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Wisata Bahari merupakan salah satu tempat tujuan rekreasi yang mengedepankan keutamaan 

potensi alam, terutama potensi alam laut. Laut memiliki potensi yang sangat besar, potensi yang perlu 

dikembangkan untuk dapat menghasilkan sebuah hasil tempat yang bernilai tinggi dan dapat 

memberikan refrensi wisata bagi masyarakat. Laut memang merupakan salah satu potensi alam yang 

seharusnya berkembang dari melalui kekayaan alamnya maupun dari segi buatan pengelolaan manusia 

yakni berupa tempat wisata. Dengan hadirnya wisata bahari ini diharapkan dapat mewadahi kebutuhan 

wisatawan sebagai pilihan wisata bahari yang ada pada saat ini. 

Wisata bahari ini juga merupakan pemusatan untuk pembudidayaan ikan kerapu sebagai bentuk 

timbal balik kelestarian lingkungan yang ada di kawasan laut wisata bahari. Pembudidayaan ikan 

kerapu merupakan penunjang dari wisata bahari dan memberikan kesan berbeda dari tempat wisata 

bahari pada umumnya. Menggunakan budidaya ikan kerapu dikarenakan nilai positif dari budidaya 

ikan ini sangat tinggi, baik dari segi estetika, keuntungan finansial maupun pilihan kuliner bagi para 

pengunjung wisata bahari. 

Kabupaten Tuban merupakan lokasi dari perancangan wisata bahari berbasis budidaya ikan 

kerapu ini. Kabupaten yang terletak di bagian barat laut provinsi jawa timur ini memiliki garis laut 

yang luas, sehingga sangat sesuai untuk dijadikan sebagai tempat wisata bahari. 

Ekologi adalah salah satu perwujudan cara untuk melestarikan lingkungan alam sekitar. Dengan 

demikian ekologi sebagai landasan perancangan wisata dengan tema ekologi arsitektur. Penerapan 

tema ini adalah untuk mewujudkan perancangan yang selaras dengan alam tanpa merusaknya dan 

dapat menjaga kondisi lingkungan serta memberikan timbal balik antara arsitektur dengan alam. 

Dengan landasan tema perancangan ini dapat dikembangkan sebagai konsep dari perancangan dengan 

mengambil prinsip-prinsip ekologi arsitektur dalam perancangan. 

Wisata bahari berbasis buidaya ikan kerapu merupakan  suatu tempat wisata yang memiliki 

latar belakang pembenihan atau pembudidayaan ikan kerapu untuk dikembangbiakkan dan dipelajari. 

Perancangan ini merupakan  tempat wisata yang lebih menonjolkan potensi laut sebagai komponen 

utama, ikan kerapu sebagai fungsi penunjang dalam perancangan Pusat Wisata Bahari Berbasis 

Budidaya Ikan Kerapu Di Kabupaten Tuban dan diharapkan dapat menghadirkan pusat wisata yang 

lebih menarik dan edukatif terhadap pengunjung. 

 


