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ABSTRAK 

 

Rizkulloh, Dede Mirsa Aulia.2019. Perancangan Pusat Konservasi Mangrove di 

Pantai Clungup Kab.Malang dengan Pendekatan Ekologi Arsitektur. Dosen Pembimbing : 

Agung Sedayu, M.T ; Prima Kurniawaty, M.Si 

 

 

Kata kunci : Konservasi, Mangrove, Hutan mangrove, Pantai clungup, Arsitektur ekologi 

 

 

 

Indonesia memiliki hamparan hutan mangrove terbesar di dunia menurut data 

Food and Agriculture Organization (FAO), namun sejak tahun 1980-2005 terjadi 

penurunan luasan lahan yang terjadi akibat dari pembukaan lahan untuk tambak 

maupun eksploitasi alam yang dilakukan manusia menyebabkan kualitas dan kuantitas 

hutan mangrove berkurang. Menurunnya luasan hutan mangrove terjadi di banyak 

kawasan pantai di Indonesia, salah satu nya terjadi di pantai clungup. Pantai Clungup 

mengalami penurunan kualitas yang diakibatkan dari alih fungsi lahan menjadi tambak, 

eksploitasi berlebihan, maupun pengaruh alam seperti abrasi. Akibatnya terjadi 

kerusakan ekosistem pantai yang terjadi akibat dari rusaknya hutan mangrove. Selain 

itu rusaknya hutan mangrove juga mengakibatkan abrasi laut tidak tertangani dengan 

baik yang mengakibatkan terus tergerusnya bibir pantai. Oleh sebab itu perlu adanya 

konservasi hutan mangrove, Konservasi mangrove adalah upaya pelestarian mangrove 

dengan tetap memperhatikan manfaat yang dapat diperoleh dan tetap 

mempertahankan keberadaan setiap komponen lingkungan, untuk pemanfaatan di masa 

depan. Oleh karna itu konservasi mangrove di pantai Clungup diperlukan untuk 

penanganan kerusakan mangrove dengan pendekatan arsitektur ekologi yang nantinya 

digunakan dalam proses merancang sehingga menemukan rumusan konsep yang dapat 

memaksimalkan konservasi mangrove di pantai Clungup. 
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ABSTRACT 

 

Rizkulloh, Dede Mirsa Aulia.2019. Design of Mangrove Conservation Center in 

Clungup Beach, Malang District with Ecological Architecture . Supervisor: Agung Sedayu, 

M.T; Prima Kurniawaty, M.Sc 

 

Keywords: Conservation, Mangrove, Mangrove Forest, Clungup Beach, Ecological 

Architecture 

 

Indonesia has the largest expanse of mangrove forest in the world according to 

the Food and Agriculture Organization (FAO) data, but since 1980-2005 there has been 

a decline in land area due to land clearing for fishponds and human exploitation which 

has reduced the quality and quantity of mangrove forests. The decline in mangrove 

forest area occurs in many coastal areas in Indonesia, one of which occurs on the 

clungup coast. Clungup Beach has experienced a decline in quality resulting from land 

conversion into ponds, over-exploitation, and natural influences such as abrasion. The 

result is damage to the coastal ecosystem that results from damage to mangrove 

forests. In addition, the destruction of mangrove forests also resulted in the abrasion of 

the sea not being handled properly which resulted in continued erosion of the 

shoreline. Therefore there is a need for mangrove forest conservation, mangrove 

conservation is an effort to preserve mangroves while still taking into account the 

benefits that can be obtained and still maintain the existence of each component of 

the environment, for future use. Therefore, mangrove conservation on Clungup beach is 

needed for handling mangrove damage with an ecological architecture approach which 

will later be used in the design process so as to find a conceptual formula that can 

maximize mangrove conservation on Clungup beach. 
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بذة صرة ن ت  مخ

 

هللا رزق دى ،  سا دي ير يا م يم .2019 ، اول صم ز ت فاظ مرك ح لى ال شجار ع غروف أ مان ي ال  ف

جوب لون تش ك ي عة ب قاط م ج ب سة مع ماالن ند ه ية ال ئ ي ب شرف .ال م  Prima ؛Agung Sedayu، MT :ال

Kurniawaty ، ير ت س  ماج

 

لمات ك ية ل تاح ف م فظ :ال ح غروف ، ال ن م ة ، ال غروف غاب ن م شاطئ ، ال جوب  لون عمارة ، ك  ال

ية ئ ي ب  ال

 

لك ت يا م س ي دون بر إن ساحة أك ات من م غروف غاب ن م ي ال م ف عال ات وفقفا ال يان ب نظمة ل ة م ذي زراعة األغ  وال

(FAO) ، كن نذ ول ان 2005-1980 م ناك ك فاض ه خ ي ان ساحة ف ضي م بب األرا س ة ب ضي إزال  من األرا

واض ية األح ك سم غالل ال ت س شري واال ب ى أدى مما ال فاض إل خ جودة ان ية ال م ات وك غروف غاب ن م حدث .ال  ي

فاض خ ي االن ساحة ف ات م غروف غاب ن م ي ال د ف عدي ناطق من ال م ية ال ل ساح ي ال يا ف س ي دون تي ، إن  وال

حدث لى إحداها ت ساحل ع جوب  لون شهد .ك شاطئ  جوب  لون ا ك ي انخفاضف جودة ف ا ال ل عن ناتجف حوي ى األرض ت  إل

غالل ، أحواض ت س فرط واال م يرات ، ال تأث ية وال ع ي ب ط ثل ال شط م ك يجة .ال ت ن ضرر هي وال ذي ال  ال

لحق نظام ي ال وجي ب كول لي اإلي ساح ج ال نات ضرر عن ال ذي ال لحق ال ات ي غاب غروف ب ن م ة .ال ضاف اإل  ب

ى ك إل ير أدى ، ذل دم ات ت غروف غاب ن م ا ال ى أيضف جة عدم إل شط معال بحر ك كل ال ش يح ب صح ى أدى مما   إل

تمرار س ل ا آك خط ت لي ال ساح ك .ال ذل ى حاجة هناك ل فاظ إل ح لى ال ات ع غروف غاب مان إن ، ال فاظ ف ح لى ال  ع

غروف مان فاظ جهد هو ال لح لى ل شجار ع غروف أ مان د مراعاة مع ال فوائ تي ال كن ال م صول ي ح يها ال ل  مع ع

فاظ ح لى ال ل وجود ع كون ك ات من م كون ئة م ي ب تخدام ، ال س ال ي ل بل ف ق ت س م ك .ال ذل ى حاجة هناك ، ل  إل

فاظ ح لى ال شجار ع غروف أ مان لى ال شاطئ ع جوب  لون عامل ك ت ل ضرار مع ل شجار أ غروف أ مان تخدام ال س ا  ب

هج سة ن ند ه ة ال عماري م ية ال ئ ي ب ذي ال تم ال ي س تخدامه  س ي الحقفا ا ية ف ل يم عم صم ت ثور ال ع ل لى ل غة ع ي ص  

ية يم فاه كن م م د أن ي زي فاظ من ت ح لى ال شجار ع غروف أ مان لى ال شاطئ ع جاب  لون  .ك
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PERANCANGAN PUSAT KONSERVASI MANGROVE DI PANTAI CLUNGUP KABUPATEN 

MALANG DENGAN PENDEKATAN EKOLOGI ARSITEKTUR 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 

Dewasa ini degradasi kawasan pesisir pantai Indonesia semakin bertambah tiap 

tahun, termasuk hutan mangrove. Kerusakan diakibatkan berbagai macam faktor 

seperti alih fungsi lahan sebagai tambak, eksploitasi berlebihan, maupun pengaruh 

alam. Kondisi degradasi  pesisir pantai dialami banyak hutan mangrove di Indonesia, 

terlebih  inisiatif nelayan merehabilitasi hutan mangrove seringkali mendapat 

tentangan baik dari pemerintah akibat kabijakan yang tumpang tindih. 

Di sisi lain, Indonesia memiliki hamparan hutan mangrove terbesar di dunia. 

Menurut data Food and Agriculture Organization (FAO), hutan mangrove dunia sekitar 

16,530 juta hektar. Tersebar di asia 7,441 juta, Afrika 3,258 juta dan Amerika 5,831 

juta hektar. Merujuk pada The World’s Mangrove 1980 – 2005, dari luasan, mangrove 

Indonesia terluas di dunia yaitu 49 persen, namun kondisi makin menurun baik dari 

kualitas dan kuantitas. Pada tahun 1982, hutan mangrove Indonesia seluas 4,25 juta 

hektar dan 2009 menjadi kurang dari 1,9 juta hektar. Hal ini membuktikan bahwasanya 

hutan mangrove di Indonesia mengalami penurunan kuantitas dan kualitas, sehingga 

menimbulkan ketidak seimbangnya alam. 

Agama Islam memerintahkan umat manusia untuk menjaga keseimbangan alam 

di muka bumi. Seperti disebut dalam firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Rum:41-42 : 

 “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut di sebabkan karena perbuatan 

tangan manusia, Alah mengkhendaki agar mereka merasakan sebagaian dari (akibat) 

perbuatan mereka, agara mereka kembali (kejalan yang benar). Katakanlah 

(Muhammad):”berpergian lah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang – orang 

dahulu. Kebanyakan dari itu adalah orang – orang yang mempersekutukan (Allah).” 

 Ayat tersebut menjelaskan kerusakan alam yang terjadi disebabkan oleh 

manusia. Kerusakan yang terjadi merupakan peringatan pada manusia sebagai akibat 

mengekploitasi alam tanpa menjaga ekosistem yang ada. Hal ini dimaksudkan, agar 

manusia tetap menjaga dan melestarikan yang alam yang ada. Oleh karena itu, sebagai 

hamba Allah SWT sudah seharusnya mengambil pelajaran dari umat nabi dan rasul 

terdahulu untuk selalu menjaga kelestarian alam dan menjaga hubungan alam dengan 

manusia.  

Kabupaten Malang adalah salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Timur 

yang memiliki kawasan pantai yang cukup banyak. Beberapa diantaranya seperti Pantai 
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Sendang biru, Pantai Tiga Warna, Pantai Gatra dan Pantai Clungup mengalami 

penurunan kualitas yang diakibatkan dari alih fungsi lahan menjadi tambak, eksploitasi 

berlebihan, maupun pengaruh alam seperti abrasi.  

Salah satu kegiatan menjaga kelestarian alam adalah melakukan konservasi 

mangrove. Konservasi mangrove adalah upaya pelestarian mangrove dengan tetap 

memperhatikan manfaat yang dapat diperoleh dan tetap mempertahankan keberadaan 

setiap komponen lingkungan, untuk pemanfaatan di masa depan. Pentingnya konservasi 

mangrove ini, dikarenakan beberapa kerusakan pantai yang diakibatkan dari beberapa 

faktor,  faktor alam seperti laju abrasi, maupun faktor buatan seperti penebangan liar. 

Sedikitnya 20 pantai di sepanjang selatan Kabupaten Malang mengalami abrasi akibat 

berkurangnya  mangrove, gerusan ombak. ((Tafsir Ibnu Katsir online; 

http:www.antaranews.com/2012/07/Abrasi-Pantai-Malang.html; diakses pada: 17 

oktober 2016). 

Pantai clungup adalah salah satu pantai yang ditunjuk sebagai wilayah 

konservasi, khususnya tanaman mangrove pada tahun 2013. Pantai ini  telah dikelola 

oleh swadaya yang dibentuk masyarakat pada tahun 1998. Namun kurangnya peran 

pemerintah menjadi hambatan, sehingga pantai ini tidak mengalami perkembangan 

yang berarti. Pada tahun 2000 pantai ini mengalami penurunan kualitas yang 

diakibatkan dari pembalakan liar dan perubahan fungsi lahan menjadi tambak. Sehingga 

rusaknya ekosistem mangrove itu mengakibatkan susahnya warga mencari ikan di tepi 

laut. 

Pada tahun 2011, mulai adanya pengawasan terhadap penanaman mangrove 

secara ketat dibawah swadaya masyarakat. Pada tahun 2013, Pantai Clungup 

mengalami sengketa antara pemerintah dengan swadaya masyarakat yang dianggap 

tidak melakukan koordinasi dengan pemeritah setempat. Pada tahun 2014 lalu masalah 

tersebut telah usai setelah disepakatinya aturan yang diterapkan Perhutani.  Namun 

kurangnya fasilitas dan peran pemerintah menjadi salah satu kendala dalam 

perkembangan konservasi. menurut Rencana Pembagunan Jangka Menengah (RPJM) 

Kabupaten Malang, wilayah Sendang Biru termasuk Pantai Clungup, merupakan daerah 

yang ditetapkan sebagai wilayah konservasi. (Aris Dwi, 2016) 

Pada tahun 2020 mendatang, agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Kabupaten Malang (RPJM) akan dilaksanakan pembangunan jalur lintas selatan 

kabupaten malang (JLS) yang menghubungkan berbagai wisata pantai yang berada 

diselatan Kabupaten Malang dan pembangunan pelabuhan berskala nasional di Pantai 

Sendang Biru, akan menimbulkan beberapa efek pada lingungan sekitar. Untuk itu perlu 

adanya wadah sebagai suatu upaya mempertahankan kondisi lingkungan konservasi yang 

ada. Sehingga kondisi alam lingkungan sekitar pantai dapat terjaga dan tetap alami. 

http://www.ibnukatsironline.com/2015/07/tafsir-surat-al-qashash-ayat-76-77.html
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Oleh karena itu, Perancangan Pusat Konservasi Mangrove dirancang dengan 

menggunakan pendekatan Ekologi Arsitektur diharapkan mampu menjawab persoalan 

mengenai penurunan kualitas pantai, sebagai pusat pembudidayaan, penelitian serta 

pelestarian hutan mangrove. Pendekatan Ekologi Arsitektur mengoptimalkan bangunan 

terhadap kondisi alam yang ada. Diharapkan metode Ekologi Arsitektur juga menjawab 

solusi mengenai rancangan pada pengguanaan struktur, bentuk bangunan, serta 

efisiensi terhadap lingkungan.  

 

1.2 Indentifikasi Masalah 

  

Beradasarkan latar belakang yang telah disusun di atas, maka dapat ditarik 

beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Belum ada perancangan sebagai wadah pelestarian, pusat penelitian dan pembelajaran 

mengenai Mangrove di Kabupaten Malang. Keberadaan lembaga pengelola konservasi 

sebenarnya sudah ada, akan tetapi memiliki kendala terkait fasilitas. 

2. Penanganan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat masih belum efektif 

terkait dengan pelestarian dan budidaya mangrove. 

3. Belum adanya lembaga atau wadah pengkonservasian mangrove yang mengintegrasikan 

antara edukasi kepada masyarakat dan cara pelestarian Tanaman Mangrove dengan 

menggunakan Ekologi Arsitektur. 

4. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian mangrove menjadi 

salah satu penyebab kerusakan lingkungan mangrove seperti penebangan liar dan alih 

fungsi lahan menjadi kendala dalam upaya konservasi mangrove. 

5. Keadaan tanah berpasir dan labil menjadi kendala tersendiri dalam Perancangan Pusat 

Konservasi Mangrove sehingga membutuhkan struktur bangunan yang dapat 

menyesuaikan dengan keadaan tanah yang ada. Bukan hanya itu, bangunan konservasi 

juga harus memiliki material yang berdampak sedikit pada lingkungan.   

Bangunan pada kawasan tersebut didesain dengan ramah dan selaras dengan 

lingkungan alam sekitar. Desain ini hadir untuk dapat menjaga dan perencanaan 

arsitektur yang manyatu dengan alam sehingga dapat menjaga dan melestarikan alam 

yang ada. Pembangunan Pusat Konservasi Mangrove tersebut dirancang dengan 

menggunakan pendekatan Ekologi. Pendekatan tersebut menekanan pada pemanfaatan 

sumber daya alam yang ada sehingga memiliki desain yang selaras dengan alam.  

Oleh karena itu, perlu diadakanya Perancangan Pusat Konservasi Mangrove di Pantai 

Clungup agar dapat memanfaatkan potensi alam yang ada dan dapat mereduksi 

penurunan kualitas pantai dan mampu untuk melestarikan serta menjaga kekayaan 

alam di Kabupaten Malang. 
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1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana rancangan Pusat Konservasi Mangrove yang dapat menjadi sarana 

pelestarian, pembelajaran dan pusat penelitian Mangrove di Pantai Clungup? 

2. Bagaimana rancangan Pusat Konservasi Mangrove dengan pendekatan arsitektur 

Ekologi di Pantai Clungup? 

1.4 Tujuan  

1. Untuk menghasilkan rancangan Pusat Konservasi Mangrove bangunan yang dapat 

menjadi sarana pelestarian, pembelajaran dan pusat penelitian di Pantai Clungup.  

2.  Untuk menghasilkan rancangan Pusat Konservasi Mangrove dengan pendekatan 

arsitektur Ekologi di Pantai Clungup.  

1.5 Manfaat  

1. Manfaat bagi akademik  

Sebagai wadah bagi para akademika dibidang penelitian mengenai tumbuhan 

mangrove dan pengembangan dalam aspek ke ilmu pengetahuan. 

Sebagai penambah wawasan mengenai ilmu pengetahuan dibidang arsitektur tentang 

perancangan Pusat Konservasi Mangrove dengan pendekatan Ekologi Arsitektur. 

2. Manfaat bagi masyarakat  

Sebagai wadah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang melestarikan 

lingkungan. 

Memberikan dampak sosial yang Luas, sebagai tempat rekreasi Ekowisata Mangrove 

dan dapat diharapkan menjadi salah satu Pusat Konservasi Mangrove di Jawa Timur. 

3. Manfaat bagi pemerintah 

Sebagai sarana bagi lembaga pemerintah dibidang riset Badan Konservasi Sumber 

Daya Alam (BKSDA) dalam mengembangkan konservasi tanaman mangrove. 

1.6 Batasan – batasan  

Penulisan ini dibatasi oleh beberapa batasan : 
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1. OBJEK 

Objek perancangan adalah Pusat Konservasi Mangrove di Pantai Clungup Kabupaten 

Malang sebagai wadah pengembangan ilmu pengetahuan mengenai tanaman  

mangrove di Pantai Clungup Kabupaten Malang.  

2. FUNGSI  

Pusat Konservasi Mangrove di Pantai Clungup berfungsi sebagai pusat 

pembudidayaan mangrove yang mencangkup beberapa pesisir pantai yang berada di 

bagian selatan Kabupaten Malang, sebagai tempat pengembangbiakan mangrove. 

Kegiatan penanaman mangrove, budidaya, pelestarian dan pelatihan yang 

melibatkan peran pemerintah dan masyarakat. 

3. LOKASI 

Pusat Konservasi Mangrove di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, 

Kabupaten Malang.  

4. PENGGUNA  

Pengguna pada bangunan tersebut, diantaranya adalah  badan pemerintah terkait  

riset dan konservasi sumber daya alam (BKSDA), peneliti, masyarakat luas, dan 

akademisi. 

5. SKALA  LAYANAN  

Skala layanan pada objek Pusat Konservasi Mangrove ini adalah mencangkup skala 

nasional.  

 

1.7 Pendekatan Rancangan  

 

 Pendekatan yang digunakan dalam Perancangan Pusat Konservasi Mangrove 

menggunakan pendekatan Ekologi Arsitektur. Pada dasarnya Ekologi Arsitektur 

didasarkan pada lingkungan dimana dari kesadaran akan lingkungan akan menciptakan 

bangunan yang nyaman. 

 Perancangan Pusat Konservasi Mangrove diarahkan dengan pendekatan Ekologi 

Arsitektur yang berdasarkan keselarasan antara bangunan dengan alam sekitar, karena 

sifat dari konservasi mangrove adalah melestarikan dan berupaya untuk 

mempertahankan keberadaan mangrove pada lingkungan untuk pemanfaatan di masa 

yang akan datang.  Agar unsur keberlanjutan lingkungan mangrove dapat dipertahankan 

dan dilestarikan pada Perancangan Pusat Konservasi Mangrove yang selaras dengan 

lingkungan sekitar. 

Ekologi Arsitektur memberikan pendekatan yang paling efektif dalam desain yang 

berselaras dengan alam sekitar. Metode Ekologi Arsitektur mengurangi dampak 

terhadap alam sekitar dan memiliki konstruksi bangunan yang ramah lingkungan serta 
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hemat energi. Sehingga pendekatan ekologi arsitektur sesuai dengan perancangan Pusat 

Konservasi Mangrove yang selaras dengan alam. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Objek Perancangan 

Objek rancangan adalah Pusat Konservasi Mangrove di Pantai Clungup Kabupaten 

Malang. Sebelumnya perlu pengertian mengenai konservasi mangrove agar didapatkan 

pemahaman mengenai objek rancangan berupa Pusat konservasi mangrove yang berlokasi 

di  Pantai Clungup Kabupaten Malang yang didesain dengan menggunakan pendekatan 

Ekologi Aritapakktur. 

2.1.1. Definisi Objek Perancangan  

Pengertian mengenai Pusat Konservasi Mangrove berdasarkan dari arti adalah: 

A. Pusat : adalah tempat yang letaknya di bagian tengah atau pokom pangkal atau yang 

menjadi pumpunan (berbagai-bagai urusan, hal, dan sebagainya) (www.kkbi.web.id) 

B. Konservasi : adalah upaya memelihara apa yang kita punya (keep/save what you 

have), namun secara bijaksana (wise use). 

C. Mangrove : adalah jenis tumbuhan dikotil yang hidup di habitat payau 

Konservasi itu sendiri berasal dari kata Conservation yang terdiri atas kata con 

(together) dan servare (keep/save) yang memiliki pengertian mengenai upaya 

memelihara apa yang kita punya (keep/save what you have), namun secara bijaksana 

(wise use). 

Definisi Konservasi, mempunyai arti pelestarian yaitu melestarikan/mengawetkan 

daya dukung, mutu, fungsi, dan kemampuan lingkungan secara seimbang. Adapun tujuan 

konservasi (1) mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan 

ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan 

mutu kehidupan manusia, (2) melestarikan kemampuan dan pemanfaatan sumberdaya 

alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Selain itu, konservasi 

meruapakan salah satu upaya untuk mempertahankan kelestarian satwa. Tanpa 

konservasi akan menyebabkan rusaknya habitat alami satwa. Rusaknya habitat alami ini 

telah menyebabkan konflik manusia dan satwa. Konflik antara manusia dan satwa akan 

merugikan kedua belah pihak; manusia rugi karena kehilangan satwa bahkan nyawa 

sedangkan satwa rugi karena akan menjadi sasaran balas dendan manusia. 

Dilihat dari definisi konservasi konservasi sebagai suatu proses kompleks dan terus-

menerus yang melibatkan penentuan mengenai apa yang dipandang sebagai warisan, 

bagaimana ia dijaga, bagaimana ia digunakan, oleh siapa, dan untuk siapa. Warisan yang 

disebut dalam definisi Richmond dan Alison tersebut, tidak hanya menyangkut hal fisik, 

tetapi juga kebudayaan. (Siregar, 2009)  

Pada dasarnya konservasi adalah suatu kegiatan dalam upaya pelestarian yang dalam 

upaya pelestarian cagar budaya yang bersifat teknis arkeologis. Oleh karena itu, dalam 

http://www.kkbi.web.id/
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pelaksanaanya harus berdasarkan pada kaidah – kaidah berlaku secara arkeologis maupun 

teknis, dengan tetap memperhatikan pedoman dasar yang berlaku. 

Konservasi sebagai manajemen udara, air, tanah, mineral ke organisme hidup 

termasuk manusia sehingga dapat dicapai kualitas kehidupan manusia yang meningkat 

termasuk dalam kegiatan manajemen adalah survei, penelitian, administrasi, preservasi, 

pendidikan, pemanfaatan dan latihan. (IUCN (International Union for Conservation of 

nature), 2007). 

Maka dapat disimpulkam bahwa Pusat Konservasi Mangrove adalah sebuah wadah 

sebagai usaha penelitian, perlindungan, pelestarian alam baik untuk perairan laut, 

pesisir, dan hutan mangrove. 

2.2 Teori – teori yang relevan dengan objek 

 Dalam sub-sub bab ini akan dijelaskan mengenai teori – teori konservasi.  mangrove, 

ekosistem mangrove, tata cara penanaman mangrove, pemanfaatan mangrove dan 

pengolahanya, penyebab terjadinya abrasi dan dampak abrasi.  

2.2.1. Pengertian Konservasi 

Pengertian konservasi secara umum adalah suatu usaha pemeliharaan, pengelolaan, 

dan perlindungan secara berkesinambungan yang dilakukan terhadap sesuatu untuk 

menghindari kepunahan dan kerusakannya dengan cara mengawetkan, melestarikan, 

atau mengefisienkan penggunaannya. 

Konservasi adalah pengelolaan biosfer secara aktif yang bertujuan untuk menjaga 

kelangsungan keanekaragaman spesies maksimum dan pemeliharaan keragaman genetik 

di dalam suatu spesies, termasuk juga pemeliharaan fungsi biosfer seperti fungsi 

ekosistem dan siklus nutrisi. (Allaby : 2010) 

Pengertian konservasi menurut KBBI, selain diartikan sebagai pelestarian, konservasi 

juga memiliki arti lain yaitu kegiatan menutupi bagian dalam badan kapal, mobil, dan 

lain sebagainya dengan suatu lapisan untuk melindungi dari karat. Contohnya badan 

kapal sangat rentan terkena karat dari air laut sehingga harus dirawat secara teratur. 

Istilah konservasi atau yang dikenal dengan pelestarian atau perlindungan seringkali 

dikaitkan dengan masalah lingkungan seperti konservasi sumber daya alam, konservasi 

hutan, konservasi lingkungan hidup, konservasi air, konservasi energi, konservasi tanah, 

dan lain sebagainya. Hal ini karena alam sebagai tempat kita hidup dan mencari 

penghidupan sangat penting dijaga kelestariannya dan alam lah yang sangat sering 

terancam kelestariannya karena ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hanya 

ingin mengambil keuntungan tanpa memperdulikan dampak yang ditimbulkan.  

2.2.2. Tujuan Konservasi 

Secara hukum tujuan konservasi tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu 

bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta 
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keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Selain tujuan yang tertera di 

atas tindakan konservasi mengandung tujuan: 

1. Preservasi yang berarti proteksi atau perlindungan sumber daya alam terhadap 

eksploitasi komersial, untuk memperpanjang pemanfaatannya bagi keperluan studi, 

rekreasi dan tata guna air. 

2. Pemulihan atau restorasi, yaitu koreksi kesalahan-kesalahan masa lalu yang telah 

membahayakan produktivitas pengkalan sumber daya alam. 

3. Penggunaan yang seefisien mungkin. Misal teknologi makanan harus memanfaatkan 

sebaik-baiknya biji rambutan, biji mangga, biji salak dan lain-lainnya yang 

sebetulnya berisi bahan organik yang dapat diolah menjadi bahan makanan. 

4. Penggunaan kembali (recycling) bahan limbah buangan dari pabrik, rumah tangga, 

instalasi-instalasi air minum dan lain-lainnya. Penanganan sampah secara modern 

masih ditunggu-tunggu. 

5. Mencarikan pengganti sumber alam yang sepadan bagi sumber yang telah menipis 

atau habis sama sekali. Tenaga nuklir menggantikan minyak bumi. 

6. Penentuan lokasi yang paling tepat guna. Cara terbaik dalam pemilihan sumber daya 

alam untuk dapat dimanfaatkan secara optimal, misalnya pembuatan waduk yang 

serbaguna di Jatiluhur, Karangkates, Wonogiri, Sigura-gura. 

7. Integrasi, yang berarti bahwa dalam pengelolaan sumber daya diperpadukan 

berbagai kepentingan sehingga tidak terjadi pemborosan, atau yang satu merugikan 

yang lain. Misalnya, pemanfaatan mata air untuk suatu kota tidak harus 

mengorbankan kepentingan pengairan untuk persawahan. 

2.2.3. Manfaat Konservasi 

Adapun manfaat-manfaat konservasi antara lain : 

1. Terjaganya kondisi alam dan lingkungannya, berarti upaya konservasi dilakukan 

dengan memelihara agar kawasan konservasi tidak rusak. 

2. Terhindarnya bencana akibat perubahan alam, yang berarti gangguangangguan 

terhadap flora fauna dan ekosistemnya pada khususnya serta sumber daya alam pada 

umumnya menyebabkan perubahan berupa kerusakan maupun penurunan jumlah 

dan mutu sumber daya alam tersebut. 

3. Terhindarnya makhluk hidup dari kepunahan, berarti jika gangguan - gangguan 

penyebab turunnya jumlah dan mutu makhluk hidup terus dibiarkan tanpa upaya 

pengendalian akan berakibat makhluk hidup tersebut menuju kepunahan bahkan 

punah sama sekali. 

4. Mampu mewujudkan keseimbangan lingkungan baik mikro maupun makro, berarti 

dalam ekosistem terdapat hubungan yang erat antara makhluk hidup maupun 

dengan lingkungannya. 
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5. Mampu memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, berarti upaya konservasi 

sebagai sarana pengawetan dan pelestarian flora fauna merupakan penunjang 

budidaya, sarana untuk mempelajari flora fauna yang sudah punah maupun belum 

punah dari sifat, potensi maupun penggunaannya. 

6. Mampu memberi kontribusi terhadap kepariwisataan, berarti ciri-ciri dan obyeknya 

yang karakteristik merupakan kawasan ideal sebagai saran rekreasi atau wisata 

alam. 

2.2.4. Cara - cara Konservasi 

Pada dasarnya konservasi memiliki 4 cara antara lain :  

1. Konservasi insitu  

Konservasi insitu merupakan konservasi tempat atau konservasi sumber daya genetik 

dalam populasi alami tumbuhan atau satwa, misalnya sumber daya genetik hutan dalam 

populasi alami spesies pohon. Hal ini merupakan proses dalam melindungi spesies 

tanaman atau hewan yang terancam punah di habitat aslinya. Adapun jenis – jenis 

konservasi insitu antara lain : 

A. Taman nasional  

Taman nasional berfungsi sebagai perlindungan terhadap sistem penyangga 

kehidupan dan perlindungan terhadap hewan dan tumbuhan serta dalam pelestarian 

sumber daya alam. Selain itu, taman nasional juga penting untuk ilmu pengetahuan, 

pendidikan, budaya, dan rekreasi. Contoh Taman Nasional di Indonesia diantaranya: 

Taman Nasional Gunung Leuser di Aceh, Taman Nasional Batang Gadis di Wilayah 

Kabupaten Madina, Taman Nasional Komodo di pulau Komodo, dan Taman Nasional 

Kepulauan Seribu. 

B. Cagar Alam 

Cagar alam adalah suatu kawasan perlindungan alam yang memiliki ciri khas yaitu 

tumbuhan dan hewan yang perkembangannya diserahkan pada alam. Contoh cagar 

alam di Indonesia  diantaranya: Cagar Alam Batu Gajah di Kabupaten Simalungun, 

Cagar Alam Martelu Purba di Kabupaten Langkat, Cagar Alam Sibolangit di 

Kabupaten Deli Serdang, Cagar Alam Rafflesia di Bengkulu, Cagar Alam Kawah Ijen 

di Jawa Timur, dan Cagar Alam Gunung Krakatau di Lampung. 

C. Taman Laut 

Taman laut adalah suatu wilayah lautan yang memiliki ciri khas yang berupa 

keindahan alam yang diperuntukkan guna untuk melindungi keanekaragaman hayati 

di lautan. Contoh taman laut di Indonesia diantaranya: Taman Laut Bunaken di 

perairan sulawesi tepatnya di Manado, Sulawesi Utara. 

D. Hutan Bakau 

Hutan Bakau atau hutan mangrove yaitu suatu hutan yang tumbuh diatas rawa-

rawa perairan payau, hutan ini letaknya pada garis pantai dan dipengaruhi oleh 
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keadaan pasang surut air laut, salah satu peran dan manfaat dari hutan mangrove 

yaitu terdapatnya sistem pada perakaran tanaman mangrove yang kompleks, rapat 

dan lebat yang dapat memerangkap sisa-sisa dari bahan-bahan organik serta 

endapan yang terbawa oleh air laut dari daratan. Proses ini dapat menyebabkan air 

laut terjaga akan kejernihan dan kebersihannya, dengan demikian dapat 

memelihara terumbu karang karena proses ini mangrove sering sekali disebut 

dengan pembentuk daratan sebab endapan dan tanah yang ditahannya akan 

menumbuhkan kembali garis pantai. Contoh : Konservasi Mangrove Tuban, 

Konservasi Mangrove Jepara dan Konservasi Mangrove Semarang. 

2. Konservasi exsitu 

Konservasi exsitu merupakan konservasi ynag melindungi spesies tumbuhan dan 

hewan langka dengan mengambil dari habitat yang tidak aman atau terancam dengan 

ditempatkan ke perlindungan manusia. Adapun jenis – jenis konservasi exsitu antara lain:  

A. Kebun Raya 

Kumpulan tumbuhan dari berbagai daerah untuk tujuan konservasi, ilmu 

pengetahuan, dan rekreasi. Contoh kebun raya antara lain : Kebun Raya Bogor, 

kebun raya kuningan, kebun raya cibodas, dan kebun raya baturaden. 

B. Taman Satwa 

Suatu tempat atau wadah yang berbentuk taman dan atau ruang terbuka hijau 

dan atau jalur hijau yang merupakan tempat untuk mengumpulkan, memelihara 

kesejahteraan dan memperagakan satwa liar untuk umum dan yang diatur 

penyelenggaraannya.  Satwa liar yang dikumpulkan dalam wadah taman satwa 

adalah satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi oleh Peraturan Perundang-

undangan, dan akan dipertahankan kemurnian jenisnya dengan cara dipelihara, 

ditangkarkan diluar habitat aslinya. Contoh taman satwa antara lain : Kebun 

binatang ragunan, taman safari, kebun binatang gembira loka, dan taman safari 

prigen. 

