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BAB I

PENDAHULUAN

I.1. PENGERTIAN JUDUL

1. Waheed: kata lain dari (wahid) satu; tunggal.1

2. Syariah:

a. Syariah atau syariat adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup

manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT., hubungan manusia dengan

manusia dan alam sekitar berdasarkan Al Qur’an dan hadis.2

b. Syariah juga (Qānūn Islami) adalah kode moral dan hukum Islam. Syariah

berkaitan dengan banyak topik dibanding yang dimuat oleh hukum sekuler,

termasuk kejahatan, politik dan ekonomi, serta hal-hal pribadi seperti cara belajar,

kebersihan, pola makan, ibadah, dan berpuasa.

3. Resort:

a. Tempat menginap yang mempunyai berbagai macam fasilitas khusus yang

digunakan oleh wisatawan untuk kegiatan bersantai, berolahraga, dan berkeliling

sambil menikmati keindahan alam yang ada di sekitar resort tersebut.3

b. Resor: (1) daerah kecil; (2) daerah kuasa; (3) lingkungan kerja.4

c. Resort adalah tempat dimana orang pergi untuk berekreasi.

4. Bandungan: sebuah kecamatan baru di Kabupaten Semarang yang merupakan

pemekaran dari sebagian Kecamatan Ambarawa dan Kecamatan Jambu.

5. Syariah Resort: hotel yang lokasinya berada di daerah pegunungan, di tepi aliran

sungai, di tepi pantai, atau di tepi danau yang memiliki berbagai macam fasilitas

berdasarkan undang-undang atau hukum islam.

Berdasarkan beberapa penjabaran kata di atas pengertian judul Waheed

Syariah Resort Bandungan adalah resort yang pertama atau satu-satunya resort

hotel yang lokasinya berada di daerah kaki Gunung Ungaran di Kecamatan

Bandungan dan memiliki berbagai macam fasilitas yang mengikuti aturan undang-

1 https://kbbi.web.id/wahid diakses pada tanggal 14 November 2017
2 https://kbbi.web.id/syariat diakses pada tanggal 14 November 2017
3 Nyoman S. Pendit. 1999. Wisata Konvensi. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
4 https://kbbi.web.id/resor diakses pada tanggal 14 November 2017
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undang atau hukum Islam serta menerapkan aturan Islam di dalam penataan ruang

dan peletakan fungsi ruangnya.

I.2. LATAR BELAKANG

Bandungan adalah sebuah kecamatan baru di Kabupaten Semarang yang

merupakan pemekaran dari sebagian Kecamatan Ambarawa dan Kecamatan Jambu.

Bandungan menyuguhkan beberapa macam wisata yang ramai dikunjungi oleh

wisatawan. Kecamatan Bandungan memiliki sembilan desa yaitu Banyukuning,

Candi, Duren, Jetis, Jimbaran, Kenteng, Mlilir, Pakopen, dan Sidomukti.

Sedangkan untuk pariwisata yang banyak terdapat di desa Duren, Jetis, Jimbaran,

Kenteng, dan Sidomukti. Banyaknya objek wisata di Bandungan ini tidak

diimbangi dengan akomodasi syariah yang sedang ramai digalakkan dan diminati

masyarakat khususnya umat muslim. Di Bandungan ini, belum ada hotel, homestay,

resort, dan penginapan lain yang syariah atau berdasarkan hukum islam. Berikut ini

persebaran hotel atau penginapan di Bandungan:

Gambar 1. 1. Peta Penginapan di Bandungan
(Sumber: https://www.google.co.id/maps/search/hotel+di+bandungan+jawa+tengah/)

Berikut tabel daftar penginapan di Bandungan:

Tabel 1. Penginapan di Bandungan
No Nama Penginapan Alamat Fasilitas Keterangan

1. Hotel Nugraha
Wisata

Jalan Raya
Bandungan -
Sumowono KM 1,
Bandungan

Restoran, free wifi,
resepsionis 24 jam,
kolam renang

Tidak syariah
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No Nama Penginapan Alamat Fasilitas Keterangan

