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Pengantar hiARCHi 

 

Puji syukur atas berkah hidup dan berkarya yang telah diberikan oleh Tuhan Yang 

Maha Kuasa, sehingga kami masih bisa menampilkan sepercik idealisme dalam bidang 

pengetahuan yang kami minati. Dewan  redaksi  beserta staf sangat berterima kasih dan 

berbesar hati atas partisipasi aktif yang diberikan rekan-rekan yang telah mengirim naskah 

ilmiahnya kepada kami. Sungguh, itu merupakan tiupan nyawa kami untuk tetap tampil 

pada jenjang periode berikutnya. 

Salam hormat kami berikan kepada para mitra bestari yang rela meluangkan 

waktunya untuk memberi masukan kepada tiap tulisan;  tak lupa juga rasa hormat ditujukan 

bagi kalangan yang telah sudi membeli jurnal hirARCHi sebagai konsumsi adaptatif untuk 

selalu tetap pada jalur perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang 

arsitektur. 

Secara sadar dan rendah hati kami memaklumi  bahwa terbitan hirARCHi pada edisi 

sebelumnya masih banyak perbaikan. Penyusunan format tulisan, fokus sasaran tiap 

tuilisan, pertanggungjawaban secara ilmiah perlu diperdalam lagi, oleh karena itu kami juga 

menunggu kritik dan saran dari para pembaca sekalian. Perbaikan-perbaikan tersebut terus 

berjalan dan selalu diadakan penyesuaian setiap kali kami menelurkan jurnal-jurnal 

hirARCHi berikutnya. Begitu pula pada terbitan hirARCHi pada volume ini. Beberapa 

Himpunan Resume Architecture Indonesia kami fokuskan sasarannya pada masalah 

arsitektur perkotaan yang kajiannya selalu menarik untuk ditelaah. Semoga beberapa 

tulisan dalam jurnal ini berkenan di hati para pembaca dan dapat bermanfaat secara luas, 

baik untuk tujuan informatif maupun edukatif (ilmiah). 

 

 

Salam Redaksi 
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Abstrak : Hutan Mangrove merupakan peranan penting terhadap sumber daya alam karena banyaknnya 

manfaat dengan adanya Hutan Mangrove seperti menjaga garis pantai agar tetap stabil terhadap abrasi air 

laut dan pelestarian ekosistem alam. Latar belakang Hutan Mangrove di Karangsong merupakan daerah 

konservasi yang tertanam tumbuhan Bakau dengan luas kurang lebih 25 hektar. Saat ini banyak terjadi 

kerusakan atau penurunan ekosistem akibat dari berbagai aktifitas manusia hingga menyebabkan adanya 

bencana alam dan sumber daya alam yang berkurang, kerugian yang didapat yaitu terhadap manusia sendiri. 

Sayangnya belum ada pengembangan kawasan wisata Hutan Mangrove yang dapat dijadikan sebagai tempat 

wisata yang ekologis, untuk itu diperlukan adanya pengembangan wisata agar masyarakat dapat mengenal 

peranan dan manfaat Hutan Mangrove. Dengan adanya kawasan yang ekologis untuk menghubungkan 

antara manusia dan alam karena dengan adanya pelestarian, ekosistem dapat terjaga dan adanya sumber 

daya alam yang terpenuhi. Maksud adanya pengembangan kawasan wisata Hutan Mangrove yaitu untuk 

menciptakan kawasan wisata yang ekologis di Karangsong Indramayu. Sedangkan tujuannya adalah 

pengunjung dapat mengenal tentang alam dan merawat ekosistem kawasan Hutan Mangrove, menciptakan 

lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar, menciptakan masterplan yang baik, memenuhi sarana dan 

prasarana di kawasan wisata. Awal memulai rencana pengembangan kawasan wisata Hutan Mangrove 

adalah dengan melakukan metode studi pustaka dan studi banding di daerah lain untuk mendapatkan data 

kualitatif dan kuantitatif pada akhirnya data tersebut dapat disimpulkan untuk dijadikan acuan 

pengembangan kawasan wisata Hutan Mangrove di Karangsong Indramayu. 

