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BAB III 

GAMBARAN KAWASAN RENCANA 

 

3.1 Tinjauan Umum Lokasi Perencanaan 

3.1.1 Administrasi dan Geografis 

A. Administratif 

Perencanaan Dan Perancangan Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Mangrove di Oesapa Barat di Kota Kupang“ berada di Kota Kupang yang 

secara administratif, Kota Kupang merupakan satu daerah otonomi yang 

berdiri sendiri setara dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi nusa 

Tenggara Timur (NTT) maupun Indonesia pada umumnya, yang secara 

definitif dimulai sejak tanggal 25 April 1996. Dengan demikian maka 

kota Kupang jelas merupakan bagian dari wilayah administratif Provinsi 

Nusa Tenggara Timur (NTT), bahkan kota Kupang merupakan ibukota 

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak terbentuknya Provinsi Nusa 

Tenggara Timur (NTT) pada tahun 1958. 

 

Gambar 3.1 Peta administratif Kota Kupang 

Sumber: BAPPEDA Kota Kupang, 2016 
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B. Keadaan Geografis Kota Kupang  

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Kupang menyebutkan 

bahwa Kota Kupang merupakan ibukota Nusa Tenggara Timur (NTT), 

yang secara geografis, terletak di antara 10˚36’14” - 10˚39’58” lintang 

Selatan dan 123˚32’23” - 123˚37’01” bujur Timur dengan luas wilayah 

180,27 Km2 atau 18.027 Ha.  

Kota Kupang yang berada di ujung Barat pulau Timor, selain letaknya 

yang berdekatan dengan Negara Timor Leste juga berhadapan 

langsung dengan Australia bagian Utara. Kondisi inilah yang 

menempatkan kota Kupang sebagai pintu gerbang Selatan dari Negara 

kesatuan Republik Indonesia. Posisinya yang strategis ini 

memungkinkan kota Kupang kedepan akan menjadi pilihan terbaik 

sebagai gerbang masuk/keluar (Entry and Exit Gate) orang. 

Perdagangan arus barang/jasa, pada arah lokal, regional, nasional, 

maupun internasional. Luas wilayah 180,27 Km2 atau 18.027 Ha 

dengan peruntukan: kawasan industri 735,57 Ha, permukiman 

10.127,40 Ha, jalur hijau 5.090,05 Ha, perdagangan 219,70 Ha, 

pergudangan 112,57 Ha, pertambangan 480,00 Ha, pelabuhan 

laut/udara 670,1 Ha, pendidikan 275,67 Ha, pemerintahan/perkantoran 

209,47 Ha, lain-lain 106,54 Ha. Sektor dominan yang memberikan 

kontribusi terhadap PDRB dan pertumbuhan ekonomi berturut-turut 

adalah sektor perdagangan dan jasa (restaurant dan hotel, 

pemerintahan, pengangkutan dan komunikasi, persewaan, perusahaan) 

dan sektor keuangan. Sumber: (Badan Pusat Statistik Provinsi NTT; Kota 

Kupang Dalam Angka, 2011;5) 
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C. Bagian Wilayah Kecamatan 

Ada empat pembagian Wilayah kecamatan Kota Kupang sebagai 

berikut: 

a. Kecamatan Kelapa Lima, luas area 18,24 Km2 dengan presentase 

terhadap luas kota Kupang adalah 10,12%. 

b. Kecamatan Oebobo, luas area 20,32 Km2 dengan presentase 

terhadap luas kota Kupang adalah 11,27%. 

c. Kecamatan Maulafa, luas area 54,80 Km2 dengan presentase 

terhadap luas kota Kupang adalah 30,40%. 

d. Kecamatan Alak, luas area 86,91 Km2 dengan presentase 

terhadap luas kota Kupang adalah 48.21%. 

