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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki panjang garis pantai

sekitar 95.191 km dengan luas laut sekitar 5,8 juta km2 (Kepmen Kelautan dan

Perikanan Nomor KEP.18/MEN/2011). Wilayah pesisir dan lautan Indonesia yang kaya

dan beragam sumberdaya alamnya telah dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia sebagai

salah satu sumber bahan makanan utama, khususnya protein hewani. Sementara itu,

kekayaan hidrokarbon dan mineral yang terdapat di wilayah ini juga telah

dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional. Selain menyediakan

berbagai sumberdaya tersebut, wilayah pesisir dan lautan Indonesia memiliki berbagai

fungsi lain seperti transportasi dan pelabuhan, kawasan industri, agrobisnis dan

agroindustri, pariwisata serta kawasan pemukiman.

Namun ternyata wilayah pesisir juga mempunyai resiko bencana yang tinggi baik

berupa banjir maupun sebagai tempat akumulasi limbah. Menurut UU No 27 Tahun 2007

wilayah pesisir adalah daerah peralihan antar ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi

oleh perubahan di darat dan laut. Batas di darat dapat berdasarkan sejauh mana proses di

lautan mempengaruhi wilayah darat (batas ekologis) atau batas administrasi yang dapat

berupa desa atau  kecamatan yang mempunyai garis pantai. Untuk zonasi tata ruang

pesisir biasanya menggunakan batas kecamatan (Direktorat Pesisir dan Lautan, 2007).

Hasil pengendapan sedimen di wilayah pesisir menyebabkan terjadinya berbagai

macam bentuk lahan diantaranya adalah bentuk lahan delta. Bentuk lahan delta banyak
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tumbuh dan berkembang di pesisir utara Jawa, seperti Delta Sungai Wulan, Delta Sungai

Garang dan Delta Sungai Bodri.

Ekosistem delta memiliki peranan besar terhadap keseimbangan lingkungan.

Ekosistem ini mempunyai manfaat sangat besar karena sifat fisiknya yang sangat subur

sebagai hasil proses sedimentasi alluvial yang membawa unsur hara tinggi sehingga

merupakan kawasan yang sangat sesuai untuk berbagai aktivitas mulai dari konservasi

lahan (mangrove), pertambakan, dan eksploitasi lainnya seperti untuk permukiman dan

kawasan industri. Hal inilah yang menyebabkan hampir keseluruhan permasalahan delta

di dunia mengalami gangguan lingkungan karena tekanan aktivitas manusia yang sampai

saat ini masih bertumpu pada pemanfaatan sumberdaya alam (Subagio, 2007).

Wilayah pesisir Kabupaten Kendal, yang berada di sebelah barat Kota Semarang,

merupakan pesisir Delta. Pesisir Delta ini didukung oleh empat Daerah Aliran Sungai

(DAS) utama, berturut-turut dari timur  ke barat adalah DAS Blorong, DAS Kuto, DAS

Bodri, dan DAS Damar. Dari empat DAS tersebut yang paling besar dan dominan adalah

DAS Bodri. Oleh karena itu pesisir Kabupaten Kendal lebih dikenal sebagai pesisir Delta

Bodri (Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, 2008).

Perkembangan morfologi pesisir Delta Bodri masih terus berlangsung cukup

dinamis hingga saat ini. Ada beberapa lokasi yang mengalami abrasi seperti di pesisir

Kartika Jaya, namun ada juga yang mengalami akresi seperti di Muara Sungai Bodri dan

Sungai Blorong. Secara keseluruhan pesisir Delta Bodri Kabupaten Kendal cenderung

mengalami pertumbuhan. Dari citra Landsat dapat diketahui bahwa bentuk lahan delta

lama sebagian besar telah digunakan untuk sawah, permukiman, dan tambak, sedangkan

bentuk lahan delta yang baru sudah dimanfaatkan masyarakat untuk tambak. Lahan
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timbul (akresi) sebagai akibat proses sedimentasi sering menimbulkan konflik antar

masyarakat, seperti yang terjadi pada Delta Sungai Wulan Kabupaten Demak (Subagyo

et al., 2009). Lahan timbul sering menimbulkan konflik kepentingan antara masyarakat

dengan pemerintah. Berdasarkan aspek hukum lahan timbul merupakan tanah negara

namun dalam kenyataannya lahan tersebut sudah dipetak-petak oleh masyarakat untuk

dijadikan areal pertambakan yang baru.

