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1 BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

Pada bab ini akan dijelaskan hal-hal yang mendasari studi, terkait latar belakang, 

rumusan masalah, manfaat studi, tujuan dan sasaran studi, ruang lingkup studi yang 

terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Selain itu, pada bagian 

ini akan dijelaskan kerangka berpikir dan sistematika studi yang merangkum alur 

studi. 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pembagian zonasi atau zoning termasuk dalam regulatory system, yaitu 

pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kepastian hukum yang berupa peraturan-

perundang-undangan [1]. Zoning mulai diperkenalkan di Indonesia sejak 

ditetapkannya UU tersebut. Secara umum, zoning merupakan pembagian suatu 

kawasan ke dalam beberapa sub-kawasan yang disebut dengan zona. Definisi 

zoning yang dimaksud dalam studi ini adalah pembagian zona menjadi sub-sub 

zona. Dalam penggunaan lahan, zoning adalah suatu sistem dari pengaturan 

pemanfaatan ruang yang menetapkan penggunaan yang diijinkan pada suatu lokasi. 

Zoning juga merupakan dasar konsep ruang yang paling memiliki kekuatan untuk 

memisahkan dan mengontrol penggunaan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai 

berkenaan dengan aspek sosial, ekonomi dan politik lingkungan [2]. 

 

Di sisi lain, dalam mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, diperlukan 

adanya satu proses perencanaan yang dilakukan secara terpadu dan sesuai dengan 

karakteristik wilayahnya. Studi ini akan berfokus pada kawasan pesisir. Kawasan 

pesisir adalah kawasan yang dipergunakan untuk publik [3]. Pemanfaatan pesisir, 

salah satunya adalah untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi [4], dewasa ini menjadi 

fokus pembangunan di Indonesia. Selain karena potensi yang dimilikinya, juga 

karena tren pariwisata bahari yang terus meningkat [5] dilihat dari kunjungan 

wisatawan ke destinasi wisata bahari di Asia Pasifik, Asia Tenggara, termasuk 
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Indonesia. Pariwisata bahari masih menjadi lima besar sektor dengan kontribusi 

sebesar 35% dilihat dari minat jumlah wisatawan. Pariwisata bahari bahkan 

merupakan program unggulan dan prioritas dalam pembangunan kepariwisataan 

nasional dengan arah pengembangan yang terdiri dari pengenalan destinasi selam 

dan selancar, berlayar dan mendukung kampanye pelestarian lingkungan bahari dan 

peningkatan wisata budaya bahari. Target kunjungan wisatawan mancanegara 

adalah sebesar 20 juta wisatawan [6] yang merupakan tantangan dalam menjadikan 

sektor pariwisata sebagai tumpuan perekonomian nasional. Sejalan dengan hal 

tersebut, zoning adalah cara termudah dan yang paling sering digunakan sebagai 

alat dalam manajemen dan perencanaan pesisir [2]. Zoning dalam hal ini, termasuk 

dalam Peraturan Zonasi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana 

Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/ Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan 

Strategis Kabupaten di pesisir, juga mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Kabupaten dan Rencana Zonasi Wilayah dan Pulau-pulau Kecil (RZ-

WP3K) [3]. RZ-WP3K kemudian menjadi dasar dalam penempatan alokasi ruang 

dari pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.  

 

Pantai Labuhan Jukung adalah salah satu Kawasan Wisata Unggulan (KWU) 

Bahari Krui dan Tanjung Setia di Kabupaten Pesisir Barat [7]. Kabupaten Pesisir 

Barat memiliki garis pantai terpanjang di Provinsi Lampung, yaitu sebesar ±210 km 

yang berfokus pada pengembangan sektor pariwisata sebagai sektor basisnya [8]. 

KWU tersebut berada pada koridor dua atau jalur barat pengembangan pariwisata 

Provinsi Lampung yang merupakan salah satu Kawasan Pengembangan Pariwisata 

Nasional (KPPN) dengan pariwisata pantai terbaik nomor tiga untuk wisata bahari 

selancar [6]. Selain itu, Pantai Labuhan Jukung ditetapkan sebagai Zona 

Pengembangan Tahap I [9], pariwisata Kabupaten Pesisir Barat dan merupakan 

satu-satunya pantai dengan lahan milik dan dikelola langsung oleh pemerintah 

Kabupaten Pesisir Barat [10].  

