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MANGROVE RESORT SEBAGAI WISATA ECOTOURISM DAN 

PUSDIKLAT PERHOTELAN SMKN 1 BINTAN UTARA 

 

Abstrak 

Karakteristik eksisting hutan mangrove di Kabupaten Bintan berpotensi untuk 

wisata ecotourism pesisir dan laut dengan menonjolkan khas budaya tradisional 

Melayu. SMKN 1 Bintan Utara yang berdiri diatas lahan seluas 2 Ha dengan 

eksisting mangrove membutuhkan fasilitas yang dapat mewadahi kegiatan 

pendidikan dan pelatihan praktek siswa jurusan perhotelan, jurusan yang baru 

dibuka dalam dua tahun terakhir. Fasilitas Pusdiklat yang sekaligus melayani 

kegiatan wisata perhotelan berupa Mangrove Resort dinilai sesuai dengan 

kebutuhan SMKN 1 Bintan Utara karena karakteristik sebuah resort biasanya ada 

pada area yang mempunyai pemandangan indah dan tidak umum, selain itu siswa 

praktek dapat menjalankan kegiatannya seiring dengan aktivitas wisata Mangrove 

Resort. Konsep ecotourism Mangrove Resort dengan fungsi Pusdiklat Perhotelan 

SMKN 1 Bintan Utara digunakan untuk mengkombinasikan pemanfaatan lahan 

hutan bakau (wisata berbasis konservasi) dengan sarana pembelajaran Jurusan 

Perhotelan SMKN 1 Bintan Utara pada desain perencanaan bangunan.  

 

Kata kunci: mangrove, resort, ecotourism, jurusan perhotelan. 

 

 

The characteristics of the existing mangrove forests in Bintan Regency have the 

potential for coastal and marine ecotourism tourism by accentuating the typical 

Malay traditional culture. SMKN 1 Bintan Utara, which stands on an area of 2 

hectares with existing mangroves, requires facilities that can accommodate 

educational activities and practical training for students majoring in hospitality, a 

major that has just opened in the last two years. The Pusdiklat facilities which also 

serve hotel tourism activities in the form of Mangrove Resort are considered in 

accordance with the needs of SMKN 1 Bintan Utara because the characteristics of 

a resort are usually in areas that have beautiful and unusual views, besides that 

practical students can carry out their activities along with Mangrove Resort 

tourism activities. The concept of Ecotourism Mangrove Resort with the function 

of the Center for Hospitality Education and Training at SMKN 1 Bintan Utara is 

used to combine mangrove forest land use (conservation-based tourism) with 

learning facilities for the Hospitality Department at SMKN 1 Bintan Utara in 

building planning design. 

 

Keyword: mangrove, resort, ecotourism, hospitality departement.  

 

1. PENDAHULUAN 

Wilayah pesisir dengan ekosistem mangrove memiliki potensi untuk dijadikan 

tempat wisata mangrove sebagai sumber pendapatan masyarakat pesisir. 
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Masyarakat setempat sebagai pengelola wisata alam hutan mangrove (ecotourism) 

dapat menciptakan sumber pendapatan dari pariwisata yang sesuai kebutuhan 

pasar, dengan melakukan pengembangan suatu produk bersumber dari mangrove 

namun tetap menjamin kelestarian sumber daya alam yang ada. 

Ecotourism merupakan pendekatan pariwisata, yang bertujuan untuk menjaga 

kelestarian lingkungan (Bromberek, 2009: 7). Pendekatan yang menjadi fokus 

utama pada ecotourism yaitu wisata yang dikelola berdasarkan pendekatan 

konservasi. Ecotourism selain mengutamakan konservasi ekosistem alam, 

pengembangan wisatannya secara umum sama dengan cara pengembangan 

pariwisata lainnya yaitu dengan memperhatikan dua aspek, yaitu destinasi dan 

market dengan tetap mempertimbangkan fasilitas, daya tarik wisata alam dan 

budaya seiring upaya menjaga pelestarian. 

