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KAWASAN WISATA KEBUN KOPI ALAMENDAH KECAMATAN 

RANCABALI KABUPATEN BANDUNG SEBAGAI SARANA EDUKASI 

DAN REKREASI 

 

Abstrak 

 

Bisnis kopi menjadi salah satu bidang yang sedang banyak digemari masyarakat. 

Indonesia terkenal memiliki berbagai produk specialty coffee yang khas dengan 

kualitas tinggi. Begitu pula di Kabupaten Bandung yang merupakan salah satu 

penyumbang kopi ekspor dari Indonesia dengan produknya Java Preanger. Namun 

apresiasi masyarakat mengenai specialty coffee sangatlah kurang. Selain itu produksi 

kopi di kabupaten Bandung tidak sebanding dengan permintaan ekspor yang tinggi. 

Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Bandung berencana mengembangkan sebuah 

wisata minat kopi untuk memperkenalkan keunikan kopi dari Kabupaten Bandung. 

Wisata minat kopi di tengah-tengah perkebunan kopi pilihan menjadi desain yang tetap 

menjaga kelestarian lingkungan. Dengan konsep edukasi dan rekreasi menyediakan 

fasilitas edukasi budidaya dan pengolahan kopi hingga menjadi produk serta fasilitas 

rekreasi alam. Lokasi terpilih berada di perkebunan kopi di kaki gunung patuha, Desa 

Alamendah Kecamatan Rancabali. Potensi wisata dapat dikembangkan dengan 

dukungan dari adanya Desa Wisata. Metode pembahasan dilakukan dengan observasi 

lapangan terkait lokasi serta studi literatur mengenai tanaman kopi. Konsep 

pembangunan kawasan wisata adalah menyatukan kegiatan wisata edukasi, rekreasi 

serta peningkatan produksi dan kualitas kopi, dengan pembangunan yang ramah 

lingkungan.  

Kata kunci: Kawasan Wisata, Agrowisata Kopi, Pembangunan Ramah Lingkungan 

 

Abstract 

 

Coffee is one the business field that favored by people recently. Indonesia has known 

by the various specialty coffee in high quality. Kabupaten Bandung is one of the coffee 

exporter with Java Preanger as their product. However, specialty coffee has a 

minimum appreciation from local people. Moreover, the production is not equal with 

the export’s needs. Therefore, the government is planning to make a tourism based on 

coffee to introduce uniqueness of the local coffee. With tourism facilities can increase 

people’s appreciations about that local product. Coffee tourism in the middle of coffee 

farm become a design choice and eco-friendly. The concept is education about 

cultivation and process of coffee with recreation facility ambience. The location is on 

the coffee farm on Mount Patuha’s foot, Alamendah village, Rancabali. Tourism of 

the site is able to developed with the support of the existence of tourism village. The 

used method is site observation and literature about coffee. Development concept from 

this tourism is to unite education, recreation, coffee production activities, with a 

friendly development.       

Keywords: Tourism, Coffee Agrotourism, Eco-Friendly Development        
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bisnis kopi saat ini menjadi sangat populer karena memiliki peluang besar juga 

daya saing yang tinggi dalam pemasaran nasional bahkan internasional. Banyak 

kedai-kedai kopi yang mulai dibuka, bahkan petani pun banyak yang beralih pada 

komoditas tanaman kopi. Komoditas perkebunan kopi di kabupaten Bandung 

memiliki nilai sejarah karena menjadi salah satu titik awal dikembangkannya 

tanaman kopi di Indonesia oleh Belanda yang behasil menghasilkan biji kopi 

berkualitas tinggi. Hal ini dikarenakan tanah dan iklim di tanah priangan ini cocok 

dengan kebutuhan tanaman kopi.  

Kualitas biji kopi dari kabupaten ini sendiri telah diakui oleh banyak negara 

penikmat kopi di dunia. Setelah mengikuti beberapa event dan kompetensi kopi di 

dunia, biji kopi dari kabupaten Bandung telah beberapa kali meraih prestasi seperti 

juara dunia dalam acara Specialty Coffee Association of America Expo di AS, 

kontes Kopi Specialty Indonesia ke-7 dari AEKI, serta Australian International 

Coffee Award. Karena hal tersebut permintaan ekspor kopi dari Kabupaten 

Bandung semakin meningkat. Namun pemenuhan kebutuhan ekspor ini belum bisa 

mengimbangi permintaan pasar. 