 

Kata kunci : Wisata ekologis, Hutan Mangrove. 

 

 

PENDAHULUAN 

Indramayu dikenal dengan kota Mangga yang 

terletak di bagian Utara Jawa Barat. Indramayu 

memiliki beberapa tempat wisata, seperti danau, 

kolam renang, dan pantai.  Saat ini sangat diperlukan 

adanya upaya pengembangan kawasan wisata untuk 

menarik pengunjung dari dalam atau dari luar daerah. 

Dengan adanya pengembangan tempat wisata 

pengunjung juga dapat belajar serta lebih mengenal 

alam, tentunya akan menaikan derajat Indramayu ke 

kota yang lebih maju, dalam meningkatkan kualitas 

ekonomi, banyaknya lapangan pekerjaan, dan sumber 

daya alam yang terpenuhi. 

Berdasarkan hal tersebut maka salah satu dari 

tempat wisata di Indramayu akan mengembangkan 

kawasan wisata Hutan Mangrove yang berada di Desa 

Karangsong Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa 

Barat, karena di daerah ini berdekatan dengan pusat 

kota dan mempunyai ciri khas yaitu adanya tanaman 

Mangrove. 

Karangsong terdapat daerah konservasi Hutan 

Mangrove yang tertanam tumbuhan bakau dengan 

luas kurang lebih 25 hektar. Untuk menuju ke 

                                                 
1 Sumawinata, ‘Latar Belakang Ekosistem Mangrove’ diakses dari 
http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/57641/2/BAB%20I

%20Pendahuluan.pdf, pada tanggal 7 Oktober 2017 

kawasan Hutan Mangrove dapat menggunakan 

perahu kayu karena posisi kawasan yang berada di 

sebrang sungai dan tidak bisa dilewati oleh kendaraan 

sehingga pengunjung harus menyebranginya untuk 

sampai ke tempat tujuan, aktifitas pengunjung setelah 

sampai dapat berkeliling dengan berjalan kaki 

menelusuri kawasan Hutan Mangrove melalui 

jembatan yang dibuat menggunakan bambu rakit 

hingga menuju pantai serta ada beberapa spesies 

binatang yang hidup di Hutan Mangrove seperti 

kepiting, ikan, bekicot, ikan glodok, dan udang. 

Dengan adanya Hutan Mangrove dapat 

menjaga garis pantai agar tetap stabil pada tempatnya 

terhadap abrasi air laut yang masuk ke darat, tetapi 

berbagai aktifitas manusia tersebut menyebabkan 

penurunan luas hutan dan lingkungan sekitarnya. 

Untuk mengembalikan fungsi dan manfaat Mangrove 

yang rusak tersebut, maka diperlukan adanya upaya 

pengelolaan melalui pengembangan kawasan wisata 

Hutan Mangrove. Diharapkan dengan upaya ini dapat 

merehabilitasi dan juga mengkonservasi Mangrove 

yang ada.1 

 

PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA HUTAN MANGROVE 

KARANGSONG DI INDRAMAYU 

http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/57641/2/BAB%20I%20Pendahuluan.pdf
http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/57641/2/BAB%20I%20Pendahuluan.pdf
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Sayangnya belum ada pengembangan kawasan 

wisata Hutan Mangrove yang dapat dijadikan tempat 

wisata yang ekologis. Untuk itulah diperlukan 

pengembangan kawasan Ekowisata Hutan Mangrove 

di Indramayu. 

 

Batasan Lokasi 

Pengembangan kawasan wisata dilaksanakan 

di kawasan Hutan Mangrove Desa Karangsong 

Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. Batas 

timur adalah laut jawa, batas selatan adalah tambak 

ikan, batas barat adalah tempat pelelangan ikan 

Karangsong dan permukiman warga, dan batas utara 

adalah tambak ikan. 

