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BAB  V 

P E N U T U P 

 

 
 
 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perencanaan program kampung 

nelayan Tambaklorok Kota Semarang. Kajian perencanaan program dilihat dari 

partisipasi dan sosialisasi program kepada masyarakat dan dari konsep 

perencanaan kampung nelayan Tambaklorok.  

Dari sisi partisipasi dan sosialisasi, perencanaan program kampung 

nelayan Tambaklorok seharusnya melibatkan masyarakat nelayan Tambaklorok 

untuk berpartisipasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa hanya 2% responden 

nelayan yang terlibat dalam sosialisasi program (pada sub sub bab 4.2.1, h.103, 

pada Gambar 4.14). Masyarakat yang terlibat yaitu ketua RW dan ketua kelompok 

nelayan. Pada konsep perencanaan, program ini memiliki 6 (enam) zona konsep. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa ada 3 (tiga) zona konsep yang tidak diterima 

oleh masyarakat dan 2 (dua) zona konsep yang tidak sepenuhnya diterima oleh 

masyarakat.  

Hal-hal yang menyebabkan masyarakat kurang terlibat pada proses 

perencanaan dan sosialisasi program, adalah sebagai berikut: 

1. Ketua RW/ kelompok nelayan yang menghadiri perencanaan dan sosialisasi 

program tidak menyampaikan ke warganya tentang program kampung bahari. 

Informasi tidak disampaikan karena tidak ada pertemuan rutin setiap bulan.  

2. Ketua RW yang menghadiri perencanaan tidak menyampaikan hasil 

sosialisasi yang telah diperoleh kepada ketua RT, untuk dapat diteruskan 

kewarganya 

3. Ketua RW/ kelompok nelayan menyampaikan ke warga, tetapi karena warga 

tidak memiliki pemahaman yang baik tentang kampung nelayan, sehingga 

masyarakat acuh dan tidak peduli pada perencanaan dan informasi ini 

terlewat begitu saja. 

4. Warga belum mengerti arti penting keterlibatan mereka, sehingga mereka 

tidak peduli dan memilih tetap melaut daripada datang ke pertemuan.  
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5. Partisipasi masyarakat pada proses perencanaan hanya label dan tidak benar-

benar dimanfaatkan sebagai masukan dalam program. Dengan kata lain, 

Proses perencanaan program memang tidak melibatkan banyak masyarakat di 

Tambaklorok khususnya masyarakat nelayan 

 

Berdasarkan penilaian masyarakat pada konsep perencanaan, terdapat 3 

(tiga) zona konsep yang tidak diterima, yaitu zona pelabuhan perikanan dan 

ekonomi maritim; zona permukiman vertikal; dan pembangunan plaza/ alun-alun 

pada zona permukiman eksisting. Pada zona PPI dan ekonomi maritim, yang 

mayoritas difungsikan untuk nelayan, tetapi masyarakat nelayan cenderung tidak 

menghendakinya. Pembangunan ketiganya perlu ditinjau ulang berdasarkan 

kebutuhan masyarakat dan karakteristik fisik kawasan. Zona konsep tersebut 

kurang bisa diterima oleh masyarakat karena  terkait dengan tahapan proses 

perencanaan Terry Moore dan proses perencanaan kolaboratif yang tidak berjalan 

secara seharusnya. Berdasarkan proses perencanaan Terry Moore, terdapat 9 

(sembilan) tahapan proses perencanaan yang harus dilalui. Dikaitkan dengan 

perencanaan kolaboratif yang menekankan pentingnya aspek sosial, maka 

seharusnya perencanaan program kampung nelayan mengikut sertakan masyarakat 

dalam beberapa tahapan proses perencanannya. Dikaitkan dengan kondisi fisik 

alam, hasil analisis menunjukkan bahwa laju penurunan tanah dan rob akan terus 

terjadi dan semakin parah.  

