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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Proyek 

Ibukota Provinsi Jawa Barat adalah Kota Bandung, yang merupakan salah 

satu tujuan wisata yang diminati wisatawan. Tingginya minat wisatawan 

berkunjung ke Bandung memicu meningkatkan peluang dalam berbagai jenis usaha 

baik objek wisata maupun usaha-usaha lain yang berhubungan dengan aktifitas 

wisata seperti akomodasi transportasi, hotel, kuliner dan lain sebagainya. 

Demi mengantisipasi kedatangan wisatawan dalam negeri maupun asing ke 

Bandung untuk kegiatan wisata ataupun kegiatan lainnya, maka Bandung 

memerlukan fasilitas pendukung seperti akomodasi untuk tempat menginap, salah 

satunya adalah hotel berbintang yang menyediakan fasilitas lengkap untuk 

pertemuan bisnis sekaligus untuk tempat rekreasi. 

Banyaknya hotel di Kota Bandung membuat persaingan antar hotel semakin 

ketat, sehingga perlu strategi khusus baik dalam pemasaran maupun pembangunan 

hotel di Kota Bandung. Di kawasan Jl.Sudirman sendiri belum tersedianya hotel 

bintang 4 untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Oleh karena itu, proyek ini 

merupakan proyek pembangunan hotel bintang 4 di kawasan Jl. Sudirman yang 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan menginap, beristirahat dan rekreasi 

wisatawan maupun orang - orang yang melakukan perjalanan kerja yang juga 

dilengkapi fasilitas penunjang lainnya, serta memberikan wadah baru untuk 

kegiatan ekonomi dan sosial di Kota Bandung. 

1.2 Judul Proyek 

Judul bangunan ini adalah “The Palm City Hotel”. The Palm City Hotel ini 

terdiri dari tiga kata yaitu “The Palm”, “City” dan “Hotel”. The Palm (bahasa 

inggris) yang dalam Bahasa Indonesia berarti pohon palem. City (bahasa inggris) 

yang dalam Bahasa Indonesia berarti kota dan Hotel berasal dari kata hostel, berasal
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dari Bahasa Perancis kuno, bermakna sebagai tempat penampungan buat pendatang 

atau bisa juga diartikan sebagai bangunan penyedia pondokan dan makanan untuk 

umum. 

The Palm City Hotel merupakan sebuah hotel bintang yang dirancang 

dengan inspirasi pohon palem yang berada di area perkotaan (Jl. Sudirman). 

1.3 Tema Perancangan 

Tema yang diangkat dalam proyek hotel bintang 4 ini adalah Arsitektur 

Biomimikri 

 Pengertian Tema 

Arsitektur Biomimetik atau Arsitektur Biomimikri, secara etimologi dibagi 

kata Arsitektur juga Biomimikri yang terbagi atas Bio dan mimikri. Arsitektur yang 

berarti sebagai seni dan ilmu dalam merencanakan dan mendesain bangunan. Serta 

Bio yang berarti hidup, organisme dan mimikri yang berarti meniru, penyesuaian. 

Berdasarkan etimologi kata di atas, Arsitektur Biomimetik Arsitektur Biomimkri 

dapat didefinisikan sebagai ilmu dan seni merancang bangunan dengan meniru 

aspek-aspek organisme atau mahkluk hidup. 

Prinsip-prinsip biomimikri menurut Pawlyn dalam Biomimicry in architecture, 

yaitu: 

 Inspirasi dari Bentuk Alam (Inspiration from Natural Forms), yaitu: 

Alam sebagai ide dasar suatu rancangan, baik berupa hewan ataupun 

tumbuhan. 

