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MOUNTAIN RESORT DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR 

BERKELANJUTAN DI KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN 

KARANGANYAR 

Abstrak 

Karanganyar merupakan provinsi di Indonesia yang cukup mampu menarik banyak 

wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara datang dan berkunjung 

menikmati keindahan alam untuk mempelajari adat dan budaya Jawa. Dan kawasan dari 

Kabupaten Karangayar yang menarik di kunjungi adalah bagian yang berada pada kaki 

gunung Lawu. Komponen penting dalam sektor pariwisata adalah tersedianya akomodasi 

yang variatif dari segi standart dan tentunya nyaman. Sedangkan Tingkat Penghunian Kamar 

(TPK) hotel di Kabupaten Karanganyar juga bertambah yaitu dari 26,87 persen tahun 2016 

menjadi 35,89 persen pada tahun 2017. Demikian dengan Tingkat Pemakaian Tempat Tidur 

(TPTT) yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu dari 26,87 persen 

di tahun 2016 menjadi 35,89 persen di tahun 2017. sementara itu, selama tahun 2017 terdapat 

tamu mancanegara yang menginap dengan rata-rata menginap 1.28 malam. Dan tamu 

domestik dengan rata-rata menginap selama 1.15 malam. Sarana dan prasarana yang 

memadai merupakan salah satu instrument yang penting dalam kebutuhan pariwisata. Hal 

ini menimbulkan permasalahan rendahnya angka tingkat penghunian kamar di kabupaten 

Karanganyar sangat rendah yaitu tercatat di tahun 2017 35,89 %, angka ini diperparah 

denagn rendahnya rata-rata menginap wisatawan yang kurang dari 2 malam. Tujuan 

Perancangan yaitu untuk mendesain Resort di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten 

Karanganyar, untuk meningkatkan minat wisatawan untuk menginap di kawasan wisata di 

kabupaten Karanganyar dan mampu memaksimalkan potensi site yang ada. Sasaran 

Perancangan resort di kawasan Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar ini adalah 

mampu menerapkan konsep sustainable architecture pada perancangan mountain resort. 

Metode pembahasan yang diterapkan pada penulisan ini adalah metode deskriptif, yaitu 

dengan mengadakan pengumpulan data. Pengumpulan data ini di tempuh melalui studi 

pustaka dan studi banding, untuk kemudian dianalisa dan dilakukan suatu pendekatan yang 

menjadi dasar penyusunan konsep program perencanaan dan perancangan. Hasil dari 

penelitian menunjukan kawasan site yang berada di Kecamatan Ngargoyosso Kabupaten 

Karanganyar memenuhi kriteria dan potensi yang mendukung untuk dibangun resort. 

Kata kunci : Akomodasi, Resort, Sustainable Architecture, Mountain. 

Abstract 

Karanganyar is a province in Indonesia that is quite able to attract many tourists both 

domestic and foreign tourists to come and visit to enjoy the natural beauty to learn Javanese 

customs and culture. And the area of Karangayar Regency that is interesting to visit is the 

part that is at the foot of Mount Lawu. An important component in the tourism sector is the 

availability of varied accommodation in terms of standards and of course comfortable. While 
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the Room Occupancy Rate (TPK) of hotels in Karanganyar Regency also increased, namely 

from 26.87 percent in 2016 to 35.89 percent in 2017. Likewise with the Rate of Use of Beds 

(TPTT) which increased compared to the previous year ie from 26.87 percent in 2016 to 

35.89 percent in 2017. Meanwhile, during 2017 there were foreign guests staying with an 

average stay of 1.28 nights. And domestic guests with an average stay of 1.15 nights. 