 

D. Batas Wilayah Administrasi Kota Kupang 

Batas wilayah administrasi kota Kupang adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Kupang. 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kupang Barat 

(Kabupaten Kupang). 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kupang Tengah 

(Kabupaten Kupang). 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kupang Barat dan 

selat Semau. 

 

3.1.2 Kondisi Fisik Dasar 

A. Letak Geografis 

Letak Geografis kota Kupang adalah sebagai berikut: 

a. Utara: 10˚ 36’ 14” Lintang Selatan. 

b. Selatan: 10˚ 39’ 58” Lintang Selatan. 

c. Barat: 123˚ 32’ 23” Bujur Timur. 

d. Timur: 123˚ 37’ 01” Bujur Timur. 
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B. Topografi dan Kemiringan 

Keadaan topografi dan kemiringan tanah kota Kupang adalah: 

a. Daerah tertinggi di atas permukaan laut terletak di bagian Selatan 

dengan ketinggian 100-350 meter. 

b. Daerah terendah di ataa permukaan laut terletak di bgaian Utara 

dengan ketinggian 0-50 meter. 

c. Tingkat kemiringan berkisar antara 0-15 %[11]. 
 

C. Iklim 

Kondisi iklim suatu wilayah/daerah mempunyai peran yang cukup berarti 

bagi perkembangan daerah itu sendiri yang pada dasarnya dipengaruhi 

oleh unsur-unsur iklim yang ada seperti di daerah-daerah lain di wilayah 

tropis. Dari semua unsur iklim yang ada, yang paling berpengaruh di 

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) khususnya di kota Kupang adalah 

curah hujan. Namun demikian tidak berarti bahwa unsur-unsur iklim 

lainnya terabaikan, karena unsur iklim yang lainpun mempunyai peran 

yang sangat berarti bagi kegiatan-kegiatan tertentu. Iklim kota Kupang 

pada dasarnya dipengaruhi oleh angin Muson sehingga dikenal 2 musim 

yaitu musim penghujan (November – Maret) dan musim kemarau/kering 

(April – Oktober). Unsur-unsur iklim dimaksudkan diatas adalah curah 

hujan, arah angin, dan kecepatan anggin, temperatur, penyinaran matahari 

dan kelembaban udara. 

 

D. Musim 

Berdasarkan data statistik kota Kupang 2010 (BPS) menjelaskan bahwa 

di kota Kupang, sebagaimana daerah lainnya di NTT khususnya daratan 

Timor dikenal hanya dua musim saja yaitu musim kmarau dan musim 

hujan.  
11 Badan Pusat Statistik Provinsi NTT; Kupang dalam Angka, 2015 
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Pada bulan Juni sampai dengan September arus angin berasal dari 

Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga terjadi musim 

kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan Maret arus 

angin yang datang dari Benua Asia dan Samudra pasifik banyak 

mengandung uap air sehingga terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini 

berganti setiap setengah thun setelah mengalami masa peralihan Mei–

Juni dan November – Desember[12].  

 

E. Cuaca 

 Suhu dan Kelembaban 

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi 

rendahnya tempat tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari 

pantai. Pada tahun 2003 rata-rata suhu udara kota Kupang adalah 

22.72˚C – 31.95˚C. Suhu udara maksimum terjadi pada bulan April 

(33.6˚C) dan suhu udara minimum terjadi pada bulan Maret dan Juni 

(22.0˚C). 

 

F. Hidrologi 

Pada kawasan kota Kupang sumber air tanah yang ada sangatlah banyak. 

Akan tetapi perlu adanya sumur galian atau sumur bor bila lokasi pada 

area berbatu. Dan kalau lokasi berada pada tanah bekas sawah maka akan 

lebih banyak air yang akan di peroleh. 

Terdapat sembilan buah mata air dengan debit air bervariasi dari 2–5 

liter/detik yang terjadi pada musim kemarau, sedangkan 15–70 liter/detik 

pada musim hujan, debit air terkecil yaitu 2 liter/detik dan 15 liter/detik 

(pada musim hujan) dihasilkan dari sumber mata air, Oe’leu dan mata air 

Amnesi.  

