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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR “WISATA AIR TEPI LAUT DI KOTA 

LASEM KABUPATEN REMBANG” 

4.1. Program Kawasan 

4.1.1. Konsep Program dan Tema Kawasan 

a. Konsep Program 

Pengertian Wisata Air Tepi Laut1 

Wisata air tepi laut juga dapat disebut dengan wisata bahari, yang 

menurut Nyoman S. Pendit, yaitu jenis wisata yang banyak dikaitkan 

dengan kegiatan olahraga di air, lebih-lebih di danau, pantai, bengawan, 

teluk ataupun laut. 

Kegiatan yang dilakukan dalam wisata air tepi laut ini meliputi berenang, 

bermain air, mendayung, memotret pemandangan, dan menikmati 

suasana alam.  

Karakteristik Wisata Air2 

Karakteristik wisata air dapat dibedakan secara non fisik dan fisik (Majalah 

“Konstruksi”, 1992:20) dan secara fisik (Priatmodjo, 1994:8), yaitu sebagai 

berikut: 

1. Secara non fisik 

 Aspek keistimewaan gerakan air, karena perairan memiliki 

lingkungan yang unik, rasaketerbukaan dan kualitas temprorer, 

                                                           
1Pendit, Nyoman S., Ilmu Pariwisata. Jakarta. 
2Priatmodjo, 1994. Majalah “Konstruksi”. Jakarta. 
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seperti daya apung, angin, arus, ombak, pasang surut,gelombang, 

dan cahaya di permukaan air. 

 Aspek ekologikal air, karena kehidupan dan kemurnian air dapat 

menawarkan sejumlahkesempatan menarik untuk terciptanya 

lingkungan yang unik, rasa keterbukaan, dankenyamanan 

suasana. 

2. Secara fisik 

 Pesisir (beach coastal), yaitu kawasan tanah atau pesisir yang 

landai atau datar dan langsung berhubungan dengan air. 

Merupakan tempat berjemur atau duduk-duduk di bawah 

keteduhanpohon sambil menikmati pemandangan perairan. 

 Promenade / esplanade, yaitu perkerasan di kawasan tepian air 

untuk berjalan-jalan atauberkendara (sepeda atau kendaraan 

tidak bermotor lain) sambil menikmati pemandanganperairan. 

Promenade adalah perkerasan yang dinaikkan hanya sedikit di 

atas permukaan air,sedangkan esplanade adalah perkerasan 

yang dinaikkan lebih jauh dari permukaan air. 

 Dermaga, yaitu tempat bersandar kapal atau perahu, sekaligus 

sebagai jalan diatas air untuk menghubungkan daratan dengan 

kapal. 

 Jembatan, yaitu penghubung antara 2 (dua) bagian yang terpisah 

oleh perairan. 

 Pulau buatan atau bangunan buatan, dibuat diatas air di sekitar 

daratan untuk menguatkankehadiran unsur air di kawasan 
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tersebut. Bangunan atau pulau buatan tersebut dapat terpisahdari 

daratan atau dihubungkan dengan jembatan yang merupakan 

kesatuan perancangan. 

 Ruang terbuka (open space), yaitu taman atau plaza yang 

dirangkaikan dalam satu jalinanruang dengan kawasan tepian air. 

b. Tema Kawasan 

Kawasan Wisata Air Tepi Laut ini memberikan suatu tonjolan baru Neo-

Modern pada wisata di Kota Lasem. Lasem terkenal dengan iklim 

sekitarnya yang gersang dan cinderung panas. Pada projek ini akan 

ditampilkan suatu tempat diantara hamparan lahan yang gersang suatu 

kawasan yang sejuk ketika berada didalamnya. Tampilan visual lah yang 

sangat mendukung untuk dijadikan objek pertama bagaimana menarik 

pengunjung untuk masuk kedalamnya.  

Kawasan ini tidak jauh dari aspek ekologis yang dengan menonjolkan 

suatu tempat yang benar-benar nyaman ketika berada didalamnya. Untuk 

bangunan yang berada didalamnya tak lepas dari gebrakan arsitektur 

Neo-Modern beralirkan Suprematism. Ekspresi bangunan ini disampaikan 

melalui penekanan desain yang lepas dari aspek akulturasi budaya Cina 

yang kental di kota Lasem. Karena bangunan dan kawasan wisata ini 

merupakan suatu area yang baru melalui aspek fisik yang terkesan sejuk, 

hijau, dan benar-benar merasakan berada pada suasana alam pesisir. 
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4.1.2. Tujuan Perancangan, Faktor Penentu Perancangan, Faktor 

Persyaratan Perancangan 

1. Tujuan Perancangan 

Tujuan Terhadap Kota 

 Menciptakan potensi wisata baru terhadap Kota Lasem. 