Adequate facilities and infrastructure are some of the important instruments in tourism 

needs. This raises the problem of low room occupancy rates in Karanganyar district, which 

is very low, recorded in 2017 at 35.89%, this figure is compounded by the low average stay 

of tourists who stay less than 2 nights. The purpose of the design is to design a resort in 

Ngargoyoso District, Karanganyar Regency, to increase the interest of tourists to stay in the 

tourist area in the Karanganyar district and be able to maximize the potential of existing 

sites. The goal of designing the resort in the Ngargoyoso Subdistrict of Karanganyar 

Regency is to be able to apply the concept of sustainable architecture to mountain resort 

design. The discussion method applied in this paper is descriptive, namely by conducting 

data collection. This data collection is carried out through literature and comparative studies, 

to then be analyzed and carried out an approach that is the basis for the preparation of the 

concept of planning and design programs. The results of the study show that the site area in 

Ngargoyosso Subdistrict Karanganyar Regency meets the criteria and potential that supports 

resort development. 

Keywords: Accommodation, Resort, Sustainable Architecture, Mountain. 

1. PENDAHULUAN

Bidang pariwisata di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan hal ini di 

sebabkan banyaknya tempat wisata baru di Indonesia serta peningkatan kualitas layanan 

dalam pariwisata. Hal ini merupakan wujud nyata dari peran pemerintah dalam 

meningkatkan kualitas di sektor pariwisata. .beberapa terobosan penting telah dilakukan 

pemerintah dalam peningkatan kulitas industry pariwisata, diantara lain denan 

disediakannya fasilitas akomodasi yang memadai , promosi potensi kebudayaan daerah, 

diberlakukannya bebas visa ke sejumlah negara, serta perbaikan dan pengembangan 

destinasi wisata baru. Karanganyar merupakan provinsi di Indonesia yang cukup mampu menarik banyak 

wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara datang dan berkunjung 

menikmati keindahan alam untuk mempelajari adat dan budaya Jawa. Dan kawasan dari 
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Kabupaten Karangayar yang menarik di kunjungi adalah bagian yang berada pada kaki 

gunung Lawu. 

Peranan pariwisata di Jawa Tengah sangat berpengaruh dalam kegiatan ekonomi, 

disamping sebagai sumber perolehan devisa, juga memperluas lapangan pekerjaan, 

mendorong pembangunan suatu daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat serta 

melestarikan atau memperkenalkan adat dan budaya suatu daerah. Keberadaan objek wisata 

saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dilihat dari tingginya tingkat  mobilitas kegiatan 

dalam berbagai bidang, sehingga perlu adanya kebutuhan akan istirahat dan hiburan. 

Salah satu objek wisata yang menarik perhatian di Jawa Tengah adalah Kabupaten 

karanganyar tepatnya Kecamatan Ngargoyoso sekitar 10 km dari pusat kota Karanganyar 

letaknya yang berada di lereng gunung Lawu membuat kecamatan Ngargoyoso di anugrahi 

keidahan alam yang mampu menarik kunjungan wisatawan. Wisata alam yang terdapat pada 

kecamatan Ngargoyoso menawarkan beragam aktifitas wisata alam mulai dari wisata 

agrikultur, wisata olahraga air. Potensi wisata ini harusnya bisa dimaksimalkan agar mampu 

memberikan dampak perekonomian warga setampat. 

Statistik Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangayar 2017 

menunjukkan Jumlah kunjungan pariwisata mengalami penurunan yaitu 1.194.171 

wisatawan dengan rincian wisatawan mancanegara sebanyak 8.742 orang dan wisatawan 

domestik sebanyak 1.185.429 orang dari sebelumnya ditahun 2016 sebanyak 1.532.925 

orang. Akan tetapi kunjunagan wisata di Kabupaten Karanganganyar Selalu tembus di angka 

1 juta kunjungan setiap tahunnya, tahun 2015 dikunjunggi 1.138.112 orang dan sebelumnya 

tahun 2014 dikunjunggi sebanyak 1.124.657 orang. Sayangnya konsistensi kunjunagan 

tersebut tidak disertai dengan pengembangan sarana penginapan dan wisata yang memadai 

untuk mendongkrak kunjungan wisata di Kabupaten karanganyar. 