 

Batasan Materi 

Rancangan akan dianalisis dengan 7 elemen 

perancangan Ruang Tata Bangunan dan Lingkungan, 

yaitu : struktur peruntukan lahan, intensitas 

pemanfaatan lahan, tata bangunan, sirkulasi dan jalur 

penghubung, ruang terbuka dan tata hijau, tata 

kualitas lingkungan, prasarana dan utilitas 

lingkungan 

 

Pengertian judul “Pengembangan Kawasan 

Wisata Hutan Mangrove Karangsong” 

a. Pengembangan adalah suatu usaha untuk 

meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, 

konseptual sesuai dengan kebutuhan melalui 

pendidikan.2 

b. Kawasan wisata adalah kawasan yang 

memiliki fungsi utama pariwisata atau 

memiliki potensi untuk pengembangan 

pariwisata yang mempunyai pengaruh penting 

dalam satu atau lebih aspek, seperti 

pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, 

pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung 

lingkungan hidup, serta pertahanan dan 

keamanan.3 

c. Hutan Mangrove adalah komunitas vegetasi 

pantai tropis dan subtropis yang didominasi 

beberapa jenis pohon mangrove yang mampu 

tumbuh berkembang pada daerah pasang surut 

pantai berlumpur. Mangrove tumbuh pada 

pantai – pantai yang terlindung atau pada 

pantai yang datar, biasanya di tempat yang 

tidak ada muara sungainya, biasanya tumbuh 

meluas. Mangrove tidak tumbuh di pantai yang 

terjal dan berombak besar dengan arus pasang 

surut yang kuat, karena hal ini tidak 

memungkinkan terjadinya pengendapan 

                                                 
2 Dedy Febri, ‘Definisi Pengembangan’ diakses dari 
https://www.academia.edu/4832768/DEFINISI_PENGEMBANGAN?au

to=download, pada tanggal 25 Maret 2018 

 
3 Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009 pasal 1 tentang Kepariwisataan 

lumpur dari pasir sebagai substrat yang 

diperlukan untuk pertumbuhannya.4 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Peraturan Mentri Pariwisata No. 50 Tahun 2011. 

Berdasarkan kebijakan kementrian pariwisata 

Republik Indonesia tentang Rencana Induk 

Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2010 – 2025, 

Indonesia memiliki rencana, yaitu : 

a. Pengembangan pariwisata nasional adalah 

suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan 

area tertentu sebagai suatu kawasan dengan 

komponen kepariwisataannya, serta memiliki 

karakter atau tema produk wisata tertentu yang 

dominan dan melekat kuat sebagai komponen 

pencitraan kawasan tertentu. 

b. Daya tarik wisata alam yang berbasis potensi 

keanekaragaman  dan keunikan lingkungan 

alam di wilayah perairan laut. 

 

Peraturan daerah No. 1 Tahun 2012 tentang 

rencana tata ruang wilayah Kabupaten 

Indramayu tahun 2011 – 2031. 

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan 

peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 66 ayat (3) huruf J dengan ketentuan : 

a. Diperbolehkan pemanfaatan kawasan fungsi 

lindung untuk kegiatan wisata. 

b. Diperbolehkan penelitian dan pendidikan. 

c. Diperbolehkan pemanfaatan lahan – lahan 

tidur untuk kegiatan pariwisata. 

d. Diperbolehkan melakukan kegiatan yang tidak 

mengubah dan mengganggu bentuk arsitektur 

stempat, bentang alam, dan pandangan visual. 

e. Diperbolehkan melakukan pengembangan 

wisata alam dan wisata minat khusus yang 

tidak mengganggu fungsi kawasan lindung. 

f. Diperbolehkan melakukan pemanfaatan 

potensi alam dan budaya masyarakat. 

g. Diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan 

hotel dan fasilitas penunjang pariwisata dengan 

menerapkan kearifan lokal. 

h. Diperbolehkan bersyarat pembangunan sarana 

dan prasarana penunjang wisata dengan tidak 

mengganggu fungsi kawasan lindung. 

 

Perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian 

alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf D dilakukan melalui program 

pengelolaan dan pengembangan Mangrove Centre. 