 Meningkatkan citra Kota Lasem. 

 Memberikan lahan pekerjaan yang baru bagi masyarakat Kota Lasem. 

 Menjadikan pilihan wisata yang berdasarkan alam, pada lingkup 

regional Jawa Tengah. 

Tujuan Terhadap Arsitektur 

 Membuat karya desain Lansekap yang baru pada wilayah Kota 

Lasem. 

 Menciptakan karya desain bangunan Neo-Modern pada Kota yang 

terdapat Akulturasi Budaya Cina yang cukup kental. 

Tujuan Terhadap Lingkungan Sekitar 

 Menjadikan kawasan wisata ini sebagai pencipta iklim mikro sekitar 

tapak. 

 Membangun tetapi memberikan penghijauan bagi lingkungan 

sekitarnya. 

 Menjadikan pusat kegiatan masyarakat yang ada di sekitar Tapak. 

2. Faktor Penentu Perancangan 

Faktor yang menentukan perancangan pada kawasan wisata air tepi laut 

di Kota Lasem Kabupaten Rembang ini meliputi : 

 Pelaku  
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Pelaku disini adalah pengguna bangunan serta pengguna kawasan 

Wisata tersebut. Pelaku disini juga dibedakan menurut 

kepentingannya, yaitu pengunjung, pengelola, pelayanan. 

 Aktivitas  

Aktivitas pada kawasan ini menyangkut pada jenis dan pola kegiatan 

bangunan serta area outdoor yang dilakukan pelaku sehingga 

terciptanya fungsi bangunan dan kawasannya. 

 Fasilitas 

Berupa ruang-ruang yang berfungsi sebagai pendukung aktivitas yang 

berlangsung pada kawasan tersebut. 

 Lokasi Tapak 

Lokasi ini menentukan orientasi bangunan dan mengatasi kelemahan 

yang ada dilokasi tapak itu sendiri. Diharapkan projek pada lokasi ini 

dapat menjadi potensi bagi bangunannya. 

 Konsep Desain 

Konsep desain menjadi penentu serta menjadi acuan dalam membuat 

desain bangunan menjadi lebih menarik serta ramah lingkungan. 

3. Faktor Persyaratan Perancangan 

 Persyaratan Arsitektur 

- Desain Bangunan Arsitektur yang mengarah pada arsitektur 

Suprematism Neo-Modern. 

- Sesuai dengan fungsinya, projek wisata air tepi laut di Kota Lasem 

Kabupaten Rembang ini didesain senyaman mungkin dan dapat 

menciptakan suasana yang baru dalam berwisata. 
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 Persyaratan Bangunan 

- Pemilihan Struktur yang tepat bagi bangunan-bangunan yang 

terdapat pada kawasan tersebut, serta sesuai dengan kebutuhan 

bangunan. 

- Bangunan merupakan ruang dalam haruslah selaras dengan ruang 

luar, sehingga memiliki sirkulasi yang jelas. 

- Sirkulasi yang terjadi pada ruang dalam haruslah sangat 

diperhatikan sehingga tidak menyebabkan kesalah pahaman. 

 Persyaratan Konteks Lingkungan 

- Limbah yang dihasilkan haruslah diarahakan pada pembuangan 

yang benar, sehingga tidak mencemari lingkungan sekitarnya. 

- Lokasi yang akan direncanakan hendaknya mudah dicapai dan 

jelas untuk menuju lokasi kawasan wisata ini. 

- Desain lansekap yang dibuat haruslah menyatu dengan lingkungan 

sekitar dan dapat menjadikan suatu tonjolan baru pada kawasan 

tersebut. 
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4.1.3. Skenario Program Kawasan Keseluruhan 

Skenario Perencanaan Kawasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 : Skenario 
Umum 

Sumber : analisa pribadi 
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4.1.4. Program Besaran Luas Kawasan 