3. Regulasi dan penegakan hukum 

Regulasi dan penegakan hukum adalah upaya-upaya mengatur pemanfaatan flora 

dan fauna secara bertanggung jawab. Kegiatan kongkritnya berupa pengawasan lalu 

lintas flora dan fauna, penetapan quota dan penegakan hukum serta pembuatan 

peraturan dan pembuatan undang-undang di bidang konservasi 

4. Peningkatan peran serta masyarakat  

Peningkatan peran masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kepedulian 

masyarakat dalam konservasi sumber daya alam hayati. Program ini dilaksanakan 

melalui kegiatan pendidikan dan penyuluhan. Dalam hubungan ini dikenal adanya 

kelompok pecinta alam, kader konservasi, kelompok pelestari sumber daya alam, LSM 

dan lain lainnya. 
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2.2.5. Definisi Mangrove  

Kata mangrove merupakan kombinasi antara kata Mangue (bahasa portugis) yang 

berarti tumbuhan dan kata Grove (bahsa Inggris) yang berarti belukar atau hutan kecil. 

Ada yang menyatakan mangrove dengan kata Mangal yang menunjukan komunitas suatu 

tumbuhan. Atau mangrove yang berasal dari kata Mangro, yaitu nama umum untuk 

Rhizophora mangle di Suriname. Di Prancis padanan yang digunakan untuk mangrove 

adalah kata Manglier (Phurnomobasuki dalam Ghufran :2012). 

2.2.6. Jenis – jenis Mangrove 

Kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara merupakan pusat penyebaran hutan 

mangrove dunia. Kawasan ini mewakili 25% dari luas mangrove dunia, dan 75% dari luas 

mangrove di Asia Tenggara. Sampai saat ini wilayah Indonesia masih diakui sebagai 

wilayah yang memiliki habitat mangrove terluas di dunia. Purnobasuki (2005) 

menjelaskan, luas hutan mangrove di Indonesia berdasarkan penafsiran potret udara dan 

citra satelit serta inventarisasi yang telah dilakukan mencapai ±4,251 juta ha dengan 

daerah penyebaran utama adalah pantai timur Pulau Sumatra (Aceh, Riau, Sumatra 

Utara, Jambi, Sumatra Selatan, dan Lampung), muara-muara sungai di Kalimantan Barat, 

Kalimantan timur, pantai timur dan tenggara Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, 

Maluku, dan Papua. Luas hutan mangrove yang telah ditunjuk sebagai 10 kawasan 

konservasi adalah seluas 738.175 ha atau hanya 17,3 % dari luas seluruh hutan mangrove 

di Indonesia. (Dahuri, 2003) 

Sejauh ini di Indonesia tercatat setidaknya 202 jenis tumbuhan mangrove, meliputi 

89 jenis pohon, 5 jenis palma, 19 jenis pemanjat, 44 jenis herba tanah, 44 jenis epifit 

dan 1 jenis paku. Dari 202 jenis tersebut, 43 jenis (diantaranya 33 jenis pohon dan 

beberapa jenis perdu) ditemukan sebagai mangrove sejati (true mangrove), sementara 

jenis lain ditemukan disekitar mangrove dan dikenal sebagai jenis mangrove ikutan. 

Bakau (Mangrove) merupakan suatu komponen ekosistem yang terdiri atas komponen 

mayor dan komponen minor. Komponen mayor merupakan komponen yang terdiri atas 

mangrove sejati, yakni mangrove yang hanya dapat hidup di lingkungan mangrove 

(pasang surut). Komponen minor merupakan komponen mengrove yang dapat hidup di 

luar lingkungan mangrove (tidak langsung kena pasang surut air laut). Mangrove yang 

merupakan komponen mayor disebut juga dengan mangrove sejati, sedangkan mangrove 

yang termasuk komponen minor disebut dengan mangrove ikutan. 

Yang termasuk mangrove sejati meliputi : Acanthaceae, Pteridaceae, 

Plumbaginaceae, Myrsinaceae, Loranthaceae, Avicenniaceae, Rhizophoraceae, 

Bombacaceae, Euphorbiaceae, Asclepiadaceae, Sterculiaceae, Combretaceae, 

Arecaceae, Myrtaceae, Lythraceae, Rubiaceae, Sonneratiaceae, Meliaceae. Sedangkan 

untuk mangrove tiruan meliputi : Lecythidaceae, Guttiferae, Apocynaceae, 

Verbenaceae, Leguminosae, Malvaceae, Convolvulaceae, Melastomataceae.  
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Dari sekian banyak jenis mangrove di Indonesia, jenis mangrove yang banyak 

ditemukan antara lain adalah jenis api-api (Avicennia sp.), bakau (Rhizophora sp.), 

tancang (Bruguiera sp.), dan bogem atau pedada (Sonneratia sp.), merupakan tumbuhan 

mangrove utama yang banyak dijumpai. Jenis-jenis mangrove tersebut adalah kelompok 

mangrove yang menangkap, menahan endapan dan menstabilkan tanah habitatnya 

(Irwanto, 2006). 

2.2.7.   Ekosistem Hutan Mangrove 

Hutan mangrove merupakan suatu ekosistem perpaduan antara ekosistem lautan dan 

daratan dan berkembang terutama di daerah tropika dan sub tropika yaitu pada pantai-

pantai yang landai, muara sungai dan teluk yang terlindung dari hempasan gelombang air 

laut. Dengan demikian hutan mangrove merupakan penyangga ekosistem daratan dan 

lautan, dan merupakan mata rantai yang sangat penting dalam memelihara 

keseimbangan biologi di suatu perairan. 

Sebagai salah satu ekosistem pesisir, hutan mangrove merupakan ekosistem yang 

unik dan rawan. Ekosistem ini mempunyai fungsi ekologi dan ekonomis. Fungsi ekologi 

hutan mangrove antara lain : pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, habitat 

(tempat tinggal), tempat mencari makan (feeding ground), tempat asuhan dan 

pembesaran (nursery ground), tempat pemijahan (spawning ground) bagi aneka biota 

perairan, serta sebagai pengatur iklim mikro. Sedangkan fungsi ekonominya antara lain: 

penghasil keperluan rumah tangga, penghasil keperluan industri, dan penghasil bibit. 

Dari sudut ekologi hutan mangrove merupakan ekosistem yang sangat unik dan 

merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat potensial karena di kawasan hutan 

mangrove terpadu unsur fisik, biologis daratan dan lautan. Ekosistem mangrove hanya 

didapati di daerah tropik dan sub-tropik.  

Ekosistem mangrove dapat berkembang dengan baik pada lingkungan dengan ciriciri 

ekologik sebagai berikut (Waryono,2000): 

1. Jenis tanahnya berlumpur, berlempung atau berpasir dengan bahan-bahan yang 

berasal dari lumpur, pasir atau pecahan karang. 

2. Lahannya tergenang air laut secara berkala, baik setiap hari maupun hanya tergenang 

pada saat pasang purnama. Frekuensi genangan ini akan menentukan komposisi 

vegetasi ekosistem mangrove itu sendiri. 

3. Menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat (sungai, mata air atau air tanah) 

yang berfungsi untuk menurunkan salinitas, menambah pasokan unsur hara dan 

lumpur. 

4. Suhu udara dengan fluktuasi musiman tidak lebih dari 5ºC dan suhu rata-rata di bulan 

terdingin lebih dari 20ºC. 

5. Airnya payau dengan salinitas 2-22 ppt atau asin dengan salinitas mencapai 38 ppt. 

6. Arus laut tidak terlalu deras. 
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7. Tempat-tempat yang terlindung dari angin kencang dan gempuran ombak yang kuat. 

8. Topografi pantai yang datar/landai.  

Habitat dengan ciri-ciri ekologik tersebut umumnya dapat ditemukan di daerah-

daerah pantai yang dangkal, muara-muara sungai dan pulau-pulau yang terletak pada 

teluk.  

Ditinjau dari sudut pandang ekologi, hutan mangrove merupakan sebuah ekosistem 

yang unik. Hal ini terjadi karena pada perairan yang kadar garamnya sangat kecil (payau) 

tersebut tergabung empat unsur biologi yang sangat mendasar, yaitu daratan, air, 

pepohonan, dan fauna. Keistimewaan lain dari ekosistem mangrove adalah resisten 

terhadap kadar garam yang biasa terdapat di daerah pasang surut (tidal) baik tropis 

maupun subtropis. Hutannya tidak tergantung pada iklim melainkan terhadap tanah 

(edaphis). Lain halnya dengan hutan tropis yang komposisi tanahnya berlapis-lapis, hutan 

mangrove hanya mempunyai satu lapisan tanah saja (singles strata). Oleh karena itu 

adanya titik temu antara daratan dengan lautan, maka ekosistem kawasan mangrove 

menjadi sangat rumit. Tumbuhan tersebut terikat oleh ekosistem di darat maupun di 

lepas pantai (Purnobasuki, 2005). 

2.2.8.   Struktur dan Adaptasi Mangrove 

Tumbuhan mangrove memiliki daya adaptasi fisiologi dan morfologi yang khas agar 

dapat terus hidup pada lingkungan yang bersalinitas tinggi dan kondisi lumpur yang 

anerob di perairan laut dangkal. Mangrove tahan terhadap lingkungan dengan suhu 

perairan yang tinggi, fluktuasi salinitas yang luas dan tanah yang anerob. Salah satu 

faktor yang penting dalam adaptasi fisiologis adalah sistem akar udara. Tidak semua 

tumbuhan mangrove memperoleh oksigen untuk akar-akarnya dari tanah yang 

mengandung oksigen, mengrove tumbuh di tanah yang tidak mengandung oksigen dan 

memperoleh hampir seluruh oksigen untuk akar-akar dari atmosfer. Spesies Rhizophora 

memenuhi kebutuhan tersebut dengan akar-akar tunjang yang mencuat sampai satu 

meter atau lebih di atas permukaan tanah. Bakau mempunyai sejumlah bentuk khusus 

yang memungkinkan mereka untuk hidup di perairan lautan yang dangkal yaitu berakar 

pendek, menyebar luas dengan akar penyangga atau tudung akarnya yang khas tumbuh 

dari batang dan atau dahan. Akar–akar yang dangkal sering memanjang yang disebut 

pneumatofor ke permukaan substrat yang memungkinkannya mendapat oksigen dalam 

lumpur yang anoksin di mana pohon-pohon ini tumbuh. Daun–daunnya kuat dan 

mengandung banyak air dan mempunyai jaringan internal penyimpan air dan kosentrasi 

garamnya tinggi. (Dahuri, 2003) 

Beberapa bakau mempunyai kelenjar garam yang menolong menjaga keseimbangan 

osmotic dengan mengeluarkan garam. Bakau tertentu (Bruguiera, Rhizophora) yang 

berkembang sendiri di perairan lautan mempunyai perkembangan bentuk yang khusus 

pada perkembangan dan penebaran benih. Benih ini, ketika masih pada tumbuhan induk, 
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berkecambah dan mulai tumbuh di dalam semaian tanpa mengalami istirahat. Selama 

waktu ini, semaian memanjang dan distribusi beratnya berubah, sehingga menjadi lebih 

berat pada bagian terluarnya, akhirnya lepas. Akhirnya semaian ini jatuh dari pohon 

induk dan, karena distribusi berat, mengapung di permukaan air. Kemudian dibawa oleh 

aliran air sampai memasuki perairan yang cukup dangkal dimana ujung akarnya dapat 

mencapai dasar. Bila hal ini terjadi, maka akar akan dijulurkan dan dipancangkan 

kemudian terus tumbuh menjadi sebuah pohon. 

Avicenia, atau bakau putih, dan Sonneratia merupakan perdu yang terkenal karena 

akar napasnya yang mencuat dari tanah ke udara meliputi daerah luas di sekeliling 

tumbuhan itu. Meskipun sifat viviparnya tidak begitu mencolok seperti Rhizophora, 

lembaga bijinya telah berkembang baik sehingga bijinya cepat berkecambah ketika jatuh 

dari pohon. 

Berdasarkan perawakannya, flora mangrove dibagi ke dalam lima kategori, yaitu: 

pohon (tree), semak (shrub), liana (vine), paku/palem (fern/palm), dan herba/rumput 

(herb/grass). Flora mangrove memiliki sistem perakaran yang khas, sehingga bisa 

digunakan untuk pengenalan di lapangan. Bentuk-bentuk perakaran tumbuhan mangrove 

yang khas tersebut adalah sebagai berikut (Onrizal, 2008) : 

A. Akar pasak (pneumatophore). 

 

Gambar 2.1  akar pasak 

sumber : mobile.mangrovesforthefuture.org 

Akar pasak berupa akar yang muncul dari sistem akar kabel dan memanjang keluar 

ke arah udara seperti pasak. Akar pasak ini terdapat pada Avicennia, Xylocarpus dan 

Sonneratia. 

B. Akar lutut (knee root).  
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Gambar 2.2  akar lutut 

sumber mobile.mangroveforthefuture.org 

Akar lutut merupakan modifikasi dari akar kabel yang pada awalnya tumbuh ke arah 

permukaan substrat kemudian melengkung menuju ke substrat lagi. Akar lutut seperti 

ini terdapat pada Bruguiera spp. 

C. Akar tunjang (stilt root). 

 

Gambar 2.3  akar tunjang 

sumber : mobile.mangroveforthefuture.org 

Akar tunjang merupakan akar (cabang-cabang akar) yang keluar dari batang dan 

tumbuh ke dalam substrat. Akar ini terdapat pada Rhizophora spp. 

D. Akar papan (buttress root). 

 

Gambar 2.4 akar papan 
Sumber : mobile.mangroveforthefuture.org 

Akar papan hampir sama dengan akar tunjang tetapi akar ini melebar menjadi 

bentuk lempeng, mirip struktur silet. Akar ini terdapat pada Heritiera.  
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E. Akar gantung (aerial root).  

Akar gantung adalah akar yang tidak bercabang yang muncul dari batang atau cabang 

bagian bawah tetapi biasanya tidak mencapai substrat. Akar gantung terdapat pada 

Rhizophora, Avicennia dan Acanthus.  

 

Gambar 2.5 gantung 
Sumber : mobile.mangroveforthefuture.org 

Pada umumnya pohon mangrove mempunyai satu atau lebih tipe akar. Berbagai 

bentuk perakaran tersebut merupakan salah satu cara adaptasi tumbuhan mangrove 

terhadap kondisi habitat yang sering tergenang air pasang, sehingga tanahnya 

bersifat anaerob (Onrizal, 2008). 

2.2.9. Zonasi Mangrove 

Pertumbuhan komunitas vegetasi mangrove secara umum mengikuti suatu pola 

zonasi. Pola zonasi berkaitan erat dengan faktor lingkungan seperti tipe tanah (lumpur, 

pasir, atau gambut), keterbukaan terhadap hempasan gelombang, salinitas, serta 

pengaruh pasang surut (Dahuri, 2003). 

Jalur-jalur atau zonasi vegetasi hutan payau masing-masing disebutkan secara 

berurutan dari yang paling dekat dengan laut ke arah darat sebagai berikut : 

1. Jalur padada yang terbentuk oleh spesies tumbuhan Avicennia spp. Dan Sonneratia 

spp. 

2. Jalur bakau yang terbentuk oleh spesies tumbuhan Rhizophora spp. Dan kadang-

kadang juga dijumpai Bruguiera spp. Ceriops spp. dan Xylocarpus spp. 

3. Jalur tancang yang terbentuk oleh spesies tumbuhan Bruguiera spp. dan kadang-

kadang juga dijumpai xylocarpus spp, Kandelia spp. dan Aegiceras sp 

4. Jalur transisi antara hutan payau dengan hutan dataran rendah yang umumnya adalah 

hutan nipah dengan spesies Nypa fruticans.. 
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Umumnya di perbatasan daerah laut didominasi jenis mangrove pionir Avicennia spp. 

dan Sonneratia spp. Di pinggiran atau bantaran muara sungai, Rhizophora spp. yang 

menempati. Di belakang zona ini merupakan zona campuran jenis mangrove seperti 

Rhizophora spp., Sonneratia spp., Bruguiera spp., dan jenis pohon yang berasosiasi 

dengan mangrove seperti tingi (Ceriops sp,) dan panggang (Excoecaria sp.). Di sepanjang 

sungai di bagian muara biasanya dijumpai pohon nipah (Nypa fruticans). (Irwanto, 2006) 

2.2.10. Faktor Lingkungan yang Berperan Dalam Ekosistem Mangrove 

Lingkungan laut selalu berubah atau dinamik. Kadang-kadang perubahan lingkungan 

ini lambat, seperti datangnya zaman es yang memakan waktu ribuan tahun. Kadang-

kadang cepat seperti datangnya hujan badai yang menumpahkan air tawar dan 

mengalirkan endapan lumpur dari darat ke laut. Cepat atau lambatnya perubahan itu 

sama-sama mempunyai pengaruh, yakni kedua sifat perubahan tersebut akan mengubah 

intensitas faktor-faktor lingkungan. Perubahan apapun yang terjadi akan baik bagi suatu 

kehidupan dan buruknya bagi kehidupan yang lain. Karena dinamika atau terus 

berubahnya lingkungan, makhluk hidup juga akan berubah (Romimohtarto dkk, 2007). 

Berbagai pengaruh lingkungan yang berperan dalam ekosistem mangrove meliputi 

(Purnobasuki, 2005): 

1. Temperatur (suhu) 

Temperatur mempunyai pengaruh kritis terhadap proses hidup esensial tumbuhan 

seperti fotosintesis, respirasi, dan mengatur sejumlah besar proses - proses 

penggunaan energi internal. Boleh jadi pengaruh yang paling kuat adalah ekskresi, 

pengaturan garam, dan respirasi akar. Temperatur yang terlalu tinggi akan 

meningkatkan penguapan air dari tumbuhan. Pada umumnya tumbuhan di daerah 

tropis tidak dapat melakukan fotosintesis pada temperatur  lebih rendah dari 5ºC. 

Gambar 2.6 Zonasi Mangrove 

Sumber : Zonasi vegetasi mangrove  
Sumber data : 1989 dalam Noor dkk.2006  
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Maka meskipun terdapat sinar dan CO2 yang cukup, kegiatan fotosintesis akan 

terhambat jika temperatur tetap rendah. 

2.  Insolasi 

Pengaruh radiasi sinar matahari terhadap tumbuhan (mangrove) terutama pada 

orientasi arah dan biomassa daun serta laju fotosintesis. Daun yang ternaungi jika 

dibandingkan dengan yang terkena sinar matahari secara penuh, memperlihatkan 

beberapa perbedaan anatara lain ukuran lebih besar, lebih tebal, mempunyai rasio 

volume/luas permukaan lebih besar, mempunyai jumlah stomata per mm2 lebih 

banyak (pada permukaan bawah) 

3. Pasang surut 

Pasang surut air laut mempunyai beberapa pengaruh tidak langsung terhadap 

pertumbuhan dan produktivitas mangrove. Beberapa pengaruh tersebut antara lain, 

kontrol pasang surut menentukan pengangkutan oksigen ke sistem akar, pembasuhan 

air pasang mempengaruhi pengendapan /erosi dan secara fisik mengubah sifat fisika-

kimia air tanah, mengurangi sulfida toksik dan kandungan garam pada air tanah, 

pergerakan vertikal selama periode pasang dapat mengangkut nutrisi yang dihasilkan 

oleh penguraian detritus ke zona akar. 

4. Suplai air tawar dan salinitas 

Ketersediaan air tawar dan konsentrasi kadar garam (salinitas) mengendalikan 

efesiensi metabolik (metabolik efficiency) vegetasi hutan mangrove. Ketersediaan air 

tawar tergantung dari (a) frekuensi dan volume air sistem sungai dan irigasi dari darat, 

(b) frekuensi dan volume air pertukaran pasang surut, serta (c) tingkat evaporasi ke 

atmosfer. Walaupun spesies vegetasi mangrove memiliki mekanisme adaptasi yang 

tinggi terhadap salinitas, namun bila suplai air tawar tidak tersedia, hal ini akan 

menyebabkan kadar garam tanah dan air mencapai kondisi ekstrim sehingga 

mengancam kelangsungan hidupnya. Perubahan penggunaan lahan darat 

mengakibatkan terjadinya modifikasi masukan air tawar, yang tidak hanya 

menyebabkan perubahan kadar garam, tetapi juga dapat mengubah aliran nutrient 

dan sedimen ke ekosistem mangrove. ( Dahuri, 2003), 

5. Derajat Keasaman 

Air laut mempunyai kemampuan menyangga yang sangat besar untuk mencegah 

perubahan pH. Perubahan pH sedikit saja dari pH alami akan memberikan petunjuk 

terganggunya sistem penyangga. Hal ini dapat menimbulkan perubahan dan 

ketidakseimbangan kadar CO2 yang dapat membahayakan kehidupan biota laut. pH 

air laut permukaan di Indonesia umumnya bervariasi dari lokasi ke lokasi antara 6.0 – 

8,5. Perubahan pH dapat mempunyai akibat buruk terhadap kehidupan biota laut, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibat langsung adalah kematian ikan, 
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burayak, telur, dan lain-lainnya, serta mengurangi produktivitas primer. ( Dinar, 

2010) 

2.2.11. Penanaman dan Pemeliharaan Mangrove 

1. Pemahaman Kondisi Wilayah 

  Sebelum rangkaian kegiatan penanaman mangrove bersama masyarakat 

dilakukan, terutama untuk penanaman mangrove di luar kawasan hutan, kondisi 

pantai dan kondisi masyarakat harus diketahui terlebih dahulu. Kondisi pantai yang 

baik untuk ditumbuhi mangrove adalah pantai yang mempunyai sifat-sifat: 

A. air tenang/ombak tidak besar 

B. air payau 

C. mengandung endapan lumpur 

D. lereng endapan tidak lebih dari 0.25 % - 0.50 %. 

  Dengan demikian, tempat ideal untuk  perkembangan  mangrove terdapat di 

pantai-pantai pada teluk yang dangkal, muara sungai, delta, bagian terlindung dari 

tanjung, selat yang terlindung dan tempat-tempat yang serupa. Adapun luas 

mangrove di suatu tempat dipengaruhi oleh tinggi pasang surut yang menentukan 

jauhnya jangkauan air pasang. Semakin jauh jangkauan air pasang di suatu daerah, 

semakin luas mangrove yang dapat dikembangkan atau ditanam.  

 

Gambar 2.7 Kondisi Wilayah Mangrove 
Sumber : panduan penanaman mangrove perhutani, 2009 

2. Penentuan Lokasi Penanaman 

 Lokasi penanaman perlu ditentukan terlebih dahulu terutama untuk penanaman 

di luar kawasan hutan. Di pantai utara Jawa atau daerah lainnya, dimana sebagian 

besar mangrove diluar kawasan hutan telah di konversi menjadi tambak udang/ikan, 

lokasi penanaman dapat dilakukan di pinggir laut, pinggir sungai, di tanggul atau di 
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tengah tambak dan saluran-saluran air ke tambak. Lokasi-lokasi ini bisa merupakan 

milik negara/pemda, masyarakat atau swasta.  

 

Gambar 2.8 Kondisi Wilayah Zonasi Mangrove 
Sumber : panduan penanaman mangrove perhutani, 2009 

 Dalam perencanaan dan penentuan lokasi penanaman (dengan difasilitasi), 

sebaiknya ditentukan oleh masyarakat sendiri. Daerah pinggir laut dan tepi sungai 

diusahakan menjadi lokasi prioritas utama untuk ditanam agar menjadi jalur hijau 

pantai dan sungai. Guna mendapatkan bantuan/dukungan dan untuk menghindari 

konflik kepentingan, sebaiknya rencana dan lokasi penanaman ini diinformasikan 

dan dikoordinasikan dengan pemda setempat. Tanggapan positif dari pemda ini akan 

turut berpengaruh terhadap keberlanjutan dan keberhasilan kegiatan penanaman. 

3. Pengumpulan Buah 

 Dalam rangkaian kegiatan penanaman mangrove, masing-masing jenis mangrove 

memiliki karakter yang berbeda. Jenis mangrove yang dibahas dalam panduan ini 

adalah jenis-jenis mangrove utama dan yang biasanya ditanam seperti api-api 

(Avicennia), pedada/prepat (Sonneratia), bakau (Rhizophora), tumu/tanjang/bius 

(Bruguiera).  

 Pengumpulan buah mangrove akan mudah dan dalam jumlah banyak apabila 

dilakukan di musim puncaknya. Musim puncak berbuah ini berbeda-beda, tergantung 

pada jenis dan lokasi. DI Jawa Barat dan Jawa Tengah, puncak musim berbuah 

Rhizophora sp bulan September sampai November.  

 Buah yang dikumpulkan haruslah buah yang tua dan tidak terkena serangan hama 

penggerek. Buah bakau dan buah tumu biasanya dipetik dari pohon dengan 

memanjat atau menggunakan galah. Kedua buah ini apabila dipungut dari yang jatuh 

biasanya banyak yang sudah terkena serangan hama penggerek.  

 Pohon bakau yang baik sebagai sumber buah berasal dari tegakan berumur 10 

tahun keatas, sedangkan pohon tumu/prepat/bius dari tegakan berumur sekitar 8 - 
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10 tahun. Ciri-ciri buah bakau besar/ bakau laki (Rhizophora mucronata) yang tua 

berwarna hijau tua atau kecoklatan dengan kotiledon (cincin) sudah memanjang. 

Buah bakau kecil/bakau bini (R. apiculata) yang tua berwarna hijau tua dengan 

kotiledon (cincin) sudah memanjang. Buah tumu/tanjang/bius (Bruguiera 

gymnorrhiza) yang tua berwarna hijau tua.  

 Pohon api-api (Avicennia) dan pedada/prepat (Sonneratia) yang baik sebagai 

sumber buah berasal dari tegakan 5 tahun lebih. Kedua buah ini biasanya dipungut 

dari buah yang jatuh dari pohon. Ciri-ciri api-api (Avicennia marina) yang tua 

berwarna putih kekuningan dengan kulit buah sedikit mulai mengelupas, sedang api-

api (A. alba) berwarna coklat kekuningan. Buah prepat (Sonneratia alba) yang tua 

berwarna hijau tua, sedangkan pedada (S. caseolarist) berwarna kekuningkuningan.  

 Dalam pengumpulan buah, mulai dari mengumpulkan sampai memilah, sebaiknya 

dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Dengan demikian mereka akan mengerti 

buah seperti apa yang layak untuk ditanam.  

 

Gambar 2.9 Beberapa Buah Mangrove 

Sumber : panduan penanaman mangrove perhutani, 2009 

4. Pembibitan 

 Adanya kebun pembibitan akan menguntungkan terutama bila penanaman 

dilaksanakan pada saat tidak musim puncak berbuah atau pada saat dilakukan 

penyulaman tanaman. Selain itu, penanaman melalui buah yang dibibitkan akan 

menghasilkan persentase tumbuh yang tinggi. Bibit/benih yang akan ditanam harus 

sudah tersedia satu hari sebelum diadakan penanaman. 

 Buah bakau dan tumu bisa disemaikan terlebih dahulu sebelum ditanam dan bisa 

ditanam tanpa persemaian. Buah api-api dan prepat sebelum ditanam sebaiknya 

disemaikan terlebih dahulu. Penanaman secara langsung, terutama di pinggir laut, 

sulit dilaksanakan karena buah/bijinya terlalu kecil sehingga mudah dibawa arus. 

Penanaman dengan sistem puteran dari permudaan alam, untuk kedua jenis ini dapat 

dilakukan dan berhasil dengan baik. 
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A. Pemilihan Lokasi Persemaian 

 Lokasi persemaian diusahakan pada tanah lapang dan datar. Selain itu, hindari 

lokasi persemaian di daerah ketam/kepiting atau mudah dijangkau kambing. Lokasi 

persemaian diusahakan sedekat mungkin dengan lokasi penanaman dan sebaiknya 

terendam air pasang lebih kurang 20 kali/bulan agar tidak dilakukan kegiatan 

penyiraman bibit. 

B. Pembangunan tempat dan bedeng persemaian 

 Dari luas areal yang ditentukan untuk tempat persemaian, sekitar 70 % 

dipergunakan untuk keperluan bedeng pembibitan, sisanya 30 % digunakan untuk 

jalan inspeksi, saluran air, gubuk kerja dan bangunan ringan lainnya.  

 Ukuran tempat persemaian tergantung kepada kebutuhan jumlah buah yang akan 

dibibitkan. Bahan tempat persemaian dapat menggunakan bambu. Atap/naungan 

dapat menggunakan daun nipah atau alang-alang dengan ketinggian antara 1-2 

meter. Apabila disekitar lokasi persemaian terdapat banyak kambing, maka 

bangunan persemaian harus dirancang agar kambing tidak dapat masuk. 

 

Gambar 2.10 Bedeng Persemaian mangrove 
Sumber : panduan penanaman mangrove perhutani, 2009 

 Bedeng persemaian dibuat dengan ukuran bervariasi sesuai kebutuhan, tetapi 

umumnya berukuran 5 x 1 m. Dengan bedeng berukuran 5 x 1 meter dapat memuat 

kurang lebih 1200 kantong plastik (polybag) ukuran 15 x 20 cm, dimana masing-

masing kantong memuat satu benih. Selain kantong plastik (polybag), untuk penghe-

matan dapat digunakan botol air mineral bekas. Dalam ukuran bedeng yang sama 

dapat memuat 1280 botol air mineral bekas ukuran 500 ml, dimana masing-masing 

botol memuat satu benih. 

 Bedeng persemaian dapat dibuat dengan mencangkul tanah dengan kedalaman 5 

- 10 cm atau tanah yang datar diberi batas berupa bambu agar kantong plastik atau 

botol air mineral bekas tidak jatuh. Antar bedeng sebaiknya ada jalan inspeksi untuk 

memudahkan peme-riksaan tanaman. 
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Gambar 2.11 bibit mangrove 

Sumber : Tata cara penanaman mangrove PERHUTANI, 2009 

C. Pembuatan Bibit 

 Dalam pembibitan, terlebih dahulu harus dipersiapkan media tanam yaitu tanah 

lumpur dari sekitar persemaian. Untuk buah jenis bakau dan tengar, benih dapat 

langsung di semaikan dan sekaligus disapih pada kantong plastik atau botol air 

mineral bekas yang telah dilubangi bawah-nya dan diisi media tanam. 

 Jenis api-api dan prepat benih harus disemaikan terlebih dahulu. Buah api-api, 

benih dapat ditebarkan langsung di bak persemaian atau kulit buah dibelah dua 

terlebih dahulu sebelum disemaikan di bak persemaian. Untuk buah prepat, dari satu 

buah dapat berisi lebih dari 150 benih. Namun seringkali ditemukan sebagian benih-

benih ini telah diserang hama. 

 Untuk mendapatkan benih prepat, buah yang sudah tua direndam di dalam air 

selama 1 - 2 hari hingga benihnya benar-benar terpisah. Benih-benih ini kemudian 

disemaikan di bak semai yang berisi tanah lumpur. Apabila semai kedua jenis ini 

telah berumur kurang lebih 1 bulan atau ditandai dengan keluarnya daun 5 - 6 helai, 

semai dipindahkan ke kantong plastik atau botol air mineral bekas untuk disapih di 

bedeng persemaian. Penyiraman bibit hanya dilakukan apabila air pasang tidak 

sampai membasahi bibit. 

5. Penanaman 

A. Faktor Penunjang Keberhasilan  

 Sebelum melakukan penanaman, harus diperhatikan beberapa faktor fisik 

penunjang keberhasilan penanaman: keadaan pasang surut, musim ombak dan 

kesesuaian jenis tanaman dengan lingkungannya. Selain itu, faktor pelibatan 

masyarakat (termasuk perempuan dan anak-anak) dalam kegiatan penanaman juga 

menentukan keberhasilan penanaman. Dengan keterlibatan ini akan timbul rasa 

memiliki dan keinginan menjaga dan memelihara tanaman.  

 Penanaman sebaiknya dilakukan pada saat air laut surut agar memudahkan 

penanaman dan jarak antar tanaman dapat segera diketahui apakah seragam atau 

tidak. Untuk mengetahui kondisi pasang surut air laut ini, beberapa hari sebelum 
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penanaman perlu diamati waktu dan lama pasang dan surut. Informasi dari 

masyarakat tentang kondisi ini akan sangat bermanfaat.  

 Untuk penanaman dipinggir laut, terutama di daerah pantai yang menghadap laut 

terbuka, musim ombak besar perlu diketahui agar setelah penanaman bibit/benih 

tidak hilang diterjang ombak. Untuk daerah-daerah pantai penanaman sebaiknya 

tidak dilakukan pada musim barat karena saat tersebut ombaknya besar. Penanaman 

pada musim timur akan lebih baik karena ombaknya relatif kecil sehingga resiko 

bibit/benih hilang diterjang gelombang laut kecil. Waktu penanaman ini sebaiknya 

didiskusikan dan disepakati bersama dengan masyarakat karena merekalah yang 

lebih menguasai kondisi setempat.  

 Kesesuaian jenis tanaman dengan lingkungannya perlu diperhatikan karena akan 

mempengaruhi tingkat keberhasilan penanaman. Faktor-faktor yang perlu 

diperhatikan untuk kesesuaian jenis ini adalah salinitas, frekuensi penggenangan, 

tekstur tanah (kandungan pasir dan lumpur), dan kekuatan ombak dan angin 

(Kusmana dan Onrizal, 1998). 

 

Tabel 2.1 jenis bibit mangrove 
Sumber : Tata cara penanaman mangrove PERHUTANI, 2009 

 Bakau laki/bakau besar (R. mucronata) dapat tumbuh baik pada lumpur yang 

dalam dan tahan terhadap ombak dan angin. Jenis ini cocok ditanam di bagian depan 

garis pantai, terutama di pantai yang ombaknya cukup besar. Bakau (R. stylosa) 

dapat ditanam pada lokasi-lokasi yang banyak mengandung pasir dan pecahan koral. 

Api-api (Avicennia spp.) dan prepat (S. alba) cocok ditanam di daerah yang 

didominasi pasir tapi mengandung lumpur dan terkena pasang surut rata-rata 20 

hari/bulan. Kedua jenis ini sangat kuat untuk menahan ombak karena sifat akarnya 
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yang muncul dari bawah keatas seperti pasak sehingga keduanya cocok ditanam di 

bagian terdepan garis pantai. Tumu/tanjang (Bruguiera spp.) dan pedada 

(S.caseolaris) dapat ditanam lebih kearah darat yang tanahnya lebih keras di 

ekosistem mangrove. 

