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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 

 

 

 

 

 

 

 



 



I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Jepara sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah terletak pada 

5°43`20,67” sampai 6°47`25,83” Lintang Selatan dan 110°9`48,02” sampai 

110°58` 37,40” Bujur Timur.  Kabupaten Jepara merupakan salah satu 

kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pantura timur Jawa Tengah, 

dimana bagian barat dan utara dibatasi oleh laut.  Bagian timur wilayah 

kabupaten ini merupakan daerah pegunungan.  Kabupaten  Jepara mempunyai 

luas tercatat 100.413,189 Ha.  Kondisi tersebut mempunyai berbagai 

sumberdaya alam yang masih alami seperti hutan, air terjun, sumber air dan 

fenomena alam yang tersebar di seluruh daerah di Kabupaten Jepara.  (Jepara 

dalam Angka, 2012)   

Sumber daya alam tersebut kemudian dikelola pemerintah salah satunya 

dengan dibuatnya kawasan konsevasi alam seperti hutan suaka alam, cagar 

alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman nasional, taman burung dan 

taman laut.  Begitu banyak manfaat dengan dibangunya kawasan konservasi ini 

karena dapat menjaga flora dan fauna, menjaga iklim agar tetap stabil, menjaga 

kondisi air tanah, menahan erosi, penyuplai oksigen, media pengetahuan, media 

pendidikan, penyeimbang lingkungan hidup, sebagai tempat daya tarik wisata 

dengan tujuan untuk kegiatan rekreasi, olah raga, adventure, dan menumbuhkan 

rasa cinta terhadap alam.  

 Dengan sumber daya alam yang dimiliki dan dikelilingi daerah 

pegunungan di bagian timur, Kabupaten Jepara memiliki berbagai tempat wisata 

alam nasional yang terbilang layak untuk dikunjungi.  Wisata Alam merupakan 

salah satu obyek yang berkaitan dengan rekreasi dan pariwisata yang 

memanfaatkan potensi sumber daya alam dan ekosistemnya, baik dalam bentuk 

asli (alami) maupun perpaduan dengan buatan manusia.  Akibatnya tempat-

tempat rekreasi di alam terbuka yang sifatnya masih alami dan dapat 

memberikan kenyamanan sehingga semakin banyak dikunjungi orang atau 

wisatawan.  Dalam dunia pariwisata istilah obyek wisata mempunyai pengertian 

sebagai sesuatu yang menjadi daya tarik bagi seseorang wisatawan untuk 

berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata, bentuk kegiatan rekreasi dan 

pariwisata yang memanfaatkan potensi sumberdaya alam, baik dalam keadaan 

alami maupun setelah ada usaha budidaya, sehingga memungkinkan wisatawan 



memperoleh kesegaran jasmaniah dan rohaniah, mendapatkan pengetahuan dan 

pengalaman serta menumbuhkan inspirasi dan cinta terhadap alam 

Jepara merupakan kabupaten yang memiliki luas hutan yang sangat luas.  

Jepara memiliki 516.406 hektar yang terdiri dari 17.562 hektar hutan negara dan 

3.954 hektar perkebunan negara.  Dan sekitar 17 ribu hektar kondisinya rusak 

dan sisanya kritis.  Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan 

lahan berisi sumberdaya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan 

dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.  (Undang-

undang No 41, 1999)  

Dengan potensi-potensi yang ada, hutan merupakan tempat yang dapat 

dijadikan area wisata yang sangat  menarik untuk dikunjungi.  Jepara memiliki 

potensi hutan alam salah satunya adalah Hutan Pinus Batealit Jepara.  Hutan 

pinus yang dikelola oleh Perhutani Jepara memiliki luas 4.5 hektar yang 

dikelilingi oleh hutan alam dan mahoni.  Hutan ini memiliki potensi wisata yang 

yang sangat menarik.  Potensi wisata alam yang dapat  di kunjungi adalah lahan 

lapang yang dijadikan sebagai bumi perkemahan, adapun wisata olah raga yaitu 

tersedianya arena downhill international dan arena sepeda gunung.   

