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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan bangunan umum rekreatif cukup berkembang di era tahun terakhir ini. 

Banyak pengembang membangun atau mengembangkan bangunan tersebut agar lebih rekreatif 

dan dapat menarik massa lebih banyak. Namun tak banyak pengembang membangun bangunan 

rekreatif yang berfungsi sebagai tempat peristirahatan, yang biasa dikenal dengan Resort. 

Kebanyakan pengembang sekarang lebih memilih membangun single building dengan judul 

hotel tanpa ada fasilitas rekreatifnya. Lain dengan resort yang tidak hanya tempat untuk 

menginap namun terdapat fasilitas rekreatif yang ada di dalamnya yang dapat dinikmati.  

Resort di Indonesia tersebar diseluruh pelosok negeri. Ada beberapa pengembang 

membangun resort di tengah kota seperti hotel biasa, namun ada pula yang membangun di 

wilayah yang sangat jauh dari aktivitas urban, karena memang basic membangun resort 

sebaiknya mengutamakan view sebagai aspek terpentingnya. Resort secara teori memang 

terbagi menjadi beberapa jenis namun jenis-jenis tersebut juga tidak dapat dipaksakan apabila 

di suatu negara tidak memenuhi aspek tersebut, misal ada beberapa negara tidak berbatasan 

dengan laut maka negara tersebut tidak dapat membangun beach resort atau marina resort.  

Pembangunan resort di Indonesia sudah banyak dilakukan di beberapa daerah di Indonesia, 

baik di kota besar maupun di sebuah daerah terpencil. Pembangunan pun disesuaikan dengan 

kebutuhan pembangunan di daerah yang ditentukan. Pembangunan dilakukan dengan melihat 

aspek-aspek tertentu, terutama potensi obyek wisata, karena orang akan datang dan menginap 

apabila terdapat fasilitas rekreasi di dalamnya. Terkadang ada pembangunan resort yang 

sekaligus dengan fasilitas obyek wisatanya, namun ada pula yang tempat tersebut sudah 

menjadi obyek wisata, namun belum ada fasilitas menginap seperti hotel atau resort, semua 

dapat dilakukan melihat kondisi lokasi yang ditentukan. 

Indonesia memiliki ribuan tempat terbaik baik itu belum diolah maupun sudah menjadi 

tempat yang komersil dan dari kota-kota besar maupun kecil yang ada di Indonesia ini, 

Kabupaten Batang, Jawa Tengah dipilih menjadi obyek perancangan. Kabupaten ini dipilih 

karena melihat kondisi kabupaten yang masih jauh dari perkembangan fasilitas umum berupa 

tempat menginap, dan melihat obyek wisata yang ada di Kabupaten Batang yang sudah baik 

karena perkembangan zaman, namun belum ada fasilitas tempat inap yang memadai.  

Meskipun bukan kota besar namun kota ini memiliki beberapa tempat alami yang 

berpotensi menjadi tempat wisata. Obyek wisata Kabupaten Batang sendiri antara lain Pantai 

Sigandu, Pantai Ujung Negoro,  dan Kebun Teh Pagilaran. Kabupaten Batang sendiri tidak terlalu 

banyak memiliki obyek wisata. Untuk obyek wisata lainnya bersifat buatan, seperti salah satunya 

Penangkaran Lumba-Lumba di Pantai Sigandu. Dari beberapa obyek wisata yang sudah 

disebutkan perancang menetapkan lokasi perancangan pada Kebun Teh Pagilaran. 

Kebun Teh Pagilaran dipilih karena meskipun fungsi utamanya adalah industri teh namun 

kebun teh ini sudah lama dijadikan sebagai obyek wisata dan seiring dengan perkembangan 

zaman, kebun ini dilengkapi dengan fasilitas outbond. Meskipun obyek wisata ini dibilang sudah 

cukup berkembang, namun belum ada fasilitas menginap yg memadai seperti hotel atau resort. 

Meskipun villa-villa kecil milik per orangan sudah mulai bermunculan dan juga homestay milik 

perusahaan teh sendiri juga sudah menyediakan, namun belum ada sebuah tempat yang 

melengkapi obyek wisata tersebut dengan sebuah tempat komersil berupa hotel atau resort. 
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Maka dari itu, perancang menetapkan kebun teh ini sebagai tempat perencanaan dan 

perancangan. 

 

1.2 Tujuan dan Sasaran 

1.2.1 Tujuan 

Tujuan dari penyusunan program perencanaan dan perancangan Resort di Kawasan 

Kebun Teh Pagilaran adalah untuk mendapatkan landasan konseptual perencanaan dari 

resort dengan penekanan desain yang spesifik sesuai karakter judul dan citra yang 

dikehendaki atas judul yang diajukan. 

1.2.2 Sasaran 

Tersusunnya landasan program perencanaan dan perancangan arsitektur berupa 

langkah-langkah pokok proses (dasar) perencanaan dan perancangan resort di kawasan 

pantai yang sesuai dengan kebutuhan ruang berdasarkan aspek-aspek panduan 

perancangan. 

 

1.3 Manfaat 

1.3.1 Subyektif 

Sebagai pemenuhan syarat Tugas Akhir Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas 

Diponegoro yang nantinya akan digunakan sebagai pegangan dan pedoman dalam proses 

studio grafis Tugas Akhir. 

1.3.2 Obyektif 

Sebagai sumbangan ide tentang perencanaan dan perancangan resort dan sebagai 

sumbangan ilmu bagi pembaca pada umumnya khususnya dibidang arsitektur.  