 

Program kampung nelayan Kota Semarang terletak di Kawasan 

Tambaklorok yang rentan terhadap rob dan penurunan tanah. Perencanaannya 

tertuang pada dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) Kawasan 

Tambaklorok Tahun 2015. Di dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa perlu 

untuk melakukan peninjauan secara berkala yang disesuaikan dengan kondisi 

alamiah kawasan. Hasil dari kajian penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai masukan oleh pembuat keputusan pada saat melakukan review dokumen 

perencanaan. Tujuan progran adalah untuk mewujudkan permukiman 

berkelanjutan melalui 3 (tiga) aspek. 3 (tiga) aspek tersebut adalah 1).secara fisik 

yaitu mewujudkan lingkungan yang maju dan asri melalui perbaikan kualitas 
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lingkungan; 2).secara ekonomi yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

melalui pembangunan kegiatan ekonomi; 3).secara sosial yaitu mewujudkan 

pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan penyuluhan. Diharapkan jika 

program ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan, maka Kawasan Tambalorok akan 

menjadi kampung nelayan yang berkelanjutan baik secara fisik, ekonomi dan 

sosial. 

Jika program ini terus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, dapat 

saja, tujuan program akan sulit tercapai bahkan tidak tercapai. Contohnya adalah 

pada pelaksanaan pekerjaan di tahap 5 (lima) tahun pertama. Dari 14 (empat 

belas) pekerjaan yang akan dilaksanakan di tahap 5 (lima) tahun pertama, hanya 

ada 1 pekerjaan yang telah selesai dan 2 pekerjaan yang sesuai progres. Sisanya 

adalah pekerjaan dengan progres terlambat (7 pekerjaan) dan pekerjaan yang 

belum direncanakan (4 pekerjaan). Penyebab utama keterlambatan adalah pada 

pembebasan lahan. Terlalu banyak warga yang terkena dampak dan harus keluar 

dari kawasan, membutuhkan negosiasi yang cukup lama. Disisi lain mayoritas 

warga terdampak adalah kaum nelayan, yang kehidupannya tidak bisa dijauhkan 

dari laut.  

Perkiraan dampak yang dapat muncul jika program ini terbagi pada 

perkiraan dampak dari sisi fisik, sosial, dan ekonomi. Untuk meminimalkan 

perkiraan dampak negatif yang akan muncul dan agar program ini dapat berlanjut 

secara fisik, sangat bergantung pada teknologi dan pendanaan serta ketersediaan 

biaya pemeliharaan. Keberlanjutan secara ekonomi, sangat bergantung pada 

kemampuan masyarakat menerima dan memanfaatkan zona perekonomian. 

Program yang bagus belum tentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

masyarakat, sehingga masyarakat tidak mampu memanfaatkan program. Program 

seharusnya mengakomodir kebutuhan nelayan Tambaklorok. Namun program ini 

justru memindahkan sebagian penduduk Tambaklorok ke luar kawasan. 

Pemindahan ini sangat berpengaruh pada penduduk yang memiliki mata 

pencaharian nelayan. Nelayan tradisional, sangat mengantungkan kehidupannya 

dengan laut. Mereka tidak bisa dipisahkan dengan laut, sehingga apabila mereka 

harus berpindah ke lokasi yang jauh dari laut akan menyusahkan mereka. Program 

yang seharusnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat 
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Tambaklorok, justru akan menyusahkan mereka. Bahkan ada kemungkinan 

pembangunan tersebut akan dimanfaatkan oleh masyarakat diluar kawasan.  

Keberlanjutan secara sosial, bergantung pada kebermanfaatan program 

bagi masyarakat. Sehingga masyarakat mau peduli dan menjaga lingkungan yang 

telah terbangun. Jika masyarakat tidak mau peduli maka program akan 

terbengkalai dan tidak terpelihara.  

 
Dari ulasan diatas, tentang keberlanjutan fisik yang mempertimbangkan 

kondisi fisik alam, teknologi, dan biaya pemeliharaan, keberlanjutan program ini 

masih diragukan. Secara ekonomi dan sosial, keberlanjutan program juga masih 

diragukan sehingga akan sulit untuk dapat mencapai tujuan. Agar program dapat 

berkelanjutan dan tujuan dapat tercapai, maka perlu dipertimbangkan beberapa hal 

yang akan direkomendasikan. 