(http://disparpora.karangayarkab.go.id) 

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel di Kabupaten Karanganyar juga bertambah 

yaitu dari 26,87 persen tahun 2016 menjadi 35,89 persen pada tahun 2017. Demikian dengan 

Tingkat Pemakaian Tempat Tidur (TPTT) yang mengalami peningkatan dibanding tahun 

sebelumnya yaitu dari 26,87 persen di tahun 2016 menjadi 35,89 persen di tahun 2017. 
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sementara itu, selama tahun 2017 terdapat tamu mancanegara yang menginap dengan rata-

rata menginap 1.28 malam. Dan tamu domestik dengan rata-rata menginap selama 1.15 

malam. (BPS Kabupaten Karanganyar Tahun 2017). Rendahnya rata-rata menginap 

wisatawan yang berkunjung ke kabupaten Karanganyar disinyalir karena ketersediaan 

akomodasi yang kuurang pilihan variasi membuat sebagian pelancong memilih menginap di 

kota tetangga yaitu kota Surakarta. 

Komponen penting dalam sektor pariwisata adalah tersedianya akomodasi yang 

variative dari segi standart dan tentunya nyaman. Sarana dan prasarana yang memadai 

merupakan salah satu instrument yang penting dalam kebutuhan pariwisata .Untuk mengisi 

pasar akomodasi di pasar pariwisata di Indonesia salah satunya adalah resort, resort sangat 

cocok dikembangkan di wilayah nusantara karena Indonesia terletak di kawasan tropis dan 

memiliki beragam lanskap dari pantai yang eksotis atau pun kawasan pegunungan yang asri. 

Adanya resort yang memadai diharapkan menjadi daya tarik . 

Kecamatan Ngargoyoso memiliki tipikal topografi yang berkontur oleh sebab itu 

pembangunan di kawasan kecamatan Ngargoyoso harus diperhatiakn dari kemungkinan 

kelonsoran karena resiko yang ada, pemilihan struktur kontruksi dan pengolahan desain site 

agar diperhatiakan. Kawasan Kecamatan Ngargoyoso memiliki 2.775,98 Ha taman hutan 

rakyat. Jadi karena hal tersebut pembanguan di kawasan kecamatan Ngargoyoso 

dipertimbangkan menerapkan sustainable architecture. konsep mempertahankan sumber 

daya alam agar bertahan lebih lama, yang dikaitkan dengan umur potensi vital sumber daya 

alam dan lingkungan ekologis manusia, seperti sistem iklim planet, sistem pertanian, industri, 

kehutanan, dan tentu saja arsitektur. Menurut Ardiani Y.M, 2015: 137 tujuan arsitektur 

berkelanjutan adalah menggunakan sumber daya alam dengan lebih efisien dan mengurangi 

dampak negative bangunan terhadap lingkungan sekitarnya. 

Rendahnya angka tingkat penghunian kamar di kabupaten Karanganyar sangat 

rendah yaitu tercatat di tahun 2017 35,89 %, angka ini diperparah denagn rendahnya rata-

rata menginap wisatawan yang kurang dari 2 malam. Hal ini disinyalir karena ketersediaan 

akomodasi di kabupaten Karanganyar masih belum menjangkau kebutuhan para wisatawan, 
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karena pada realitanya sebagian wisatawan yang datang dari luar kota, masih lebih memilih 

menginap di Kota tetangga yaitu kota Surakarta. 

Tujuan Perancangan yaitu untuk mendesain Resort di Kecamatan Ngargoyoso, 

Kabupaten Karanganyar, untuk meningkatkan minat wisatawan untuk menginap di kawasan 

wisata di kabupaten Karanganyar dan mampu memaksimalkan potensi site yang ada. Sasaran 

Perancangan resort di kawasan Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar ini adalah 

mampu menerapkan konsep susutainable architecture pada perancangan mountain resort. 

