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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dimata dunia Indonesia terkenal dengan pariwisatanya yang

menawarkan keindahan alam.Tetapi Indonesia juga memiliki wisata

buatan  yang tidak  kalah  menariknya.Seperti wisata buatan berupa water

park, taman, kebun binatang, serta wisata pemandian air panas.

Salah satu Provinsi yang memiliki wisata air panas adalah Jawa timur

yang terletak di Kabupaten Mojoketro yang berlokasi di Kecamatan Pacet

yang lebih tepatnya berlokasi di Desa Padusan yang terletak ±600

meter dari permukaan laut. Lokasi wisata ini sangat mudah dijangkau,

hanya berjarak ± 62 Km dari Surabaya.

Setiap tahun rata-rata pengunjung  wisata pemandian air panas adalah

324.345 ribu wisatan dan pada puncaknya pada tahun 2011 pengunjung

sampai 430.286 ribu wisatawan.Di area  kawasan wisata pacet tidak

hanya  memiliki wisata  air panas saja melainkan banyak memikili

destinasi wisata lainya.Sebenarnya air panas belerang alami memiliki

banyak kasiat di antara lain Diabetes ,mengeluarakan racun toksin dari

dalam tubuh,capek,stroke dll.

Berdasarkan data statistik Kabupaten Mojokerto jumlah pengunjung

pariwisata mengalami peningkatan yang pada tahun 2013 berkisar

6.999.302.975 wisatan dan naik pada tahun 2015 menjadi 8.510.973.500

wisatawan tetapi sarana akomodasi di Mojokerto hanya 99 Hotel dan

villa.Sedangkan kawasan wisata pacet hanya memiliki 2 hotel berbintang.

1.2 Identifikasi Masalah
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1.2.1 Permasalahan Arsitektural

 Bagaimana rancang bangun fasilitas penginapan sebagai sarana

akomodasi penarik wisatawan dengan objek pemandian dan

terapi air panas.

 Kurangnya tempat penginapan yang Iconic yang memanfaatkan

potensi alam di sekitarnya.

1.2.2 Permasalahan Non Arsitektural

 Kurangnya memanfaatkan potensi alam di sekitarnya.

1.3 Rumusan Masalah

 Bagaimana rancangan sebuah hotel resort yang dapat menarik

wistawan?

 Bagaimana rancangan sebuah hotel yang bisa memanfaatkan

potensi site lokasi secara maksimal ?

 Bagaimana rancangan hotel yang dapat menjadi icon kota Pacet

dengan pemanfaatan potensi alamnya ?

 Bagaimana megakomodasi kebutuhan pengunjung Hotel dan

Pengunjung yang ingin menikmati Fasilitas pengobatan alternatif

Air Panas Alami?

1.4 Ide

Mengembangkan kawasan Wisata Pacet agar mampu menjadi

wisata unggulan dengan mengkombinasikan potensi kawasan pacet

yaitu :

 Suhu yang dingin dan pemandangan yang bagus (Hotel Resort)

 Memanfaatkan sumber air panas alami sebagai pengobatan

alternatif (fasilitas pendukung)

1.5 Tujuan dan Saran
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1.5.1 Tujuan

Merancang bangunan Hotel Resort yang memiliki fasilitas terapi Air

panas alami.Hotel ini memiliki 2 fungsi yaitu:

 Sebagai tempat menginap atau tempat tinggal sementara  para

wisatawan untuk menikmati keindahan alam pacet dan para

wisatawan untuk menikmati obyek wisata yang ada di daerah

Mojokerto.

 Sebagai tempat pengobatan Alternatif  bagi penyakit kulit

gatal-gatal dan pengidap penyakit Diabetes,Stroke.

1.5.2 Saran

 Sasaran yang hendak dicapai merancang bangunan Hotel

Resort yang memiliki fasilitas terapi air panas alami,restorant

dll.Dan diharapkan hotel  ini bisa mengakomodasi aktifitas

penghuni dan menjadikan Hotel Resort sebagai Icon

Pariwisata di area Pacet.