 

 
5.2 Rekomendasi  

Program kampung nelayan Tambaklorok merupakan suatu program 

dengan tujuan mulia, yaitu 1).mewujudkan lingkungan yang maju dan asri melalui 

perbaikan kualitas lingkungan; 2). mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui 

pembangunan kegiatan ekonomi; 3).mewujudkan pemberdayaan masyarakat 

melalui pelatihan dan penyuluhan. Berdasarkan hasil analisis dan penarikan 

kesimpulan, rekomendasi untuk perbaikan program akan ditujukan kepada 

Pemerintah Kota Semarang dan masyarakat Kawasan Tambaklorok. Rekomendasi 

diberikan dari sisi perencanaan yaitu untuk perbaikan partisipasi dan sosialisasi 

program kepada masyarakat dan untuk perbaikan konsep perencanaan. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



183 
 

 

1. Perbaikan partisipasi dan sosialisasi program kepada masyarakat 

 

TABEL  V.1 

KONDISI   DAN  REKOMENDASI 

UNTUK PARTISIPASI DAN SOSIALISASI PROGRAM  

KEPADA MASYARAKAT 

 

Kondisi 

(sesuai sub sub bab 4.2.1 ) 
Rekomendasi 

- Hanya sebagian kecil 

warga yang dilibatkan  

dalam perencanaan 

- Kemungkinan pemerintah 

sudah berusaha 

melibatkan mereka 

dengan memberikan 

undangan kepada mereka, 

tetapi respon masyarakat 

beragam. 

- Masyarakat diajak dalam 

perencanaan, tetapi 

mereka tidak paham/ 

tidak peduli dan kurang 

sadar akan arti penting 

perencanaan. Dikaitkan 

dengan sumber daya 

mereka, sebagian besar 

berpendidikan rendah. 

Hal in i menyebabkan 

rendahnya kesadaran 

mereka akan pentingnya 

perencanaan 

- Bagi Pemerintah Kota Semarang. Dalam hal ini adalah 

Bappeda / dan Dinas Tata Ruang Kota Semarang, sebagai 

leading sector dan pelaksana program kampung nelayan: 

 Meskipun sudah ada pelibatan masyarakat, tetapi 

Pemerintah Kota perlu untuk melibatkan masyarakat 

lebih banyak lagi, gunanya untuk menjaring kebutuhan 

dan untuk mengetahui keinginan mereka. 

 Pelibatan masyarakat dilakukan dalam beberapa 

tahapan proses perencanaan. Misalnya saat 

pendefinisian masalah, pendefinisian tujuan yang ingin 

dicapai, pengumpulan data, saat evaluasi dan seleksi 

alternatif rencana, saat implementasi, dan pada tahap 

pemantauan. 

 Sosialisasi bisa dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan waktunya nelayan atau 

dilaksanakan pada saat musim nelayan tidak melaut 

 Sosialisasi dilakukan secara terus menerus, sehingga 

dari masyarakat yang tadinya tidak peduli, akan 

menjadi masyarakat yang peduli terhadap perencanaan 

 Perlu mempert imbangkan pelibatan masyarakat dan 

sosialisasi program dalam bentuk lain. Tidak hanya 

dilakukan di kantor kelurahan/ di tempat tempat 

tertutup, tetapi dapat dilakukan d i tempat terbuka atau 

dengan mendatangi lokasi yang mudah di jangkau oleh 

nelayan. Ini d ilakukan sekaligus untuk mengetahui 

permasalahan masyarakat dan kebutuhan utama 

mereka. 

 

- Bagi pengurus organisasi Masyarakat, dalam hal in i adalah 

KUB (Kel. Usaha Bersama) nelayan; tokoh masyarakat; 

ketua RW. 

 Adanya kesadaran dari ketua KUB/ pengurus KUB 

yang menghadiri proses perencanaan kampung nelayan, 

agar mereka juga mensosialisasikan program tersebut 

kepada nelayan secara terus menerus 

 Perlu d ilakukan pertemuan secara rutin, untuk 

membahas permasalahan nelayan dan keinginan 

mereka. Pertemuan rutin ini dapat juga digunakan 

untuk membahas tentang program kampung nelayan di 

kawasan ini 

 Memberikan kesadaran bagi nelayan, untuk ikut terlibat 

dalam proses perencanaan dan pentingnya keterlibatan 

mereka pada proses perencanaan 

 Memberikan kesadaran bagi nelayan untuk ikut 

menjaga lingkungannya 

Sumber: Analisis, 2018   
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2. Perbaikan konsep perencanaan 