2. Puri Agung Resort
& Hotel

Jl Raya Lemah
Abang-Bandungan
KM 3.5 Bergas
Ungaran Kabupaten
Semarang

Kolam renang,
ruang karaoke, wifi,
ruang rapat, hall,
gallery barang antik

Tidak syariah

3. The Bandungan
Hotel & Convention

Jalan Mayor
Soeyoto RT 04 RW
04, Kelurahan
Duren, Kecamatan
Bandungan

Kolam renang,
resepsionis 24 jam,
free breakfast,
parkir luas, ruang
serbaguna

Tidak syariah

4. Hotel Merah
Delima

Jalan Kendalisodo
No.1 Bandungan

Parkir, resepsionis
24 jam, wifi

Tidak syariah

5. Hotel Panorama Jalan Mayor
Soeyoto KM 6 Desa
Pakopen,
Bandungan

Wifi, pemandangan
alam, parkir

Tidak syariah

6. Green Valley Hotel Jalan Ampel
Gading, Gg
kandang kuda RT
05 RW 06,
Bandungan

Hall, Children pool,
VIP Karaoke,
Outbound sports
ground, Outdoor
sports ground

Tidak syariah

7. Hotel Matahari Jalan Lemah Abang
km 3, Bandungan,
Bergas Kidul

Parkir, resepsionis
24 jam, wifi

Tidak syariah

8. Taman Sari Hotel Jalan Mayor Suyoto
KM 4, Pakopen,
Bandungan

Parkir, resepsionis
24 jam, wifi,
pemandangan alam
dan suasana sejuk

Tidak syariah

9. Amanda Hills
Bandungan

Jalan Nusa Indah,
Bandungan

Area parkir luas,
resepsionis 24 jam,
wifi, kolam renang,
restoran

Tidak syariah

10. Susan Spa & Resort Dusun Piyoto,
Bandungan

Ruangan AC, Area
parkir luas, wifi,
kolam renang,
restoran

Tidak syariah

(Sumber: Survey, November 2017)

Dewasa ini, pariwisata berbasis syariah telah menjadi trend baru dalam

perkembangan pariwisata di berbagai belahan dunia tidak terkecuali negara

Indonesia, esensi dari pariwisata syariah ialah usaha menyingkirkan segala hal yang

dapat membahayakan bagi umat manusia dan mendekatkan manusia kepada hal

yang akan membawa manfaat bagi dirinya maupun lingkungan. Saat ini

perkembangan resort ataupun hotel di Indonesia semakin pesat, seiring

meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Perkembangan kepariwisataan selain
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pengembangan usaha objek dan daya tarik wisata, perlu adanya keseimbangan

usaha sarana akomodasi bagi para wisatawan yang berkunjung ke Indonesia.

Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim terbesar di dunia harus

berjuang keras untuk menjadi pusat syariah karena pemerintah belum serius dalam

mengembangkan pariwisata syariah. Wisata syariah sebenarnya cepat populer

sebagai jenis liburan di sektor pariwisata islam, terlebih tingkat kesadaran

masyarakat tentang halal dan bersyariah semakin meningkat, membuat tuntutan

terhadap fasilitas resort dan usaha pariwisata syariah juga meningkat.

Fasilitas yang disediakan di resort syariah contohnya fasilitas restoran yang

menjual makanan halal (tidak mengandung olahan babi dan anjing) dan

menjalankan prinsip syariah (tidak menyediakan minuman beralkohol; hanya

menyediakan makanan yang halal; dan menyediakan berbagai fasilitas penunjang

untuk ibadah, seperti Al-Qur’an serta petunjuk arah kiblat di setiap kamar). Prinsip

syariah tidak hanya tentang tata letak ruang, makanan dan minuman tetapi prinsip

syariah tersebut lebih dari arti sederhana itu. Prinsip syariah itu mencakup semua

nilai-nilai kehidupan seperti nilai kekeluargaan (family value); kesehatan (back to

nature, go organic, healthy life style); nilai pelestarian alam, budaya dan

lingkungan (eco-friendly, go green); dan kode etik pariwisata dunia (the global

code of ethics for tourism). Hal ini berarti fasilitas resort dan pariwisata syariah bisa

dinikmati semua masyarakat yang ingin merasa nyaman saat menginap di resort,

tidak terbatas kaum muslim saja.

