
 

2  

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

1.1.1 Latar Belakang Fungsi 

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yakni  penduduk yang 

mayoritasnya memiliki mata pencaharian pada sektor pertanian. Gemah Ripah 

Loh Jinawi atau memiliki makna kekayaan alam berlimpah merupakan ungkapan 

yang sering diberikan pada Indonesia. Apabila kekakayaan alam dan hayati yang 

sangat beragam jika dikelola dengan tepat, kekayaan tersebut dapat menjadi 

meningkatkan perekonomian nasional. 

Beberapa komoditas pertanian dengan iklim tropis dan subtropis dengan 

keragaman dan keunikan yang bernilai tinggi serta diperkuat oleh kekayaan alam 

dan lingkungannya mempunyai daya tarik sebagai agrowisata, Keseluruhannya 

sangat berpeluang besar dan menjadi andalan dalam perekonomian Indonesia. 

Agrowisata merupakan bagian dari objek wisata yang memanfaatkan usaha 

pertanian. Menurut Moh. Reza Tirtawinata dan Lisdiana Fachruddin dalam 

bukunya (1996) kegiatan agrowisata wisatawan dapat menambah dan memperluas 

pengetahuan, pengalaman rekreasi, serta mengetahui hubungan usaha di bidang 

pertanian. Jenis tanaman holtikultura yang meliputi tanaman sayur-sayuran dan 

buah-buahan dapat dijadikan objek pertanian yang dikembangkan menjadi objek 

agrowisata. 

Pada saat ini, minat masyarakat akan kunjungan ke kabupaten Bandung 

semakin meningkat, yang perlu diimbangi oleh fasilitas akomodasi berupa 

penginapan seperti hotel berbintang dengan fasilitas lengkap sebagai sarana 

akomodasi yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan yang dilengkapi dengan 

fasilitas penunjang seperti fasilitas rekreasi berupa agrowisata, ballroom, fitness 

center, SPA dan Sauna, kolam renang, dan playground, dan yang lainnya. Untuk 

memenuhi keadaan tersebut diperlukan rancangan sebuah tempat penginapan bagi 

para pebisnis maupun tamu atau pengunjung yang menginap, dengan 

mengandalkan potensi komoditas pertanian dengan iklim tropis dan subtropis dan 

bentuk lansekap lokal berupa “Hotel Resor Permatecture Lembang”. 
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1.1.2  Latar Belakang Lokasi 

Lembang merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa 

Barat, Indonesia. Kecamatan Lembang merupakan kecamatan paling timur dan 

terkenal sebagai tujuan wisata di Jawa Barat. Kawasan Lembang dikenal juga 

sebagai kawasan berkontur berupa area perkebunan dan pertanian, dimana pada 

tapak sendiri terdapat beberapa aktifitas pertanian seperti menanam tanaman 

brokoli. 

Melihat potensi diatas, maka dibutuhkan ketersediaan penginapan yang dapat 

mengakomodasi kegiatan wisatawan di daerah Lembang. Jika melihat dari lokasi 

tapak perencanaan, Lembang sedang berkembang menjadi lokasi strategis  yang 

dapat dijadikan tempat wisatawan yang datang dari kota untuk mencari rekreasi 

berupa penginapan. 

1.2 Tema Perancangan 

Tema : Arsitektur Permakultur 

Arsitektur merupakan wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni secara utuh dalam menggubah ruang dan lingkungan binaan sebagai 

bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, 

kaidah konstruksi,dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, 

keamanan kesehatan,  kenyamanan, dan kemudahan. Teori ini diambil dari 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek. 

Permakultur adalah gabungan dari 2 istilah yaitu permanen dan agrikultur 

yang secara harfia berarti suatu agrikultur yang permanen. Permakultur menurut 

Bill Mollison dan  David Holmgren Lisa dalam bukunya Permaculture One: A 

Perennial Agricultural System for Human Settlements. (1990) merupakan ilmu 

desain/perancangan dan manajemen dalam ekosistem produktif, termasuk dan 

terutama pertanian, dengan mengintegrasikan lingkungan pemukiman dengan 

landscape (bentuk lahan) sehingga dapat memberikan pangan, papan (rumah) dan 

sumber energi yang berkelanjutan.  