Menurut Tuwo (2011), aspek wisata alam pesisir mengarah ke metatourisme, 

yaitu tidak hanya menjual tujuan dan objek semata, namun menjual filosofi dan 

rasa. Hal inilah yang menjadi aspek penting dan ciri khas yang dapat dimunculkan 

pada ecotourism pesisir dan laut sehingga tidak akan menimbulkan kejenuhan 

pasar. Kabupaten Bintan yang berupa daerah pesisir dengan ekosistem mangrove, 

memiliki potensi untuk menerapkan ecotourism pada wisata pesisir dan laut 

dengan aspek budaya tradisional setempat menjadi poin khasnya. 

SMKN 1 Bintan Utara merupakan sekolah menengah kejuruan di Jl. Pasar 

Baru No.1 Tanjung Uban, Tanjung Uban Selatan, Kecamatan Bintan Utara, 

Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. SMKN 1 Bintan Utara memiliki 7 

(enam) jurusan berupa jurusan teknik komputer jaringan, teknik eletronika 

industri, teknik kendaraan ringan, teknik kontruksi batu beton, teknik instalasi 

tenaga listrik, teknik pengelasan dan tambahan satu jurusan baru yang telah 

dibuka yaitu jurusan perhotelan. SMKN 1 Bintan Utara memiliki luasan lahan 

20.000 m
2
 yang setengah bagiannya seluas 10.000 m

2
 merupakan lahan basah 

berupa hutan mangrove. Perencanaan dan perancangan Mangrove Resort dengan 

pendekatan ecotourism merupakan suatu usaha konservasi sumber daya alam 

terhadap eksistensi hutan mangrove. Pengembangan lahan sekolah pada hutan 

mangrove dengan perencanaan dan perancangan Mangrove Resort dibutuhkan 
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sebagai sarana penunjang pembelajaran jurusan perhotelan di SMKN 1 Bintan 

Utara. 

1.1 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana rancangan desain Mangrove Resort sebagai wisata ecotourism 

dan pusdiklat perhotelan SMKN 1 Bintan Utara? 

2. Bagaimana bentuk penerapan konsep ecotourism pada rancangan 

Mangrove Resort?  

1.2 Tujuan 

Adapun tujuan yang diharapkan antara lain berupa rancangan konsep 

bangunan Mangrove Resort untuk sarana pembelajaran jurusan perhotelan 

SMKN 1 Bintan Utara dan menerapkan desain bangunan berbasis ecotourism 

sebagai model percontohan pemanfaatan lahan hutan bakau untuk pariwisata. 

1.3 Desain yang Dihasilkan 

Luaran yang dihasilkan yaitu konsep tata masa dan zoning area serta 

penerapan konsep Mangrove Resort sebagai Wisata Ecotourism dan Pusdiklat 

Perhotelan SMKN 1 Bintan Utara. 

 

2. METODE 

2.1 Pengumpulan Data 

Berdasarkan konsep ada dua metode dasar yang diaplikasikan pada 

tahapan pengumpulan data, antara lain:  

a. Studi literatur, merupakan tahapan pengumpulan data dengan melakukan 

pengambilan data yang ada pada buku, jurnal, artikel, serta data sekunder 

lainnya yang dibutuhkan dan berhubungan dengan judul laporan. 

b. Survey lokasi, suatu tahapan menghasilkan informasi terhadap kondisi dan 

situasi terkini site yang ditetapkan menjadi lokasi perencanaan. 