4 Cinta Laut, ‘Pengertian dan Fungsi Hutan Mangrove’, diakses 
http://www.cintalaut.com/2013/07/pengertian-dan-fungsi-dari-

hutan.html, pada tanggal 25 Maret 2018 

 

https://www.academia.edu/4832768/DEFINISI_PENGEMBANGAN?auto=download
https://www.academia.edu/4832768/DEFINISI_PENGEMBANGAN?auto=download
http://www.cintalaut.com/2013/07/pengertian-dan-fungsi-dari-hutan.html
http://www.cintalaut.com/2013/07/pengertian-dan-fungsi-dari-hutan.html
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Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan 

sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam pasal 

66 ayat (2) huruf C dengan ketentuan : 

a. Diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH, 

pertahanan, keamanan, dan perhubungan. 

b. Diperbolehkan pengembangan struktur alami 

dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, 

akresi, dan instrusi air laut. 

c. Diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang 

bagi kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan 

ekowisata dengan tidak mendirikan bangunan 

permanen. 

 

Sempadan pantai adalah kawasan 

tertentu sepanjang pantai yang mempunyai 

manfaat penting untuk mempertahankan 

kelestarian fungsi pantai. Perlindungan 

terhadap sempadan pantai dilakukan untuk 

melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang 

mengganggu kelestarian fungsi pantai.

 Kriteria sempadan pantai adalah daratan 

sepanjang tepian pantai yang lebarnya 

proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik 

pantai, sekurang – kurangnya 100 meter dari 

titik pasang tertinggi ke darat. 

Kawasan sempadan pantai mengikuti 

aturan : 

a. Perlindungan terhadap gempa dan tsunami. 

b. Perlindungan pantai dari erosi dan abrasi. 

c. Perlindungan sumber daya buatan di pesisir 

seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, 

padang lamun, gumuk pasir estuaria, dan delta. 

d. Pengaturan akses publik. 

e. Pengaturan untuk saluran air limbah. 

 

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang 

kiri kanan sungai, termasuk sungai 

buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai 

manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian 

fungsi sungai.  

 

Kriteria sempadan sungai adalah : 

a. Sekurang – kurangnya 5 meter di sebelah luar 

sepanjang kaki tanggul di luar kawasan 

perkotaan dan 3 meter di sebelah luar 

sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan 

perkotaan. 

b. Sekurang – kurangnya 100 meter di kiri kanan 

sungai besar dan 50 meter di kanan kiri sungai 

kecil yang tidak bertanggul di luar kawasan 

perkotaan. 

c. Sekurang – kurangnya 10 meter dari tepi 

sungai utnuk sungai yang mempunyai 

kedalaman tidak lebih dari 3 meter. 

d. Sekurang – kurangnya 15 meter dari tepi 

sungai untuk sungai yang mempunyai 

kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 

20 meter. 

e. Sekurang – kurangnya 30 meter dari tepi 

sungai untuk sungai yang terpengaruh pasang 

surut air laut, dan berfungsi sebagai jalur hijau. 

f. Perlindungan terhadap sempadan sungai 

dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari 

kegiatan budidaya yang dapat mengganggu 

dan merusak kondisi sungai dan mengamankan 

aliran sungai. 

 

Kriteria penetapan sempadan jaringan irigasi 

sebagai berikut : 

a. Garis sempadan air untuk bangunan, diukur 

dari tepi atas samping saluran atau dari luar 

kaki tangkis saluran atau bangunannya dengan 

jarak 5 meter untuk saluran irigasi dan 

pembuangan dengan kemampuan 4 m3/detik 

atau lebih, 3 sampai 4 m3/detik, 2 meter untuk 

saluran irigasi dan pembuangan dengan 

kemampuan kurang dari 1 m3/detik. 

b. Pada kawasan konservasi ini dimungkinkan 

adanya jalan inspeksi untuk mengontrol 

saluran dengan lebar jalan minimum 4 meter. 

c. Pelindungan pada irigasi sekunder baik di 

dalam maupun di luar permukiman ditetapkan 

minimum 6 meter kiri kanan saluran. 

d. Pada kawasan konservasi ini dimungkinkan 

adanya jalan inspeksi untuk pengontrolan 

saluran dengan lebar jalan minimum 3 meter. 

 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan dengan 

proporsi luas 30% dari luas kawasan perkotaan. RTH 

berfungsi sebagai konservasi lingkungan, 

peningkatan keindahan kota, rekreasi, dan sebagai 

penyeimbang guna lahan industri dan permukiman. 

