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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

1.1.1 Gagasan Awal 

Lokasi dataran tinggi Dieng dekat dengan pegunungan 

menjadikan banyaknya destinasi wisata alam disana. Beragamnya 

jenis wisata yang ada di sana membuat Dieng semakin ramai 

disetiap akhir pekan dan hari libur untuk wisatawan lokal dan 

wisatawan mancanegara. Tidak sedikit yang ingin menginap di 

Dieng untuk merasakan suasana yang dingin dan udara yang masih 

segar jauh dari polusi kendaraan. Penginapan yang sudah tersedia 

rata-rata tidak memanfaatkan kondisi di dataran tinggi Dieng. Mulai 

dari bentuk bangunan yang tidak merespon alam, fasilitas yang 

kurang mendapat perhatian yang berakibat kurangnya kenyamanan 

pengunjung yang menginap. 

Kawasan wisata Dieng merupakan kawasan wisata dengan 

potensi wisata alam, buatan, maupun budaya yang patut dilesatrikan 

dan dilindungi. Berikut ini tempat-tempat wisata baik wisata alam 

maupun buatan yang terdapat di dataran tinggi Dieng, Kecamatan 

Kejajar: 

 Gardu Pandang Tieng 

 Watu Kelir 
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 Dieng Plateu Theater 

 Petilasan Kolodete 

 Telaga Pengilon 

 Telaga Cebong 

 Wisata ritual Tuk Bimo Lukar 

 Situs Parikesit 

 Situs Ondho Bondho 

 Goa Sumur, Goa Semar, dan Goa Jaran 

 Telaga Warna 

 Gunung Sikunir 

 Jika diliat dalam RDTR tentang peruntukan lahan, wilayah 

Dieng di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo termasuk daerah 

hutan lindung, resapan air, dan area permukiman. Maka dari itu, 

dalam menentukan lokasi untuk projek hotel resort di Dieng adalah 

memperhatikan peraturan peruntukan lahan di dataran Dieng 

dengan tujuan tetap menjaga ekosistem eksisting. 

Projek hotel resort di Dieng ini diharapkan menjadi solusi atas 

permasalahan yang terjadi di daerah dataran tinggi Dieng. 

1.1.2 Alasan Pemilihan Proyek 

- Kepentingan Mendesak (Urgency) 

Dataran tinggi Dieng adalah salah satu destinasi wisata di Jawa 

Tengah. Beragamnya jenis wisata yang ada di sana membuat Dieng 

semakin ramai disetiap akhir pekan dan hari libur untuk wisatawan 
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lokal dan wisatawan mancanegara. Tidak sedikit yang ingin 

menginap di Dieng untuk merasakan suasana yang dingin dan 

udara yang masih segar jauh dari polusi kendaraan. Namun 

penginapan yang sudah tersedia disana tidak memanfaatkan 

kondisi dataran tinggi Dieng. Selain itu fasilitas yang disediakan 

kurang mendapat perhatian.  

- Kebutuhan (Need) 

Dilihat keadaan penginapan yang sudah tersedia disana, 

diperlukan jenis penginapan dengan kelengkapan fasilitas dan 

merespon kondisi alam sehingga tidak merusak ekosistem. Adanya 

hotel resort ini nantinya tidak hanya untuk penginapan saja tapi juga 

akan menjadi salah satu destinasi wisata di Kejamatan Kejajar, 

Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Dengan 

menyediakan penginapan yang merespon kondisi alam daerah 

dataran tinggi Dieng dengan fasilitas penunjang, diharapkan dapat 

semakin meningkatkan perekonomian sektor pariwisata. 

- Keterkaitan (Relevancy) 

Secara administrasi wilayah dataran tinggi Dieng meliputi Desa 

Dieng Kulon yang berada di Kecamatan Batur, Kabupaten 

Banjarnegara, dan Dieng Wetan berada di Kecamatan Kejajar, 

Kabupaten Wonosobo. Dalam peraturan daerah RTRW tentang 

rencana pola ruang wilayah daerah, Kecamatan Kejajar termasuk 

dalam rencana kawasan hutan lindung seluas 4.019 hektar, untuk 
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permukiman perkotaan seluas 1.600 hektar, dan termasuk rencana 

kawasan peruntukan pariwisata. 

Pemerintahan daerah sedang melakukan pengembangan dalam 

sektor pariwisata di Desa Sembungan, Kecamatan Kejajar. 

Pembangunan proyek hotel resort ini bisa dijadikan upaya untuk 

meningkatkan minat wisatawan berkunjung ke Dieng. 

- Ketertarikan (Interest) 

Penulis memiliki ketertarikan untuk merencanakan dan 

merancang projek ini karena potensi yang ada di Dieng sangat 

mendukung dilihat dari banyaknya wisata alam yang ada di sana, 

wisata untuk keluarga, suasana yang masih alami dengan udara 

dingin jauh dari polusi kendaraan dan keramaian kota. Karena 

alasan tersebut maka penulis tertarik untuk merancang sebuah hotel 

resort yang berlokasi di dataran tinggi Dieng. 

1.2 Tujuan dan Sasaran Pembahasan  

1.2.1 Tujuan 

Tujuan yang akan dicapai adalah sebagai tahap dalam 

penyusunan Landasan Teori dan Program mengenai perencanaan 

dan perancangan sebuah bangunan Hotel Resort sebagai fasilitas 

akomodasi yang memberikan pelayanan yang lebih baik bagi 

wisatawan lokal maupun mancanegara yang akan datang berwisata 

di kawasan dataran tinggi Dieng. 
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1.2.2 Sasaran  

Sasaran yang akan diwujudkan adalah menciptakan wadah 

atau sarana akomodasi bagi wisatawan lokal maupun 

mancanegara, sehingga dapat memberikan fasilitas-fasilitas 

kebutuhan para wisatawan yang datang dan dapat meningkatkan 

perkembangan di sektor pariwisata di kawasan dataran tinggi Dieng. 

