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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Pengertian Judul 

Pengertian kata-kata dari judul “Redesain Tlogo Resort dengan Pendekatan 

Green Architecture” adalah sebagai berikut : 

Istilah Pengertian dan Sumber 

Redesain Melakukan perancangan ulang terhadap suatu desain yang 

telah dibuat sebelumnya. 

Tlogo Tlogo adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan 

Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pada desa 

ini komoditas utamanya adalah perkebunan kopi dan 

perkebunan karet. (wikipedia, 2017) 

Resort Sebuah tempat menginap dimana mempunyai fasilitas 

khusus untuk kegiatan bersantai dan berolah raga sepert 

tennis, golf, spa, tracking, dan jogging, bagian concriege 

berpengalaman dan mengetahui betul lingkungan resort, 

bila ada tamu yang akan hitch-hiking berkeliling sambil 

menikmati keindahan alam sekitar resort ini. (Maulana, 

2010) 

Green 

Architecture 

Adalah bangunan dimana sejak dimulai tahap perencanaan, 

pembangunan, pengoperasiannya hingga dalam 

pemeliharaannya memperhatikan aspek-aspek dalam 

melindungi, menghemat, mengurangi penggunaan sumber 

daya alam, menjaga mutu dari kualitas udara di dalam 

ruangan, dan memperhatikan kesehatan pengunghuninya 

yang semuanya berpegang kepada kaidah 

berkesinambungan.  

 Jadi pengertian dari judul Redesain Tlogo Resort dengan Pendekatan 

Green Architecture adalah melakukan perancangan ulang terhadap sebuah 
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penginapan dimana mempunyai banyak fasilitas khususnya kegiatan bersantai dan 

berolahraga yang terletak di Desa Tlogo dengan menggunakan pendekatan atau 

sistem yang ramah lingkungan baik mulai perencanaan, pembangunan, 

pengoperasiannya hingga pemeliharaannya. 

I.2. Latar Belakang 

I.2.1 Sejarah Tlogo Resort 

Resort adalah suatu kawasan yang memiliki fungsi sebagai tempat 

penginapan atau tempat wisata yang memiliki konsep ramah lingkungan atau 

dekat dengan alam. Seiring dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan 

sektor pariwisata, maka resort memiliki peranan penting dalam langkah untuk 

mencapai tujuan tersebut. Selain sebagai penunjang sektor pariwisata resort juga 

memiliki peranan penting sebagai penjaga ekosistem suatu kawasan karena 

konsepnya yang ramah lingkungan. 

Tlogo Resort adalah sebuah kawasan penginapan dan pariwisata yang 

terdapat di Desa Tlogo, Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tlogo 

Resort sendiri memiliki luas ± 7 hektar (ha), namun Tlogo Resort juga memiliki 

perkebunan yang seluas ± 414 hektar (ha). 

 

Gambar 1 Peta Lokasi Tlogo Resort 
Sumber : Google.earth 
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Tlogo Resort sendiri merupakan salah satu unit usaha Perusahaan Daerah 

(Perusda) Citra Mandiri milik Pemprov Jawa Tengah dan merupakan hak atas 

nama Pemprov Jawa Tengah dan Kab. Semarang. 

Selain sebagai tempat wisata alam Desa Tlogo juga memiliki perkebunan 

karet, perkebunan cengkeh, perkebunan kopi dan tanaman konservasi. Di desa ini 

juga disediakan kegiatan wisata kebun buah dan wisata argo tlogo, hingga Goa 

Rong view. Tidak hanya wisata alam di Desa Tlogo juga menyediakan berbagai 

permainan diantaranya mainan alam paint ball serta wahana permainanuntuk 

kegiatan out bound diantaranya flying fox baik untuk anak-anak maupun dewasa. 

Permainan game juga disediakan di lapangan dan semakin seru dengan adanya 

jembatan tali yang mengajak para wisatawan untuk beradu keberanian dan 

keseimbangan. 

 

Gambar 2 Front Office Tlogo Resort 
Sumber : Penulis, 2017 

 

Gambar 3 Kamar Tlogo Resort 
Sumber : Penulis, 2017 

 

Gambar 4 Gedung pertemuan 
Sumber : Penulis, 2017 

 

Gambar 5 Lapangan tennis 
Sumber : Penulis, 2017 

Selain resort dan juga wahana out bound yang terletak di bawah, Tlogo juga 

memiliki spot untuk melihat pemandangan alam mulai dari pegunungan hingga 
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rawa pening yang dapat dinikmati melalui puncak Goa Rong view. Rong view 

terletak di atas ketinggian ± 998 mdpl dengan kontur jalan yang cukup berliku 

sehingga menambah keasyikan tersendiri bagi para wisatawan. Jalur menuju rong 

view ini juga sering digunakan untuk olahraga ekstream down hill. Sehingga 

membuat wisatawan semakin menarik untuk datang ke area yang dikelola oleh 

Tlogo Resort.  