Tabel 4.1 Rekapitulasi Program Kebutuhan Besaran Ruang  

No. Nama Besaran Ruang Luasan Total 

1 Bagian Restaurant (in/outdoor) 1260.52 m2 

2 Bagian Penginapan (indoor) 1629.5 m2 

3 Bagian Pengelola (indoor) 568.435 m2 

4 Bagian Area Wisata Utama (outdoor) 38409.2 m2 

5 Bagian Penunjang(indoor) 925.392 m2 

6 Bagian Pelayanan (indoor) 528.54 m2 

7 Bagian Fasilitas Parkir (outdoor) 3855.6 m2 

 

Perhitungan Luas Tapak 

KDB : 60% ( menyesuaikan peraturan Area wisata air pantai yang 

ada di Jepara ) 

Indoor = 4912.387 m2 

Restoran (2lantai) = 1260.52 m2 

Mencari sisa ruang Indoor lantai 1 = Luas Indoor – Restoran (karena 

hanya restoran yang 2 lantai) 

= 4912.387 m2 – 1260.52 m2 

= 3651.867 m2 

1. Indoor 1 lantai 

Luas Lahan Indoor = 100/60 x 3651.867 m2 = 6086.445 m2 
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2. Restoran = 2 lantai = 1260.52 m2 

Lantai dasar per lantai = 630.26 m2 

Lahan Restoran = 100/60 x 630.26 m2 = 1050.43 m2 

Total Luas Lahan Bangunan = Indoor 1 lantai + Restoran 

= 6086.445 m2 + 1050.43 m2 

        = 7136.9 m2 

Outdoor         = 38409.2 m2 

Parkir Outdoor       = 3855.6 m2   + 

Total luas Lahan      = 49401.7 m2 

 

4.1.5. Program Prasarana & Sarana Kawasan 

Tabel 4.2 Penilaian Hasil Survey Sarana Prasarana 

No. 
Alternatif 

Tapak Lokasi 

Sarana dan Prasarana 

Jalan 
Jaringan 

Listrik 

Jaringan 

Telepon 
Drainase 

1. Alternatif 1 + ++ - ++ 

2. Alternatif 2 ++ ++ + + 

 

Keterangan : ++ = sangat baik / tersedia 

+ = baik 

-  = kurang / belum tersedia 

Pada hasil survey didapati jalan yang cukup baik dan ada yang buruk, 

jaringan listrik pada keduanya memadai, jaringan telepon yang belum 
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cukup memadai, jaringan drainase yang sudah dirasa cukup baik. Pada 

program ini sangat perlu disoroti mengenai jalan dan jaringan telepon yang 

sangat perlu diadakan pembenahan dan pembukaan baru. Jalan yang 

menuju akses tapak terpilih perlu diperlebar dan diadakannya jaringa 

telepon yang baik.  

4.2. Program Masing-masing Fungsi 

4.2.1. Program Kegiatan 

Tabel 4.3 Kelompok Kegiatan Utama 

Kebutuhan 

Ruang 
Keterangan Waktu 

Area Kolam 

Renang 

Para pengunjung 

melakukan kegiatan 

rekreasi air serta aktivitas 

wisata lainnya seperti 

berkumpul dan 

bercengkrama. 

Waktu yang 

diperoleh untuk 

melakukan 

kegiatan adalah 

pukul 09.00 – 

21.00 

Area Pantai Pengunjung melakukan 

kegiatan rekreasi pantai dan 

dapat menikmati permainan 

air yang telah disediakan. 

Waktu untuk 

melakukan 

rekreasi pantai 

adalah dari pukul 

09.00 – 18.00 

Restaurant 

dan Cafe 

Pengunjung dapat 

menikmati kuliner yang 

disajikan pada restauran ini 

serta dapat membeli 

makanan ringan dan 

minuman untuk dibawa ke 

gazebo tempat dimana 

pengunjung tersebut 

bertempat. 

Waktu yang 

diberikan untuk 

restauran dan 

cafe mulai dari 

pukul 10.00 – 

20.30 

Area Spa Pengunjung dapat 

melakukan perawatan tubuh 

terutama bagi para wanita 

Waktu buka mulai 

pukul 09.30 – 

17.00 
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yang ingin melakukan 

relaksasi tubuh, juga 

diperuntukkan oleh para pria 

yang dapat mendapatkan 

pelayanan pijat refleksi. 

Kios Barang yang 

diperdagangkan berupa 

makanan dan minuman. 

Buka mulai pukul 

10.00 – 20.30 

Gazebo Fasilitas yang diberikan 

untuk tempat berkumpul 

pengunjung sekaligus 

tempat kediaman sementara 

selama melakukan kegiatan 

rekreasi. 

