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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

 

Indonesia dengan sumber daya alam yang begitu melimpah terutama di flora dan fauna nya 

merupakan sesuatu hal yang harus kita jaga dan lestarian. Bukan hanya Cuma itu, kita juga perlu 

membudidayakan dengan pengenalan alam kepada masyarakat sekitar untuk bisa lebih mencintai 

alam dan menyadari bahwa peran manusia bertanggung jawab akan kelangsugan hidup ke depan 

bumi kita ini 

Sesuai dengan UU No.5 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan dan UU 

No.5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta UU No.9 

tahun 1990 tentang kepariwisataan agar diperoleh manfaat yang optimal dalam pelaksanaan 

pembangunan di bidang kehutanan. Manfaat yang bisa didapatkan di kawasan hutan perairan ialah 

salah satunya sebagai pusat rekreasi dan wisata alam.   

Menurut Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPNAS) wilayah Indonesia di 

bagi menjadi enam wilayah pengembangan pariwisata. Diantaranya ialah Wilayah A (Sumatra), 

Wilayah B (Jawa), Wilayah C (Bali & Nusa Tenggara), Wilayah D (Kalimantan), Wilayah E (Sulawesi 

dan Maluku) dan Wilayah F (Maluku dan Papua). Perlunya di berdayakan sesuatu hal yang baru di 

Jawa Tengah dalam bentuk menyikapi daya tarik wisata yang saat ini tampaknya mulai jenuh dan 

menjauh dalam hal pengenalan potensi alam yang begitu melimpah.  

Luas hutan bakau (mangrove) di Indonesia antara 2,5 hingga 4,5 juta hectare merupakan 

mangrove yang terluas di dunia. Melebihi Brazil (1,3 juta ha), Nigeria (1,1 juta Ha) dan Australia (0,97 

ha) (Spalding dkk, 1997 dalam Noor dkk, 1999). Kecamatan Tugu Kelurahan Tugurejo  berada di 

sebelah barat kota semarang yang merupakan salah satu daerah tingkat II di Jawa tengah yang 

memiliki potensi di bidang pariwisata. Ekowisata Hutan Magrove Tapak Tugurejo yang di kelola oleh 

masayarakat sekitar dan Perkumpulan Pemuda Cinta Lingkungan Tapak (PENJAK) merupakan salah 

satu obyek wisata di kota semarang yang memiliki potensi pariwisata alternative untuk berwisata 

alam. 

Wisata Alam hutan bakau (mangrove) yang berkonsep Ekowisata di kecamatan Tapak kelurahan 

Tugurejo dimaksudkan selain untuk tempat rekreasi, juga sebagai tempat pendidikan dan 

pengetahuan sekaligus menumbuhkan rasa cinta kepada alam dan sejalan juga dengan rencana 

pemerintah yakni meningkatan kesejahteraan di tingkat masyarakat sekitar kawasan mangrove 

(antarajateng,2012) 

Permasalahan ekowisata hutan mangrove yang ada saat ini di dusun tapak kelurahan tugurejo 

ialah kurang optimalnya penataan sehingga potensi yang seharusnya bias dimanfaatkan secara 
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maksimal menjadi berkurang. Sarana dan prasarana pun dirasakan kurang begitu tersedia sehingga 

menghambat perkembangan kawasan ini. 

Factor yang berpengaruh terhadap perkembangan kawasan hutan mangrove di dusun tapak 

kelurahan tugurejo ini tidak lain ialah transportasi, aktivitas pendukung, akomodasi, serta 

infrastruktur yang memadai. Sebabnya perlu perencanaan yang matang dan tepat agar potensi 

wisata alam mangrove ini bias terlaksana dengan baik secara konsep maupun kenyataan di lapangan 

1.2 TUJUAN DAN SASARAN 

1.2.1 TUJUAN 

- Mengkaji judul Tugas Akhir yang sudah dianggap layak, dengan suatu konsep desain yang 

spesifik sesuai dengan originalitas/ karakter judul dan citra yang dikehendaki atas judul yang 

diajukan. 

- Mengembangkan kawasan mangrove di dusun tapak kelurahan tugurejo semarang menjadi 

suatu kawasan yang berwawasan lingkungan (ekowisata) yang memadukan konservasi 

alam dan unsur wisata sehingga penekanan aspek pelestarian lingkungan akan terus dijaga  

- Sebagai salah satu langkah menuju penelitian yang berkelanjutan dalam tahap pasca sarjana. 

 

1.2.2 SASARAN 

Tersusunnya usulan langkah - langkah pokok (dasar) proses perencanaan dan perancangan 

Ekowisata Hutan Mangrove Tapak Tugurejo di Semarang melalui aspek - aspek panduan 

perancangan (design guide line aspect) dan alur pikir proses penyusunan LP3A dan desain grafis 

yang dikerjakan. 

 

1.3 MANFAAT 

1.3.1 SUBYEKTIF 

Untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti Tugas Akhir di Jurusan Arsitektur Fakultas 

Teknik Universitas Diponegoro dan selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan 

pengembangan perencanaan dan perancangan ekowisata hutan mangrovre tapak tugurejo, 

semarang. 

