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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Geopark (taman bumi) adalah sebuah daerah dengan batasan yang sudah 

ditetapkan dengan jelas dan memiliki kawasan permukaan yang cukup luas 

untuk pembangunan ekonomi lokal (UNESCO, 2007). Geopark terdiri dari 

sejumlah tapak geologi yang memiliki kepentingan ilmiah khusus, kelangkaan 

atau keindahan, geopark tidak hanya berhubungan dengan geologi tetapi juga 

arkeologi, ekologi, nilai sejarah atau budaya dan memiliki tiga unsur utama 

yang harus ada antara lain keanekaragaman geologi (geodiversity), 

keanekaragaman hayati (biodiversity) dan keanekaragaman budaya (cultural 

diversity). 

 Gunung Muria merupakan gunung di wilayah utara Jawa Tengah bagian 

timur, yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Kudus di sisi selatan, di 

sisi barat laut berbatasan dengan Kabupaten Jepara, dan di sisi timur 

berbatasan dengan Kabupaten Pati. Kawasan Gunung Muria dikenal sebagai 

daerah subur dan menyimpan beragam potensi, baik dari geodiversity, 

biodiversity dan cultural diversity. Berdasarkan hal tersebut yang menjadikan 

daerah Gunung Muria berpotensi sebagai salah satu daerah aspek lokasi 

geowisata dan menjadikan calon kawasan geopark yang baru di Indonesia. 

Kawasan Gunung Muria juga memiliki permasalahan yang perlu dituntaskan 

seperti aktivitas penambangan liar yang tidak memiliki izin dari pemerintah 

setempat dan tidak sesuai dengan peraturan daerah yang ada. 

Dengan banyaknya potensi daerah geowisata yang dimiliki Indonesia, 

maka sudah seharusnya situs-situs geologi (geosite) pada tiap daerah mulai 

diperkenalkan ke dunia luar dengan dilatarbelakangi oleh pengetahuan geologi 

sehingga nantinya Indonesia diharapkan menjadi negara yang mandiri dalam 

bidang geowisata, karena keadaan pariwisata di Indonesia akan sangat baik 

bila dikembangkan dengan pengetahuan geologi (geopark) yang ada.
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I.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini didasarkan pada keberadaan 

situs-situs geologi (geosite) yang berada di kawasan Gunung Muria sehingga 

perlu adanya pengelolaan, pemberdayaan dan pengembangan yang 

berkelanjutan, dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah kawasan Gunung Muria sudah memenuhi syarat-syarat untuk 

menjadi kawasan geopark? 

2. Bagaimana peran ahli geologi dalam bidang geowisata di Gunung Muria? 

3. Bagaimana perencanaan geokonservasinya? 

4. Apakah kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam mengembangkan 

kawasan Gunung Muria menjadi kawasan geopark? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui peran ahli geologi dalam bidang geowisata. 

2. Mengetahui dan membahas situs geologi yang ada di kawasan Gunung 

Muria yang memiliki potensi untuk diajukan sebagai geodiversity. 

3. Membuat klasifikasi area kawasan geowisata pada wilayah Gunung Muria. 

 

I.4 Ruang Lingkup 

Bahasan dalam karya tulis ini meliputi latar belakang pengembangan 

geopark, geologi regional daerah hingga pembahasan potensi geodiversity, di 

daerah Gunung Muria sebagai aspek geowisata yang ditargetkan untuk 

dijadikan sebagai calon geopark berikutnya di Indonesia. 

 

I.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain: 

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah setempat tentang pengembangan 

geowisata di Gunung Muria  

2. Memperkenalkan ke masyarakat potensi-potensi geowisata yang ada di 

Gunung Muria. 
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I.6 Waktu Penelitian 

Penelitian potensi situs-situs warisan geologi (geosite) di Kawasan 

Gunung Muria ini dimulai dari tahap studi pustaka, survei sampai dengan 

pencarian informasi mengenai pengembangan geopark di Indonesia. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 25 Juli – 28 Agustus 2016 

dilakukan di daerah Gunung Muria dalam kurun waktu kurang lebih 1 

bulan (Tabel 1.1). 