Rekomendasi diberikan baik kepada zona yang telah mulai dibangun maupun 

zona yang belum mulai dibangun. Untuk zona yang belum mulai dibangun, 

rekomendasi diberikan terutama pada 3 (tiga) zona konsep yang tidak 

diterima oleh masyarakat dan 2 (dua) zona konsep yang masih diperlukan 

penyesuaian pada pembangunannya. Rekomendasi perbaikan konsep adalah 

sebagai berikut : 

 

1). Zona yang telah mulai dibangun: 

  

TABEL  V.2 

KONDISI  ZONA  PERMUKIMAN 

YANG  TELAH  MULAI  DIBANGUN  

 

Jenis Pembangunan 

Yang Telah Mulai 

Dibangun 

Kondisi 

Peningkatan 

Jl.Tambakmulyo 20 

meter. 

(sesuai sub sub sub 

bab 4.3.1.1; h.117) 

- Untuk pembangunan jl.Tambakmulyo, ada banyak warga 

yang tergusur, 

- Sebagian telah pindah diluar kawasan Tambaklorok, 

sebagian masih menempati rumah mereka, 

- Masyarakat nelayan yang tergusur akan kesusahan mencari 

tempat tinggal yang berdekatan dengan laut. 

Peningkatan pasar 

Tambaklorok. 

(sesuai sub sub sub 

bab 4.3.1.2; h.120) 

- Pasar Tambaklorok semula 1 lt. seluas +1.000 m
2
 

akan ditingkatkan menjad i 2 lt. Seluas + 3.600m
2
, 

- Kondisi pasar sebelum d ibangun adalah banyaknya 

pedagang ikan yang tidak menempati los pasar. Mereka 

berdagang diluar pasar. 

 Sumber: Analisis, 2018   

 
 

Rekomendasi yang diberikan bagi Pemerintah Kota Semarang: 

- Dinas Pasar Kota Semarang 

 Jumlah los yang ada dalam pasar, sebaiknya disesuaikan dengan 

jumlah pedagang yang ada, sehingga semua pedagang dapat 

tertampung di dalam pasar dan tidak ada pedagang yang berjualan 

diluar. 

 Perlu penertiban menerus supaya tidak ada pedagang yang 

berjualan diluar pasar 
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 Sebagai pasar ikan, maka sebaiknya pedagang ikan diletakkan di 

depan/ ditempat yang paling mudah dijangkau. Dan ada pemisah 

antara pedagang ikan dengan pedagang lainnya.  

 Pada pembagian los pasar, perlu ada transparansi dan benar-benar 

diperuntukkan bagi pedagang pasar 

 

1). Zona yang belum mulai dibangun: 

 

TABEL  V.3 

KONDISI  ZONA  YANG  BELUM  MULAI  DIBANGUN  
 

Zona/ 

Pembangunan 
Kondisi 

Zona Permukiman: 

- Pemb. Plaza/ alun-

alun 

(sesuai sub sub 

sub bab 4.3.2.3; 

h.131) 

- 56% responden tidak menyetujui pembangunan ini, alasan: 

 Lokasi rencana merupakan permukiman padat penduduk 

 Lokasi saat ini adalah permukiman  penduduk, sehingga 

jika akan dibangun plaza/ alun-alun beserta fasilitasnya 

akan memindahkan banyak penduduk, terutama nelaya 

 

- Keberadaan plaza/ alun-alun dapat berfungsi untuk rekreasi 

dan sebagai ruang terbuka hijau.  

- Tetapi fungsi plaza dapat disalahgunakan untuk tempat 

berkumpul warga dan mabuk 

Zona permukiman  

vertikal 

(sesuai sub sub sub 

bab 4.3.2.4; h.135) 

- 66% responden tidak menyetujui zona ini, alasan: 

 Masyarakat nelayan yang akan menempati rusun, akan 

kesusahan untuk meletakkan peralatan melaut,  

 Nelayan membutuhkan tempat yang luas untuk 

memperbaiki jaring, 

 Rumah susun akan selalu mengangsur, disisi lain  

pendapatan nelayan tidak menentu, 

 Untuk manula, akan kesulitan jika harus tinggal di lantai  

atas. 