B.  Penentuan Jarak Tanam 

 Jarak tanam tergantung lokasi dan tujuan penanaman. Penanaman i pinggir laut 

dengan tujuan melindungi pantai dari abrasi atau sebagai jalur hijau, jarak tanamnya 

adalah 1 x 1 meter. Jumlah baris tanaman tergantung kondisi pantai, namun 

diusahakan sebanyak mungkin. Dengan semakin banyaknya tegakan tanaman akan 

semakin besar kemampuannya untuk melindungi pantai dari abrasi, semakin besar 

kemampuannya menyuburkan pantai, dan semakin banyak ruang untuk perlindungan 

dan tumbuh bagi biota air seperti ikan dan udang. 

 Penanaman di pinggir sungai atau saluran-saluran air menuju tambak dengan 

tujuan melindungi tanggul atau jalur hijau, apabila hanya 1 baris, jarak antar 

tanaman dapat 1 meter atau 1.5 meter. Apabila lebih dari 1 baris, jarak tanam dapat 

1 x 1 meter atau 1.5 x 1.5 meter. Apabila dilokasi penanaman banyak penjala, 

pencari udang atau kepiting, maka jarak antar tanaman sebaiknya diperbesar 

menjadi 2 meter atau 2 x 2 meter. Hal ini untuk memberi ruang bagi mereka dan 

alat yang digunakan agar tidak merusak tanaman. 

 Jarak antar tanaman di tambak dengan tujuan untuk melindungi tanggul dapat 1 

meter, 1.5 meter atau 2 meter. Setelah tanaman membesar dan dirasakan terlalu 

rapat, dapat dilakukan penjarangan sehingga jarak antar tanaman menjadi 2 meter 

atau 3 meter. Penanaman di tengah tambak (terutama tambak bandeng) jarak 

tanaman dapat 1.5 x 1.5 meter, 2 x 2 meter atau 2 x 3 meter. Setelah tanaman 

membesar, dapat dijarangkan menjadi 3 x 3 meter, 2 x 4 meter atau 4 x 3 meter. 

C. Persiapan Peralatan  

 Setelah mengetahui kondisi pasang surut, musim ombak dan kesesuaian jenis, 

serta jarak tanam ditentukan, selanjutnya dipersiapkan beberapa peralatan 

penanaman, yaitu:  

A. Tali pengatur jarak tanaman 

 Agar jalur tanaman dan jarak antar tanaman yang diinginkan seragam, maka 

diperlukan tali tambang ukuran 10 m atau 20 m. Kedua ujung tali ini diikat dengan 

sepotong bambu atau kayu dan pada jarak tanam yang diinginkan diberi tanda (cat 

atau tali plastik yang diikat) sebagai titik-titik penanaman. Tali pengatur jarak 

tanaman ini dapat dibuat satu atau lebih tergantung kepada jumlah orang yang akan 

ikut menanam. 
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B. Ajir 

 Ajir diperlukan terutama untuk penanaman di pantai yang menghadap laut lepas 

yang ombaknya cukup besar. Bibit atau benih diikat ke ajir agar tidak hanyut dibawa 

ombak. Selain itu, ajir juga dapat digunakan untuk penanaman di sungai atau saluran 

air. Penggunaan ajir ini bertujuan sebagai tanda adanya tanaman baru. Tanda ini 

diharapkan agar orang-orang yang sering memanfaatkan daerah pantai, sungai atau 

saluran air tambak seperti penjala ikan, pencari udang, pencari kepiting atau 

orangorang yang sedang rekreasi/bermain ke daerah pantai, dan lain-lainnya tidak 

merusak atau mencabut tanaman baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. 

 

Tabel 2.12 Ajir mangrove 
Sumber : Tata cara penanaman mangrove PERHUTANI, 2009 

D. Pembagian Kelompok  

 Sebelum pelaksanaan penanaman sebaiknya diketahui jumlah orang yang akan 

terlibat dalam penanaman. Pelibatan dan penentuan orang yang akan ikut menanam 

ini akan lebih baik dan mudah apabila dikoordinir sendiri oleh tokoh-tokoh 

masyarakatnya. Kemudian dilakukan pembagian kelompok yaitu kelompok penanam 

dan kelompok pendistribusi bibit/benih. Kelompok penanam dapat berjumlah 10 - 20 

orang dan dapat terdiri dari 1 atau lebih kelompok, tergantung jumlah bibit/benih 

yang akan ditanam atau luasnya areal penanaman. Kelompok pendistribusi 

bibit/benih dapat berjumlah 5 - 10 orang dan hanya terdiri dari 1 kelompok saja. 

 Setelah kelompok dibagi, selanjutnya dijelaskan teknis penanaman oleh 

masyarakat yang telah dikader dan berperan sebagai koordinator kelompok. 

Kemudian setiap orang di kelompok dibagi-bagi tugas, seperti: 2 orang pembawa tali 

pengatur jarak tanaman, 2 atau 3 orang pembawa tugal, dan selebihnya penanam. 

Setelah itu, setiap kelompok dibagikan peralatan penanaman dan menuju ke lokasi 

penanaman dengan membawa bibit/benih di ember masing-masing. Bibit/benih 

sisanya dibawa oleh kelompok pendistribusi bibit/benih. 

 

 



  

28 
 

E. Pelaksanaan Penanaman 

 Setelah tiba dilokasi, kelompok-kelompok penanam segera disebar. Dimulai dari 

titik awal penanaman, tali direntang-kan dan ditancapkan di lumpur. Setelah itu, 

kelompok penanam segera menanam bibit/benih di titik-titik yang sudah ditandai. 

Apabila lumpurnya cukup keras, maka terlebih dahulu harus dilubangi oleh pembawa 

tugal. Bila persedian bibit/benih habis, kelompok pendistribusi bibit/benih harus 

segera mendistribusikan bibit/benih ke masing-masing penanaman. Penanaman 

dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu bibit dan benih : 

1. Penanaman dengan benih 

 Pada lokasi penanaman berlumpur lembek atau dalam, sekitar sepertiga dari 

panjang buah/benih (terutama bakau dan tumu) ditancapkan ke dalam lumpur 

secara tegak dengan bakal kecambah menghadap keatas. Pada lokasi penanaman 

berlumpur agak keras, terlebih dahulu dibuat lubang baru buah/benih dimasukkan 

kedalam lubang secara tegak. Setelah itu lubang ditutup kembali dengan tangan 

sehingga benih dapat berdiri tegak dengan baik. Apabila ingin memasang ajir sebagai 

tanda adanya tanaman baru, maka ajir ditanam disamping buah/benih. Untuk 

melindungi buah agar tidak hanyut terbawa ombak, sebaiknya buah diikatkan pada 

ajir. 

 

Gambar 2.13 bakal mangrove 
Sumber : panduan penanaman mangrove perhutani, 2009 

Setelah buah ditanam, terutama di daerah terbuka, sebaiknya dinaungi atau 

diberi penutup dengan pakispakisan, piyai, daun nipah, ranting atau lainnya. Hal ini 

untuk menghindari sengatan matahari langsung (sesuai dengan sifatnya yang 

toleran) dan untuk menghindari serangan ketam/kepiting. Apabila terkena matahari 

langsung sebagian buah akan kering. Ketam/kepiting biasanya mengganggu tanaman 

apabila penanaman dilakukan di daerah pertambakan. Penanaman buah tanpa 
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naungan biasanya dilakukan diareal yang tidak terbuka sama sekali. Secara umum 

terdapat kelebihan dan kekurangan penanaman dengan dan tanpa naungan. 

 

Tabel 2.2 bibit mangrove 
Sumber : panduan penanaman mangrove perhutani, 2009 

2. Penanaman dengan bibit 

 Penanaman dengan bibit Penanaman dengan bibit sebaiknya membuat lubang 

terlebih dahulu. Kantong plastik atau botol air mineral bekas dilepaskan secara hati-

hati agar tidak merusak perakarannya. Kantong plastik atau botol ini dikumpulkan 

untuk digunakan lagi pada kegiatan pembibitan selanjutnya. Bibit dimasukkan 

kedalam lubang secara tegak sebatas leher akar dan ditutup kembali dengan lumpur. 

Bila ingin memasang ajir sebagai tanda adanya tanaman baru, maka ajir ditanam 

disamping bibit. Bila untuk melindungi bibit agar tidak hanyut dibawa ombak, bibit 

diikatkan pada ajir.  

 

Gambar 2.14 penanaman mangrove 
Sumber : panduan penanaman mangrove perhutani, 2009 

 Secara umum terdapat kelebihan dan kekurangan penanaman mangrove melaui 

bibit dan benih. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.  
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Tabel 2.3  faktor penentu tumbuh mangrove 
Sumber : panduan penanaman mangrove perhutani, 2009 

F. Tingkat Keberhasilan Tumbuh  

 Tingkat keberhasilan tumbuh Penanaman melalui bibit umumnya akan 

menghasilkan tingkat keberhasilan yang tinggi dibandingkan melalui buah. 

Penanaman melalui buah yang baru dipetik atau dipungut dan langsung ditanam 

umumnya akan menghasilkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan 

buah yang sudah disimpan lebih dari beberapa hari. Berikut disajikan tingkat persen 

tumbuh tanaman (Mulia dan Sumardjani dalam Khazali, dkk, 1996). 

 

Tabel 2.4 presentase bibit mangrove 
Sumber : panduan penanaman mangrove perhutani, 2009 

6. Manfaat Mangrove 

Mangrove merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan yang penting 

diwilayah pesisir dan lautan. Secara lebih terperinci, fungsi bio-ekologi dan sosio-

ekonomis dari hutan mangrove menurut Purnobasuki (2005) dijabarkan sebagai 

berikut : 

A. Tempat pemijahan (Nursery Ground) 

Ekosistem mangrove terkenal sebagai bahan organik, yang merupakan mata 

rantai makanan di daerah pantai. Serasah daun mangrove yang subur dan berjatuhan 

di perairan sekitarnya diubah oleh mikroorganisme (terutama kepiting) dan 

mikroorganisme pengurai menjadi detritus, berubah menjadi bioplankton yang 

dimakan oleh binatang-binatang laut. Dengan demikian di lingkungan mangrove kaya 

akan zat nutrisi bagi ikan-ikan dan udang yang hidup di habitat tersebut. 
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B. Tempat berlindung fauna  

Mangrove dengan tajuknya yang rata dan rapat, serta selalu hijau dan 

membentuk lapisan yang berbaris di sepanjang pantai merupakan tempat yang disukai 

oleh burung-burung besar sebagai tempat membuat sarang dan bertelur. Banyak jenis 

burung yang memanfaatkan mangrove sebagai sarangnya. 

C. Habitat alami yang membentuk keseimbangan ekologi  

Dalam lingkungan hutan mangrove terdapat beraneka macam biota yang satu 

dengan lainnya saling berinteraksi dalam kehidupannya. Dalam keadaan alami 

karagaman biota tersebut membentuk suatu keseimbangan, terutama kesimbangan 

antara prey (mangsa) dengan predator (pemangsa). Secara ekologi keseimbangan ini 

harus dijaga agar kehidupan alami dapat berjalan apa adanya. Namun dengan 

hilangnya salah satu komponen akan mengganggu keseimbangan tersebut dan pada 

akhirnya menuju pada rusaknya ekosistem hutan mangrove secara keseluruhan.  

D. Perlindungan pantai terhadap bahaya abrasi  

Sistem perakaran mangrove yang rapat dan terpancang sebagai jangkar, dapat 

berfungsi untuk meredam gempuran gelombang laut dan ombak, serta cengkeraman 

akar yang menancap pada tanah dapat menahan lepasnya partikel-pertikel tanah. 

Dengan demikian bahaya abrasi atau erosi oleh gelombang laut dapat dicegah. 

E. Perangkap sedimen  

Sistem perakaran mangrove juga efektif dalam menangkap partikel-partikel 

tanah yang berasal dari hasil erosi di sebelah hulu. Perakaran mangrove menangkap 

partikel-partikel tanah tersebut dan mengendapkannya. Dengan demikian akan 

terjadi suatu kondisi di mana endapan lumpur tidak hanyut oleh arus gelombang laut.  

F. Penyerap bahan pencemaran  

Tumbuhan mangrove yang tumbuh di sekitar perkotaan atau pusat pemukiman 

dan jalan perhubungan dapat berfungsi sebagai penyerap bahan pencemaran, gas 

buangan kendaraan, industri, dan sebagainya. Bahan buangan industry yang dibuang 

melalui sungai akan terbawa ke muara dan tersaring oleh perakaran mangrove. 

G. Penahan angin laut  

Jajaran tegakan mangrove yang tumbuh di pantai, melindungi pemukiman 

nelayan di sebelahnya (kearah daratan) dari hembusan angin yang kencang. Angin laut 

yang bertiup kencang kearah daratan dapat ditahan oleh lapisan hutan mangrove dan 

dibelokkan kearah atas. Dengan demikian pemukiman di belakang hutan mangrove 

tersebut akan terletak di belakang bayangan angina (leeding area). Pemukiman 

terlindungi dari hembusan angin yang kencang.  

 

 

 



  

32 
 

H. Sumber bahan obat  

Sebagian besar dari tumbuhan mangrove bermanfaat sebagai bahan obat. Ekstrak 

dan bahan mentah dari mangrove telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir 

untuk keperluan obat-obatan alamiah. Campuran senyawa kimia bahan alam oleh para 

ahli kimia dikenal sebagai pharmacopoeia. Sejumlah tumbuhan mangrove dan 

tumbuhan asosiasinya digunakan pula sebagai bahan tradisional insektisida dan 

pestisida. 

Tabel 2.1 Produk yang Dihasilkan Mangrove Saenger dkk (1983) dalam Noor dkk 

(2006) : 

Kategori Tipe pemanfaatan Contoh jenis yang dimanfaatkan 

Bahan bakar: - kayu bakar  

- arang kayu  

- alcohol 

sebagian besar jenis pohon sebagian 

besar jenis pohon 

Nypa fruticans 

 - kayu, kayu tiang 

 

- jembatan - bantalan rel KA  

 

– pertambangan 

- pembuatan perahu  

 

- alas dok  

- tiang bangunan  

- lantai  

 

 

- atap  

- alas lantai  

- pagar, pipa  

- papan  

- lem 

Bruguiera, Rhizophora spp.  

Bruguiera, Rhizophora spp. 

Rhizophora, Ceriops spp. 

Bruguiera, Rhizophora spp.  

Livistona saribus,  

Lumnitzera  

Lumnitzera spp.  

Rhizophora, Bruguiera spp. 

Oncosperma tigillaria  

Nypa fruticans,  

Acrostichum speciosum 

Cyperus malaccensis, 

Eleocharis dulcis 

Scolopia macrophylla 

terutama Rhizophoraceae 

Cycas rumphii 

Perikanan - tiang pancing  

 

- pelampung  

- perekat jala  

- tali  

 

- jangkar  

 

- penahan perahu 

 

Ceriops spp. 

Dolichandrone spathacea, 

S. alba 

Rhizophoraceae 

Stenochlaena palustris, H. 

tiliaceus 

Pemphis acidula, 

Rhizophora apiculata 

Atuna racemosa, Osbornia 

octodonta 

Tabel 2.5 Produk yang Dihasilkan Mangrove  

Sumber : panduan penanaman mangrove perhutani, 2009 

2.3 Teori Pendekatan Rancangan 

Pada perancangan Pusat Konservasi Mangrove ini menggunakan pendekatan 

Ekologi Arsitektur. Berikut definisi dan penjelasan tentang arsitektur ekologi kemudian 
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diambil kesimpulan untuk mendapatkan definisi, prinsip, serta penerapan arsitektur 

ekologi pada desain. 

2.3.1. Pengertian Ekologi Arsitektur 

Ekologi Arsitektur adalah keselarasan antara bangunan dengan alam sekitarnya, 

mulai dari Atmosfer, biosfer, Lithosfer serta komunitas. Unsur-unsur ini berjalan 

harmonis menghasilkan kenyaman, kemanan, keindahan serta ketertarikan.  

Ekologi memiliki arti lingkungan (lingkungan yang terpelihara mulai dari 

Atmosfer, Biosfer, dan Lithosper), sedangkan Arsitektur adalah suatu bentuk atau masa, 

atau juga tata ruang yang terencana secara fungsional yang direncanakan oleh artapakk 

serta disiplin ilmu lain yang terlibat di dalamnya, maka Ekologi Arsitektur adalah segala 

sesuatu yang berhubungan dengan tidak hanya bentuk masa bangunan, material, tata 

ruang ataupun nilai kearifan lokal yang ada, namun juga kepedulian terhadap bangunan 

tersebut, fungsi dari pada bangunan tersebut, pengelolan dan perawatan. 

Selain definisi umum di atas, terdapat juga pengertian ekologi arsitektur yang 

dikemukan oleh beberapa ahli (wiring, 2017). Beberapa diantaranya sebagai berikut :  

A. Menurut Metallinou (2006), ekologi pada rancangan arsitektur merupakan rancangan 

bangunan - bangunan yang menekankan pada suatu kesadaran untuk memutuskan 

konsep rancangan bangunan yang menghargai pentingnyakeberlangsungan ekositim di 

alam. Konsep rancangan arsitektur seperti ini diharapkan mampu melindungi alam 

dari kerusakan. 

B. Hein Frick (1998), eko-arsitektur tidak menentukan apa yang seharusnya terjadi 

dalam arsitektur, karena tidak ada sifat khas yang mengikat sebagai standar. namun 

mencakup keselarasan antara manusia danalam. Eko-arsitektur mengandung juga 

dimensi waktu, alam, sosio-kultural, ruang dan teknik bangunan. 

C. Yu SIng (2006), I design, Ecological design, is bioclimatic design, design with 

theclimate of the locality, and lowenergy design. Yeang menekankan pada kondisi 

ekologi setempat, iklim makro dan mikro, kondisi tapak, program bangunan,konsep 

design dan sistem yangtanggap pada iklim, penggunan energi yang rendah, diawali 

dengan upaya perancangan dengan mempertimbangkan bentuk, konfigurasi, fasad, 

orientasi bangunan, vegetasi, ventilasi alami, dan warna. 

2.3.2. Prinsip Ekologi Arsitektur Yu Sing 

Pada perancangan Pusat Konservasi Mangrove prinsip yang digunakan adalah 

prinsip Ekologi Arsitektur milik Yu SIng dimana Ekologi Arsitektur menekankan pada 

integrasi kondisi ekologi setempat, iklim makro dan mikro, kondisi tapak, program 

bangunan, konsep design dan sistem yang tanggap pada iklim, penggunan energi yang 

ramah lingkungan.  

Desain ekologi adalah proses desain di mana desainer komprensif meminimalkan 

efek samping yang harus diantisipasi bahwa produk dari proses desain ada pada ekosistem 
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bumi dan sumber daya. Adapun teori dari prinsip perancangan Ecologial Design tersebut 

adalah: 

a. Hemat Energi adalah meminimalisir pemborosan energi dengan menerapkan 

penghematan energi terhadap bangunan semaksimal mungkin. 

b. Integrasi fisik dengan karakter fisik ekologi setempat, meliputi keadaan tanah, 

topografi, air tanah, vegetasi, iklim dan sebagainya. 

c. Integrasi sistem-sistem dengan proses alam, meliputi: cara penggunaan air, 

pengolahan dan pembuangan limbah cair, sistem pembuangan dari bangunan dan 

pelepasan panas dari bangunan dan sebagainya. 

d. Integrasi penggunaan sumber daya yang mencakup penggunaan sumber daya alam 

yang berkelanjutan. 

e. Pengudaraan natural adalah memanfaatkan pengahawaan yang alami kedalam 

bangunan. 

f. Tanggap orientasi matahari adalah Respon terhadap orientasi matahari menjadikan 

bangunan mendapatkan cahaya yang maksimal kedalam ruangan, serta dapat 

meminimalisir cahaya yang berlebihan. 

g. Humanisme adalah menciptakan kenyamanan terhadap bangunan dan mengajak 

pengguna untuk meyadari dan ikut serta terhadap penghematan energi. 

Berikut pengaplikasian prinsip Yu SIng dalam bangunan : 

Prinsip Ekologi Aplikasi dalam Rancangan  

  

Integrasi Fisik 

 

Tatanan masa bangunan mengikuti bentukan tapak 

Tanggap orientasi 

matahari 

 

Arah hadap bangunan, orientasi bangunan akan disesuaikan dengan 

keadaan tapak yang berdasarkan pada iklim pada tapak. 

Memanfaatakan potensi alam seperti pemanfaatan cahaya 

matahari yang diterapkan dalam bentuk panel surya dan 

pemanfaatan angin sebagai penghawaan alami dengan penerapan 

bukaan pada bangunan serta pemanfaatan vegetasi sebagai 

penghawaan alami bangunan 

Pengudaraan 

natural 

 

 Bentukan atap, ventilasi, arah hadap jendela didesaian dengan 

mengoptimalkan potensi angin yang ada pada tapak 

Hemat Energi dan 

integrasi 

sumberdaya 

 

Penggunaan material yang ramah lingkungan yang pada daerah 

pesisir pantai serta penggunaan teknologi yang ramah lingkungan 

sebagai alternatif energi yang tidak terbarui seperti memanfaatkan 

energi alam 
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Humanisme 

 

Fasad dan gaya bangunan memiliki unsur budaya lokal sebagai ciri 

khas kelokalitasan serta memberi kenyamanan pada penghuni 

dengan memperhatikan tata letak rancangan bangunan 

Tabel 2.6 Penerapan Prinsip Ekologi dalam bangunan 

Sumber : panduan penanaman mangrove perhutani, 2009 

 

2.4 Teori Topik dan Objek Arsitektural 

Perancangan Konservasi Magrove mengutamakan landasan konservasi dalam 

fokus perancangan dan kegiatannya mendukung penuh adanya konservasi alam. Dalam 

perancangan Pusat Konservasi Mangrove di Pantai Clungup ini direncanakan ada 3 jenis 

kegiatan, yaitu: konservasi, penelitian/riset, dan wisata. Kemudian untuk menunjang 

kegiatan tersebut Konservasi Mangrove ini terdapat beberapa fasilitas, yaitu: Green 

House sebagai fasilitas konservasi, Laboratorium sebagai fasilitas penelitian, Galeri, dan 

lain sebagainya.  

Selain itu dibutuhkan adanya pemahaman tentang bangunan tepi pantai untuk 

menyesuaikan desain dengan lingkungan sehingga mendukung adanya konservasi alam.  

Berikut ini merupakan penjelasan kajian arsitektural mengenai fasilitas yang tersedia di 

dalam Perancangan Pusat Konservasi Mangrove di Pantai Clungup. 

2.4.1. Karakter Bangunan Tepi Pantai 

Untuk perancangan bangunan yang berda pada tepi pantai memiliki kriteria atau 

ayarat-ayarat yang harus diperhatikan, sebagai upaya untuk melindungi bangunan yang 

berada di kawasan pantai dari gelombang air laut dengan batasan tetap memegang 

prinsip ekologi dan konservasi. Berikut merupakan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi:  

1. Garis Sepadan Pantai 

Berdasarkan  keputusan Mentri Pekerjaan Umum tahun 2007 daratan sepanjang 

tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 

(seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Sehingga untuk melakukan 

perancangan bangunan di lakukan pada jarak 100 meter dari titik pasang tertinggi atau 

lebih. Ketentuan ini diperuntukan untuk memjaga bangunan dari gelombang air 

laut(keamanan). Pada pantai clungup ini, titik pasang tertimggi memiliki jarak kurang 

lebih 3 meter, sedangkan garis pentai dan lebar pasir pada saat surut mencapai kurang 

lebih 5 meter. 
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Gambar 2.15 Garis Sepadan Pantai  
Sumber Gambar: Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 14 No. 3/Denember 3013, hlm. 

95-117 

2. Pencapaian kawasan 

Menurut Ditjen Cipta Karya (2000), jarak antara akses masuk utama untuk 

kendaraan menuju ruang publik minimum 300 meter, sedangkan lebaar minimum untuk 

jalur pejalan kai di sepanjang tepi pantai adalah 3 meter. 

3. Bangunan yang Terbangun 

Menurut  Ditjen Cipta Karya(2000),terdapat syarat-syarat untuk membangunan 

bangunan di tepi pantai antara lain: 

A. Kepadatan bangunan tepi pantai maksimum 25% 

B. Area terbangun untuk pengembangan fasilitas umum utama dangan fasilitas umum 

lainnya maksimum 12Km. 

C. Tinggi bangunan maksimum 15m dari permukaan tanah rata-rata pada area 

terbangun. 

D. Orientasi bangunan dominan menghadap pantai dengan mempertimbangkan tata 

masa bangunan terhadap matahari dan arah angin. 

E. Bangunan di area sepadan pantai diusahakan hanya berupa tempat ibadah, bangunan 

penjaga pantai, fasilitas umum (MCK), dan bangunan tanpa dinding, dengan luas 

maksimum pemagaran 50m2/unit. 

F. Dilakukan pemagaran pada area terbangun jika diinginkan, dengan tinggi maksimum 

1meter. 

G. Jenis bahan yang digunakan pada bangunan di tepi pantai ada 3 antara lain: kayu, 

beton dan baja. Masing-masing bahan tersebut memiliki keuntungan dan dan kerugian 

tersendiri, yaitu: 

 

Kayu Beton Baja 

keuntungan kerugian keuntungan kerugian keuntungan kerugian 

-Ringan 

-Mudah 

dikerjakan 

-Mudah 

keropos 

-Bentang 

terbatas 

-Tahan lama 

-Tehan 

terhadap 

penyakit 

-Pengujian 

memerlukan 

keahlian 

-Kekuatan 

tinggi 

-Bentang 

panjang 

-Mudah 

berkarat 

-Harus 

diberi 
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-Tampilan 

menarik 

-Dapat 

mengapung 

-Dapat 

dibentuk 

-Bentang 

panjang 

lapisanpe

lindung 

-

Pengerja

an 

fabrikasi 

Tabel 2.7 Keuntungan dan kerugian yang digunakan pada bangunan di tepi pantai  
Sumber : Triadmojo 2003  

Dalam penerapan pada rancangan Konservasi Mangrove ini lebih mengutamakan 

prinsip ekologi sebagai dasar pendekatan rancangannya, sehingga pemilihan material 

mengutamakan materil alami seperti kayu. Akan tetapi karena pertimbangangan 

kenyamanan, keamanan dan kebutuhan jangka panjang maka pemakaian material 

dipadukan sesuai dengan kebutuhan dari fungsi dan lokasi bangunan. 

4. Pengolahan Tapak Pada Kawasan Pantai 

Pengolahan tapak pada kawasan Pantai Clungup ini di tujukan untuk penataan 

lingkungan yang didasarkan atas pola tata ruang kawasan tersebut dan susunan bangunan 

dengan memperhatikan unsur fungsi, bentuk-bentuk kegiatan, etika dan sebagainya. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengolahan tapak : 

A. Faktor Alam 

 Faktor ini berhubungan dengan hal-hal alami, yaitu: 

a. Topografi, dilakukan guna untuk pengetahui kondisi tanah pada tapak terutama 

konturnya. 

b. Bentuk lahan, dialakukan untuk mengetahui struktur lapisan tanah yang digunakan 

untuk menentukan kelayakan mendirikan bangunan. 

c. Vegetasi, dilakukan sebagai upaya untuk membantu menciptakan pola vegetasi 

berupa area hijau dengan banyak jenis vegetasi. 

d. Tanah, dapat di klasifikasikan menurut jenis-jenis dan dan pengolahannya. 

e. Hidrologi, dilakukan untuk mengetahiu pola drainase pada tapak yang menunjang 

kegiatan-kegiatan pada tapak. 

f. Iklim, dilakukan untuk mengetahui orientasi matahari, arah dan kecepatan angin, 

kelembaban dan curah hujan. 

B. Faktor kultur 

 Dapat dipengaruhi oleh: 

a. Tata guna lahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah kawasan 

b. Adanya keterkaitan dengan lingkungan sekitar dan pencapaian menuju kawasan 

c. Keadatan dan penzoningan 

d. Utilitas kawasan 

e. Bangunan-bangunan yang ada dapat mempengaruhi pola penataan kawsana 

f. Pola lalu lintas yang berhubungan langsunag denagan tapak 

C. Faktor estetis 



  

38 
 

 Dapat dipengaruhi oleh: 

a. Bentuk-bentuk alam yang dipertahankan sebagai view yang menarik 

b. Pola ruang pada kawasan 

c. Faktor visual dalam perancangan tapak 

 

2.4.2. Persyaratan Ruang 

Pada Bab persyaratan ruang akan dibagi menjadi 2 yaitu Fasilitas Utama dan 

Fasilitas Umum. Berikut penjabaranya: 

A. Fasilitas utama perancangan Pusat Konservasi Mangrove : 

1. Area Mangrove 

Area mangrove adalah area dimana konservasi mangrove berlangsung. Pada area 

ini kegiatan penanaman dan pengawasan dilakukan. Pada perancangan pusat konservasi 

mangrove clungup area ini akan tetap dipertahankan dan ditambahkan beberapa fasilitas 

seperti gardu pandang, green house, rain water collection dan mangrove track yang akan 

memudahkan akses.   

Area mangrove Pantai Clungup memiliki luasan sekitar 20 Ha dan memiliki 

beberapa jenis spesies mangrove yang tumbuh pada area mangrove clungup ini, di 

antaranya di daerah dekat bibir pantai searah dengan aliran sungai, ditemukan tiga 

spesies yaitu R. apiculata, S. Alba dan C. Tagal. Dekat dengan muara sungai Banyu Abang 

dan berdekatan dengan pemukiman penduduk, ditemukan dua spesies yaitu R. Apiculata 

dan C. Tagal. Berikut zonasi area mangrove : 

 

2.16 Gambar Area Mangrove  
Sumber : panduan penanaman mangrove perhutani, 2009 

2. Green House 

Green house adalah sebuah bangunan kontruksi yang berfungsi untuk 

menghindari dan memanipulasi kondisi lingkungan agar tercipta kondisi lingkungan yang 
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dikehendaki dalam pemeliharaan tanaman. Green House disebut juga "Rumah Kaca", 

karena kebanyakan dibuat dari bahan yang tembus cahaya seperti kaca, achrilic, plastik 

dan sejenisnya. 

Pada perancangan pusat konservasi mangrove green house berfungsi sebagai 

wadah penunjang budidaya dan pelestarian mangrove sehingga budidaya mangrove dapat 

berjalan dengan maksimal. Pertumbuhan mangrove sangat dipengaruhi oleh besarnya 

sinar matahari yang diterima dan kondisi lingkungan yang ada. Nantinya mangrove muda 

akan dikembangbiakan di dalam green house dan bijinya akan disimpan pada gudang 

benih. Ada beberapa bentuk green house diantaranya : 

 

Gambar 2.17 macam-macam bentuk green house 
Sumber : panduan penanaman mangrove perhutani, 2009 

Ketentuan Greenhouse yaitu memiliki ketinggian tepi minimum 1.7 m dengan 

tinggi atap segitiga minimum 2.4 m. Tinggi banguan harus sama dengan tinggi tepian atap 

ditambah ¼ lebar bangunan dan memiliki tinggi talang air 2.8 m – 3 m untuk atap (multi 

span). Tepian atap minimal berjarak 10 cm dari ketinggian tanaman. Material penutup 

bisa berupa kaca, plastik polyethylene, serat kaca (fiberglass), plastik gelombang 

lembaran, kasa (screen). 
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Gambar 2.18 Standar green house 
Sumber : panduan penanaman mangrove perhutani, 2009 

3. Gardu Pandang 

Gardu pandang adalah sebuah bangunan (menara) yang berfungsi untuk mengamati 

objek yang berada jauh dari tempat asal pengamatan. Gardu pandang disini berfungsi 

untuk mengamati kawasan mangrove clungup dan sebagai tempat berfoto bagi 

pengunjung pada jam – jam tertetu. Gardu pandang nantinya akan di letakan di titik 

tertentu sebagai fasilitas pengawasan dan wisata mangrove Clungup. Berikut contoh 

gardu pandang : 

 

Gambar 2.19 Gardu pandang 
Sumber : seputarsemarang.com 

B. Fasilitas Pendukung 

Fasilitas Pendukung Pusat Konservasi Mangrove adalah : 

a) Gazebo dan Rain water collection   
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Gazebo adalah salah satu fasilitas dengan ruang-ruang terbuka sebagai alternatif 

tempat berkumpul dan melakukan kegiatan santai bersama, banyak juga yang menyebut 

saung karena digunakan untuk tempat santai.   

Gazebo ini diarahkan sebagai tempat istirahat bagi para pengunjung yang bermaksud 

untuk mengelilingi kawasan mangrove, sehingga gazebo disebar di beberapa spot 

menyesuaikan dengan kebutuhan. Selain berfungsi sebagai tempat istirahat gazebo ini 

juga berfungsi sebagai penangkap air hujan atau rain water collection. Nantinya air 

hujan yang tertampung akan dimanfaatkan sebagai air minum atau lainya yang akan 

diproses melalui tahap penyaringan sehingga dapat digunakan. Pemilihan spot tidak 

hanya didasarkan pada standar kemampuan jalan seseorang juga mempertimbangkan 

aspek keindahan lingkungan sekitar. Berikut adalah persyaratan ruang Gazebo : 

 

Gambar 2.20 gambaran Gazebo 
Sumber : Studi Banding 

b) Boardwalk    

Boardwalk adalah fasilitas berupa jalan atau jalur sirkulasi yang dibangun dengan 

bahan material alami maupun buatan yang bertujuan sebagai sarana dalam menjelajahi 

hutan mangrove. Mangrove track didesain sedemikian rupa sehingga dapat digunakan 

dengan nyaman. Berikut persyaratan ruang Mangrove Track :  



  

42 
 

 

 

c) Toko Souvenir  

Sesuai dengan fungsi toko pada umumnya yaitu kios atau sebuah ruang yang 

digunakan untuk menjajakan barang dagangan. Pada perancangan pusat konservasi 

mangrove ini toko souvenir digunakan untuk menjajakan barang-barang hasil dari produk 

souvenir yang dibuat oleh masyarakat setempat berupa souvenir khas malang selatan 

khususnya yang berbahan dasar Mangrove seperti barang jadi, barang setengah jadi dan 

lain-lain sehingga dapat membantu ekonomi masyarakat lokal. Berikut persyaratan ruang 

toko souvenir berikut gambaran standar penataan barang pada toko souvenir :  

 

 

d) Cafetaria 

Cafetaria pada Perancangan Pusat Konservasi ini berpusat pada salah satu area yang 

memungkinkan untuk diletakkan Cafetaria. Di dalam restoran nanitnya akan di sediakan 

berbagai kuliner khas jawa timur yang dijual oleh masyarakat lokal setempat. Sehingga 

Gambar 2.21 Persyaratan jarack jogging track 
Sumber : Neufert Architect Data 

 Gambar 2.22 persyratan souvenir 
Sumber : Neufert Architect Data, 
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adanya cafeteria diharapkan dapat membantu perekonomian lokal. Berikut persyaratan 

restoran : 

 

 

e) Mushola 

Musholla digunakan sebagai penunjang aktivitas dari pengguna ekowisata mangrove 

ini. Sebagai tempat ibadah, musholla diletakkan di beberapa spot misalnya dekat dengan 

parkir dan diantara gazebo. Hal ini dikarenakan kawasan Ekowisata mangrove ini cukup 

luas sehingga diperlukan tidak hanya satu musholla dalam hal memenuhi kebutuhan 

pengguna. 