I.2.1. Sejarah Kecamatan Bandungan

Gambar 1. 2. Peta Kecamatan Bandungan
(Sumber: https://www.google.co.id/maps/place/Bandungan,+Semarang,+Jawa+Tengah/)
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Asal-usul nama Bandungan dikisahkan dari Pasutri Kyai Sanggem yang

memperoleh wangsit untuk mencari sumur di lereng Gunung Ungaran, yaitu sumur

yang airnya mengalir seperti sungai agar dia dapat memiliki anak. Setelah sumur

ditemukan dan dia memiliki banyak anak, lalu dia mendapatkan wangsit lagi untuk

menutup (=membendung) sumur tersebut agar tidak menyebabkan malapetaka bagi

kampung dibawahnya, dengan konsekuensi di desanya tidak akan ada sumber mata

air dan akhirnya sumur tersebut di tutup dengan gong. Desa tersebut akhirnya di

kenal dengan Bandungan (=bendungan).

Beberapa macam objek wisata yang ada di Bandungan dan sekitarnya dapat

dibaca pada Tabel 2:

Tabel 2. Obyek Wisata di Bandungan
No Nama Objek Wisata Keterangan

1.

Gambar 1. 3. Candi Gedong Songo
(Sumber: http://infojalanjalan.com/ingin-

tahu-tempat-tempat-wisata-alam-semarang-
dan-sekitarnya)

Candi ini lokasinya kurang
lebih 5 km dari Bandungan.
Ketinggian lokasinya antara
1.300 sampai dengan 1.500 di
atas permukaan air laut. Candi
Gedung Songo adalah candi
hindu yang dibangun pada
pertengahan abad 9. Fasilitas
yang ada di sekitar obyek
wisata Candi Gedung Songo
antara lain adalah area
perkemahan, hotel dan
penginapan, kuda perjalanan,
pemandian air panas.

2.

Gambar 1. 4. New Bandungan Indah
Waterpark & Family Resort

(Sumber:https://tempatwisatadaerah.blogspot
.co.id/2015/09/10-obyek-wisata-di-seputar-

kawasan.html)

New Bandungan Indah
Waterpark & Family Resort
kini dikembangkan menjadi
area tempat wisata di kawasan
Bandungan dengan berbagai
fasilitas yang sangat menarik.
Fasilitas yang ada untuk
pengunjung seperti Family
Resort, Convention Hall,
Waterpark, Gardening,
Playground, Kidcastle,
Pemancingan, Outbound,
Sanctuary Butterfly, Cafe dan
live Music.
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No Nama Objek Wisata Keterangan

3.

Gambar 1. 5. Camp Mawar
(Sumber:https://tempatwisatadaerah.blogspot
.co.id/2015/09/10-obyek-wisata-di-seputar-

kawasan.html)

Di lokasi wisata ini
pengunjung dapat mengajak
rombongan baik itu keluarga,
teman, rekan kantor atau
lainnya untuk camping di
Camp Mawar dalam suasana
pegunungan yang indah.
Terdapat lahan yang cukup
luas untuk mendirikan tenda di
Camp Mawar dengan
pemandangan berupa
perbukitan serta hutan pinus
yang indah. Area ini terletak di
kawasan Umbul Sidomukti.

4.