Pemerintah Daerah memiliki rencana untuk mengembangkan wisata untuk minat 

kopi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) telah mengajak pihak-pihak 

seperti media, travel agent, serta influencer untuk membantu memperkenalkan 

keunikan tanaman kopi dari Kabupaten Bandung kepada masyarakat. Pesona alam 

ini menjadi potensi Kabupaten Bandung dalam mengembangkan pariwisatanya. 

Kabupaten Bandung telah memiliki banyak tempat wisata, khususnya wisata alam, 

yang cukup populer dikunjungi turis domestik maupun mancanegara. 

Pengembangan wisata ini juga didukung dengan beberapa infrastruktur yang 

menyasar daerah Kabupaten Bandung diantaranya adanya jalur tol, jalur kereta api 

cepat Jakarta-Bandung, serta mulai beroperasinya Bandara Internasional Kertajati. 

Dengan adanya infrastruktur tersebut akan sangat memungkinkan jumlah 

pendatang akan semakin meningkat sehingga menuntut perkembangan suatu 

wilayah.  
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Wisata minat kopi pada perancangan ini untuk mendukung persoalan diatas dimana 

sejalan dengan program yang direncanakan pemerintah untuk mengenalkan kopi 

dari tanah priangan ke masyarakatnya. Desa Alamendah yang memiliki tingkat 

agribisnis tinggi pun menjadi pilihan pengembangan agrowisata. Dalam wisata ini 

dapat dikembangkan fasilitas-fasilitas yang mendukung rasa ingin tahu masyarakat 

terhadap kopi dari mulai awal pembibitan, perawatan, budi daya, hingga panen dan 

pengolahan sampai menjadi suatu produk. Masyarakat juga akan bisa mengetahui 

lebih jauh mengenai tanaman kopi ataupun hasil produksinya. Selain mendapat 

edukasi, masyarakat juga bisa sambil berekreasi yang terhindar dari hiruk pikuk 

lingkungan perkotaan. Dengan mengembangkan suatu wisata agrikultural bisa 

menambah devisa wilayah dan negara bukan hanya dari sector pariwisata, tetapi 

juga meningkatkan hasil produksi domestic yang juga dapat membantu memenuhi 

kebutuhan ekspor.   

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mengembangkan kawasan untuk mendukung sarana edukasi dan 

rekreasi terpadu wisata minat kopi? 

2. Bagaimana menerapkan desain kawasan yang ramah lingkungan?  

1.3 Tujuan 

1. Membuat kawasan wisata agro terpadu bagi peminat kopi untuk yang 

mendukung kegiatan edukasi dan rekreasi. 

2. Menerapkan desain fasilitas yang ramah lingkungan untuk menjaga kualitas 

lingkungan khas pegunungan. 

1.4 Lingkup Pembahasan 

1. Konsep perencanaan dan perancangan dari kawasan wisata untuk perkebunan 

kopi berkaitan dengan ketentuan dalam membangun wisata minat kopi. 

2. Penyediaan fasilitas yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman kopi yang 

baik serta untuk mendukung kegiatan edukasi dan rekreasi tanaman kopi 

3. Penerapan perencanaan desain kawasan yang ramah lingkungan. 
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2. METODE  

2.1 Metode Pengumpulan Data 

1. Studi Literatur 

Mencari data dengan menelaah berbagai literatur mulai dari isu-isu yang ada hingga 

data-data dan teori dari objek terkait dengan pembahasan yang akan dilaksanakan. 

2. Observasi Lapangan 

Mengadakan pengamatan langsung ke lapangan untuk mendapatkan data kondisi 

dari lokasi site dan kondisi lingkungan sekitarnya. Data yang diambil adalah 

kondisi fisik lokasi, luas lahan yang ada, serta fasilitas apa saja yang terdapat di 

sekitar lokasi.  