Sesuai dengan isi pasal 5 UU No.5 tahun 1990 tentang konservasi sumber 

daya alam hayati dan ekosistemnya, pengembangan ekoturisme di kawasan 

pelestarian alam seperti taman nasional ataupun hutan lindung harus memenuhi 

tiga prinsip yaitu menjamin perlindungan system penyangga kehidupan.  Prinsip 

kedua adalah memelihara pengawetan keaneka ragaman jenis tumbuhan dan 

satwa beserta ekosistemnya.  Prisip ketiga menyangkut pemanfaatan secara 

lestari sumberdaya hayati.  Dengan adanya sektor pariwisata maka sangat 

penting untuk dikembangkan bersama baik dari pihak pemerintah maupun dari 

semua pihak.   

Berdasarkan adanya potensi wisata alam hutan pinus Batealit Jepara ini dan 

belum dimanfaatkan secara optimal maka, topik “Perancangan Hutan Pinus 

Batealit sebagai Kawasan Wisata Edukasi dan Wisata Alam di Jepara” 

menjadi pilihan dan layak untuk diangkat sebagai perancangan tugas akhir. 

1.2. Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam perencanaan kawasan wisata 

Hutan Pinus Batealit Jepara : 



a. Menggali dan menampilkan potensi alam yang dimiliki Hutan Pinus Jepara 

dengan tetap menjaga kelestarianya. 

b. Menjadikan wisata alam Hutan Pinus Batealit Jepara sebagai kawasan Wisata  

alam dan wisata edukasi. 

c. Menjadikan hutan pinus Batealit sebagai kawasan Wisata  alam yang 

memiliki standar pariwisata nasional yang dapat dikunjungi masyarakat luas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan membahas tentang semua hal - hal yang berkaitan dengan 

Wisata Alam Edukasi di Hutan Pinus Batealit. 

2.1. Tinjauan Hutan Pinus 

Di Indonesia Pinus mempunyai nama lain yaitu tusam. Pinus merkusii Jung et 

de Vriese pertama kali ditemukan dengan nama tusam di daerah Sipirok, Tapanuli 

Selatan oleh seorang ahli botani Jerman–Dr. F. R. Junghuhn–pada tahun 1841. 

Klasifikasi morfologi gmelina sebagai berikut : 

a. Kingdom : Plantae 

b. Divisi : Spermatophyta 

c. Sub Divisi : Gymnospermae 

d. Kelas : Dicotyledonae 

e. Ordo : Coniferales 

f. Family : Pinaceae 

g. Genus : Pinus 

h. Spesies :Pinus merkusii 

Tinggi Pinus merkusii Jungh et de Vriese dapat mencapai 20-40 meter. Daunnya 

dalam berkas dua dan berkas jarum (sebetulnya adalah tunas yang sangat pendek yang 

tidak pernah tumbuh) pada pangkalnya dikelilingi oleh suatu sarung dari sisik yang 

berupa selaput tipis panjangnya sekitar 0,5 cm. Bunga jantan panjangnya sekitar 2 cm, 

pada pangkal tunas yang muda, bertumpuk seperti bulir.  Bunga betina berkumpul 

dalam jumlah kecil pada ujung tunas muda, silindris dan sedikit berbangun telur, 

kerapkali bengkok. Sisik kerucut buah dengan perisai ujung berbentuk jajaran 

genjang, akhirnya merenggang, kerucut buah panjangnya 7−10 cm.  Biji pipih 

berbentuk bulat telur, panjangnya 6−7 mm, pada tepi luar dengan sayap besar, mudah 

lepas (Steenis, 2003).  

Jenis Pinus merkusii memiliki bentuk batang bulat, lurus dengan kulit berwarna 

coklat tua, kasar dan beralur dalam serta memiliki tekstur halus dan licin saat diraba, 

memiliki permukaan mengkilap berwarna coklat kuning muda dan memiliki serat 

lurus dan memiliki tinggi rata-rata 25−35 m dengan tajuk bundar. Berdasarkan 

karakteristik tempat tumbuhnya, Pinus merkusii dapat tumbuh pada ketinggian 

bervariasi antara 200−2000 mdpl dan dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian 

diatas 400 mdpl dengan rata-rata curah hujan 1500−4000 mm/th.  Jenis Pinus 

merkusii dapat tumbuh pada tempat kering maupun basah dengan iklim 4 panas atau 



dingin dan dapat tumbuh secara optimal pada daerah yang memiliki curah hujan 

sepanjang tahun. 