Waktu yang 

diberikan 

menyesuaikan 

waktu buka dan 

tutup area kolam 

renang dan 

pantai 

 

Tabel 4.4 Kelompok Kegiatan Pendukung Kegitan Utama 

Kebutuhan 

Ruang 
Keterangan Waktu 

Ruang 

Pengelola 

Mempersiapkan, memantau 

dan mengatur berjalannya 

kegiatan rekreasi air yang 

ada pada kawasan tersebut. 

Waktu kerja 

mulai pukul 

08.00 – 17.00 

Medical Centre Pelayanan kesehatan dan 

tempat dimana terjadi 

pertolongan pertama saat 

kecelakaan atau 

pengunjung yang 

mengalami kesehatan 

kurang dan harus segera 

ditangani. 

Waktu mulai 

pukul 09.00 – 

21.00 

Penginapan Pelayanan bagi para 

wisatawan yang akan 

menginap pada kawasan 

wisata tersebut. 

Waktu yang 

diberikan 

24jam 

Retail Shop 

(pusat oleh-

oleh) 

Pelayanan bagi para 

pengunjung yang akan 

membeli oleh-oleh. 

Waktu buka 

mulai pukul 

09.00 – 20.00 
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Tabel 4.5 Kelompok Kegiatan Servis 

Kebutuhan 

Ruang 

Keterangan Waktu 

Loket Tiket Pelayanan untuk penjualan 

tiket masuk serta tiket 

berbagai wahana wisata. 

Waktu yang 

diberikan 

mulai pukul 

09.00 – 19.00 

Loker + Ruang 

Ganti dan 

Bilas 

Pelayanan untuk penitipan 

barang serta tempat untuk 

berganti baju sesaat dan 

sesudah melakukan 

kegiatan rekreasi air. 

Waktu yang 

diberikan 

mulai pukul 

09.00 – 21.00 

Area Parkir 

(mobil. Motor, 

bus) 

Pelayanan fasilitas parkir 

bagi segala pelaku kegiatan 

yang ada pada kawasan 

area wisata. 

Waktu buka 

pukul 07.00 – 

22.00, khusus 

bagi 

pengunjung 

yang 

menginap 

diberi waktu 

24jam 

Toilet Umum / 

Difable 

Fasilitas MCK bagi seluruh 

pelaku kegiatan yang ada 

pada kawasan wisata 

tersebut. 

Waktu buka 

pukul 07.00 – 

22.00 

ATM Centre  Pelayanan bagi pengunjung 

yang ingin mengambil uang 

pada mesin atm dari 

berbagai macam bank. 

Waktu 24jam 
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4.2.2. Program Sistem Struktur 

Tabel 4.6 Program Sistem Struktur 

No. Sistem Struktur Penggunaan 

1 Struktur Utama - Kombinasi Rangka dan Masif 

- Kombinasi Rangka dan Sejajar 

2 Struktur Bawah - Pondasi Terucuk Bambu 

- Pondasi Tapak / Setempat 

- Pondasi Batu Kali 

3 Struktur Tengah - Dinding Bata 

- Dinding Kaca 

- Dinding Gypsum 

- Dinding Hebel 

4 Struktur Atas - Bentang Lebar : Folded Plate 

- Bentang Kecil : Dak Beton, Atap 

Baja Ringan 

 

4.2.3. Program Sistem Utilitas 

Sistem Air Bersih 

Sistema yang digunakan untuk pengolahan air bersih ada 2 cara yaitu 

sistem downs feed distribution dan up feed. 

Sistem Air Kotor 

 

 

 

 

 

 

 

Air Kotor 

Septicktank Sumur 
Resapan 

Kotoran 
Gambar 4.2 : Skema Air Kotor dan 

Kotoran 

Sumber : analisa pribadi 
 
 

 

 

http://karangpilanggading.blogspot.com/2011/04/pengertian-baja-ringan.html
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Pengolahan Air kotor pada kolam renang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembuangan Air hujan 
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Gambar 4.3 : Skema Air Kotor dalam 
Kolam 

Sumber : analisa pribadi 
 
 

 

 

Gambar 4.4: Skema Pembuangan Air 
Hujan  

Sumber : analisa pribadi 
 
 

 

 

http://karangpilanggading.blogspot.com/2011/04/pengertian-baja-ringan.html
http://karangpilanggading.blogspot.com/2011/04/pengertian-baja-ringan.html


 
 
 
 
 