2.2 Metode Analisis Data 

Menguraikan dan menalaah permasalahan yang bisa didapatkan dari studi literatur 

dan kondisi lapangan yang kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan teori-teori 

terkait sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dalam bentuk konsep desain. 

2.3 Metode Sintesis 

Merupakan tahap penyusunan hasil analisis permasalahan yang merupakan 

pemecahan masalah dan pemberian solusi dalam bentuk kerangka konsep desain 

perancangan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Lokasi Perancangan 

Lokasi site berada Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, 

tepatnya pada jalur di lereng gunung patuha. Di jalur ini terdapat areal perkebunan 

kopi yang dijadikan potensi untuk agrowisata. 
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Gambar 1. Gambaran kondisi site 

Sumber: Dokumentasi penulis, 2019 

 

3.2 Gagasan Perancangan 

Berdasarkan tinjauan lokasi, Desa Alamendah memiliki potensi untuk 

dikembangkan wisata alamnya yaitu wisata perkebunan. Tanaman kopi menjadi 

pilihan minat wisata karena kopi memiliki dayasaing yang tinggi juga potensi yang 

besar di pasaran untuk dijadikan objek bisnis. Hal ini juga didukung dengan 

kemajuan agribisnis yang baik di Desa Alamendah. Wisatawan dapat melihat 

proses pembuatan kopi secara langsung serta ikut merasakan bagaimana proses 

budidaya kopi dari menanam, memetic,hingga pengolahan menjadi biji kopi. 

3.3 Analisis Dan Konsep Makro 

Lokasi perancangan berada di kaki Gunung Patuha yang termasuk dalam wilayah 

Desa Alamendah. Hubungan timbal balik antara objek perancangan dan desa wisata 

Alamendah dapat terjadi secara bertahap seiring berjalannya waktu. Desa 

Alamendah menarik arus wisatawan sehingga Lokasi perancangan wisata kopi juga 

terjangkau oleh wisatawan. Secara bertahap semakin ramainya objek wisata minat 

kopi ini maka kawasan desa wisata pun akan semakin berkembang termasuk 

penambahan fasilitas dan perbaikan infrastruktur. Begitu pula ekonomi masyarakat 

akan lebih berkembang dengan adanya peluang usaha di sekitar jalur wisata. 
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Gambar 2. Fasilitas penunjang di dekitar lokasi perancangan 

Sumber: Analisis penulis, 2019 

Akses pencapaian objek wisata perancangan adalah melalui kawasan desa wisata 

Alamendah. Untuk mencapai lokasi objek wisata minat kopi diperlukan waktu 

sekitar 20 menit dengan kendaraan pribadi. Gerbang masuk desa bisa langsung 

diakses melalui Jalan utama yaitu Jalan Ciwidey-Rancabali yang merupakan jalan 

provinsi.  

 

Gambar 3. Jalur Wisata terkait Lokasi Wisata Kopi 

Sumber: Analisis penulis, 2019 

3.4 Analisis Dan Konsep Messo 

3.1.1 Civitas dan aktivitas 

Wisata perkebunan ini memiliki keunikan dalam sistemnya karena di dalamnya 

terjadi pertemuan antara wisatawan yang ingin berekreasi dan mencari pengalaman 

edukasi baru, petani kopi yang melakukan budidaya tanaman kopi, peneliti yang 
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memantau perkembangan dan kualitas tanaman kopi, dan produsen yang 

mengembangkan produk-produk dari varietas kopi.  

3.1.2 Kebutuhan Ruang  

Kebutuhan ruang dikelompokan berdasarkan kelompok-kelompok kegiatan yang 

berkaitan. Hasilnya adalah sebagai berikut. 