 

Pantai Labuhan Jukung akan diarahkan menjadi ruang publik dengan tema 

pengembangan wisata bahari dengan objek utama alam pantai [11]. Ruang publik 

yang dimaksud dalam studi, selain mengacu pada pengertian dari para ahli, juga 
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berdasarkan angket kuesioner wisatawan bahari dalam studi, yaitu ruang yang 

memiliki pemisahan ruang sesuai dengan kebutuhan dan aksesibel untuk 

masyarakat publik. Di sisi lain, dukungan untuk menjadikan Pantai Labuhan 

Jukung sebagai ruang publik adalah dengan adanya penetapan zona kreatif ruang 

ekspresi, promosi dan interaksi oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Kabupaten Pesisir Barat, serta studi awal berupa observasi kunjungan penduduk 

lokal dan wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara ke Pantai Labuhan 

Jukung. 

 

Melihat dari segala potensi yang ada dan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang 

pesisir Pantai Labuhan Jukung (belum adanya acuan RZ-WP3K, RZ-R dan/atau 

Peraturan Zonasi RDTR/RTR Kawasan Strategis Kabupaten), maka dibutuhkan 

zoning Pantai Labuhan Jukung. Studi mengenai zoning di Pantai Labuhan Jukung, 

diantaranya Master Plan Pantai Labuhan Jukung Tahun 2014 telah disusun, 

walaupun pada saat ini sedang memasuki tahap penyusunan kembali. Sub-sub zona 

yang ditetapkan pada Master Plan Labuhan Jukung 2014, belum memuat ketentuan 

zoning secara umum. Kemudian, dengan memanfaatkan momentum penyusunan 

kembali, studi ini akan memberi perbandingan dan masukan penerapan zoning 

kawasan wisata bahari sebagai ruang publik dengan memperhatikan sisi sediaan 

dan permintaan (preferensi penduduk lokal dan wisatawan) Pantai Labuhan Jukung. 

Penerapan zoning diharapkan dapat dimanfaatkan dengan optimal sesuai 

peruntukannya.
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Pertumbuhan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat menyisakan pekerjaan rumah 

bagi seluruh pihak terkait [9], berupa: 

 

1. Pembenahan konektivitas dan infrastruktur pendukung; 

2. Komersialisasi destinasi melalui pengembangan zona wisata dengan fasilitas 

yang memadai; 

3. Klasifikasi dan interkoneksi destinasi kunjungan melalui pengemasan dan 

pengembangan program; 

4. Pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku pariwisata; dan 

5. Promosi kunjungan dan investasi 

 

Dari pekerjaan rumah tersebut, perlu adanya identifikasi manakah dari kelima 

permasalahan tersebut yang menjadi permasalahan utama yang terjadi di Kawasan 

Wisata Pantai Labuhan Jukung, Kabupaten Pesisir Barat. Berdasarkan latar 

belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu arahan pemanfaatan Pantai 

Labuhan Jukung sebagai KWU, belum adanya dokumen RZ-WP3K, RZ-R dan/atau 

RDTRK/ RTR KSK, kondisi eksisting Pantai Labuhan Jukung dan sebagai 

antisipasi adanya konflik pemanfaatan ruang masa mendatang, memunculkan 

hipotesis awal studi bahwa pengembangan zona wisata (dalam studi ini, disebut 

sub-sub zona) dengan fasilitas yang memadai menjadi permasalahan utama 

pengembangan pariwisata di Kawasan Wisata Bahari Pantai Labuhan Jukung. 

Dengan demikian, apabila pengembangan dan sub-sub zona wisata dengan fasilitas 

yang memadai menjadi permasalahan utama di Pantai Labuhan Jukung, maka 

diperlukan studi penerapan zoning dilihat dari sisi sediaan dan permintaan. 