 

 

 

 

 Gambar 2.23 Cafétaria 
Sumber : Neufert Architect Data, 

 Gambar 2.24 Dimensi  
Sumber : Neufert Architect Data, 
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6. Ruang Informasi  

Pusat informasi berfungsi memberikan informasi mengenai kegiatan pada Pusat 

Konservasi, kegiatan penelitian yang berlangsung dan informasi mengenai area kawasan 

konservasi seperti peta dan data – data mengenai konservasi mangrove.  

 

 

 

7. Kantor Pengelola  

Kantor pengelola merupakan sarana bagi karyawan pada Perancangan Konservasi 

Mangrove dalam mengelola mangrove. Kantor pada Perancangan pusat konservasi ini 

berfungsi sebagai wadah karyawan untuk berkerja, menyimpan dokumen dan berkas – 

berkas yang terkait dengan kegiatan konservasi. Adapun standar ruang adalah sebagai 

berikut: 

 

 

2.5 Teori Integrasi Keislaman 

Kajian integrasi islam diperlukan sebagai batasan dan pedoman dalam mengkaji 

objek rancangan. Dalam hal ini sebuah rancangan memiliki dasar dan landasan yang 

 Gambar 2.25 ruang informasi 
Sumber : Neufert Architect Data, 

 Gambar 2.26 kantor pengelola 
Sumber : Neufert Architect Data, 
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sesuai dengan literatur berupa Al-Qur’an dan Al-Hadist. Sehingga pada rancangan dapat 

memberikan kemanfaatan dan meninimalkan dampak negatif pada perancangan. 

 

2.5.1. Integrasi Keislaman pada Objek 

Alam merupakan karunia Allah yang harus kita jaga kelestariannya. Kita harus 

bisa menjaga kelestarian alam agar dapat dinikmati oleh generasi masa depan. 

Mengekploitasi alam secara berlebihan dapat menyababkan rusaknya alam. Sebagai 

seorang muslim, kita harus menghindari tindakan itu untuk tetap menjaga kelestarian 

alam yang merupakan karunia Allah SWT. 

Islam adalah rahmatan lil alamin, yang mana syari'atnya tidak hanya untuk umat 

islam saja tapi bagi semesta alam sebagai Rahmat dari Allah. Muhammad sebagai rahmat 

untuk seluruh alam. Yakni Allah telah memgutusnya untuk menjadi rahmat bagi mereka 

semuanya. Maka barang siapa menerima rahmat ini dan mensyukuri nikmat ini, pasti dia 

akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Tetapi barangsiapa menolak rahmat ini dan 

menentangnya, pasti dia akan merugi di dunia dan di akhirat" 

Rahmat ini meliputi seluruhnya. Termasuk alam ini, maka islam mengajarkan 

untuk mencintai alam dan menjaganya, serta melarang berbuat berbagai kerusakan di 

muka bumi. Maka dari itu Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi dan 

itu semua adalah bentuk dalam rangka beribadah kepada Allah. Allah berfirman: 

 “Sayangilah yang ada di bumi niscaya semua yang ada di langit akan menyayangi kalian” 

(HR. Imam Thabrani) 

  “Barang siapa menghidupkan suatu bumi yang mati, maka bumi itu baginya” 

(H.R. at-Tirmizi dari Jabir bin Abdullah No. 1300) 

Kandungan dari hadist diatas adalah nabi Muhammmad SAW melalui Al-Qur’an 

dan hadist mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan kelangsungan kehidupan 

manusia dari ketergantungannya kepada lingkungan alam. 

Dalam bab menjaga dan melestarikan lingkungan adalah kebersihan dan 

menyayangi semua makhluk Allah. Kebersihan, merupakan cermin keimanan seseorang 

terhadap sang Khalik. Rasa cinta kasih sayang sudah menjadi kebutuhan pokok manusia 

dalam kehidupannya kita juga harus peka terhadap keadaan alam disekitar kita. Kita 

harus bisa menghidupkannya Demi generasi masa depan kita.  

Hal ini diwujudkan dalam Perancangan Konservasi Mangrove, yang di dalamnya 

terdapat kegiatan pelestarian mangrove dan melibatkan peranan masyarakat. Sehigga 

dapat terciptanya kelestarian lingkugan.  Tidak hanya itu, penggunaan material yang 

tepat guna turut menjaga lingkungan tetap lestari. Pendekatan yang diambil dalam 

Perancangan Pusat Konservasi yaitu Ekologi Arsitektur juga menerapkan keintegrasian 

keislaman. Kerena pendekatan Ekologi arsitektur adalah pendekatan yang meminimalisir 

dampak pada lingkungan sekitar dengan menggunakan prinsip pelestarian alam dan 



  

46 
 

menjaga lingkungan. Sehingga sangat tepat dalam Perancangan Pusat Konservasi 

Mangrove. 

 

2.5.2. Integrasi pada Pendekatan  

Dalam perancangan Pusat Konservasi Mangrove yaitu dengan pendekatan Ekologi 

Arsitektur bukanlah tanpa pertimbangan. Pada Al-qur’an yang dikutip dimana sebagai 

acuan dalam perancangan, yang berbunyi :  

 Sehingga muncul tema yang sesuai dengan perancangan, pemelihan tema Ekologi 

yaitu dijelaskan dalam islam berhubungan dengan Ekologi Arsitektur sebagai berikut : 

“ (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau 

dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi 

(seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha 

Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. “ (Q.S. Ayat 191) 

Penjelasan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir kerangan Imam Asy Syafi’i tentang 

firman Allah bahwa telah Kami jelaskan kepada manusia mengenai apa yang terdapat di 

dalamnya dengan membuat berbagai perumpaan. Karena dalam perumpaan itu 

mendekatkan makna kepada fikiran. Sehubungan dalam perancangan Pusat Konservasi 

Mangrove dengan pendekatan Ekologi Arsitektur, bahwasanya perumpamaan itu 

diciptakan dari pendekatan Ekologi Arsitektur dengan pengaplikasian berupa bangunan 

Pusat Konservasi Mangrove yang nantinya digunakan sesuai. 

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk 

(kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan 

untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah 

tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang 

memberi penerangan.”(QS. 31:20) 

Tafsir jalalyn “(Tidaklah kalian perhatikan) hai orang-orang yang diajak bicara, 

tidakkah kalian ketahui (bahwa Allah telah menundukkan untuk kepentingan kalian apa 

yang di langit) yaitu matahari, bulan dan bintang-bintang supaya kalian mengambil 

manfaat daripadanya (dan apa yang di bumi) berupa buah-buahan, sungai-sungai dan 

binatang-binatang (dan menyempurnakan) artinya meluaskan dan menyempurnakan 

(untuk kalian nikmat-Nya lahir) yaitu diberi bentuk yang baik, anggota yang paling 

sempurna dan lain sebagainya (dan batin) berupa pengetahuan dan lain sebagainya. (Dan 

di antara manusia) yakni penduduk Mekah (ada yang membantah tentang keesaan Allah 

tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk) dari Rasul (dan tanpa Kitab yang memberi 

penerangan) yang telah diturunkan oleh Allah, melainkan dia melakukan hal itu hanya 

secara taklid atau mengikut saja”. 

Dapat dilihat dari tafsir diatas bahwasanya pemanfaatan sumberdaya alam sangatlah 

dianjurkan. Sebagai aplikasi dari pemanfaatan alam ini perlu adanya pengetahuan dan 
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teknologi sehingga apa yang telah tersedia di alam dapat berfungsi sebagai mana 

mestinya tanpa merugikan, merusak atau bahkan menghancurkan sumberdaya Alam yang 

telah diberikan oleh Allah. Ayat ini lah kemudian mendasari perancangan Pusat 

Konservasi Mangrove.  

Hubungan integrasi islam dengan pendekatan perancangan antara lain :  

a. Dekat kepada Allah  

Dengan adanya perumpamaan, akan dapat menggugah dan menumbuhkan 

berbagai perasaan ketuhanan. Timbulnya berbagai perasaan tersebut bertemu dengan 

timbulnya perasaan senang terhadap kandungan makna yang terdapat dalam 

perumpamaan itu. Perancangan Konservasi Mangrove dimana pada perancangan tersebut 

menerapkan kajian Islam agar dapat bersinergi dengan alam dan lingkungan sekitar 

terutama kepada Allah. 

b. Memanfaatkan alam  

Memanfaatkan potensi alam yang ada dengan teknologi – teknolgi terbaru untuk 

menjaga dan melestarikan alam. Sehingga mendorong dan memperkuat iman dan syukur 

kepada Allah atas alam semesta ini.  

 

2.6 Studi Banding  

Pada bab studi banding akan menjelaskan objek yang dijadikan studi banding tema 

dan studi banding objek. Berikut penjelasanya: 

 

2.6.1. Studi Banding Tema Ocean Village 

Arsitek : Yu Sing 

Ocean Village adalah sebuah perkampungan yang terletak di Banten, Jawa Barat. 

Tepatnya terletak di Teluk Banten, di sebelah barat laut Jawa, dekat pelabuhan tua 

Karangantu dan kota tua Banten.  

Tapak ini memiliki begitu banyak potensi seperti hutan mangrove di pantai dan 

tambak ikan di sebelahnya. Sebagian dari tapak juga merupakan desa eco yang dimiliki 

oleh Muqoddas Albantani. Lokasi proyek terdiri dari daerah perairan/laut, hutan bakau, 

dan lahan yang sebagian besar merupakan tanggul ikan/kepiting/udang. Ini adalah 

potensi tapak yang akan diperbaiki dan dilestarikan pada proyek ini. 
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Gambar 2.27 Potensi Tapak  
Sumber : www.rumahyusing .blogspot.com 

 

Gambar 2.28 lokasi Tapak  
Sumber : www.rumahyusing.blogspot.com 

Tujuan dari proyek ini adalah untuk menciptakan eco-village dengan perumahan 

yang dirancang untuk mengambang di atas permukaan laut. Melalui proyek ini kita akan 
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diingatkan untuk tidak lupa bahwa kita masih memiliki wilayah perairan yang luas di 

negara ini, dan tidak hanya fokus dengan luas daratan, yang semakin padat dan penuh 

dari hari ke hari. Kawasan ini diharapkan dapat menjadi desa mandiri yang mampu 

memenuhi kebutuhannya sendiri, mulai dari energi, sumber daya alam, pangan, dan 

sebagainya. Ada tiga konsep utama kelestarian lingkungan pada kawasan ini antara lain: 

1. Sistem perumahan yang berkelanjutan 

2. Sistem lingkungan ekologis yang berkelanjutan 

3. Sistem ekowisata yang mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat 

Sistem perumahan yang berkelanjutan adalah sistem yang menyediakan 

perumahan terapung bagi para nelayan sehingga mereka dapat lebih dekat ke laut dan 

tidak lagi berdesak-desakan di daerah kumuh padat seperti sekarang. Sistem rumah 

apung ini dibangun dengan sistem sanitasi dan energi ramah lingkungan. 

Sistem ekologi diterapkan baik pada skala regional maupun skala unit 

perumahan, mulai dari penggunaan kincir angin untuk menghasilkan energi listrik, 

penanaman kembali hutan mangrove, dan menggunakan biogas untuk dapur bersama. 

Sementara untuk mendukung keberlanjutan sistem ekonomi masyarakat selain 

bergantung pada perikanan, pemukiman ini juga memanfaatkan keindahan Teluk Banten 

dengan suasana yang sepi sebagai tempat wisata, serta potensi situs bersejarah kota Tua 

Banten sebagai sejarah dan ekowisata.  

1. Metode Desain 

Dalam proses mendesain pertama menetukan lahan terlebih dahulu yang potesial 

untuk dikembangkan sebagai kampung terapung sampai akhirnya dipilih daerah Teluk 

Banten. Proses desain dilakulan secara paralel mulai dari hal makro ke mikro, makro 

seperti dimulai dari aspek lingkungan, potensi lahan, sampai aspek arsitektur kampung 

terapung itu sendiri.  

Pada saat mengembangkan desain setelah menemukan konsep besar, langsung 

melakukan studi yang dimulai dari masterplan seperti menentukan zonasi dan skema 

aksesibilitas atau sirkulasi. Setelah itu menentukan zonasi seperti pemisahan zona privat 

(hunian), publik (termasuk area konservasi), dan servis (area penting karena limbah 

hunian di atas laut akan dikumpulkan ke darat, dan dioalh atau dilanjutkan ke TPA). 

Skema alternatif tidak dilakukan dalam proyek ini, karena perencanaan kawasan yang 

penting dipikirkan yaitu konsep masterplan secara keseluruhan. Dilanjutkan studi ke 

setiap bentuk fisik arsitektur yang dibuat seharmonis mungkin. 

2. Penerapan prisnip Tema Ekologi Arsitektur 

Dalam merancang sebuah bangunan Yu Sing sangat memperhatikan alam dalam 

menentukan solusi desain. Pada desain Ocean Village mengaplikasikan prinsip – prinsip 

Ekologi Arsitektur pada rancanganya. Berikut adalah penerapan prinsip – prinsip Ekologi 

Arsitektur dan penerapanya:  
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A. Konsep analogi Daun Mengambang 

Perumahan pemukiman ini menggunakan analogi 'daun mengambang' sebagai 

acuan bentuknya. Bentuk analogi daun dipilih mewakili simbol 'hijau dan lestari' dari desa 

ini dan daun juga mewakili kemandirian. Dengan bentuk pola tersebut, desa ini juga 

memiliki tujuan untuk menjadi pemukiman mandiri, yang mampu mencukupi kebutuhan 

energi, sumber daya alam, pangan, dan sebagainya. 

 

Gambar 2.29 analogi daun mengambang ocean village 

Sumber : www.rumahyusing.blogspot.com 

Setiap unit rumah akan memiliki ruang multifungsi (ruang makan / dapur / ruang 

kerja) dan dua kamar tidur bertingkat atau mezzanine. Ada juga kamar mandi dengan 

bukaan (skylight) dan teras. Menggunakan toilet bersama sehingga limbah hasil toilet 

bersama dapat diolah menjadi biogas dan kompos, sedangkan air limbah dapat digunakan 

untuk keperluan penyiraman tanaman. Bangunan-bangunan tersebut dibuat berpanggung 

berbentuk daun, sehingga ruangan di bawahnya dapat dijadikan tempat untuk meletakan 

hasil tangkapan atau meletakkan barang. 

B. Hemat energi dan penggunaan sumberdaya alam 

Proyek ini menggunakan energi alam yang terbarukan sehingga dapat mengurangi 

dampak penggunaan energi yang tak terbarukan. Berikut pemanfaatan sumberdaya alam 

terbarukan yang digunakan pada ocean villageI:  

a) Pemanfaatan sumber daya angin  

Penggunaan turbin angin dan panel surya untuk menghasilkan energi listrik. 

Sumber energi listrik yang dihasilkan dapat digunakan sebagai sumber penerangan dan 
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kebutuhan lainnya. Selain turbin angin berskala besar yang ditempatkan di wilayah 

tertentu, ada juga turbin angin skala kecil yang terbuat dari aluminium yang dapat 

digunakan pada setiap rumah.  

 

Gambar 2.30 Pemanfaatan wind turbin dan solar panel sebagai energi listrik 
Sumber : www.rumahyusing.blogspot.com 

 

Gambar 2.31 Wind turbin 
Sumber : www.rumahyusing.blogspot.com 

 

Gambar 3.2 Peletakan wind turbin 
Sumber : www.rumahyusing.blogspot.com 

b) Pemanfaatan sumber air hujan 

Air hujan memiliki potensi yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk 

mengurangi penggunaan air tanah. Pengelolaan air hujan dengan cara menampung dan 

menggunakannya untuk beberapa keperluan dapat mengurangi penggunaan air tanah 

yang kini mengalami penurunan jumlahnya. Proyek ini meliputi pengelolaan air hujan 
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dalam dua skala. Yang pertama adalah penglolaan air hujan skala besar, dengan 

memanfaatkan menara penyimpanan air di sepanjang pegunungan pada tambak ikan.  

Menara berbentuk heksagonal sebagai payung besar ini juga berfungsi sebagai 

tempat teduh dan menciptakan ruang di bawahnya yang bisa digunakan untuk melakukan 

berbagai aktivitas penghuni. Air yang dikumpulkan dari proses pemanenan ini dapat 

digunakan oleh warga untuk menyirami tanaman dan juga sebagai cadangan air tawar 

untuk kebutuhan hunian.  

 

Gambar 2.33 Gambaran penggunaan Rainwater Harvesting Tower dan pemanfaatanya 
Sumber : www.rumahyusing.blogspot.com 

 

Gambar 2.34 Tower atau menara Hexagonal sebagai penampung air dan tempat meneduh 
Sumber : www.rumahyusing.blogspot.com 

 

Gambar 2.35 Peletakan tower atau menara penangkap air hujan 
Sumber : www.rumahyusing.blogspot.com 

Sementara itu, pengelolaan skala kecil dilakukan dengan mengalirkan air hujan 

yang jatuh dari atap ke tong kayu di masing-masing rumah, yang bisa digunakan untuk 
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mandi, mencuci dan menyiram tanaman. Berikut gambaran sketsa pemanfaatan air 

hujan: 

 

Gambar 2.36 Penampungan air hujan skala kecil 

Sumber : www.rumahyusing.blogspot.com 

c) Pengelolaan air limbah toilet 

Air hitam atau air limbah, yang jika dikelola dengan benar akan mampu 

menghasilkan berbagai energi ramah lingkungan yang terbarukan dan mengurangi 

eksploitasi sumber energi tak terbarukan yang kini semakin menipis. Pengelolaan air 

limbah dapat menghasilkan gas untuk memasak dan dapat menghemat penggunaan 

sumber energi gas alam. Selain itu, biogas juga dapat menghasilkan sumber energi listrik 

yang dapat memenuhi kebutuhan penerangan dalam rumah. Dalam proyek ini, sistem 

pengelolaan pengolahan air limbah menjadi biogas direncanakan secara terpadu dengan 

penggunaan toilet bersama, sehingga pemasangan pipa untuk menghasilkan biogas dapat 

menjadi lebih sederhana dan mudah. Pengolahan limbah sisa biogas bisa dijadikan 

kompos untuk membuahi tanaman di kebun warga. 

 

Gambar 2.37 Proses pemanfaatan air limbah toilet 
Sumber : www.rumahyusing.blogspot.com 

d) Pengelolaan air limbah dari wasatafel 

Air limbah dari wastafel, wastafel dan kamar mandi dapat digunakan kembali 

setelah melalui filter kerikil yang menggunakan proses anaerobik. Air dari hasil filtrasi 

dapat digunakan kembali untuk membilas lemari dan menyiram tanaman. Sampah 

organik di wilayah ini seluruhnya akan dikomposkan. Penggunaan sampah plastik 
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sebanyak mungkin berkurang, sementara jika masih ada sampah plastik, maka harus 

sedapat mungkin didaur ulang ke dalam kerajinan sampah plastik. 

 

Gambar 2.38 Pengelolaan limbah wastafel 

Sumber : www.rumahyusing.blogspot.com 

Untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan, warga disediakan dengan taman-

taman kecil di sepanjang gang-gang penghubung dari cluster perumahan. Tanaman yang 

tumbuh termasuk sayuran untuk pemakaian sehari-hari warga antara lain seperti tomat, 

bayam air, cabai, kemangi, terong, mentimun, selada dan sebagainya. Sedangkan untuk 

bahan makanan lainnya seperti ikan, kepiting dan udang. Bahan makanan tersebut, selain 

memenuhi kebutuhan sehari-hari warga, juga bisa menjadi komoditas jual jika ekses 

produksi. 

Hutan mangrove yang ada di lokasi dilestarikan dan dipertahankan untuk 

menjaga keseimbangan ekologis di daerah tersebut. Sementara itu, bagian hutan bakau 

yang gundul akan ditanam kembali. 

C. Tanggap orientasi matahari dan pengudaraan natural 

Pada setiap bangunan ocean village didesain dengan tanggap orientasi matahari 

dengan menggunakan bentukan atap dan bukaan pada atap sehingga sinar matahari dapat 

memasuki ruangan di dalamnya. Selain pemanfaatan bukaan sebagai masuknya sinar 

matahari, bukaan pada bangunan digunakan sebagai ventilasi silang pada bangunan 

tersebut. 
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Gambar 2.39 studi bentuk bangunan 

Sumber : www.rumahyusing.blogspot.com 

D. Penggunaan material bambu dan batang pohon kelapa 

 Unit perumahan menggunakan bambu sebagai bahan untuk struktur rumah, 

dinding dan lantai. Daun pohon kelapa digunakan sebagai bahan atap. Kedua bahan ini 

berasal dari sumber daya alam. Pada dinding bangunan seluruhnya terbuat dari bambu 

sehingga udara bisa beredar dengan lancar. Sedangkan untuk pintu itu bisa dibuka, 

sehingga ruangan akan menjadi sangat luas saat pintu terbuka dan sangat efektif baik 

sebagai ruang kerja siang hari dan sebagai ruang keluarga di malam hari. 

 

2.6.2. Studi Banding Objek 

1. Aspek Zoning  

A. Beejay Bakau Resort (BJBR) Probolinggo 

Zoning Bejay Bakau Resort Probolinggo dibagi menjadi beberapa beberapa bagian 

seperti wahana rekreasi, ekowisata mangrove dan fasilitas hunian yang berada di 

kawasan mangrove Probolinggo. Berikut peta atau map BJBR: 
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Gambar 2.40 Peta Wisata BJBR 

Sumber : www.bjbr.co.id 

B. Jakarta Mangrove Resort (JMR) Taman Wisata Mangrove 

Jakarta Mangrove Resort memiliki beberapa Zona bagian seperti zona perlindungan 

dan penanaman mangrove, zona fasilitas umum dan zona rekreasi: 

 

Gambar 2.41 Zoning Wisata BJBR 

Sumber : www.bjbr.co.id 

 

 



  

57 
 

2. Aspek Fasilitas 

A. Beejay Bakau Resort (BJBR) Probolinggo 

Bejay Bakau Resort memiliki banyak fasilitas, berikut fasilitas BJBR Probolinggo: 

Fasilitas 

Penginapan  

Fasilitas Penginapan di BJBR 

dibagi menjadai beberapa kelas 

seperti kelas mulai dari junior 

Suite, Executive Bungalow, 

Griya Hinggil 1,2, dan 3 serta 

Griya Hinggil 4 
 

Cycling 

Track 

Fasilitas untuk pengunjung yang 

berjalan kaki maupun yang 

bersepeda untuk mengelilingi 

area mangrove yang ada di BJBR 

 

Restoran 

Fasilitas untuk pengunjung 

beristirahat dan makan 

bersama keluarga, restoran ini 

menjual makanan khas Jawa 

Timur 

 

Penanaman 

Mangrove 

Pada area ini pengujung diajak 

untuk menanam mangrove 

kembali secara bersama – sama, 

biji mangrove sudah disediakan 

oleh pengelola BJBR. 

 

Masjid 

Fasilitas ibadah untuk 

pengunjung yang terletak di 

pinggir pantai. 

 

Gambar 2.42 Fasilitas BJBR 

Sumber : www.bjbr.co.id 
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Toko 

Souvenir 

Pada area ini pengunjung dapat 

membeli souvenir khas yang 

disediakan oleh BJBR. 

 

Wisata 

Kolam 

renang  

Wisata kolam renang untuk 

rekreasi keluarga.  

 

Aula 

serbaguna  

Fasilitas aula untuk pengunjung 

untuk berkumpul atau acara 

tertentu dan aula ini dapat 

disewa secara pribadi. 

 

Foto Spot 

Fasilitas foto spot atau tempat 

berfoto untuk pengunjung. 

BJBR memiliki foto spot yang 

sangat unik yaitu berupa patung 

kuda yang terbuat dari jerami. 

 

 

 

B. akarta Mangrove Resort (JMR) Taman Wisata Mangrove  

Taman Wisata Alam Mangrove memiliki beberapa fasilitas diantaranya : 

Fasilitas 

Penginapan  

Fasilitas Penginapan di JMR 

dibagi menjadai beberapa 

kelas seperti kelas mulai dari 

pondok kemah single, 

keluarga dan eksekutif  
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Cycling 

Track 

Fasilitas untuk pengunjung 

yang berjalan kaki maupun 

yang bersepeda untuk 

mengelilingi area mangrove 

yang ada di JMR 

 

Lesehan 

Fasilitas untuk pengunjung 

beristirahat dan makan 

bersama keluarga. 

 

Penanaman 

Mangrove 

Pada area ini pengujung diajak 

untuk menanam mangrove 

kembali secara bersama – 

sama, biji mangrove sudah 

disediakan oleh pengelola. 

Bibit mangrove telah 

disediakan oleh pengelola dan 

dipatok Rp 150 ribu per pohon. 

Program menanam mangrove 

kerap diminati oleh sekolah, 

universitas, atau perusahaan. 

 

Pos Jaga 

Pos jaga ini berfungsi untuk 

menjaga fasilitas penginapan 

yang ada serta menjaga 

lingkungan sekitar mangrove 

 

Taman 

Bermain 

anak 

Fasilitas taman bermain untuk 

anak – anak dan keluarga 

seperti perosotan dan lain - 

lain 
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Speed Boat  

Fasilitas yang diberikan 

pengunjung agar dapat 

berkeliling hutan mangrove 

dengan speed boat yang telah 

disediakan   

 

 

 

3. Aspek Bentuk dan tampilan  

A. Beejay Bakau Resort (BJBR) Probolinggo 

Beejay Bakau Resort Probolinggo memiliki bentuk bangunan yang unik, 

memadukan antara alam dengan unsur modern seperti material yang digunakan dalam 

bangunan dan bentuk bangunan yang modern. Berikut bentuk dan tampilan BJBR 

Probolinggo: 

 

Interior kamar BJBR yang 

memadukan alam dengan 

sentuhan modern di 

dalamnya.  

 

Material bangunan yang 

memadukan antara 

material alam seperti 

kayu dengan beton. 

Bentuk bangunan 

bungalow memiliki 

bentuk bangunan yang 

tradisional. 

Gambar 2.43 Fasilitas Mangrove Resort 

Sumber : www.jmr.co.id 
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Bentuk bangunan modern 

yang memadukan struktur 

baja antikarat dan kayu 

yag dipadukan dengan 

struktur tenda. Utilitas 

seperti kelistrikan di 

tanamkan pada 

broadwalk tepat 

dibawahnya. 

 

 

B. Jakarta Mangrove Resort (JMR) Taman Wisata Mangrove  

Jakarta Mangrove Resort (JMR) memiliki bentuk bangunan khas, bangunan 

didesain sedemikian rupa sehingga terkesan tradisional didalamnya dan menyatu dengan 

alam. Berikut bentuk dan tampilan Jakarta Mangrove Resort (JMR): 

 

Interior kamar JMR yang 

bernuansa alam 

didalamnya. 

Menggunakan material 

kayu sebagai material 

utama. 

Gambar 2.44 Fasilitas Mangrove Resort 

Sumber : www.bjbr.co.id 
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Bentuk bangunan yang 

khas tradisional dengan 

menggunakan atap sirap 

dan dinding berbahan 

kayu 

 Gambar 2.45 Fasilitas Mangrove Resort 

Sumber : www.jmr.co.id 



 

 63  
 

BAB III 

METODE PERANCANGAN 

Definisi metode berarti suatu cara kerja yang memiliki sistem di dalamnya untuk 

memulai suatu pelaksanaan kegiatan atau penilaian yang berguna untuk mencapai suatu 

tujuan yang telah ditentukan. Di dalam penelitian atau perancangan ini akan didahului 

oleh sebuah metode perancangan yaitu sebuah langkah atau sistem kerja yang akan 

dilakukan oleh peneliti atau perancang dari pra perancangan hingga menemukan rumusan 

konsep perancangan yang akan digunakan di dalam perancangan arsitektur. 

Pada perancangan Pusat Konservasi Mangrove diperlukan sebuah metode 

perancangan guna mempermudah dalam mengembangkan ide rancangan yaitu  

pemaparan secara analisis dan sistematis. Dimana metode tersebut digunakan untuk 

memperjelas bagaimana langkah-langkah tahapan awal perancangan sampai dengan 

tahapan akhir perancangan.  

Metode dasar yang digunakan dalam perancangan Pusat Konservasi Mangrove 

menggunakan metode Linier yang mengacu pada metode Reekie R.Fraser sebagai berikut:  

 

 

 

Brefieng : Terkait dengan inti permasalahan latar belakang dan 

Pengumpulan data serta pengolahan data yang sudah didapat. 

Analysis : Proses penguraian masalah dan pengolahan data berupa hasil 

tanggapan dari data yang terkumpul.   

Synthesis   : Simpulan dari analysis yang dipadukan dengan prinsip dari 

Ekologi Arsitektur berupa solusi yang diwujudkan dalam bentuk 

ide desain. 

Implementation  : merupakan konsep simpulan dari analisis yang disesuaikan 

dengan prinsip pada pendekatan rancangan yang diwakilkan 

berupa gambar arsitektural dan gambar kerja rancangan. 

Communication  : Merupakan tahapan perwujudan dalam desain berupa gambar 

arsitektur, APREB, maket, Animasi dll. 

 

 

B

ri

d

ri

e

d 

COMMUNICATION S A I 

Gambar 3.1 Bagan metode perancangan 

Sumber www.rumahyusing.blogspot.com 
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3.1 Metode Perancangan yang diterapkan 

Metode yang digunakan dalam perancangan Konservasi Mangrove yakni dengan 

menggunakan metode linear yang dipakai oleh Yusing pada perancangan Ocean Village 

dengan penguraian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Persiapan : Terkait dengan pemilihan lokasi, inti permasalahan latar 

belakang dan Pengumpulan data serta pengolahan data yang 

sudah didapat. 

Analisis : Proses penguraian masalah dan pengolahan data berupa hasil 

tanggapan dari data yang terkumpul. Proses analisis dibagi 

menjadi dua yaitu analisis makro dan analisis mikro 

Solusi : Simpulan dari analisis makro dan mikro yang dipadukan 

dengan prinsip dari Ekologi Arsitektur berupa solusi yang 

diwujudkan dalam bentuk ide desain. 

Konsep   : Merupakan pengerucutan simpulan dari solusi yang 

disesuaikan dengan prinsip pada pendekatan rancangan yang 

diwakilkan berupa gambar arsitektural dan gambar kerja 

rancangan. 

Realisasi : Merupakan tahapan perwujudan dalam desain berupa 

APREB, maket, Animasi dll. 

 

 

3.1.1 Persiapan 

Persiapan adalah tahapan awal untuk memulai suatu perancangan yang di 

dalamnya meliputi pemilihan lokasi yang sesuai, ide rancangan dan teknik pengumpulan 

data. 

1. Ide Perancangan 

Ide perancangan yang digunakan dalam Perancangan Pusat Konservasi Mangrove 

dijelaskan sebagai berikut: 

Persiapan Realisasi Analisis Solusi 

Analisis Makro 

Analisis Mikro 

Konsep 

Gambar 3.2 Bagan metode yang diterapkan perancangan 

Sumber www.rumahyusing.blogspot.com 
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A. Adanya ayat di dalam kitab suci al-qur’an yang menjelaskan tentang menjaga 

sumber daya alam yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Menegaskan kembali 

kepada masyarakat dalam sebuah Perancangan Pusat Konservasi Mangrove di Pantai 

Clungup Kabupaten Malang, bahwa tumbuhan mangrove mempunyai manfaat yang 

banyak. “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku 

hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau 

hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya 

dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 

mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak 

kamu ketahui.”. (QS Al Baqarah : 30) 

B. Isu yang menjadi faktor penting dalam merancang Pusat Perancangan Konsevsi 

Mangrove yakni belum adanya perancangan yang mewadahi pelestarian mengenai 

mangrove, isu abrasi dan penurunan kualitas pantai yang diakibatkan dari berbagai faktor 

sehingga perlu adanya perbaikan, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya 

menjaga lingkungan dan kerusakan mangrove yang terus menerus terjadi pada kawasan 

Pantai Clungup. 

C. Pemantapan ide perancangan melalui penelusuran informasi dan data- data 

arsitektural maupun non-arsitektural dari berbagai pustaka dan media sebagai bahan 

perbandingan dalam pemecahan masalah. 

3.1.2 Teknik Pengumpulan data dan Pengolahan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan tergolong menjadi 2 kategori, yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh 

penulis dari sumbernya dengan cara pengamatan dan tercatat. Sedangkan data sekunder 

merupakan data pendukung yang didapat dari refrensi atau pustaka (Marzuki, 2000). 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode sebagai berikut: 

Data yang dikumpulkan dalam proses perancangan pusat konservasi mangrove 

adalah berupa data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil 

observasi pada tapak, sementara data sekunder didapatkan dari penelusuran referensi 

dan data tata ruang dari Badan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Malang.  

1. Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh dengan mengumpulkan data dari lokasi penelitian 

secara langsung pada lokasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua sebagai 

berikut: 

A. Observasi dan Survei 

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui proses pengambilan data 

secara langsung pada lokasi yang dilakukan dengan cara survei tapak. Dengan adanya 

survei tapak maka akan didapatkan data-data yang sesuai dengan fakta di lapangan. 

Dengan malakukan waancara dengan sebagian masyarakat tentang tata ruang dan 
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peruntukan fungsi lahan bangunan. Untuk menunjang menganalisa data topografi pada 

tapak peneliti menggunakan beberapa software seperti sketchup dan google earth untuk 

mendapatkan hasil data yang maksimal. Survei ini berfungsi untuk mendapatkan data 

berupa: 

No Data Hasil 

1 Kondisi Fisik alami 

Topografi 

Batas Tapak 

View 

Vegetasi 

Suhu 

Iklim 

Angin 

Kelembaban 

2 Fisik Binaan 

Tata guna lahan 

Sarana dan prasarana 

Aksesibilitas 

Jaringan utilitas 

3 Aspek Sosial 

Kependudukan 

Kebudayaan masyarakat 

Kegiatan masyarakat 

 

 

B. Dokumentasi  

Metode dokumentasi ini merupakan metode yang melengkapi proses observasi. 

Metode dokumentasi itu sendiri adalah metode yang digunakan untuk mencari data yang 

diperlukan berdasar peristiwa. Dalam perancangan Pusat Konservasi Mangrove ini, 

dokumentasi yang dihasilkan berupa foto menggunakan kamera Handphone sebagai 

media pengambilan gambar. Teknik dokumentasi dilakukan dengan tujuan sebagai 

berikut : 

1. Mendokumentasikan gambaran yang jelas mengenai tapak yang terpilih  

2. Mendokumentasikan mengenai sirkulasi pada tapak  

3. Gambaran kondisi eksisting tapak dan kawasan sekitar tapak 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga hanya perlu mencari 

dan mengumpulkan data. Data sekunder diperoleh dari hasil kajian beberapa pustaka 

atau literatur dari buku, internet, hasil seminar, dan jurnal yang berkaitan dengan objek 

perancangan. data tersebut diantaranya sebagai berikut: 

A. Penelusuran referensi  

Penelusuran referensi dilakukan dengan 2 cara yaitu browsing internet dan studi 

pustaka. Untuk data referensi dari internet peneliti menggunakan alat berupa laptop 

yang didukung dengan koneksi internet untuk memperoleh data hasil browsing internet 

(dunia maya) berupa e-book. Sedangkan studi kepustakaan peneliti memanfaatkan 

Tabel 3.1 Survei dan Hasil data 

Sumber www.rumahyusing.blogspot.com 
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fasilitas yang ada di Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang, sehingga akan diperoleh informasi terkait teori, pendapat para ahli, serta 

peraturan dan kebijakan pemerintah menjadi dasar perencanaan. Data ini meliputi: 

1. Referensi terkait dengan pemanfaatan mangrove, tata cara penanaman 

mangrove, jenis – jenis mangrove, ekosistem mangrove dan abrasi pantai mulai 

dari penyebab terjadinya, dampak yang ditimbulkan dan pencegahanya. 

2. Referensi tentang standar kebutuhan ruang yang dibutuhkan pada perancangan 

Pusat Konservasi Mangrove seperti standar area tanam mangrove dan standar 

kebutuhan ruang. 

3. Referensi tentang kajian integrasi keislaman yang mempunyai keterkaitan 

dengan tema Ekologi Arsitektur dan objek rancangan. 

B. Penelusuran Data Tata Ruang  

Data ini dibutuhkan untuk mengetahui data yang terkait dengan peraturan dan 

ketetapan pemerintah dalam pembangunan, maka nantinya rancangan akan sesuai 

dengan peraturan dan ketetapan yang berlaku. Peraturan yang mengatur tentang 

pembangunan adalah sebagai berikut: 

Penelusuran data dan tata ruang diperoleh melalui Badan Perencanaan Daerah 

(BAPPEDA) Kabupaten Malang. Data yang diperoleh berupa data Rencana Detil Tata Ruang 

berfungsi untuk mengetahui peruntukan lahan pada tapak, penzoningan atau zonasi ruang 

pada tapak, sarana infrastruktur yang telah ada ataupun yang direncanakan pada 

kawasan sekitar tapak perancangan, dan hal-hal terkait lainnya. Data yang diperoleh ini 

nantinya akan menjadi pertimbangan peneliti dalam melakukan analisis rancangan untuk 

memperoleh konsep perancangan yang maksimal tanpa harus merusak atau merubah 

tatanan atau aturan yang telah ditetapkan / tertuang pada RDTR. 

C. Studi Banding  

Studi ini dilakukan untuk mendapatkan data dari bangunan yang sama baik secara 

fisik maupun kegunaannya. Data tersebut akan digunakan sebagai salah satu contoh dan 

acuan standar dalam merancang objek perancangan. Studi banding dilakukan pada 

bangunan yaitu Beejay Bakau Resort (BJBR) Probolinggo dan Jakarta Mangrove Resort 

(JMR). Data yang dikaji pada studi banding objek meliputi zoning, sirkulasi, fasilitas serta 

bentuk bangunan.  

Sedangkan studi banding pendekatan rancangan adalah Ocean Village Banten. 

Data yang dikaji pada studi banding pendekatan meliputi tahapan perancangan dan 

kesesuaian pendekatan dengan hasil rancangan.  

3.2   Analisis dan Solusi  

Analisis dalam perancangan arsitektur merupakan hal yang sangat penting. 

Analisis adalah proses penguraian masalah dan penyederhanaan data ke dalam bentuk 

yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Semua tahapan analisis nantinya akan 
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dikaitkan dengan pendekkatan perancangan yaitu Ekologi Arsitektur. Untuk menunjang 

proses analisis peneliti menggunakan software skecthup dan coreldraw sehingga proses 

analisis berjalan maksimal. 

Proses analisis pada tahap ini diawali dengan analisis makro. Analisis Makro 

adalah proses analisis tapak dan lingkungan yang menghasilkan beberapa zoning seperti 

zoning privat, publik dan servis, selain zoning analisis tapak ini juga mengahasilkan 

penggunaan energi ramah lingkungan pada bangunan, penggunaan material yang ekologis 

sebagai acuan desain untuk tahap berikutnya.  

Setelah Analisis Makro dilakuakan lalu dilanjutkan dengan Analisis Mikro. Analisis 

Mikro adalah proses analisis yang berkaitan dengan bangunan. Pada analisis Mikro 

terdapat beberapa analisis yaitu analisis fungsi, analisis aktivitas, analisis pengguna dan 

analisis ruang yang menghasilkan blockplan yang akan disesuaikan dengan zoning yang 

telah terbentuk. Lalu dilanjutkan dengan analisis bentuk bangunan yang disesuaikan 

dengan hasil analisis sebelumnya. Setelah analisis bangunan dilanjutkan dengan analisis 

utilitas dan analisis struktur. Pada analisis utilitas, utilitas yang digunakan mengacu pada 

prinsip tema Ekologi Arsitektur sebagai pertimbangan, begitu juga dengan analisis 

struktur. 

Setelah tahapan analisis dilakukan, muncul solusi-solusi untuk mengatasi masalah 

yang ada ditapak. Pada perancangan Pusat Konservasi Mangrove ini semua Solusi yang 

dihasilkan mengacu pada prinsip tema Ekologi Arsitektur sehingga tercipta bangunan yang 

selaras dengan alam.  

Berikut tahapan proses analisis dan penjabaran pada perancangan Pusat 

Konservasi Mangrove: 

 

 

 

 

 

A. Analisis Tapak  

Analisis tapak adalah analisis yang dilakukan pada tapak yaitu di Kawasan Pantai 

Clungup Kabupaten Malang. Analisis ini akan menghasilkan kelebihan atau kekurangan 

dan permasalahan pada tapak yang nantinya akan dijadikaan acuan dalam merancang. 

Analisis ini meliputi analisis batas dan bentuk tapak, analisis sirkulasi dan aksesibilitas, 

view, vegetasi, dan iklim (matahari, hujan, angin) yang ada pada tapak. Untuk 

Analisis 
tapak

Analisis Fungsi

Analisis pengguna 

Analisis Kebutuhan 
ruang 

Analisis 
Bentuk 

Bangunan 

Analisis 
Utilitas 

Analisis 
Struktur

Analisis 

Makro 

Analisis 

Mikro 

Gambar 3.3 Bagan metode tahapan analisis 

Sumber www.rumahyusing.blogspot.com 
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menunjang proses analisis peneliti menggunakan software skecthup sehingga analisis 

tapak dapat berjalan dengan maksimal. 

B. Analisis Fungsi  

Analisis fungsi adalah analisis mengenai fungsi sekunder,primer maupun fungsi 

penunjang pada objek perancangan Pusat Konservasi Mangrove. Analisis ini dilakukan 

untuk mengetahi ruangan-ruangan apa saja yang nantinya akan dirancang sesuai dengan 

kebutuhan objek Konservasi Mangrove. 

C. Analisis Pengguna dan Aktivitas 

Analisis pengguna dan aktivitas adalah analisis yang berhubungan dengan 

aktivitas pengguna sehingga dengan analisis ini akan tercipta ruang apa saja yang 

dibutuhkan untuk mewadahi aktivitas pengguna dan bagaimana penzoningan dan 

kedekatan antara masing-masing ruang yang diwujudkan dalam diagram keterkaitan. 

D. Analisis Ruang 

Analisis ruang merupakan analisis yang dilakukan untuk menentukan nilai 

kualitatif dan kuantitatif pada setiap ruang perancangan Konservasi Mangrove yang 

berdasarkan standart ruang yang telah terkumpul pada tahap sebelumnya sehingga akan 

tercipta suatu ruangan yang nyaman dan sesuai standart dari Perancangan Pusat 

Konservasi Mangrove. Analisis ruang diwujudkan dalam bubble diagram dan blokplan 

Konservasi Mangrove. 

E. Analisis Bentuk  

Analisis bentuk merupakan analisis untuk menentukan bentukan bangunan. 

Analisis bentuk meliputi analisis bentuk dengan menyesuaikan pendekatan rancangan 

yaitu Ekologi Arsitektur, analisis bentuk dari kondisi lingkungan tapak, dan analisis bentuk 

dari fungsi yang ada pada bangunan atau tapak. Analisis ini nantinya akan memunculkan 

ide perancangan berupa gambar dan sketsa dengan mengunakan software sketchup dan 

coreldraw. 

F. Analisis Bangunan  

Analisis Bangunan mencangkup analisis struktur dan utilitas bangunan dengan 

penjabaran sebagai berikut : 

1. Analisis struktur ini berhubungan langsung dengan bangunan dan lingkungan sekitar 

bangunan. Adanya analisis ini memunculkan struktur yang sesuai dengan keadaan 

tapak serta berkaitan dengan prinsip tema Ekologi Arsitektur. Analisis struktur 

meliputi sistem struktur pada bangunan, struktur pondasi dan jenis-jenis material 

yang digunakan sesuai dengan prinsip tema Ekologi Arsitektur. 

2. Analisis utilitas berhubungan dengan pengolahan sampah, sistem drainase, sistem 

penyedian air bersih dan sistem kelistrikan pada tapak. Adanya analisis utilitas 

memunculkan sistem utilitas yang bersinergi dengan alam sehingga sesuai dengan 

prinsip Ekologi Arsitektur dalam meminimalisisr dampak lingkungan.  
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3.3   Perumusan Konsep   

Perumusan Konsep adalah tahap pengerucutan dari hasil kesimpulan solusi yang 

digambarkan melalui gambaran desain secara arsitektural. Pada tahap perumusan konsep 

akan menghasilkan konsep dasar  perancangan sebagai landasan konsep – konsep lain 

dalam Perancangan Pusat Konservasi Mangrove. 

 Konsep perancangan disesuaikan dengan prinsip pendekatan Ekologi Arsitektur, 

yang nantinya akan menghasilkan sebuah konsep yang saling keterkaitan. Konsep 

rancangan ini meliputi konsep tapak, konsep ruang, konsep bentuk dan tampilan, konsep 

struktur, dan konsep utilitas. 

 

3.4 Realisasi 

Realisasi merupakan hasil akhir dari perancangan yang merupakan tahap untuk 

mempresentasikan hasil rancangan dari Perancangan Pusat Konservasi Mangrove. Hasil 

dari tahapan Realisasi berupa presentasi gambar arsitektur Perancangan Konservasai 

Mangrove, APREB, maket dan animasi vidio. 

  



 

 71  
 

3.5 Diagram Alur Pola pikir metode perancanagan 

Berikut penjelasan alur pola pikir metode perancangan: 

Gambar 3.4 Bagan Skema Alur pola pikir 

Sumber www.rumahyusing.blogspot.com 
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BAB IV 

TINJAUAN LOKASI dan ANALISIS 

 

4.1. Gambaran Umum  Lokasi  

Objek perancangan ialah Pusat Konservasi Mangrove yang berada di Pantai 

Clungup kabupaten Malang. Pusat Konservasi Mangrove mewadahi sarana dan prasarana 

mengenai pelestarian mengenai tumbuhan mangrove.  

 

4.1.1. Wilayah Administrasi Kabupaten Malang  

Kabupaten Malang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. 

Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten 

Banyuwangi dan merupakan kabupaten dengan populasi terbesar di Jawa Timur.  

Secara administrasi wilayah Kabupaten Malang berbatasan dengan:  

 Sebelah Utara   : Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Mojokerto 

dan Jombang 

 Sebelah Timur   :  Kabupaten Lumajang  

 Sebelah Selatan   :  Samudera Indonesia  

 Sebelah Barat   :  Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri  

 Lingkar dalam   :  Kota Malang dan Kota Batu 

 

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Malang Berdasarkan kecamatan  

Sumber : RPJMD Kabupaten Malang  
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Lokasi objek dipilih pada wilayah Kabupaten Malang pada bagian wilayah WP VI 

Kecamatan Sumbermanjing wetan. Lokasi ini dipilih karena sesuai dengan objek 

rancangan serta mengacu pada peraturan (RTRW) Kabupaten Malang No 3 tahun 2010 

Wilayah WP IV termasuk dalam wilayah pengembangan pariwisata, perikanan, pertanian 

dan konservasi. 

 

4.1.2. Letak Geografis 

Wilayah Kabupaten Malang terletak pada wilayah dataran tinggi dengankoordinat 

antara 112O17’10,90” – 122O57’00,00” Bujur Timur, 7O44’55,11” –8O26’35,45” Lintang 

Selatan. Luas wilayah Kabupaten Malang adalah 3.534,86 km2 atau 353.486 ha terletak 

pada urutan luas terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 Kabupaten/Kota 

di wilayah Provinsi Jawa Timur, terdiri dari 33 Kecamatan 12 Kelurahan, 378 Desa, 3.217 

Rukun Warga (RW) dan 14.718 Rukun Tetangga (RT), yang tersebar pada wilayah 

perkotaan dan perdesaan dan terletak antara 0–2000 m dari permukaan laut. (RPJMD 

Kabupaten Malang). 

 

4.1.3. Topografi 

Kondisi topografis Kabupaten Malang merupakan dataran tinggi yang dikelilingi 

oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah lembah pada ketinggian 250-500 

meter dari permukaan laut yang terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang. 

Daerah dataran tinggi merupakan daerah perbukitan kapur (Gunung Kendeng) di bagian 

Selatan pada ketinggian 0-650 meter dari permukaan laut, daerah lereng Tengger Semeru 

di bagian Timur membujur dari Utara ke Selatan pada ketinggian 500-3600 meter dari 

permukaan laut dan daerah lereng Kawi Arjuno di bagian Barat pada ketinggian 500-3.300 

meter dari permukaan laut.  

Terdapat 9 gunung dan 1 pegunungan yang menyebar merata di sebelah Utara, 

Timur, Selatan dan Barat wilayah Kabupaten Malang: G. Kelud (1.731 m), G. Kawi (2.651 

m), G. Panderman (2.040 m), G. Anjasmoro (2.277 m), G. Welirang (2.156 m), G. Arjuno 

(3.339 m), G.Bromo (2.329 m), G. Batok (2.868 m), G.Semeru (3.676 m), Pegunungan 

Kendeng (600 m). Dengan kondisi topografi seperti ini mengindikasikan potensi hutan 

yang besar, memiliki sumber air yang cukup yang mengalir sepanjang tahun melalui 

sungai-sungainya untuk mengaliri lahan pertanian. Memiliki 18 sungai besar, diantaranya 

Sungai Brantas sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Timur.  

11 Kondisi topografis pegunungan dan perbukitan menjadikan wilayah Kabupaten 

Malang sebagai daerah yang sejuk dan banyak diminati sebagai tempat tinggal dan 

tempat peristirahatan. Suhu udara rata-rata berkisar antara 19,1º C hingga 26,6º C. 

Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 71º C hingga 89º C dan curah hujan rata-rata 

berkisar antara 2 mm hingga 780 mm. Curah hujan rata-rata terendah terjadi pada bulan 
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Juni, dan tertinggi pada bulan Desember. Struktur penggunaan lahan meliputi: 

permukiman/kawasan terbangun 22,5%; industri 0,2%; sawah 13%; pertanian lahan kering 

23,8%; perkebunan 6%; hutan 28,6%; rawa/waduk 0,2%; tambak kolam 0,1% padang 

rumput/tanah kosong 0,3%; tanah tandus/tanah rusak 1,5%; tambang galian C 0,3%; lain-

lain 3,2%.(sumber : RPJMD Kabupaten Malang) 

 

4.2. Data Fisik 

Data fisik tapak difokuskan pada data-data fisik tapak dalam cakupan sub WP VI 

Kecamatan Sumbermanjing Wetan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Malang (RTRW) Peraturan Daerah Malang nomor 3 tahun 2010.  

 

4.2.1. Kondisi Fisik Dasar 

WP VI Kecamatan Sumbermanjing Wetan terletak disebelah selatan wilayah 

Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Dengan batas wilayah sebelah Utara Kec. Turen, 

Selatan Samudra Indonesia, Timur Kec. Dampit dan Barat Kec. Gedangan dengan luas 

wilayah 27.218,49 Ha. ketinggian + 600 m diatas permukaan laut. Kecamatan 

Sumbermanjing Wetan terdiri dari 15 desa, dengan jumlah penduduk sebanyak 100.065 

Jiwa atau 31.691 Kepala Keluarga (KK). Sebanyak 4.562 KK ( 16.55 %) dikategorikan 

sebagai Rumahtangga Miskin (RTM).  

 

4.2.2. Jenis Tanah 

WP VI Kecamatan Sumbermanjing Wetan memiliki jenis tanah yang terdiri dari 

latosol, andisol,dan relatif sedikit aluvial. Tanah latosol memiliki ciri berwarna merah 

karena tingginya ikatan Fe dan Al, tanah ini subur tetapi mudah mengalami erosi karena 

rendahnya keeratan antar partikel, sedangkan tanah andisol memiliki ciri subur, mudah 

erosi, sesuai untuk tanaman tahunan. Secara umum tingkat kesuuburan tanah di Desa 

Tambak Rejo pada keadaan tingkat kesuburan sedang. 

 

4.2.3. Keadaan Infrastruktur  

Adapun berbagai sarana dan infrastruktur dasar dan pendukung sebagai 

penunjang aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat disekitar desa Tambakrejo, yaitu 

antaralain berupa beberapa infrastruktur bangunan seperti pasar ikan yang beriokasi di 

dusun sendang biru, TPI (Tempat Pelelangan lkan), PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai), 

Dermaga untuk kapal beriabuh, dan ada juga lembaga seperti Koperasi Unit Desa (KUD) 

Mina Jaya yang Berfungsi untuk mengawasi dan mengatur jalanya pelelangan ikan di 

Tempat Pelelangan lkan Oesa Tambakrejo, kemudian ada beberapa warung-warung kecil 

yang berjualan beberapa bahan pokok dan makanan disekitar lokasi tempat pelelangan 
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ikan, adapun beberapa industri rumah tangga untuk mengolah hasil-hasil perikanan 

tangkap seperti tempat pemindangan, pembuatan petis ikan, abon ikan, dll. 

 

4.2.4. Keadaan Ekosistem  

Potensi ekosistim pesisir di kawasan desa Tambakrejo memiliki hutan mangrove 

seluas  21 Ha, dengan pantai berpasir putih dan tekstur tanah yang memiliki batuan 

kapur, serta beberapa bukit yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Desa tambak rejo 

juga memiliki pulau sempu yang menjadi kawasan konservasi sumberdaya alam. 

Keadaan hutan mangrove masih diperlukan pengelolaan yang lebih optimal, ini 

dikarenakan dari 21 Ha hutan mangrove hanya 5 Ha yang terhitung dalam kondisi baik  

sedangkan sisanya berada dalam kondisi rusak sehingga sangat membutuhkan 

pengelolaan lebih optimal untuk memulihkan kawasan hutan mangrove, dikarenakan 

hutan mangrove merupakan salah satu tempat yang memiliki banyak manfaat seperti 

tempat ikan bereproduksi atau bertelur dan juga dapat berfungsi sebagai pemecah 

gelombang pasang pada kawasan pantai. Berikut adalah gambar kondisi kawasan hutan 

mangrove di desa Tambakrejo: 

 

4.2.5. Hidrologi 

Kondisi hidrologi WP Sumbermanjing Wetan terdiri dari air permukaan yang 

berupa sungai dan air laut. Kondisi hidrologi cukup memadai dengan adanya sungai untuk 

mendukung drainase Kabupaten Malang lingkar selatan.  

 

4.2.6. Iklim 

Iklim pada wilayah Sumbermanjing Wetan adalah tropis. Sumbermanjing Wetan 

adalah kecamatan dengan curah hujan yang signifikan. Suhu rata-rata di Sumbermanjing 

Wetan adalah 22.8 °C. Tentang 2652 mm presipitasi yang jatuh setiap tahunnya. Berikut 

adalah data mengenai iklim Sumbermanjing Wetan: 

Gambar 4.3 kondisi mangrove desa Tambakrejo Sumber : 

Profil Desa Tambakrejo 

Gambar 4.2 kondisi mangrove desa Tambakrejo 

Sumber : Profil Desa Tambakrejo 
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4.2.7. Potensi Kawasan  

Kondisi lahan pertanian di desa Tambakrejo yang meliputi tanaman pangan 

seperti sawah yang meliliki luas lahan 292 Ha yang rata-rata memiliki kapasitas 

produktivitas 876 Ton ini masih bisa meningkat karena saat ini pengelolaanya masih 

belum dikerjakan secara optimal, sedangkan untuk holtikultura seperti ubi kayu sangat 

berpotensi untuk tumbuh didesa ini, namun masih sedikit lahan yang digunakan untuk 

menanam komoditas pertanian yang berupa ubi kayu ini, karna hanya tercatat dengan 

luas lahan 2 Ha saja, dengan kapasitas produktivitas 10 Ton yang pengelolaanya masih 

perfu ditingkatkan lagi agar mencapai hasil yang optimal.  

Sedangkan untuk potensi lahan perkebunan di desa Tambakrejo ini sangat besar 

sekali karna mempunyai luas lahan untuk hutan produksi sebesar 2.101 ,7 Ha yang 

tentunya sangat berpotensi besar untuk dikelola dan dimanfaatkan lebih baik dan lebih 

optimal lagi tanpa merusak sumber daya alam sekitar, namun dari luas lahan hutan 

produksi tersebut baru dimanfaatkan untuk perkebunan kopi sebesar 1 Ha dengan 

kapasitas produktivitas 5 kwintal dan untuk perkebunan kelapa dengan luas lahan 10 Ha 

dengan kapasitas produktivitas 10 Kwintal, dan 1000 Ha untuk pemanfaatan hutan kayu 

produksi yang memiliki kapasitas produktivitas 300 m3 / Tahun. Tentunya dengan melihat 

potensi dan luas lahan yang masih belum dimanfaatkan secara optimal kita dapat 

membayangkan beberapa strategi pengembangan untuk pemanfaatan potensi di sektor 

pertanian yang masih perlu pengelolaan yang lebih optimal. 

Dari warna pasir pantainya yang putih bersih dan lautnya yang biru serta 

ombaknya yang besar sehingga cocok untuk aktivitas selancar, dan berwisata di pantai 

serta berJemur dan bermain di sekitar pantai serta menikmati sunset di pantai tamban 

atau di pantai sendang biru, di desa Tambakrejo ini pun terdapat pulau sempu yang 

dibagian selatanya pada musim tertentu merupakan tempat pendaratan penyu yang 

dalam artian tempat penyu untuk mendarat dan bertelur di selatan pulau sempu, di 

tengah pulau sempu pun terdapat sebuah laguna kecil yang masih bersih dan indah sangat 

cocok untuk melakukan aktivitas wisata pantai, yang diberi nama segoro anak. 

 

4.3. Profil Tapak 

Tapak perancangan Konservasi Mangrove berada di Desa Tambak Rejo, 

Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Kecamatan Sumbermanjing 

Wetan berada pada bagian ujung selatan Kabupaten Malang, merupakan kawasan yang 

didominasi oleh pariwisata, pertanian dan konservasi mangrove. Berikut gambaran lokasi 

objek berdasarakan peta kecamatan Sumbermanjing Wetan: 

 

4.3.1. Arahan Zona 

Arahan Zona kawasan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut: 
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Tapak berada di dusun Sendang Biru Selatan tepatnya di Desa Tambak Rejo 

Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Tapak merupakan bagian kawasan wisata Mangrove 

Clungup dan berdekatan dengan hutan mangrove Clungup. 

 

4.3.2. Kebijakan Tata Ruang Lokasi 

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wialayah Sumbermanjing Wetan (PERDA 

Kabupaten Malang No 3 Tahun 2010) kebijakan yang berlaku untuk perancangan yang 

diadakan pada zona kawasan tersebut adalah sebagia berikut: 

1. WP Sumbermanjing Wetan dengan pusat pelayanan di perkotaan Sendangbiru 

(meliputi Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Gedangan, Kecamatan 

Bantur), memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian (perkebunan, tanaman 

pangan), perikanan laut, pertambangan, industri, pariwisata serta kehutanan, dengan 

prioritas pengembangan infrastruktur meliputi: 

a. Jalan kearah perdesaan pusat produksi. 

b. Jalan menuju pantai selatan terutama ke Sendangbiru dan Bajulmati (untuk 

perikanan dan pariwisata). 

c. Pengembangan pelabuhan berskala nasional.  

d. Jalur jalan khusus untuk evakuasi bencana (kemungkinan tsunami).  

e. Peningkatan irigasi dan sediaan air; dikawasan ini dikembangkan Pelabuhan 

Perikanan Nusantara Sendangbiru dan direncanakan pembangunan pelabuhan 

umum. 

2. Kegiatan yang diperbolehkan untuk kegiatan perdagangan, jasa keuangan,jasa 

perkantoran usaha dan rekreasi serta jasa kemasyarakatan serta kegiatan 

Gambar 4.4 arahan zona pada tapak 

Sumber : Profil Desa Tambakrejo 
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pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung dan jalan nasional meliputi 

kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, 

pada jalan provinsi meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perdagangan 

dan jasa skala nasional dan skala rehional. 

3. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang 

pelestarian lingkungan untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa skala 

nasional.  

4. Alih fungsi hutan bakau yang diperbolehkan adalah maksimal 20% dari luas optimum 

hutan bakau. Pengembangan kegiatan budidaya di sempadan pantai juga harus 

disertai dengan kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang terhadap kegiatan seperti 

eksploitasi. 

 

4.3.3. Bentuk ukuran dan kondisi tapak 

Lokasi tapak merupakan hutan dengan berbagai keanekaragaman jenis 

tumbuhan, lokasi tapak berdekatan dengan pos pertama wisata konservasi mangrove. 

Tapak memiliki luas lahan 9,822 m2 atau 10 Ha dengan luas hutan mangrove mencapai 

21 Ha. Lokasi tapak diharapkan dapat memaksimalkan fungsi Pusat Konservasi ini dengan 

baik. Berikut adalah gambaran tapak : 

1. Gambaran bentuk dan luas  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 gambaran luasan tapak 

Sumber : Profil Desa Tambakrejo 
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2. Gambaran topgrafi  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 keadaan topografi tapak 

Sumber : Profil Desa Tambakrejo 

Gambar 4.7 keadaan topografi tapak 

Sumber : Profil Desa Tambakrejo 
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3. Gambaran keadaan sekitar tapak 

pantai Clungup hutan mangrove

pelabuhan sendang 
biru

pulau sempu

permukiman 
warga

SKALA  1: 700
 

 

 

4.3.4. Arahan Aksesibilitas 

Arahan aksesibilitas merupakan jalan untuk mencapai tapak. Arahan aksesibilitas 

merupakan acuan dalam menentukan pintu masuk dan keluar pada objek rancangan. 

Berikut arahan aksesibilitas pada tapak: 

 

  

 

Gambar 4.8 keadaan sekitar tapak 

Sumber : Profil Desa Tambakrejo 

Gambar 4.9 arahan aksesibilitas 

Sumber : Profil Desa Tambakrejo 
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4.3.5. Batas – Batas Tapak  

Batas – batas tapak menjadi salah satu pertimbangan dalam mendesain. Berikut 

adalah batas – batas pada tapak: 

1. Batas selatan  : Hutan mangrove 

2. Batas utara   : Jalan menuju pantai clungup dan pos 1 ekowisata 

mangrove clungup 

3. Batas barat   : Hutan mangrove 

4. Batas timur   : Perkampungan warga dam hutan pantai  

 

 

4.3.6. Keadaan Matahari dan Angin pada tapak 

Keadaan matahari dan angin pada tapak akan sangat berpengaruh terhadap objek 

rancangan, oleh karena itu data yang akurat diperlukan dapat memaksimalkan objek 

rancangan. Berikut data mengenai keadaan matahari dan angina pada tapak: 

 

 

Gambar 4.10 batas-batas tapak 

Sumber : Profil Desa Tambakrejo 
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4.3.7. Utilitas pada tapak 

Utilitas pada tapak sangat menunjang berbagai fungsi yang ada pada objek 

rancangan. Utilitas sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan objek rancangan 

seperti ketersediaan air bersih, jaringan listrik dan saluran drainase. Berikut data ulitas 

yang terdapat pada tapak: 

 

 

 

Gambar 4.11 keadaan Sinar matahari pada tapak 

Sumber : Profil Desa Tambakrejo 

Gambar 4.12 keadaan sinar matahari pada tapak 

Sumber : Profil Desa Tambakrejo 
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4.4. Ide Teknik Analisis  

Mendesain bangunan ekologi harus terlebih dahulu mengnali lingkungan sekitar 

dan juga kebutuhan aktivitas di dalamnya. Hal ini berguna untuk mengetahui kerkurangan 

dan kelebihan yang ada pada tapak. Sehingga dibutuhkan suatu ide teknik analisis pada 

sebuah rancangan untuk memecahkan maslah yang ada pada tapak. 

Perancangan Konservasi Mangrove menggunakan pendekatan Ekologi Arsitektur 

yang diterapkan Yusing. Dalam perancangan Konservasi Mangrove metode analisis yang 

diterpakan pada objek rancangan menggunakan teknik linier yang digagas oleh yusing 

pada pernacangan Ocean Village dengan tahapan sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 4.13 tahapan persiapan ide teknik analisis 

Sumber : analisis pribadi 

4.4.1. Prinsip Analisis  

Setelah penjabaran diatas dapat disimpulkan analisis pada sebuah rancangan 

berpengaruh besar, sehingga perlunya pendalaman prinsip yang analisis yang dihasilkan 

dari prinsip Ekologi dan Integrasi Keeislaman. 

Prinsip analisis dari perancangan pusat konservasi mangrove didapatkan 

berdasarkan mengintegrasikan prinsip pendekatan Ekologi Arsitektur dari Yu Sing dengan 

Integrasi keislaman sehingga didapatkan prinsip analisis rancangan pada konservasi 

mangrove sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Prinsip analisis 

Sumber : analisis pribadi 

SOLUSI PERSIAPAN ANALISIS KONSEP REALISASI 

ANALISIS MAKRO (TAPAK) 

ANALISIS MAKRO (TAPAK) 
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Dapat dilihat pada gambar di atas prinsip analisis didapat dari hasil penggabungan 

Prinsip Ekologi dengan Integrasi Islam yang menghasilkan 3 prinisp yaitu : 

-Integrasi dengan alam, meminimalisirkan dampak pembangunan pada tapak 

perancangan, sehingga tetap menjaga ekologi yang ada pada tapak perancangan 

-Humanisme, perancangan didesain mengacu pada kenyamanan pada pengguna, 

memanusiakan manusia dengan desain rancangan konservasi mangrove 

-Hemat Energi, memanfaatkan alam dengan sebagai energi alternatif yang 

terbarukan 
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4.4.2 Analisis Fungsi dan Pengguna 

A. Analisis Fungsi 

Analisis fungsi bertujuan untuk mengetahui segala fungsi terkait dengan Objek 

rancangan Konservasi Mangrove. Pembagian ruang-ruang ini dikelompokkan menjadi 

ruang dengan fungsi primer, sekunder, dan penunjang yang sesuai dengan tujuan utama 

perancangan objek sehingga nantinya tepat sasaran. Berikut pengelompokkan ruang 

berdasarkan fungsi : 

1. Fungsi Primer  

Sebagai wadah pelestarian mangrove, penjagaan dan pemanfaatan kawasan 

mangrove 

2. Fungsi Skunder  

Sebagai tempat edukasi dan pengenalan mengenai mangrove 

3. Fungsi Penunjang 

Sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah, sarana toilet, area parkir, 

keamanan fasilitas dan sebagai tempat  

B. Analisis Pengguna 

Berdasarkan analisis fungsi diatas, dapat diketahui pengguna yang akan 

melakukan aktifitas pada Obyek perancangan adalah Organisasi Masyarakat Sendang Biru 

serta berbagai macam pengguna lainya sperti peneliti dan wisatawan. Berikut ini 

penjelasan pada analisis pengguna: 

Klasifikasi 
Aktifitas 

Jenis 
Aktifitas 

Sifat  Perilaku Aktifitas Kebutuhan Fasilitas 
& Ruang 

 Area 

Mangro
ve 

 Gudang 
Benih 

Meneliti Semi 

Publik - 
Rutin 

 Melakukan aktivitas penelitian 

mangrove 

 Memantau perkembangan 
penelitian 

 Mencatat detail kegiatan 

 

 Gudang Benih  

 Area Mangrove 

 Workshop 

Mangrove 

 Gardu Pandang 

 Kamar Mandi  

 Auditorium 

 Perpustakaan 

 Ruang Peneliti 

 

Pemeliharaan 
Mangrove 

(konservasi) 

Semi 
Publik – 
Rutin  

 Mengawasi dan memantau 
pertumbuhan mangrove 

 Green House 

 Gudang Benih  

 Ruang 

Persemaian 
Mangrove 

Penanaman 
Mangrove 

(konservasi) 

Semi 
Publik – 
Musiman  

  Menanam mangrove  Area Mangrove 
 

Pemanenan 
Buah 

Mangrove 
(konservasi) 

Semi 
Publik – 
Musiman  

  Memanen buah mangrove  

  Berkeliling area mangrove 
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Tabel 4.1 Analisis Pengguna 

Sumber, analisis pribadi, 2020 

Sekunder Berwisata  Publik – 
Musiman 

 Berjalan-jalan menjelajah 

kawasan Mangrove 

 Berfoto bersama 

 Melihat workshop mangrove  

 Area Mangrove 

 Workshop 
Mangrove 

 Perpustakaan 

 Gardu Pandang 

Penunjang Makan dan 
Minum 

Privat- 
Rutin 

 Kegiatan makan dan minum di 
restaurant atau di 
panginapan. 