1. Kegiatan Penerimaan 

a. Parkir 

b. Loket dan Informasi 

c. Shelter Pengarahan 

2. Wisata Edukasi Kopi 

a. Area pembibitan 

b. Kebun kopi 

c. Ruang pengolahan biji 

kopi 

d. Ruang produksi kopi 

e. Area penjemuran 

f. Rumah kompos 

3. Kegiatan Wisata Rekreasi 

a. Track pedestrian kebun 

kopi 

b. Area playground dan 

outbound 

c. Galeri kopi 

4. Fasilitas Pelayanan 

a. Aula 

b. Masjid 

c. Café dan Resto 

d. Toko oleh-oleh 

5. Pengelola 

a. Kantor pengelola 

b. Pusat penelitian 

6. Service dan Maintenance 

a. Keamanan 

b. Ruang genset 

c. Ruang CCTV 

d. Reservoir 

 

 

Tabel 1. Rekapitulasi Besaran Ruang seluruh Zonasi Kegiatan 

No. Nama Kegiatan Luasan 

1 Zona Inti Wisata Kopi 1.176,492 

2. Zona Pelayanan 2.269,495 

3. Zona Pengelola 183,7704 

4. Zona Service dan Maintenance  197,5 

Total Ruang 3.827,2574 

Sirkulasi 60% 2.296,3544 

TOTAL KESELURUHAN 6.123,61184 

Sumber: Analisis penulis, 2019 
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Luas keseluruhan site adalah sebesar 73.000 m2 sehingga berdasarkan rekpitulasi 

dari besaran ruang, besar lahan terbangun adalah 10,9% dengan RTH sebesar 

89.1% termasuk lahan perkebunan. 

3.1.3 Organisasi Ruang 

Kawasan wisata minat kopi ini dibagi ke dalam 5 zona yaitu zona edukasi, zona 

rekreasi, zona penerimaan, zona pelayanan, dan zona pengelola. 

 

Gambar 4. Hubungan ruang kegiatan edukasi 

Sumber: Analisis penulis, 2019 

3.1.4 Zonasi Penggunaan Lahan 

 

Gambar 5. Zonasi Berdasarkan Kelompok Ruang 

Sumber: Analisis penulis, 2019 
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a. Zona A: merupakan area penerimaan. Fasilitas yang terdapat di area 

penerimaan adalah tempat parkir, tempat informasi dan loket, serta shelter 

pengarahan awal. 

b. Zona B: merupakan kawasan edukasi pengolahan kopi pasca panen dan area 

pembibitan. Fasilitas yang disediakan adalah pengolahan pasca panen yang 

terdiri dari rumah pengolahan biji kopi, area penjemuran, serta rumah 

pengolahan kopi bubuk.  

c. Zona C: menjadi area pengelola dan penelitian. Terdapat kantor pengelola 

serta pusat penelitian untuk perkembangan dan uji kualitas produk.   

d. Zona D: merupakan exhibition area dimana terdapat galeri kopi  yang 

merupakan mini exhibition tentang kopi, aula untuk mengadakan event-event, 

serta amphitheater. 

e. Zona E: sebagai zona kegiatan pelayanan. Terdiri dari fasilitas masjid, toko 

oleh-oleh dan foodcourt, serta café and resto.  

f. Zona F: merupakan area rekreasi dan tempat bermain.  

g. Zona G: Zona ini menjadi zona penanaman kebun kopi dan tanaman 

pelindung.  

3.1.5 Analisis dan Pengolahan Kontur 

Kontur pada site memiliki tingkat kecuraman sekitar 8% – 15% atau pada sudut 6o 

– 9o.  

 

Gambar 6. Konsep pengolahan kontur 

Sumber: analisis penulis, 2019 
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Beberapa pengolahan yang akan dilakukan pada kontur yaitu pada area wisata 

edukasi di lakukan cut and fill di seluruh area untuk memudahkan penjemuran biji 

kopi di bagian outdoor. Kemudian pada tempat parkir juga dilakukan cut and fill 

serta di bagian penerimaan dibuat leveling tanah atau terasering serta penggunaan 

dinding penguat. 

Pada area kebun kopi diterapkan sistem contour farming, yaitu penenaman 

korizontal berdasarkan garis kontur. Hal ini untuk membantu menahan tanah 

sehingga dapat mencegah erosi. 