Saat ini jumlah penduduk di Kabupaten Kendal relatif tinggi yaitu mencapai

900.611 jiwa dengan kepadatan rata-rata 899 jiwa/km2 (BPS Kabupaten Kendal, 2010).

Kondisi ini menyebabkan kebutuhan akan lahan baik untuk tempat tinggal, usaha

industri, pertanian sawah, mengalami kenaikan yang sangat tinggi, sehingga

menyebabkan terjadinya perubahan penutup lahan. Dalam kaitannya dengan aspek

konservasi, diperkirakan banyak lahan resapan yang berubah fungsi untuk kegiatan

aktivitas manusia seperti permukiman, industri, atau lahan terbuka. Perubahan penutup

lahan yang terus terjadi menyebabkan lahan terbuka semakin luas. Berdasarkan data

statistik Kabupaten Kendal dapat diketahui bahwa selama kurun waktu enam tahun

(tahun 2000–2006) luas lahan untuk bangunan dan pekarangan bertambah 413 ha,

sebaliknya luas lahan hutan berkurang 470 ha. Berkurangnya luas lahan hutan berakibat

terjadinya peningkatan erosi dan selanjutnya material hasil erosi tersebut akan terangkut

dan terendapkan ke daerah hilir, sehingga terjadi proses pertambahan garis pesisir delta.

Studi yang dilakukan oleh Aji (2009) tentang kandungan material tersuspensi

(TSM) di daerah perairan Delta Bodri Kendal melalui analisis dijital citra satelit

Landsat-5 MSS pemotretan tanggal 6 Juli 1994 dan citra Landsat-7 ETM pemotretan

tanggal 21 Agustus 2002, mengindikasikan adanya peningkatan kuantitas sebaran dan
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kandungan TSM tersebut. Kecenderungan semakin meningkat kandungan TSM ini

berarti proses sedimentasi di wilayah pesisir Delta Bodri semakin tinggi.

Perubahan garis pantai (shore line) wilayah pesisir Kabupaten Kendal selama

periode waktu 1864–1973 mengalami pertumbuhan yang bervariasi. Muara Sungai

Bodri juga mengalami perubahan posisinya, yang semula pada tahun 1864 muara Sungai

Bodri melewati wilayah Margorejo (sebelah barat dari muara Sungai Bodri sekarang),

pada tahun 1910 muara sungai telah bergeser ke sebelah timur dan mengalami

pertumbuhan serta muaranya bercabang. Perkembangan pesisir ini  terus berlangsung

hingga pada tahun 1946 di mana arah muara Sungai Bodri telah bergeser kearah utara dan

timur laut. Selanjutnya muara Sungai Bodri terus mengalami perubahan, yaitu pada tahun

1973 alur sungainya telah bercabang dua, yang satu bermuara ke arah utara dan timur

laut, yang lainnya bermuara ke arah barat laut hingga sekarang. Dalam kurun waktu

tersebut garis pantai daerah tersebut mengalami perkembangan yang cenderung bergerak

ke arah timur (Bird dan Ongkosongo, 1980). Gambaran tersebut menjadi petunjuk bahwa

saat ini wilayah pesisir Delta Bodri mengalami proses morfodinamika yang cukup tinggi.

Di beberapa tempat semakin meluas ke arah laut (akresi) sebagai akibat proses

sedimentasi yang cukup besar, namun di tempat lain ada wilayah pesisir yang mengalami

masalah sebaliknya yaitu abrasi, seperti misalnya di wilayah pesisir Kartika Jaya (berada

di bagian timur Delta Bodri).

