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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 
Perkembangan jaman yang semakin menuntut seseorang untuk dapat bekerja keras 

dalam jangka waktu yang lama dan terus-menerus ini, membuat seorang harus melakukan 
kegiatan yang berulang setiap harinya untuk menghasilkan sebuah capaian yang diinginkan. 
Tekanan demi tekanan yang diterima tentu akan berakibat buruk, sehingga dibutuhkan 
sebuah solusi represif terhadap kondisi fisik dan psikis para pekerja tersebut. Sebuah tempat 
peristirahatan atau tempat hiburan dapat membantu untuk menjaga stabilitas fisik dan 
psikologis para pelaku industri tersebut agar tetap terjaga dan tidak over stressed. Tempat 
hiburan tersebut dapat berupa sarana wisata alam keluarga, mall, bioskop, taman bermain 
dan lain-lain. Sebuah hotel resort dapat menjadi salah satu alternatif untuk membuat pikiran 
kembali rileks dan segar. 

Sebagai negara yang memiliki kekayaan alam dan view menawan, Indonesia memiliki 
potensi dalam pengembangan wisata yang berkaitan dengan keindahan alamnya. Potensi 
tersebut, selain dapat menjadi tempat hiburan bagi masyarakat, juga dapat menjadi salah 
satu sumber pemasukan untuk daerah yang mengelola potensi kekayaan alam tersebut. 
Maka sebuah hotel resort yang memanfaatkan kekayaan alam Indonesia sekiranya dapat 
memberikan banyak manfaat tidak hanya kepada kondisi perekonomian Indonesia secara 
luas saja, melainkan kepada keberadaan masyarakat di sekitarnya. 

Di Jawa Tengah, terdapat beberapa tempat yang memiliki potensi dan dapat 
dimanfaatkan sebagai sarana wisata alam sekaligus tempat beristirahat dengan keindahan 
alamnya. Salah satunya adalah di kawasan wisata Bandungan, Kabupaten Semarang. 

Bandungan merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Semarang. 
Merupakan kawasan wisata pegunungan yang posisinya berada di lereng Gunung Ungaran. 
Pemandangan yang terlihat dari kawasan ini sangat indah karena banyak terdapat 
perkebunan sayur dan buah milik penduduk lokal yang dipadukan dengan bangunan-
bangunan kota yang terlihat kecil sebagai background-nya. 

Potensi alam yang masih asri ini akan sangat menarik jika dipadukan dengan produksi 
alam sebagai bahan utama dalam pembuatan sebuah sarana hotel resort. Indonesia 
memiliki produksi bahan baku pembuat bangunan yang cukup beragam, dari mulai kayu 
dengan segala macamnya, hingga bambu dengan jenisnya yang berbeda-beda. Salah satu 
alternatif yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan alami penyusun bangunan adalah pohon 
bambu. 

Bambu merupakan tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di berbagai kondisi alam, 
terutama di Indonesia. Perawatannya tidak terlalu sulit dan cukup kokoh jika disusun dengan 
tepat sebagai bahan pembuat bangunan. Kelebihan lainnya adalah ketersediaannya yang 
cukup banyak di beberapa daerah di Jawa Tengah dan Yogyakarta. 

Perpaduan antara potensi view di Bandungan dengan produksi bambu diharapkan akan 
mampu membuat sebuah hotel resort yang lebih berkesan natural ketimbang hotel-hotel 
kelas melati yang sudah ada di kawasan Bandungan yang lebih banyak menimbulkan kesan 
terpisah dari alam sekitarnya. 

Menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah terjadi pertumbuhan 
jumlah wisatawan domestik di Kabupaten Semarang yaitu sebesar 37 persen. Pada tahun 
2011 jumlah wisatawan domestik yang mendatangi Kabupaten Semarang sebanyak 882.894 
wisatawan sedangkan pada tahun 2012 menjadi 1.213.001 wisatawan. Menurut catatan, 
terdapat 43 buah objek wisata di Bandungan, namun hanya beberapa yang benar-benar 
cocok untuk dipromosikan kepada wisatawan. Seharusnya tempat-tempat wisata tersebut 
memiliki fasilitas yang mampu menunjang keberadaan dari tempat wisata itu sendiri. 
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Sehingga Bandungan ini membutuhkan sebuah sarana hiburan yang lebih bersifat alami 
sehingga dapat membantu menyegarkan pikiran bagi wisatawan yang datang dan dapat 
bermanfaat bagi kondisi perekonomian warga sekitar. 