 
12 Badan Pusat Statistik Provinsi NTT; Kupang dalam Angka, 2015 
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Sementara untuk debit air terbesar 50 liter/detik (musim kemarau) dan 70 

liter/detik (musim hujan) berasal dari mata air Oeba[13]. 

 

 Daerah Aliran Sungai 

Kota Kupang yang sering dijuluki Kota Karang, memang merupakan 

daerah yang kering, pada musim yang kemarau (± Mei–November) 

mengalami krisis air bersih. Kota Kupang hanya dilalui oleh beberapa 

aliran sungai yang pada musim hujan baru tampak aliran airnya yaitu 

antara lain: 

a. Kali Dendeng yang bermuara di pantai LLBK (Teddys Bar). 

b. Kali Liliba yang bermuara di pantai Oesapa. 

c. Kali Merdeka yang bermuara di pantai Oeba. 

 

G. Topografi 

Kondisi topografi kota Kupang cukup bervariasi mulai dari datar, landai 

dan bergelombang, dan menaik dari Utara ke Selatan. Mayoritas memiliki 

topografi landai dengan kemiringan antara 0–15 %. Kondisi menaiknya 

topografi kota Kupang nampaknya membentuk anak tangga dengan trap-

trap ketinggian tertentu. Trpa pertama berada di bagian Utara kota dengan 

ketinggian berkisar 0–50 meter (dpl), trap kedua berada di bagian tengah 

dengan ketinggian berkisar antara 50–150 meter (dpl), dan trap ketiga 

berada di bagian Selatan denggan ketinggian berkisar 150–350 meter 

(dpl)[14].  

 

 

 

 
13 Badan Pusat Statistik Provinsi NTT; Kupang dalam Angka, 2015 

14 Badan Pusat Statistik Provinsi NTT; Kupang dalam Angka, 2015 
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H. Geologi dan Jenis Tanah 

Struktur geologi Kota Kupang dan sekitarnya terutama terdiri atas 

formasi batu gamping dan coral dalam satuan otokton, terutama karang 

berbentuk teras sebagai akibat dari adanya proses pengangkatan. 

Umumnya pada dormasi ini terdapat rongga-rongga alam yang 

disebabkan karena melarutnya sebagian batu gamping oleh air hujan. 

Jenis tanah yang terdapat dalam wilayah kota Kupang secara umum 

terdiri atas dua jenis tanah yaitu Rhodustalf dan Pellustert dengan reaksi 

agak asam sampai netral. Kedua jenis tanah ini berasal dari bahan induk 

batuan gamping dan coral. Tingkat kestabilan tanah cukup tinggi 

sehingga erosi yang terjadi masih dalam batas yang diperbolehkan. Selain 

itu terdapat juga setempat-setempat dalam luasan yang terbatas jenis 

tanah alluvial sebagai endapat dari daerah-daerah sekitar yang lebih 

tinggi. 

 

I. Vegetasi 

Vegetasi umumnya berasal dari jenis rumput-rumput dan jenis vegetasi 

seperti pohon lontar, pohon gewang, pohon gamal, pohon akasia, dan 

jenis vegetasi lainnya. Sisanya batu karang dan sebagian kecil tanah 

lading dan sawah[15].  

 

3.1.3 Ekonomi, Sosial Budaya Oesapa Barat 

1. Ekonomi 

Kondisi ekonomi rumah tangga nelayan di Kelurahan Oesapa Barat 

tidak jauh berbeda dengan kondisi rumah tangga nelayan di Kecamatan 

Kelapa Lima pada umumnya, yang berbeda adalah alat tangkap yang 

dipakai oleh nelayan Oesapa Barat dimana sebanyak 90% adalah 

pengguna gillnet.  
15 Badan Pusat Statistik Provinsi NTT; Kupang dalam Angka, 2015 
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Nelayan di Kelurahan Oesapa Barat 80% adalah buruh nelayan dan 

hanya 20% yang memiliki alat tangkap sendiri untuk penangkapan ikan 

pelagis besar dan kecil (tembang, tongkol, cakalang, dll), serta ikan 

demersal (gargahing, kakap, dll). 

