
Prosiding Seminar Kearifan Lokal dan Lingkungan Binaan 27-28 Januari 2016 

 

588 Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara  

 

STRATEGI KOMUNIKASI DAN PERENCANAAN  KAMPUNG 

NELAYAN SEBAGAI TUJUAN WISATA 
 

Selly Veronica, Meilanie Harahap, Garry Dimas, Beny OY Marpaung 
Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara 

*Email: sellyveronica@gmail.com 
 

 

ABSTRAK 

 
Kampung Nelayan Belawan berada di ujung Utara Kota Medan, Indonesia berada 

dalam keadaan yang memprihatinkan. Perkampungan ini berdiri tidak melibatkan 

pemerintah maupun perancang, sehingga masyarakat tidak memiliki surat 

kepemilikan yang jelas. Kampung ini memiliki potensi untuk berkembang sebagai 

tujuan wisata bahari. Sarana dan prasarana permukiman tentunya perlu 

direncanakan untuk membangun kampung ini sebagai tujuan wisata. Agar 

pengembangan kampung yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup 

masyarakatnya, maka perlu dilaksanakan komunikasi dalam perencanaan. 

Komunikasi dalam perencanaan dimulai dengan identifikasi persepsi dan 

partisipasi. Metodologi dalam menyelesaikan penelitian ini dilakukan dengan 

metoda kuantitatif dan dikaji secara kualitatif.  Berdasarkan analisa persepsi dan 

partisipasi masyarakat, maka peneliti akan dapat membuat strategi komunikasi 

yang paling tepat untuk perencanaan kampung nelayan Belawan Medan menjadi 

tujuan wisata bahari berbasis masyarakat dan kearifan lokal. 
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PENDAHULUAN 

 

Perkampungan pesisir Belawan berada di ujung Utara Kota Medan pada umumnya 

merupakan permukiman yang tumbuh secara ilegal. Letak Kampung Nelayan yang 

merupakan bagian dari kawasan wisata pesisir di Kecamatan Belawan Medan, 

memiliki potensi sebagai tujuan wisata bahari. Buruknya sarana dan prasarana di 

perkampungan nelayan Belawan Medan merupakan kenyataan yang terjadi di 

perkampungan daerah pesisir Indonesia pada umumnya. Kemiskinan di kampung 

nelayan Belawan Medan adalah salah satu alasan utama tumbuhnya permukiman 

tidak terencana. Program-program dari pemerintah kota Medan yang mendukung 

pengentasan kemiskinan tentu akan memperbaiki kehidupan dan masa depan mereka 

melalui pembangunan lingkungan, ekonomi dan sosial.  

 

Meskipun sektor pariwisata merupakan sektor prioritas dalam pembangunan daerah-

daerah di Indonesia, namun kepariwisataan Kota Medan  sampai saat ini masih jauh 

tertinggal dibandingkan dengan daerah lain, seperti Yogyakarta, Bali, dan 