Kawasan Ruang Tebuka Hijau (RTH) 

perkotaan terdiri atas : 

a. RTH privat seluas 20% dari luasan kawasan 

perkotaan terdiri atas : 

• RTH pekarangan meliputi pekarangan 

rumah tinggal, halaman perkantoran, 

pertokoan, dan tempat usaha, serta taman 

atap bangunan. 

• RTH taman dan hutan kota meliputi taman 

RT, taman RW, taman kelurahan, dan 

taman kecamatan. 

• RTH jalur hijau meliputi pulau jalan dan 

median jalan, serta jalur pejalan kaki. 

b. RTH publik seluas 10% dari luasan kawasan 

perkotaan terdiri atas : 

• RTH taman dan hutan kota meliputi taman 

RT, taman RW, taman kelurahan, taman 

kecamatan, taman kota, hutan kota, dan 

sabuk hijau (green belt). 
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• RTH jalur hijau jalan meliputi pulau jalan 

dan median jalan, jalur pejalan kaki. 

• RTH fungsi tertentu meliputi RTH 

sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan 

listrik tegangan tinggi, RTH sempadan 

sungai, RTH sempadan pantai, RTH 

pengamanan sumber air baku, lapangan 

olahraga, dan taman pemakaman. 

 

Permohonan yang melakukan kegiatan 

pembangunan/pemanfaatan lahan di daerah 

berkewajiban menyediakan taman, ruang 

terbuka hijau, sarana kesehatan, pendidikan, 

peribadatan, utilitas umum, prasarana 

lingkungan, penerangan jalan umum, jalan, 

drainase, air bersih dan resapan air dengan 

luasan KDB yang dipersyaratkan sebagai 

berikut : 

a. Untuk pembangunan perumahan horizontal 

• Perumahan dengan kepadatan sedang, 

luasan KDB yang ditetapkan adalah 60% 

dari luasan lahan sesuai rencana tapak (site 

plan). 

• Perumahan dengan kepadatan tinggi, luasan 

KDB yang ditetapkan adalah 50% dari luas 

lahan sesuai rencana tapak (site plan). 

b. Untuk pembangunan perumahan vertikal 

• Rumah susun atau apartemen ketinggian 3 

sampai dengan 5 lantai luasan KDB yang 

dipersyaratkan 40% dari luas lahan sesuai 

RDTR yang telah disusun dan menjadi 

acuan yang tidak terpisahkan. 

• Rumah susun atau apartemen ketinggian 6 

lantai ke atas, luasan KDB yang 

dipersyaratkan adalah 30% dari luas lahan 

sesuai peraturan dan rencana tapak (site 

plan). 

 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 

6/PRT/M/2007 tentang RTBL 

a. Struktur Peruntukan Lahan 

Struktur peruntukan lahan merupakan 

komponen rancang kawasan yang berperan 

penting dalam alokasi penggunaan dan 

penguasaan lahan/tata guna lahan yang telah 

ditetapkan dalam suatu kawasan perencanaan 

tertentu berdasarkan ketentuan dalam rencana 

tata ruang wilayah. Manfaat : 

• Meningkatkan keseimbangan kualitas 

kehidupan lingkungan dengan membentuk 

ruang – ruang kota/lingkungan yang hidup 

secara fisik (vibrant) dan ekonomi (viable), 

layak huni dan seimbang, serta 

meningkatkan kualitas hidup pengguna dan 

kualitas lingkungan. 

• Mengoptimalkan alokasi penggunaan dan 

penguasaan lahan baik secara makro 

maupun mikro. 

• Mengalokasikan fungsi/kegiatan 

pendukung bagi jenis peruntukan yang ada. 

• Menciptakan integrasi aktivitas ruang sosial 

(socio – spatial – integration) antar 

penggunanya. 

• Menciptakan keragaman lingkungan 

(diversity) dan keseimbangan yang akan 

mendorong tercipatanya kegiatan – 

kegiatan yang berbeda namun produktif. 