 

Tabel 1.1 Waktu Penelitian Tugas Akhir 

Kegiatan Tanggal Pelaksanaan Keterangan 

Persiapan 25-31 Juli 2016 Studi pustaka, perencanaan kegiatan lapangan 

Pengambilan Data 1-21 Agustus 2016 1-3 Agustus 2016: Puncak Songolikur 

  
 5-6 Agustus 2016: Situs Patiayam 

  
 7 Agustus 2016: Air terjun Kuwukan 

  
 8 Agustus 2016: Air terjun Monthel 

  
 10 Agustus 2016: Air terjun Kedung Gender 

  
 12 Agustus 2016: Air terjun Tretes 

  
 13 Agustus 2016: Air terjun Grenjengan Sewu 

  
 14 Agustus 2016: Air terjun Grenjengan Jolong 

  
 16 Agustus 2016: Air terjun Songgo Langit 

  
 

18 Agustus 2016: Air terjun Jurang Nganten dan Pantai 

Suweru 

  
 19 Agustus 2016: Air terjun Setata 

    21 Agustus 2016: Air terjun Grenjengan Dowo 

Pengolahan Data 22-28 Agustus 2016 Analisis data, penyusunan laporan tugas akhir 

 

I.7 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan agar tidak menyimpang dari permasalahan 

yang ada, maka dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini dibatasi pada: 

1. Pemetaan di kawasan Gunung Muria yang berupa potensi situs geologi 

(geosite) yang meliputi tiga kabupaten, Kabupaten Kudus (meliputi 

Kecamatan Dawe, Gebog, Jekulo, dan Bae), Kabupaten Jepara (meliputi 

Kecamatan Bangsri, Keling, Bate Alit, Mlonggo, dan Mayong), dan 

Kabupaten Pati (meliputi Kecamatan Gembong, Tlogowungu, Gunung 

Wungkal, Margoyoso, dan Cluwak). 
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2. Rencana pengembangan calon kawasan geopark Gunung Muria untuk 

menjadi aset geowisata di Indonesia 

 

I.8 Letak dan Kesampaian Daerah 

Daerah penelitian terletak di Gunung Muria yang meliputi tiga Kabupaten 

yaitu Jepara (meliputi Kecamatan Dawe, Gebog, Jekulo, dan Bae), Kudus 

(meliputi Kecamatan Bangsri, Keling, Bate Alit, Mlonggo, dan Mayong dan 

Pati (meliputi Kecamatan Gembong, Tlogowungu, Gunung Wungkal, 

Margoyoso, dan Cluwak) Provinsi Jawa Tengah (Gambar 1.1). Gunung Muria 

memiliki luas sekitar 25 km2. Untuk menuju lokasi penelitian, dapat dilakukan 

dengan menempuh perjalanan darat melalui Jalan Nasional Rute 1 atau yang 

biasa dikenal sebagai Jalur Pantai Utara (Pantura) dari Kota Semarang kearah 

timur. 

 

Gambar 1.1 Daerah Lokasi Penelitian (USGS, 2000) 
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I.9 Kerangka Pikir 

Berikut adalah garis besar penelitian yang dituangkan dalam bentuk 

kerangka pikir (Gambar 1.2) 

 

 
 

Gambar 1.2 Kerangka Pikir 
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I.10 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Berisi penjelasan mengenai latar belakang, tujuan penelitian, rumusan 

masalah, ruang lingkup, batasan masalah, manfaat penelitian, , waktu 

penelitian, letak dan kesampaian daerah, kerangka pikir dan sistematika 

penulisan tugas akhir 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang bahasan - bahasan pokok berupa dasar teori dari tulisan 

ilmiah. 

3. BAB III METODOLOGI 

Berisi penjelasan mengenai metode atau tahapan – tahapan yang 

digunakan dalam penyelesaian laporan serta analisisnya.   

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi pembahasan meliputi peran ahli geologi, daftar situs di Gunung 

Muria, geokonservasi dan hasil analisis. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi penjelasan kesimpulan tugas akhir, saran dan rekomendasi tentang 

keberlanjutan tugas akhir. 