2. METODE

Metode pembahasan yang diterapkan pada penulisan ini adalah metode deskriptif, yaitu 

dengan mengadakan pengumpulan data. Pengumpulan data ini di tempuh melalui studi 

pustaka dan studi banding, untuk kemudian dianalisa dan dilakukan suatu pendekatan yang 

menjadi dasar penyusunan konsep program perencanaan dan perancangan. Tahap 

pengumpulan data yang dimaksud dilakukan melalui : 

A. Studi literature : Analisis standart fasilitas resort sebagai alternatif pilihan akomodasi 

dan sarana relaksasi atau hiburan besrta didalamnya akan di bahas fasilitas 

pendukungnya untuk dapat mengetahui dan mengklasifikasikan kegiatan resort dengan 

bantuan studi banding untuk memperoleh data mengenai standar yang akan terapkan 

.Pada tahap ini penulis mengambil studi literatur dari : 

a. Buku perpustakaan dan buku yang berkaitan dengan rumusan masalah dan disiplin

ilmu yang berkaitan, spesifikasi, karakteristik resort, serta aspek arsitektural yang

dapat di jadikan landasan dalam proses perancangan dan perencanaan.

b. Jurnal  yang berkaitan dengan kebutuhan informasi.

c. Browsing data-data yang terkait dengan judul melalui internet.

B. Survey lapangan : Melaksanakan survey dengan melakukan pengamatan langsung dan 

wawancara dengan pihak-pihak yang kompeten untuk memberi gambaran kebutuhan 

resort  yang dapat di jadikan acuan dalam menyusun konsep perencanaan fisik bangunan. 

Pada tahap penulis mengambil data-data kualitatif maupun kuantitatif. 



6 

C. Studi banding : Melakukan perbandingan terhadap hasil-hasil observasi yang dilakukan 

pada beberapa bangunan yang berfungsi sama untuk kepentingan analisis dan kriteria 

yang akan diterapkan pada resort. 

D. Analisa data : Menganalisa atau mengolah data yang telah di dapat agar bisa menunjang 

dalam usaha perencanaan selanjutnya. 

E. Penyajian data : penyajian dilakukan dalam bentuk laporan perencanaan, desain gambar, 

maket dan banner. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Umum Resort 

Resort adalah tempat untuk relaksasi dan rekreasi, menarik penggunjung untuk berlibur. 

Resort juga dapat dikatakan juga sebagai tempat atau bangunan komersial yang dioperasikan 

oleh suatu perusahaan. Resort sendiri menyediakan banyak keinginan pengunjung, seperti 

makanan, minuman, penginapan, olahraga, hiburan dan perbelanjaan. Dari beberapa 

pendapat ahli di dijelaskan bahwa resort adalah sebagai berikut yaitu, Coltmant (1895:95) 

mengungkapkan bahwa resort yang banyak dijumpai pada daerah tujuan tidak lagi 

diperuntukan bagi orang-orang yang singgah untuk sementara. 

Menurut Dirjen Pariwisata (1988:13) resort adalah suatu perubahan tempat tinggal 

untuk seseorang diluar tempat tinggalnya dengan tujuan antara lain untuk mendapati 

kesegaran jiwa dan raga serta hasrat ingin mengetahui sesuatu. Dapat juga dikaitkan dengan 

kegiatan yang berkaitan dengan olahraga, kesehatan, konvensi, keagamaan serta keperluan 

usaha lainnya. 

Menurut Nyoman S Pendit (1999) resort adalah sebuah tempat menginap dimana 

mempunyai fasilitas khusus untuk kegiatan bersantai dan berolah raga seperti tennis, golf, 

spa, tracking, dan jogging, bagian concierge berpengalaman dan mengetahui betul 

lingkungan resort, bila ada tamu yang mau hitch-hiking berkeliling sambil menikmati 

keindahan alam sekitar resort ini. Resort menurut Chuck Y. Gee (1988)  adalah sebuah 
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kawasan yang terrencana yang tidak hanya sekedar untuk menginap tetapi juga untuk 

istirahat dan rekreasi.  

Menurut A.S Hornby (1974) resort adalah tempat wisata atau rekreasi yang sering 

dikunjungi orang dimana pengunjung datang untuk menikmati potensi alamnya. Resort juga 

dapat diartikan sebagai sebuah jasa pariwisata yang setidaknya didalamnya terdapat lima 

jenis pelayanan yaitu akomodasi, pelayanan makanan dan minuman, hiburan, outlet 

penjualan, dan fasilitas rekreaasi (O’Shannessy et al., 2001:5). Adapun pasar dari usaha 

resort yaitu pasangan (couples), keluarga (families), pasangan yang berbulan madu 

(honeymoon couples), dan individu (single) (O’Shannessy et al., 2001:5). 