2.2 Pengolahan Data 

Berbagai data yang telah diambil dan dikumpulkan, kemudian diolah 

menggunakan tiga runutan metode. Kualitatif yang mencakup analisa sistem 

sirkulasi dan pencapaian, analisa penerapan ecotourism dan pengaruhnya 

terhadap lingkungan, serta analisa sistem struktur dan konstruksi. Kuantitatif 
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yaitu menentukan fungsi ruang-ruang pada bangunan, jumlah kebutuhan 

fasilitas pendukung ruang. Deskriptif untuk menentukan bentuk massa 

bangunan, penampilan bangunan, dan tata landscape. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Lokasi Site 

Site dengan luas 20.000 m
2 

(2 Ha) yang merupakan lahan SMKN 1 Bintan 

Utara ini akan dikembangkan dengan memanfaatkan potensi ekosistem 

Gambar 1. Eksisting Sekitar Site 

(Sumber: Google Earth, 2020) 

Gambar 2. Visualisasi Data Site sesuai RTRW 

(Sumber: Penulis, 2020) 
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mangrove yang berfungsi menunjang kegiatan Pusdiklat SMKN 1. Peruntukan 

kawasan pada site berupa kawasan permukiman dengan kategori permukiman 

kepadatan rendah di sekitarnya. Keberadaan ekosistem hutan mangrove yang 

masih alami dan letak yang berbatasan dengan garis sempadan pantai menjadi 

potensi perencanaan Mangrove Resort sebagai Pusdiklat yang mewadahi 

kegiatan wisata dan edukasi.  

Tabel 1. Kondisi Site Perencanaan (Mangrove Resort) Milik SMKN 1 

Kondisi Site 

Existing 

Site 

   

Site View Utara View Selatan 

   

View Akses Jalan View Timur View Barat 

Luas Site 20.000m
2 
(2 Ha) 

(Sumber: Analisa Penulis, 2020)  

Perancangan Mangrove Resort mengacu pada ketentuan bangunan sesuai 

rencana tata ruang dan wilayah di Kabupaten Bintan yang telah diatur pada 

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2012 kategori zonasi 

kawasan hutan mangrove antara lain:  

Gambar 3. Detail Site 

(Sumber: Penulis, 2020) 
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1. Tidak diperbolehkan kegiatan budidaya dan perburuan satwa yang 

mengakibatkan menurunnya fungsi kawasan namun kegiatan penelitian 

dan wisata alam masih diperbolehkan   

2. KDB maksmimum adalah 20% sehingga luasan yang dapat digunakan 

untuk lantai bangunan perancangaan adalah 20% x 20.000m
2
 = 4.000 

m
2
 

3. KDH objek dengan daya tarik wisata minimal 40% dari luas site yaitu 

40% x 20.000 m
2
 = 8.000 m

2 
luasan minimal lahan yang difungsikan 

sebagai area hijau  

4. Penetapan KLB untuk suatu ketinggian bangunan pada lahan pantai dan 

disekitar sempadan pantai tidak lebih dari 1 lantai  

3.2 Konsep Perancangan 

 Ecotourism (ekowisata) pada penerapannya harus memiliki tiga komponen 

utama: (a) pariwisata berbasis alam, (b) berkelanjutan (yang juga mencakup 

pertimbangan dampak ekonomi dan sosial budaya), dan (c) memiliki kualitas 

pendidikan/interpretatif. 

Berkelanjutan dalam aplikasi arsitektur didefinisikan sebagai 

pembangunan rancangan dan pengelolaan yang bertanggung jawab atas 

lingkungan binaan yang sehat berdasarkan prinsip-prinsip ekologis dan 

efisiensi sumber daya. Penerapan standar eco-resort pada perancangan 

Mangrove Resort guna menghasilkan rancangan desain yang layak sebagai 

percontohan bangunan wisata yang juga menerapkan ecotourism berbasis 

konservasi ekosistem hutan mangrove.  