 Food Court 
 

Beribadah Privat-
rutin 

 Wudlu kemudian solat 

berjamaah atau sendiri 

 Mushola 

Menginap 

 

Semi 
Publik –
Tidak 
Rutin 

 Peneliti yang  melakukan 
penelitian hingga lebih dari 
satu hari dan beristirahat di 
penginapan. 

 Penginapan 

Pertolongan 
kesehatan 

Privat-
tidak 
rutin 

 Pertolongan pertama pada 

kecelakaan atau serangan 
penyakit, pemberian resep 
dan pemberian obat 

 Unit Kesehatan 

 

Melakukan 
aktifitas 

kamar mandi 

Privat- 
Tidak 
rutin 

 Pengunjung maupun 
pengelola melakukan 
aktifitas kamar mandi di 
tempat yang sudah 
disediakan 

 Kamar 
Mandi/Toilet 

Menjaga 
keamanan 

Semi 
Publik- 

Rutin 

 Mengawasi dan menjaga 

keamanan dilakukan oleh 
securiti dan pengelola 

 Pos jaga 

 Ruang Istirahat 

 Pos Satpam 

Mengatur 
mekanikal 

listrik, 
plumbing dan 

air bersih 

Privat-
rutin 

 Menyalakan pompa air, 
managemen pengolahan air 
bersih dan kotor 

 Ruang Pompa 

 Ruang Genset 

 Ruang Water 

Reservoir 

 Ruang Elektrikal 

 

 

 

C. Analisis Kebutuhan Ruang 

Berdasarkan dengan analisis fungsi, pengguna, dan aktivitas maka dapat 

disimpulkan mengenai kebutuhan ruang pada perancangan konservasi mangrove. Berikut 

penjabaran kebutuhan ruang: 

1. Kebutuhan Ruang 

Tempat Persemaian Bibit Gudang Bibit  

 Gudang alat pertanian 

 Gudang alat kebersihan 

 Ruang Informasi 

 Area persemaian bibit 

 

  

 Gudang polibag 

 Gudang alat pertanian  

 Toilet 

 Ruang informasi 

 Locker room 
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Pusat Informasi Galeri  

 Ruang Informasi 

 Ruang Tunggu 

 Tiket 

 Lobby 

 Resepsionis 

 Kantor Kepala 

 Kantor Wakil Kepala 

 Ruang Karyawan  

 Ruang Rapat 

 Ruang Arsip 

 Gudang Alat Kebersihan 

 Musholla Staff 

 Toilet 

 Locker room 

 Ruang Informasi 

 Ruang Pamer 

 Lobby  

 Gudang peralatan 

 Gudang alat kebersihan 

 Loading dock 

 Ruang pengelola 

 Toilet 

 

Plaza Food Court 

 Gudang Perlalatan  

 Toilet 

 Tempat Makan 

 Dapur 

 Tempat Cuci Piring  

 Kasir 

 Locker room 

Bank Bibit Area Persemaian 

 Gudang alat pertanian 

 Gudang pupuk 

 Ruang penyimpanan bibit 

 Ruang informasi 

 Toilet 

 Ruang persemaian 

 Ruang informasi  

 Gudang alat  

 

Mushola Pos Keamanan 

 Ruang Sholat  

 Ruang Wudhu 

 Toilet 

 Gudang peralatan 

 Pos satpam 

 Ruang Itirahat 

 Locker Room 

 Toilet 

Fasilitas Umum Area Parkir 

 Taman 

 Gasebo 

 Toilet 

 Parkir Mobil 

 Parkir Sepeda Motor 

 Parkir Mini Bus 
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Tabel 4.2 Analisis Kebutuhan Ruang 

Sumber, analisis pribadi, 2020 

 Menara pandang 

 Menara pantau 

 

2. Besaran Ruang 

Besaran ruang dihitung berdasarkan standar-standar perancangan 

disesuaikan dengan jumlah pemakai ruang, fasilitas, dan perabot yang ada pada 

masing-masing ruang.  

 

No Ruang Kapasitas Sumber Luas m2 Jumlah Luas 

 Fungsi Primer     

 Greenhouse 15 % dari luas 

tapak 

   

 Gudang Benih Kapasitas 500 

Polibag @D : 

20cm 

30 Orang @ 1m2 

Sirkulasi 20% 

Asumsi 500 x 20cm  

30 x 1m2 

100m2 

 Gudang alat 

pertanian 

20 Orang @2m2 

Lemari 3 @1,44 

Sirkulasi 20% 

 20 x 2m 

3 x1,44 

53,18m2 

 Gudang alat 

kebersihan 

20 Orang 

@0.96m2 

Lemari 3 @1,44 

Data 

Arsitek 

20 x 0,96m2 

3 x1,44 

19,2m2 

 Toilet  3 Laki-laki Orang 

@1m2 

3 Perempuan 

6 WC @1,8m2 

4 Westafel 

1,6m2 

Sirkulasi 20% 

Data 

Arsitek 

6 x 1m2 

6 x 1,8m2 

4 x 1,6m2 

23,2 

m2 

 Ruang informasi 10 m2 satu   10 x 10 m2 100 m2 

 Locker Room 10 Orang 

@0,50m2 

Lemari 3 @1,44 

 10 x 0,5m2 5m2 

 Gudang Alat 

Kebersihan 

10 Orang @ 1m2 

2 Lemari @1,44 

 2 x 1,44 = 2,88 

10 x 1 = 10 

12,88m2 
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 Musholla Staff 10 Orang 

@0.96m2 

Data 

Arsitek 

10  x 0,96m2 9,6m2 

 Toilet  2 Laki-laki 

Orang @1m2 

2 Perempuan 

6 WC @1,8m2 

4 Westafel 

@1,6m2 

Data 

Arsitek 

4 x 1m2 

4 x 1,8m2 =7,2 

4 x 1,6m2=6,4 

17,6m2 

 Ruanga Pamer/ 

Galery 

10 x 10 m2 Asumsi 100 m2 100 m2 

 Ruang karyawan 

pengelola 

1,5m2/Orang 

4 Orang 

Data 

Arsitek 

4 x 1,5 6m2 

 Toilet 2 Laki-laki 

Orang @1m2 

2 Perempuan 

6 WC @1,8m2 

4 Westafel 

@1,6m2 

Data Arsitek 4 x 1m2 

4 x 1,8m2 

4 x 1,6m2 

17,6m2 

      

 Resepsionis  15 Orang 

@0,9m2 

 15x0,9 13,5m2 

 Kantor 

Pengelola  

49 m2 per 

ruang 

1 Orang/orang 

Data Arsitek 49 per ruang 49m2 

 Ruang Rapat 0,8 – 2 m2 

20 Orang 

Data Arsitek 2 x 20 Orang 40m2 

 Locker Room 30 Orang 

@0,50m2 

 30 x 0,5m2 15m2 

 Musholla staff 20 Orang 

@0.96m2 

Data Arsitek 20 x 0,96m2           19,2m2 

 Gudang 

peralatan 

10 Orang 

@1,2m2 

2 Lemari @1,44 

 10x 1,2 

2x1,44 

14,88m2 

 Ruang Utilitas     

 Toilet  Data Arsitek 6 x 1m2 

6 x 1,8m2 

4 x 1,6m2 

23,2 m2 
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 Kantor Direktur 49 m2 per 

ruang 

1 Orang/orang 

Data Arsitek 49 per ruang 49m2 

 Kantor Wakil 

Direktur 

49 m2 per 

ruang/orang 

1 Orang 

Data Arsitek 49 per ruang 49m2 

 Ruang Manager 10m2 per 

ruang/orang 

 2 Orang 

Data Arsitek 10m2 x 2 20m2 

 Ruang Kepala 

Bagian 

10m2 per 

ruang/orang 

9 Orang 

Data Arsitek 10 m2 x 9 90m2 

 Ruang Staff 10m2 per 

ruang/orang 

6 Orabg 

Data Arsitek 10 m2 x 6 60m2 

 Ruang Rapat 0,8 – 2 m2 

20 Orang 

Data Arsitek 2 x 20 Orang 40m2 

 Ruang Arsip 0,27 m2 

10 Orang 

Data Arsitek 0,27 x 10 

Orang 

2,7m2 

 Gudang Alat 
Kebersihan 

10 Orang @ 

1m2 

2 Lemari @1,44 

 2 x 1,44 

10 x 1 

12,88m2 

 Musholla Staff 20 Orang 

@0.96m2 

Data Arsitek 20 x 0,96m2 19,2m2 

 Toilet 3 Laki-laki 

Orang @1m2 

3 Perempuan 

6 WC @1,8m2 

4 Westafel 

1,6m2 

Data Arsitek 6 x 1m2 

6 x 1,8m2 

4 x 1,6m2 

23,2m2 

 Gudang 

peralatan 

15 Orang @1m2 

4 Lemari 

@1,44m2 

 15 x 1 m2 

4 x 1,44 

15,76 

 Ruang Pegawai 10m2 per 

ruang/orang 

10 Orang 

Data Arsitek 10 m2 x 10 100m2 



 

 
 

91 
 

 Gudang Alat 

Kebersihan 

10 Orang @ 

1m2 

2 Lemari @1,44 

 2 x 1,44 

10 x 1 

12,88m2 

 Musholla 

Pegawai 

10 Orang 

@0.96m2 

Data Arsitek 10  x 0,96m2 9,6m2 

 Toilet 3 Laki-laki 

Orang @1m2 

3 Perempuan 

6 WC @1,8m2 

4 Westafel 

1,6m2 

Data Arsitek 6 x 1m2 

6 x 1,8m2 

4 x 1,6m2 

23,2m2 

 Dapur 15% ruang 

makan 

 

   

 Ruang Makan 40 Orang 

@1,3m2 

10 meja 

 40 x 1,3m2 40m2 

 Toilet 3 Laki-laki 

Orang @1m2 

3 Perempuan 

6 WC @1,8m2 

4 Westafel 

1,6m2 

Data Arsitek 6 x 1m2 

6 x 1,8m2 

4 x 1,6m2 

23,2m2 

 Gudang Alat 

Kebersihan 

10 Orang @ 

1m2 

2 Lemari @1,44 

 2 x 1,44 

10 x 1 

12,88m2 

 Ruang Sholat 70 Orang @1m2  70 x 1 70m2 

 Tempat Wudhu 20 Orang @0,6 

m2 

 20 x 0,6 m2 12m2 

 Toilet  3 Laki-laki 

Orang @1m2 

3 Perempuan 

6 WC @1,8m2 

4 Westafel 

1,6m2 

Data Arsitek 6 x 1m2 

6 x 1,8m2 

4 x 1,6m2 

23,2m2 

 Lobby 

Pengunjung 

30 Orang @0,9 

m2 

 30 x 0,9 27m2 
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Tabel 4.3 Analisis besaran Ruang 

Sumber, analisis pribadi, 2020 

 Ruang Tungggu 15 Orang 

@0,6m2 

Data Arsitek 15 x 0,6 m2 9m2 

 Ruang 

Informasi 

2 Orang 

@1,5m2 

Data Arsitek 2 x 1,5m2 3m2 

 

Toilet 

3 Laki-laki 

Orang @1m2 

3 Perempuan 

6 WC @1,8m2 

4 Westafel 

1,6m2 

Data Arsitek 6 x 1m2 

6 x 1,8m2 

4 x 1,6m2 

23,2m2 

 Auditorium 70  Orang 

@1,3m2 

 70 X 1,3  91m2 

 Ruang security 4 Orang  

@2m2 

 4x2m2 8m2 

 Ruang CCTV 4 Orang 

@2m2 

 4x2m2 8m2 

 Pos Satpam 2 Orang @3m2  2x3 6m2 

 Toilet 1 Orang @1m2 

1 WC @1,8m2 

1 Westafel 

1,6m2 

Sirkulasi 20% 

Data Arsitek 1 x 1m2 

1 x 1,8m2 

1 x 1,6m2 

4,4m2 

 Parkir Mobil 30 Mobil @18 

m2 

Data Arsitek 30 x 18m2 540m2 

 Parkir Motor 100 Motor 

@2,1m2 

Data Arsitek 200 x 2,1 420m2 

 Parkir 

Pengelola 

50 Mobil @ 

225m2 

50 Motor @  

100m2 

Data Arsitek 10 x 18m2 

50 x2,1m2 

325m2 

 Luas Tapak  

17.000m2 

Luas 

Terbangun 

11.925m2 

   

 

 

 

 



 

DAPAT DIAKSES SECARA TIDAK LANGSUNG 

4.5 Diagram Bubble  
 

Dari data analisis aktivitas dan kebutuhan ruang dapat disimpulkan berdasarkan 

analisis skema aktivitas dan besaran ruang. Berikut Bubble diagram pada perancangan 

Konservasi Mangrove: 

 

 Kantor Pengelola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUANG 

TUNGGU 

LOBBY 

TICKETING RUANG 

TUNGGU 

RUANG 

INFORMASI RUANG 

PEGAWAI 

FOYER 

GUDANG 

ALAT 

KEBERSIHAN 

GUDANG 

ALAT 

KEBERSIHAN 

 

 

TOILET 

TOILET 

RUANG 

RAPAT 

 
TEMPAT 

BERKAS 
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4.15 Diagram bubble Kantor pengelola 

Sumber analisis pribadi 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPAT 

PARKIR 

MOTOR 

TEMPAT 

PARKIR 

MOBIL 

 
 

 
PARKIR 

PENGELOLA 

SHELTER 

SEPEDA 

POS 

SATPAM 
RUANG 

LOCKER 

PEGAWAI GUDANG 

 

 
KAMAR 

MANDI 

 

 

 

 

 Mushola  

 

 

 

 

 
 

TOILET TOILET 

 
TEMPAT 

WUDLU 

 
SERAMBI 

 

 
GUDANG 

ALAT 

MUSHOLA 

 
TERAS 

 

 

 

RUANG 

SHOLAT 

 
TAMAN 

 
TEMPAT 

WUDLU 

 
SERAMBI 

 
 

GUDANG 

ALAT 

KEBERSIHAN 
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Tempat Parkir dan Pos Satpam 

4.16 Diagram bubble pos satpam 

Sumber analisis pribadi 2020 

4.17 Diagram bubble Mushola 

Sumber analisis pribadi 2020 



 

   Galeri dan Taman  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Aula Serbaguna  

TOILET 

GUDANG 

GALERI 

GUDANG 

ALAT 

KEBERSIHAN 

RUANG 

PAMER 

GAZEBO 

RUANG 

PENGELOLA TAMAN 
GAZEBO 

TOILET 

GAZEBO 

PLAZA 

SHELTER 

SEPEDA 
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4.18 Diagram Galeri dan Taman 

Sumber analisis pribadi 2020 

4.19 Diagram Bubble Aula serbaguna 

Sumber analisis pribadi 2020 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Area Konservasi Mangrove      

 
 

GARDU 

PANDANG 

 
JOGGING 

TRACK 

 

GAZEBO 

 
AREA 

MANGROVE 

 
GAZEBO 

 

 
GARDU 

PANDANG 
 

GAZEBO 
 

GARDU 

PANDANG 

Ruang Persemaian dan Gudang bibit 

GUDANG 
ALAT 

RUANG 

INFORMASI 

 

RUANG 

PERSEMAIAN 

GUDANG 

ALAT 

SHELTER 

SEPEDA 

GUDANG 

BIBIT 
GUDANG 

ALAT 

GUDANG 

ALAT 
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4.20 Diagram Bubble Ruang Persemaian  

Sumber analisis pribadi 2020 

4.21 Diagram Bubble Area Konservasi Mangrove 

Sumber analisis pribadi 2020 



 BUBBLE DIAGRAM MAKRO  

 

 
 

PARKIR PENGUNJUNG 

FOOD COURT 

MUSHOLA 

POS SATPAM 
TOILET 

 

 

 

 

 
 

MUSHOLA 

PARKIR PENGELOLA 

GAZEBO 
SHELTER SEPEDA 

 

GALERI 

TAMAN 

GAZEBO 

 
 

AULA SERBAGUNA 

MEET POINT 

SHELTER SEPEDA 

GAZEBO 

 

 

TEMPAT PERSEMAIAN 
BANK   BIBIT 
GAZEBO 
MENARA PANDANG 

 

 
 

AREA 

KONSERVASI 

MANGROVE 
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4.22 Diagram Bubble Makro 

Sumber analisis pribadi 2020 



 BUBBLE DIAGRAM MAKRO  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA MANGROVE 
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4.23 Diagram Bubble Makro 

Sumber analisis pribadi 2020 



 

  

4.6    Analisis Tapak 
 

Analisis tapak pada perancangan dilakukan untuk mendapatkan pendekatan hasil 

rancangan yang baik. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu solusi atas kondisi 

eksisting sekaligus penentu perletakan bangunan pada tapak. 

4.6.1 Analisis Zoning 

Pembatasan zoning pada tapak ini bertujuan untuk memberikan batasan-batasan 

yang sesuai, hal ini disebabkan karakter dari wilayah pesisir yang sangat rentan dan 

dinamis sehingga perencanaan tata ruang dapat sesuai dengan potensi dan permasalahan 

setempat. Dalam perancangan pusat konservasi mangrove ini, zonasi dibagi menjadi dua 

jenis zona, yaitu zona konservasi dan zona pemanfaatan. Berikut gambaran zonasi pusat 

konservasi mangrove: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Zona Pemanfaatan  

Zona Pemanfataan merupakan zona 

sebagai fasilitas penunjang konservasi. Zona 

ini terdiri dari Gedung pengelola, Galeri, Aula 

serbaguna serta Tempat persemaian dan bank 

bibit. 

Pe m a n f a a t a n z o n a i n i s e c a r a 

intensif dapat dilakukan, namun tetap daya 

dukung lingkungan sebagai pertimbangan 

utama. 

Zona Konservasi    

Zona Konservasi merupakan 

zona perlindungan yang didalamnya 

terdapat satu atau lebih zona inti dan 

pemanfaatannya terbatas. 

Zona ini melingkupi daerah 

budidaya mangrove atau area hutan 

mangrove 

 
zona 

perkebunan 

 

 

Tapak 

 
zona 

permukiman 

 

 
hutan 

mangrove 

 

 

hutan 
mangrove 

 

 
 

pulau 
sempu 

 
 

keterangan : 

zona permukiman zona pekebunan 

 

 
pantai 

 

0 km    250m   500m   750m 

0 cm 1 cm 2 cm 3 cm 

 

 Kesesuaian Ide Rancangan  

Integrasi Alam : membagi dua zona sebagai pemanfaatan 

dan pelestarian mangrove sehingga kelestarian mangrove 
dapat terjaga 

 

Gambar 4.24 Analisis Zoning 

Sumber analisis pribadi 2020 
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MASUK
KELUA

R 

Tampak Atas 

   4.6.2 Analisis Tatanan Massa 

Analisis bentuk dan tatanan massa merupakan sebuah langkah untuk menentukan 

bentuk dasar bangunan dan tatanan massa kawasan. Tatanan masa pada perancangan 

pusat konservasi mangrove mengacu pada bubble pada analisis sebelumnya sehingga 

tatanan masa yang didapat sesuai dengan pola dan alur penggunanya. berikut tatanan 

masa konservasi mangrove berdasarkan bubble: 

 

zona 
zona

 
perkebunan 

permukiman
 

Tapak 

 

 
hutan 

mangrove 

hutan 
mangrove 

 
 
 
 

 
pulau 

sempu 

 
 

keterangan : 0 km 250m 500m 750m 

zona permukiman 

 zona prmanfaatan 

zona pekebunan 
 

zona konservasi 

pantai 0 cm 1 cm 2 cm 3 cm 

 

 Tampak Prespektif  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 Kesesuaian Ide Rancangan  

Integrasi Alam : penyesuaian bentuk terhadap tapak untuk meminimalisir 
kerusakan tapak dan memaksimalkan tapak yang ada 

Integrasi Alam : memanfaatkan bentang alam sebagai salah satu faktor 

utama dalam meletakan tatanan masa 

Humanisme : pola tatanan masa dirancang berdasarkan pola aktivitas 

Gambar 4.25 Analisis Tatanan Massa 
Sumber analisis pribadi 2020 
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  Bentuk Massa  

 food court  

bentukan dengan modul bentuk dasar kotak yang disesuaikan 

dengan keadaan pada tapak. modul ini berkesan masif dan tidak luwes 

namun memiliki kelebihan pada manajemen ruang persemaian dan bank 

bibit 

pengelola 

galeri 

aula 

tempat persemaian dan 

gudang bibit 

 
4.6.3    Analisis Bentuk Massa 

Setelah mendapatkan tatanan masa berdasarkan bubble diagram, proses 

selanjutnya adalah memilih bentuk dan pola bangunan terhadap tapak. agar dapat 

memaksimalkan potensi yang ada pada tapak. Analisis ide bentuk bertujuan untuk 

menentukan 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  
  

Gambar 4.26 Analisis Bentuk Massa 
Sumber analisis pribadi 2020 

101 



 

  

 
  

food court 

pengelola 

galeri 

aula 

tempat persemaian 

dan gudang bibit 

Bentuk Massa 2 

bentukan dengan modul bentuk dasar lingkaran yang 

disesuaikan dengan keadaan pada tapak. modul ini berkesan luwes 

dan menyatu pada tapak namun sangat sulit pada manajemen ruang 

Gambar 4.27 Analisis Bentuk Massa 2 
Sumber analisis pribadi 2020 
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tempat persemaian dan 

gudang bibit 

aula 

food court pengelola 

 Kesimpulan Bentuk Massa   
 

Kesimpulan dari bentukan masa menggunakan pola campuran yaitu lingkaran dan 

kotak dengan mengalami penyesuaian terhdap tapak. pola ini berdasarkan pola 

aktivitas pada pusat konservasi mangrove. Berikut kesimpulan bentuk masa Pusat 

Konservasi Mangrove 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Kesesuaian Ide Rancangan  

Integrasi Alam : penyesuaian bentuk terhadap tapak untuk meminimalisir 
kerusakan tapak dan memaksimalkan tapak yang ada 

Integrasi Alam : memanfaatkan bentang alam sebagai salah satu faktor 
utama dalam meletakan tatanan masa 

Humanisme : pola tatanan masa dirancang berdasarkan pola aktivitas 

pada penggunaan bangunan 

 

Gambar 4.28 Kesimpulan bentuk Massa 
Sumber analisis pribadi 2020 
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  4.6.4     Analisis Vegetasi 

Setelah merencanakan pola tatanan massa, analisis vegetasi dilakukan agar dapat 

memanfaatkan potensi vegetasi yang ada pada tapak, sehingga dapat memaksimalkan 

fungsi potensi tapak yang ada. Berikut analisis vegetasi pada rancangan pusat konservasi 

mangrove: 

 ISU VEGETASI PADA TAPAK  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cemara  Pucuk Merah  kelapa   mangrove 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vegetasi pada tapak berpotensi untuk digunakan pada perancangan pusat 

konservasi mangrove sebagai peneduh, pemandu jalan dan pembatas wilayah konservasi 

mengrove. Sehingga beberapa vegetasi tetap dipertahankan keberadaanya pada tapak 

Sementara vegetasi yang terkena zoning pemanfaatan akan ditata dan ditanam 

kembali pada zona pemanfaatan. 

Pada zona konservasi, penanaman kembali pada zona - zona dimana daya hidup 

mangrove sangat rendah, sehingga dapat memulihkan kembali ekologi mangrove yang 

telah rusak. 

 Kesesuaian Ide Rancangan pada Tapak  
 

Integrasi Alam : memanfaatkan potensi alam yang ada pada tapak dan 
melakukan penanaman kembali pada zona pemanfaatan dan area 
konservasi, sehingga meminimalisir dampak bangunan pada tampak. 

Humanisme : vegetasi pada tapak memberikan suasana 
menyatu dengan alam sehingga menghadirkan kesan hidup berdampingan 
dengan alam pada pengguna. 

Hemat Energi : menggunakan potensi vegetasi yang telah ada pada 
tapak, sehingga menghemat pembelian vegetasi. 

 
 
 
 

Gambar 4.29 Analisis Vegetasi 

Sumber analisis pribadi 2020 
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4.6.5   Analisis Sirkulasi 

Berikut analisis sirkulasi pada tapak berdasarkan pola bangunan dan fungsi 

bangunan. pola sirkulasi pada mangrove track mengikuti kontur yang ada pada tapak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

material perkerasan 

 
S i r k u l a s i b e r d a s 

a r k a n pengguna pada 

konservasi mangrove. 

material yang digunakan 

mengunakan paving sebagai 

perkerasan pedestrian dan 

lahan parkir. 

 

 
akses pejalan kaki dan sepeda (pengelola) 

akses pejalan  kaki  (pengunjung) 

sirkulasi kendaraan roda 4 dan roda 2 

sirkulasi mini truk pengangkut bibit 

 

 

 

 

 

 

 

 

     perletakan pintu masuk dan parkir pEngunjung serta pengelola 

 Kesesuaian Ide Rancangan pada Tapak  

 
Integrasi Alam : mangrove track menyesuaikan pola dengan kontur pada 

tapak. 

Humanisme : memberikan pola sesuai dengan masing - masing pengguna 
sehingga menciptakan kenyamanan pada tapak. 

 
 
 Gambar 4.30 Analisis Sirkulasi 

Sumber analisis pribadi 2020 
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4.6.6     Analisis Matahari 

Keadaan sinar matahari pada sebagian tapak cukup terik dikarenakan tapak 

berada dekat dengan pesisir pantai dan minim vegetasi, pada sebagian besar tapak 

tertutup oleh pepohonan sehingga meminimalisir sinar matahari yang tidak di inginkan. 

berikut analisi matahari pada tapak: 

Bulan Desember  
 

Bulan April dan september 

 

Bulan juli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pemberian gazebo 

pada titik tertentu sebagai 

tempat untuk beristirahat. 

Perletakan gazebo diukur dari 

aktivitas pengguna sehingga 

P e m b e r i a n v e g e t a s i d 

a n memanfaatkan vegetasi tapak yang 

sudah ada pada pedestrian sebagai 

penunjuk dan pensaring sinar 

matahari yang tidak diinginkan, 

sehingga mereduksi panas pada 

pedestrian 

 

 Kesesuaian Ide Rancangan pada Tapak  

Integrasi Alam : memanfaatkan potensi alam yang ada pada tapak sebagai 
peneduh dan pengarah. 

Humanisme : memberikan kenyamanan terhadap pedestrian dengan 

menambahkan vegetasi peneduh 

Gambar 4.31 Analisis Matahari 

Sumber analisis pribadi 2020 
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Bulan Desember  Bulan April dan september 

Bulan juli  

 

Analisis matahari merupakan analisis yang dilakukan dalam upaya penyesuain 

bangunan terhadap pengaruh matahari. Analisis matahari dapat dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi sketchup dengan melakukan simulasi permbayangan matahari pada 

bangunan. 

Pada perancangan konservasi mangrove sinar matahari berpengaruh pada suhu 

pada bangunan, pencahayaan alami pada interior bangunan. suhu pada tapak cukup tinggi 

hal ini dikarenakan tapak terletak pada kawasan pantai. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Kesesuaian Ide Rancangan pada Tapak  
 

Integrasi Alam : memanfaatkan vegetasi sebagai pereduksi sinar matahari yang 
berlebih pada tapak serta memanfaatkan sebagai persemaian mangrove 

hemat energi : memanfaatkan sinar matahari sebagai pencahayaan alami Humanisme 

pemberian kisi - kisi kayu pada bagian timur bangunan  

Pemberian vegetasi peneduh 

pada sebelah barat bangunan 

untuk mereduksi sinar 
mataharai yang tidak 

diinginkan 

 

Memanfaatkan sinar matahari 

sebagai upaya persemain 

mangrove 
 

Memanfaatkan sinar 

matahari sebagai 

pencahayaan  

 

Memberikan kisi - kisi kayu 
pada bagian timur bangunan 
bertujuan untuk mereduksi 

matahari pada bagian timur 

bangunan dan estetika 

Gambar 4.32 Analisis Matahari 

Sumber analisis pribadi 2020 
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4.6.7    Analisis Angin  

Analisis angin merupakan anallisis yang dilakukan dalam merespon pergerakan 

angin pada eksisting. Angin berfungsi untuk membuang panas yang ada di dalam ruangan. 

Dengan memaksimalkan pergerakan angin keluar masuk bangunan maka panas yang ada di 

dalam ruang dapat dibuang keluar. Pergerakan angin pada eksisting cukup kencang 

dikarenakan bangunan di sekitar tapak merupakan area kawasan pantai. 

 
 

 

 

 

 

 

 Kesesuaian Ide Rancangan pada Tapak  

hemat energi : memanfaatkan angin tapak sebagai penghawaan pada bangunan 

Humanisme : pemanfaatan angin sebagai kenyamanan termal pada bangunan 

 
 
 
 

angin pada tapak didominasi 
dari arah 

barat daya tapak menuju 

timur laut dengan daya angin 

cukup kencang 

Pemberian Cross 

Ventilation pada bangunan 
agar angin pada tapak 
dapat dimanfaatkan dengan 
baik. memanfaatkan 
tekanan angin yang 
bergerak dari tinggi ke 

rendah. 

Memberikan bukaan atau 

void pada bangunan 
sehingga angin dapat 
masuk 
 

Menggunakan bentuk 
melingkar pada bagian 
dalam atau interior 
bangunan. Hal ini 
bertujuan agar angin 
dapat menjangkau setiap 
sisi interior bangunan 
 

Gambar 4.33 Analisis Angin 

Sumber analisis pribadi 2020 
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4.6.8    Analisis Air Hujan 

Analisis air hujan dipengaruhi oleh intensitas hujan pada kawasan peranacangan. 

Rata-rata curah hujan di Kecamatan Penataran pertahun 1.478,8 mm. Maka dalam analisis 

air hujan dapat dilakukan sebagai berikut. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Kesesuaian Ide Rancangan pada Tapak 

 

hemat energi : memanfaatkan potensi air hujan sebagai energi alternatif 

Humanisme : pemanfaatan untuk memenuhi kebutuhan pengguna Integrasi 

Alam : memanfaatakan potensi air hujan untuk menyirami benih 

mangrove yang membutuhkan 

menggunakan atap perisai 
dengan bahan material 

tanah liat sebagai respon 
terhadap air hujan. Air 
hujan kan di tampung pada 
talang air yang akan di 

salurkan menuju g r o u n d 
t a n k y a n g a k a n 
dimanfaatkan sebagai 
kebituhan kamar mandi 

 

M e m b e r i k a n k o l a m p a d a 

beberapa bangunan untuk 

menampung air hujan yang 

nantinya dapat 

dimanfaatkan u n t u k m e n 

y i r a m b e n i h mangrove 

 

Menggunakan jaring pada 
atap persemaian 
bertujuan agar dapat 

meminimalisir kebutuhan 
air yang tidak diperlukan 

untuk mangrove 

Gambar 4.34 Analisis Air Hujan 
Sumber analisis pribadi 2020 
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4.6.9    Analisis Utilitas  

Keadaan utilitas pada tapak sengat terbatas, sehingga pada perancangan 

konservasi mangrove menggunakan energi alternatif yang memanfaatakan potensi 

alam yang ada. Berikut utilitas yang digunakan pada peracanagn pusat konservasi 

mangrove: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 Kesesuaian Ide Rancangan pada Tapak  

Hemat Energi : memanfaatkan alam dengan teknologi terkini sebagai 
energi alternatif yang terbarukan 

 
Humanisme : menggunakan alam potensi alam sekitar untuk memenuhi 

kebutuhan pengguna yang ada pada dalam bangunan 

Integrasi Alam : mengolah limbah sebelum dibuang ke jalur pembuangan 
sehingga aman bagi lingkungan 

 

 

 
 
 
 

 
  

Selain gazebo, bangunan 
pada perancangan 
konservasi mangrove 

memanfaatkan air hujan 
yang di tampung pada bak 
penampungan yang 
nantinya akan disalurkan 

melalui pompa pada 

bangunan 

Panel surya digunakan s e b 
a g a i e n e r g i b a n g u n a n 
dengan memanfaatakan 

panas dari sinar 
matahari yang 
ditampung pada baterai 
yang nantinya disalurkan 

menjadi energi listrik pada  
banguna. E n e r g i d a r i p a 
n e l  s u r y a d i g u n a k a n 
p a d a s a a t dibutuhkan 
saja, 
 

Sebelum dibuang limbah 
dalam tapak akan  diolah  
pada  sumur r e s a p a n , y 

a n g d i d a l a m n y a 
terdapat bakteri terurai 
sehingga limbah air kotor 
pada tapak dapat dibuang 

secara  aman 
 

Gambar 4.35 Analisis Utilitas 

Sumber analisis pribadi 2020 
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BAB V 

KONSEP PERANCANGAN 

Konsep perancangan merupakan hasil sintesis dari semua analisis yang telah 

dikalukan. Sintesis diambil dari solusi pemecahan permasalahan yang ada pada rancangan 

konservasi mangrove. Konsep perancangan diawali dengan konsep dasar, kemudian 

konsep tapak, konsep bentuk, konsep ruang, konsep struktur dan konsep utilitas. 