• Mengoptimalkan prediksi/projeksi 

kepadatan lingkungan dan interaksi sosial 

yang direncanakan. 

b. Intensitas Pemanfaatan Lahan 

Intensitas pemanfaatan lahan adalah tingkat 

alokasi dan distribusi luas lantai maksimum 

bangunan terhadap lahan/tapak peruntukannya. 

Manfaat : 

• Merangsang pertumbuhan kota dan 

berdampak langsung pada perekonomian 

kawasan. 

• Mencapai keseimbangan, kaitan dan 

keterpaduan dari berbagai elemen intensitas 

pemanfaatan lahan dalam hal pencapaian 

kinerja fungsi, estetis dan sosial, antara 

kawasan perencanaan dan lahan di luarnya. 

c. Tata Bangunan 

Tata bangunan adalah produk dari 

penyelenggaraan bangunan gedung beserta 

lingkungannya sebagai wujud pemanfaatan 

ruang, meliputi berbagai aspek termasuk 

pembentukan citra/karakter fisik lingkungan, 

besaran, dan konfigurasi dari elemen – elemen 

blok, kavling/petak lahan, bangunan, yang 

dapat menciptakan dan mendefinisikan 

berbagai kualitas ruang kota yang akomodatif 

terhadap keragaman kegiatan yang ada, 

terutama yang berlangsung dalam ruang – 

ruang publik. Manfaat : 

• Meningkatkan kualitas ruang kota yang 

aman, nyaman, sehat, menarik, dan 

berwawasan ekologis, serta akomodatif 

terhadap keragaman kegiatan. 

• Mencapai keseimbangan, kaitan dan 

keterpaduan dari berbagai elemen tata 

bangunan dalam hal pencapaian kinerja, 

fungsi, estetis dan sosial, antara kawasan 

perencanaan dan lahan di luarnya. 

d. Sirkulasi dan Jalur Penghubung 

Sistem sirkulasi dan jalur penghubung terdiri 

dari jaringan jalan dan pergerakan, sirkulasi 

kendaraan umum, sirkulasi kendaraan pribadi, 

sirkulasi informal setempat dan sepeda, 

sirkulasi pejalan kaki (termasuk masyarakat 
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penyandang cacat dan lanjut usia), sistem dan 

sarana transit, sistem parkir, perencanaan jalur 

pelayanan lingkungan, dan sistem jaringan 

penghubung. Manfaat : 

• Mengoptimalkan efisiensi pemanfaatan 

prasarana jalan dengan jenis arus 

pergerakan yang terjadi. 

• Mendapatkan distribusi atau penyebaran 

pergerakan yang selaras dengan jenis 

aktivitas yang diwadahi sehingga dicapai 

ketertiban. 

• Mencapai kinerja fungsi serta 

keseimbangan, kaitan, keterpaduan dari 

berbagai elemen pergerakan, lingkungan 

dan sosial, antara kawasan perencanaan dan 

lahan di luarnya. 

e. Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau 

Sistem ruang terbuka dan tata hijau merupakan 

komponen rancang kawasan, yang tidak 

sekedar terbentuk sebagai elemen tambahan 

ataupun elemen sisa setelah proses rancang 

arsitektural diselesaikan, melainkan juga 

diciptakan sebagai bagian integral dari suatu 

lingkungan yang lebih luas. 

Penataan sistem ruang terbuka diatur melalui 

pendekatan desain tata hijau yang membentuk 

karakter lingkungan serta memiliki peran 

penting baik secara ekologis, rekreatif dan 

estetis bagi lingkungan sekitarnya, dan 

memiliki karakter terbuka sehingga mudah 

diakses sebesar – besarnya oleh publik. 

Manfaat : 

• Meningkatkan kualitas kehidupan ruang 

kota melalui penciptaan lingkungan yang 

aman, nyaman, sehat, menarik dan 

berwawasan ekologis. 

• Mendorong terciptanya kegiatan publik 

sehingga tercipta integrasi ruang sosial 

antar penggunanya. 

• Menciptakan estetika, karakter, dan 

orientasi visual dari suatu lingkungan. 

• Menciptakan iklim mikro lingkungan yang 

berorientasi pada kepentingan pejalan kaki. 