Tabel 2. Penerapan Standarisasi Eco-Resort pada Mangrove Resort 

Persyaratan Eco-Resort 

Sumber: Eco-Resort: Planning and Design for 

Tropics (Bromberek: 2009) 

Penerapan Konsep pada 

Desain Mangrove Resort 

No Pada tingkat bangunan tunggal  

1 Dilengkapi ventilasi silang yang didukung: 

bukaan pada denah dan lubang ventilasi  

yang cukup 
Penggunaan jendela jalusi, 

dan ketersediaan semi-

outdoor area pada bangunan  
2 Ketinggian ruang memungkinkan petukaran 

udara ventilasi berulang 

3 Tersedia informasi penggunaan jendela kisi  
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4 Memiliki tingkat pencahayaan siang hari 

yang cukup  

5 Penataan orientasi yang tepat untuk 

menghindari panas berlebih pada ruang 

Menyesuaikan dengan 

analisa klimatologi dan view 

sekitar site  

6 Pemanfaatan shading menggunakan 

vegetasi dan atau fitur ketinggian terasering 

Memanfaatkan shading atap 

pada visual bangunan 

7 Bangunan terangkat dari tanah (struktur 

panggung) 

Struktur dasar bangunan 

berupa struktur panggung 

8 Tersedia ruangan tertutup dengan udara 

terbuka untuk beristirahat dan keperluan 

lainnya 

Denah menyesuaikan 

kebutuhan ruang dan analisa 

kegiatan  

9 Sengaja menggunakan warna dan atau 

tekstur tertentu untuk mempengaruhi suhu 

dalam ruang  

Pengunaan ornamen ukir 

organik pada detail eksterior 

bangunan 

10 Efisiensi energi pada pencahayaan  Maksimalisasi daylight pada 

rancangan desain 

11 Pemanas air dengan system solar Utilitas solar water heater 

12 Penggunaan secara luas material lokal 

bersumber dari alam 

Menggunakan material kayu 

lokal (kayu meranti) 

dikombinasikan dengan 

dinding bata, atap sirap, 

material kolom dan  balok 

beton serta rangka atap kayu 

pada bangunan 

13 Penggunaan secara luas material yang 

membutuhkan sedikit atau tanpa perawatan 

14 Penggunaan secara luas material daur ulang  

No Pada tingkat kawasan bangunan 

1 Mempertimbangkan orientasi matahari 

pada susunan bangunan 
Menyesuaikan dengan 

analisa klimatologi site dan 

setiap masa pada kawasan 

berorientasi ke laut 

2 Mempertimbangkan lokasi relatif ke laut 

untuk mendapat manfaat efek peredam 

suhu 

3 Penentuan tapak secara sengaja untuk 

mendapatkan udara dan angin 

4 Menggunakan tata letak fungsional dan 

penyangga alami untuk mencegah 

penyebaran kebisingan 

Perletakan vegetasi 

landscape disesuaikan untuk 

meredam kebisingan  

5 Menyediakan ruang udara terbuka untuk 

ruang makan, hiburan dan atau fungsi 

lainnya  

Ketersediaan semi-outdoor 

area pada bangunan 

6 Penggunaan secara luas tanaman asli untuk 

memperbaiki iklim mikro  Maksimalisasi penggunaan  

vegetasi landscape asli site 7 Penataan lanskap berdasarkan pada 

tanaman original (yang telah ada pada site) 

8 Usaha konservasi dilaksanakan oleh pihak 

resort 

Menyediakan ruang yang 

mewadahi rangkaian 
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kegiatan konservasi 

pelestarian dan 

pengembangbiakkan bibit 

tanaman mangrove 

9 Pembangkit listrik pada site berasal dari 

sumber yang dapat diperbaharui   

Sistem utilitas solar water 

heater 

10 Pengumpulan air hujan (harvest) pada site    Sistem utilitas rainwater 

harvesting 

11 Mempertimbangkan pengolahan dan 

pembuangan limbah  

Pengolahan biogas dan 

penggunaan ulang grey 

water 12 Penggunaan ulang grey water 

13 Komunitas lokal terlibat dalam 

pembangunan, perawatan dan operasional  

Desain kawasan bersifat 

terbuka dengan tetap 

menyesuaikan fungsi ruang 

serta memberdayakan 

komunitas pada rangkaian 

kegiatan konservasi dan 

administrasi resort 

14 Dukungan tingkat tinggi terhadap 

komunitas lokal: kerajinan, kesenian, 

karyawan (pekerja) dan pendidikan 

(Sumber: Penulis, 2020) 

Mangrove Resort sesuai fungsinya sebagai Pusdiklat yang menunjang 

kegiatan pendidikan dan pelatihan siswa SMKN 1 Bintan Jurusan Perhotelan 

terkait pengembangan dan pemenuhan keahlian siswa SMK sesuai kurikulum. 