 

5.1. Konsep Dasar 

Konsep dasar merupakan ide gagasan berbentuk skema hubungan antara konsep 

dasar berkaitan dengan objek rancangan, pendekatan dan integrasi keislaman yang 

menghasilkan sebuah implementasi desain pada bangunan. Penjabaran konsep dasar 

perancangan konservasi mangrove dengan pendekatan arsitektur dijelaskan sebagai 

berikut: 

 
Gambar 5.1 Bagan konsep 

Sumber: Konsep Rancangan, 2020 
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Konsep diambil dari perumusan antara prinsip arsitektur dan pinsip intergrasi 

keislaman sehingga menghasilkan Tag Line “Nature Synergy”. Konsep terdiri dari 2 kata 

yaitu Nature dan Synergy. Nature memiliki arti alam. Sementara Synergy memiliki arti 

interaksi yang menghasilkan keseimbangan. “Nature Synergy” memiliki arti “interaksi 

dengan alam yang menghasilkan keseimbangan”. Konsep ini bertujuan menumbuhkan 

rasa saling bergantung antara manusia dengan alam sehingga menimbulkan interaksi 

hubungan timbal balik. Selain itu, konsep ini juga bertujuan untuk mendorong manusia 

untuk memanfaatkan alam dan melakukan pelestarian kembali untuk keberlanjutan di 

masa depan. 

Berikut penjelasan 3 visi misi Konsep Nature synergy dalam penerapan pada 

desain yaitu:  

Lokalitas 

 

Desain bangunan, material dan pemanfaatan yang 

dipengaruhi oleh kondisi lokal (sekitar tapak) sebagai 

acuan perancangan. Bertujuan agar bangunan 

(perancangan) dapat menyatu dengan lingkungan 

sekitar. 

Keberlanjutan 

 

Meminimalisir terjadinya kerusakan terhadap tapak dan 

memberikan ruang tumbuh, keberlanjutan ekosistem 

yang telah ada, keberlanjutan air dan tanah pada tapak. 

Bertujuan agar meminimalisir kerusakan tapak dan tidak 

menghambat ekosistem dan jalanya air pada tapak 

perancangan. 
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Pemanfaatan Potensi Alam 

 

Memanfaatkan potensi alam di lingkungan sekitar tapak 

untuk kebutuhan mengkonservasi Mangrove dan 

kebutuhan pengguna di dalam perancangan.  

penggunaan sinar matahari dalam ruang (meminimalisir) 

energi listrik, penerapan cross ventilation untuk 

mereduksi panas, pemanfaatan panas matahari sebagai 

sumber listrik alternatif, menampung air hujan sebagai 

sumber air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.1 Visi misi konsep rancangan 
Sumber: Konsep Rancangan, 2020 
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5.2. Konsep Tapak 

Dalam membuat konsep tapak perlu untuk memperhatikan kondisi lokalitas dan 

potensi alam karakteristik tapak perancangan. oleh karena itu, pemilihan zoning pada 

tapak dipengaruhi beberapa hal, diantaranya dipengaruhi oleh bentuk kontur, aktivitas 

pengguna, rencana aksesibilitas manusia dan potensi alam di dalam tapak.  

 

Untuk menghasilkan zoning bangunan pada tapak dibutuhkan beberapa tahapan. 

zoning dihasilkan melalui proses penyesuaian yang terdiri dari beberapa tahap yaitu 

pemilihan area terbangun dan tidak terbangun, askesibilitas manusia, aktivitas pengguna 

dan  potensi alam.: 

 

a. Zoning 

Tapak dibagi menjadi 3 zoning berdasarkan fungsinya yaitu primer, sekunder 

dan penunjang. Berikut proses terjadinya desain dan hasil dari konsep tapak: 

 

 

 

Dari zoning diatas dapat dihasilkan : 

1. Penunjang 

Area ini berfungsi sebagai pendukung kegiatan non konservasi, maupun 

konservasi dan kegiatan lain yang ada pada perancangan, sehingga kegiatan 

dapat berlangsung dengan maksimal. Area ini bersifat Publik dan Semi 

Publik. Pada area ini meliputi, Tempat parkir, Kantor, Tempat Ibadah dan 

Cafetaria. 

2. Sekunder 

Area ini berfungsi sebagai pendukung kegiatan konservasi yang ada pada 

perancangan, sehingga konservasi dapat berjalan dengan baik. Pada area ini 

meliputi Galeri (sebagai wadah pengetahuan pada pengunjung) dan Aula 

Serbaguna (sebagai wadah pengunjung dan pengelola berkumpul untuk 

melakukan kegiatan konservasi). 

 

Gambar 5.2 Proses rancangan 
Sumber: Konsep Rancangan, 2020 
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3. Primer 

Area ini adalah area utama yaitu tempat konservasi mangrove berlangsung. 

Area ini terbagi menjadi 2 yaitu area konservasi mangrove pada habitat (ex 

situ) dan area konservasi mangrove pada Green House (in situ). Area Primer 

bertujuan untuk mengkonservasi baik konservasi pada mangrove di wilayah 

malang selatan ataupun di wilayah luar kota Malang. Area ini meliputi Area 

Green House dan Hutan Mangrove 

 

Setelah membagi zoning bangunan berdasarkan fungsi, berikut hasil penerapan 

Konsep tapak Nature Synergy pada perancangan pusat konservasi mangrove: 

 

 

 

b. Aksesibilitas dan Sirkulasi pada tapak 

Akses pada perancangan pusat konservasi mangrove sangat penting. Hal ini 

berkaitan dengan hubungan antar bangunan dan sebagai penunjang aktivitas 

didalamnya.  

Gambar 5.3 Site Plan Rancangan 
Sumber: Konsep Rancangan, 2020 
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Berikut penerapan konsep Tapak Nature Synergy untuk menunjang aksesibilitas 

dan sirkulasi pengguna: 

1. Menggunakan tanah latosol yang diratakan pada akses antar bangunan 

2. Menggunakan tumbuhan sebagai pengarah (pinus, palem dll) dan peneduh 

3. Memfasilitasi pengguna dengan gazebo (tempat untuk beristirahat) 

 

 

 

 

5.3. Konsep Bentuk  

Bentuk bangunan terinspirasi dari Tumbuhan mangrove api - api yang dipadukan 

dengan kondisi gaya arsitektur setempat rumah joglo.  

Gambar 5.4 Aksesibilitas pada Rancangan 
Sumber: Konsep Rancangan, 2020 

Gambar 5.5 Penerapan Konsep 
Sumber: Konsep Rancangan, 2020 
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Mengambil inspirasi analogi Mangrove api - api yang memiliki akar serabut yang 

terlihat di atas air (memiliki kekuatan yang kuat sebagai penenang ombak) dan air dapat 

melalui akar-akar tersebut sehingga menjaga keberlanjutan ekosistem, dan memiliki 

daun yang rimbun. Berikut hasil penerapan konsep terhadap desain: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.6 Bentuk-bentuk bangunan 
Sumber: Konsep Rancangan, 2020 

Gambar 5.6 Konsep Bentuk 
Sumber: Konsep Rancangan, 2020 
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Pada bangunan perancangan pusat konservasi mangrove clungup ini menggunakan 

pondasi umpak (meminimalisir dampak lingkungan), menggunakan material kayu-kayuan 

(jati, sengon, bambu dsbg) dari lingkungan sekitar. menggunakan struktur atap joglo 

pada perancangan. 

 

5.4. Konsep Ruang 

Menggunakan material berbahan anyam bambu (gedeg bambu) dan kayu pada 

dinding. Material yang dipakai bertujuan untuk mereduksi panas dan sebagai penghawaan 

pada interior ruangan. Material ini juga memberikan kesan aesthetic menyatu dengan 

alam. Pada lantai bangunan, material yang digunakan adalah kayu. Material yang dipakai 

bertujuan untuk mereduksi panas dan memberikan kesan menyatu dengan alam.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.9 Memanfaatkan pencahayaan alami 
Sumber: Konsep Rancangan, 2020 

Gambar 5.7 Mereduksi panas 
Sumber: Konsep Rancangan, 2020 

Gambar 5.8 Material alami konsep ruang 
Sumber: Konsep Rancangan, 2020 
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Material atap menggunakan atap jerami yang dipadukan dengan bambu sebagai 

langit-langit (plafond) untuk menghidari terjadinya rembesan. Bambu dan Jerami 

bertujuan agar mereduksi panas pada tapak.  

 

 

 

Material yang digunakan pada perancangan ini menggunakan material alam yang 

mudah didapatakan di sekitar tapak. Hal ini bertujuan agar manusia mau memanfaatkan 

kembali alam dan menanam kembali untuk keberlanjutan di masa depan, Sehingga 

tercipta keselarasan dan timbul rasa ketergantungan terhadap alam dan timbal balik yang 

baik antara manusia dengan alam sekitar. Berikut adalah penerapan konsep dalam 

perancangan: 

 

 

 

 

 

Gambar 5.10 keterbukaan bentuk bangunan 
Sumber: Konsep Rancangan, 2020 

Gambar 5.11 penerapan konsep ruang 
Sumber: Konsep Rancangan, 2020 
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5.5. Konsep Struktur  

Tapak terletak pada lembah dan diantara dua bukit. Tapak memiliki kemiringan 

kontur landai dan diapit oleh dua bukit pada sisi kanan dan kiri tapak. Jenis tanah pada 

area tapak sebagian besar didominasi jenis tanah latosol yang cukup keras dan tanah 

lembek pada daerah konservasi. 

Untuk menghasilkan struktur bangunan yang dapat menunjang ide konsep Lokalitas, 

keberlanjutan dan  Pemanfaatan Potensi Alam berikut penerapan dalam bentuk desain: 

 

 

Berikut adalah detil kolom dan dinding pada middle, upper dan lower structure 

perancangan: 

Gambar 5.12 penerapan konsep struktur 
Sumber: Konsep Rancangan, 2020 
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5.6. Konsep Utilitas 

Utilitas merupakan salah satu faktor penunjang aktivitas di dalam Pusat Konservasi 

Mangrove. Tapak memiliki sumber kebutuhan utilitas yang mengandalkan sumber dari Air 

sumur dan minimnya sarana sumber listrik.  

Maka untuk mengurangi penggunaan energi yang tak tergantikan pada perancangan 

menggunakan beberapa Utilitas yang penerapanya berdasarkan tujuan ide Konsep, 

Lokalitas, Keberlanjutan dan Memanfaatkan potensi alam.  

Berikut penerapan konsep pada Perancangan Pusat Konservasi Mangrove Clungup: 

a. Sumber Listrik 

Menggunakan sumber listrik dari sinar matahari. Sumber panas pada matahari 

akan di tamping pada panel surya yang nantinya akan didistribusikan pada 

bangunan. Berikut penjelasannya: 

 

Gambar 5.13 detil lower, middle dan upper 
structure 

Sumber: Konsep Rancangan, 2020 
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b. Sumber Air bersih 

Pada penerapan konsep utilitas, sumber air bersih yang digunakan adalah sumber 

dari air sumur dan air hujan. Untuk kebutuhan air bersih perancangan 

menggunakan sistem rain water collecting pada setiap bangunan dan sumur 

pompa. Berikut penerapan rain water collecting pada perancangan: 

 

Gambar 5.14 bagan sumber kelistrikan 
Sumber: Konsep Rancangan, 2020 
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c. Jalur air dan pembuangan 

Hasil limbah air kotor sebelum masuk ke jalur pembuangan akan di endapkan 

dulu melalui bio septitank dan sumur resapan. Berikut alur pembuangan limbah 

air kotor pada Perancangan Pusat Konservasi Mangrove: 

 

 

 

 
 

 

d. Pengelolaan sampah 

Sampah pada perancangan akan dipilah dan pilih. Sampah yang masih dapat 

digunakan atau diolah kembali akan dikumpulkan oleh pengelola dan dikirim ke 

tempat pengelolaan sampah warga yang nantinya akan diolah kembali menjadi 

Gambar 5.16 Bagan pembuangan air kotor 
Sumber: Konsep Rancangan, 2020 

Gambar 5.15 Bagan sumber air bersih 
Sumber: Konsep Rancangan, 2020 
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barang kerajinan. Sementara sampah yang tidak dapat diolah kembali akan 

dibuang menuju tempat pembuangan. 

 

 
Gambar 5.17 Bagan persampahan 
Sumber: Konsep Rancangan, 2020 
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BAB VI 

HASIL PERANCANGAN 

Hasil Perancangan Pusat Konservasi Mangrove di Pantai Clungup Kabupaten  Malang 

ini akan dikategorikan menjadi 6 bagian, yakni dasar rancangan, hasil rancangan 

kawasan, hasil rancangan bentuk dan ruang bangunan, hasil rancangan interior, hasil 

rancangan struktur dan utilitas, hasil rancangan detil arsitektural dan lanskap. Adapun 

penjelasannya sebagai berikut: 

6.1. Dasar Rancangan 

Perancangan Pusat Konservasi mangrove dengan pendekatan Ekologi arsitektur 

dalam proses perancangan ini bertujuan untuk mengkonservasi mangrove dan 

meminimalisir degradasi mangrove yang disebabkan baik itu oleh faktor alam maupun 

faktor manusia. Rancangan Pusat Konservasi Mangrove Clungup ini mempunyai konsep 

yang dirumuskan dari prinsip integrasi keislaman dan prinsip-prinsip ekologi arsitektur. 

Sehingga diperoleh konsep Nature Synergy yang memiliki tujuan untuk menciptakan 

interaksi alam dan manusia sehingga menciptakan keseimbangan. 

6.2. Hasil Rancangan Kawasan 

Hasil Perancangan Pusat Konservasi Mangrove di Pantai Clungup Kabupaten  Malang 

merupakan hasil dari penerapan konsep Nature Synergy, yang akan dikategorikan 

menjadi tiga bagian, yakni pola penatanan massa sesuai konsep, fasilitas tapak pada 

rancangan dan alur sirkulasi didalamnya. Adapun penjelasannyanya sebagai berikut: 

6.2.1. Pola Tatanan Massa 

Pola penataan massa pada tapak mengikuti 3 pengelompokan fungsi yaitu fungsi 

penunjang, fungsi skunder dan fungsi primer yang disesuaikan dengan kondisi tapak pada 

perancangan. Setelah mengelompokan massa berdasarkan fungsi, memberikan akses 

pada tiap massa, sehingga massa terkoneksi satu dengan yang lain dan menimbulkan satu 

kesatuan. Hal ini diwujudkan dengan adanya akses sirkulasi berupa jalan yang disediakan 

berfungsi menghubungkan massa bangunan yang memiliki fungsi berdekatan, sehingga 

memberikan kemaslahatan bersama bagi pengguna karena memudahkan mereka dalam 

melakukan kegiatan.  
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 Tapak merupakan area yang berkontur landai tepatnya pada daerah sekitar 

pantai tepat berada di lembah, maka penempatan bangunan pada tapak menyesuaikan 

dan mengikuti dengan keadaan kontur dan lingkungan sekitar. 

Gambar 6.1 Zoning Pola Tatanan Massa dan Site Plan 

Sumber: Hasil Rancangan, 2020 
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6.2.2. Pembagian massa bangunan 

 Pembagian massa bangunan pada kawasan yang memiliki 7 bangunan yang 

didasarkan pada zonasi dan fungsi dari masing-masing bangunan, sebagai suatu objek 

konservasi yang berfungsi sebagai sarana pelestarian. Berikut alur proses pembagian 

massa bangunan: 

 

 

 

Penataan massa memperhatikan potensi penataan bangunan dan bentukan 

bangunan yang dapat merespon fungsi dan tujuan objek, selain itu juga memperhatikan 

Tampak Timur 

Tampak Barat 

Tampak Utara 

Tampak Selatan 

Gambar 6.2 Tampak kawasan rancangan 

Sumber: Hasil Rancangan, 2020 

Gambar 6.3 Zoning Pola Tatanan Massa 

Sumber: Hasil Rancangan, 2020 
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bentukan area tapak yang berkontur. Berikut hasil rancangan pembagian massa bangunan 

pada tapak dilihat dari tampak atas kawasan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.4 Pembagian Massa bangunan 

Sumber: Hasil Rancangan, 2020 
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6.2.3. Fasilitas pada Tapak Kawasan 

Fasilitas pada tapak perancangan pusat konservasi mangrove di pantai Clungup 

adalah Gazebo, aksesibilitas berupa jalan dan tempat parkir.  

 

 

  

Berikut adalah penjelasan terakait fasilitas tapak pada kawasan perancangan:  

a. Parkir  

Pada rancangan tapak terdapat area parkir pengunjung dan pengelola. Tempat 

ini mewadahi parkir untuk mobil, motor, truk kecil. Pintu utama ke tapak melalui gerbang 

tunggal untuk masuk ke tapak. Area parkir mobil dan motor terpisah untuk penyesuaian 

dan kenyamanan pengguna. 

Gambar 6.5 Layout plan 
Sumber: Hasil Rancangan, 2020 
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kendaran bermotor hanya diperbolehkan sampai area parker, dikarenakan fungsi 

bangunan merupakan objek konservasi sehingga kendaraan bermotor sangat dibatasi 

pergerakannya pada tapak. Area parkir ditata dengan rapi meski tapak merupakan area 

berkontur. Penyesuaian kontur tanah untuk area parkir untuk menambah kenyamanan 

parkir pengunjung. 

b. Akses jalan 

Fasilitas pada rancangan salah satunya adalah akses jalan yang terdapat pada 

tapak yaitu jalan yang menyambung dari area parkir ke area bangunan. Jalan rancang 

tidak untuk dilalui kendaraan bermotor, jalan terbuat dari tanah latosol yang diolah 

(dicangkul dan diratakan) yang hanya diperuntukkan untuk pejalan kaki. Berikut 

merupakan hasil dari rancangan jalan pada tapak: 

Gambar 6.7 Area parkir 
Sumber: Hasil Rancangan, 2020 

Gambar 6.6 Perspektif area parkir 
Sumber: Hasil Rancangan, 2020 
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c. Gazebo  

Fasilitas berupa gazebo berfungsi sebagai tempat istirahat untuk pengelola dan 

pengunjung. Hal ini dikarenakan perancangan hanya bisa diakses melalui jalan kaki 

sehingga akan menguras tenaga. Berikut hasil rancangan gazebo: 

 

 

 

 

6.2.4. Sirkulasi dan Aksesibilitas Kawasan 

Sirkulasi pada tapak dibagi menjadi 2 bagian dengan fungsi yang berbeda yaitu 

jalur kendaraan dan jalur pejalan kaki. Pembagian tersebut memperhatikan fungsi objek 

sebagai media pelestarian mangrove sehingga adanya pembatasan meminimalisir 

kerusakan yang ditimbulkan oleh kendaraan. Berikut merupakan penjelasan bergambar 

arahan sirkulasi di area tapak. 

Gambar 6.8 Rancangan jalan setapak pada 
rancangan 

Sumber: Hasil Rancangan, 2020 

Gambar 6.9 Gazebo 
Sumber: Hasil Rancangan, 2020 
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Akses ke dalam tapak ditandai dengan panah warna kuning kemudian area biru 

merupakan area yang dapat diakses oleh kendaraan bermotor, kemudian jalur merah 

merupakan pedestrian yang dapat diakses oleh pengunjung tanpa kendaraan bermotor. 

Pengunjung maupun pengelola dapat mengakses seluruh area dengan berjalan kaki.  

6.3. Hasil Rancangan Bentuk dan Ruang Bangunan 

Desain bangunan merupakan hasil dari penerapan konsep bentuk bangunan pada 

bab sebelumnya. Desain bangunan terdiri dari desain bentuk dan tampilan pada eksterior. 

Hasil desain bentuk dan fasad pada perancangan Pusat konservasi mangrove clungup ini 

berasal dari transformasi joglo dan penerapan fungsi dari mangrove api-api yang telah 

disesuaikan dengan kebutuhan penzoningan ruang, kondisi iklim dan kebutuhan yang 

telah dilakukan pada saat analisis sebelumnya. Bentukan dan fasad ini juga berdasarkan 

konsep Nature Synergy sehingga menghasilkan bentuk fasad bangunan yang estetik, 

menyatu dengan alam, nyaman dan hemat energy. 

Pada rancangan pusat konservasi mangrove, bangunan diselaraskan mengikuti 

garis kontur pada tapak yang telah ada dan meminmalisr proses cut and fill dengan 

menggunakan struktur yang meminimalisir kerusakan pada tanah, Sehingga keberlanjutan 

air dan tanah pada bangunan dapat tetap berjalan.  

Berikut merupakan hasil rancangan bangunan pada Pusat Konservasi Mangrove: 

a. Bangunan Informasi 

Ruang Informasi pada rancangan berfungsi sebagai pusat informasi bagi 

pengunjung ataupun pengelola, selain itu bangunan pusat informasi berfungsi sebagai 

ruang kerja dan menyimpan data terkait konservasi mangrove dan kegiatan yang ada 

Gambar 6.10 Aksesibilitas pada tapak 
Sumber: Hasil Rancangan, 2020 
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di dalamnya. Bangunan informasi berada didepan sehingga mudah ditemukan dan 

diakses oleh pengunjung. 

 

 

Rancangan bangunan dari bangunan informasi memiliki 2 sisi yakni semi terbuka dan 

tertutup, rancangan tersebut memiliki tujuan untuk aktivitas yang berbeda. Ruangan 

yang tertutup (ditandai dengan area warna kuning) merupakan area perkantoran yang 

hanya dapat diakses oleh pengelola/pekerja sedangkan ruang semi terbuka (ditandai 

dengan area warna biru) merupakan ruang akses informasi bagi pengunjung yang 

bersifat publik atau terbuka untuk umum. 

  

Gambar 6.11 Denah B.Informasi 
Sumber: Hasil Rancangan, 2020 
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Bentuk bangunan informasi yang melengkung menjadikan bangunan informasi 

menjadi lebih luas dan dapat dituju dari banyak arah. Eksterior bangunan 

menampilkan penataan visual yang terkesan dekat dengan alam dengan penggunaan 

material yang berasal dari alam serta bercirikan khas material joglo. Material yang 

digunakan pada bangunan diantaranya batu kali apung untuk pondasi, gedeg atau 

anyaman bambu sebagai dinding, kemudian material bambu, batang pohon kelapa 

digunakan dalam struktur bangunan dan tanaman rambat (ekor kuda) pada bangunan 

berfungsi untuk mereduksi panas dalam bangunan.  

 

 

Tampilan eksterior dari bangunan informasi dirancang semi terbuka sehingga 

pengunjung dapat dengan mudah mengakses bangunan informasi.  

b. Green house (ex situ) 

Pada Pusat Konservasi Mangrove Clungup ini kegiatan pengkonservasian dilakukan 

pada 2 area yaitu pada area green house (ex situ) dan pada area habitat mangrove 

Gambar 6.13 Perspektif bangunan Informasi 
Sumber: Hasil Rancangan, 2020 

Gambar 6.12 Perspektif bangunan Informasi 
Sumber: Hasil Rancangan, 2020 
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(in situ). Hal ini bertujuan agar Konservasi mangrove clungup dapat melakukan 

koonservasi secara melebar ke beberapa daerah di luar kota. 

 

 

 

 

 

Pada Ruang persemaian (green house) bibit-bibit mengrove disemaikan agar 

dapat tumbuh dengan cepat dan dapat ditanam tanam pada habitat aslinya. Pada 

area ini pengunjung tidak boleh asal masuk tanpa izin pengelola, hal ini bertujuan 

untuk menyesuaikan fungsi bangunan sebagai ruang pembibitan sehingga aktivitas 

manusia dibatasi agar tidak merusak pertumbuhan bibit mangrove. Bangunan 

persemaian memiliki ruangan persemaian dan gudang tempat penyimpanan bahan 

dan alat sebagai penunjang konservasi.  

Perancangan Pusat konservasi mangrove clungup ini memiliki 4 fasilitas ruang 

persemaian (Green House). Berikut gambar hasil rancangan Ruang persemaian (green 

house) : 

Gambar 6.14 Denah persemaian 

Sumber: Hasil Rancangan, 2020 
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 Gambar 6.15 Perspektf bangunan persemaian 
Sumber: Hasil Rancangan, 2020 
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Bangunan green house memiliki bentuk terbuka, sehingga dapat terlihat dari luar 

oleh pengunjung tanpa harus masuk ke dalam bangunan, pengunjung masih dapat 

melihat dari luar bangunan tentang proses persemaian mangrove. 

c. Area Mangrove (in situ) 

Area Mangrove yang dimaksudakan dalam perancangan pusat konservasi 

mangrove clungup adalah habitat asli mangorove atau hutan mangrove baik terletak 

di malang maupun luar kota.  

Pada area ini berlangsungnya proses konservasi yang diawasi dan dijaga oleh 

pengelola. Selain penjagaan, aktivitas lain seperti penanaman kembali dan 

pemanenan bibit terjadi pada area ini. Bibit yang sudah terkumpul nantinya akan 

dibawa ke area green house untuk mendapatkan polybag dan siap untuk disemaikan, 

lalu setelah beberapa bulan mangrove siap ditanam pada habitat aslinya. 

Selain pengelola, pengunjung juga dapat berkeliling mengitari hutan mangrove 

dengan fasilitas yang berikan berupa pedestrian yang terbuat dari batu (pada tanah 

kering) dan jembatan kayu mangrove (pada tanah rawa). Berikut hasil perancangan 

pedestrian pada kawasan area mangrove: 

 

 

 Gambar 6.16 Rancangan pedestrian pada tapak 

Sumber: Hasil Rancangan, 2020 
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d. Aula 

Terdapat aula tapak sebagai fasilitas kegiatan bersama yang menampung 

kegiatan yang mendatangkan banyak massa. Aula juga memiliki 2 area yakni indoor 

dan outdoor agar dapat menampung banyak macam kegiatan. Bangunan ini dirancang 

sebagai hamparan luas dengan fleksibilitas tinggi sesuai dengan salah satu aspek dari 

konsep, yang dapat di sesuaikan dengan kebutuhan acara yang akan dilaksanakan. 

 

 

 

Denah bangunan yang melingkar dimaksudkan agar ruang memiliki jangkauan 

seluas mungkin untuk sekitarnya. Sehingga  

 

 

Bangunan dirancang semi terbuka bertujuan untuk memaksimalkan pencahayaan dan 

penghawaan alami pada tapak, selain itu bertujuan agar penggabungan ruang antara 

indoor dan outdoor menjadi lebih mudah. 

Gambar 6.17 Denah Aula 
Sumber: Hasil Rancangan, 2020 

Gambar 6.18 Tampak samping Aula 
Sumber: Hasil Rancangan, 2020 



 

139 
 

 

 

 

Rancangan bentuk aula adalah bentukan melingkar dengan view 360 derajat ke segala 

arah. Fasad bangunan ditambah dengan tanaman gantung Ekor Kuda bertujuan untuk 

meredam panas dalam area bangunan. 

e. Cafetaria 

Cafetaria berada dekat dengan entrance area tapak yakni dekat dengan area 

parkir pengunjung. Bangunan memiliki 2 bagian yakni bagian kantin dan toilet yang 

dipisah dari area makan untuk menambah kenyamanan pengunjung. 

Gambar 6.19 Perspektif aula 
Sumber: Hasil Rancangan, 2020 
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Area pada bangunan (ditandai dengan warna biru) merupakan area yang dapat diakses oleh 

public, sedangkan dapur dan area persiapan (ditandai dengan warna kuning) adalah area 

khusus pekerja. Bangunan cafetaria merupakan bangunan semi terbuka sehingga 

memanfaatkan pencahayaan serta penghawaan alami pada bangunan. Bangunan semi 

terbuka pada cafetaria juga memiliki kelebihan pemandangan view yang bebas sehingga akan 

memanjakan mata pengunjung. 

 

Gambar 6.20 Denah cafetaria 
Sumber: Hasil Rancangan, 2020 

Gambar 6.21 Prespektif Cafetaria 
Sumber: Hasil Rancangan, 2020 
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Bangunan cafetaria memiliki atap yang cekung, selain sebagai olah fasad untuk tujuan 

visual, atap tersebut juga bertujuan sebagai pengarah air hujan dan sekaligus sebagai 

shading sinar matahari pada bangunan.  

f. Masjid 

Masjid dalam pusat konservasi mangrove berada di samping cafetaria yang 

berada di area depan dekat dengan pintu gerbang masuk dan area parkir. Masjid 

memiliki teras, area untuk sholat, dan tempat wudhu yang terpisah antara laki-laki 

dan wanita. 

Gambar 6.22 Perspektif  cafetaria 
Sumber: Hasil Rancangan, 2020 
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Area shaf laki-laki pada denah ditandai dengan warna kuning sedangkan area shaf 

wanita ditandai dengan Bangunan musholla berbeda dengan bangunan 

sebelumnya pada rancangan, yakni semi terbuka. Rancangan bangunan masjid 

lebih tertutup bertujuan untuk menambah privasi dari penunjung yang sholat 

serta ruang yang tertutup untuk menambah kekhusyukan sholat. 

 

 

 

Gambar 6.23 Denah Masjid 
Sumber: Hasil Rancangan, 2020 

Gambar 6.24 Prespektif masjid 
Sumber: Hasil Rancangan, 2020 
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Bangunan masjid didesain seperti beberapa bangunan sebelumnya dengan 

material alam dan penambahan tanaman rambat pada fasad selain sebagai 

estetika visual juga berfungsi meredam panas pada bangunan.  

 

g. Kantor (Ruang Pengelola) 

Ruang pengelola juga merupakan kantor bagi pengurus pusat konservasi 

sebagai tempat pengolahan data dan juga sebagai tempat pusat organisasi dari 

rancangan yang memiliki banyak anggota pengurus dalam pelaksanaan kegiatan 

konservasi. 

 

 
Gambar 6.26 Denah kantor pengelola 

Sumber: Hasil Rancangan, 2020 

Gambar 6.25 Perspektif Masjid 
Sumber: Hasil Rancangan, 2020 
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Kantor didesain dengan desai yang tertutup, hal ini dikarenakan bangunan 

merupakan bangunan yang hanya dapat diakses oleh pengeola dan tidak dapat 

diakses bebas oleh pengunjung. Ruang yang tertutup bertujuan agar pengelola 

dapat fokus dalam bekerja dalam ruang dan tidak terganggu. 

 

 

 

 

 

Fasad bangunan didesain seperti beberapa bangunan pada rancangan, yaitu 

memiliki penambahan tanaman rambat sebagai respon terhadap suhu area pantai 

yang panas dan memiliki kesamaan dengan bangunan lainya sehingga terbentuk 

satu kesatuan bangunan dan menyatu dengan alam sekitar. 

 

h. Galeri 

Galeri merupakan bangunan untuk menyimpan koleksi data mangrove 

dalam berbagai macam bentuk, baik berupa data 2 dimensi maupun 3 dimensi, 

selain itu galeri berfungsi menjadi wadah edukasi mengenai mangrove pada 

pengunjung. Galeri memiliki 2 area yakni area untuk objek 2 dimensi dan area 

untuk objek 3 dimensi.  

Gambar 6.27 Perspektif kantor pengelola 
Sumber: Hasil Rancangan, 2020 
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Galeri terbagi menjdi 2 area yang menjadi bangunan terpisah dengan connecting 

tunnel dengan demikian area terpisah secara bangunan. Area pameran yang 

berbentuk 2 dimensi ditandai dengan warna kuning sedangkan ara pameran 

dengan objek 3 dimensi ditandai dengan warna biru. Bangunan galeri dapat 

diakses secara publik namun bangunan tertutup dengan tujuan agar pengunjung 

galeri terfokus pada objek pameran dalam galeri.  

 

 

 

Gambar 6.28 Denah galeri 
Sumber: Hasil Rancangan, 2020 

Gambar 6.29 Prespektif Galeri 
Sumber: Hasil Rancangan, 2020 
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Rancangan bangunan pada galeri dapat dilihat dari gambar diatas yang 

merupakan gambar dari hasil rancangan. Galeri memiliki 2 bagian bangunan yang 

dihubungkan dengan connecting tunnel yang menyambungkan dari satu bagian 

bangunan ke bagian lain.  

6.4. Hasil Rancangan Interior 

Rancangan interior didesain dengan kebutuhan masing-masing ruang yang 

diwujudkan dalam konsep visi misi Nature Synergy yaitu memanfaatakan potensi alam, 

lokalitas dan keberlanjutan, sehingga dapat memaksimalkan aktivitas yang terjadi pada 

masing-masing ruang. 

a. Hasil Rancangan interior Ruang Informasi 

Ruang informasi sebagai pusat informasi dan tempat yang pertamakali dikunjungi 

oleh pengunjung ketika akan memasuki kawasan konservasi mangrove sehingga 

didesain semi terbuka. 

Berikut hasil rancangan Interior dari bangunan informasi yang menampilkan loby 

dan dalam kantor, dapat dilihat perbedaan dari suasana ruangan yang dihadirkan 

yakni lobi memiliki suasana terbuka sehingga dengan mudah dapat diakses publik 

sedangkan kantor memiliki suasana tertutup yang mana hanya diperuntukkan untuk 

karyawan dan orang yang berepentingan. Berikut adalah hasil rancangan interior 

bangunan pusat informasi dengan konsep Nature Synergy:  

Gambar 6.30 Perspektif galeri 
Sumber: Hasil Rancangan, 2020 
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Material pada interior didominasi oleh kayu dan anyaman bambu untuk menimbulkan 

kesan menyatu dengan alam, interaksi dengan alam, dan berani untuk memanfaatkan 

alam, selain itu material kayu juga berfungsi untuk mereduksi panas yang masuk pada 

bangunan. Selain material sebagai pereduksi panas, pada rancangan kali ini juga 

memberikan cross ventilation sebagai pereduksi dan menciptakaan kenyamanan 

thermal dan bukaan sinar matahari untuk meminimalisir penggunaan listrik. 

b. Hasil Rancangan interior Green house 

Pada fungsinya green house bertujuan agar tanaman yang ada dialamnya ada 

bertumbuh kembang secara maksimal dan meminimalisir gangguan dari faktor 

Gambar 6.31 Interior Kantor Pusat Informasi 
Sumber: Hasil Rancangan, 2020 
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eksternal. Interior green house di desain tinggi dan semi terbuka yang bertujuan untuk 

tidak menghalangi pertumbuhan mangrove. Salin itu,  

Ruang dalam green house menampung aktivitas pelestarian mangrove mulai dari 

proses pembibitan biji mangrove hingga mangrove siap untuk di tanam. Green house 

dirancang dengan atap menggunakan plastic uv Hidroponik yang bertujuan agar 

memnimalisir sinar uv matahari sehingga mangrove dapat tumbuh dengan cepat. 

