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1.1. Latar belakang proyek 

..--.. _ ........... ,....'" Karimun jawa merupakan satu objek ._ ... · ... __ ..... _1-

~ .. ~ ::...:: .. :~ wisata unggulan bagi Provinsi Jawa Tengah. 

- .. ~ . . -.... Terletak disebelah utara kota semarang, 

sekitar 60 mil laut dari kota semarang, atau 

be~arak 45 millaut dari Jepara sebagai pusat 

ibu kota kabupaten.Tahun 1988 Karimunjawa 
-t ........................................... " .• u •••••••••• un ................ u ........................ ~ 

1 Gbr 1.1 : Peta rencana tata ruangwilayah 1 
i kab. Jepara tahun 2011-2031 i 
i Sumber : Bappeda Kab.Jepara i 
\ ....................................................................................... , 

di tetapkan sebagai Taman Nasional (TNKJ). 

Penetapan kawasan sebagai Taman 

Nasional (TNKJ) merupakan asset sangat 

.. - : ... :-.: berharga bagi kelestarian sumberdaya alam 

~ . ' " dan ekosistem alami sehingga dapat 

j ,: digunakan untuk pengembangan iptek, 

i -~-
- . sebagai tempat kegiatan pariwisata dan 

r ...... · .. ·· .......... ···· .. · .. ···· ........ · .... ······· .. · .. · ...... · .. ·· ........ · ......................... , berfungsi dalam menjaga keseimbangan 
i Gbr 1.2 : Peta rencana tata ruangwilayah kab. Jepara i 
1 tahun 2011-2031(peta administrasi karimunjawa) 11' k 1 
1 Sumber: Bappeda Kab.Jepara i rng ungan. 
: : .............................................................................................................. 

Karimunjawa merupakan salah satu kawasan unggulan untuk pengembangan 

pariwisata Jawa Tengah bersama dua lokasi lain, yaitu Borobudur dan Sangiran 

1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPPD) Kab. Jepara. Penyusunan rencana tata ruang kawasan pantai dan pesisir di 
kecamatan Karimunjawa tahun 2005-2015 
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(PerdaJawa Tengah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Induk Pengembangan 

Pariwisata Provinsi Jateng);2 

1.2. Tujuan dan sasaran kegiatan 

Berdasarkan pemahaman terhadap potensi dan keunggulan wilayah, tujuan yang akan 

dicapai dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah: 

• Pengembangan komplek pariwisata budidaya ikan hiu secara maksimal, dengan tujuan 

menjadi daya tarik wisatawan yang lebih banyakke pulauKarimun Jawa, sehingga didapatkan 

manfaatnya bagi masyarakat luas khususnya warga karimun jawa. 

• "zona rekreasi pandai", yaitu: tersedianya area rekreasi yang mendukung bagi para 

pengunjung untuk berekreasi sambil belajar lebih jauh tentang ikan hiu pada fasilitas 

museum yang telah disediakan, disamping itu disediakan juga fasilitas laboratorium 

penelitian ikan hiu. 

• Menunjang image pulau Karimunjawa sebagai daerah yang memiliki keindahan pariwisata 

alam. 

• Menjadi pusat konservasi ikan Hiu di Indonesia 

Adapun sasaran yang hendak dicapai melalui proyek ini adalah sebagai berikut: 

• Meningkatkan perekonomian masyarakat pulau karimun jawa, proyek pengembangan budi 

daya ikan hiu ini akan direncanakan dengan baik sehingga dapat berpotensi menjadi icon 

pariwisata unggulan di pulau karimun jawa, sehingga dampaknya akan sangat signifikan bagi 

pariwisata pulau karimun jawa. 

• Menyediakan objek wisata yang memiliki aspek udukasi bagi masyarakat luas. 