Selain terjadinya proses perubahan morfodinamika pesisir, di wilayah pesisir

Kabupaten Kendal juga sedang terjadi peningkatan aktivitas pembangunan terutama di

wilayah bagian timur yang berbatasan dengan Kota Semarang. Hal ini karena pemerintah

Kabupaten Kendal berusaha menangkap peluang dengan adanya industrialisasi di Kota
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Semarang. Proses industrialisasi di Kota Semarang telah menyebabkan sulit dan

mahalnya lahan untuk bangunan industri, sehingga banyak investor mengalihkan ke

daerah di luar Kota Semarang, seperti Kabupaten Kendal. Sebagai bukti upaya

menangkap peluang tersebut, telah dibuat pelabuhan barang dan penumpang dengan

route Kumai (Kalimantan Barat) di pesisir perbatasan Desa Wonorejo dengan Desa

Mororejo Kecamatan Kaliwungu. Kemudian pemerintah juga telah menetapkan wilayah

di sekitar pelabuhan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Adanya KEK ini

diharapkan pendirian industri dapat dilakukan di wilayah tersebut dengan perijinan yang

mudah dilakukan.

Aktivitas pemanfaatan lahan di wilayah pesisir delta Kabupaten Kendal bukan

saja untuk pelabuhan jasa penumpang dan barang, tetapi juga untuk wisata pesisir,

pelabuhan ikan, pertambakan, sawah dan permukiman.  Lokasi wisata pesisir ada di

bagian barat pesisir, lokasi pertambakan banyak tersebar di bagian tengah, dan timur,

kemudian sawah dan permukiman berada di beberapa tempat di pesisir tersebut.

Peningkatan aktivitas perekonomian di pesisir Delta Bodri tersebut menyebabkan daya

dukung wilayah setempat menjadi cukup berat. Penelitian yang dilakukan oleh Astrida

(2010) menunjukan bahwa dari 25 desa pesisir yang ada di daerah penelitian, sebanyak 9

desa pesisir sudah terlampaui daya dukungnya. Di masa mendatang, dengan semakin

tingginya aktivitas ekonomi di wilayah pesisir akan diiringai dengan bertambahnya

jumlah penduduk setempat, maka jumlah desa pesisir yang terlampaui daya dukungnya

akan bertambah.

Pesisir Delta Bodri Kabupaten Kendal, mempunyai posisi yang strategis dan

berpotensi untuk dikembangkan berbagai penggunaan seperti kawasan industri,
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pariwisata, pertambakan, maupun pemukiman. Dengan semakin banyak penduduk dan

tingginya aktivitas perekonomian di wilayah pesisir Delta Bodri Kabupaten Kendal,

maka diperlukan upaya pemantauan perubahan morfologi (morphodynamic) pesisir delta

agar aktivitas perekonomian yang saat ini sedang berlangsung menjadi tidak terganggu.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (2007) telah menyusun

Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir Kabupaten Kendal. Tujuan akhir dari penyusunan

rencana tata ruang ini adalah terwujudnya keterpaduan, keterkaitan, dan sinergitas antar

sektor dalam pemanfaatan serta pengendalian pemanfaatan ruang pesisir. Akan tetapi

rencana tata ruang ini belum memperhatikan pola perubahan spasial garis pantai wilayah

setempat.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengamanatkan pentingnya

Pengelolaan Wilayah Pesisir secara berkelanjutan. Ada 4 (empat) hierarkhi dalam

rencana pengelolaan wilayah pesisir yaitu hierarki (1) rencana strategis, (2) rencana

zonasi, (3) rencana pengelolaan, dan (4) rencana aksi. Permasalahan tata ruang pesisir

Kabupaten Kendal adalah masih dihadapkan pada belum adanya dukungan basis data

tentang perubahan spasial Delta Bodri. Padahal pertimbangan faktor pola perubahan

spasial garis pantai dalam menyusun rencana tata ruang wilayah pesisir di Kabupaten

Kendal adalah sangat penting, mengingat pesisir Kabupaten Kendal terbentuk oleh Delta

Bodri.