Patokan dasar kompetensi keahlian berupa praktek sesuai dengan Peraturan Dirjen 

Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud No. 07 tahun 2018 tentang 

Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah 

Kejuruan (MAK) secara rinci adalah sebagai berikut:  

Tabel 3. Rencana Fasilitas sesuai Kurikulum Kompetensi Keahlian Jurusan 

Perhotelan SMK 

C3. Kompetensi Keahlian  

Terwadahi dalam 

Rencana Fasilitas 
Jenis Kompetensi 

Keahlian 

Alokasi Waktu 

dalam 

Seminggu/Jam 

Pelajaran (@45 

menit)  

Kelas XI Kelas 

XII 

 Semester 1 2 1 2  

1 
Industri 

Perhotelan 

4 

JP 

4 

JP 
- - Kantor Utama & 

Mangrove Resort 

(Cottage) 2 Front Office 
5 

JP 

5 

JP 

7 

JP 

7 

JP 
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3 Housekeeping  
5 

JP 

5 

JP 

6 

JP 

6 

JP 

4 Laundry  
5 

JP 

5 

JP 

6 

JP 

6 

JP 

5 
Food and 

Beverage 

5 

JP 

5 

JP 

6 

JP 

6 

JP 

Restaurant & Mangrove 

Resort (Cottage) 

6 

Produk Kreatif 

dan 

Kewirausahaan  

7 

JP 

7 

JP 

8 

JP 

8 

JP 

Auditorium, Sarana 

Edukasi dan Area 

Komersil (MiniShop) 

(Sumber: Penulis, 2020)  

3.3 Analisa dan Konsep Tapak (Meso) 

a. Analisa Klimatologi 

Tabel 4. Analisa dan Konsep Klimatologi Site 

Analisa  Konsep  

Hembusan angin laut dari utara ke barat 

daya pada pukul 09.00-21.00 WIB dan 

ke arah tenggara pada pukul 00.00-

06.00 WIB dengan kecepatan rata-rata 

5-10 km/jam.    

Kelembaban udara 80%.  

Penataan masa diatur membentuk 

letter U sehingga hembusan angin 

merata ke tiap masa bangunan.  

Sudut-sudut bangunan menghadap 

arah datang angin guna memecah arus 

angin yang diharapkan dapat 

mempengaruhi tingkat kelembaban 

udara pada site.  

 

(Sumber: Penulis, 2020) 

Gambar 4. Visualisasi Klimatologi Site 

(Sumber: Penulis, 2020) 
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b. Analisa Orientasi Bangunan (View) 

Tabel 5. Analisa dan Konsep Orientasi Bangunan 

Analisa  Konsep  

View (1) memiliki view mangrove dan 

langsung menghadap ke akses jalan.  

View (2) berupa view alami hutan 

mangrove.  

View (3) dan (4) menghadap ke laut 

masih terdapat mangrove  

View (5) terlihat dinding pembatas 

lahan dan akses jalan hingga ke view 

bagian selatan, juga terdapat bangunan 

pemukiman penduduk setempat. 

Kebisingan pada site hanya terdapat 

View cottage Mangrove Resort 

diarahkan ke bagian timur laut 

sehingga mendapat dua view hutan 

mangrove sekaligus lautan disisi timur 

dan utara. 

Sekeliling site bangunan masih berupa 

areal alami hutan mangrove sehingga 

tidak diperlukan adanya pagar 

pembatas yang mengelilingi site. 

