaitu batas terluar

dari kumpulan penataan tanaman.

Menurut Ormsbee Simond (2000) sebagai pembentuk suasana ruang
bangunan dibagi menjadi:

1. Unsur yang utama

a. Topografi: sungai, daratan pantai, dan lautan.

b. Geografi : curah hujan, radiasi matahari, suhu, angin
pasang dan surut.

2. Unsur landscape pelengkap

Unsur-unsur landscape pelengkap dapat diolah oleh para
perencana, sebagai contoh untuk memperkembangkan

setiap daerah landscape atau unsur lain terdapat empat
usaha yang umum dilakukan, yaitu :

a. Melindungi bentuk alam

Sifat-sifat landscape yang dapat menikmati sepenuhnya
apabila dihindari dari perubahan-perubahan, demikian
pula dengan bukit-bukit, keadaan tanah tersebut akan

berfungsi sebagai unsur taman, tempat bermain, dan
menikmati alam.

b. Menghancurkan bentuk alam

Suatu topografi mungkin dihilangkan dengan suatu
perataan, mungkin ditutup dengan air atau ditimbun

dalam waktu pembangunan. Dengan demikian sifat-sifat

landscape yang asli tidak perlu dipertimbangkan sabagai
suatu faktor desain.

c. Mengubah bentuk alam

Sifat atau karakter landscape yang terpenting dari suatu
keadaan tanah dapat dirubah atau diganti dengan

31



Studi Kegiatan Nelayan Pada Permukiman Di Pantai Kenjeran-Surabaya Sebagai

Pendukung Atraksi Wisata

Studi Kasus Permukiman Nelayan RW II-Desa Kejawan Lor

(Bab II 'Kajian Teoritili...

perubahan bentuk atau modifikasi bentuk, dengan

menghilangkan pohon-pohon yang bersifat alam atau

dengan mengembangkan kedalaman suatu rancangan.

2.2 Kesimpulan

a. Perkembangan permukiman nelayan merupakan perubahan atau

perkembangan kegiatan masyarakat nelayan yang ditentukan oleh

perubahan sosial budaya dan ekonomi dari masyarakat nelayan

tersebut.

b. Prinsip yang harus diperhatikan di dalam pengembangan dan

perencanaan kawasan perairan alam pantai diantaranya : iklim,

arah angin, arah arus laut, perbedaan pasang surut, topografi,

geografi, hidrologi, struktur tanah, vegetasi, dan landscape.

c. Masyarakat nelayan adalah suatu kelompok penduduk dengan

kehidupan sepenuhnya atau sebagian pendapatannya berasal dari

laut. Kegiatan nelayan pasti tidak pernah lepas dari menangkap

ikan, menjual dan mengolah hasil laut.

d. Komponen utama dalam produk pariwisata adalah atraksi,

amenitas, dan aksesibilitas, yang semuanya berasal dari suatu

populasi yang dapat mendukung pariwisata, dengan didasarkan 4

aspek yaitu: meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan

tersebut, menjamin kepuasan pengunjung, meningkatkan

keterpaduan dan unity pembangunan masyarakat di sekitar

kawasan dan zone pengembangannya.

e. Landscape sebagai pembentuk suasana ruang bangunan yang
terdiri dari : unsur utama ; topografi, geografi, unsur pelengkap
yang dilakukan para perencana; melindungi bentuk alam,

menghancurkan bentuk alam, mengubah bentuk alam, dan

peletakkan elemen-elemen pokok tata ruang yang dapat
memberikan bentuk dasar dari penampilan totalitas kawasan

seperti : pola hierarki jalan, pola penzoningan lahan baik
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berdasarkan topografi maupun berdasarkan pengelompokkan
sikap dan jenis kegiatan, pola penyebaran fungsi-fungsi dan
perletakkan massa bangunan, pengelompokkan jenis dan
penempatan pusat aktifitas kegiatan, dan pola penghijauan.

Anita Andriyani/98 512 180 ~ —•

33