1.6 Batasan

1.6.1 Dasar batasan

RTRW KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
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(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pusat perdagangan dan jasa

sebagaimana dimaksuf pada ayat (1)

diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perdagangan dan jasa

skala regional, perkantoran,perhotelan, penginapan, dan rekreasi;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan

pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa

sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi industri menengah,

kegiatan-kegiatan yang mengganggu kenyamanan, dan keamanan

serta menimbulkan pencemaran;

d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

KDB paling tinggi sebesar 80 (delapan puluh) persen;

KLB paling tinggi sebesar 6,0 (enam); dan

KDH paling rendah sebesar 10 (sepuluh) persen;

1.6.2 Batasan judul

• Sebagai sarana akomodasi bagi wisata pengunjung dan sebagai

penginapan bagi wisata local maupun manca Negara dan sebagai

sarana pengobatan alternatif .

• Skala pelayanan Kota atau Kabupaten Mojokerto

• Luas Lahan = 68.700 m2/ 6,87 Ha

• Koefisien Dasar Bangunan(KDB)= 80% (RTBL) 20%=13.740

m2/1,37 Ha

• Koefisien Lantai Bangunan (KLB)= 6
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1.7 Manfaat

Beberapa manfaat fasilitas yang dapat dinikmati oleh wisatawan dari

pembangunan proyek ini diantaranya :

• Menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat wisata di kawasan

Pacet.

• Memberikan tambahan-tambahan fasilitas yang diharapkan

oleh wisatawan di area wisata air panas Pacet.

• Menjadikan Ikon baru  bagi tempat wisata air panas Pacet.

• Pengunjung atau wisatawan Tersedianya tempat bagi mereka

dalam hal peristirahatan selama melakukan kunjungan

wisatadi kawasan Mojokerto terutama kawasan wisata Pacet

• Dengan ditempatkannya proyek ini di Kecamatan Pacet bisa

menjadi tambahan pendapatan bagi pemerintah dan

masyarakat.

1.8 Sistematika penulisan

Untuk memperoleh sistematika penulisan  yang  baik serta dapat di

pertanggung jawabkan,maka penulisan ini dilakukan dengan

menguraikan dan menyusunnya secara sistematis sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang studi yang memuat tentang uraian yang

menjadi dasar pemilihan proyek ini. Permasalahan yaitu kesimpulan atau

rumusan inti yang ada dalam latar belakang yang lebih bersifat

arsitektural dan spesifik yang harus memuat perkiraan penanganan yang

akan dilakukan. Tujuanya itu menjawab permasalahan yang diketemukan
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dalam sub bab sebelumnya. Batasan berisi tentang penekanan batasan

yang hendak dilakukan berdasarkan permasalahan. Sistematika

permasalahan berisi mengenai ringkasan bab.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan pengenalan proyek, menjabarkan tentang tinjauan obyek

rancangan yang meliputi tinjauanumum dan tinjauan khusus.Dimana

tinjauan umum membahas pengertian judul (Perancangan Hotel Resort

Bintang (****) Yang Memiliki Fasilitas Terapi Air Panas Pacet), study

proyek sejenis, persyaratan pokok proyek, dan kepemilikan

proyek.Sedangkan pada tinjauan khusus membahas mengenai batasan

dana asumsi proyek, lingkup pelayanan, aktivitas dan kebutuhan ruang,

perhitungan luas ruang, serta pengelompokan ruang dan organisasi ruang.

BAB III

METODE PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang alur pemikiran yaitu skema global alur

pemikiran dari awal sampai akhir proses perencanaan dan perancangan

yang dilakukan, penjelasan alur pemikiranya itu tentang pemaparan dari

skema global yang menjelaskan secara rinci alur pemikiran yang

dimaksud.

BAB IV

DATA DAN ANALISA

Bab IV berisi tentang data dan analisa eksisting dari proyek, data dan

analisa internal yang merupakan tinjauan umum / ringkasan mengenai

pemakai, lokasi dan obyek perencanaan guna mengetahui karakter dasar

yang ada.Konseptualisasi meliputi konsep dasar dan konsep perancangan.
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BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang uraian baik verbal

maupun grafis yang memperjelas keterkaitan antara tujuan yang

adadengan hasil yang akan dicapai.