146 

Sistem Penerangan distribusi listrik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikasi Publik 

 

 

 

 

 

 

Proteksi Kebakaran 

Sistem penangan kebakaran dalam bangunan kawasan wisata air ini ini 

dapat berupa sistem pencegahan aktif dan pasif, yaitu ; 

 Sistem pencegahan aktif berupa, sprinkler, fire alarm, heat detector, 

fire extinguiser, yang semuanya berfungsi secara otomatis bila terjadi 

kebakaran, kecuali hidrant dan Apar yang digerakkan oleh manusia  

PLN Tengangan Tinggi 

Panel 
Utama 

Gardu Listrik 

Panel 
Distribusi 

Panel 
Bagian 

Genset 

Operator Mic Tape 
Deck 

Program 
Selector 

Speaker Switch Bank Amplifier 

Gambar 4.5 : Skema Kelistrikan  

Sumber : analisa pribadi 
 
 

 

 

Gambar 4.6 : Skema Komunikasi Publik 

Sumber : analisa pribadi 
 
 

 

 

http://karangpilanggading.blogspot.com/2011/04/pengertian-baja-ringan.html
http://karangpilanggading.blogspot.com/2011/04/pengertian-baja-ringan.html
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 Sistem pencegahan pasif berupa tangga darurat yang digunakan 

untuk menyelamatkan diri terhadap bahaya kebakaran, dilengkapi 

dengan pressuirezed fan yang berfungsi untuk menjaga takanan 

agar asap kebakaran tidak masuk ke dalam tangga, selain itu juga 

ada fresh air yang dikeluarkan 

Sistem Keamanan Bangunan 

Sistem keamanan pada bangunan dan ruang luar dengan menggunakan 

alat CCTV yang akan dipantau dari pos keamanan pusat, serta di gerakan 

petugas keamanan yang selalu berkeliling. 

Penghawaan 

Sistem penghawaan pada kawasan wisata air tepi laut ini terdiri dari 2 

macam yaitu : 

 Penghawaan aktif, yaitu memaksimalkan segala pembukaan yang 

ada agar angin dapat masuk ke dalam bangunan dan dapat 

memenuhi standart kenyamanan oleh pengunjung. Angin yang 

terjadi pada tapak adalah angin laut dan angin darat, ketika dini hari 

hingga siang hari terjadilah angin laut ke darat, sedangkan ketika 

siang hari hingga malam hari terjadilah angin darat ke laut. Angin ini 

terjadi karena letak tapak lah yang berada pada tepi laut. Sehingga 

penataan massa bangunan sangat perlu diperhatikan orientasinya. 

 Penghawaan pasif, yaitu penghawaan yang menggunakn bantuan 

alat – alat teknis untuk mengatur suhu ruangan, kelembaban, 

kebersihan dan bau, dengan memakai AC (air conditioner) dengan 

sistem package unit. Pemakaian AC digunakan pada ruangan 
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tertentu, mengingat bangunan massa yang terpisah-pisah sehingga 

pemakaian AC lebih efisien. 

Penangkal Petir 

Pada tapak yang akan direncanakan wisata air tepi laut ini sebagian besar 

merupakan area yang terbuka dan jarang sekali terdapat pohon – pohon 

yang tinggi ataupun bangunan yang cukup tinggi. Maka dari itu perlu 

diadakannya sistem penangkal petir yang ditempatkan pada bangunan 

utama serta di bangunan yang paling tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembuangan Sampah 

Untuk pembuangan sampah disediakan tempat sampah basah dan kering. 

Diharapkan pengunjung dapat belajar untuk mengolah sampah. Untuk 

setiap harinya setelah sampah penuh, akan diambil oleh petugas 

kebersihan dan sampah – sampah tersebut diseleksi mana yang dapat di 

olah terutama menjadi pupuk kompos guna untuk perawatan segala 

tumbuh-tumbuhan yang ada. Apabila sampah – sampah tersebut sudah 

diseleksi, sisa dari sampah tersebut dibawa ke pembuangan sementara 

Gambar 4.7 : Pelralatan Penangkal Petir 

Sumber : http://www.imcomputer.net/cctv.htm 
 
 
 

 

 

http://www.imcomputer.net/cctv.htm
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pada bangunan servis. Setiap harinya akan didatangkan truk pengangkut 

sampah untuk mengambil sisa sampah tak terpakai dan dibuang ke tempat 

pembuangan sampah. 

