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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Pengertian Judul 

Judul laporan Studio Konsep Perancangan Arsitektur yang dipilih ialah 

KEMUNING “TEA HOUSE” RESORT, LOUNGE AND RESTO. Untuk mengetahui 

pengertian dan definisi dari judul tersebut akan diuraikan pengertian maupun penjabaran 

singkat dari setiap rangkaian kata yang digunakan untuk menyusun judul laporan. 

Kemuning adalah tempat dimana banyak perkebunan teh, yang tepatnya berada 

di Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah. Perkebunan ini menjadi destinasi wisata 

kebun teh di kabupaten Karanganyar. Lokasi perkebunan ini berada pada ketinggian 

antara 800 hingga 1.540 mdpl dengan total luas areanya sekitar 437 hektar. 

Tea House dapat diartikan sebagai rumah untuk minum teh (terutama Asia) atau 

tempat minum teh (juga ruang teh) adalah tempat yang terutama menyajikan teh dan 

minuman ringan lainnya. Ruang teh mungkin merupakan ruang yang disisihkan di 

sebuah hotel terutama untuk menyajikan teh sore, atau mungkin sebuah usaha yang 

hanya menyajikan teh krim. Meskipun fungsi kedai teh dapat bervariasi sesuai dengan 

keadaan atau negara, kedai teh sering berfungsi sebagai pusat interaksi sosial, seperti 

kedai kopi. 

Resort adalah sebuah kawasan yang terencana yang tidak hanya sekedar untuk 

menginap tetapi juga istirahat dan rekreasi (Gee, 1988). Menurut Hornby (1974) resort 

adalah tempat wisata atau rekreasi yang sering dikunjungi orang dimana pengunjung 

dating untuk menikmati potensi alamnya. 

Lounge berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki 

kesimpulan arti yaitu ruang / tempat untuk beristirahat dan bersantai. 

Resto adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial, 

yang menyelenggarakan. Pelayanan dengan baik kepada semua tamunya baik berupa 

makan maupun minum. Restoran ada yang berlokasi dalam suatu hotel, kantor maupun 

pabrik, dan banyak juga yang berdiri sendiri di luar bangunan itu. 

Arsitektur Kontekstual merupakan suatu perencanaan dan perancangan 

arsitektur, yang memperhatikan permasalahan kontinuitas visual antar bangunan baru 

dengan nuansa lingkungan yang ada di sekitarnya dan melakukan studi terhadap 

kesulitan-kesulitan yang timbul dalam menciptakan keserasian antar bangunan yang 

berbeda jaman dan gaya, dalam suatu lokasi yang berdekatan (Brolin, 1980).  
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Berdasarkan uraian kata diatas, maka judul Kemuning “Tea House” adalah 

fasilitas utama wisata yang akan di desain pada tugas akhir yang mana bangunan tersebut 

akan berfungsi sebagai lounge, resort and resto dengan pendekatan Kontekstual 

merupakan suatu upaya untuk menyediakan fasilitas utama wisata dalam aspek 

penginapan dan restoran di area Kebun Teh Kemuning yang mengoptimalkan daya tarik 

lingkungan sekitar dengan mengaitkan bangunan baru dengan lingkungan sekitar. 

 

1.2 Latar Belakang 

1.2.1 Gambaran Umum Kabupaten Karanganyar 

Kabupaten Karanganyar terdiri atas 17 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 

desa dan kelurahan. Luas Kabupaten Karanganyar adalah 77.378,64 Ha. Letak 

Kabupaten Karanganyar secara astronomis terletak antara antara 110˚40”- 110˚ 70” 

Bujur Timur dan 70˚ 28”-7˚ 46” Lintang Selatan. Ketinggian rata-rata 511 meter di atas 

permukaan laut serta mempunyai iklim tropis dengan temperatur 22˚-31˚derajat celcius. 

Rata-rata ketinggian di wilayah Kabupaten Karanganyar berada di atas permukaan laut 

yakni sebesar 511 m, adapun wilayah terendah di Kabupaten Karanganyar berada di 

Kecamatan Kebakkramat yang hanya 80 m dan wilayah tertinggi berada di Kecamatan 

Tawangmangu yang ketinggiannya mencapai 2.000 m diatas permukaan laut. 

