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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang Projek 

Kabupaten Temanggung menjadi sentra penghasil kopi terbesar di 

jawa tengah. Hal tersebut ditunjukan dengan data statistik yang diolah BPS 

pada tahun 2015, bahwa produksi kopi yang ada ialah sebanyak 1.305,9 

ton untuk kopi arabika dan 10.254,33 ton kopi untuk robusta. Kopi sebagai 

komoditas unggulan Kabupaten Temanggung didukung dengan kontribusi 

antar wilayah produksi kopi yang terbagai menjadi 20 kecamatan, dimana 

kecamatan Candiroto menjadi penghasil kopi terbesar dengan luas lahan 

1.619,80ha dengan produksi 2.040,95 ton.  

Desa Mento merupakan penghasil terbesar kopi kedua setelah Desa 

Muneng di Kecamatan Candiroto. Kualitas kopi pada desa mento memiliki 

miliki keunggulan dimana ada kestabilan kadar air. Kualitas tersebut sudah 

diakui secra nasional dan Internasional. Selain terdapat potensi pada sektor 

perkebunan kopi, desa mento juga masih kental dengan budaya. Hal 

tersebut bisa menjadi potensi lain yang bisa dikembangkan dari Desa 

Mento. 

Peningkatan kesejahteraan petani lokal dapat dilakukan melalui 

pembangunan tempat wisata, dimana keberadanaya akan menjadi sarana 

promosi untuk menarik masyarakat secara luas. Strategi tersebut selaras 

status desa sebagai Pedesaan Perkebunan Kopi yang dinilai potensial oleh 

Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan 

Informasi Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
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Transmigrasi sebagai daerah potensial untuk dijadikan tempat wisata 

ekologis. 

Selain berpotensi sebagai penghasil kopi Desa Mento memiliki 

kekayaan akan pohon bambu. Selain bambu potensi lain yang dapat 

dikembangkan dari daerah sekitar adalah batu kali dan olahan tanah liat 

seperti batu bata dan genteng tanah liat. Material tersebut selayaknya 

dimaksimalkan dalam elemen bangunan ekowisata seperti pelingkup 

bangunan. 

Hal yang dapat menjadi daya tarik adalah pengolahan dan budidaya 

kopi yang kaya akan makna. Budidaya sebuah kopi memiliki 3 aspek 

penting yaitu kesesuaian lahan dan pengolahan dimana akan tercipta 

citarasa dan aroma yang khas. Tiga aspek tersebut memiliki kemiripan 

dengan inti dari ‘’filosofi kopi’’ yang berupa keselarasan, pengolahan dan 

citarasa. Maka kegiatan wisata yang disuguhkan selayaknya bukan hanya 

menawarkan pengalaman tentang budidaya kopi dan pengetahuan tentang 

kopi, namun juga memberikan nilai sebuah kopi kepada wisatwan melalui 

bangunan 

Sesuai potensi pedesaan perkebunan kopi selayaknya tempat wisata 

tetap mejaga kelestarian alam dan kelestarian budaya yang ada sehingga 

konsep wisata ekologis menjadai solusi yang tepat. Desain juga ekowisata 

perlu menerapkan wawasan edukatif dari budidaya dan pemrosesan 

tanaman kopi. Selain itu masyarakat sebagai pemilik lahan akan 

berkontribusi merawat dan mengelola tempat wisata tersebut. 
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 Pernyataan Masalah Desain 

1. Bagaimanan memanfaatkan materail alam sekitar kedalaam pelingkup 

bangunan di komplek Ekowisata Kopi ? 

1) Bagaimanan sirkulasi ruang bangunan dan komplek ekowisata yang 

mendukung proses edukasi kopi ? 

2) Bagaimana mengimplementasikan “filosofi kopi” (keselarasan) kedalam 

pelingkup bangunan? 

 Tujuan dan Manfaat Pembahasan 

Tujuan: 

1) Menciptakan desain Ekowisata Kopi yang ramah terhadap alam dan 

budaya. 

2) Penataan ruang yang sesuai dengan cara budidaya dan tahapan 

pengolahan kopi 

3) Menciptakan desain yang mengekspresikan nilai dari Filosofi Kopi 

Manfaat: 

1) Sebagai upaya pelestarian alam dan budaya 

2) Memberikan nilai edukatif terhadap wisatawan tentang cara budidaya 

dan tahapan pengolahan kopi 

3) Desain bangunan dan lansekap menjadi daya tarik wisatawan untuk 

berekreasi 

4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

 Sistematika Pembahasan 

BAB I Pendahuluan 
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Pembahasan pada BAB I meliputi alasan dasar yang mendasari 

dibentuknya ekowisata kopi Di Temanggung. bab ini merupakan gambaran 

singkat apa yang dimuat dalam pembahasan selanjutnya yang disusun 

kedalam pendahuluan, permasalahan desain mendasari proyek, tujuan dan 

manfaat pembangunan proyek dan sistematika pembahasan pada setiap 

bab. 

BAB II Gambaran Umum 

Pada BAB II berisi tentang gambaran umum bagaimana proyek 

Ekowisata. Seperti adpek-aspek yang menjadi pertimbangan, fungsi 

bangunan. selain itu juga berisi penjelasan tentang gambaran umum lokasi 

tapak tapak pada kasus dan kondisi lingkungan tapak baik daari segi 

lingkungan buatan alam dan sosial budaya.  

BAB III Pemrograman Arsitektur 

Bab III merupakan pemrograman yang berkaitan dengan fungsi 

bangunan. kebutuhan ruang pengguna dan aktivitas pengguna dipelajari 

dan diprogramkan dimana pada ahirnya ditemukan luasan bangunan utama 

yang ditetapkan beserta fasilitas penunjangnya. Setelah itu ruang ruang 

yang dihasilkan disusun dalam sebuah struktur ruang dalam tapak baik 

secara keseluruahan maupun secara mikro. Bab ini juga berisi study 

preseden dari proyek sejenis yang dapat digunakan untuk pertimbangan. 

BAB IV Penelusuran Masalah Desain 

Bab iv menkaji secara komperhensif potensi dan kendala antara 

lingkungan, manusia dan bangunan secara rill. Selain itu juga dibahas isu 
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yang akan diangkat pada proyek ini. Terahir adalah perumusan masalah 

yang paling dominan dimana keberhasilan bangunan ditentukan dengan 

penyelesaian maslah tersebut. 

BAB V Kajian Teoritik 

Bab v berisi teori-teori yang berhubungan dengan pemasalahan 

desain dimana teori tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan 

desain guna menghasilkan keberhasilan dari bangunan. 

Bab VI Pendekatan Desain 

Bab VI merupakan pendekatan yang digunkan untuk memecahkan 

masalah desain. Selain pendekatan terdapat juga study preseden 

bagaimana pedekatan ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan 

pada preseden tersebut.  

Bab VII Konsep Perancangan 

Bab V berisi konsep penerapan teori dan pendekatan berupa 

pertimbangan-pertimbangan yang dapat mendukung keberhasilan 

bangunan. konsep tersebut berupa konsep ruang, keruangan, bahan 

bangunan, teknologi dan utilitas serta struktur. Konsep tersebut merupakan 

gambaran dari unsur bangunan yang akan diterapkan pada desain 

bangunan 

BAB VIII Strategi Desain 

Bab  VIII berisi langkah dan tahapan dalam proses perancangan 

bangunan dan komplek ekowisata kopi sebagai tahapan dalam 

menyelesaikan permasalahan yag ada. 