 Inspirasi dari Sistem Alam (Inspiration From Natural Systems), yaitu: 

Inspirasi dari biomimikri dapat diambil melalui proses hidupnya dari 

makhluk hidup, model, teknologi ataupun strukturnya 

 Inspirasi dari proses Alam (Inspiration from Natural Process), yaitu: 

Dapat diambil dari bentuk alami, sistem alam dan proses alami 

 Latar Belakang Pemilihan Tema 

Bandung merupakan salah satu kota di Indonesia yang menjadi tujuan 

wisata, karena banyaknya area wisata di Kota Bandung. Dari latar belakang tersebut 

maka dapat dikatakan Kota Bandung sangat berpotensi untuk membangun 

bangunan yang ikonik dan mudah diingat dari bentuk dan konsep dari bangunan, 
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dengan tetap selaras dengan kondisi lingkungan. Kota Bandung masih memiliki 

sedikit bangunan yang menggunakan tema biomimikri. Oleh karena itu tema 

arsitektur biomimikri dipilih untuk bangunan hotel bintang 4 ini. 

Menurut buku Biomimicry in Architectur karya Michael Pawlyn, arsitektur 

biomimikri terbagi menjadi tiga level, yaitu : 

 Organism level : mengikuti makhluk hidup atau objek alam yang 

spesifik 

 Behaviour level : mengikuti bagaimana makhluk hidup berperilaku atau 

berhubungan dengan lingkungannya 

 Ecosystem level : mengikuti ekosistem makhluk hidup yang 

cakupannya lebih luas  

Tingkat level yang digunakan adalah tingkal level organism dari makhluk 

hidup, dikarenakan yang dibuat merupakan sebuah bangunan hotel, maka tingkat 

yang cocok adalah organisme. Untuk Behaviour level tidak cocok digunakan 

dikarenakan tidak semua perilaku makhluk hidup dapat digunakan dalam 

pemecahan permasalahan bangunan untuk manusia, dan Ecosystem level digunakan 

untuk skala yang lebih besar. 

Tanaman yang dipilih sebagai inspirasi dari asitektur biomimimikri 

bagunan hotel bintang 4 ini adalah pohom palem. Pohon palem adalah salah satu 

pohon yang memiliki keunikan, pohon palem dapat hidup di dataran tinggi maupun 

dataran rendah, dan pohon palem dapat bertahan dalam cuaca badai dikarenakan 

memiliki struktur batang yang kuat dan akar yang merambat saat dalam ketanah. 

Di Timur Tengah, pohon palem menggambarkan ketentraman dan 

keramahan sehingga cocok untuk menggambarkan atau digunakan sebagai filosofi 

hotel yang ingin mewujudkan atau mengahadirkan “Rest & Hopitality“ pada 

bangunan.  
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Skema pemikiran latar belakang pemilihan tema dapat dilihat seperti pada 

Gambar 1.1. 

1.4 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah ini terdiri dari beberapa aspek, diantaranya adalah aspek 

perancangan, aspek bangunan, aspek tapak dan lingkungan. 

 Aspek Perancangan 

Merancang bangunan hotel yang dapat digunakan oleh berbagai kalangan 

dan memenuhi kebutuhan, kenyamanan dan keamanan dengan tetap 

memperhatikan estetika, menciptakan bangunan ikonik dengan menerapkan tema 

biomimikri kedalam rancangan agar sesuai dengan fugsi bangunan. 

 Aspek Bangunan 

Pemilihan material dan struktur bangunan memperhatikan keamanan dan 

kenyamanan bagi pengguna, dengan memperhatikan hubungan antara sirkulasi 

bangunan dengan sekitar. Menciptakan visualisasi bangunan yang menarik dalam 

ruangan maupun luar ruangan sehingga memiliki potensi dari segi komersil.  

 Aspek Tapak & Lingkungan 

Terdapat beberapa masalah yang ditinjau dari aspek tapak & lingkungan 

yaitu desain menyikapi permasalahan maupun potensi yang ada pada site dan 

lingkungan sekitar site, membuat ruang terbuka hijau sebagai fasilitas penunjang 

Gambar 1. 1 Skema pemikiran latar belakang tema 
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dan memperhatikan hubungan antara lingkungan dalam site dengan lingkungan luar 

site, desain landscape yang baik yang mampu terintegrasi dengan transportasi 

umum lainnya (angkutan kota, taksi, dan transportasi online). 