Kabupaten Karanganyar memiliki sejumlah tempat bersejarah dan alam yang 

khas (terutama pegunungan) sebagai objek wisata. Di Kabupaten Karanganyar terdapat 

Gambar 1. Peta Administrasi Karanganyar 
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Candi Sukuh, Candi Cetho, di dekat puncak Gunung Lawu juga ditemukan susunan 

batuan yang diduga berasal dari peninggalan zaman pra-Hindu (megalitikum). 

Wisatawan Mancanegara mulai melirik sejumlah objek wisata di Kabupaten 

Karanganyar. Hampir setiap tahunya jumlah wisatawan mancanegara yang dating ke 

Karanganyar mencapai 12.000 orang. Wisatawan tersebut berasal dari Jepang, Australia, 

serta Singapura. Dari beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Karanganyar, yang 

paling banyak diminati oleh wisatawan mancanegara adalah Candi Sukuh dan Candi 

Cetho yang terletak di Kecamatan Ngargoyoso, Kelurahan Kemuning. Dalam tahun 

2018 saja tercatat 3,133 wisatawan mancanegara yang mengunjungi Candi Cetho dan 

tercatat sejumlah 4,007 wisatawan mancanegara yang mengunjungi Candi Sukuh. 

1.2.2 Gambaran Umum Wilayah Perkebunan Teh Kemuning 

Perkebunan Teh Kemuning berada di Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah 

atau sekitar 10 kilometer timur laut dari jalur utama Solo-Tawangmangu. Perkebunan 

teh ini merupakan salah satu tujuan wisata di Jawa Tengah yang berada di kabupaten 

karanganyar. Pesona alam pegunungannya masih asri, Udara sejuk dengan suhu rata-rata 

21,5 derajat celcius. Lokasi tepat perkebunan ini ada di 11,10-11,250 BT dan 7,40-7,60 

LS. Ketinggian tempatnya bervariasi antara 800 hingga 1.540 meter di atas permukaan 

laut dengen kelembaban berkisar 60 – 80 persen dengan penyinaran matahari hanya 40 

– 55 persen. 

Untuk mencapai kawasan ini dapat menggunakan transportasi umum berupa bus 

dan ojek yang akan berhenti di terminal Kemuning, selain itu juga ada fasilitas umum 

lain yang telah tersedia di kawasan Kemuning yaitu Rumah Sakit, Bank BRI, ruko, balai 

Gambar 2. Peta RTRW Kab. Ngargoyoso 
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desa (kantor kelurahan), pasar tradisional Kemuning, penjual kaki lima dan toko di area 

terminal Kemuning, restoran dan rumah makan, penginapan warga yang disewakan 

(namun belum dikembangkan), lapangan dan sekolah (SD).  

Kecamatan Ngargoyoso terkenal dengan perkebunan teh peninggalan penjajahan 

Belanda tepatnya di kawasan Kemuning. Kawasan Kemuning yang terletak diantara 

Candi Sukuh dan Candi Cetho yang merupakan tempat wisata favorit bagi wisatawan 

mancanegara di Karanganyar karena kaya akan nilai sejarah. Perkebunan Teh Kemuning 

juga punya pesona tersendiri yang menyajikan pemandangan yang indah. Memasuki area 

ini mata akan dimanjakan dengan pemandangan hijau sepanjang perkebunan dan akan 

menemukan sensasi kenyamanan yang luar biasa pada indra penglihatan kita. 

Perkebunan Teh Kemuning berada di sekitar Gunung Lawu. Lokasi perkebunan ini 

berada pada ketinggian antara 800 hingga 1.540 mdpl dengan total luas areanya sekitar 

437 hektar. View perkebunan teh dapat dilihat bebas dari area objek wisata Candi yang 

terdapat di Kemuning. 

Selain kawasan perkebunan teh, Candi Cetho dan Candi Sukuh, Ngargoyoso juga 

memiliki wisata pendukung lain yaitu Kampung Karet, Agrowisata Pembibitan Sayur, 

Air Terjun Jumog, Air Terjun Parang Ijo, Bumi Perkemahan Segoro Gunung, 

Paralayang, dan Lapangan Perkemahan Gadungan. Aktivitas pengunjung yang 

berkunjung ke Kemuning hanya sekedar melepas penat dengan menikmati pemandangan 

perkebunan teh, pegunungan serta berkuliner, hal ini disebabkan karena kurangnya 

fasilitas penginapan guna mewadahi para wisatawan yang berkunjung ke Kemuning. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut, maka ditemukan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana merencanakan penginapan sebagai fasilitas utama dari kawasan wisata 

Perkebunan Teh Kemuning yang sesuai dengan objek wisata yang ada di Kemuning? 