3.2 Pengolahan Lahan Berkontur 

Hunian di atas tanah tidak rata memiliki keunikan dibandingkan dengan rumah berlantai satu 

(tanpa lantai atas), yang berada di atas tanah tidak berkontur. Rumah berlantai satu memang 

tidak meletihkan karena tidak ada tangga yang setiap saat akan mengantarkan tubuh kita dari 

lantai satu ke lantai yang lain. Keunikan lain yang tidak di dapat lahan datar adalah 

pemandangannya. Pada lahan ini muka bangunan akan dapat terbentuk menjadi dua sisi view 

yang dihasilkan jauh lebih menarik. Meskipu demikian tidak semua lerengan layak untuk di 

bangun. Kota dengan topografi berkontur membentuk punggung gunung dan lembah sangat 

mengguntungkan. Dengan syarat minimal 20% luas wilayah kota menjadi taman dan hutan 

kota Frick, Heinze 2003.  

3.3 Tinjauan Sustainable Arsitektur (Arsitektur Berkelanjutan) 

3.3.1 Sustainable Development 

Sustainable Development atau pembangunan berkejanjutan adalah suatu upaya 

pengembangan suatu wilayah dengan mempertimbangkan aspek lingkungan. Menurut 

Ardiani Y.M, (2015:15) Sustainable Development adalah pola pembangunan di mana 

penggunaan sumber daya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia sambil 

menjaga keberadaan lingkungan hidup Untuk mencapainya kita membutuhkan equity, 
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atau kata lain keseimbangan. Hal ini dapat diperoleh denagn cara mengubah 

memperbeiki perilaku manusia, dan menjaga perilaku manusia dengan alam. 

3.3.2 Sustainable Archotecture 

Sustatinable Architecture atau arsitektur berkelanjutan dalam Bahasa Indonesia adalah 

sebuah konsep yang  mendukung berkelanjutan lingkungan, yaitu konsep 

mempertahankan sumber daya alam agar bertahan lebih lama, yang dikaitkan dengan 

umur potensi vital sumber daya alam dan lingkungan ekologis manusia, seperti sistem 

iklim planet, sistem pertanian, industri, kehutanan, dan tentu saja arsitektur. Kerusakan 

alam akibat eksploitasi sumber daya alam telah mencapai taraf pengrusakan secara 

global, sehingga lambat tetapi pasti, bumi akan semakin kehilangan potensinya untuk 

mendukung kehidupan manusia, akibat dari berbagai eksploitasi terhadap alam tersebut. 

Sustainable lebih sebagai cara untuk mempengaruhi segala sesuatu agar mengetahui 

bahwa hal pertama yang harus dipertimbangkan dalam mendesain adalah lingkungan 

dan global. 

 Menurut Steele J, 1997 dalam bukunya yang berjudul Sustainable Architecture, 

menjelaskan pengertian arsitektur berkelanjutan adalah arsitektur yang memenuhi 

kebutuhan saat ini tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang dalam 

memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Kebutuhan itu berbeda dari satu masyarakat ke 

masyarakat lain, dari satu kawasan ke kawasan lain, dan paling baik bila ditentukan oleh 

masyarakat terkait. 

3.4 Studi Preseden 

Studi literatur dilakukan pada beberapa resort yang mempunyai karakteristik serta kemiripan 

langkap sekitar, data tersebut dikumpulkan dan dikaji sebagai pembanding secara umum dari 

beberapa aspek      yaitu : Lokasi sekitar, kondisi alam dan sosial budaya, Fasilitas akomodasi, 

Fasilitas penunjang, Fasilitas rekreasi, Rencana tapak, Tata unit/sirkulasi, Lansekap, Bentuk 

dan penampilan, serta Tata ruang/denah. 
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3.4.1 Four Season Resort at Sayan 

Dipilih sebagai hotel nomor 1 di dunia oleh Travel + Leisure pada tahun 2018, Four 