Berikut adalah beberapa definisi permakultur menurut para ahli:  

- Dalam sejarahnya, penerapan permakultur sudah ada sejak tahun 1929 yaitu 

pada penanaman pohon, seperti tanaman kacang dan pohon buah yang ditanam 
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dalam satu lahan, dimana keduanya saling menguntungkan satu sama lain, 

tidak hanya bagi tanamannya, tetapi juga bagi petani yang menanamnya (John 

Russel, Tree Crops: a Permanent Agriculture, 1929).  

- Permakultur merupakan sebuah sistem yang terintegrasi tidak hanya meliputi 

agrikultur, holtikultur, arsitektur, dan ekologi tetapi juga mencakup sistem 

ekonomi, strategi akses lahan, dan sistem legal untuk bisnis dan komunitas 

(Bill Mollison, Permaculture One, 1978).  

- Permakultur membantu kita memahami dan menciptakan integrasi yang 

harmonis antara alam dan manusia dengan cara-cara yang harmonis. (Lachlan 

McKenzie, A Resource Book For Permaculture Solutions for Sustainable 

Lifestyles, 2006). 

Pembagian zona yang ada di permakultur menurut Bill Mollison. dan David 

Holmgren dalam bukunya Permaculture One: A Perennial Agricultural System 

for Human Settlements (1990), diantaranya yaitu: 

a. Zona 0 

Rumah atau desa yang didesain dengan ramah lingkungan dan merupakan 

aktivas awal dan akhir manusia. 

b. Zona 1 

Zona yang sering dikunjungi dengan berbagai kegiatan seperti bekerja, 

berkebun. Kurang lebih jarak dari rumah (zona 0) ke zona 1 adalah enam meter. 

c. Zona 2 

Intensitas untuk dikunjungi lebih sedikit daripada zona 1. Zona 2 

berintegrasi dengan zona 1 seperti teras, kolam kecil, teralis atau pagar yang 

terdapat pada zona ini dan bergantung pada kultur yang terdapat pada zona 1. 

d.  Zona 3 

Zona ini adalah zona pertanian atau perkebunan komersial dan hewan yang 

dijual atau ditukar hasil produksinya.  

e. Zona 4 dan 5 

Zona ini merupakan area perbatasan antara hutan dan kehidupan alam liar 

namun masih dapat di gunakan. Zona ini merupakan zona yang alami, tidak 

dikontrol dengan lingkungan sekitar. 
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Pembagian zona pada perancangan Sherwood Project dimana setiap zona 

merupakan integrasi kebutuhan ruang yang berbeda-beda. Terdapat 6 zona yang 

berbeda yang dimulai dari zona 0 – 5 seperti dapat dilihat pada gambar 1.1. Zona 

tersebut diantaranya : 

a. Zona 0 merupakan Bangunan ramah lingkungan sebagai manusia tinggal. 

b. Zona 1 merupakan zona dimana tanaman lansekap sebagai mengelilingi 

zona 0 

c. Zona 2 dan 3 merupakan zona dimana tumbuhan produktif diletakkan 

seperti tanamanv kacang dan buah-buahan, Zona ini juga sebagai akses 

perpindahan tanaman yang dihasilkan. 

d. Zona 4 merupakan area dimana penanaman tanaman yang kurang produktif 

seperti hasil perkayuan, jamur. 

e. Zona 5 merupakan zona kehidupan liar, dimana zona ini dibiarkan apa 

adanya untuk lebih mendukung kehidupan liar menyesuaikan habitat alami. 

 

Gambar 1. 1 Zonasi Permakultur pada Sherwood Project 

Sumber : http://www.ecodesign.co.uk/projects/residential/Sherwood, diakses tanggal 18 Juli 2019 

pukul 18.45 WIB 



6 

 

 

 

Prinsip utama dalam Desain Permakultur menurut Lachlan McKenzie dalam 

bukunya A Resource Book For Permaculture Solutions for Sustainable Lifestyles, 

(2006). Diantaranya : 

1. Lokasi berhubungan (menempatkan setiap unsur yang saling berhubungan 

agar saling menguntungkan). 

2. Sumber-sumber biologi (bekerjasama dengan alam melalui penggunaan 

bahan-bahan yang ada di alam). 

3. Skala (menciptakan sistem skala kemanusiaan melalui desain yang 

sederhana dan sesuai). 

4. Siklus energi (dalam sistem alami tidak ada limbah atau polusi, sisa dari 

suatu proses akan menjadi sumber untuk proses lainnya). 

5. Perencanaan energi (memanfaatkan energi dan sumber-sumber yang ada 

untuk menghemat energi). 

