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Motto

Konsekuensi yang akan anda dapat dalam sebuah perjuangan adalah, gagal dan sukses

(Penulis)

Apa yang saya dapat hari ini adalah sebagian dari impian dan harapan saya pada masa lalu,

yang berhasil saya  realisasikan melalui pengorbanan dan kerja keras yang diiringi dengan doa

(Penulis)

Jika anda menginginkan sesuatu yang lebih, maka anda perlu usaha dan perjuangan yang lebih

pula

(Penulis)



PERSEMBAHAN

Karya tugas akhir ini saya persembahkan kepada orang-orang yang saya cinta, orang-
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bimbingannya.

2. Kepada Program studi arsitektur, fakultas teknik, Universitas Muhammadiyah

Surakarta khususnya teman-teman arsitektur angkatan 2009.

3. Kepada teman-teman Studio Tugas Akhir: Ima, Nastiti, Mintra, dan maria. Kepada
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Assalamu’alaikum Wr. Wb.
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Tak lupa sholawat serta salam kepada nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang dipilih-

Nya sebagai Uswatun Hasanah bagi umat manusia.
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diperoleh penyusun di lapangan maupun di bangku perkuliahan tidak membuat penyusun

lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. Agus Riyanto, MT, selaku Dekan Fakultas Tenik Universitas
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5. Bapak Riza Zahrul Islam, ST, MT. selaku pembimbing II yang teleh memberikan

arahan, bimbingan, dan inspirasi yang sangat berarti dalam penyusunan laporan ini.
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ABSTRAKSI

Wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau

kelompok  orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi,

pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik wisata yang

dikunjunginya dalam jangka waktu sementara. Hutan merupakan sumberdaya

alam yang patut kita jaga dan lestarikan, namun di lain pihak hutan juga bisa

dijadikan sebagai kawasan wisata yang layak dikunjungi. Hutan Pinus Batealit

merupakan kawasan hutan pinus yang dilestarikan dan dijadikan area

wisata  penduduk setempat namun belum ada pengelolaan yang baik  dari

pemerintah setempat. Dengan adanya potensi-potensi daya tarik di Hutan

Pinus Batealit maka kawasan ini layak untuk dikembangkan menjadi area

wisata alam edukasi dengan menampilkan potensi Hutan Pinus Batealit dan

potensi Kota Jepara.

Kawasan Wisata Alam Edukasi Hutan Pinus Batealit adalah suatu

kawasan wisata alam edukasi yang menampilkan kegiatan-kegiatan wisata

alam yang mengajarkan ketangkasan, kerjasama tim, dan kedisiplinan

dengan mengaitkan hubungan alam sekitar dan wisata edukasi yang

menampilkan potensi hasil hutan pinus yang disadap mulai dari penyadapan

getah hingga hasil akhir fungsi dari sadapan getah tersebut. Kawasan Hutan

Pinus ini juga menampilkan potensi-potensi Kota Jepara dari segi budaya

maupun kawasan wisata yang dapat dikunjungi lainnya.

Kata Kunci : Wisata Alam dan Edukasi