Berdasarkan uraian di atas maka diperlukan penelitian dengan judul : Perubahan

Spasial Delta Sungai Bodri sebagai basis Zonasi Tata Ruang Pesisir Kabupaten

Kendal.
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1.2 Penjelasan tentang Judul Penelitian

Spasial dapat diartikan sebagai suatu ruang baik sebagai area menurut obyek yang

ada di dalamnya maupun sebagai area kosong. Keberadaan ruang beserta obyek di

dalamnya dapat diukur dengan sistem geometrik atau dalam dimensi x dan y atau z

(Harvey, 1976 dan Effendi, 1999).

Delta merupakan endapan sedimen yang berasal dari daratan yang terbentuk di

muara sungai berbatasan dengan laut ataupun danau (Setiyono, 1996). Delta Sungai

Bodri sebagai obyek penelitian merupakan delta yang terbentuk oleh hasil endapan

material Sungai Bodri dan sungai sungai kecil lainnya di wilayah tersebut.

Morfodinamika Delta Sungai Bodri ini sedang berlangsung hingga masa datang dengan

intensitas yang berbeda. Delta Sungai Bodri telah berkembang lebih lanjut serta menjadi

kerangka utama pembentukan pesisir Kabupaten Kendal. Oleh karena itu perubahan

bentuk (morfodinamika) yang terjadi pada Delta Sungai Bodri akan mempengaruhi

perubahan kondisi pesisir Kabupaten Kendal, sehingga secara geomorfologis pesisir

Kabupaten Kendal disebut juga sebagai pesisir delta.

Pemanfaatan lahan yang ada di pesisir Kabupaten Kendal telah dilakukan secara

intensif. Hampir tidak ada wilayah pesisir Kabupaten Kendal yang kosong, semuanya

telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti hutan mangrove, pertambakan,

sawah, permukiman, pariwisata, industri,  dan pelabuhan. Saat ini aktivitas kegiatan

perekonomian di pesisir Kabupaten Kendal menunjukan peningkatan yang cukup pesat.

Hal ini terlihat dengan telah dibangun pelabuhan barang dan penumpang antar pulau dan

telah ditetapkannya wilayah Kaliwungu Utara sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Kemudian kegiatan di bidang pariwisata pesisir juga mulai berkembang, yaitu dengan
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dibangunnya sarana dan prasarana pariwisata pesisir di tiga lokasi tujuan wisata yaitu

Pantai Ngebum, Pantai Muara Kencan, dan Pantai Sendang Sikucing. Pembangunan

pelabuhan, pembangunan industri, pengembangan pariwisata pesisir, pengembangan

perikanan pertambakan, dan pengembangan aktivitas perekonomian lainnya di wilayah

pesisir memerlukan pemikiran yang seksama dan kehati-hatian agar seluruh kegiatan

perekonomian tersebut tidak menyebabkan kondisi wilayah pesisir pesisir Kabupaten

Kendal menjadi rusak.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirangkum penjelasan yang komprehensif

bahwa penelitian ini berupaya untuk mengetahui bagaimana perubahan spasial Delta

Sungai Bodri berlangsung selama ini. Selanjutnya dari hasil kajian ini akan menjadi basis

pembuatan rencana zonasi dalam pengelolaan kawasan pesisir Kabupaten Kendal. Untuk

mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan peta topografi tahun 1910 terbitan

Pemerintah Belanda dan citra satelit penginderaan jauh multi temporal Landsat akuisisi

tahun 1972, 1992, 2002, dan 2009 sebagai sumber data.  Di samping itu akan didukung

dengan pengambilan dan pengukuran data lapangan, serta data-data sekunder yang ada

baik hasil penelitian, jurnal, maupun laporan lain yang sesuai dengan tema penelitian.

1. 3. Aktualitas, Orisinalitas, dan Noveltis Penelitian.