 

- Kondisi sosial masyarakat dan program 

 Tujuan awal pembangunan rusun adalah untuk 

menampung warga yang tergusur dari Tambaklorok.  

 Rusun direncanakan dibangun di 5 tahun kedua dan ketiga, 

sehingga kemungkinan warga Tambaklorok yang sudah 

tergusur, sudah keluar dari Tambaklorok 

 Pada akhirnya warga d iluar Tambaklorok yang akan  

menempati rusun tersebut. 

 

- Kondisi fisik zona permukiman vertikal saat ini 

 Permukiman vertikal akan dikembangkan pada area 

reklamasi, yang saat ini adalah tambak dengan fungsi 

sebagai tempat pasang-surut air laut 

 Urugan tanah dari reklamasi kawasan, akan menambah  

beban tanah 

 Alih fungsi tambak ke daratan, akan menyebabkan air  

pasang menunju ke permukiman yang memiliki elevasi 

rendah 
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Zona/ 

Pembangunan 
Kondisi 

Zona perekonomian 

(zona perdagangan 

jasa & zona wisata 

bahari dan kuliner) 

(sesuai sub sub sub 

bab 4.3.2.5; h.140) 

- 38% responden setuju dengan keberadaan zona ini, respon 

narasumber: 

 Responden berharap zona ini dapat meningkatkan  

pendapatan mereka  

 Pembangunan zona ini dirasakan warga terlalu berlebihan, 

karena dikuatirkan akan menggusur warga  

 Keberadaannya akan menimbulkan kecemburuan warga, 

karena tidak semua warga dapat berdagang disitu. 

 Keberadaannya akan mematikan toko-toko kecil/ toko  

tradisional 

 Warga meragukan kemampuan warga untuk memiliki  

pertokohan ini, hingga akhirnya akan dimiliki oleh warga 

diluar kawasan 

 

- Kemampuan dan keinginan masyarakat untuk memiliki zona 

ini, perlu d ipertimbangkan  

- Yang terpenting adalah proses transisi warga dari sisi 

ekonomi sehingga zona ini dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat Tambaklorok, tidak hanya sekedar membangun 

ruko 

Zona pelabuhan 

perikanan & ekonomi 

marit im 

(sesuai sub sub sub 

bab 4.3.2.6; h.144) 

- 88% responden nelayan tidak menyetujui zona in i, alasan 

karena:  

 Lokasi PPI dan dermaga yang terlalu jauh dari  

permukiman nelayan 

Lokasi yang jauh akan menyulitkan nelayan untuk 

mencapainya dan memobilisasi peralatan melaut mereka,  

tingkat kerawana tinggi.  

 Adanya gelombang yang menyebabkan perahu nelayan 

pecah, jika diletakkan area tersebut. 

 

- Kondisi fisik zona PPI dan ekonomi maritim saat ini: 

 Tambak dengan fungsi sebagai tempat pasang surut air 

laut dan akan direklamasi 

 Urugan tanah dari reklamasi kawasan, akan menambah  

beban tanah 

 Alihfungsi tambak ke daratan, akan menyebabkan air  

pasang menunju ke permukiman yang memiliki elevasi 

rendah dan akan menghilangkan ekosistem pesisir alami 

 Reklamasi di p inggir laut dapat memicu abrasi di kawasan 

sekitarnya 

Zona konservasi 

(sesuai sub sub sub 

bab 4.3.2.7; h.150) 

- Kondisi mangrove di kawasan penelitian, adalah kotor 

karena banyaknya sampah. 

- Kondisi in i dapat menyebabkan mangrove tidak dapat 

tumbuh dan berfungsi dengan baik 

- Sampah berasal dari sampah rumah tangga dan sampah dari 

industri garmen 

 Sumber: Analisis, 2018   
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Rekomendasi yang diberikan bagi Pemerintah Kota Semarang: 

- Bappeda/ DPU Kota Semarang 

 Perencanaan di Kawasan Tambaklorok membutuhkan regulasi 

khusus, mengingat kawasan ini adalah kawasan yang rentan 

terhadap bencana dan merupakan kawasan khusus karena sebagai 

buffer zone area yaitu dengan adanya mangrove, tambak yang 

menjadi salah satu area untuk pasang surut air laut.  Termasuk 

regulasi untuk meminimalkan pengurugan tambak, karena tambak 

dapat memberikan keseimbangan lingkungan. Peran tambak sangat 

besar untuk menjaga ekologis dan keberadaan hutan mangrove 

sangat berarti untuk pencegahan erosi pantai 

 Penurunan tanah merupakan fenomena yang tidak bisa dihentikan, 

tetapi bisa diminimalkan. Fenomena ini membutuhkan penanganan 

secara menyeluruh dan konsistensi semua pihak, untuk itu perlu 

dibuatkan kajian tentang penurunan tanah di Kota Semarang, 

khususnya bagian Utara dan pengelolaannya. 