Gambar 1. 6. Pondok Kopi Sidomukti
(Sumber:

http://tempatwisatadaerah.blogspot.co.id/201
6/08/umbul-sidomukti-semarang-

dengan.html)

Kedai Kopi ini tak hanya
menyajikan nikmatnya minum
kopi, namun juga ditambah
dengan suasana yang berbeda.
Kedai kopi ini terasa berbeda
karena menikmati kopi di
Pondok Kopi Umbul
Sidomukti ini dilakukan di
ketinggian dengan udara yang
sejuk dingin. Di Pondok kopi
ada berbagai macam menu
yang disediakan, menu utama
pastinya kopi yang dapat
disajikan dalam keadaan panas
atau dingin.

5.

Gambar 1. 7. Umbul Sidomukti
(Sumber:

https://tempatwisatadaerah.blogspot.co.id/20
15/09/10-obyek-wisata-di-seputar-

kawasan.html)

Di umbul sidomukti
wisatawan dapat menikmati
berbagai macam fasilitas
misalnya Outbond Training,
Adrenalin Games, Taman
Renang Alam, Camping
Ground, Pondok Wisata,
Pondok Lesehan, ATV, Flying
fox, serta Meeting Room.
Namun tentunya fasilitas yang
paling utama adalah adanya
kolam yang berada di
ketinggian dan dapat
menikmati pemandangan
perbukitan dari kolam renang
serta tampak pemandangan
kota kecil Ambarawa.
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No Nama Objek Wisata Keterangan

6.

Gambar 1. 8. Curug Tujuh Bidadari
(Sumber:

https://sites.google.com/site/wisataairterjun/j
awa-tengah/air-terjun-tujuh-bidadari)

Air Terjun Tujuh Bidadari
memiliki terjunan air sebanyak
tiga susun dengan tiga kolam
air dibawahnya. Ketiga
susunan tersebut membentuk
tujuh buah air
terjun. Ketinggian total air
terjun ini sekitar 10 meter
dengan airnya jernih, segar,
dan udaranya sejuk. Air terjun
yang terletak di sebelah barat
Obyek Wisata Bandungan ini
masih alami, dikelilingi pohon
dengan pemandangan
terasering persawahan.

7.

Gambar 1. 9. Susan Spa and Resort
(Sumber:

https://tempatwisatadaerah.blogspot.co.id/20
15/09/10-obyek-wisata-di-seputar-

kawasan.html)

Fasilitas yang paling terkenal
adalah Spa on the Sky, liburan
di Bandungan, Kab.
Semarang kita bisa menikmati
spa sembari menikmati
pemandangan alam dari dalam
kamar yang didesain cantik
dengan jendela kaca yang
memungkinkan para tamu
melihat pemandangan
dibawah pegunungan.

8.

Gambar 1. 10. Pasar Bandungan
(Sumber: https://mangkoko.com/jalan-

jalan/expo_pameran/wisata-unik-di-pasar-
bandungan)

Wisatawan dapat berbelanja
berbagai macam bunga, buah,
dan sayur. Sayuran yang
dijajakan para pedagang masih
sangat segar karena sayuran
hasil panen dari petani
setempat. Selain sayuran,
Bandungan terkenal dengan
buah-buahan yang dijual
masih segar. Ciri khas buah
dari Bandungan yaitu
kelengkeng. Adapula pasar
bunga. Di sini puluhan petani
bunga segar menjajakan bunga
hasil kebun mereka sendiri
kepada para tengkulak atau
para pembeli.

(Sumber: Dari Berbagai Sumber Website)
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Tempat wisata di Bandungan tidak hanya itu, tetapi masih ada objek wisata

yang lain dan lebih bervariatif seperti taman bunga, karaoke, gardu pandang,

pemancingan, pendakian gunung dan wisata kuliner.

I.2.2. Pasar Tradisional Bandungan Sebagai Tempat Wisata

Bandungan terkenal dengan pasar tradisionalnya. Lokasi pasar sangatlah

strategis, tepat di jalan utama Bandungan. Pasar Tradisional Bandungan sangat

menarik untuk dikunjungi, karena pasar ini dikenal sebagai pasar wisata. Pertama

kali memasuki pasar, kita disuguhi los kayu yang bersih dan tertata dengan rapi.

