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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1990 pasal 1 tentang 

kepariwisataan, Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut 

yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya 

tarik wisata. Dan Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, 

termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang 

tersebut. (Indonesia P. R., Undang-undang No.9 Tahun 1990, 1990) 

Berdasarkan 6 misi dari Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2009-2014, terdapat 

misi memperkokoh ekonomi kerakyatan dengan prinsip kemitraan yang sinergis antara 

masyarakat, swasta, dan pemerintah yang didukung pengelolaan berkelanjutan seluruh 

sumber daya alam.  Fasilitas kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu salah satu dari 4 poin 

kegiatannya adalah menumbuhkan iklum usaha yang mempertautkan dan mensinergikan 

aspek produksi dan distribusi dalam upaya memasarkan segala hasil pertanian, industri, dan 

pariwisata. (Tegal, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, 2009) 

Pada sektor pariwisata kabupaten Tegal terdapat tiga objek wisata utama, yaitu 

Objek Wisata Guci, Purwahamba Indah, dan Waduk Cacaban. Ketiga objek wisata ini 

memiliki kunjungan wisatawan sebagai berikut :  

Tabel 1.1  Data wisatawan yang masuk objek wisata dalam wilayah Kabupaten Tegal 

TAHUN 

GUCI PURWAHAMBA INDAH WADUK CACABAN 

WISNUS WIS
MAN 

WISNUS WIS
MAN 

WISNUS WIS
MAN Dewasa Anak Dewasa Anak Dewasa Anak 

2010 215.446 37.268 52 136.839 40.412 - 11.051 4.476 - 

2011 306.384 38.829 131 140.777 27.742 - 11.494 3.505 - 

2012 320.456 36.308 174 136.839 37.551 - 13.170 4.440 - 

Total 842.286 112.405 357 414.455 105.705 - 35.715 12.421 - 

Total Ke-
seluruhan 

955.048 520.160 48.136 

% Rata-
rata 

62.69% 34.14% 3.17 % 

Sumber : (Tegal, Kabupaten Tegal Dalam Angka 2013, 2013) 

Pada Tabel 1.1, Jumlah seluruh wisatawan di Kabupaten Tegal dalam kurun waktu 3 

tahun adalah 1.523.344 wisatawan. Dari jumlah tersebut setidaknya 62% wisatawan 

berkunjung ke Guci, kemudian 34 % ke Purwahamba Indah dan sisanya yaitu 3 % 

berkunjung ke objek wisata Waduk Cacaban. 

Berdasarkan data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perkembangan sarana 

dan prasarana yang memiliki potensi lebih besar ada pada objek wisata Guci dengan jumlah 

wisatawan lebih dari 62 %. Kebutuhan akan pemenuhan sarana dari sebuah objek wisata, 

salah satunya adalah kebutuhan akan fasilitas penginapan. Kebutuhan akan fasilitas 

penginapan dengan daya tamping penginap yang cukup besar salah satu diantaranya adalah 

Hotel. Hotel merupakan sarana penginapan yang didukung oleh fasilitas rekreasi, dan 

hiburan.  

Jumlah wisatawan menginap pada hotel yang ada di kawasan wisata Guci adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 1.2  Data wisatawan yang menginap di hotel kawasan wisata Guci 

TAHUN 

DUTA 
WISATA 

MEGA 
INDAH 

JANOKO 
BUKIT 
INDAH 

JUMLAH 

KAM
AR 

TAMU KAM
AR 

TAM
U 

KAM
AR 

TAM
U 

KAM
AR 

TAM
U 

KAM
AR 

TAMU 

2009 
46 8.436 23 676 18 1.203 19 1.377 106 11.692 

2010 
46 8.469 23 777 18 2.636 19 1.277 106 

13.159 

2011 
46 9.220 23 854 18 2.829 19 1.404 106 

14.307 

2012 
46 12.030 23 676 18 1.203 19 1.338 106 

15.247 

Total 
184 38.155 92 2.307 72 7.871 76 5.396 424 54.405 

% Rata-rata 
Kenaikan  

 13.3%  8.3%  27.9%  0 %  12.4 % 

Sumber : (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2009-2012) 

Pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan wisatawan menginap 

mengalami peningkatan rata-rata sebanyak 12.4% hal ini dapat dijadikan acuan bahwa hotel 

memiliki peluang yang cukup besar dalam perkembangan kawasan wisata Guci. 