Saat ini, terjadinya perubahan iklim global menjadi persoalan dunia yang sangat

penting mengingat besarnya pengaruh terhadap seluruh alam. Kenaikan suhu bumi

(global warming) kini makin menjadi fokus perhatian dunia. Meningkatnya pemanasan

global ini sungguh sangat memprihatinkan masa depan bumi.  Jika pemanasan global

tidak bisa diatasi  akibatnya bisa fatal seperti lapisan es di kutub akan mencair dan

permukaan air laut akan naik, banjir, dan kebakaran hutan (Alikodra et al., 2008).
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Salah satu akibat dari pemanasan global dan perubahan iklim adalah naiknya

paras muka air laut. Saat ini, dilaporkan tengah terjadi kenaikan muka air laut dari abad

ke-19 hingga abad ke-20, dan kenaikannya pada abad 20 adalah sebesar 0.17 meter

(Rahmanelli, 2008). Mensitir penelitian dari Internasional Panel for Climate Change,

Subandono et al. (2009) menyatakan sejak tahun 1961 sampai dengan 1992 laut dunia

telah mengalami kenaikan dengan laju rata-rata 1,8 mm/tahun, kemudian sejak tahun

1993 sampai dengan 2003 kenaikan muka laut rata-rata 3,1 mm/tahun. Kenaikan muka

air laut secara umum akan mengakibatkan dampak sebagai berikut: (a) meningkatnya

frekuensi dan intensitas banjir, (b) perubahan arus laut, (c) meluasnya intrusi air laut, (d)

ancaman terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat pesisir, dan (e) berkurangnya luas

daratan atau hilangnya pulau-pulau kecil.

Perubahan tinggi muka laut akan sangat mempengaruhi kehidupan di daerah

pesisir. Ketika tinggi lautan mencapai muara sungai, banjir akibat air pasang akan

meningkat di daratan. Bahkan sedikit kenaikan tinggi muka laut akan sangat

mempengaruhi ekosistem pesisir. Pada pesisir lumpur seperti Pantura Jawa yang

mempunyai kemiringan sangat landai (sekitar 0,01%) bila terjadi kenaikan air laut

setinggi 1 meter maka akan berdampak pada kemunduran garis pesisir mencapai 160 m

atau lebih (Subandono et al., 2009).

Wilayah Pesisir Kabupaten Kendal merupakan wilayah pesisir berbentuk delta

yang sangat rentan terhadap bencana, baik akibat proses sedimentasi maupun abrasi.

Untuk itu perlu suatu pengelolaan wilayah pesisir yang memperhatikan kondisi

perubahan delta setempat. Analisis perubahan spasial Delta Bodri diharapkan dapat

menjadi salah satu basis evaluasi pemanfaatan lahan di wilayah pesisir Kabupaten
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Kendal. Pada gilirannya nanti akan dicapai pembangunan wilayah pesisir Kabupaten

Kendal secara berkelanjutan.

Dataran Aluvial Pantai Utara Jawa (North Java Coastal Plains) banyak terbentuk

oleh delta, seperti misalnya Delta Tangerang, Delta Cimanuk, Delta Pemali, Delta Wulan

dan termasuk juga Delta Sungai Bodri yang ada di Kabupaten Kendal. Proses

perkembangan wilayah delta cukup dinamis, di beberapa tempat mengalami pertumbuhan

yang relatif pesat sehingga muncul tanah-tanah timbul, tetapi di tempat lain mengalami

proses abrasi sehingga garis pesisirnya berubah mundur ke arah daratan.

Perubahan penutup lahan yang terjadi di hulu DAS dan adanya perubahan pesisir

delta merupakan peristiwa yang benar-benar sedang terjadi saat ini di daerah penelitian.

Walaupun peristiwanya berada di dua tempat yang berbeda, namun keduanya mempunyai

keterkaitan yang saling mempengaruhi. Pertambahan jumlah penduduk akan diiringi

dengan perubahan penggunaan lahan yang terjadi di hulu DAS,  yaitu semakin luas lahan

yang digunakan untuk permukiman dan kegiatan indusri. Kondisi ini tentu saja akan

berakibat semakin banyak volume air hujan yang menjadi aliran permukaan. Aliran

permukaan ini cenderung meningkatkan erosi tanah, sehingga mengakibatkan

sedimentasi di daerah bawah (hilir), termasuk diantaranya wilayah perairan delta. Pada

gilirannya nanti akan menyebabkan terjadinya perubahan pesisir delta.