Menurut Daphne Romani dalam artikel Architecture and Permaculture: A 

Seamless Partnership, Permatecture merupakan istilah kombinasi antara 

permaculture dan architecture. Permakultur seperti yang telah dibahas 

sebelumnya, diterapkan pada bangunan (arsitektur). Arsitektur dalam hal ini 

bangunan, akan mengalami imposisi dengan permakultur sehingga ada beberapa 

prinsip pada permakultur yang diterapkan pada arsitektur sebagai objek. 

 Dengan mencoba mendefinisikan makna masing-masing kata dari 

“Arsitektur Permakultur”, sehingga dapat disimpulkan bahwa Arsitektur 

Permakultur merupakan desain arsitektur dalam merancang lingkungan binaan 

dalam menekankan pada pola lansekap (bentuk lahan), fungsi, strategi lahan, 

agrikultur, dan ekologi yang terintergrasi secara harmonis antara alam dan 

manusia agar terciptanya lingkungan yang berkelanjutan. 

1.3 Definisi Fungsi 

a. Apa (What) 

menerapakan prinsip permakultur yang memanfaatkan sumber daya 

pertanian sebagai daya tarik wisata berupa resor hotel dengan 

memaksimalkan potensi alam yang memberikan pengalaman rekreasi dan 
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pengalaman mengenai pertanian yang ditanami tanaman holtikultura berupa 

sayuran dan buah-buahan. 

b. Siapa (Who) 

Hotel Resor Permatecture Lembang ditunjukkan kepada pengunjung baik 

wisatawan lokal maupun mancanegara yang akan menginap sekaligus 

berwisata agro dengan mengandalkan komoditas pertanian sebagai daya 

tarik utama. 

c. Dimana (Where) 

Site berada di Jalan Setiabudi, Lembang, Jawa Barat. Pada kawasan ini 

memiliki bentuk lahan berkontur, dimana terdapat beberapa lahan pertanian 

pada site yang ditanami beberapa tanaman sayuran dan buah buahan seperti 

brokoli dan jagung, sehingga hal tersebut merupakan potensi yang dapat 

dimanfaatkan dalam mendesain hotel resor dengan menerapakan prinsip 

permakultur. 

d. Kapan (When) 

Ketika pengunjung dan wisatawan membutuhkan sarana untuk beristirahat 

dan berekreasi berupa penginapan dengan konsep agrowisata. 

e. Kenapa (Why) 

Berdasar dari meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke kota 

Bandung, sedangkan masih sedikitnya fasilitas untuk menginap yang tidak 

dapat menampung wisatawan yang berkunjung, sehingga dengan hadirnya 

hotel resor mampu menjawab akan kebutuhan tempat penginapan 

f. Bagaimana (How) 

Menyediakan fasilitas penginapan berupa hotel resor dengan mengandalkan 

potensi komoditas pertanian yang berada pada site. Perencanaan agro wisata 

dilakukan sebagai media rekreasi dan mendorong sektor pariwisata di 

kawasan Bandung. 

1.4 Tujuan Proyek 

Tujuan Fungsional : 

1. Merancang bangunan resor hotel di daerah Lembang dengan 

memaksimalkan potensi berupa lahan pertanian. 
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2. Merancang bangunan hotel resor dengan fasilitas hotel resor berbintang 

empat di daerah tujuan wisata, sehingga diharapkan dapat mendorong 

pemeliharaan lingkungan dan pembinaan daerah tujuan wisata. 

3. Memberikan suasana yang berbeda kepada pengunjung dengan mendesain 

bangunan hotel resor dengan suasana lingkungan alami yang menjadi ciri 

khas dari resor hotel tersebut. 

4. Menyediakan dan memberikan pelayanan penginapan bersifat agrowisata 

dengan menggabungkan aktivitas pertanian dan rekreasi pada kawasan 

bangunan hotel resor. 

Tujuan Ekonomis : 

1. Memaksimalkan penggunaan bahan bangunan pada harga lahan yang cukup 

tinggi agar menghemat biaya pembangunan. 

2. Mendukung dan menampung aktifitas wisatawan luar atau dalam negeri 

guna mendukung kemajuan ekonomi di Kabupaten Bandung dan sekitarnya. 