Neufert (2002) membagi hotel menurut jenisnya, yaitu : city center hotel, hotel for 

motorists, airport hotel, resort hotel. Hotel resort merupakan sarana penginapan yang 

terletak dikawasan wisata, memiliki karakteristik yang berorientasi terhadap lingkungan 

sekitar (alam) dan potensi yang ada disekitarnya. 

Berdasarkan pembagian tersebut, hotel resort merupakan tipe hotel yang dianggap 

sesuai dengan perencanaan dan perancangan Hotel di kawasan wisata Guci. Hal ini berdasar 

dari lokasi Guci yang merupakan kawasan Wisata, memiliki karakteristik berorientasi 

terhadap lingkungan dengan potensi Pemandangan alam yang indah, sumber mata air 

panas, kearifan lokal, serta kondisi alam yang masih asri.  

Dengan segala potensi alam yang terdapat di kawasan Guci tersebut, perencanaan 

dan perancangan baiknya memiliki penekanan desain dengan karakteristik yang pro alam. 

Arsitektur organik merupakan salah satu penekanan desain yang dapat mempresentasikan 

hal tersebut. 

Wright, seperti yang disitasi oleh (Twombly, 1979) mengemukakan bahwa konsep 

dari Arsitektur Organik adalah sebagai berikut : 

a. Dapat menyatukan antara manusia dengan lingkungan. 

b. Alam adalah sumber inspirasi desain, model untuk bentuk arsitektur dan prinsip-

prinsip konstruksi. 

c. Menggunakan bahan-bahan alam dengan tetap menjadikan bahan tersebut sesuai 

dengan apa adanya bahan tersebut.  

d. Memanfaatkan kondisi alam, baik iklim, lokasi dan dimanfaatkan dalam sistem 

pencahayaan, pengudaraan, konservasi energi, serta konservasi panas 

Berdasarkan uraian data-data tersebut, objek wisata Guci merupakan tujuan wisata 

yang paling banyak diminati oleh para wisatawan yang datang ke Kabupaten Tegal baik 

wisatawan nusantara maupun mancanegara. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1. 
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Dengan jumlah dan peningkatan wisatawan yang cukup besar, kawasan wisata Guci 

tentunya membutuhkan sarana dan prasarana yang menunjang objek wisata tersebut. Salah 

satu dari segi sarana akomodasi yang perlu dikembangkan adalah perhotelan. Hingga tahun 

2014 kawasan Guci memiliki 4 hotel. Keempat hotel tersebut menampung setidaknya ± 

15.000 wisatawan yang menginap pada tahun 2012. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.2. 

Jumlah hotel tersebut tentunya masih membutuhkan pengembangan dikarenakan 

jumlah penginap yang akan terus meningkat dan tidak sebanding jika sarana hotel masih 

tetap demikian. Hotel resort merupakan pilihan perencanaan dan perancangan yang tepat 

untuk ikut andil dalam pengembangan sarana serta potensi dari kawasan wisata air panas 

Guci. 

Hotel resort yang direncanakan tentu harus memiliki daya tarik dan daya jual 

sehingga tidak menjadi hotel resort yang hanya sekedar memanfaatkan pemandangan dan 

tidak mengindahkan peraturan bangunan atau malah merusak alam. Oleh sebab itu, 

perencanaan dan perancangan Hotel resort di kawasan wisata Guci didukung dengan 

penekanan desain Arsitektur Organik Frank LIoyd Wright.  