 Perlu ada regulasi-regulasi khusus di Kota Semarang untuk 

mencegah laju penurunan tanah semakin tinggi, seperti punishment 

terhadap industri yang masih menggunakan air tanah untuk proses 

produksinya. 

 

- Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 

 Melakukan kajian AMDAL Kawasan, terkait dengan perencanaan 

program kampung bahari, terutama pada zona reklamasi 

 Kawasan Tambaklorok adalah kawasan yang berada di tepi laut 

yang rentan terhadap abrasi. perlu lebih digiatkan untuk penanaman 

mangrove di kawasan-kawasan tertentu, sehingga dapat digunakan 

sebagai penghalang terjangan ombak. Dalam penanaman hutan 

mangrove diperlukan keterlibatan masyarakat dan swasta.  

 Menyampaikan kepada industri di Semarang Utara, agar ada 

pengelolaan untuk limbah mereka dan adanya sangsi pada industri 

yang membuang sampahnya di Kawasan Tambaklorok dan 

sekitarnya 
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 Memberikan penyuluhan kepada masyarakat/ kelompok 

masyarakat di Tambaklorok untuk menjaga mangrove yang sudah 

terbangun dan penyuluhan untuk tidak membuang sampah di 

sembarang tempat. 

 
- Dinas Tata Ruang Kota Semarang, sebagai leading perencanaan 

RTBL kampung nelayan: 

 Ada baiknya untuk melakukan review pada dokumen perencanaan 

RTBL Kawasan Tambaklorok secara menyeluruh, agar tujuan 

utama program dapat tercapai dan bermanfaat bagi masyarakat 

Tambaklorok.  

 Review dilakukan terutama pada zona yang membutuhkan 

reklamasi, dan sambil menunggu hasil kajian AMDAL Kawasan. 

Sedapat mungkin, review dokumen perencanaan dengan 

mengadopsi karakteristik kawasan, misalnya dengan 

memperhatikan bahwa kawasan adalah area untuk pasang surut air 

laut. Terutama jika ada pengembangan di area baru 

 Review dokumen perencanaan dengan mempertimbangkan aspek 

sosial masyarakat, fisik kawasan, serta ketersediaan dana 

pembangunan. Hasil analisis dan kesimpulan, didapatkan bahwa 

perlunya mendesain ulang kawasan yang disesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat serta karakteristik lokalnya. Karakteristik 

lokal yang dimaksud adalah karakteristik masyarakat sebagai 

masyarakat nelayan tradisional dan karakteristik fisik Kawasan 

Tambaklorok, sehingga zona yang dibangun akan lebih bermanfaat.  

 Desain ulang kawasan, juga perlu memperhatikan kawasan 

sekitarnya, sehingga program kampung nelayan Tambaklorok tidak 

akan menimbulkan risiko bencana yang lebih besar pada kawasan 

sekitar Tambaklorok, seperti abrasi di daerah Demak dan genangan 

rob yang semakin tinggi di daerah sekitarnya yang berelevasi 

rendah. 
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 Desain ulang kawasan, terutama pada: 

- Zona pelabuhan perikanan dan ekonomi maritim. 

Perencanaannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat 

nelayan dan kemampuan masyarakat untuk menerima dan 

mengelolanya. Diantaranya: 

o Lokasinya yang tidak terlalu jauh dari permukiman nelayan.  

o Terdapat tempat untuk memperbaiki jaring, mesin kapal, 

ataupun kapal yang rusak. 

o Tempat tambatan perahu yang di desain dengan mengadopsi 

karakteristik kawasan, seperti perlindungan kapal dari 

gelombang. Tujuannya agar saat gelombang besar, perahu 

tidak akan saling bertabrakan. 

o Terdapat akses jalan menuju ke PPI 

- Pada pembangunan rusun, jika sasarannya adalah masyarakat 

nelayan, perlu dipertimbangkan kebutuhan dasar nelayan yang 

harus diakomodasi dalam rusun tersebut.  