 

2. Sosial Budaya 

Dari perspektif antropologis, masyarakat pesisir (terutama 

nelayan) berbeda dari masyarakat lain, seperti masyarakat petani, 

perkotaan atau masyarakat di dataran tinggi. Perspektif antropologis ini 

didasarkan pada realitas sosial bahwa masyarakat nelayan memiliki 

pola-pola kebudayaan yang berbeda dari masyarakat lain sebagai hasil 

dari interaksi mereka dengan lingkungan berserta sumberdaya yang ada 

di dalamnya. Pola-pola kebudayaan itu menjadi kerangka berpikir atau 

referensi perilaku masyarakat nelayan dalam menjalani kehidupan 

sehari-hari.  

Adat budaya masyarakat yang berkembang merupakan adat 

budaya dari etnis yang mendiami daerah tersebut. Keragaman budaya 

masyarakat pesisir di Kelurahan Oesapa Barat cukup tinggi. Hingga saat 

ini terdapat 8 suku, yaitu: Rote, Timor, Sabu, Helong, Flores (suku asli 

Nusa Tenggara Timur) dan suku Bugis, Jawa, Bajo (suku dari luar Nusa 

Tenggara Timur). Etnis Rote dan Timor mendominasi di Kelurahan 

Oesapa Barat.  

Kearifan lokal merupakan nilai budaya, pengetahuan, dan 

pengalaman yang menjadi entitas suatu kelompok masyarakat yang 

digunakan oleh masyarakat dalam mengelola interaksi antar sesama 

manusia serta manusia dengan alam. Beberapa kearifan lokal di 

Indonesia yang memberikan sumbangsih dalam pengelolaan 

sumberdaya perikanan dan kelautan diantaranya: Sasi di Maluku, 
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Mane’e di Sangihe Talaud (Sulawesi Utara), Awig-awig di Lombok 

(NTB), Panglima Laot di Aceh, sementara di Provinsi NTT sendiri ada 

Penangkapan Paus secara tradisional di Lamalera (Lembata) dan 

Lamakera (Flores Timur) dan Lilifuk di Bolok dan Kuanheun 

(Kabupaten Kupang). Sementara di Kelurahan Oesapa Barat sendiri 

nilai budaya/kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan 

laut telah hilang. 

3. Kependudukan 

Jumlah Penduduk Kelurahan Oesapa Barat pada Desember 2013 

sebanyak 9.062 jiwa terdiri dari laki-laki: 4.679 jiwa dan perempuan: 

4.383 jiwa. Dengan jumlah kepala keluarga sebanyak: 1.971 kk. Jumlah 

kepala keluarga miskin (KKM) yang terdata oleh BPS Kota Kupang 

sebanyak 429 KKM (sebagai penerima Raskin Nasional), yang terdata 

sebagai penerima Raskin Daerah sebanyak 83 KKM, hasil rekapan dari 

masing-masing RT (21 RT) jumlah KKM sebanyak: 838 KKM. 

Berdasarkan data tersebut, maka jumlah KKM terbanyak ada di wilayah 

pesisir pantai yaitu di RT. 01, 02, 07, 08, dan 09 dengan jumlah 200 

KKM atau 39,06 % (sebagai penerima raskin). Data KKM hasil rekapan 

RT di 5 wilayah RT tersebut berjumlah 330 KKM (39,38%). 

 

3.2 Tinjauan Khusus Lokasi Perencanaan 

Lokasi perencanaan berada di BWK II yang merupakan arah pengembangan: 

 Perdagangan dan jasa. 