2. Bagaimana cara memakimalkan desain bangunan dengan pendekatan Arsitektur 

Kontekstual? 
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1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

Dari rumusan masalah diatas, dapat diambil dua tujuan sebagai berikut : 

1. Merencanakan, merancang dan menyusun konsep fasilitas penginapan 

berupa resort and lounge yang didukung dengan restoran dan toko souvenirs, 

sehingga dapat memberikan fasilitas pendukung wiasta yang komplit kepada 

pengunjung. 

2. Merencanakan dan merancang desain dari bangunan yang berfungsi sebagai 

fasilitas utama wisata dengan pendekatan Kontekstual supaya dapat 

mengoptimalkan daya tarik lingkungan sekitar dengan mengaitkan bangunan 

baru dengan lingkungan sekitar. 

1.4.2 Sasaran 

Mendapatkan konsep bangunan penginapan dengan fasilitas yang lengkap yang 

berfungsi sebagai fasilitas utama dari objek wisata yang cocok dengan wilayah 

Perkebunan Teh Kemuning. 

 

1.5 Batasan dan Lingkup Pembahasan 

1.5.1 Batasan 

Perencanaan dan perancangan penginapan dengan fasilitas pendukung berupa 

restoran, toko souvenirs. Perencanaan dan perancangan bangunan sesuai aspek arsitektur 

dengan menggunakan konsep arsitektur kontekstual yang juga mengacu pada landscape 

yang sudah ada. 

1.5.2 Lingkup Pembahasan 

Pembahasan meliputi perencanaan dan perancangan penginapan dengan fasilitas 

pendukung berupa restoran, dan toko souvenirs dengan konsep arsitektur kontekstual 

lingkungan. 

 

1.6 Keluaran 

Menyediakan fasilitas penginapan yang didukung dengan resoran dan toko 

souvenirs untuk para pengunjung Perkebunan Teh Kemuning dan objek wisata di 

sekitarnya. 
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1.7 Metode Pembahasan 

Metode yang digunakan adalah metode observasi dan kajian literatur, yang akan 

dijabarkan singkat sebagai berikut : 

a. Observasi 

Pengumpulan data dengan cara mengamati, meneliti atau mengukur kejadian 

yang sedang berlangsung. Dengan cara ini data yang diperoleh adalah data 

fakta dan actual, dalam artian data yang dikumpulkan diperoleh pada saat 

peristiwa berlangsung. (Endar Sugiarto dan Kusmayadi, 2000) 

b. Studi Literatur 

Penggunaan studi literature yaitu usaha mengumpulkan data dari leteratur 

seperti buku, jurnal, laporan yang berkaitan dengan judul laporan. 

c. Studi Lapangan 

Melakukan survey lapangan untuk melihat kondisi site yang ada dilapangan 

dan survey terhadap tempat-tempat yang sekiranya dapat menambah refrensi 

dalam perencanaan. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Pada Studio Konsep Perancangan Arsitektur akan dibahas mengenai Kemuning 

“Tea House” Resort, Lounge and Resto terdapat beberapa sistematika penulisan yaitu : 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang permasalahan , tinjauan dan sasaran dan lingkup 

pembahasan yang berkaitan dengan Kemuning “Tea House” Resort, Lounge and Resto. 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang dasar-dasar dan teori-teori yang berhubungan dengan objek yang 

akan diteliti berupa materi mengenenai Kemuning “Tea House” Resort, Lounge and 

Resto. Tinjauan tentang konsep arsitektur, tinjauan organisasi ruang, tinjauan fungsi 

ruang penginapan, resto dan sarana lainya yang mendukung aktivitas yang akan 

diwadahi serta teori tentang Arsitektur Kontekstual. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAMBARAN UMUM PERENCANAAN 

Gambaran umum lokasi dan gambaran umum perencanaan berisi tentang analisa 

lokasi site yaitu Kecamatan Kemuning, Kabupaten Karanganyar yang berisi altenatif site 

dan kriteria pemilihan site. 

BAB IV 

ANALISIS PENDEKATAN  DAN KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 

Pada bagian ini akan mengemukakan terhadap hasil Analisa dan menyelesaikan 

gagasan gagasan yang akan diwujudakan dalam gambar teknis