1.3 Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan yang dibahas dalam Proyek Akhir Arsitektur 

ini meliputi: 

 Deskripsi proyek yang berisi tentang Tinjauan Umum 

diantaranya yaitu gambaran umum, latar belakang – 

perkembangan, sasaran yang akan dicapai. Tinjauan Khusus 

diantaranya yaitu terminologi dari judul Hotel Resort di Dieng, 

kegiatan, spesifikasi dan persyaratan desain, arsitektur, 

bangunan, lingkungan, kesimpulan. 

 Analisa program arsitektur dengan metode analisa 

pendekatan arsitektur, analisa pendekatan sistem bangunan, 

analisa pendekatan konteks lingkungan. 

 Program arsitektur yang berisi tentang konsep program, 

tujuan perancangan, dan program arsitektur diantaranya 

program kegiatan, sistem struktur, sistem utilitas, lokasi dan 

tapak. 
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 Kajian teori tentang penekanan desain dan permasalahan 

dominan. 

1.4 Metoda Pembahasan 

1.4.1 Metoda Pengumpulan Data 

Metoda pengumpulan data dalam penyusunan Landasan 

Teori dan Program ini dengan 2 motoda yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil sendiri 

melalui: 

- Survey 

- Wawancara dengan pihak yang terkait 

- Dokumentasi 

- Meninjau lokasi 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui data 

yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan 

permasalahan proyek. Berikut yang merupakan data sekunder 

dapat diperoleh melalui:  

- Studi literatur berupa buku, majalah, koran, dsb. 

- Internet seperti jurnal. 

1.4.2 Metoda Penyusunan dan Analisa 

Metoda yang digunakan dalam penyusunan dan analisis 

pada proyek ini menggunakan 2 metoda, yaitu: 
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1. Metoda Induktif 

Metoda induktif adalah mengumpulkan informasi dengan cara 

mengobservasi studi kasus yang sejenis dengan proyek. 

Kemudian mendokumentasikannya sehingga didapatkan data 

berupa informasi mengenai kebutuhan dan fasilitas proyek. 

2. Metoda Deduktif 

Metoda deduktif adalah mengumpulkan informasi dengan cara 

studi literatur dari buku bacaan maupun internet untuk 

mendapatkan data berupa standar-standar atau peraturan yang 

dibutuhkan. 

  Setelah mendapatkan data dari kedua metoda tadi kemudian 

metoda terakhir adalah menyimpulkan untuk mendapatkan data 

yang sesuai dengan kebutuhan. Data-data yang diperoleh kemudian 

dianalisis dengan teori-teori yang sesuai dengan analisis mengenai 

lokasi yang akan digunakan menggunakan kriteria-kriteria yang 

sesuai dengan kebutuhan. 

1.4.3 Metoda Pemrograman  

Metoda pemrograman dilakukan dengan cara menganalisa 

dari semua data yang didapatkan termasuk dokumentasi sebagai 

acuan untuk pengambilan keputusan didalam skematik desain. 

Dikaitkan dengan proyek sejenis untuk menentukan studi aktifitas, 

fasilitas, dan penataan.  



8 
 

1.4.4 Metoda Perancangan Arsitektur 

Metoda perancangan arsitektur merupakan akhir dari proses 

proyek akhir arsitektur. Proses perancangan diawali dengan 

menentukan faktor apa saja yang mempengaruhi di dalam desain 

dengan kesesuaian penempatan bangunan terhadap lingkungan. 

Selanjutnya perancangan dilanjutkan dengan perancangan 

skematik desain, gambar teknik, gambar detail hingga perspektif 

dari beberapa sisi. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penyusunan Landasan Teori 

dan Program dengan judul Hotel Resort di Dieng, dibagi menjadi 5 

bab, diantaranya sebagai berikut: 

 BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab I ini berisi tentang latar belakang proyek, tujuan dan 

sasaran pembahasan, lingkup pembahasan, metoda pembahasan, 

dan sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PROYEK 

 Pada bab II ini berisi tentang menjelaskan tinjauan umum 

yang diuraikan berupa gambaran umum, latar belakang dan sasaran 

yang akan dicapai. Kemudian tinjauan khusus yang diuraikan 

berupa terminologi judul proyek, kegiatan para pelaku dengan 

fasilitas dan prasarana, spesifikasi dan persyaratan desain, 

arsitektur, bangunan, lingkungan, deskripsi dari lokasi, studi 
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komparasi proyek sejenis, serta kesimpulan, batasan, dan 

anggapan. 

 BAB III ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

  Pada bab III ini berisi tentang analisa pendekatan arsitektur 

(studi aktifitas dan studi fasilitas), analisa pendekatan sistem 

bangunan (studi sistem struktur dan enclosure, studi utilitas, dan 

studi pemanfaatan teknologi), analisa konteks lingkungan (analisa 

pemilihan lokasi dan analisa pemilihan tapak). 

 BAB IV PROGRAM ARSITEKTUR 

  Pada bab IV ini berisi tentang konsep program (terkait 

dengan tema desain yang dibahas), tujuan perancangan (faktor 

penentu perancangan dan faktor persyaratan perancangan), 

program arsitektur, program lokasi dan tapak. 

 BAB V KAJIAN TEORI 

  Pada bab V ini berisi tentang kajian teori penekanan tema 

desain dan kajian teori permasalahan dominan. 

  


