PENDAHULUAN

Latar Belakang
Pantai adalah wilayah dimana berbagai kekuatan alam yang berasal dari laut,
darat, dan udara saling berinteraksi, dan menciptakan bentuk seperti yang terlihat saat
ini yang bersifat dinamis dan selalu berubah. Pantai merupakan salah satu dari bagian
wilayah pesisir yang paling produktif dengan karakteristik bentuk pantai yang
berbeda-beda. Bentuk pantai yang bersifat dinamis dan selalu berubah dapat
diakibatkan oleh faktor alami maupun campur tangan manusia, sehingga diperlukan
suatu pengelolaan agar keberadaannya tetap lestari. Pengelolaan wilayah pesisir
adalah suatu proses kontinu dan dinamis dalam penyusunan dan pengambilan
keputusan tentang pemanfaatan berkelanjutan dari wilayah pesisir beserta segenap
sumberdaya alam yang terdapat didalamnya.
Salah satu bentuk pemanfaatan sumberdaya pantai yang mengandalkan jasa
alam untuk kepuasan manusia adalah wisata. Taman Rekreasi Pantai Cermin yang
terletak di Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan konsep ekowisata bahari dapat
dikelompokkan sebagai wisata pantai yaitu merupakan kegiatan wisata yang
mengutamakan sumberdaya pantai dan budaya masyarakat pantai seperti rekreasi,
olahraga, menikmati pemandangan dan iklim.
Adapun Objek wisata Pantai Cermin menyediakan beberapa fasilitas-fasilitas
rekreasi antara lain :

a.

Rekreasi pantai

b.

Berenang

c.

Berperahu
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Pantai Cermin merupakan kawasan yang sangat rentan terhadap perubahan
karakteristik alam yang disebabkan oleh gejala baik dari darat maupun dari laut.
Dilain sisi, kawasan ini telah lama dimanfaatkan sebagai kawasan wisata yang
merupakan salah satu objek wisata paling dikenal di Sumatera Utara. Kajian
mengenai kesesuian wisata dan daya dukung perlu dilakukan mengingat tingginya
aktivitas wisata di daerah tersebut. Oleh sebab itu diperlukan studi dan pengawasan
yang kontinu di kawasan ini agar kegiatan wisata pengunjung dan kelestarian
alamnya tetap terjaga.

Perumusan Masalah
Pantai Cermin merupakan objek wisata pilihan utama masyarakat Lubuk
Pakam, Medan dan daerah lain yang berada di dekatnya, karena letaknya yang
tidak begitu jauh dan akses jalan yang baik. Mengingat akan besarnya minat
pengunjung untuk berwisata ke Pantai Cermin sehingga perlu untuk melakukan
kajian mengenai kesesuaian dan daya dukung kawasan tersebut agar lokasi wisata
Pantai Cermin tetap lestari.

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1.

Menganalisis indeks kesesuaian wisata yang ada di Pantai Cermin.

2.

Menganalisis tingkat daya dukung kawasan wisata Pantai Cermin.

3.

Penentuan zonasi pemanfaatan kawasan wisata Pantai Cermin.
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Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan
informasi kepada individu maupun kelompok atau instansi mengenai kesesuaian
dan kemampuan daya dukung kawasan wisata Pantai Cermin dan diharapkan
dapat dijadikan pertimbangan dalam kebijakan pengelolaan dalam upaya
pelestarian kawasan wisata Pantai Cermin.

Kerangka Pemikiran Penelitian
Berikut ini adalah bagan alur dari penelitian yang akan dilakukan :

Kawasan wisata
Pantai Cermin

Karakteristik Kawasan

Indeks Kesesuaian
Wisata

Daya Dukung
K

Penentuan zona pemanfaatan
kawasan wisata
Gambar1. Kerangka Pemikiran Penelitian
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