1.5 Misi Proyek 

Misi dilaksanakannya proyek tersebut, antara lain : 

1. Mewujudkan arsitektur yang mencerminkan kondisi alam didaerah Bandung 

tepatnya di daerah Lembang dengan memanfaatkan potensi alamnya. 

2. Menyediakan fasilitas hotel resor dengan klasifikasi setara dengan hotel 

bintang empat. 

3. Menghasilkan sebuah bangunan hotel resor yang unik dan tidak dapat 

dimiliki pada tempat lain yang terutama pada desain bangunan dengan 

didukung oleh tema dan konsep berupa Arsitektur Permakultur. 

1.6 Identifikasi Masalah 

Aspek perancangan 

1. Merancang bangunan hotel resor sesuai dengan standar hotel berbintang 

empat berdasarkan aturan baku, standar khusus terkait program, kebutuhan 

ruang, sirkulasi, dan zoning. 

2. Mengimplementasikan penerapan tema dengan baik dalam merancang 

bangunan sesuai dengan karakteristik lingkungan yang ada. 
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3. Menyesuaikan keadaan lingkungan sekitar dengan bangunan yang akan 

dirancang tanpa merusak lingkungan tersebut, dengan memanfaatkan 

potensi yang ada sehingga menjadi nilai tambah baik dari segi perancangan, 

ekonomi, sosial, dan budaya. 

4. Menciptakan desain bangunan yang dapat memberikan kenyamanan dan 

keamaanan untuk pengunjung hotel resor. 

Aspek bangunan dan struktur : 

1. Menampilkan identitas sebagai hotel resor yang bertemakan Arsitektur 

Permakultur sebagai daya tarik dari hotel resor tersebut 

2. Menghubungkan antara konsep bangunan permakultur dengan 

lingkungannya agar tercipta suatu bangunan yang fungsional. 

3. Memperhatikan estetika bangunan tanpa mengabaikan aspek struktur, 

namun mengutamakan sisi fungsional bangunan. 

4. Menerapkan desain bangunan agar menciptakan kenyamanan secara 

psikologis, thermal, dan visual. 

5. Penggunaan material lokal yang tidak berdampak negatif pada lingkungan.  

Aspek lingkungan dan tapak 

1. Mengolah tapak, massa bangunan, dan potensi lingkungan sekitar. 

2. Memanfaatkan dan mengolah elemen-elemen tapak agar tidak terjadi erosi 

pada lahan berkontur. 

3. Mengatasi sirkulasi dan kebutuhan kendaraan pengunjung agar tidak terjadi 

kemacetan. 

4. Merancang bangunan hotel resor yang ramah lingkungan dengan mengolah 

dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang baik. 

1.7 Deskripsi Proyek 

- Nama proyek   : Hotel Resor Permatecture Lembang  

- Tipologi Bangunan : Bangunan Hotel Bintang Empat  

- Fungsi bangunan : Hunian - Hotel Bintang 4 

- Jenis Proyek   : Semi Fiktif 

- Owner   : Anggaran Swasta 
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- Lokasi  : Jl. Sersan Sodik RT 01/03, Gudangkahuripan, 

   Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat .  

- Luas Lahan   : ± 21.600 m2 Peraturan Regulasi 

- KDB   : 20% 

  : 20% x 21.600 m2   

: 4320 m2 

- KLB   : 0,7 

: 0,7 x 21.600 m2  

: = 15.120 m2 

- Luas Bangunan   : Sesuai TOR menjadi 6000 m2  

- Jumlah Lantai   : 15.120 m2 : 4320 m2 

: 3,5 lantai 

   : 4 lantai  

   : = 15.120 m2 : 4  

   : = 3.564 m2  

- KDH minimum   : 76% x (Luas Lahan - Lantai Dasar) 

: (21.600 m2 - 4320 m2) x 76 % 

: = 13.133 m2 

GSB   : ½ Lebar Jalan 

- Jalan Kolektor Primer 2 (Jalan Raya Lembang) 

yaitu 8 meter 

- Jalan Kolektor (Jalan Sersan Sodik = 5 meter) = 

2,5 m + 1 m = 3,5 m 

- Gsb samping dan belakang minimum yaitu 4 meter 

1.8 Ruang Lingkup Proyek 

Pada penulisan perancangan Tugas Akhir ini, hal yang akan dikaji meliputi 

perancangan bangunan hotel bintang empat yang diberi nama “Hotel Resor 

Permatecture Lembang” dengan memaksimalkan hubungan yang menguntungkan 

antara komponen lingkungan, serta mensinergikan pada desain akhirnya. 
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1.9 Metoda Pendekatan 

Dalam membuat Tugas Akhir ini, terdapat tahap-tahap sebagai 

berikut: 

A. Persiapan Studi 

Kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan studi substansial seperti 

mempersiapkan studi literatur mengenai hotel resor , dan mengumpulkan data 

tapak yang dijadikan lokasi proyek dan mencari studi banding sebagai 

referensi desain hotel resor dengan bangunan pendamping. 