Penelitian yang berkaitan dengan perubahan pesisir (coastal dynamic) sudah

banyak dilakukan oleh beberapa peneliti di berbagai wilayah, termasuk yang berkaitan

dengan perkembangan pesisir delta. Metode yang digunakan untuk mengetahui

perubahan pesisir juga beragam, mulai dari kajian lapangan, seperti yang dilakukan Bird

dan Ongkosongo (1980), Suprajaka (1989), Sidarto (1997) atau dengan metode

penginderaan jauh seperti yang dilakukan oleh Saptorini et al. (2001), Sutrisno et al.
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(2005), dan Subagio (2007). Terkait dengan pengelolaan delta seperti yang dilakukan

oleh Simeoni dan Corbau (2008), Gamage et al. (2008) dan Sabatier et al. (2009). Terkait

dengan kesesuaian lahan wilayah pesisir seperti yang dilakukan oleh Fauzi et al. (2009)

dan Tahir et al. (2002).

Namun dari banyak penelitian tersebut belum ada satupun yang mengkaitkan

fenomena perubahan spasial delta sebagai basis zonasi tata ruang wilayah pesisir. Mereka

umumnya hanya terpaku pada proses morfodinamika yang ada di tempat kejadian saja (in

situ). Oleh karena itu, perencanaan zonasi tata ruang wilayah pesisir berbasis pada pola

perubahan spasial delta merupakan temuan baru (noveltis) dalam penelitian disertasi ini.

Penelitian yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Kendal

juga masih sedikit dilakukan. Penelitian oleh Budiman (2009) di pesisir Kabupaten

Kendal, bertujuan untuk: (1) menganalisis potensi dan tingkat pemanfaatan sumber daya

ikan Demersal yang dapat menjamin kelestariannya di perairan Kabupaten Kendal,

(2) mendapatkan  peta sebaran ikan Demersal di perairan Kabupaten Kendal.

Maksud dari penelitian oleh Budiman ini adalah menghasilkan saran rekomendasi

kepada pemerintah daerah Kabupaten Kendal tentang pengelolaan sumber daya ikan

Demersal. Subardjo (2004) meneliti tentang Perubahan Penggunaan Lahan Pesisir

Kabupaten Kendal Tahun 1997-2001 dengan menggunakan data Citra Landsat-TM. Hasil

penelitian menunjukan bahwa citra satelit penginderaan jauh Landsat dapat digunakan

untuk melakukan evaluasi penggunaan lahan secara cepat, teliti, kontinyu, terbaru, dapat

dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Dari hasil penelitian Subardjo (2004) ini dapat

diketahui bahwa penggunaan lahan di pesisir Kabupaten Kendal terdiri atas kawasan

pertanian, diikuti pemukiman, tambak, tegalan, perkebunan dan industri. Penggunaan
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lahan tambak bertambah ± 1.210,86 ha lalu pemukiman bertambah ± 2.153,88 ha, lahan

industri bertambah ± 48,33 ha, lahan sawah berkurang ± 2.662,56 ha, lalu tegalan

berkurang ± 644,13 ha dan lahan perkebunan berkurang ± 106,46 ha.

Pada tahun 2007 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah membuat

laporan rencana tata ruang Pesisir Kabupaten Kendal. Tujuan utama pembuatan laporan

tersebut adalah menyusun rencana tata ruang wilayah pesisir dan laut di Kabupaten

Kendal. Dalam laporan ini dijelaskan bahwa pembagian wilayah pengembangan

didasarkan pada pembagian sub sel sedimen, namun belum memperhitungkan pola

perubahan spasial pesisir delta setempat.

