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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1     LATAR BELAKANG 

Candi Prambanan atau Candi Loro Jonggrang adalah kompleks candi Hindu terbesar di 

Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi Prambanan terletak di wilayah administrasi 

Desa Bokoharjo, Prambanan, Sleman, sedangkan pintu masuk kompleks Candi Prambanan terletak 

di wilayah adminstrasi desa Tlogo, Prambanan, Klaten. Sebagai salah satu candi termegah dan 

tertinggi di Asia Tenggara, Candi Prambanan menjadi daya tarik kunjungan wisatawan dari seluruh 

dunia. 

Sesuai dengan PP No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

(RTRWN) bahwa Pemerintah telah menetapkan Kawasan Candi Prambanan sebagai Kawasan 

Strategis  Nasional  (KSN). Kawasan strategis  nasional  adalah wilayah yang penataan ruangnya 

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan 

negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, 

termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. (PP No.26 Tahun 2008 Bab I, Pasal 1 Butir 

17).  Nilai  strategis  Candi  Prambanan  terutama  terkait  dengan  pelestarian  aspek  budaya, 

pengembangan pendidikan dan pengetahuan serta pengembangan ekonomi yang berbasis nilai- 

nilai budaya untuk mendorong pengembangan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan 

masyarakat di sekitarnya. 

Perlunya pengembangan dan pengelolaan situs dan kawasan Candi Prambanan dengan 

kegiatan dan fasilitas yang mampu meningkatkan pencitraan dan apresiasi masyarakat luas. Hal 

tersebut mendasari PT. Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko untuk 

mengadakan sebuah sayembara konsep desain arsitektur “Prambanan Heritage Hotel and 

Convention”. Konsep dan gagasan Prarancangan harus mencerminkan prinsip-prinsip pelestarian 

serta mengacu pada peraturan/kebijakan terkait, isu lokalitas, potensi kawasan,dan seminim 

mungkin melakukan perubahan terhadap kondisi lahan perencanaan. 

Dari ketentuan perancangan sayembara yang ada, maka muncul permasalahan yang akan 

mempengaruhi desain yang akan dibuat. Salah satunya, dengan adanya ketentuan untuk seminim 

mungkin melakukan perubahan terhadap kondisi lahan perencanaan, maka area lahan yang boleh 

dibangun menjadi berkurang dan harus memperhatikan letak bangunan serta vegetasi eksisting. 

Ditambah dengan adanya peraturan setempat mengenai KDB/KLB yang membatasi area lahan yang 

boleh dibangun dan ketinggian bangunan yang tidak boleh menutupi candi maupun tidak boleh 

lebih dominan dari Candi Prambanan. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan desain bangunan 

dengan lingkungannya menjadi suatu keharusan agar nantinya objek wisata tidak terusak oleh 

hadirnya bangunan hotel disana. 

Konsep hotel yang akan dibuat merupakan hotel konvensi. Hotel konvensi sebagai sarana 

untuk menginap sekaligus mengadakan pertemuan bagi sekelompok orang. Serta sebagai tempat 

yang menyelenggarakan kegiatan utama program konvensi dan pameran, baik dalam skala nasional 

maupun internasional. Ruang untuk konvensi yang notabene ruang yang memerlukan luas cukup 

luas, yang pada umumnya merupakan bentang lebar dan juga penggunaan material yang harus 

diperhatikan keterkaitan dengan isu lokalitas dan keselarasan dengan lingkungan sekitar. Oleh 

karena itu, Hotel konvensi di kawasan Candi Prambanan mengusung konsep taman yang 

menitikberatkan pada pengolahan landscape dengan ruang terbuka hijau yang lebih luas dan 

menyesuaikan dengan candi prambanan yang merupakan kawasan taman wisata. 
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Dari uraian di atas, maka dibutuhkan desain hotel konvensi yang dapat memenuhi 

ketentuan dalam berakomodasi dan dapat memecahkan permasalahan desain hotel konvensi yang 

telah dipaparkan diatas. Desain diharapkan dapat menampung kegiatan pengunjung di Kawasan 

Candi Prambanan. Penyusun berusaha untuk merencanakan dan merancang suatu ide desain yang 

diwujudkan dalam Tugas Akhir dengan judul Hotel Konvensi di kawasan Candi Prambanan dengan 

pendekatan desain taman. 

 
 

 

1.2     RUMUSAN MASALAH 

Dari penjelasan latar belakang diatas, didapatkan beberapa rumusan masalah, antara lain : 

a.    Menemukan  gagasan  desain  hotel  konvensi  di  kawasan  cagar  budaya  yang  dapat 

memenuhi kebutuhan akomodasi wisatawan dan memecahkan permasalahan desain hotel 

konvensi agar dapat menampung kegiatan pengunjung hotel Konvensi. 

b.   Terbatasnya area tapak yang boleh dibangun. Dengan adanya ketentuan untuk seminim 

mungkin melakukan perubahan terhadap kondisi lahan perencanaan. Ditambah dengan 

adanya peraturan setempat mengenai KDB/KLB yang membatasi area lahan yang boleh 

dibangun dan ketinggian bangunan yang tidak boleh menutupi candi maupun tidak boleh 

lebih dominan dari Candi Prambanan 

c.    Penggunaan material bangunan yang harus selaras dengan isu lokalitas. 
 