Arsitektur organik dari segi pandang bangunan memiliki karakteristik kuat yang 

material, bentuk, dan sirkulasinya memanfaatkan alam sekitar. dan dari segi pandang 

potensi pemilihan lokasi memiliki karakter pengoptimalan potensi lokasi, yaitu terkait view 

dari bangunan yang menghadap kearah gunung Slamet dan Kabupaten Tegal, lokasi dekat 

dengan sumber mata air panas yang dioptimalkan dengan menyediakan fasilitas berupa 

kolam air panas, spa dan treatment, jacuzzi, akses khusus ke sumber mata air panas, lokasi 

dekat dengan kawasan hijau sehingga masih menjadi sebuah pemandangan yang asri, teh 

poci yang menjadi andalan kabupaten tegal dioptimalkan dengan menambahkan unsur teh 

di fasilitas nya seperti tea spa, tea shop, tea café dan kearifan lokal masyarakat sekitar 

dengan kekentalan budayanya, salah satunya adalah wayang dengan menyediakan fasilitas 

wahana pertunjukan . 

Diharapkan perencanaan dan perancangan hotel resort ini merupakan hotel 

pertama yang menyediakan fasilitas pengoptimalan dari kawasan wisata kabupaten Tegal, 

termasuk salah satu kebudayaannya, yaitu wayang. 

 

1.2 Tujuan dan Sasaran 

a. Tujuan 

Tujuan dari penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

(LP3A) ini adalah untuk mengungkapkan serta merumuskan hal-hal yang berkaitan 

dengan perencanaan dan perancangan Hotel Resort di kawasan wisata air panas Guci, 

Kabupaten Tegal baik potensi pengembangan hingga potensi kendala, serta 

memberikan alternatif pemecahan secara arsitektural. 

b. Sasaran 

Sasaran dari tersusunnya LP3A ini adalah sebagai langkah dasar proses perencanaan 

dan perancangan hotel resort berdasarkan analisa dan pendekatan terhadap aspek-

aspek panduan perencanaan dan perancangan. 
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1.3 Manfaat 

a. Subjektif 

Manfaat dari LP3A ini secara subjektif adalah untuk memenuhi salah satu syarat 

dalam mengikuti Tugas Akhir di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas 

Diponegoro dan sebagai acuan untuk tahapan selanjutnya, yaitu kedalam proses 

perumusan program dasar perencanaan dan perancangan. 

b. Objektif 

Manfaat dari LP3A ini secara objektif adalah untuk memberi tambahan pengetahuan 

dan perkembangan ilmu dibidang arsitektur mengenai sarana kepariwisataan, 

khususnya yang berkaitan dengan hotel resort sesuai dengan standar-standar yang 

telah ditetapkan tanpa meninggalkan aspek arsitektural. 

 

1.4 Ruang Lingkup 

a. Substansial 

Secara substansial, perencanaan dan perancangan hotel resort di kawasan wisata air 

panas di Guci sebagai bangunan bermassa banyak yang bersifat komersil dengan 

menitikberatkan pada hal-hal yang berkaitan dengan potensi kawasan dan ilmu 

arsitektur. 

b. Spasial 

Secara spasial, administrasi lokasi perencanaan terletak pada kawasan wisata air 

panas Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. 

 

1.5 Metode Pembahasan 

Metode pembahasan yang digunakan dalam penyusunan LP3A hotel resort ini 

adalah metode deskriptif, dokumentatif, dan komparatif dimana penyusunan dilakukan 

dengan mengumpulkan data, menjelaskan, dan menjabarkan terhadap informasi terkait 

perencanaan dan perancangan hotel resort serta dokumentasi di lapangan. 

Langkah-langkah yang diambil dalam pengumpulan data adalah : 

a. Metode Deskriptif 

Metode deskriptif dilakukan dengan pengumpulan data yang berasal dari studi 

pustaka/literature, data dari instansi/dinas terkait, wawancara dengan narasumber, 

observasi lapangan, serta browsing internet. 

b. Metode Dokumentatif 

Metode dokumentatif dilakukan dengan mendokumentasikan data yang menjadi 

bahan penyusunan dalam penulisan LP3A dengan cara memperoleh gambar visual 

dari foto-foto yang dihasilkan. 