Penelitian yang dilakukan Poedjoprajitno et al. (2009) di wilayah dataran rendah

aluvial hingga pantai sepanjang Maron-Sikucingkrajan, Kecamatan Gemuruh, Kabupaten

Kendal Jawa Tengah bertujuan untuk mempelajari hubungan antara stratigrafi Kuarter di

daerah dataran rendah aluvial hingga pantai yang dipengaruhi oleh gerakan sesar aktif.

Dari hasil penelitian ditemukan akumulasi pengendapan berkaitan dengan pensesaran,

yang di bagian barat sangat dipengaruhi oleh sesar normal. Selama proses pengendapan,

terekam 2 fase kegiatan tektonik. Kedua fase kejadian tersebut adalah (1) kegiatan sesar

naik memanjang dari barat ke timur, dan (2) sesar naik yang juga berarah barat-timur di

bagian utara dan diikuti oleh sesar normal berarah hampir utara-selatan. Kegiatan

tektonik ditandai oleh mendangkalnya lereng pengendapan.

Penelitian yang dilakukan oleh Lumbanbatu (2009) di dataran pantai (coastal

plain) daerah Kendal, bertujuan untuk melakukan kajian terhadap terjadinya

perkembangan garis pantai oleh aktivitas tektonik Kuarter. Berdasarkan hasil analisis

tatanan stratigrafi Holosen, di daerah penelitian terlihat adanya proses geologi berupa

genang laut, susut laut dan aktivitas tektonik. Peristiwa geologi tersebut diperkirakan

dapat mempengaruhi perubahan arah perkembangan dataran pantai Kendal.
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Dari uraian di atas, dapat diyakinkan bahwa penelitian yang telah dilakukan

penulis betul-betul orisinal, belum pernah dilakukan di daerah penelitian (pesisir

Kabupaten Kendal), sehingga diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi

pengembangan wilayah pesisir yang berkelanjutan. Penelitian ini menelusuri perubahan

bentuk spasial pesisir Delta Bodri Kabupaten Kendal mulai tahun 1910, 1972, 1992,

2002, dan tahun 2009, sehingga diharapkan dapat ditemukan pola-pola perubahan garis

pantai yang terjadi di pesisir delta tersebut. Pola-pola perubahan garis pantai pada pesisir

delta ini akan dijadikan basis evaluasi lahan dan pembuatan rencana zonasi pemanfaatan

lahan delta. Berdasarkan uraian ini maka noveltis dalam penelitian ini adalah

dihasilkannya (1) metode baru dalam pembuatan rencana zonasi (zoning plan)

pemanfaatan lahan pesisir yang berbasis pada pola perubahan delta dan fungsi

ekosistem, (2) produk baru berupa usulan peta rencana zonasi tata ruang pesisir

Kabupaten Kendal berbasis pada pola perubahan delta dan fungsi ekosistem.

1.4. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1.4.1. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang sedang dihadapi di daerah penelitian antara lain:

1) Proses fluvial dan proses marin terus berlangsung secara aktif di pesisir Delta

Sungai Bodri. Hal ini ditandai dengan berubahnya alur sungai yang ada di muara Delta

Bodri. Di samping itu proses marin yang bekerja di wilayah perairan pesisir juga ikut

berperan dalam mendistribusikan material sedimen dari sungai maupun dari pesisir.

Kondisi ini menyebabkan terjadinya proses perubahan garis pantai (shore line) Delta

Sungai Bodri, yang secara spasial menghasilkan lahan-lahan baru beserta ekosistemnya.
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2) Dinamika ekosistem dan dampak perubahan tataguna lahan di Kabupaten Kendal,

khususnya di wilayah pesisir Delta Sungai Bodri, mulai terjadi peningkatan yaitu dengan

dibangunnya pusat-pusat kegiatan seperti pelabuhan niaga untuk kapal barang dan

penumpang, kawasan industri, pariwisata, dan permukiman. Pembangunan pusat

kegiatan ini pada umumnya diikuti dengan dibuatnya bangunan pelindung pantai

sehingga lambat laun akan mempengaruhi perubahan garis pantai. Keadaan ini

menyebabkan terjadinya perubahan bentuk delta sehingga terjadi ketidakteraturan

perkembangan garis pantai delta.