3.1.6 Sirkulasi dan Tata Massa 

Sirkulasi dalam kawasan site dibagi menjadi sirkulasi pedestrian, sirkulasi 

kendaraan pengunjung dan sirkulasi kendaraan wisata. Penataan kelompok 

bangunan tersebut dalam site adalah seperti berikut. 

 

Gambar 7. Konsep Sirkulasi Kawasan 

Sumber: Analisis penulis, 2019 

 

a. Sirkulasi kendaraan pengunjung atau bis hanya sampai area parkir di bagian 

depan site, sedangkan untuk knedaraan pengelola sampai tempat parkir 

pengelola yang dekat dengan kator pengelola. 

b. Sirkulasi kendaraan wisata dibuat untuk mengelilingi kebun kopi serta ke area 

fasilitas wisata.  
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c. Jalur pedestrian disediakan di dalam site untuk akses utama dalam mencapai 

setiap fasilitas.  

Pola penataan massa bangunan dibuat berdasarkan alur wisata kegiatan wisata 

dalam kawasan wisata. Bangunan diletakkan berdasarkan kelompok kegiatan yang 

telah ditentukan sehingga jalan utama menghubungkan setiap zona kelompok 

kegiatan ini. Bisa dibilang pola penataan sirkulasi antar zona menggunakan pola 

linier karena jalurnya mengikuti satu alur wisata. 

 

Gambar 8. Pola Tata Massa 

Sumber: Analisis Penulis, 2019 

3.1.7 Konsep Alur Wisata 

Track wisata dibagi ke dalam 3 alternatif yaitu: 

1. Track Wisata 1: Menggunakan mobil wisata menuju area produksi → Melihat 

pembibitan → Panen biji kopi → edukasi pengolahan pasca panen → area 

produksi kopi → area penelitian → berkeliling kebun dengan mobil wisata → 

free time (area rekreasi/istirahat) 
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2. Track Wisata 2: Berkeliling perkebunan kopi dengan mobil wisata → Proses 

pembibitan → Panen biji kopi → edukasi pengolahan pasca panen →  area 

penelitian → area pengolahan produk kopi → free time (area rekreaasi/istirahat) 

3. Track wisata 3: area pengolahan produk kopi → area penelitian → Berkeliling 

perkebunan kopi dengan mobil wisata → Proses pembibitan → Panen biji kopi 

→ edukasi pengolahan pasca panen → free time (area rekreasi/istirahat) 

3.2 Konsep Mikro 

Konsep massa mengadaptasi dari bentuk arsitektur tradisional sunda. Bentuk 

adaptasi yang diambil adalah adaptasi dari bentuk atap Julang Ngapak dan Badak 

Heauy serta penggunaan kolong sebagai jalur masuknya udara dan resapan air. 

Konsep bentuk bangunan dikembangkan dengan pendekatan dari alternatif bentuk-

bentuk dasar berikut.  

1. Rumah pengolahan dan rumah produksi kopi  

 

Gambar 9. Konsep bangunan pengolahan dan produksi kopi 

Sumber: Analisis Penulis, 2019 

2. Aula 

 

Gambar 10. Konsep bentuk Auditorium 

Sumber: Analisis Penulis, 2019 

  



13 

 

3. Galeri Kopi dan Toko Oleh-Oleh 

 

Gambar 11. Konsep variasi bentuk Galeri dan Toko oleh-oleh 

Sumber: Analisis Penulis, 2019 

4. Café 

 

Gambar 12. Konsep bentuk dan bangunan café 

Sumber: Analisis Penulis, 2019 
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4. PENUTUP 

Kawasan wisata edukasi dan rekreasi tanaman kopi di Desa Alamendah Kecamatan 

Rancabali Kabupaten Bandung ini menjadi solusi perancangan dalam mengenalkan 

produk kopi dari Kabupaten Bandung ke masyarakat serta membantu pengembangan 

pariwisata daerah. Kawasan ini sangat berhubungan erat dengan Desa Wisata 

Alamendah yang ada di dekatnya. Perancangan kawasan menggunakan konsep ramah 

lingkungan untuk menjaga kondisi alam sekitarnya serta menerapkan sistem teknologi 

dalam pertanian sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas produksi kopi. 
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