 

1.2. Tujuan dan Sasaran 
1.2.1. Tujuan 

Mendapatkan landasan konseptual perencanaan dan perancangan Hotel Resort 
Bambu di Bandungan dengan menggali dan merumuskan potensi serta 
permasalahan yang berkaitan dengan perencanaan dan perancangan resort, yang 
nantinya akan digunakan sebagai kajian untuk merencanakan dan merancang Hotel 
Resort Bambu di Bandungan dengan Penekanan Desain Poetic Architecture. 

1.2.2. Sasaran 

Tersusunnya langkah-langkah kegiatan penyusunan Laporan Program 
Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) sebagai acuan dan pedoman dalam 
membuat konsep dan desain grafis arsitektur untuk merancang Hotel Resort Bambu 
di Bandungan dengan Penekanan Desain Poetic Architecture. 

 

1.3. Manfaat 
1.3.1. Subjektif 

• Sebagai salah satu pemenuhan syarat Tugas Akhir di Jurusan Arsitektur Fakultas 
Teknik Universitas Diponegoro.  

• Sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan perancangan arsitektur 
yang merupakan rangkaian dari proses pembuatan Tugas Akhir. 

1.3.2. Objektif 

• Sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai perkembangan ilmu 
pengetahuan khususnya di bidang arsitektur dengan pemikiran prediksi 
kebutuhan masa mendatang.  

• Sebagai pegangan dan acuan selanjutnya dalam perancangan Hotel Resort 
Bambu di Bandungan. 
 

1.4. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup yang dibahas adalah mengenai segala hal yang berkaitan dengan 

perencanaan dan perancangan Hotel  Resort Bambu di Bandungan dengan Penekanan 
Konsep Desain Poetic Architecture yang ditinjau dari perspektif disiplin ilmu arsitektur 
dengan menggunakan pendekatan terhadap aspek-aspek perencanaan dan perancangan 
arsitektur. Hal-hal di luar imu arsitektur akan dibahas seperlunya, sepanjang masih 
berkaitan dan dapat mendukung pokok pembahasan. 

 

1.5. Metode Pembahasan 
Metode pembahasan yang digunakan antara lain adalah metode deskriptif, metode 

dokumentatif, dan metode komparatif. Hasil gabungan pembahasan dengan metode-
metode tersebut diharapkan dapat diperoleh suatu pendekatan untuk selanjutnya 
digunakan dalam penyusunan laporan. Adapun penjabaran mengenai metode pembahasan 
adalah sebagai berikut: 

1.5.1. Metode Deskriptif 
Metode deskriptif merupakan metode pembahasan dengan mengumpulkan, 

menganalisis, dan menyimpulkan data sehingga diperoleh suatu pendekatan untuk 
selanjutnya digunakan dalam penyusunan laporan. Dengan metode ini dilakukan 
penjabaran dan pemaparan tentang perencanaan dan perancangan Hotel Resort 
Bambu di Bandungan dengan Penekanan Konsep Desain Poetic Architecture dengan 
studi pustaka melalui buku, katalog, dokumen-dokumen, dan bahan-bahan tulisan 
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lain bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu dilakukan wawancara dilakukan kepada 
pihak-pihak yang dianggap penting dan perlu guna mendukung proses penyusunan 
laporan. 

1.5.2. Metode Dokumentatif 
Metode dokumentatif dilakukan dengan mendokumentasikan kegiatan Survei 

atau observasi lapangan ke beberapa objek serupa bangunan yang relevan dengan 
cara pengambilan gambar. 

1.5.3. Metode Komparatif 
Metode komparatif merupakan metode pembahasan yang dilakukan dengan 

membandingakan hasil data yang diperoleh dari survei atau observasi lapangan ke 
beberapa objek bangunan serupa yang relevan dan berpotensi mendukung judul 
untuk mendapatkan data-data primer. 