- Pada pembangunan plaza/ alun-alun yang lokasinya berada 

ditengah permukiman warga. Desainnya perlu benar-benar 

mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, karena lokasi saat 

ini adalah permukiman padat penduduk. Jangan sampai 

pembangunan plaza/ alun-alun ini akan banyak menghilangkan 

warga, terutama nelayan. 

- Adanya penyesuaian perencanaan pada zona perdagangan dan 

jasa serta zona wisata bahari dan kuliner.  Penyesuaian dilakukan 

agar lebih bermanfaat dan tepat sasaran.  Sebaiknya sebelum 

direncanakan, diperlukan adanya sosialisasi tentang kesiapan 

dan kemampuan warga menerima zona ini. Perlu 

dipertimbangkan pula pertokoan yang telah ada di Kawasan 

Tambaklorok.  

 Dalam melakukan review, perlu pelibatan masyarakat yang lebih 

luas pada beberapa tahapan proses perencanaan, sehingga 

diharapkan masyarakat memiliki wadah untuk menyampaikan 



190 
 

 

aspirasinya, dan kawasan baru akan lebih sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Pelibatan ini, seperti yang telah dikemukakan pada 

rekomendasi untuk perbaikan partisipasi dan sosialisasi program 

kepada masyarakat.  

 
- Bagi kelompok masyarakat & masyarakat di Kawasan 

Tambaklorook 

 Kesadaran untuk menjaga mangrove yang ada 

 Kesadaran untuk mau menanam mangrove kembali 

 Kesadaran untuk menjaga lingkungan, misalnya dengan tidak 

membuang sampah di laut 

 Kesadara untuk ikut menjaga lingkungan yang sudah terbangun 

 Peningkatan kesadaran akan arti penting perencanaan, dengan rela 

mengikuti proses perencanaan. 

 

Diagram alur rekomendasi sebagaimana Gambar 5.1 berikut.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dibutuhkan dana pemeliharaan 

 Dana pemeliharaan di kawasan pesisir sangat mahal 

 Alokasi dana pemeliharaan Bangsa Indonesia relatif rendah 

 Jika dibebankan ke masy Tambaklorok sangat tidak adil & masy 
tidak akan mampu memelihara 

Tidak ada  
dana pemeliharaan 

Tujuan program sulit 

tercapai 

Dibutuhkan  

dana besar 

1.  Dibutuhkan teknologi 

2.  Teknis perencanaan 

konstruksi 

Dari sisi fisik 

Dibutuhkan  

regulasi 
Jika dana  

terbatas 

Dibutuhkan  

masterplan 

Tujuan program sulit 

tercapai 

 Dana terbatas, AMDAL Kaw. 

Keseluruhan belum ada 

 Program KN, belum tentu 

menyelesaikan masalah rob, 

 Penurunan tanah tetap terjadi 

Dari sisi ekonomi 

Tdk semua pemb. 

sesuai dgn kebutuhan  

1.  Program sesuai dengan kebutuhan & 

keinginan masyarakat  

Program kampung bahari, tidak 

mengakomodir masy, krn sangat 

sedikit warga yang terlibat 

2  Sesuai kemampuan masy menerima prog. 

3.  Masy dpt memanfaatkan zona 

perekonomian 

Masy. tdk mampu 

memanfaatkan  

program ini 

Program yang bagus, belum tentu 

sesuai dengaan kebutuhan & 

kemampuan masy. utk 

memanfaatkan 

2.  Monitoring secara berkala oleh 

Pemerintah dan masyarakat 

Untuk mengetahui perkembangan 

program dan respon masyarakat 

terhadap program 

Dari sisi sosial 

masyarakat 
1. Masyarakat merasakan 

kebermanfaatan program 

Masy kepedulian & mau menjaga 

lingk yang telah terbangun 

Program sesuai dengan kebutuhan & 

keinginan masyarakat penerima 

2. Program sesuai dengan kemampuan 

masyarakat 

Sebagian program tdk sesuai 

kebutuhan & masy tdk merasakan 

kebermanfaatannya 

Masy. tdk peduli dgn 

program & 

lingkungan 

Perlu proses transisi melalui penyuluhan dan 

sosialisasi  
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 Penyediaan dana pemeliharaan 