Pilihan penataan tanaman mangrove 

diterapkan pada batas-batas site. 

Gambar 5. Visualisasi Orientasi Bangunan Site (Kebisingan dan View) 

(Sumber: Penulis, 2020) 
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pada bagian selatan yang berbatasan 

langsung dengan akses jalan utama site 

dan hanya terjadi pada jam umum pergi 

dan pulang sekolah (07.00-09.00 WIB 

dan 14.00-16.00 WIB). Kondisi 

eksisting site yang dikelilingi hutan 

mangrove dan minim aktivitas 

disekitarnya menjadikan sisi lain site 

(selain selatan) memiliki tingkat 

kebisingan rendah.  

 

 Relaxing & rest area berupa teras 

panggung pada tiap cottage 

direncanakan berada pada sisi timur 

dan barat laut bangunan agar 

pengguna mendapatkan view laut, 

matahari terbit-terbenam serta lalu-

lalang speedboat yang akan 

dioperasikan di dermaga dan areal 

sekitar Mangrove Resort 

Pengadaan taman peredam kebisingan 

pada lahan kering area selatan 

sehingga mereduksi suara yang masuk 

ke dalam bangunan. Area ini juga akan 

difungsikan sebagai lahan parkir 

kendaraan yang tidak membutuhkan 

kenyamanan suara. 

 

(Sumber: Penulis, 2020) 

c. Analisa Zonifikasi  

Tabel 6. Analisa dan Konsep Zonifikasi Site 

Analisa  Konsep  

Zonifikasi bangunan menyesuaikan 

fungsi bangunan dengan analisa 

sirkulasi dan view pada site, menetukan 

beberapa bagian berupa area publik, 

privat dan semi-privat    

Perletakan bangunan menyesuaikan 

dengan karakteristik kegiatan yang 

diwadahi tiap masa dengan rincian 

berupa: 

Fungsi public pada masa Kantor 

Utama, Mushola, Restaurant dan 

Gambar 6. Visualisasi Zonifikasi Site 

(Sumber: Penulis, 2020) 
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MiniShop 

Fungsi semi-publik pada Auditorium, 

Sarana Edukasi dan Area Komersil 

maupun Pengolahan Batik 

Fungsi privat pada Cottage Mangrove 

Resort 

(Sumber: Penulis, 2020) 

d. Analisa Pencapaian 

Tabel 7. Analisa dan Konsep Pencapaian Site 

Analisa  Konsep  

Site dapat dicapai dengan 

menggunakan transportasi kendaraan 

bermotor, sepeda maupun berjalan kaki.  

Tersedia perencanaan dermaga guna 

memfasilitasi trasportasi air dengan rute 

pelabuhan utama Tanjunguban 

langsung ke site Mangrove Resort. 

Signage akan ditempatkan di 

ketinggian bangunan menghadap  

entrance bagian selatan-timur 

disesuaikan dengan akses jalan utama 

Mangrove Resort. 

Jalur pedestrian disediakan di dalam 

dan luar site untuk aksesibilitas 

pengguna antar bangunan. 

Pintu masuk dan keluar pengunjung ke 

site direncanakan dari arah selatan, 

sedangkan untuk pintu masuk servis 

dari sisi barat daya site. 

Area parkir seluruhnya ditempatkan 

pada lahan kering bagian selatan site. 

(Sumber: Penulis, 2020) 

Gambar 7. Visualisasi Analisa Pencapaian 

(Sumber: Penulis, 2020) 
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e. Analisa Sirkulasi Tapak 

Tabel 8. Analisa dan Konsep Sirkulasi Tapak 

Analisa  Konsep  

Menyediakan ruang sepanjang garis 

sempadan sebagai area tak terbangun 

(dapat berupa area hijau dsb) 

Pentingnya pemisahan sirkulasi untuk 

umum (pengunjung) dan pengelola 

(service) 

Sirkulasi antar bangunan focus 

diperuntukkan pengguna (pejalan kaki 

dan pengguna kursi roda). 