 

1.4 Ruang Lingkup 

Lingkup pembahasan perancangan ini berkaitan dengan perencanaan dan perancangan 

bangunan resort, ditinjau dari disiplin ilmu arsitektur. Hal-hal yang diluar dari ilmu arsitektur 

tidak akan dibahas terlalu mendetail selama masih berkaitan dan mendukung masalah utama. 

 

1.5 Metode Pembahasan 

Metode yang digunakan dalam penyusunan landasan perencanaan dan perancangan arsitektur 

ini, antara lain: 

1.5.1 Metode Deskriptif, yaitu melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi 

literatur, data dari instansi terkait, wawancara dengan narasumber, survey lapangan, 

serta pencarian data melalui internet. 

1.5.2 Metode Dokumentatif, yaitu melakukan dokumentasi dari survey lapangan yang datanya 

akan digunakan menjadi bahan penyusunan perancangan ini. 

1.5.3 Metode Komparatif, yaitu melakukan studi banding terhadap bangunan terkait yang 

sudah ada di kota lain atau negara lain. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan penyusunan perancangan ini secara garis besar adalah sebagai 

berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, ruang lingkup, metode pembahasan, 

sistematika pembahasan, dan alur pikir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan tentang tinjauan umum mengenai resort, jenis-jenis resort, tipologi bangunan 

resort, aspek fungsional resort, tinjauan konsep arsitektur ekologis, dan menjelaskan tentang 

beberapa objek studi banding. 

BAB III TINJAUAN LOKASI 

Menguraikan tentang tinjauan Kabupaten Batang berupa data-data fisik dan non-fisik, kebijakan 

pemerintah setempat, tinjauan pariwisata Kabupaten Batang, serta tinjauan dari Kebuh Teh 

Pagilaran itu sendiri 

BAB IV PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN RESORT 

Menguraikan tentang pendekatan aspek fungsional, pendekatan aspek kinerja, pendekatan 

aspek teknis, dan pendekatan aspek visual arsitektural 

BAB V PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN RESORT 

Menguraikan tentang kesimpulan dan rekapitulasi dari perhitungan dan pendekatan program 

perencanaan dan perancangan resort yang meliputi program dasar perencanaan dan program 

dasar perancangan 
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1.7 Alur Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1.7 Alur Pikir 

Sumber : Analisis Penulis, 2016 

 

AKTUALITA 

 Kabupaten Batang memiliki potensi di bidang pariwisata di wilayah Pagilaran yaitu Kebuh Teh. 

 Kabupaten Batang belum memiliki fasilitas bangunan resort yang memadai di kawasan tersebut.  

 Kebuh Teh Pagilaran di Kabupaten Batang belum dimanfaatkan dengan baik u ntuk pembangunan dan 

pelestarian dari kebun teh itu sendiri.  

 

 URGENSI 

 Dibutuhkan sebuah bangunan resort yang mampu mengakomodasi pengunjung baik wisatawan domestik 

maupun mancanegara yang membutuhkan fasilitas penginapan dan juga fasilitas penunjang yang rekreatif 

dengan memanfaatkan lingkungan alam yang ada yang dapat mendukung kemajuan pariwisata di Kabupaten 

Batang khususnya di Kebuh Teh Pagilaran itu sendiri, selalin dibagian kemajuan pembangunan tetapi juga di 

bagian sektor ekonomi. 

 

ORIGINALITAS 

 Perencanaan dan perancangan bangunan resort ini mampu mengakomodasi wisatawan dengan fasilitas 

yang ada dan menunjang wisatawan yang menggunakan dengan memanfaatkan lingkungan alam yang ada yang 

dapat mendukung kemajuan pariwisata di Kabupaten Batang khususn ya Kebun Teh Pagilaran itu sendiri. 

Tujuan : 

 Mendapatkan landasan konseptual perencanaan dari resort dengan penekanan desain yang spesifik sesuai 

karakter judul dan citra yang dikehendaki atas judul yang diajukan.  

Sasaran : 

 Tersusunnya langkah-langkah pokok proses (dasar) perencanaan dan perancangan resort yang sesuai 

dengan kebutuhan ruang berdasarkan aspek-aspek panduan perancangan. 

Ruang Lingkup : 

 Lingkup pembahasan perancangan ini berkaitan dengan perencanaan dan perancangan banguna n resort, 

ditinjau dari disiplin ilmu arsitektur. Hal-hal yang diluar dari ilmu arsitektur tidak akan dibahas terlalu mendetail 

selama masih berkaitan dan mendukung masalah utama.  

Studi Pustaka : 

 Definisi dan Jenis Resort 

 Pedoman perancagan resort 

 Analisa pengunjung, aktivitas, 

fasilitas, organisasi ruang 

 Definisi arsitektur ekologi  

Studi Banding : 

 Banaran 9 Resort Hotel  

 Mesa Stilla Hotel & Resort 

 Rollaas Hotel & Resort 

Kompilasi data dengan studi pustaka sehingga didapat permasalahan  yang kemudian digunakan untuk 

merencanakan resort dengan pendekatan perencanaan dan perancangan  

LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

PAGILARAN RESORT 

F 

E 

E 

D 

B 

A 

C 

K 
Studi Lapangan : 

 Tinjauan lokasi Kebun Teh 

Pagilaran 

 Kebijakan Tata Ruang 

Wilayah Kec. Blado 

 Tinjauan tapak terpilih 

Pendekatan Program Perancangan 

 Pendekatan Aspek Kinerja  

 Pendekatan Aspek Teknis  

 Pendekatan Aspek Visual Arsitektural  

Pendekatan Program Perencanaan 

 Pendekatan Aspek Fungsional  

 Pendekatan Aspek Kontekstual  