 Dibutuhkan regulasi khusus pada kaw. ini 

 Kajian tentang PT & regulasinya 

 Kajian AMDAL terutama utk reklamasi 

 Perenc dgn mengadopsi karakter fisik kaw., 

masy & ketersediaan pendanaan 

 Budidaya mangrove 

 Penyuluhan ke masy/ kel. Masy utk menjaga 

mangrove 

 Penyuluhan utk tdk membuang sampah 

sembarangan 

 Penyadaran masy akan pentingnya menjaga 

lingkungan fisik 

 Penyadaran masy akan arti penting 

perencanaan 

 Menyampaikan kepada Industri di Smg Utara 

utk mengelola limbah mereka & tdk 

membuangnya di laut beserta regulasinya 

 Review dok perencanaan scr menyeluruh  

 Mendesain ulang kawasan yang disesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat dan 

karakteristik lokal  

  

 Review dok perencanaan scr menyeluruh  

 Mendesain ulang kawasan yang disesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat dan 

karakteristik lokal  

KEBERLANJUTAN  PROGRAM 

REKOMENDASI 

Supaya Program Dapat Terus  berlanjut 
Agar program berlanjut  Kondisi Yang akan terjadi 

Perlunya partisipasi  &  sosialisasi  secara menerus 

Sumber: Analisis, 2018 

 

GAMBAR  5.1 

DIAGRAM  ALUR  REKOMENDASI 

Dalam melakukan review dok. Perencanaan dan redesign 

kawasan perlu pelibatan masy yang lebih luas pada beberapa 

tahapan prosesnya. 

lingkungan yang 

maju dan asri 

melalui perbaikan 

kualitas lingkungan 

Dari sisi fisik  

Dari sisi ekonomi 

kesejahteraan 

masyarakat melalui 

pembangunan 

kegiatan ekonomi 

Dari sisi sosial 
masyarakat  

pemberdayaan 

masyarakat melalui 

pelatihan dan 

penyuluhan 

IDENTIFIKASI & AN. KARAKTERISTIK PROGRAM  

KAMPUNG NELAYAN TAMBAKLOROK 

Zona  permukiman 

eksisting 
1 

Zona  permukiman 

vertikal 
2 

Zona  konservasi - 

mangrove 
6 

Zona  Perdagangan 

& jasa  
3 

Zona  wisata  

bahari & kuliner 
4 

Zona  PPI & 

ekonomi maritim 
5 

Masy tergusur, akan 
berpisah dgn tetangganya 
dan berpindah ke lokasi 
baru yang belum past i  

Masy akan dibebani BIAYA  
PEM ELIHARAAN 

Nelayan yang tergusur,  
past i susah, krn tdk bisa 
jauh dari  laut  

Dari sisi sosial 

Kaw.  Dpt menjadi magnet  
baru 
 
Dpt dimanfaatkan masy 
lokal  utk  menambah 
penghasilan 

Pemb.  zona perdag dpt 
menimbulkan benturan, 
kecemburuan sosial  saat 
pembagian kios 

Tdk semua warga dpt  
berdagang di zona 
perekonomian 

Jika masy tdk mampu 
mengalami proses transisi, 
mereka bisa saja hanya 
menjadi  penonton 

A kan terdapat pengusaha 
dari luar  

Dari sisi ekonomi 

Permukiman bebas ROB 

Peninggian lokasi akan 
menambah beban tanah  
PT akan semakin cepat  

Penimbunan tanah  
plototan di sekitarnya 

REKLAMASI:  abrasi di 
tempat lain;  rob akan 
menggenangi daerah lain 

REKLAMASI:  mnghi langkan 
ekosistem pesisir  

Pembangunan perlu 
mempertimbangkan 
masalah teknis,  agar  tdk  
cepat rusak  

Sheet pile,  saat ada 
gelombang tinggi, 
menyebabkan perahu 
bocor & pecah.  

Dari sisi fisik  

DAMPAK IDENTIFIKASI  &  AN. KARAKTERISTIK  
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