3) Selama ini pemanfaatan lahan yang sedang berlangsung di wilayah pesisir

Kabupaten Kendal masih belum mempertimbangkan aspek daya dukung lingkungan,

terutama pada proses perubahan wilayah pesisir (coastal dynamic). Karena itu diperlukan

informasi perubahan spasial pesisir delta sebagai dasar dalam penataan ruang pesisir.

1.4.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan

diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagaimana pola perubahan spasial Delta Bodri pada deret waktu tahun 1910,

1972, 1992, 2002 dan 2009?

2) Bagaimana karakteristik sedimen pesisir Delta Bodri?

3) Bagaimana perubahan pemanfaatan lahan pesisir Delta Bodri pada deret waktu

tahun 1910 sampai tahun 2009?

4) Bagaimana kesesuaian pemanfaatan lahan pada pesisir Delta Bodri.

5) Bagaimana rencana zonasi (pemintakatan) daerah pesisir Kabupaten Kendal

berbasis pada perubahan spasial dan fungsi ekosistem Delta Bodri?
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1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1) Mengkaji pola perubahan spasial pesisir Delta Bodri Kabupaten Kendal dari tahun

1910 hingga 2009.

2) Mengkaji karakteristik sedimen pesisir Delta Bodri.

3) Mengkaji perubahan pemanfaatan lahan yang terjadi dari tahun 1910 hingga tahun

2009.

4) Mengkaji kesesuaian pemanfaatan lahan pesisir Delta Bodri.

5) Membuat rencana zonasi Pesisir Kabupaten Kendal berbasis pola perubahan

spasial dan fungsi ekosistem delta untuk mendapatkan metode baru dalam

pemanfaatan dan pengelolaan lahan pesisir delta.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Akademik

Pesisir Kabupaten Kendal mempunyai posisi yang strategis dan berpotensi untuk

dikembangkan berbagai penggunaan seperti kawasan industri, pariwisata, pertambakan,

maupun pemukiman. Namun karena pesisir Kabupaten Kendal berbentuk delta, maka

pemanfaatan dan pengelolaan lahan pesisirnya memerlukan  model tersendiri yaitu

dengan lebih memperhatikan pola perubahan spasial pesisir delta.

Penelitian ini mengkaji kondisi pesisir Delta Bodri seri waktu dari tahun 1910

sampai tahun 2009, dengan menggunakan peta topografi dan citra penginderaan jauh

multi temporal yang diolah dengan software ER Mapper dan Arc View. Oleh karena itu

manfaat secara akademik dalam penelitian ini adalah:
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1. Memberikan kajian informasi menyangkut pola perubahan spasial, karakteristik

sedimen, dan perubahan pemanfaatan lahan  pesisir Delta Bodri Kabupaten

Kendal.

2. Dihasilkannya suatu gambaran konsep bahwa perubahan spasial delta dapat

dijadikan acuan dasar dalam penataan ruang wilayah pesisir

3. Menghasilkan suatu produk rencana pemintakatan (zoning plan) daerah pesisir

berbasis pada perubahan spasial dan fungsi ekosistem delta.

4. Sebagai informasi dan referensi bagi penelitian-penelitian lanjutan yang

berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir delta.

5. Dapat mendorong pemanfaatan teknologi penginderaan jauh dan sistem

informasi geografis sebagai instrumen yang efektif serta akurat untuk perolehan

fakta daerah pesisir khususnya dalam pemanfaatan dan pengelolaan pesisir delta.

1.6.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah dapat dipakai sebagai bahan acuan

dan bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Kendal

dalam melakukan perencanan pemanfaatan, pengelolaan, serta pengendalian eksploitasi

sumberdaya pesisir. Hal ini karena pesisir Kabupaten Kendal merupakan pesisir yang

terbentuk oleh delta sehingga pemanfaatan dan pengelolaannya harus mempertimbangkan

pola perubahan spasialnya.