Rumusan persoalan yang mendasari studi ini adalah bagaimana penerapan zoning 

kawasan wisata bahari Pantai Labuhan Jukung sebagai ruang publik di Kabupaten 

Pesisir Barat Provinsi Lampung. Adapun pertanyaan studi pada studi ini adalah: 
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1. Apakah permasalahan utama di Kawasan Wisata Bahari Pantai Labuhan 

Jukung sesuai dengan hipotesis awal studi, yaitu pengembangan sub-sub zona 

wisata dengan fasilitas yang memadai? 

2. Apakah sub-sub zona prioritas yang akan menjadi dasar penerapan zoning 

Kawasan Wisata Bahari Pantai Labuhan Jukung sebagai ruang publik di 

Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung? 

3. Bagaimana arahan penerapan zoning, berupa zoning text dan zoning map di 

Kawasan Wisata Bahari Pantai Labuhan Jukung sebagai ruang publik di 

Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung? 

 

 

1.3 Manfaat Studi 

 

Manfaat studi berupa manfaat akademis, yaitu penambahan pengetahuan dalam 

menyusun peraturan zonasi sesuai dengan pedoman dan manfaat praktis, yaitu 

publikasi ilmiah yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat 

untuk perbandingan, penyempurnaan dan/ atau masukan untuk penyusunan 

Peraturan Zonasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten atau Rencana 

Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Kabupaten, Rencana Zonasi Wilayah dan 

Pulau-pulau Kecil (RZ-WP3K) dan Master Plan Pantai Labuhan Jukung yang saat 

ini sedang dalam tahap penyusunan kembali dalam rangka penerapan zoning 

Kawasan Wisata Bahari Pantai Labuhan Jukung. 

 

 

1.4 Tujuan dan Sasaran Studi 

 

Tujuan studi adalah menerapkan zoning Kawasan Wisata Bahari Pantai Labuhan 

Jukung sebagai ruang publik di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Untuk 

mewujudkan tujuan tersebut, maka berikut akan dijelaskan mengenai sasaran-

sasaran terkait studi ini: 
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1. Teridentifikasinya permasalahan utama pengembangan Kawasan Wisata 

Bahari Pantai Labuhan Jukung di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung; 

2. Teridentifikasinya sub-sub zona prioritas Kawasan Wisata Bahari Pantai 

Labuhan Jukung sebagai ruang publik di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi 

Lampung; dan 

3. Tersusunnya arahan penerapan zoning, baik berupa zoning text maupun 

zoning map Kawasan Wisata Bahari Pantai Labuhan Jukung sebagai ruang 

publik di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. 

 

 

1.5 Ruang Lingkup Studi 

 

Pada bagian ruang lingkup ini akan dijelaskan mengenai dua hal, yaitu ruang 

lingkup wilayah dan ruang lingkup materi pada studi. Kedua hal tersebut akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

 

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah 

 

Batasan wilayah kajian studi ini berada di Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten 

Pesisir Barat. Kecamatan Pesisir Tengah memiliki luas 120,64 km2 dari 2.907 km2 

luas Kabupaten Pesisir Barat atau sekitar 4,15% dari luas keseluruhan Kabupaten 

Pesisir Barat [12]. Kawasan Wisata Bahari Pantai Labuhan Jukung terletak di Desa 

Kampung Jawa. Dilihat dari lokasinya, Pantai Labuhan Jukung masuk ke dalam 

Kawasan Perkotaan Krui, Kabupaten Pesisir Barat. Berdasarkan keterangan dari 

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pantai Labuhan Jukung memiliki luas 

sebesar ±5 ha atau ±50.000 m2. Pada wilayah delineasi, dilakukan perhitungan 

ulang dan penambahan delineasi luas (Lapangan Merdeka/ tanah milik pemerintah) 

menjadi ±8 ha atau ±80.000 m2. Peta wilayah studi dapat dilihat pada Gambar 1.1. 
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Gambar 1.1. Peta Kawasan Wisata Bahari Pantai Labuhan Jukung
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1.5.2 Ruang Lingkup Materi 

 

Materi yang akan dibahas dalam studi ini adalah penerapan zoning yang akan 

diarahkan dalam bentuk zoning text dan zoning map untuk memenuhi fungsi ruang 

publik tanpa mengabaikan pemanfaatan kawasan utama sebelumnya, yaitu sebagai 

kawasan wisata bahari. Zoning tersebut akan memperhatikan sisi sediaan (kondisi 

eksisting yang dimiliki Pantai Labuhan Jukung) dan sisi permintaan (preferensi 

penduduk lokal, wisatawan dan pembanding dengan kawasan wisata bahari publik 

lainnya). 

