
 

 
 

ABSTRAK 
 
 
Nama  : Ikke Rahma Sari 
Program Studi : Arsitektur 
Judul  : Penerapan Hotel Raksa Di Lembang Dengan Penerapan Konsep  
Pembimbing : Ir. Dwi Kustianingrum, M.T 
  

ABSTRAK 

Kabupaten Bandung Barat terkenal akan banyaknya destinasi wisata yang banyak 
dikunjungi oleh wisatawan sehingga kebutuhan akan akomodasi penginapan 
menjadi hal yang penting. Selain terkenal akan wisatanya, lokasi yang berada di 
Kecamatan Lembang ini memiliki potensial bencana alam yang mengintai,seperti 
Sesar Lembang, Erupsi Gunung berapi dan Longsor yang bisa terjadi kapan saja. 
Hotel Raksa diharapkan menjadi solusi untuk memenuhi akomodasi penginapan 
dengan memberikan keamanan dan keselamatan bagi pengunjung. Dengan 
Penerapan konsep Resilient Building, diharapkan dapat menjadi solusi bagi 
kawasan rawan benacan alam. Salah satu penerapannya yakni kemudahan jalur 
evakuasi dan juga penempatan titik kumpul yang menjadikan fokus utama pada 
hotel. Struktur bangunan yang kokoh bagi lahan berkontur menjadi hal penting 
untuk meminimalisir ketika bencana alam terjadi. 
 
 
Kata kunci: Hotel Bintang Empat, Bencana Alam,Resillient Building. 
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Kabupaten Bandung Barat terkenal akan banyaknya destinasi wisata yang banyak 
dikunjungi oleh wisatawan sehingga kebutuhan akan akomodasi penginapan 
menjadi hal yang penting. Selain terkenal akan wisatanya, lokasi yang berada di 
Kecamatan Lembang ini memiliki potensial bencana alam yang mengintai,seperti 
Sesar Lembang, Erupsi Gunung berapi dan Longsor yang bisa terjadi kapan saja. 
Hotel Raksa diharapkan menjadi solusi untuk memenuhi akomodasi penginapan 
dengan memberikan keamanan dan keselamatan bagi pengunjung. Dengan 
Penerapan konsep Resilient Building, diharapkan dapat menjadi solusi bagi 
kawasan rawan benacan alam. Salah satu penerapannya yakni kemudahan jalur 
evakuasi dan juga penempatan titik kumpul yang menjadikan fokus utama pada 
hotel. Struktur bangunan yang kokoh bagi lahan berkontur menjadi hal penting 
untuk meminimalisir ketika bencana alam terjadi. 
 
 
Kata kunci: Four Stars Hotel, Natural Disaster, Resillient Building 
 


