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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Berwisata merupakan salah satu kebutuhan manusia yang terkadang perlu dipenuhi. 

Dengan berwisata diharapkan akan memberikan suasana baru sebagai penyegar pikiran 

dan tubuh manusia akan rutinitas dalam pekerjaan sehari-hari yang melelahkan, dengan 

diciptakannya sarana wisata hal ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat 

kota, apalagi bila sarana tersebut ditunjang dengan adanya sebuah penginapan bagi 

mereka yang datang dari luar kota. Di tengah fenomena yang berkembang saat ini 

berkaitan dengan isu-isu lingkungan, menuntut sebuah resort menjadi lebih peka. 

Pembangunan resort haruslah tanggap terhadap isu-isu lingkungan ini. Kepentingan 

komersial bukanlah menjadi tuntutan utama, namun bagaimana resort ini juga dapat 

mejadi ramah terhadap lingkungan dan mampu menjawab isu-isu lingkungan tersebut. 

Dengan adanya Hotel Resort yang menjadikan sarana wisata sebagai fasilitas utama, 

nantinya diharapkan dapat menarik kembali minat para pengunjung lokal yang perlahan 

telah jenuh dan bosan akan sarana wisata yang sudah ada sebelumnya. Dan dengan 

adanya fasilitas penginapan diharapkan dapat mangambil perhatian bagi pengunjung dari 

luar kota dengan memberikan pelayanan fasilitas penginapan dan wisata yang dapat 

dinikmati secara bersamaan. Sehingga potensi sarana penginapan dan wisata dapat 

seimbang dengan perkembangan yang semakin maju seperti halnya kota-kota lainnya di 

Indonesia agar dapat ikut berkembang dan bersaing di masa modern ini. 

Kabupaten Tanah Datar adalah daerah destinasi wisata yang ramai dikunjungi 

wisatawan karena ditunjang oleh alamnya yang indah dan keluhuran budayanya. Beragam 

pilihan objek wisata ada di daerah ini seperti Istana Pagaruyung, Balairuang Sari, Puncak 

Pato, Prasasti Adityawarman, Batu Angkek-angkek, Rumah Gadang Balimbing, Kincir Air, 

Batu Basurek, Nagari Tuo Pariangan, Fort van der Capellen, Batu Batikam, Lembah Anai, 

Panorama Tabek Pateh, Danau Singkarak, Bukit Batu Patah, Ngalau Pangian dan banyak 

lainnya. Kabupaten Tanah Datar adalah salah satu daerah yang sangat bersejarah di 

Sumatera Barat karena Sumatera Barat yang mayoritas penduduknya adalah masyarakat 

dari suku Minangkabau diyakini berasal dari Kabupaten Tanah Datar tepatnya dari Dusun 

Tuo Pariangan, Kecamatan Pariangan. Dari Luhak Tanah Datar inilah seiring waktu 

kemudian orang- orang Minangkabau berkembang ke daerah lain seperti Luhak 50 kota 

dan Luhak Agam. Banyak sekali peninggalan sejarah yang masih terdapat di daerah ini 

seperti Sawah Satampang Baniah, Lurah Nan Indak Barangin, Galundi Nan Baselo dan 

Kuburan Panjang Datuk Tantejo Gurhano. 

Pengembangan kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Tanah Datar masih memerlukan 

penanganan serius. Hal ini disebabkan kegiatan kepariwisataan relatif masih jalan 

ditempat, karena penanganan pariwisata relatif masih rendah. Dengan objek wisata yang 

masih banyak di setiap kecamatan mestinya menjadi daya tarik yang cukup kuat untuk 

pengembangan kegiatan kepariwisataan di daerah ini, namun nampaknya masih belum 

digarap dengan baik. 

Objek wisata ini merupakan objek wisata primadona Kabupaten Tanah Datar. Istano 

Basa Pagaruyung dibangun tahun 1976 dan merupakan duplikat bangunan Rajo Alam yang 
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dibakar Belanda pada tahun 1804. Bangunan ini terdiri dari 11 gonjong, 72 tonggak dan 3 

lantai, objek wisata ini dilengkapi dengan surau, tabuah, rangkiang patah 9. Istano Basa 

Pagaruyung dilengkapi dengan beragam ukiran yang tiap-tiap bentuk dan warna ukiran 

mempunyai falsafah sejarah dan budaya Minangkabau 

Istano Basa Pagaruyung adalah nama tempat tinggal keluarga kerajaan Minangkabau 

yang sekaligus menjadi Pusat Kerajaan Minangkabau pada masanya. Konstruksi 

bangunannya berbeda dengan rumah tempat tinggal rakyat biasa. 

Istano Basa berarti istana yang besar atau agung. Istana Raja Alam ini terus menggali 

beberapa modifikasi dimana istana yang pertama berada di Puncak Bukit Batu Patah (Bukit 

yang berada dibelakang bangunan istana yang sekarang) kemudian pindah ke Ranah 

Tanjung Bungo Pagaruyung dan terakhir di Gudam. 