 

Studi ini termasuk dalam perencanaan spasial, yaitu bagian yang tidak terpisahkan 

dari RDTRK/ RTR KSK, yang juga merupakan salah satu instrumen pengendalian 

pemanfaatan dalam pelaksanaan penataan ruang atau disebut sebagai Peraturan 

Zonasi (PZ). Kedudukan studi dapat dilihat pada  

Gambar 1.2.  Kedudukan Studi. Arahan berupa zoning text dan zoning map dapat 

menjadi masukan untuk penyusunan PZ RDTR/ RTR Kawasan Strategis 

Kabupaten. Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Penyusunan RDTR dan PZ akan menjadi pedoman dalam studi ini. 

 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan pada studi terbagi ke dalam enam bab. Pembagian tersebut 

adalah sebagai berikut. 

 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini akan dijelaskan hal-hal yang mendasari studi, terkait latar belakang, 

rumusan masalah, manfaat studi, tujuan dan sasaran studi, ruang lingkup studi yang 

terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Selain itu, pada bagian 

ini akan dijelaskan kerangka berpikir dan sistematika studi yang merangkum alur 

studi.
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Gambar 1.2.  Kedudukan Studi
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BAB II Peraturan Zonasi, Pengembangan Wisata Bahari dan Keterkaitannya dengan 

Ruang Publik 

Pada bab ini dipaparkan sejumlah literatur terkait dengan studi, seperti peraturan zonasi, 

perkembangan wisata bahari, mulai dari tren dan kebijakan terkait pariwisata bahari. 

Kemudian, dipaparkan esensi ruang publik dan pemanfaatan kawasan wisata bahari sebagai 

ruang publik. 

 

BAB III Metodologi 

Pada bab ini akan dijelaskan metodologi yang digunakan untuk menerapkan zoning Kawasan 

Wisata Bahari Pantai Labuhan Jukung, termasuk metode pengumpulan dan analisis data. 

 

BAB IV Gambaran Umum Kawasan Wisata Bahari Pantai Labuhan Jukung 

Pada bab ini akan dijelaskan gambaran umum wilayah serta penyediaan produk dan pasar 

Kawasan Wisata Bahari Pantai Labuhan Jukung di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. 

 

BAB V Permasalahan Utama, Prioritas Pengembangan Zona dan Konsep Zoning 

Kawasan Wisata Bahari Pantai Labuhan Jukung 

Pada bab ini akan dijelaskan permasalahan utama dalam pengembangan Kawasan Wisata 

Bahari Pantai Labuhan Jukung akan diidentifikasi. Kemudian, dari hipotesis awal studi, 

permasalahan utama berupa zoning tersebut akan dikaitkan dengan preferensi penduduk lokal, 

wisatawan dan pembanding kawasan wisata bahari hingga menghasilkan keluaran berupa sub-

sub zona prioritas berdasarkan Expert Choice. Kemudian, akan dilakukan penyusunan arahan 

penerapan zoning menurut ketentuan umum, berupa zoning text dan zoning map Kawasan 

Wisata Bahari Pantai Labuhan Jukung sebagai ruang publik di Kabupaten Pesisir Barat 

Provinsi Lampung. 

 

BAB VI Kesimpulan dan Rekomendasi 

Pada bab ini dijelaskan kesimpulan dan rekomendasi terhadap studi yang telah dilakukan. Pada 

bab ini juga disertakan temuan studi, rekomendasi, keterbatasan studi, serta saran bagi studi 

lanjutan yang dapat dilakukan untuk melengkapi studi. Berikut akan ditampilkan mengenai 

bagan yang menjelaskan mengenai kerangka berpikir studi pada Error! Reference source not 

found. sebagai berikut: 
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Gambar 1.3. Kerangka Berpikir Studi 