1.3. Lingkup pembahasan 

Sebuah kawasan wisata yang mengkombinasikan antara wisata edukatif (museum, 

laboratorium penelitian, kolam penangkaran) dengan wisata komersial seperti : wisata pantai, 

2 Frida Purwati: Konsep Co-Management Taman Nasionai Karimunjawa, Sekalah Pasca Sarjana. ITB Bogar, 2008 
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wisata air( menikmati sensasi berenang bersama ikan hiu, tempat penginapan (cottage), 

restaurant, dll. Wisata yang difungsikan untuk meningkatkan nilai jual kepariwisataan pulau 

karimunjawa ini memberikan inovasi dengan menciptakan keseimbangan kenyamanan dan 

energy di lingkungan tropis. 

1.4. Metode pembahasan 

Metoda yang digunakan dalam penyusunan laporan perancangan Kawasan Budidaya 

ikan Hiu di Karimunjawa adalah metoda deskriptif dan observasi. Deskriptif berarti menguraikan 

dan menjabarkan pokok pembahasan melalui gambar dan foto-foto yang disertai keterangan 

gambar. Metode observasi sebagai pendukung penjabaran pembahasan berupa tindakan 

pengambilan sam pel yang sesuai dengan data yang dibutuhkan secara langsung sebagai 

sumber untuk memperoleh pemecahan dalam desain. 

1.4.1. Metode pengumpulan data 

Data primer 

a. Pengambilan data melalui observasi langsung ke proyek sejenis, yaitu ke pulau 

menjangan besar, yang terletak sekitar 10 men it sebelah selatan Pulau Karimunjawa. 

b. Survey lapangan meliputi: tinjauan langsung ke lokasi proyek,wawancaraq dengan 

nara sumber, dilaksanakan dengan para informasi yang tellah diperoleh sebelumnya. 

pengambilan gambar (foto) dan pendataan fasilitas-fasilitas yang akan dikembangkan 

dalam proyek ini. 

Data skunder 

Pengambilan data sekunder dengan cara studi literatur dan media elektronik 

maupun cetak,selain itu juga riset ini juga diawali dengan studi pustaka (desk study). 

Tahap ini dilakukan dengan penelusuran dan pengkayaan informasi tertulis yang berkait 
-
" dengantopik penelitian. Manfaat dari tahap ini akan diperoleh berbagai sumber informasi 

berkait dengan persoalan yang terjadi di karimun jawa yang dapat dipergunakan sebagai 
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bahan menyusun guide line kegiatan lapangan secara mendalam. Selanjutnya tahap 

analisis data dimaksudkan untuk: 

a. Menyusun klasifikasi atas berbagai informasi yang telah diperoleh; 

b. Menentukan urutan-urutan dari kategori-kategori yang telah diperoleh dan 

c. Menentukan relasi-relasi antar berbagai kategori yang telah dibuat.3 

1.4.2. Metoda penyusunan dan analisis 

Analisis program proyek tersebut akan dijabarkan secara rind yang mencakup 

aktivitas pelaku, kebutuhan ruang, permasalahan dominan, penekanan desain, 

persyaratan desain, serta kelayakan lokasi. 

1.4.3. Metoda pemrograman 

Hasil penjabaran secara detail dari metode penyusunan dan analisis akan 

menghasilkan hubungan antara aktivitas dan kebutuhan ruang pelaku kegiatan 

berdasarkan studi kelayakan lokasi. Hasil tersebut berdasarkan atas penekanan dan 

persyaratan desain yang relevan. 

1.4.4. Metoda perancangan arsitektur 

Metode ini dimulai dan Landasan T eori dan Program (L TP) yang diikuti dengan 

Rancangan Skematik (Schematic Design) dan Pengembangan Desain (Design 

Development). 

3 D.T. Raharja dan H.Brahmantya: Atraksi,Rute dan Paket Wisata Bahari, Perspektif Etnoekologi.Jurnal 
Kepariwisataan Indonesia Vol. 3 No.3, September 2008 ISSN 1907-9419 
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