 Aspek Spesifikasi Proyek 

Terdapat beberapa masalah ditinjau dari aspek spesifikasi proyek yaitu 

menciptakan desain yang memenuhi peraturan pemerintah mengenai hotel 

berbintang 4 dan menciptakan ikon dengan menerapkan tema biomimikri pada 

bangunan hotel berbintang 4. 

1.5 Tujuan Proyek 

Tujuan proyek pusat perbelanjaan ini adalah menciptakan bangunan baru di 

Kota Bandung yang berfungsi sebagai sarana tempat tinggal sementara yang dapat 

menampung kebutuhan pengunjung dengan sarana penunjang pariwisata seperti 

adanya tempat rekreasi pada bangunan hotel bintang 4, termasuk faktor untuk 

melancarkan bisnis, kenyamanan, keamanan dan ketenangan dengan pendekatan 

prinsip arsitektur biomimikri dari pohon palem. 

1.6 Metode Peracangan 

Metode perancangan yang digunakan dalam perancangan hotel bintang 4 The 

Palm City Hotel ini terdiri dari tahap persiapan, persiapan, pengajuan usul, evaluasi 

dan tindakan. Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan, yaitu tahap pengenalan masalah yang akan dipecahkan, 

disebut juga identifikasi masalah yang mencakup tujuan, lingkup proyek, 

dan penentuan issue (permasalahan). 

2. Persiapan (programming), yaitu tahap pengumpulan (collecting) dan 

analisis informasi, fakta, data tentang proyek hotel bintang ini. 

3. Pengajuan usul, yaitu pengajuan proposal cara pemecahan sederhana dari 

hasil analisis kedalam suatu konsep rancangan dengan pendekatan 

prinsip arsitektur biomimikri. 

4. Evaluasi, yaitu tahapan diskusi dari hasil pengajuan konsep rancangan 

dan pengajuan alternatif desain. 

5. Tindakan, yaitu tahap pengembangan konsep rancangan yang dituangkan 

ke dalam gambar rancangan dan gambar konstruksi. 
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1.7  Skema Pemikiran 

 Skema pemikiran proses perancangan hotel bintang 4 ini dijelaskan dalam bagan pada Gambar 1.2 di bawah ini.

Gambar 1. 2 Skema pemikiran latar belakang tema 7
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1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan perancangan tugas akhir arsitektur ini dibagi 

menjadi beberapa bab. Adapun pembagiannya sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bagian ini menceritakan mengenai latar belakang proyek, judul proyek, tema 

perancangan, identifikasi masalah, tujuan proyek, metode perancangan, 

skema pemikiran, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN TEORI DAN STUDI BANDING 

Bagian ini menguraikan tentang tinjauan teori mengenai hotel bintang 4 dan 

studi banding mengenai bangunan hotel bintang 4. 

BAB III : PROGRAM DAN ANALISIS TAPAK 

Bagian ini menguraikan hasil mengenai studi-studi komparatif terhadap 

proyek dan tema yang dipilih. Penjelasan mengenai tinjauan kawasan 

perencanaan proyek meliputi deskripsi proyek, tinjauan lokasi, dan kondisi 

lingkungan (data tapak, karakteristik tapak, potensi tapak, karakteristik 

bangunan) dan analisis tapak (eksisting tapak, batasan tapak, orientasi 

matahari, angin, drainase, view ke luar tapak, vegetasi, sirkulasi kendaraan, 

dan sirkulasi pejalan kaki), serta menguraikan kebutuhan-kebutuhan ruang 

yang dibutuhkan untuk membangun proyek bangunan hotel bintang 4 

berdasarkan hasil analisis alur aktifitas penggunanya. 

BAB IV : KONSEP PERANCANGAN 

Bagian ini menguraikan penjelasan mengenai elaborasi tema yang digunakan 

dan konsep-konsep perancangan hotel bintang 4 The Palm City Hotel. 

BAB V : KESIMPULAN RANCANGAN 

Bagian ini menguraikan penjelasan mengenai hasil rancangan proyek hotel 

bintang 4 The Palm City Hotel, perkiraan biaya, serta manajemen konstruksi 

bangunan yang akan dirancang.