Selain itu hal ini juga bertujuan agar supaya bibit mangrove beradaptasi dengan 

kondisi iklim dan cuaca sekitar tapak, sehingga pengembangan mangrove lebih 

maksimal. Berikut adalah hasil rancangan interior bangunan Green house: 

 

 

 
Gambar 6.32 Suasana dalam persemaian 

Sumber: Hasil Rancangan, 2020 
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c. Hasil Rancangan interior Aula  

Aula memiliki fungsi sebagai tempat atau wadah aktivitas yang melibatkan orang 

atau manusia dengan jumlah banyak. Pada perancangan konservasi mangrove clungup 

ini aula berfungsi sebagai tempat berkumpulnya pengelola, peserta dan pengunjung 

untuk mengikuti kegiatan kosnservasi mangrove yaitu kegiatan pemanenan bibit dan 

penanaman kembali mangrove. Sehingga aula didesain dengan semi terbuka, hal ini 

merupakan perwujudan visi misi dari konsep Nature Synergy agar tercapainya 

keseimbangan antara manusia dengan alam. Aula memiliki 2 ruang yaitu outdoor dan 

indoor.  

Berikut hasil rancangan interior dengan konsep Nature Synergy dan view dari 

dalam bangunan aula menunjukkan bangunan yang semi terbuka agar pencahayaan 

dan penghawaan dapat masuk ke dalam ruang aula: 

Gambar 6.33 Interior persemaian 

Sumber: Hasil Rancangan, 2020 
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d. Hasil Rancangan interior Cafetaria 

Interior bangunan Cafetaria dibuat semi terbuka sebagai penerapan konsep 

Nature Snerg agar cahaya matahari dapat masuk dan meminmalisir penggunaan listrik. 

Selain itu, pada interior cafeteria memperlihatkan struktur rangka atap space frame 

bambu sebagai daya Tarik pengguna. Material ang digunakan pada interior cafeteria 

menggunakan lantai kayu tanpa dinding, struktur bambu dan atap jerami. 

Caeftaria di desain tinggi bertujuan agar udara dapat bersirkulasi di dalamnya. 

Berikut hasil rancangan interior Cafertaria Pusat Konservasi Mangrove Clungup: 

Gambar 6.34 Interior Aula 

Sumber: Hasil Rancangan, 2020 
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e. Hasil Rancangan interior Masjid 

Interior masjid menggunakan pencahayaan alami pada siang hari tidak 

memerlukan lampu penerangan dikarenakan penerapan konsep Nature syenergy pada 

desain bangunan memaksimalkan pencahayaan alami pada ruang masjid. Berikut hasil 

rancangan interior masjid: 

Gambar 6.35 Interior cafetaria 

Sumber: Hasil Rancangan, 2020 
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f. Hasil Rancangan interior Kantor  

Interior kantor didesain tertutup, hal in bertujuan dikeranakan kantor memiliki 

sifat yang semi publik dan hanya bisa diakses oleh pengelola. Oleh karena itu, 

pemberian bukaan dan skylight pada kantor bertujuan agar sinar matahari dan 

udara dapat masuk dan bersirkulasi. Tujuannya agar pengguna pada kantor dapat 

merasa nyaman. Berikut hasil rancangan interior kantor: 

 

 

 

 

 

Gambar 6.36 Interior masjid 

Sumber: Hasil Rancangan, 2020 

Gambar 6.37 Interior kantor 

Sumber: Hasil Rancangan, 2020 
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g. Hasil Rancangan interior Galeri 

Penataan interior galeri dibuat dengan menyesuaikan bentuk denah bangunan 

yang beralur sehingga memudahkan pengunjung melihat objek pameran secara 

berurutan. Objek pameran yang ada berupa objek 2 dimensi dan 3 dimensi. Objek 2 

dimensi berupa file cetak dokumentasi maupun poster sedangkan objek 3 dimensi 

berupa diorama tentang mangrove maupun maket yang atur dalam ruang galeri. 

Berikut hasil rancangan interior galeri: 

 

 

 

 

Gambar 6.38 Interior kantor 

Sumber: Hasil Rancangan, 2020 

Gambar 6.39 Interior galeri 

Sumber: Hasil Rancangan, 2020 
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6.5. Hasil Rancangan Struktur dan Utilitas 

Struktur dan utilitas pada bangunan sangatlah penting, untuk berdirinya bangunan 

dibutuhkan struktur yang kuat dan dibutuhkan utilitas yang baik untuk kenyamanan 

pengguna. Hal ini berkaitan dengan penunjang aktivitas yang ada pada bangunan. Berikut 

adalah hasil rancangan struktur dan utilitas yang menerpakan visi misi konsep Nature 

Synergy: 

6.5.1. Hasil Rancangan Struktur 

Bangunan pada kawasan yang terdiri dari 7 bangunan memiliki struktur yang 

menggunakan material alam seperti batu alam dan bambu dalam bangunan. Bangunan 

memiliki material yang sama pada semua bangunan seperti penggunaan batu kali apung 

pada pondasi bangunan, bambu pada kolom dan struktur atap, atap bangunan dari 

material jerami yang merupakan atap ini dibuat dari serabut keras pelindung pelepah 

pohon aren sifatnya awet dan tahan air dengan warna abu tua kehitaman dan lantai 

menggunakan material kayu.  

Tapak terletak pada lembah memiliki kemiringan kontur yang landai dan diapit oleh 

dua bukit pada sisi kanan dan kiri tapak. Jenis tanah pada area tapak sebagian besar 

didominasi jenis tanah latosol yang cukup keras dan tanah lembek pada area konservasi 

mangrove (ex situ).  

Untuk menghasilkan struktur bangunan yang dapat menunjang ide konsep Lokalitas, 

keberlanjutan dan pemanfaatan Potensi Alam, berikut penerapannya dalam bentuk 

desain: 

Gambar 6.40 Interior galeri 

Sumber: Hasil Rancangan, 2020 
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 Gambar 6.41 Struktur bangunan 
Sumber: Hasil Rancangan, 2020 
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6.5.2. Hasil Rancangan Utilitas 

Utilitas pada rancangan terdiri dari beberapa sistem yakni sumber listrik, sumber 

air bersih, jalur air dan pembuanga dan pengelolaan sampah yang menerapkan visi misi 

konsep Nature Synergy. Konsep utilitas merupakan salah satu faktor penunjang agar 

aktivitas di dalamnya dapat wadahi dan berjalan dengan maksimal.  aktivitas di dalam 

Pusat Konservasi Mangrove. 

Tapak terletak di dekat pantai, dimana suhu rata-rata sangat panas mencapai 32 

derajat dan memiliki keterbatasan sumber dan utilitas. Maka untuk menyeslesaikan 

permasalahan keterbatasan sumber dan utilitas, perancangan konservasi mangrove 

clungup menggunakan utilitas yang penerapanya berdasarkan tujuan visi misi Konsep, 

Lokalitas, Keberlanjutan dan Memanfaatkan potensi alam. Berikut penerapan dalam 

desain: 

a. Sumber Listrik 

Pada Pusat Konservasi Mangrove memiliki 2 sumber listrik yaitu sumber Listrik dari 

panel surya dan sumber listrik dari genset. Solar panel menjadi sumber listrik utama 

pada perancangan. Berikut penerapan solar panel pada perancangan: 

Gambar 6.42 Struktur bangunan 
Sumber: Hasil Rancangan, 2020 
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b. Sumber Air Bersih 

Untuk kebutuhan air bersih perancangan menggunakan sistem rain water collecting 

pada setiap bangunan dan sumur. Berikut penerapan rain water collecting pada 

perancangan: 

Gambar 6.43 Tahap pemrosesan sumber cahaya 

Sumber: Hasil Rancangan, 2020 
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c. Jalur air dan pembuangan 

Tapak terletak di lembah diapit oleh dua bukit sehingga memunculkan aliran air pada 

tapak yang dapat mengganggu aktivitas di dalamnya. untuk menyelesaikan hal 

tersebut perancangan pusat konservasi mangrove menempatkan beberapa gorong-

gorong yang akan diteruskan menuju rawa mangrove dan menuju laut. Berikut 

penerapan pembuangan air kotor pada rancangan: 

 

 

 

 

 

d. Pengelolaan sampah 

Sampah yang dihasilkan oleh pengelola dan pengunjung nantinya akan dikumpulkan 

dipilah dan sortir. Setelah disortir, sampah yang dapat digunakan kembali akan 

dibawa pengelola menuju perkampungan penduduk untuk dijadikan bahan berguna 

Gambar 6.44 tahap pemrosesan sumber air 

Sumber: Hasil Rancangan, 2020 

Gambar 6.45 Tahap pembuangan air limbah 

Sumber: Hasil Rancangan, 2020 
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(tas, souvenir dsbg) sementara sampah yang tidak bisa digunakan akan diangkut 

menuju TPS setempat. Berikut hasil rancangan pengelolaan sampah: 

 

 

 

Berikut adalah penempatasan hasil rancangan Utilitas Pusa konservasi mangrove : 

 

 

 

 

6.7 Hasil Rancangan Detil Arsitektural  

Detil arsitektural pada rancangan terdapat pada beberapa bagian, detil ini 

membedakan antara perancangan pusat konservasi mangrove clungup dengan konservasi 

yang lain. Berikut adalah detil arsitektural pada bangunan Pusat Konservasi Mangrove 

Clungup: 

a. Detil atap 

Atap didesain dengan material terbuat dari jerami (bahan dari alam) yang diterapkan 

pada setiap bangunan Pusat Konservasi Mangrove sehingga menimbulkan kesan satu-

kesatuan bangunan dan selaras dengan alam sekitar. Berikut desain atap pada bangunan 

pusat konservasi mangrove clungup: 

  

Gambar 6.46 Utilitas rancangan 
Sumber: Hasil Rancangan, 2020 
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b. Detil gerbang 

Detil signature pada gerbang sebagai ciri khas perancangan, dimana bentuk gerbang 

didesain terinspirasi dari daun dan memiliki struktur kolom bambu. Sehingga gerbang 

dapat dibentuk melengkung. Berikut adalah hasil rancangan detil gerbang.  

 

 

 

Gambar 6.47 bentuk atap bangunan 
Sumber: Hasil Rancangan, 2020 

Gambar 6.48 signature pada gerbang 
Sumber: Hasil Rancangan, 2020 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

7.1 Kesimpulan 

 Pusat Konservasi Mangrove di Pantai Clungup dengan pendekatan Arsitektur 

Ekologi diharapkan dapat memberi banyak kontribusi dalam menangani berbagai 

permasalahan yang timbul pada kelangsungan hutan mangrove di Indonesia. Kontribusi 

objek antara lain, adanya upaya pelestarian yang bertujuan membuat masyaraat lebih 

mampu untuk mengenal, mengetahui, dan paham tentang konservasi mangrove baik 

melalui rancangan bangunanya atau kegiatan pada rancangan. 

 Pusat Konservasi Mangrove di Pantai Clungup dengan pendekatan Arsitektur 

Ekologi memiliki fungsi utama sebagai konservasi dan pelestarian mangrove, dan fungsi 

sekunder berupa edukasi. Fungsi penunjang dari rancanga berupa pengelolaan 

manajemen dan servis. 

 Pendekatan Arsitektur Ekologi sendiri diterapkan melalui konsep Nature Synergy 

yang diaplikasikan pada rancangan disetiap bangunan dan banyak aspek dalam 

rancangan. Bangunan utama pada rancangan adalah bangunan green house yang 

merupakan sarana pengembangan mangrove. Kemudian dalam rancangan juga banyak 

bangunan penunjang seperti kantor pengelola, masjid, bangunan informasi, dan 

cafetaria. 

 Hasil dari rancangan diharapkan dapat membantu konservasi mangrove di pantai 

wilayah Indonesia, mengingat degradasi hutan mangrove terus terjadi dibanyak pantai di 

Indonesia. 

 

7.2 Saran 

 Berdasarkan apa yang telah tertuang dalam laporan tugas akhir dengan judul 

Perancangan Pusat Konservasi Mangrove di Pantai Clungup Kabupaten Malang dengan 

Pendekatan Arsitektur Ekologi, perlu kiranya penulis menerima saran dan kritik dari 

masyarakat secara umum maupun akademisi dalam proses perancangan arsitektur karna 

penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna.  
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ARSITEKTUR EKOLOGI

DOSEN PEMBIMBING 1

AGUNG SEDAYU,M.T

DOSEN PEMBIMBING 1

PRIMA KURNIAWATI,M.Sc

DOSEN PEMBIMBING 3

CATATAN DOSEN

NO TGL CATATAN PARAF

NAMA GAMBAR

NO. GAMBAR SKALA

JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) 
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

GHONAIM,M.A

POTONGAN KAWASAN

POTONGAN KAWASAN

542

178



NAMA MAHASISWA

DEDE MIRSA AULIA R

NIM

13660068

MATA KULIAH

STUDIO TUGAS AKHIR

JUDUL RANCANGAN

PERANCANGAN PUSAT 
KONSERVASI MANGROVE 

DI PANTAI CLUNGUP KAB.MALANG 
DENGAN PENDEKATAN 
ARSITEKTUR EKOLOGI

DOSEN PEMBIMBING 1

AGUNG SEDAYU,M.T

DOSEN PEMBIMBING 1

PRIMA KURNIAWATI,M.Sc

DOSEN PEMBIMBING 3

CATATAN DOSEN

NO TGL CATATAN PARAF

NAMA GAMBAR

NO. GAMBAR SKALA

JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) 
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

GHONAIM,M.A

TAMPAK DEPAN

FOODCOURT  

TAMPAK BELAKANG

FOODCOURT  

38,5

38,5



NAMA MAHASISWA

DEDE MIRSA AULIA R

NIM

13660068

MATA KULIAH

STUDIO TUGAS AKHIR

JUDUL RANCANGAN

PERANCANGAN PUSAT 
KONSERVASI MANGROVE 

DI PANTAI CLUNGUP KAB.MALANG 
DENGAN PENDEKATAN 
ARSITEKTUR EKOLOGI

DOSEN PEMBIMBING 1

AGUNG SEDAYU,M.T

DOSEN PEMBIMBING 1

PRIMA KURNIAWATI,M.Sc

DOSEN PEMBIMBING 3

CATATAN DOSEN

NO TGL CATATAN PARAF

NAMA GAMBAR

NO. GAMBAR SKALA

JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) 
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

GHONAIM,M.A

FOODCOURT  

FOODCOURT  

TAMPAK SAMPING

TAMPAK SAMPING

22,5

22,5



NAMA MAHASISWA

DEDE MIRSA AULIA R

NIM

13660068

MATA KULIAH

STUDIO TUGAS AKHIR

JUDUL RANCANGAN

PERANCANGAN PUSAT 
KONSERVASI MANGROVE 

DI PANTAI CLUNGUP KAB.MALANG 
DENGAN PENDEKATAN 
ARSITEKTUR EKOLOGI

DOSEN PEMBIMBING 1

AGUNG SEDAYU,M.T

DOSEN PEMBIMBING 1

PRIMA KURNIAWATI,M.Sc

DOSEN PEMBIMBING 3

CATATAN DOSEN

NO TGL CATATAN PARAF

NAMA GAMBAR

NO. GAMBAR SKALA

JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) 
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

GHONAIM,M.A

POTONGAN A-A”’

FOODCOURT  

POTONGAN B-B”

FOODCOURT  

38,5



NAMA MAHASISWA

DEDE MIRSA AULIA R

NIM

13660068

MATA KULIAH

STUDIO TUGAS AKHIR

JUDUL RANCANGAN

PERANCANGAN PUSAT 
KONSERVASI MANGROVE 

DI PANTAI CLUNGUP KAB.MALANG 
DENGAN PENDEKATAN 
ARSITEKTUR EKOLOGI

DOSEN PEMBIMBING 1

AGUNG SEDAYU,M.T

DOSEN PEMBIMBING 1

PRIMA KURNIAWATI,M.Sc

DOSEN PEMBIMBING 3

CATATAN DOSEN

NO TGL CATATAN PARAF

NAMA GAMBAR

NO. GAMBAR SKALA

JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) 
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

GHONAIM,M.A

TAMPAK BELAKANG

TAMPAK DEPAN

B.INFORMASI  

B.INFORMASI  

26

26

6

1

5

6

1

5



NAMA MAHASISWA

DEDE MIRSA AULIA R

NIM

13660068

MATA KULIAH

STUDIO TUGAS AKHIR

JUDUL RANCANGAN

PERANCANGAN PUSAT 
KONSERVASI MANGROVE 

DI PANTAI CLUNGUP KAB.MALANG 
DENGAN PENDEKATAN 
ARSITEKTUR EKOLOGI

DOSEN PEMBIMBING 1

AGUNG SEDAYU,M.T

DOSEN PEMBIMBING 1

PRIMA KURNIAWATI,M.Sc

DOSEN PEMBIMBING 3

CATATAN DOSEN

NO TGL CATATAN PARAF

NAMA GAMBAR

NO. GAMBAR SKALA

JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) 
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

GHONAIM,M.A

B.INFORMASI  

B.INFORMASI  

TAMPAK SAMPING

TAMPAK SAMPING

4

6

38

38

4

6



NAMA MAHASISWA

DEDE MIRSA AULIA R

NIM

13660068

MATA KULIAH

STUDIO TUGAS AKHIR

JUDUL RANCANGAN

PERANCANGAN PUSAT 
KONSERVASI MANGROVE 

DI PANTAI CLUNGUP KAB.MALANG 
DENGAN PENDEKATAN 
ARSITEKTUR EKOLOGI

DOSEN PEMBIMBING 1

AGUNG SEDAYU,M.T

DOSEN PEMBIMBING 1

PRIMA KURNIAWATI,M.Sc

DOSEN PEMBIMBING 3

CATATAN DOSEN

NO TGL CATATAN PARAF

NAMA GAMBAR

NO. GAMBAR SKALA

JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) 
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

GHONAIM,M.A

POTONGAN A-A”

POTONGAN B-B”

B.INFORMASI  

B.INFORMASI  

38

3.256

6

1

0.75

26

5



NAMA MAHASISWA

DEDE MIRSA AULIA R

NIM

13660068

MATA KULIAH

STUDIO TUGAS AKHIR

JUDUL RANCANGAN

PERANCANGAN PUSAT 
KONSERVASI MANGROVE 

DI PANTAI CLUNGUP KAB.MALANG 
DENGAN PENDEKATAN 
ARSITEKTUR EKOLOGI

DOSEN PEMBIMBING 1

AGUNG SEDAYU,M.T

DOSEN PEMBIMBING 1

PRIMA KURNIAWATI,M.Sc

DOSEN PEMBIMBING 3

CATATAN DOSEN

NO TGL CATATAN PARAF

NAMA GAMBAR

NO. GAMBAR SKALA

JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) 
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

GHONAIM,M.A

MASJID

TAMPAK SAMPING

MASJID

TAMPAK SAMPING

30

3

1

6

6 3

1

30



NAMA MAHASISWA

DEDE MIRSA AULIA R

NIM

13660068

MATA KULIAH

STUDIO TUGAS AKHIR

JUDUL RANCANGAN

PERANCANGAN PUSAT 
KONSERVASI MANGROVE 

DI PANTAI CLUNGUP KAB.MALANG 
DENGAN PENDEKATAN 
ARSITEKTUR EKOLOGI

DOSEN PEMBIMBING 1

AGUNG SEDAYU,M.T

DOSEN PEMBIMBING 1

PRIMA KURNIAWATI,M.Sc

DOSEN PEMBIMBING 3

CATATAN DOSEN

NO TGL CATATAN PARAF

NAMA GAMBAR

NO. GAMBAR SKALA

JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) 
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

GHONAIM,M.A

TAMPAK DEPAN

MASJID

TAMPAK BELAKANG

MASJID

30

30

4
6

6

4



NAMA MAHASISWA

DEDE MIRSA AULIA R

NIM

13660068

MATA KULIAH

STUDIO TUGAS AKHIR

JUDUL RANCANGAN

PERANCANGAN PUSAT 
KONSERVASI MANGROVE 

DI PANTAI CLUNGUP KAB.MALANG 
DENGAN PENDEKATAN 
ARSITEKTUR EKOLOGI

DOSEN PEMBIMBING 1

AGUNG SEDAYU,M.T

DOSEN PEMBIMBING 1

PRIMA KURNIAWATI,M.Sc

DOSEN PEMBIMBING 3

CATATAN DOSEN

NO TGL CATATAN PARAF

NAMA GAMBAR

NO. GAMBAR SKALA

JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) 
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

GHONAIM,M.A

POTONGAN A-A”

MASJID

POTONGAN B-B”

MASJID

6
4

4

6

25.5

4.525.5



NAMA MAHASISWA

DEDE MIRSA AULIA R

NIM

13660068

MATA KULIAH

STUDIO TUGAS AKHIR

JUDUL RANCANGAN

PERANCANGAN PUSAT 
KONSERVASI MANGROVE 

DI PANTAI CLUNGUP KAB.MALANG 
DENGAN PENDEKATAN 
ARSITEKTUR EKOLOGI

DOSEN PEMBIMBING 1

AGUNG SEDAYU,M.T

DOSEN PEMBIMBING 1

PRIMA KURNIAWATI,M.Sc

DOSEN PEMBIMBING 3

CATATAN DOSEN

NO TGL CATATAN PARAF

NAMA GAMBAR

NO. GAMBAR SKALA

JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) 
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

GHONAIM,M.A

TAMPAK BELAKANG

AULA

TAMPAK DEPAN

AULA

25

5

9

25

5

9



NAMA MAHASISWA

DEDE MIRSA AULIA R

NIM

13660068

MATA KULIAH

STUDIO TUGAS AKHIR

JUDUL RANCANGAN

PERANCANGAN PUSAT 
KONSERVASI MANGROVE 

DI PANTAI CLUNGUP KAB.MALANG 
DENGAN PENDEKATAN 
ARSITEKTUR EKOLOGI

DOSEN PEMBIMBING 1

AGUNG SEDAYU,M.T

DOSEN PEMBIMBING 1

PRIMA KURNIAWATI,M.Sc

DOSEN PEMBIMBING 3

CATATAN DOSEN

NO TGL CATATAN PARAF

NAMA GAMBAR

NO. GAMBAR SKALA

JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) 
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

GHONAIM,M.A

NAMA MAHASISWA

DEDE MIRSA AULIA R

NIM

13660068

MATA KULIAH

STUDIO TUGAS AKHIR

JUDUL RANCANGAN

PERANCANGAN PUSAT 
KONSERVASI MANGROVE 

DI PANTAI CLUNGUP KAB.MALANG 
DENGAN PENDEKATAN 
ARSITEKTUR EKOLOGI

DOSEN PEMBIMBING 1

AGUNG SEDAYU,M.T

DOSEN PEMBIMBING 1

PRIMA KURNIAWATI,M.Sc

DOSEN PEMBIMBING 3

CATATAN DOSEN

NO TGL CATATAN PARAF

NAMA GAMBAR

NO. GAMBAR SKALA

JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) 
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

GHONAIM,M.A

AULA

TAMPAK SAMPING

AULA

TAMPAK SAMPING

22

42

5

9

9

5



NAMA MAHASISWA

DEDE MIRSA AULIA R

NIM

13660068

MATA KULIAH

STUDIO TUGAS AKHIR

JUDUL RANCANGAN

PERANCANGAN PUSAT 
KONSERVASI MANGROVE 

DI PANTAI CLUNGUP KAB.MALANG 
DENGAN PENDEKATAN 
ARSITEKTUR EKOLOGI

DOSEN PEMBIMBING 1

AGUNG SEDAYU,M.T

DOSEN PEMBIMBING 1

PRIMA KURNIAWATI,M.Sc

DOSEN PEMBIMBING 3

CATATAN DOSEN

NO TGL CATATAN PARAF

NAMA GAMBAR

NO. GAMBAR SKALA

JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) 
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

GHONAIM,M.A

NAMA MAHASISWA

DEDE MIRSA AULIA R

NIM

13660068

MATA KULIAH

STUDIO TUGAS AKHIR

JUDUL RANCANGAN

PERANCANGAN PUSAT 
KONSERVASI MANGROVE 

DI PANTAI CLUNGUP KAB.MALANG 
DENGAN PENDEKATAN 
ARSITEKTUR EKOLOGI

DOSEN PEMBIMBING 1

AGUNG SEDAYU,M.T

DOSEN PEMBIMBING 1

PRIMA KURNIAWATI,M.Sc

DOSEN PEMBIMBING 3

CATATAN DOSEN

NO TGL CATATAN PARAF

NAMA GAMBAR

NO. GAMBAR SKALA

JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) 
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

GHONAIM,M.A

AULA

POTONGAN B-B’

AULA

POTONGAN A-A”

22

5

9

42

9

5



NAMA MAHASISWA

DEDE MIRSA AULIA R

NIM

13660068

MATA KULIAH

STUDIO TUGAS AKHIR

JUDUL RANCANGAN

PERANCANGAN PUSAT 
KONSERVASI MANGROVE 

DI PANTAI CLUNGUP KAB.MALANG 
DENGAN PENDEKATAN 
ARSITEKTUR EKOLOGI

DOSEN PEMBIMBING 1

AGUNG SEDAYU,M.T

DOSEN PEMBIMBING 1

PRIMA KURNIAWATI,M.Sc

DOSEN PEMBIMBING 3

CATATAN DOSEN

NO TGL CATATAN PARAF

NAMA GAMBAR

NO. GAMBAR SKALA

JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) 
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

GHONAIM,M.A

TAMPAK BARAT

KANTOR

TAMPAK BARAT

KANTOR

6

16.5

6

16.5



NAMA MAHASISWA

DEDE MIRSA AULIA R

NIM

13660068

MATA KULIAH

STUDIO TUGAS AKHIR

JUDUL RANCANGAN

PERANCANGAN PUSAT 
KONSERVASI MANGROVE 

DI PANTAI CLUNGUP KAB.MALANG 
DENGAN PENDEKATAN 
ARSITEKTUR EKOLOGI

DOSEN PEMBIMBING 1

AGUNG SEDAYU,M.T

DOSEN PEMBIMBING 1

PRIMA KURNIAWATI,M.Sc

DOSEN PEMBIMBING 3

CATATAN DOSEN

NO TGL CATATAN PARAF

NAMA GAMBAR

NO. GAMBAR SKALA

JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) 
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

GHONAIM,M.A

KANTOR

TAMPAK SAMPING

KANTOR

TAMPAK SAMPING

5

5

23

23



NAMA MAHASISWA

DEDE MIRSA AULIA R

NIM

13660068

MATA KULIAH

STUDIO TUGAS AKHIR

JUDUL RANCANGAN

PERANCANGAN PUSAT 
KONSERVASI MANGROVE 

DI PANTAI CLUNGUP KAB.MALANG 
DENGAN PENDEKATAN 
ARSITEKTUR EKOLOGI

DOSEN PEMBIMBING 1

AGUNG SEDAYU,M.T

DOSEN PEMBIMBING 1

PRIMA KURNIAWATI,M.Sc

DOSEN PEMBIMBING 3

CATATAN DOSEN

NO TGL CATATAN PARAF

NAMA GAMBAR

NO. GAMBAR SKALA

JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) 
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

GHONAIM,M.A

KANTOR

POTONGAN B-B”

KANTOR

POTONGAN A-A”

23

6

16,5

6



NAMA MAHASISWA

DEDE MIRSA AULIA R

NIM

13660068

MATA KULIAH

STUDIO TUGAS AKHIR

JUDUL RANCANGAN

PERANCANGAN PUSAT 
KONSERVASI MANGROVE 

DI PANTAI CLUNGUP KAB.MALANG 
DENGAN PENDEKATAN 
ARSITEKTUR EKOLOGI

DOSEN PEMBIMBING 1

AGUNG SEDAYU,M.T

DOSEN PEMBIMBING 1

PRIMA KURNIAWATI,M.Sc

DOSEN PEMBIMBING 3

CATATAN DOSEN

NO TGL CATATAN PARAF

NAMA GAMBAR

NO. GAMBAR SKALA

JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) 
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

GHONAIM,M.A

TAMPAK SAMPING

TAMPAK SAMPING

GALERI

GALERI

25

25

6.5

6.5



NAMA MAHASISWA

DEDE MIRSA AULIA R

NIM

13660068

MATA KULIAH

STUDIO TUGAS AKHIR

JUDUL RANCANGAN

PERANCANGAN PUSAT 
KONSERVASI MANGROVE 

DI PANTAI CLUNGUP KAB.MALANG 
DENGAN PENDEKATAN 
ARSITEKTUR EKOLOGI

DOSEN PEMBIMBING 1

AGUNG SEDAYU,M.T

DOSEN PEMBIMBING 1

PRIMA KURNIAWATI,M.Sc

DOSEN PEMBIMBING 3

CATATAN DOSEN

NO TGL CATATAN PARAF

NAMA GAMBAR

NO. GAMBAR SKALA

JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) 
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

GHONAIM,M.A

TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG

GALERI

GALERI

35

6.5

6.5

35



NAMA MAHASISWA

DEDE MIRSA AULIA R

NIM

13660068

MATA KULIAH

STUDIO TUGAS AKHIR

JUDUL RANCANGAN

PERANCANGAN PUSAT 
KONSERVASI MANGROVE 

DI PANTAI CLUNGUP KAB.MALANG 
DENGAN PENDEKATAN 
ARSITEKTUR EKOLOGI

DOSEN PEMBIMBING 1

AGUNG SEDAYU,M.T

DOSEN PEMBIMBING 1

PRIMA KURNIAWATI,M.Sc

DOSEN PEMBIMBING 3

CATATAN DOSEN

NO TGL CATATAN PARAF

NAMA GAMBAR

NO. GAMBAR SKALA

JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) 
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

GHONAIM,M.A

TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG

GALERI

GALERI

35

5.5

5.5

35



NAMA MAHASISWA

DEDE MIRSA AULIA R

NIM

13660068

MATA KULIAH

STUDIO TUGAS AKHIR

JUDUL RANCANGAN

PERANCANGAN PUSAT 
KONSERVASI MANGROVE 

DI PANTAI CLUNGUP KAB.MALANG 
DENGAN PENDEKATAN 
ARSITEKTUR EKOLOGI

DOSEN PEMBIMBING 1

AGUNG SEDAYU,M.T

DOSEN PEMBIMBING 1

PRIMA KURNIAWATI,M.Sc

DOSEN PEMBIMBING 3

CATATAN DOSEN

NO TGL CATATAN PARAF

NAMA GAMBAR

NO. GAMBAR SKALA

JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) 
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

GHONAIM,M.A

TAMPAK SAMPING

TAMPAK DEPAN

PERSEMAIAN

PERSEMAIAN

14

14

32

22



NAMA MAHASISWA

DEDE MIRSA AULIA R

NIM

13660068

MATA KULIAH

STUDIO TUGAS AKHIR

JUDUL RANCANGAN

PERANCANGAN PUSAT 
KONSERVASI MANGROVE 

DI PANTAI CLUNGUP KAB.MALANG 
DENGAN PENDEKATAN 
ARSITEKTUR EKOLOGI

DOSEN PEMBIMBING 1

AGUNG SEDAYU,M.T

DOSEN PEMBIMBING 1

PRIMA KURNIAWATI,M.Sc

DOSEN PEMBIMBING 3

CATATAN DOSEN

NO TGL CATATAN PARAF

NAMA GAMBAR

NO. GAMBAR SKALA

JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) 
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

GHONAIM,M.A

TAMPAK SAMPING

PERSEMAIAN

TAMPAK DEPAN

PERSEMAIAN

32

14

14

22



 
 

 

 

 

 

 

 

 

PERNYATAAN KELAYAKAN CETAK KARYA 

OLEH PEMBIMBING / PENGUJI 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama :  Nunik Junara, M.T. 

NIP :  19710426 200501 2 005 

Selaku dosen penguji utama Tugas Akhir, menyatakan dengan sebenarnya bahwa 

mahasiswa di bawah ini : 

Nama :  Dede Mirsa Aulia Rizkulloh 

NIM :  13660068 

Judul Tugas Akhir :   Perancangan Pusat Konservasi Mangrove DI Pantai 

Clungup Kabupaten Malang dengan Pendekatan 

Ekologi Atsitektur 

 Telah memenuhi perbaikan-perbaikan yang diperlukan selama  Tugas Akhir, dan 

karya tulis tersebut layak untuk di cetak sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar 

Sarjana Arsitektur (S.Ars). 

Malang, 28 Mei 2020 

Yang menyatakan, 

 

 

Nunik Junara, M.T.  

NIP. 19710426 200501 2 005 

KEMENTERIAN AGAMA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI 

JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR 

Jl. Gajayana No.50 Malang 65114 Telp./Faks. (0341) 558933 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

PERNYATAAN KELAYAKAN CETAK KARYA 

OLEH PEMBIMBING / PENGUJI 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama :  M. Imam Faqihuddin, M.T. 

NIP :  19910121 20180201 1 241 

Selaku dosen ketua penguji Tugas Akhir, menyatakan dengan sebenarnya bahwa 

mahasiswa di bawah ini : 

Nama :  Dede Mirsa Aulia Rizkulloh 

NIM :  13660068 

Judul Tugas Akhir :   Perancangan Pusat Konservasi Mangrove DI Pantai 

Clungup Kabupaten Malang dengan Pendekatan 

Ekologi Atsitektur 

 Telah memenuhi perbaikan-perbaikan yang diperlukan selama  Tugas Akhir, dan 

karya tulis tersebut layak untuk di cetak sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar 
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