 

1.6. Sistematika Pembahasan 
BAB I PENDAHULUAN  

Berisi pembahasan tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, ruang lingkup 

bahasan, sistematika pembahasan, dan alur pikir pembahasan.  
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas mengenai literatur tentang tinjauan umum mengenai Hotel Resort, tinjauan 
mengenai bambu, tinjauan standar pelayanan minimal penyelenggara Hotel Resort, 
tinjauan penekanan desain, serta tinjauan studi banding dan kesimpulan studi banding.  

BAB III TINJAUAN DATA 
Membahas tentang tinjauan Kecamatan Bandungan berupa data – data fisik dan nonfisik 
seperti letak geografis, kondisi demografi, serta kebijakan tata ruang wilayah, di 
Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. 

BAB IV PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN  
Berisi tentang kajian analisa perencanaan yang pada dasarnya berkaitan dengan 
pendekatan aspek fungsional, aspek kinerja, aspek teknis, aspek kontekstual, dan aspek 
visual arsitektural.  

BAB V PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN  
Membahas konsep, program, dan persyaratan perencanaan dan perancangan arsitektur 
untuk Resort Bambu di Bandungan dengan penekanan desain. 
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1.7. Alur Pikir 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Program Dasar Perencanaan Dan Perancangan Arsitektur 

Persyaratan Perencanaan Dan Perancangan, Konsep Dasar Perencanaan 

Dan Perancangan, Site Terpilih Dan Program Ruang. 

      AKTUALITA  
• Industri pariwisata setidaknya menyumbang 55% kontribusi pemasukan bagi Indonesia, 

dihitung sejak tahun 2011 hingga 2012. 

 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana terus menumbuhkan industri pariwisata di 
provinsi setempat salah satunya pada sektor resort dan wisata alam. 

 Sarana wisata alam yang ada saat ini kebanyakan berbahan utama tembok dan beton 
sehingga kurang terkesan natural. 

 Pemerintah Daerah Yogyakarta menargetkan pengembangan lahan hutan bamboo seluas 
1 hektar selama 5 tahun kedepan untuk dimanfaatkan bersama dengan daerah lainnya 
seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah. 

URGENSI  
• Dibutuhkan sarana wisata alam yang mampu memenuhi kebutuhan wisatawan serta 
bermanfaat untuk kondisi perekonomian masyarakat sekitar maupun secara luas. 
mode. 
ORIGINALITAS  
• Merencanakan Hotel Resort Bambu di Bandungan dengan konsep Poetic Architecture 
yang dapat mengakomodasi kebutuhan kapasitas ruang dan kelengkapan fasilitas serta 
menciptakan bangunan wisata alam yang nyaman dan ideal di mana wisatawan tidak 
hanya sekedar berlibur tapi juga dapat menikmati nilai kearifan lokal yang ada. 

 

Tujuan:  
Mendapatkan landasan konseptual perencanaan dan perancangan Resort Bambu di 
Bandungan dengan menggali dan merumuskan potensi serta permasalahan yang berkaitan 
dengan perencanaan dan perancangan resort, yang nantinya akan digunakan sebagai kajian 
untuk merencanakan dan merancang Resort Bambu di Bandungan dengan Penekanan 
Desain Poetic Architecture. 
 
Sasaran  
Tersusunnya usulan langkah-langkah pokok proses (dasar) perencanaan dan perancangan 

Resort Bambu di Bandungan berdasarkan atas aspek-aspek panduan perancangan (design 

guide lines aspect). 

 

Studi Pustaka  

 Landasan Teori  

 Standar 
perencanaan dan 
perancangan  
 

Studi Lapangan  

 Tinjauan Resort  

 Tinjauan Tapak  
 

Studi Banding  
 

Analisa untuk tinjauan pustaka, studi lapangan, serta studi banding untuk membuat 

pendekatan program perencanaan dan perancangan yang berkaitan dengan penyediaan 

fasilitas dan sarana prasarana serta pengolahan lahan pada Resort Bambu di Bandungan 
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Diagram 1.1. Alur Pikir 

(Sumber: Analisa) 

 