Istano Basa Pagaruyung yang ada sekarang merupakan duplikat dari Istano yang 

dibakar oleh Belanda pada tahun 1804. Istano basa Pagaruyung dibangun kembali pada 

tahun 1976 atas pemikiran pemerintah dalam rangka melestarikan nilai – nilai adat, seni 

dan budaya serta sejarah Minangkabau. 

Menyadari akan hal ini maka perlu dipikirkan sarana akomodasi yang dapat menarik 

serta mendukung sektor pariwisata di kawasan wisata Istano Basa Pagaruyung. Pemilihan 

judul ” Hotel Resort di kawasan wisata Istano Basa Pagaruyung” sebagai acuan judul tugas 

akhir ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi yang dapat mendukung sektor 

pariwisata, karena dalam membicarakan pariwisata kita tidak dapat terlepas dari sektor 

akomodasi seperti hotel dan sejenisnya. 

  

1.2. TUJUAN DAN SASARAN 

1.2.1. Tujuan 

Tujuan dari perancangan ini adalah memberikan sebuah penginapan baru bagi 

para pengunjung ataupun wisatawan domestic dan mancanegara yang ada di 

kawasan wisata Istano Basa Pagaruyung dan sekitarnya, sebuah tempat 

penginapan yang letaknya sangat strategis dengan jaminan kenyamanan dan 

pemandangan ke arah tempat wisata dan alam sekitar. Selain itu, dengan adanya 

penginapan ini dapat memberikan wajah baru yang lebih dinamis, dan 

berkembang ke arah pariwisata daerah, hal tersebut juga dapat merangsang 

masyarakat maupun pemerintah dalam meningkatkan kuliatas pariwisata kota 

yang memiliki prospek ekonomi yang besar dimasa mendatang. Tempat 

penginapan yang baik sangatlah dibutuhkan di kawasan wisata Istano Basa 

Pagaruyung, karena dengan memanfaatkan potensi alam yang ada dan 

memberikan kemanjaan kepada pengunjung dengan beberapa fasilitas tambahan, 

akan memberikan kepuasan dan nilai jual yang tinggi bagi hotel atau penginapan 

lainnya. 

 

1.2.2. Sasaran 

Sasaran yang hendak dicapai adalah menyusun dan merumuskan Landasan 

Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur Hotel Resort di Kawasan Wisata 

Istano Basa Pagaruyung. 
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1.3. MANFAAT 

1.3.1. Secara subyektif 

Guna memenuhi suatu persyaratan mengikuti mata kuliah Tugas Akhir di 

Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dan sebagai acuan dan 

pedoman selanjutnya dalam menyusun LP3A. 

1.3.2. Secara obyektif 

Dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan 

bagi mahasiswa dalam pengajuan judul Tugas Akhir. 

 

1.4. RUANG LINGKUP PEMBAHASAN 

1.4.1. Ruang Lingkup Substansial 

Perencanaan dan perancangan program Hotel Resort di Kawasan Wisata 

Istano Basa Pagaruyung sebagai sebuah hotel resort yang terletak di daerah 

wisata yang dapat memberikan fasilitas bagi orang-orang yang sedang berlibur 

yang nyaman, aman dan representative. 

1.4.2. Ruang Lingkup Spasial 

Secara administratif daerah perencanaan Hotel Resort di Kawasan Wisata 

Istano Basa Pagaruyung terletak di Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas 

Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Letaknya yang dekat dengan kawasan 

wisata budaya dan alam sangat berpotensi untuk perencanaan sebuah hotel 

resort, dan tanpa mengurangi peraturan-peraturan terhadap Tata Guna Lahan, 

RTRW Kabupaten Tanah Datar. 

 

1.5. METODE PEMBAHASAN 

Metode pembahasan yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu pengumpulan 

dan penyusunan data kemudian dianalisa yang dilakukan dengan cara: 

1.5.1. Metode Deskriptif 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu 

menguraikan dan menjelaskan data kualitatif dengan melakukan pengumpulan 

data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara: studi pustaka/ studi literatur, 

data dari instansi terkait, wawancara dengan narasumber, observasi lapangan 

serta browsing internet. 

1.5.2. Metode Dokumentatif 

Dengan mengamati dan merekam konteks lingkungan, bangunan sekitar 

tapak, dan kebutuhan masyarakat untuk rekreasi sesuai dengan karakter 

dipandang dari sudut arsitektural, yang kesemuanya itu mengacu pada 

pembentukan Hotel Resort di Kawasan Wisata Istano Basa Pagaruyung. 

1.5.3. Metode Komparatif 

Studi yang dilakukan untuk mendapatkan data-data sekunder, dalam hal ini 

berupa studi kepustakaan yang berkaitan erat dengan fasilitas-fasilitas yang ada 

didalam Hotel Resort di Kawasan Wisata Istano Basa Pagaruyung dan kondisi 

lingkungan, standar ruang serta pengumpulan data informasi dan peta dari 

instansi terkait. 
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1.6. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sistematika pembahasan dan penyusunan Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur ini terbagi atas beberapa bagian yang dijabarkan sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, tujuan dan sasara lingkup materi 

pembahasan, metode dan sistematika pembahasan. 

