
BABI 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan Negara yang memiliki ratusan tempat wisata 

yang eksotis, baik yang sudah dikenal ataupun yang belum dikenal sama 

sekali. Indonesia sebagai salah satu tujuan wisata terbesar di dunia, tidak 

memiliki tempat akomodasi bagi para wisatawan backpacker untuk 

menikmati potensi pariwisata di Indonesia, bahkan di pulau Jawa 

sekalipun. Indonesia sebagai negara terbesar dan terkaya sumber alam 

dan budayanya, diharapkan mampu memberikan perhatian lebih kepada 

sektor pariwisatanya. Salah satu wujud perhatian tersebut adalah dengan 

memfasilitasi wisatawan mancanegara, khususnya backpacker selama 

berada di Indonesia. 

1.1. Latar Belakang Proyek 

I. 1. 1. Gagasan Awal 

Proyek Hotel Transit Backpacker yang akan dilaksanakan 

adalah merupakan proyek perancangan baru, dimana arsitektur 

harus mempunyai hubungan yang lebih luas dengan lingkungannya 

dan dapat mengambil banyak atau sebagian dari unsur tradisional ke 

dalam bangunan. 
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Hotel Transit Backpacker diharapkan mampu menjadi 'pintu 

gerbang' untuk kepariwisataan di Indonesia. Artinya, Hotel Transit 

Backpacker ini merupakan transitlpersinggahan para backpacker 

mancanegara yang masuk ke Indonesia ataupun backpacker 

domestik yang akan melakukan perjalanan baik di Indonesia 

maupun keluar Indonesia. Para backpacker tersebut membutuhkan 

bekal informasi tentang tempat wisata di negara yang akan mereka 

kunjungi, sehingga dalam proses desain nantinya akan ditemukan 

keberagaman jenis fasilitas yang akan mendukung dan 

mempermudah perjalanan backpacker yang akan menikmati 

pariwisata di Indonesia pada khususnya. 

1.1.2. Alasan dan Motivasi Pemilihan Judul 

a. Kepentingan Mendesak (urgency) 

Indonesia merupakan salah satu tujuan wisata terbesar di 

dunia. Indonesia merupakan negara yang memiliki ratusan tempat 

wisata yang eksotis, baik yang sudah dikenal ataupun yang belum 

dikenal sarna sekali. Indonesia sangat memiliki potensi pariwisata 

yang sangat besar. Namun pada kenyataannya, belum terdapat 

suatu tempat untuk mengakomodasi serta menyalurkan para turis 

untuk menikmati secara merata potensi pariwisata di Indonesia. 

Salah satu wujud dari fasilitas tersebut adalah Hotel Transit 

Backpacker. 
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Kini semakin banyak orang yang menyukai gaya berwisata 

ala backpacker. Oi Indonesia saja anggota komunitas backpacker 

sudah mencapai 7.000 orang. Bahkan di antara mereka ada yang 

tinggal di Jerman, Amerika, Singapura, dan Inggris. Jumlah 

tersebut diprediksi akan terus bertambah seiring pesatnya 

perkembangan informasi mengenai backpacking. 

b. Kebutuhan (need) 

Tidak terkecuali di Indonesia, komunitas backpacker di 

dunia berkembang dengan pesat. Hampir di setiap Negara 

mempunyai organisasi komunitas backpacker, namun pada 

kenyataannya, Indonesia belum memiliki suatu wadah untuk 

mengakomodasi serta menyalurkan para backpacker 

mancanegara yang masuk ke Indonesia ataupun backpacker 

domestik yang akan melakukan perjalanan baik di Indonesia 

maupun keluar Indonesia. Perlu suatu wadah untuk memfasilitasi 

serta mengakomodasi para backpacker baik keluar ataupun 

kedalam Indonesia dengan fasilitas-fasilitas yang membantu 

memudahkan perjalanan mereka. 

c. Keterkaitan (relevansi) 

,.J wondQrful 
lnuC;nQSla-

2011 

Gbrl.1 
Program Wonderful Indonesia 
Sumber: 8adan Pariwisata Provinsi 

DIY 
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Dalam rangka menyukseskan dan merespon program 

nasional pemerintah dalam sektor periwisata yaitu "Wonderful 

Indonesia" menggantikan "Visit Indonesia", yaitu dengan 

mempublikasikan dan memeratakan titik kepariwisataan di 

Indonesia, baik kepada masyarakat Indonesia sendiri ataupun 

kepada dunia internasional. 

Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata 

Presiden Republik Indonesia, dalam rangka keterpaduan 

pembangunan kebudayaan dan pariwisata, dengan ini 

menginstruksikan: 1 

"Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik da/am bentuk 

jasa atau kemudahan-kemudahan yang diperlukan bagi wisatawan 

mancanegara yang hendak berkunjung ke Indonesia dan 

kemudahan bagi wisatawan nusantara da/am melakukan perja/anan 

untuk mengenali dan mencintai a/am dan ragam budaya Indonesia." 

1.2. Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1. Tujuan Pembahasan 

Mampu menjadi 'penunjuk arah' bagi para backpacker 

mancanegara yang masuk ke Indonesia ataupun backpacker 

domestik yang akan melakukan perjalanan baik di Indonesia maupun 

keluar Indonesia dengan fasilitas yang mendukung dan 

llnstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 

4 



mempermudah perjalanan backpacker yang akan menikmati 

paiiwisata di Indonesia pada khususnya. 

- Sebagai wadah bagi para backpacker untuk memberikan andil 

sebagai wadah berkumpul, menginap dan mengetahui informasi 

- ........... - .......... __ :_....J: ... ----, ________ :_1: ___ :1 ... __ , •• :-_.&.- '-d----:- ,,--_ ............ 
;:,et u::t II tet IJClUt let UpCll. I nel I;:'V;:'IClU;:,l::t;:'U\:ClII VV1;:,l::tl.Cl III VHe;:'Il::t~epClUCl 

masyarakat lewat interaksi langsung. 

Meningkatkan dan membina pemberdayaan daerah menuju 

.... ---_ ..... :.. ... : ..... _ ..4--"'8""- 1 ___ :-_1 ... _ ... _- ___ ...J ___ "' __ ...J __ ... _L..\ 
~el UClIlUIlIClIl UClel II \tJellllll::f~CllClll pelIUCltJl::ttClIl Ul::tell::tll J. 

Memberikan kesempatan kerja untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat Kota Yogyakarta dan sekitarnya. 

1.2.2. Sasaran Pembahasan 

- Mengakomodasi kebutuhan backpackers akan sebuah fasilitas 

yang dapat mengakomodasi kebutuhan untuk menginap yang 

dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung. 

- Menciptakan wadah yang dapat mengekspresikan budaya dan 

1.2.3. Manfaat yang Ingin Dicapai 

a. Manfaat akademis 

- Menambah pengetahuan masyarakat dan wisatawan akan 

pariwisata Indonesia, khususnya wisata Yogyakarta dan 

sekitarnya. 
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- Menambah pengetahuan dalam merancang bangunan hotel 

transit yang memiliki ciri-ciri khas/unik sehingga menarik secara 

fisik dan nyaman fungsinya yang diharapkan menjadi magnet 

bagi masyarakat sebagai alternatif pilihan tempat akomodasi 

wisata .. 

b. Manfaat praktis 

- Backpackers; sebagai tempat berkumpulnya pribadi dan 

komunitas-komunitas backpacker. Diharapkan dengan adanya 

tempat ini dapat dijadikan sebagai media komunikasi antara 

seniman dengan pengunjung (masyarakat). 

- Masyarakat/wisatawan; dapat memanfaatkan sebagai alternatif 

tempat akomodasi dan sebagai tempat informasi yang mampu 

menambah wawasan dan pengetahuan akan pariwisata di 

1_ ..... ____ =_ 
IIIUUI U:;;:IIO. 

- Pemerintah daerah; diharapkan mampu memberi masukan 

", pada pemerintah daerah sebagai salah satu cara/sarana untuk 

memajukan dan mengembangkan pariwisata, mernberikan 

manfaat secara langsung menambah pendapatan dari sektor 

wisata. 

1.3. Lingkup Pembahasan 

Pembahasan dalam perencanaan dan perancangan proyek 
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arsitektural. Sedangkan pembahasan non-arsitektural ditujukan untuk 

___ .J •• 1,. • __ .J _______ ~_: _____ ... _ ... ____ •• ,,___ .,._,,_~_ 1_:_. 
1I1~IIUUI\UII~ UOII 11I~lIltJ~1l0JOIIl tJ~IIILJOII0i:)C211 UI.C:1I110, OlllOIO IClIII. 

- Sebagai tempat akomodasi dan penginapan yang dilengkapi 

dengan fasilitas untuk memberikan kenyamanan dalam kegiatan 

berbisnis serta kegiatan-kegiatan perteffiuan, baik dalam skala 

. yang kecil maupun skala yang lebih besar. 

- Fungsi bangunan sebagai fasilitas akomodasi dengan berbagai 

sarana utaffia dan penunjang yang meniberikan kenyamanan 

dalam kegiatan berbisnis dan juga pertemuan. 