I.2.2. Evaluasi Tlogo Resort 

Berdasarkan dari hasil penelitian Rif’an, 2017 pada mata kuliah seminar 

penelitian, penulisan mendapatkan hasil yang menyatakan bahwa Tlogo Resort 

mendapat predikat perunggu dengan mendapatkan 54 poin. Dengan perincian poin 

sebagai berikut : 

Tabel 1 Hasil penelitian Tlogo Resort 

Kategori Poin Maksimum Poin Didapat 

Peningkatan Ekologi Lahan (LEE) 19 15 

Pergerakan Dan Konektivitas (MAC) 26 19 

Manajemen Dan Konservasi Air (WMC) 18 7 

Limbah Padat Dan Material (SWM) 14 5 

Strategi Kesejahteraan Masyarakat (CWS) 16 4 

Bangunan Dan Energi (BAE) 17 4 

Inovasi Pengembangan Dan Inovasi (IFD) 11 0 

Jumlah 121 54 

Sumber: Rif’an, 2017 

Secara umum kondisi Tlogo Resort dapat digambarkan kurang terawat dan 

beberapa fasilitas yang ada disana di alih fungsikan karena beberapa hal. Sebagai 

contoh lapangan tenis sudah rusak dengan plaster yang sudah mengelupas dan 

dijadikan tempat untuk menjemur kopi terkadang juga digunakan untuk parkir 

kendaraan. Selain itu akses atau jalan yang ada didalam area resort juga sudah 

rusak. 
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Dari perincian poin yang dijelaskan diatas Tlogo Resort hanya dapat 

menyandang prediket perunggu, sehingga agar Tlogo Resort dapat menyandang 

predikat lebih baik maka penulis akan melakukan REDESAIN secara menyeluruh. 

I.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pejabaran di atas maka permasalahan yang timbul dalam proses 

perencanaan dan perancangan adalah “Bagaimana merancang kembali sebuah 

kawasan resort di Desa Tlogo dengan konsep Green Architecture sehingga dapat 

menyandang predikat lebih baik?”. 

I.4. Tujuan dan Sasaran 

I.4.1. Tujuan 

1. Mewujudkan perancangan dan pengolahan Tlogo Resort di kawasan desa 

Tlogo dengan menggunakan konsep arsitektur berkelanjutan atau Green 

Architecture. 

2. Menyediakan fasilitas, prasarana serta sirkulasi bagi pengunjung resort ke 

tempat wisata di Desa Tlogo. 

I.4.2. Sasaran 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang dicapai adalah : 

1. Menentukan knsep perencanaan dan pengolahan lokasi. 

2. Menentukan konsep siteplan kawasan Tlogo Resort. 

3. Menentukan konsep perancangan kawasan resort sebagai fasilitas 

pengunjung. 

4. Menentukan pola sirkulasi, kebutuhan fasilitas (sarana dan prasarana). 

5. Menentukan pola tata ruang luar, konsep bentuk, tampilan bangunan dan 

ruangan bangunan. 

I.5. Lingkup Pembahasan 

1. Pembahasan ditentukan langsung kepada faktor-faktor permasalahan dan 

persoalan yang terjadi, dengan harapan hasil sesuai faktor penentui pada 

perencanaan dan perancangan fisik bangunan. 
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2. Pembatasan bahasan dalam laporan meliputi disiplin ilmu arsitektur, 

sedangkan disiplin ilmu yang lain hanya akan sebatas pendukung, yang akan 

dibahas secara garis besar dan akan diselaraskan dengan tujuan dan sasaran. 

 

I.6. Metode Pembahsan 

Metode pembahasan menggunakan beberapa metode, antara lain : 

I.6.1. Metode pengumpulan data 

a. Observasi 

Metode observasi yaitu kegiatan yang dilakukan secara langsung pada obyek 

redesain untuk mendapatkan data fisik seperti dokumentasi gambar dan 

mengidentifikasi permasalahan. 

b. Wawancara 

Pengambilan data melalui wawancara secara langsung dengan narasumber, 

baik melalui tatap muka maupun melalui perangkat teknologi. Jawaban 

responden dirangkum sendiri oleh penulis. 

c. Studi Literatur 

Metode studi literatur yaitu metode mencari data dan memahami data dari 

berbagai studi pustaka baik dari buku, media cetak maupun media elektronik 

guna memperkuat teori-teori untuk mendukung analisa. 

I.6.2. Metode analisa 

Merupaka penguraian terhadap masalah-masalah berdasarkan data yang terlah 

terkumpul. Pada bagian metode ini hanya dibatasi metode pembahasan, yaitu 

menggunakan analisa makro dan mikro. Analisa makro lebih kepada analisa site, 

pola sirkulasi, topografi, tata massa. Analisa mikro meliputi program ruang, 

fasade, sistem ekologi untuk sustainable. 

I.6.3. Metode Sintesis 

Pemecahan masalah berdasarkan persyaratan dan standar yang berlaku untuk 

kemudian disimpukan guna mengetahui tolak ukur pembuatan konsep 

perencanaan dan perancangan dalam bentuk kerangka yang terarah dan teradu 
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berupa deskripsi konsep perencanaan dan perancangan sebagai pemecahan 

masalah. 

I.7. Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, rumusan permasalah, 

tujuan dan sasaran, batasan masalh dan lingkup pembahasan, metode pembahasan 

dan sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori-teori dan dasar-dasar sumber data yang berkaitan 

dengan topik penelitian yang digunakan untuk mendasari penganalisaan masalah.  

BAB III TINJAUAN LOKASI 

Bab ini berisi tentang deskripsi umum mengenai lokasi obyek yang akan 

dijadikan sebagai tempat untuk perencanaan dan perancangan bangunan serta data 

lain yang mendukung keberadaan letak lokasi tersebut yang didapat dari hasil 

observasi langsung dan studi litelatur. 

BAB IV ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN 

DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi tentang landasan teori/kriteria analisa/parameter atau dasar 

perhitungan makro dan mikro, analisa ruanh dan konsep perencanaan untuk 

mendapatkan desain yang terbaik . 


