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 BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Semarang merupakan kota yang memiliki kepadatan aktivitas yang tinggi, 

seringkali memberikan tekanan tinggi bagi para penduduknya secara fisik 

maupun psikologis. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan bagi masyarakat 

kota Semarang, yaitu melonjaknya tingkat stress dan berkurangnya efektifitas 

dari pergerakan ekonomi kota Semarang. Karena itu berlibur merupakan 

kebutuhan dan jawaban untuk mengurangi kepenatan dari kehidupan sehari-hari. 

Selain itu beberapa lokasi wisata di kota Semarang memiliki jarak yang jauh 

dengan pusat kota, maka dibutuhkan lokasi wisata yang dekat dengan kota. 

Belakangan ini wisata hutan bakau sedang terkenal di Semarang, dimana 

pengunjung dapat berkeliling menelusuri jalan (relaksasi), berfoto serta 

menikmati suasana dan pemandangan. Terletak di dekat Pantai Maron, lokasi ini 

memiliki potensi hutan pohon mangrove yang dapat dikembangkan menjadi 

sebuah tempat wisata dan Resort. Pengunjung dapat memiliki waktu lebih lama 

dan dapat menemukan suasana wisata berbeda yang belum pernah mereka 

rasakan di kota Semarang.  

Ekosistem Mangrove merupakan salah satu ekosistem di wilayah pesisir 

yang mempunyai peran sangat penting dalam mendukung produktivitas 

perikanan sebagai pengembangan bagi beragam jenis biota air. Disamping itu 

ekosistem ini penahan erosi pantai, pencegah intrusi air laut ke daratan, 

pengendali banjir, produktivitas oksigen sebagai paru-paru kota, serta 

merupakan habitat beberapa jenis satwa liar (burung, mamalia, reptile, amphibi). 

Pengelolaan yang baik akan membawa dampak positif terutama tidak terjadi 

kerusakan lingkungan (hutan Mangrove, pantai, air laut dan biota laut). 
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Dalam proses perancangan Mangrove Resort ini tentu harus memperhatikan 

aspek lingkungan sekitar dan kondisi site yang ada, pada proses pengembangan 

ini diharapkan tidak merusak ekosistem yang ada. Oleh karenanya pada proses 

perancangan Resort ini akan digunakan perancangan pendekatan arsitektur 

ekologis dan didukung pendekatan berbasis keberkelanjutan (sustanability). 

Dengan memperhatikan penghematan energi dengan memanfaatkan iklim dan 

potensi lingkungan yang sudah ada, menanggapi keadaan tapak pada bangunan 

dari segi konstruksi, bentuk dan peletakan tidak merusak ekosistem sekitar, 

selain itu memperhatikan kenyamanan pengguna dan pemilihan bahan yang 

tepat yang bersahabat bagi ekosistem hutan bakau. 

1.2 Pernyataan Masalah Desain 

Masalah desain dari projek ini adalah sebagai berikut : 

- Bagaimana perancangan bangunan Resort yang mampu 

mengoptimalkan segala kondisi dan potensi hutan Mangrove dengan 

meminimalisir kerusakan pohon Mangrove yang telah ada? 

- Bagaimana menciptakan kualitas ruang yang nyaman bagi 

pengunjung Resort terkait keseimbangan antara alam dengan 

bangunan arsitektur? 

- Bagaimana perencanaan konstruksi dan material bangunan Resort 

yang ramah lingkungan dan ekologis? 

1.3 Tujuan Pembahasan 

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya “ Mangrove Resort Melalui 

Landasan Konseptual Arsitektur Ekologis di Semarang “ ini adalah 

menciptakan fasilitas Resort yaitu penginapan dengan pemandangan yang indah 

dan nuansa yang kreatif  serta beberapa fasilitas rekreasi publik dengan 

memanfaatkan potensi alam hutan bakau sebagai daya tarik keunggulan Resort 
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namun tetap menjaga kelestarian alam hutan bakau melalui pendekatan 

konseptual arsitektur ekologis. 

Sasaran dari projek ini adalah masyarakat umum baik wisatawan lokal 

maupun luar negeri. 

1.4 Manfaat Pembahasan 

Landasan Teori dan Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

a. Manfaat Praktis 

1. Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait 

Diharapkan dapat membantu program pemerintah mengatasi 

abrasi pada pantai maron dikarenakan hutan Mangrove ini 

difungsikan untuk membentengi lapangan terbang Bandara A 

Yani Semarang. Selain itu untuk mendukung program 

memajukan pariwisata Kota Semarang sebagai meningkatkan 

pemasukan daerah. Menurut pasal 70 point ke dua “ rencana 

pengelolaan Kawasan pantai berhutan bakau/Mangrove 

dilakukan melalui peningkatan penghijauan pantai berhutan 

bakau/Mangrove”. 

2. Bagi Masyarakat 

Diharapkan dapat menciptakan sebuah fasilitas rekreasi baru 

bagi masyarakat Kota Semarang dan sekitarnya. Menciptakan 

wisata yang berbeda dan baru yaitu hutan Mangrove. Disediakan 

fasilitas penginapan bagi pengunjung yang ingin berlama-lama 

pada lokasi dan menikmati suasana alam hutan Mangrove.  

b. Manfaat Teoritis 

Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

sumber literatur kepustakaan mengenai pengembangan suatu 
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kompleks ataupun pembahasan terkait, sebagai bahan diskusi 

akademis serta referensi penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang projek, permasalahan desain dalam 

projek, tujuan dan manfaat pembahasan serta sistematika pembahasan. 

BAB II : Gambaran Umum 

Bab ini berisi gambaran umum lokasi dan tapak yang direncanakan, 

fungsi bangunan projek, gambaran lingkungan sosial dan budaya tapak. 

BAB III : Pemrograman Arsitektur 

Pada bab ini dilakukan analisa kebutuhan dan persyaratan ruang, studi 

preseden projek sejenis dan pola hubungan ruang. 

BAB IV : Analisa Masalah Desain 

Pada sub bab mengenai kajian komprehensif, dilakukan analisa 

mengenai potensi dan kendala terlebih dahulu, selanjutnya masuk ke 

penjabaran permasalahan desain berdasarkan analisa antara aspek ruang 

terhadap tapak dan lingkungan, baik buatan maupun alami. 

BAB V : LandasanTeori 

Bab ini menguraikan berbagai teori yang digunakan sebagai dasar 

dalam pemecahan masalah desain berdasarkan pernyataan masalah desain 

yang sudah diputuskan. 

BAB VI : Pendekatan Perancangan 

Pada bab ini berisi pendekatan yang digunakan sebagai sikap dalam 

pemecahan masalah yang ada. 

BAB VII : Landasan Perancangan 
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Bab ini berisi penetapan konsep-konsep perencanaan sebagai 

landasan dalam proses perancangan arsitektur. 

Daftar Pustaka 

Berisikan sumber-sumber data dan referensi yang digunakan dalam 

projek, baik yang berasal dari media cetak ataupun media elektronik, 

meliputi daftar pustaka, daftar gambar, daftar tabel dan daftar 

bagan/diagram. 

Lampiran 

Berisi data-data penyerta atau pelengkap yang berkaitan dengan 

projek “Mangrove Resort Melalui Landasan Konseptual Arsitektur 

Ekologis di Semarang”.  