4.2.4. Program Tapak Kawasan 

Untuk mendukung suatu nilai estetis suatu bangunan serta mendukung 

terciptanya kawasan yang hijau, maka dalam Program Tapak Kawasan ini 

akan direncanakan penggunaan material – material pembentuk ruang luar 

(terutama). Nantinya Ruang Luar ini sangat berpengaruh sekali terhadap 

perencanaan kawasan serta mempengaruhi kualitas dari bengunan yang 

ada pada kawasan itu sendiri. Program Tapak ini dibagi menjadi 2 yaitu, 

dilihat dari penggunaan material keras dan penggunaan material lunak 

sebagai berikut : 

Penggunaan Material Keras 

Dalam penggunaan material keras di pusatkan pada area parkir kawasan 

serta perkerasan pada beberapa wilayah tertentu. Penggunaan material 

keras ini berupa : 

 Paving Block 

 

Gambar 4.8: Paving Block 
Sumber : dokumen pribadi  
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 Kerikil Dengan Rumput 

 

 

 

 

 

 

 

 Batu-batuan  

 

 

 

 

 

 

Penggunaan Material Lunak 

Penggunaan material lunak pada hal ini difokuskan didalam pemilihan 

vegetasi-vegetasi yang mampu tumbuh da hidup pada kawasan pesisir 

pantai. Vegetasi-vegetasi yang cocok untuk ditanam pada kawasan pantai 

adalah kelapa, leggundi, mengkuang, cemara laut, ketapang, bintangor 

laut, angsana, tembusu padang, pong pong, waru laut, mempari, gelam, 

keben, menasi, kelatjambu laut, ambong-ambong. (sumber : arsitektur 

lansekap) 

 

Gambar 4.9: Kerikil Rumput 
Sumber : dokumen pribadi  

 

Gambar 4.10: Batu-batuan 
Sumber : dokumen pribadi  
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 Pohon Ketapang 

Pohon ketapang atau Terminalia 

catappa yang kali ini Alamendah 

bahas,bukan termasuk tumbuhan langka. 

Pohon ketapang kerap ditanam sebagai 

pohon peneduh di taman ataupun pinggir 

jalan. Pohon ketapang mempunyai 

bentuk cabang dan tajuk yang khas. 

Cabangnya mendatar dan tajuknya bertingkat-tingkat mirip struktur 

pagoda.Bertajuk rindang dengan cabang-cabang yang tumbuh 

mendatar dan bertingkat-tingkat; pohon yang muda sering nampak 

seperti pagoda. Tingginya dapat mencapai 35 meter. 

 Pohon Kelapa 

Pohon ini adalah kelompok tumbuhan yang 

biasa disebut palma atau 

palem. Tumbuhan ini banyak dikenal dan 

mempunyai banyak jenis di Indonesia 

meskipun terkadang tidak sedikit yang 

bingung untuk membedakannya sehingga 

menyebutnya sebagai palem saja atau justru 

keliru dalam menyebutkan nama jenisnya. 

 

 

 

Gambar 4.11: Pohon 
Ketapang 

Sumber : dokumen pribadi  

 

Gambar 4.12: Pohon Kelapa 
Sumber : dokumen pribadi  
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 Pohon Angsana 

Pohon yang besar memiliki tinggi 40m 

dan tajuk mencapai 350cm. Batang 

beralur atau berbonggol; biasanya 

dengan akar papan (banir). Tajuk lebat 

serupa kubah, dengan cabang-cabang 

yang merunduk. 

 

 

 Cemara Laut 

Umumnya Casuarina 

equisetifolia tumbuh mulai dari 

batas ketinggian permukaan 

laut hingga 100 m dpl, namun 

di Hawaii dan Filippina 

ditemukan tumbuh pada 

ketinggian berturut-turut 600 dan 800 m dpl. Tumbuhan ini dapat 

ditanam hingga ketinggian 1200 m dpl. Spesies ini ditemukan pada 

batas awal dari vegetasi perbukitan berpasir (the leading edge of dune 

vegetation) yang sering mengalami hempasan dan genangan air laut 

pada saat terjadi air pasang dan merupakan satu-satunya spesies 

pohon berkayu yang tumbuh di antara rerumputan dan herba berdaun 

lebar yang toleran kondisi bergaram. 

Gambar 4.13: Pohon 
Angsana 

Sumber : dokumen pribadi  

 

Gambar 4.14: Pohon Cemara Laut 
Sumber : dokumen pribadi  

 