 

BAB II TINJAUAN TEORI DAN STUDY BANDING 

Bab ini bersi tentang pengertian pariwisata, pengertian hotel resort, 

pengertian arsitektur noe vernakular dan studi banding sebagai studi kasus 

yang dilihat dari segi kegiatan, struktur organisasi, arsitektur bangunan, lokasi 

dan tapak serta perkembangannya. 

 

BAB III TINJAUAN LOKASI DAN POTENSI 

Berisi tentang letak altrnatif tapak dan potensi-potensi wilayah pengembangan 

pariwisata. tinjauan umum Kabupaten Tanah Datar, tinjauan umum Pariwisata 

di Kabupaten Tanah Datar, tinjauan umum Hotel Resort di Kabupaten Tanah 

Datar. Hal ini untuk mendapatkan masalah yang akan dikaji dan untuk 

mendukung perencanaan dan perancangan Hotel Resort di Kawasan Wisata 

Istano Basa pagaruyung. 

 

BAB IV KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN 

Setelah mengkaji semua masalah akan diambil suatu kesimpulan tentang Hotel 

Resort di Kawasan Wisata Istano Basa Pagaruyung diperlukan untuk 

menunjang pengembangan wisata tersebut, yang disertai dengan batasan dan 

anggapan untuk pendekatan perencanaan selanjutnya. 

 

BAB V PENDEKATAN PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Menguraikan dasar – dasar pendekatan seperti aspek kontekstual, aspek 

fungsional, aspek kinerja, aspek teknis, dan aspek arsitektural.  

 

BAB VI LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Membahas konsep perancangan bangunan yang meliputi konsep bentuk, 

penekanan desain dan konsep struktur, serta mengenai program perencanaan 

yang meliputi lokasi dan tapak terpilih, program ruang, utilitas bangunan. 
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1.7. ALUR PIKIR 

 

AKTUALITA 

1. Meningkatnya arus wisatawan dan tingkat hunian hotel di Kabupaten Tanah Datar 
2. Belum adanya fasilitas Hotel Resort di Kawasan Wisata Istano Basa Pagaruyung Kabupaten 

Tanah Datar sebagai penunjang perkembangan kegiatan wisata 
3. Konsep pengembangan pedesaan dengan pengembangan sektor industri, pertanian dan 

pariwisata 
4. Kawasan strategis wisata adalah Istano Basa Pagaruyung 
5. Rencana pengembangan kawasan Istano Basa Pagaruyung sebagai pusat pariwisata Sumatera 

Barat tepatnya di Kabupaten Tanah Datar 
URGENSI 
1. Minat pengunjung terhadap rekreasi wisata tradisional semakin banyak 
2. Diperlukannya sarana penginapan berupa Hotel Resort sebagai penunjang kegiatan wisata 

Istano Basa Pagaruyung 
3. Menambah devisa negara dan konstribusi bagi pemerintahan daerah 
4. Dibutuhkannya fasilitas hotel sebagai tempat menginap dan penunjang wisata 
ORIGINALITAS 
1. Merencanakan Hotel Resort di Kawasan Wisata Istano Basa Pagaruyung agar dapat memberikan 

kepuasan dan kenyamanan dalam berekreasi bagi para wisatawan di Kabupaten Tanah Datar 
sebagai penggerak pengembangan wilayah dan pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar 

 

 

TUJUAN 
Tujuan utama yang akan dicapai adalah merencanakan dan merancang suatu fasilitas penginapan, 
yaitu sebagai salah satu upaya penyediaan fasilitas persinggahan yang lengkap dan memadai untuk 
menampung wisatawan domestic maupun mancanegara di Kawasan Wisata Istano Basa 
Pagaruyung. 
SASARAN 
Sasaran yang hendak dicapai adalah menyusun dan merumuskan Landasan Program Perencanaan 
dan Perancangan Arsitektur Hotel Resort di Kawasan Wisata Istano Basa Pagaruyung 

 

 

Tinjauan Pustaka 
Tinjauan Pariwisata 
Tinjauan Hotel Resort 
Dasar-dasar perencanaan Hotel Resort. 
Tinjauan fasilitas Hotel Resort. 
Tinjauan arsitektur neo Vernakular 

Studi Banding 
Hotel Santika 

Gren Valley Resort 
Tea Garden Resort 

Susan Resort and Spa 

Data 
Tinjauan Kab. Tanah Datar 
Tinjauan fasilitas Hotel Resort 
Tinjauan Wisatawan 
 
 

 

 

Analisa 

Penyediaan fasilitas dan sarana prasarana 

 

 

Perencanaan dan Perancangan Hotel Resort di Kawasan Wisata Istano Basa Pagaruyung 
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