Walau hanya terdiri dari dua lajur, pasar terlihat penuh karena tiap los berbentuk

seperti bertumpuk sehingga bisa menampung lebih banyak barang diatasnya.

Bahkan beberapa barang dagangan juga digantung di atas. Lantainya bersih tidak

ada sampah atau air tergenang seperti kebanyakan pasar tradisional. Kita juga tidak

akan mencium bau-bauan yang menyengat hidung. Komoditas yang dijual

kebanyakan berupa sayuran, buah dan makanan khas Bandungan. Alpukat, jeruk

baby, pisang dan kelengkeng adalah komoditas yang paling banyak didagangkan.

Kita juga bisa membeli oleh-oleh makanan khas Bandungan seperti kerupuk

opak, tahu serasi, dan torakur.

Bagi pecinta tanaman hias, kita bisa membelinya disepanjang trotoar jalan

tepatnya di depan kantor Kecamatan Bandungan yang tak jauh dari lokasi pasar.

Pasar bersebelahan dengan Taman Wisata Bandungan Indah Waterpark and

Family Resort. Tapi orang lebih mengenalnya dengan sebutan Taman PJKA

Bandungan. Sebuah taman yang menyediakan kolam renang, arena bermain untuk

anak.

Peningkatan perkembangan pariwisata di Kabupaten Semarang membuat

banyak pengunjung atau wisatawan datang berkunjung ke Kabupaten Semarang

khususnya di Kecamatan Bandungan. Lokasinya yang terletak di kaki Gunung

Ungaran yang bersuasana sejuk dan memiliki pemandangan alam yang indah

membuat Kecamatan Bandungan menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan

untuk melepas kejenuhan setelah rutin beraktivitas (kerja), liburan bersama

keluarga, dan melakukan berbagai macam kegiatan, seperti: menginap di

hotel/resort, berenang, mendaki gunung, olahraga tenis, spa, aktivitas outdoor
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lain, gathering, ibadah, makan, dan menunggang kuda. Namun, untuk kegiatan

yang nyaman untuk umat muslim seperti tempat ibadah, restoran, kamar tidur dan

kamar mandi yang sesuai syariat islam masih sedikit. Syariat islam yang dimaksud

yaitu mengikuti kaidah islam seperti: menggunakan produk-produk halal dan aman

dikonsumsi pengunjung; menyediakan fasilitas ibadah yang layak dan nyaman

untuk bersuci; pengunjung dilarang membawa minuman beralkohol; menetapkan

batasan muhrim yang jelas; pelayanan yang ramah dan sopan; dan tidak ada suasana

hiburan maksiat.

Banyaknya objek wisata di Bandungan, membuat tingginya minat

wisatawan yang datang terus meningkat dan kebutuhan untuk penginapan yang

nyaman dan kekeluargaan juga meningkat. Terlebih lagi penginapan yang berbasis

syariah atau islami. Syariah atau syariat merupakan hukum islam atau aturan dalam

islam. Dari minat keinginan masyarakat untuk menginap atau menggunakan

akomodasi syariah (islami) timbul permasalahan di lapangan yaitu tidak adanya

resort, hotel atau villa yang berbasis syariah di Kecamatan Bandungan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk merancang sebuah resort yang

berbasis syariah di Bandungan.

I.3. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan yang muncul yaitu “bagaimana merancang sebuah

penginapan (resort) syariah di Bandungan” yang mampu mewadahi kegiatan

pengunjung berdasarkan syariat islam baik aturan di dalamnya maupun ruang-ruang di

dalamnya yang memisahkan hunian laki-laki dan perempuan, serta memisahkan

fasilitas seperti: restoran, tempat ibadah, dan kolam renang yang akan membuat

perbedaan dari resort konvensional lain di Kecamatan Bandungan.