 

1.3.2 OBYEKTIF  

Dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan, baik bagi mahasiswa yang 

menempuh Tugas Akhir maupun bagi mahasiswa arsitektur lainnya dan masyarakat umum 

mengenai program perencanaan dan perancangan arsitektur. 

 

1.4 RUANG LINGKUP  

Ruang lingkup perencanaan dan perancangan “Ekowisata hutan mangrove tapak tugurejo, 

semarang” ini adalah penataan kawasan wisata alam yang memiliki keterpaduan dalam sector 

sosial masyarakat, dan lingkungan sekitarnya termasuk aspek arsitektural. Di dalamnya beberapa 
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unsur seperti tempat teduh gazebo, fasilitas umum/sosial bagi pengunjung. Oleh karena itu, perlu 

dibedakan ruang lingkupnya dalam penekanan konsep desain. 

1.5 Metode Pembahasan 
 

1.5.1. Metode Deskriptif 

Melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ditempuh dengan cara : studi 

pustaka / studi literatur, data dari instansi terkait, wawancara dengan narasumber, observasi 

lapangan serta browsing internet. 
 
 

1.5.2. Metode Dokumentatif 

Mendokumentasikan data yang menjadi bahan penyusunan penulisan ini. Cara 

pendokumentasian data adalah dengan memperoleh gambar visual dari foto-foto yang di 

hasilkan. 
 
 

1.5.3. Metode Komparatif 

Mengadakan studi banding terhadap ekowisata hutan mangrove yang sudah ada. 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penyusunan sinopsis ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, ruang lingkup, metode 

pembahasan, sistematika pembahasan dan alur pikir. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan tentang tinjauan umum mengenai Ekowisata Hutan Mangrove Tapak 

Tugurejo di Semarang beserta fasilitas yang ada di dalamnya, dan menjelaskan tentang 

beberapa objek studi banding. 

 

BAB III TINJAUAN DATA 

Menguraikan tentang tinjauan Kota Semarang beserta peraturan dan kebijakan 

pemerintah setempat. 

 

BAB IV KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN   

 

BAB IV PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR   

Merupakan pembahasan tentang pendekatan aktifitas, dan ruang yang dibutuhkan. 

Penentuan kapasitas, pemilihan tapak, penentuan kawasan perencanaan, pendekatan 

sistem struktur maupun sistem utilitas. 

 

BAB V PROGRAM DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 

Merupakan penjabaran tentang konsep program perencanaan dan program 

perancangan Ekowisata Hutan Mangrove di Semarang. 
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1.7. Alur Pikir  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Diagram Alur Pikir 
Sumber : Pemikiran Penulis, 2016 

AKTUALITAS 

Kebutuhan masyarakat akan tempat rekreasi alam usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah  

Potensi di kawasan hutan mangrove tapak tugurejo : 

-di tetapkan sebagai eko edu wisata oleh pemerintah kota semarang 

-strategis berwisata sambil belajar perihal hutan bakau (mangrove) 

 
URGENSI 

 Perlunya perencanaan Kawasan Ekowisata Hutan Mangrove Tapak Tugurejo sehingga meningkatkan 
pendapatan warga sekitar dari wisata dan menanamkan rasa cinta alam kepada pengunjung  

 Diperlukan penataan kawasan wisata alam yang memperhatikan semua aspek yang b lanju an. 
ORIGINALITAS 

 Perencanaan dan perancangan Hutan Mangrove Tapak Tugurejo menjadi kawasan wisata berbasis 
pendidikan (ekowisata) sebagai daya tarik wisata   

 

 

Tujuan :  
Memperoleh suatu judul Tugas Akhir yang jelas dan layak sesuai dengan originalitas / karakteristik judul dan citra 
yang dikehendaki atas judul yang diajukan. Serta menjadi solusi pemecahan masalah kawasan Ekowisata Hutan 
Mangrove di dusun Tapak, Kelurahan Tugurejo di Semarang  
Tersusunnya usulan langkah-langkah dasar perencanaan dan perancangan Ekowisata Hutan Mangrove Tapak 
Tugurejo di Semarang berdaasarkan aspek-aspek panduan perancangan (Design Guidelines Aspect). 
Ruang Lingkup  
Merencanakan dan merancang  Ekowisata Hutan Mangrove Tapak Tugurejo di Semarang  

 

Studi Pustaka 

 Landasan teori 

 Standar 

perencanaan 

dan 

perancangan 

Studi Lapangan 

 Tinjauan kawasan 

tapak,tugurejo 

 Tinjauan lokasi dan 

tapak 

Studi Preseden 

 Ekowisata Mangrove 

Wonorejo, Surabaya 

 Ekowisata Mangrove 

wonosari, Bali 

 Ekowisata Mangrove 

Pantai Indah Kapuk, 

Jakrta 

Kompilasi data dengan studi pustaka sehingga didapat permasalahan serta masukan dari pihak studi banding dan masukan 

dari masyarakat sekitar tapak, tugurejo semarang 

Konsep Dasar dan Program Perencanaan dan Perancangan Ekowisata Hutan Mangrove Tapak Tugurejo di Semarang 
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