- Fisik arsitektur yang mencakup bentuk, facade, dan kualitas ruang, 

persyaratan penerapan tek.'1oJogj yang 

dipergunakan. Eksplorasi arsitektur tersebut menyesuaikan 

penekanan desain dan permasalahan dominan dari proyek Hotel 

Transit Sackpacker ini. 

' .. 1.4. Metoda Pembahasan 

., 

a. Data Primer 

Data-data primer diperoleh dengan melakukan 

observasi/pengamatan langsung pada tempat/proyek-proyek 

sejenis atau yang berhubungan dengan judul proyek. Studi ini 
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- Observasi (Pengamatan Langsung) 

• ObservaSf dHakukan di Kota Yogyakarta, dimana akan 

dilakukan pengukuran site, pengambilan foto, mengamati 

situasi lalu lintas, infrastuktur serta utilitas di wilayah tersebut 

kelayakan lokasi. 

• Melakukan pengamatan pada proyek-proyek sejenis, dimana 

kebutuhan ruang, sirkulasi, teknologi yang digunakan, 

utilitas, manajemen pelaksanaan dan lain-lain. Pengamatan 

kelebihan dan kekurangan beberapa preseden tersebut. 

Wawancara 

., Dengan salah satu orang yang berkompeten pada proyek 

sejenis untuk mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan 

yang berguna pada proses mendesain guna mendapatkan 

• Dengan pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota 

Yogyakarta guna mengetahui tourism flow yang ada di Kota 

Yogyakarta beberapa tahun terakhir. 

b. Data Sekunder 

Studi Literatur; informasi tentang hotel dan backpacker, baik 

melalui literatui/buku-buku di perpustakaan maupun studi lewat 

internet yang relevan. 
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1.4.2. Metoda Penyusunan dan Analisa 

Membandingkan hasil pengamatan langsung di hotel pada 

kawasan Prawirotaman sehingga didapat tabel kelebihan dan 

kekurangan masing-masing hotel. Serta disana kita juga bisa melihat 

permasalahan yang sering muncul pada hotel tersebut. 

Mengamati, mengukur dan melakukan asumsi-asumsi akan 

kabutuhan iuang, basaian ruang, sirkulasi, utiHtas; taknologi dan 

lain-lain. 

Mengutip Hteratur yang berhubungan dengan desain dan 

__ .. _____ .... ____ 1.--. •• _" .... _ ... _1 ..... __ : •• _____ 1: ____ ........... ___ 1 .... &.. ..... _ •• ___ .... ,J .... 

fJCI CI 1\,,011001 I .:ICUUOII IIUlCI UOII JU~ OIIOU.:IO PCI Illa.:l.c:UOI 101 I Y 01 l~ OUO 

pad a studi kasus yang dilakukan sehingga hal-hal tersebut dapat 

dijadikan dasar dalam perancangan sebuah hotel yang ideal. 

1.4.3. Metoda Pemrograman 

Metode Pemrograman yang diterapkan dalam penyusunan 

paisncanaan .... _
UOII paiancangan piOyek ini 

_ ..... _I_t.. ..... ____ _ 
OUOI.c:ll I UCII~OII 

menganalisa data untuk dihasilkan sintesa, dengan ketentuan: 

- Analisa 

lapangan untuk diperoleh analisa-analisa. 

Analisa tersebut antara lain: analisa aktivitas dan pelaku, analisa 

t:--I."u---- __ 1,:.&._ ... ___ 1:_- _ .. ~ ... _ ...... __ ..... _ .... 
III 1~r'\ II~OII .:ICr'\1l01, OllClll.:l0 PllJ.:ICUCI I, U.:IU. 
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- Sintesa 

Yakni dengan mengkombinasikan data-data hasH analisa studi 

literatur dan studi lapangan yang berupa perencanaan respon. 

Respon tersebut antara lain: respon tata letak bangunan, respon 

oriantasi bangunan, respon panzoningan ruang fungsi, dsb. 

1.4.4. Metoda Perancangan Arsitektur 

Metode Perancangan Arsitektur yang diterapkan dalam 

penyusunan perencanaan dan perancangan proyek ini yakni dengan 

mentransformasikan pemrograman ke tahap awal perancangan 

untuk menghasilkan konsep perancangan. 