c. Metode Komparatif 

Metode komparatif dilakukan dengan mengadakan studi banding terhadap hotel 

resort disuatu kota. Data yang terkumpul kemudian diidentifikasi dan dianalisa serta 

dibandingkan untuk memperoleh gambaran yang cukup lengkap mengenai 

karakteristik dan kondisi yang ada. 
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1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dan penyusunan LP3A ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi mengenai latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, ruang lingkup, 

metode pembahasan, sistematika pembahasan, dan alur pikir 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi mengenai literatur tentang tinjauan umum pariwisata, tinjauan mengenai 

kawasan wisata air panas, tinjauan umum hotel, tinjauan umum resort hotel, 

tinjauan penekanan desain arsitektur organik Frank Lloyd Wright serta studi 

banding 

BAB III TINJAUAN LOKASI 

Berisi mengenai tinjauan kabupaten Tegal, tinjauan pariwisata dikabupaten Tegal, 

kebijakan rencana tata ruang wilayah, tinjauan umum Guci, serta perkembangan 

perhotelan dikawasan wisata Guci 

BAB IV PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Berisi mengenai pendekatan terhadap aspek-aspek perencanaan dan 

perancangan arsitektur, yaitu aspek fungsional, aspek kontekstual, aspek kinerja, 

aspek teknis, dan aspek arsitektural yang hasilnya dapat dijadikan sebagai 

landasan program perencanaan dan perancangan 

BAB V PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Berisi mengenai hasil akhir dari proses pendekatan program perencanaan dan 

perancangan, yaitu aspek perencanaan yang terdiri dari aspek fungsional dan 

kontekstual serta aspek perancangan yang terdiri dari aspek kinerja, aspek teknis, 

dan aspek arsitektural 
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1.7 Alur Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL RESORT DI KAWASAN WISATA AIR PANAS GUCI – KAB.TEGAL 

LATAR BELAKANG 
Aktualita 

-  Misi Pemerintah Kab. Tegal untuk menumbuhkan iklim usaha 
dalam upaya memasarkan hasil pertanian, industri, dan 
pariwisata. (Tegal, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, 2009).  

- Potensi wisata di Kabupaten Tegal cukup besar, diantaranya 

yaitu mata air panas, teh, jamu, dan kebudayaan lokal. 

- Tingkat wisatawan terbesar adalah di Objek wisata Guci. 

Dengan tercatat lebih dari 60% dari total jumlah wisatawan 

yang datang ke kabupaten Tegal berkunjung ke kawasan 

wisata Guci. Dapat dilihat pada Tabel 1.1 (Tegal, Kabupaten 

Tegal Dalam Angka 2013, 2013) 

- Kurang memadainya sarana akomodasi dengan fasilitas 

pelengkap pariwisata diantaranya adalah fasilitas penginapan 

dengan rekreasi. 

Urgensi 
- Potensi lokasi berupa mata air panas, teh dan kebudayaan 

lokal seperti wayang, tari pendet seharusnya dapat dijadikan 

daya tarik para wisatawan 

Originalitas 
Perencanaan Hotel resort sebagai hotel pertama dengan fasilitas 
- Potensi view dimanfaatkan pada penataan fasilitas tertentu 

- Potensi pariwisata yaitu mata air panas, teh dan jamu 
dioptimalkan dengan menyediakan fasilitas berupa kolam air 
panas, tea spa dan treatment, jacuzzi, tea and jamu café serta 
akses khusus ke mata air panas,  

- Kearifan lokal masyarakat sekitar dengan kekentalan 
budayanya, salah satunya adalah wayang dioptimalkan dengan 
menyediakan fasilitas wahana pertunjukan . 

F 

E 

E 

D 

 

B

A

C

K 

STUDI 

LITERATUR 

 Berdasarkan Teori 

 Standar 

Perancangan 

 Kebijakan atau data 

dari dinas terkait, 

dan  

 Browsing internet 

STUDI BANDING 
- D’riam Riverside Resort 

Ciwidey 

- Michael Resort 

- Mesastila Hotel and Resort 

STUDI 

LAPANGAN 

- Tinjauan Pariwisata 

Kab. Tegal 

- Tinjauan Guci 

Kompilasi data hasil 

studi banding dengan 

studi pustaka 

Pendekatan Program Perencanaan 

dan Perancangan 

Kesimpulan, Batasan dan 

Anggapan 

KONSEP DAN PROGRAM DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 