Terdapat sirkulasi untuk mobil 

pemadam kebakaran terbatas pada 

area parkir. 

Penyediaan jalur pedestrian di luar 

maupun di dalam bangunan guna 

memberikan kenyamanan penuh untuk 

para pejalan kaki.  

Terdapat zebra cross antara pedestrian 

luar dan tapak yang langsung 

terhubung ke alur pedestrian site. 

(Sumber: Penulis, 2020) 

3.4 Analisa dan Konsep Bangunan (Mikro) 

Kategorisasi zonasi Mangrove Resort dapat dikelompokkan berdasarkan 

tingkat privasi dan fungsi kegiatan berupa: 

a. Area publik, yaitu area dalam lingkungan Mangrove Resort yang dapat 

diakses langsung oleh umum, diantaranya yaitu area entrance, area 

restoran dan komersial, dan area hijau taman utama. 

Gambar 8. Visualisasi Sirkulasi Tapak 

(Sumber: Penulis, 2020) 
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b. Area semi publik, yaitu area dalam lingkungan Mangrove Resort yang 

dapat diakses secara terbatas oleh umum, diantaranya yaitu ruang 

auditorium, fasilitas speedboat dan dermaga. 

c. Area privat, yaitu area yang dibatasi bagi pengunjung atau hanya bisa 

diakses wisatawan tertentu yang telah melakukan prosedur pemesanan atau 

pembelian tiket wisata, diantaranya yaitu seperti area perawatan intensif 

dan budidaya mangrove, akomodasi ruang penginapan resort, ruang-ruang 

operasional dan kantor petugas. 

 

Konsep ecotourism dengan fokus usaha konservasi pelestarian dan 

pengembangbiakkan bibit tanaman mangrove. Alternatif pemanfaatan tanaman 

mangrove selain dapat dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan kayu bakar, 

juga dapat menghasilkan olahan karbohidrat yang dapat dikonsumsi. Bibit 

mangrove juga memiliki nilai jual untuk penanaman kembali daerah alami 

ekosistem mangrove yang telah dibabat habis. Ketersediaan ruang dan area 

khusus kegiatan pengembangbiakan tanaman ekosistem hutan mangrove pada 

Gambar 9. Analisa dan Konsep Zoning Skala Mikro (Bangunan) 

(Sumber: Penulis, 2020) 
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rancangan resort merupakan usaha memfasilitasi kegiatan konservasi. 

Meminimalisasi pengalihan fungsi lahan dengan menggunakan lahan seefisien 

mungkin juga berimbas langsung pada luasan lahan yang masih dipertahankan 

sesuai karakteristik aslinya, ekosistem mangrove. 

 

 

 

Gambar 11. Analisa dan Konsep Ecotourism-Vegetasi Skala Mikro (Bangunan) 

(Sumber: Penulis, 2020) 

Gambar 10. Konsep Ecotourism-Konservasi Skala Mikro (Bangunan) 

(Sumber: Penulis, 2020) 
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4. PENUTUP 

Konsep Perancangan Mangrove Resort didasari karakteristik wilayah pesisir serta 

kebutuhan Pusdiklat Perhotelan SMKN 1 Bintan Utara yang potensial sebagai 

wisata mangrove. Rancangan Mangrove Resort dengan fungsi sarana 

pembelajaran jurusan perhotelan SMKN 1 Bintan Utara berbasis ecotourism 

diharapkan dapat menjadi model percontohan pemanfaatan lahan hutan bakau 

untuk pariwisata. Masyarakat setempat kedepannya dapat mengelola wisata alam 

hutan mangrove hingga menciptakan pendapatan dari pariwisata yang sesuai 

kebutuhan pasar, dengan melakukan pengembangan suatu produk bersumber dari 

mangrove namun tetap menjamin kelestarian sumber daya alam yang ada. 
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