2.2. Tinjauan Kepariwisataan 

Pariwisata adalah keseluruhan hubungan dan gejala-gejala pariwisata yang 

timbul dari adanya perjalanan dan tinggalnya orang asing dimana perjalanannya tidak 

untuk menetap dan tidak ada hubungannya dengan kegiatan mencari nafkah. 

a. Wisata Alam 

Pengertian dari wisata edukasi atau wisata pendidikan merupakan suatu 

program dimana peserta kegiatan wisata melakukan perjalanan wisata pada suatu 

tempat tertentu dalam suatu kelompok dengan tujuan utama mendapatkan 

pengalaman belajar secara langsung terkait dengan lokasi yang dikunjungi. 

b. Wisata Edukasi 

Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan 

untuk pariwisata dan rekreasi alam.  (Pasal 1 Angka 16 UU Nomor 5 Tahun 1990 

Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya). 

2.3. Konsep Wisata Alam Edukasi 

Wisata Alam Edukasi merupakan suatu kawasan wisata yang terdiri atas wisata 

alam  dan wisata edukasi berupa wisata yang memanfaatkan elemen alam pada area 

sekeiling hutan pinus.  Dengan wisata alam berupa kegiatan outbound, berkemah, dan 

menikmati pemandangan. Sedangkan wisata edukasi berupa pemanfaatan hutan pinus 

sebagai objek dari pendidikan atau pengetahuan tentang semua yang ada pada hutan 

pinus, mulai dari pengelolaan hingga pengolahan hasil hutan pinus yang tetap 

memperhatikan dan menjaga kelestariannya. 

a. Peran Wisata Alam Edukasi Hutan Pinus Batealit 

Kegiatan yang ditetapkan dalam perancangan wisata alam dan edukasi hutan 

pinus  terdiri atas kegiatan wisata dan edukasi yang menjadi satu kesatuan. 

1. Wisata Alam, wisata ini merupakan tergolong dari daya tarik alam yaitu 

wisata yang dilakukan dengan mengunjungi daerah tujuan wisata yang 

memiliki keunikan daya tarik alamnya. Dengan potensi alam yang dimiliki, 

hutan pinus batealit menjadi tempat area rekreasi keluarga. 

2. Wisata Edukasi, yaitu pemanfaatan hutan pinus sebagai media pendidikan 

untuk mengenalkan pada masyarakat luas tentang manfaat hutan pinus 



maupun pohon pinus itu sendiri, dari pengelolaannya hingga mengetahui 

hasil apa yang dapat di ambil dari pohon pinus tersebut. 

b. Tugas dan Fungsi Wisata Alam dan Edukasi Hutan Pinus 

Tugas utama yaitu menyediakan sebuah tempat rekreasi dan edukasi yang 

berupa tempat wisata alam hutan pinus yang dikelola dan diambil hasilnya. 

Fungsi wisata Alam dan Edukasi  : 

1. Menyediakan tempat rekreasi alam berupa area perkemahan, dan rekreasi 

outbound. 

2. Menyediakan fasilitas bagi masyarakat (pengunjung) berupa tempat 

penelitian tentang pengolahan hutan pinus dan hasil dari pohon pinus itu 

sendiri. 

c. Pelayanan Wisata Alama dan edukasi Hutan Pinus 

Pelayanan :  

1. Wisata Alam dan Edukasi Hutan Pinus ini dibuka untuk umumsetiap hari 

mulai pukul 07.00-17.30. 

2. Untuk para pecinta kegiatan wisata berupa camping dibuka 24 jam, dan 

kunjungan tertentu dengan perijinan dari pihak pengelola. 

3. Penyediaan lahan untuk kegiatan berkemah pada area hutan pinus dengan 

pemandangan yang sangat bagus. 

4. Toko souvenir hasil kerajinan kota jepara. 

5. Tersedianya area istirahat berupa penginapan dan area kuliner bagi 

pengunjung. 

6. Karcis tanda masuk yang disediakan pada saat memasuki wilayah Hutan 

Pinus pada pintu gerbang utama. 

7. Tersedianya lahan parkir untuk pengunjung. 

III. METODE 

a. Data-data yang diperlukan 

1. Data Fisik 

2. Data Non Fisik 

3. Potensi Site 

4. Kondisi Geografis 

5. Topografi 

6. Tata Guna Lahan 

b. Metode Pengumpulan Data 



1. Survey lapangan 

2. Wawancara 

3. Studi literatur 

c. Metode Analisis 

Mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian menganalisa masalah 

tersebut dan diambil kesimpulan. 

IV. HASIL 
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