• Mewujudkan lingkungan yang nyaman, 

manusiawi, dan berkelanjutan. 

f. Tata Kualitas Lingkungan 

Penataan kualitas lingkungan merujuk pada 

upaya rekayasa elemen – elemen kawasan 

yang sedemikian rupa sehingga tercipta 

suatu kawasan atau subarea dengan sistem 

lingkungan yang informatif, berkarakter 

khas, dan memiliki orientasi tertentu. 

Manfaat : 

• Mencapai kualitas lingkungan kehidupan 

manusia yang aman, nyaman, sehat dan 

menarik, serta berorientasi kepada 

lingkungan mikro. 

• Menyatukan kawasan sebagai sistem 

lingkungan yang berkualitas dengan 

pembentukan karakter dan identitas 

lingkungan yang spesifik. 

• Mengoptimalkan kegiatan publik yang 

diwadahinya sehingga tercipta integrasi 

ruang sosial antar penggunanya, serta 

menciptakan lingkungan yang berkarakter 

dan berjati diri. 

• Menciptakan estetika, karakter, dan 

orientasi visual, dari suatu lingkungan. 

• Menciptakan iklim mikro lingkungan yang 

berorientasi kepada kepentingan pejalan 

kaki. 

g. Sistem Prasarana dan Utilitas lingkungan 

Sistem prasarana dan utilitas lingkungan 

adalah kelengkapan dasar fisik suatu 

lingkungan yang pengadaannya 

memungkinkan suatu lingkungan dapat 

beroperasi dan berfungsi sebagaimana 

mestinya. 

Sistem prasarana dan utilitas lingkungan 

mencakup jaringan air bersih dan air limbah, 

jaringan drainase, jaringan persampahan, 

jaringan gas dan listrik, serta jaringan telepon, 

sistem jaringan pengamanan kebakaran, dan 

sistem jaringan jalur penyelamatan atau 

evakuasi. Manfaat : 

• Meningkatkan kualitas kawasan 

perencanaan yang menjamin tersedianya 

dukungan konkret terhadap kegiatan – 

kegiatan fisik yang ada. 

• Mencapai keseimbangan antara kebutuhan 

dan daya dukung lingkungan sehingga 

terwujud sistem keberlanjutan 

(sustainability) pada lingkungan. 

 

Studi Banding dan Proyek Sejenis 

Beberapa Kawasan Hutan Mangroe yang saat 

ini sudah ada dengan tema ekowisata yang akan 

dijadikan studi banding adalah : 

a. Wisata Hutan Mangrove Pantai Indah Kapuk 

Jakarta 

Sebutan lain untuk Hutan Mangrove adalah 

Hutan Bakau atau juga biasa disebut dengan 

kawasan Mangrove. Seperti halnya Hutan 

Mangrove di kawasan Pantai Indah Kapuk 

Jakarta yang terdapat tempat penginapan yang 

berada di kawasan Hutan Mangrove, memiliki 

menara pantau dan adanya rawa untuk kegiatan 

penanaman bibit Tanaman Mangrove. 

b. Wisata Hutan Mangrove di Wonorejo 

Surabaya 
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Hutan Mangrove Surabaya tepatnya di daerah 

Wonorejo yang tidak kalah bagus dengan 

tempat lain, keunikan dari tempat wisata ini 

adalah pada sepanjang jalan terdapat 

keterangan yang merupakan fungsi dan 

manfaat tanaman tersebut, sehingga 

pengunjung yang melewatinya dapat membaca 

dengan mudah untuk mengenalnya. 

 

Tabel 1. Studi Banding dan Kesimpulan 

Sumber: thetripcorner.com, diolah. 

 
 

PEMBAHASAN 

Tema 

Tema perancangan ini adalah Ekowisata, 

karena ekowisata merupakan suatu bentuk wisata 

yang sangat erat dengan prinsip konservasi, wisata ini 

tidak hanya sekedar untuk melakukan pengamatan 

burung, mengendarai kuda, penelusuran jejak di 

hutan, tetapi telah terkait dengan konsep pelestarian 

hutan dan penduduk lokal. Sementara itu destinasi 

yang diminati wisatawan ecotour adalah daerah alami. 