I.4. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan yang ingin dicapai ialah:

 Merancang penginapan yang mampu mewadahi kegiatan pengunjung

berdasarkan syariat islam.

 Mewujudkan penginapan umum yang mengikuti aturan islam atau hukum

islam seperti memisahkan hunian laki-laki dan perempuan, serta

memisahkan antara fasilitas restoran, tempat ibadah, dan kolam renang.
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 Menghadirkan fasilitas yang tidak dimiliki oleh resort lain (konvensional)

di Bandungan.

Sasaran yang ingin dicapai ialah merencanakan sebuah hunian berupa resort

yang dapat memberikan layanan dan fasilitas sesuai dengan ajaran-ajaran islam dan

hukum islam serta mampu menunjang kenyamanan penggunanya.

I.5. LINGKUP PEMBAHASAN

Batasan pembahasan dalam laporan ini meliputi aspek-aspek disiplin ilmu

arsitektur sedangkan hal-hal lain diluar disiplin ilmu arsitektur hanya akan dibahas

secara garis besar dan diselaraskan dengan tujuan dan sasarannya.

I.6. KELUARAN/DESAIN YANG DIHASILKAN

Desain yang ingin dihasilkan yaitu sebuah bangunan resort dengan konsep

arsitektur kontemporer dan arsitektur islam yang memiliki berbagai macam fasilitas

penunjang yang islami, aman, dan nyaman dalam berekreasi bersama keluarga.

Penerapan arsitektur kontemporer yang diadaptasi dari lingkungan sekitar resort

yang berupa pegunungan, serta penerapan bangunan yang sesuai untuk daerah

tropis, mengikuti trend masa kini dan dilengkapi dengan berbagai dekorasi islam

(geometri islam) serta penataan ruang yang sesuai syariat islam.

I.7. METODE PEMBAHASAN

Metode yang digunakan adalah metode diksriptif dan kajian literatur yang

akan dijabarkan singkat sebagai berikut:

1. Diskriptif

Pengujian terhadap hipotesis-hipotesis dan dilakukan dengan melakukan

survey ke lapangan, melakukan wawancara baik kepada pihak terkait kemudian

melakukan observasi, mengumpulkan data, mencari referensi standar yang ada  dan

menentukan hasil.

2. Studi Literatur

Penggunaan studi literatur yang berasal dari buku-buku maupun website

yang berhubungan dengan syariah, resort, dan hukum islam atau aturan islam.
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3. Studi Lapangan

Melakukan survei lapangan di Kecamatan Bandungan untuk melihat

kondisi site dan survei terhadap tempat-tempat yang sekiranya dapat menambah

referensi dalam perencanaan dan perancangan arsitektur.

4. Perbandingan Data

Membandingkan data antara yang ada di lapangan dengan peraturan atau

standar yang ada dalam Data Arsitek maupun buku referensi arsitektur lain.

I.8. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan gambaran umum mengenai topik yang diangkat yaitu

syariah resort. Membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika laporan dari perancangan syariah

resort Bandungan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi tentang teori syariah dan dasar sumber data yang berkaitan

dengan resort yang merupakan jenis akomodasi sebagai topik yang dibahas untuk

mendasari penganalisaan masalah yang ada serta teori tentang desain arsitektur

islam dan arsitektur kontemporer sebagai dasar perencanaan bangunan.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN (DATA)

Gambaran umum berisi tentang tinjauan umum Kecamatan Bandungan, Kabupaten

Semarang, data sebaran aktifitas, penduduk dan lingkungan sosial, site dan gagasan

perancangan.

BAB IV ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN DAN

PERANCANGAN

Pada bab analisa pendekatan dan konsep perencanaan dan perancangan ini

membahas tentang analisa pendekatan, konsep perencanaan dan perancangan yang

berisi tentang analisa dan konsep site, ruang, penampilan arsitektur, struktur,

interior, eksterior dan sirkulasi.