 Pendidikan. 

 Kawasan Pelayanan pemerintahan kota. 

 Permukiman dengan intensitas tinggi. 
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Gambar 3.2 BWK Kota Kupang 

Sumber: BAPPEDA Kota Kupang, 2016 

 

3.2.1 Lokasi Perencanaan 

        

Gambar 3.3 Lokasi perencanaan 

Sumber: Google Earth, 2018 

Lokasi Perencanaan Pusat Penelitian dan Pengembangan Mangrove di 

Oesapa Barat di Kota Kupang dengan luasan lokasi perencanaan yaitu 3 Ha 

dan berada di Kawasan Mangrove di Kelurahan Oesapa Barat dengan batas-

batas lokasi, sebagai berikut: 

 Bagian Utara berbatasan dengan Teluk Kupang. 

 Bagian Selatan berbatasan dengan Pemukiman Warga. 
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 Sebelah Timur berbatasan dengan Pesisir Pantai. 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Tambak Warga dan Pesisir Pantai. 

 

                                             

 

 

 

 

 Gambar 3.5 Eksisting lokasi perencanaan 

Sumber: Google Earth dan dokumentasi penulis, Jumat 30 Maret 2018 

 

 

 

Gambar 3.4 Lokasi perencanaan 

Sumber: Google Earth, 2018 
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3.2.2 Keadaan Fisik Lokasi 

a. Topografi 

Topografi pada area perencanaan dengan  keadaan permukaan tanah yang 

datar dengan jenis tanah berawa dan berpasir. 

 

b. Geologi 

Kondisi geologi pada area perencanaan pada umumnya memiliki tekstur 

tanah berlumpur dan pasir. Daerah perencanaan berada di sekitar atau 

dekat dengan area tambak dan laut sehingga pada dasarnya memiliki 

struktur yang labil, dengan kedalaman tanah keras berkisar antara 5m 

sampai dengan 30m. 

 
Gambar 3.6 Jenis tanah pada lokasi perencanaan  

Sumber: Dokumentasi penulis, Jumat 30 Maret 2018 

c. Hidrologi 

Pada kawasan perencanaan, telah memiliki sumber air tanah yang cukup 

banyak, sehingga pada musim penghujan sekitar area sering di 

manfaatkan sebagai area tambak. Selain sumber air tanah yang tersedia. 

Kawasan ini juga memasok sumber air dari PDAM Kota Kupang. 

 

d. Vegetasi 

Jenis vegetasi yang terdapat pada lokasi perencanaan adalah beberapa 

jenis mangrove, pohon duri, pohon lamtoro dan beberapa jenis rumput. 



61 

 
                Gambar 3.7 Vegetasi mangrove pada lokasi perencanaan 

                       Sumber: Dokumentasi penulis, Jumat 30 Maret 2018 

 

3.3 Potensi dan Peluang 

3.3.1 Potensi 

Dengan hadirnya Pusat Penelitian dan Pengembangan Mangrove di Oesapa 

Barat di Kota Kupang, diharapkan dapat menjadi salah satu pusat penelitian 

dan pengembangan berbagai jenis mangrove. Disamping berwisata 

mangrove, masyarakat juga dapat mempelajari serta menambah wawasan 

bukan hanya tentang mangrove namun juga tentang pentingna lingkungan 

bagi kehidupan. 

 

3.3.2 Peluang 

Dengan hadirnya Pusat Penelitian dan Pengembangan Mangrove di Oesapa 

Barat di Kota Kupang, diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan 

dan ekosistem mangrove di Kota Kupang khususnya di Nusa Tenggara 

Timur. Selain itu diharapkan dengan adanya Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Mangrove ini, dapat terus mengembangkan jenis-jenis 

tanaman Mangrove dan juga dapat memasok kebutuhan pembibitan 

Mangrove di wilayah Nusa Tenggara Timur. 
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