Kawasan konservasi sebagai obyek daya tarik wisata 

dapat berupa Taman Nasional, Taman Hutan Raya, 

Cagar alam, Suaka Margasatwa, dan Taman Baru. 

Tetapi kawasan hutan lain seperti hutan lindung dan 

hutan produksi bila memiliki obyek alam sebagai 

daya tarik ekowisata dapat dipergunakan untuk 

pengembangan ekowisata. Pendekatan lain bahwa 

ekowisata harus dapat menjamin kelestarian 

lingkungan, seperti halnya tujuan konservasi sebagai 

berikut : 

a. Menjaga berlangsungnya proses ekologis 

yang tetap mendukung sistem kehidupan. 

                                                 
5 Chafid Fandeli, ‘ Pengertian dan Konsep dasar Ekowisata’ diakses 

dari http://www.saveforest.webs.com/konsep_ekowisata.pdf, pada 

tanggal 28 September 2017 

b. Melindungi keaneka ragaman hayati. 

c. Menjamin kelestarian dan pemanfaatan 

spesies dan ekosistemnya. 

 

Society (1990) menyatakan ekowisata adalah 

suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang 

dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan 

dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan 

penduduk setempat. Dengan demikian ekowisata 

sangat tepat dan berdayaguna dalam 

mempertahankan keutuhan dan keaslian ekosistem di 

area yang masih alami. Bahkan dengan ekowisata 

pelestarian alam dapat ditingkatkan kualitasnya 

karena desakan dan tuntutan dari para wisatawan 

pencinta alam.5 

  

Lokasi 

Dari segi pencapaian dari beberapa kota yang 

ada di sekitar Indramayu hingga sampai ke kawasan 

wisata dapat dicapai melalui jalur pantura dengan 

jarak tempuh sebagai berikut : 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.saveforest.webs.com/konsep_ekowisata.pdf
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Gambar 1. Rencana perubahan zoning site plan 

kawasan Hutan Mangrove dan sekitarnya. 

 

Rencana fasade kawasan Hutan Mangrove dan 

sekitarnya. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

KESIMPULAN 

Dari studi banding di atas dapat disimpulkan 

setiap kawasan Hutan Mangrove yang bertema 

ekowisata tidak selalu di lengkapi dengan sarana dan 

prasarana oleh karena itu pada pengembangan 

kawasan wisata Hutan Mangrove Karangsong akan 

melengkapi sarana dan prasarana serta fasilitas yang 

sesuai dengan kebutuhan pengunjung pada saat 

berkunjung di kawasan Hutan Mangrove. 

Berikut ini sarana dan prasarana yang akan 

digunakan dari beberapa contoh studi banding : 

a. Membuat lokasi titik tertentu di mana Hutan 

Mangrove yang baru ditanam dan diberi 

keterangan akan pentingannya membudidaya 

dan menjaga sebuah tanaman bakau dan jenis 

tanaman lainnya. 

b. Membuat titik berkumpul pada ruang terbuka. 

c. Membuat rambu – rambu yang berisi 

peraturan yang ada di dalam Hutan 

Mangrove sehingga pengunjung tidak 

sembarang melakukan kegiatan yang dapat 

merusak kawasan lindung. 

d. Membuat penginapan di sekitar kawasan 

wisata untuk pengunjung yang hendak 

melakukan penelitian yang membutuhkan 

waktu lebih dari satu hari. 

e. Membuat kantin di luar Hutan Mangrove 

agar pengunjung tidak makan di sembarang 

tempat karena cenderung pengunjung akan 

membuang sampah sembarangan. 

f. Membuatkan tempat sampah di setiap titik 

tertentu. 

g. Membuat menara pantau karena dengan 

adanya menara pengamatan pengunjung 

dapat melihat keseluruhan dari atas kawasan 

Hutan Mangrove. 

h. Membuat jalur pedestrian untuk semua akses 

di dalam kawasan Hutan Mangrove. 

i. Membuat jembatan di atas Hutan Mangrove 

di titik tertentu untuk melihat sebagian 

kawasan Hutan Mangrove dan mendapatkan 

view laut dari ketinggian. 
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