 

1.3     TUJUAN DAN MANFAAT 

1.3.1  Tujuan 

Memunculkan ide desain dari Perancangan dan Perencanaan Hotel Konvensi di Kawasan 

Candi Prambanan dengan mengetahui dan menguraikan masalah-masalah pengunjung hotel 

konvensi dan potensi–potensi maupun karakteristik yang ada di daerah Candi Prambanan agar 

sesuai dengan konteks lingkungan setempat sehingga dapat memenuhi kebutuhan wisatawan 

lokal maupun mancanegara dalam berakomodasi dengan kelengkapan dan standar fasilitas- 

fasilitas hotel konvensi dan dari segi kualitas arsitekturnya. 
 

 

1.3.2 Manfaat 

Memberikan alternatif gagasan desain yang menjawab permasalahan-permasalahan 

pengunjung dalam berakomodasi dan melakukan kegiatan di Hotel Konvensi di Kawasan Candi 

Prambanan. 
 

 

1.4     RUANG LINGKUP 

1.4.1 Secara Substansial 

Perencanaan sebuah hotel konvensi yang mengacu pada standar-standar fasilitas hotel 

bintang lima dengan mengangkat isu lokalitas dan potensi kawasan Candi Prambanan yang 

bertujuan untuk memaksimalkan fungsinya, yaitu sebagai hotel yang mengakomodasi 

kebutuhan wisatawan lokal maupun mancanegara. Yang selanjutnya akan digunakan sebagai 

Landasan Perencanaan dan Perancangan Hotel Konvensi di Kawasan Candi Prambanan. 

1.4.2 Secara Spasial 

Tapak terpilih adalah tapak yang ada dalam ketentuan sayembara “Prambanan Heritage 

Hotel and Convention”.  Dalam menentukan pemilihan tapak pada daerah Candi Prambanan 

ini ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu potensi kawasan dan peraturan daerah 

setempat mengenai zona lahan yang boleh untuk dibangun. 
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1.5     METODE PENYUSUNAN 

Pemilihan Judul Tugas Akhir ini diawali dengan melihat sayembara-sayembara arsitektur 

yang diadakan di Indonesia. Kemudian penyusun menemukan sebuah sayembara yang diadakan 

oleh IAI Nasional yaitu sayembara konsep desain arsitektur Prambanan Heritage Hotel and 

Convention. Dari sayembara tersebut mendorong penyusun dalam penyusunan laporan untuk 

mengusung judul “ Hotel Konvensi di Kawasan Candi Prambanan”. 

Kemudian penyusun mencari permasalahan yang ada dari ide desain “ Hotel Konvensi di 

Kawasan Candi Prambanan” dengan cara menganalisa ketentuan perancangan dalam TOR 

sayembara tersebut. Setelah menemukan identifikasi masalah yang ada, penyusun melakukan 

penyusunan laporan  dengan cara studi literatur dan pencarian data melalui internet. 
 

 

1.6     SISTEMATIKA PENYUSUNAN 

Secara garis besar sistematika dalam penyusunan Landasan Program Perencananaan dan 

Perancangan Arsitektur “Hotel Konvensi di Kawasan Candi Prambanan” ini adalah : 
 

 

BAB I    PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikankan tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, metode 

penyusunan, dan sistematika penyusunan. 
 

 

BAB II TINJAUAN HOTEL KONVENSI 

Bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang pengertian, karakteristik, standard, klasifikasi, ruang, 

hubungan antar ruang hotel konvensi dan tinjauan pendekatan desain. Dari bab ini didapatkan 

pemahaman tentang apa itu hotel konvensi yang didasari oleh informasi-informasi yang didapat 

dari studi literatur. 
 

 

BAB III TINJAUAN DATA TAPAK 

Bab ini berisi penjelasan dan informasi tentang kondisi fisik dan non fisik tapak terpilih yang 

berkaitan dengan perencanaan dan perancangan hotel konvensi di kawasan tersebut. 
 

 

BAB IV PROGRAM DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN HOTEL KONVENSI 

Bab ini berisikan tentang pendekatan-pendekatan yang diambil dan merupakan proses analisa dari 

pemahaman hotel Konvensi dan pemahaman kontekstualnya. Langkah-langkah yang diambil pada 

bab ini akan menentukan produk desain nantinya. 
 

 

BAB V HASIL 

Merupakan hasil dari analisa yang akan menjadi landasan proses selanjutnya yaitu eksplorasi dan 

grafis.