Konsep awal perancangan berupa eksperimen sketsa-sketsa 

-----........ _- ....1-- ------_, __ ..... _-- .. _, .. 1, .... : ..... __ :11, ... _ 1,, __ ... __ ---5-
tJ~t I~alul al I ual I tJ~II~'llltJalall I uall~ UIItUl\. UII la;:'11 l\.a I I l\.VII;:'~tJ IlIa;:, a, 

konsep raut dan fasade bangunan, konsep warna dan elemen 

bangunan, dsb. 

v __ I ...... : __ 1, _____ 1, _____ ... _ ... __ L... .......... :_ •• __ 1, ____ L-... ___ : __ I -" __ 

f'~1 I I UU1CU I l\.VI 1;:'~tJ-l\.VII;:,~tJ t~1 ;:'~UUl Ull:IUllal\.all ~ual:lal Cl\"UClII 

dalam pengembangan rancangan skematik, pengembangan 

rancangan, pembuatan detail-detail desain, serta pembuatan 

_ ... ____ .&. __ : __ L-.. ___ : __ ...J:_ .. _ ..... 1" _____ ... 1, ___ 11, __ ..... _____ :_1 __ 1, __ 
.." ~;:'~I ua;:'1 ;:,~ua~ClI 111~ICl UIItUl\. 111C1lltJ~Il\.~llall\.ClII UClII III~I JJ~la;:'l\.ClII 

konsep dan desain Hotel Transit Backpacker. 
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1.5. Sistematika Pembahasan 

BABT PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, fenomena. motivasi, maksud dan tujuan, 

manfaat, sasaran, urgensi proyek, metodologi, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PROYEK 

Bedsi tinjauan umum ---I--~--~eu Iluell C:1I J umum, 1_"'_--re:ltc:u 

belakang, perkembangan, tren, dan sasaran yang akan 

dicapai. Tinjauan khusus; terminologi, kegiatan (pelaku, 

.t1~;::'I;III:t~'t:., __ ... _1_ ... __ 1_ ... - __ ... _--\ _""" __ :.&:1, .... _: ~-- --"'-y-"'-"'--
~~ .~~ I-'CIClICllCU 111-'1 O>:lClI CIlia), >:II-'C>:I1fI r..O>:l1 UOII I-'CI>:I ClJClLCU 1 

desain (arsitektur-bangunan-lingkungan), deskripsi konteks 

kota, studi banding/komparasi, permasalahan desain 

v_-=--_ .. I-n l'\.C>:IU 1.1 fJU ICI 1, batasan, 

anggapan. 

BAS III ANALISIS PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTURAL 

Beiisi tentang anal isis fungsi (petaku, aktifitas, fasHitas, 

organisasi ruang, besaran ruang, luas lahan, struktur 

organisasi), &nalisis kinerja ruang; kenyamanan fisis 

(penghawaan, pencahayaan, akustik, bahan bangunan), 

analisis lokasi (karakteristik dan kelayakan lokasi yang dipilih), 

analisis tekn%gi (struktur dan utilitas). 

fasilitas, studi ruang khusus, studi kebutuhan luas/besaran 

bangunan dan lahan, studi citra arsitektural. 
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Analisis pendekatan bangunan, studi system bangunan, 

system utilitas, studi 

pemanfaatan teknologi. 

Analisis pendekatan konteks Jingkungan, anal isis makro, 

BAB IV PROGRAM ARSITEKTUR 

Merupakan sintesa secara kualitatif dan kuantitatif yang 

___ ..J ___ .,..I,__ _ .... ..J_ _ __ 1:_:_ _ __ ..J_I ........ '__ _"_g"'__ _ ... _: ... _1 ............. 
IJ ICllua.;)al "al I poua 011011,;)1,;) PCI IUC"Olal I pI V I alII a1 ';)IlC"lUI , 

berisi konsep/landasan konseptual program, tujan 

perancangan, faktor penentu perancangan, faktor persyaratan 
.,.________ _ ... __ ... __ _1, __ :_"__ _ .. __ .. __ _:". ... __ l.. ____ • __ _ 

I aJJvaJJ~au, PI V~I 0111 l\C~lalall, pI ~I 0111 ';)1';)lCIII UOll~Ul1alJ, 

program sistem utilitas, program sistem struktur, program 

lokasi dan tapak. 

CAC \/ VI\ 111\11.1 '-':=,",01 
UMU v r'\l"\.JlMl'f I &"'U".I 

Kajian Teori Penekanan Desain, berisi uraian interpretasi dan 

elaborasi penekanan desain, studi preseden, kemungkinan 

panarapan taori panakanan dasain. 

Kajian Teori Permasalahan Dominan, berisi permasalahan 

pokoklcore issuesllatar belakang, permasalahan dominan 

(uraian intsrpratasi dan slaborasi permasalahan dominan), 

studi preseden, kemungkinan penerapan teori penekanan 

desain. 
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