B. Pengkajian Awal 

Mengkaji peraturan, standar, dan teori, literature yang sesuai dengan 

proyek hotel resor bintang 4. 

C. Pengidentifikasian Masalah  

Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul. 

Permasalahan yang diangkat sebagai acuan desain pada hotel resor bintang  

empat dengan segala peraturan dan standar. 

D. Penentuan Lingkup Studi 

Membatasi lingkup studi yang dibahas agar tidak terlalu luas dan tidak 

melenceng dari maksud awal sehingga lebih terfokus dengan studi yang akan 

dibahas.  

E. Peninjauan Lapangan 

Kegiatan berupa survey langsung ke lapangan/tapak untuk memperoleh 

gambaran langsung mengenai lokasi tapak yang berlokasi Jl. Raya Lembang 

seperti aksesibilitas bangunan, batas-batas lahan, dan fungsi bangunan sekitar 

tapak. 

F. Analisa Pembahasan 

Menganalisis terhadap teori, data, dan opini yang diperoleh dalam 

pendekatan pada objek rancangan.  
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1.10 Skema Pemikiran 

Skema pemikiran proses perancangan bangunan hotel resor ini dijelaskan dalam 

Bagan 1.1 di bawah ini. 
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1.11 Sistematika Penulisan 

BAB I. PENDAHULUAN 

Membahas mengenai latar belakang pengadaan proyek sesuai dengan isu yang 

sedang terjadi saat ini, tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui proyek yang 

dapat memberi manfaat bagi target sasaran, identifikasi masalah yang harus dapat 

diselesaikan dengan desain dan metode pendekatan yang digunakan dalam 

menanggapi masalah tersebut. 

BAB II. TINJAUAN TEORI 

Membahas mengenai tujuan secara umum tentang hotel bintang empat, fasilitas 

yang harus ada dalam hotel bintang empat, deskripsi proyek secara umum, definisi 

pemilihan tema yang disesuaikan dengan karakter sasaran pengguna dan 

penerapan tema dalam bangunan hotel. 

Membahas bangunan-bangunan sejenis dengan proyek yang dapat dijadikan 

referensi desain bagi pembangunan proyek hotel bintang empat, baik secara 

konsep ruang dalam,  fasad hingga konsep ruang luar yang merupakan fasilitas 

pendukung bagi kegiatan bersama para pengguna hotel. 

BAB III. METODOLOGI PERANCANGAN 

Membahas mengenai kendala dan potensi dari lokasi proyek akibat cuaca ataupun 

kondisi fisik lokasi, serta tanggapan bagi solusi permasalahan yang ada sehingga 

dapat digunakan sebagai dasar perancangan tapak yang mampu memberikan 

fasilitas pendukung bagi kegiatan positif pengguna bangunan. 

Membahas mengenai struktur organisasi yang akan mengelola hotel, studi 

kelayakan yang menjadi dasar pembangunan terminal sesuai kebutuhan 

masyarakat, dan alur kegiatan pelaku untuk mengetahui kebutuhan ruang yang 

diperlukan seluruh pengguna, mulai dari pengguna, pengunjung, servis, hingga 

pengelola. Selain itu membahas juga mengenai organisasi ruang yang berfungsi 

untuk mengatur hubungan antar ruang sehingga tidak akan terjadi zona mati atau 

dead zone dan besaran ruang sesuai dengan kapasitas yang yang akan ditampung 

didalamnya. 
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BAB IV. KONSEP PERANCANGAN 

Membahas mengenai konsep dasar proyek, pemilihan tema proyek yang 

mencakup tujuan dan misi proyek, konsep struktur yang akan digunakan pada 

pembangunan, dan konsep utilitas agar bangunan dapat berfungsi dengan baik. 

BAB V. HASIL PERANCANGAN  

Membahas mengenai rancangan perkiraan biaya pada sebuah proyek serta 

tahapan-tahapan dalam metoda membangun. 