Seasons Resort Sayan mencakup kebudayaan dan lanskap Bali dengan cara terbaik 

secara filosofis dan penuh perasaan. surga di lereng bukit yang luhur di mana manusia, 

dan alam bersatu dengan dengan harmoni yang selaras. Hanya berjarak sepuluh menit 

berkendara dari pasar Ubud, Four Seasons Sayan adalah tempat yang menginspirasi 

untuk menjelajahi jantung budaya Bali atau untuk  meditasi alam. Para tamu disuguhi 

lembah Sungai Ayung dengan suasana khas tropisnya. Dari top roof kolam lotus yang 

menantang gravitasi, properti mengalir turun bukit ke kolam renang dua tingkat, 

kantilever di atas sungai, melalui hutan yang mempesona yang memompakan hanya 60 

suite dan villa. 

 Dikelilingi oleh taman-taman yang tertata dan berada di pegunungan yang sejuk, 

Four Seasons Resort at Sayan memiliki suasana lereng bukit dan hamparan sawah padi, 

terletak di antara dua sungai di Lembah Sayan yaitu Sungai Ayung yang suci dengan 

mata air suci dan kuil-kuil kuno, dan Sungai Subak, yang merupakan bagian dari 

Jaringan irigasi yang terdaftar sebagai Warisan Dunia UNESCO di Bali. Meskipun pintu 

masuk ke jalan masuk properti terletak tidak jauh dari jalan yang sibuk, Anda merasa 

dibawa ke dunia yang terpisah di dalam resort menuju ke surga tropis di mana 

ketenangan, energi positif, dan keindahan alam mengambil alih kehidupan sehari-hari 

yang sibuk. Properti ini menuruni bukit ke lembah Sungai Ayung, yang anda lihat 

Gambar 1. Four Season at Sayan



10 

hanyalah kolam teratai, rerumputan rerumputan tinggi, dan sawah dengan latar belakang 

hutan hijau. 

Four Seasons Resort Bali at Sayan terletak di jantung pusat spiritual Bali yaitu 

Ubud. Terletak di dataran tinggi tengah pulau Bali, Ubud hanya berjarak satu jam 

berkendara ke arah utara bandara Internasional Ngurah. Kota pedesaan tradisional ini 

menawarkan pesona berupa landmark budaya, mulai dari kuil kuno dan kuil Hindu 

hingga istana kerajaan kuno yang megah dan reruntuhan yang tertutup lumut. 

Terinspirasi oleh udara pegunungan yang segar dan festival Bali yang semarak, Ubud 

menjadi koloni artistik elit di tahun 1930-an, menarik pelukis, penulis, dan musisi Eropa 

terkemuka, dan kini telah tumbuh menjadi salah satu tempat wisata paling terkenal di 

Indonesia (juga karena peran utama dalam film 'Eat, Pray, Love'). 

3.4.2 Phu Chasai Mountain Resort 

Terletak di lereng bukit yang menghadap ke bagian terpencil Thailand utara, Phu  

Chaisai Resort adalah properti butik yang indah bagi mereka yang ingin langsung 

memasuki jantung pedesaan Thailand yang indah. Semua kamar dilengkapi dengan 

pemandangan perbukitan yang menakjubkan, dan luas, dirancang dengan baik, dan 

memiliki balkon besar untuk duduk dan menikmati pemandangan. Kategori utama 

kamar dirancang dalam gaya pedesaan tradisional Thailand, menampilkan bambu, kayu, 

dan batu plester,  tersedia air condisioning , kamar mandi besar dengan shower terpisah, 

dan area bersantai. 

 Terdapat juga pilihan Villa Thailand tradisional, beberapa dengan kolam renang 

pribadi, di sisi bukit yang bersebelahan, di mana para tamu dapat menikmati privasi total 

dalam suasana yang sangat tradisional. Resort ini memiliki restoran yang bagus, yang 

dirancang untuk memaksimalkan pemandangan, dan area bar yang ramah. Spa ini 

menawarkan berbagai perawatan yang baik, tetapi perlu dicatat bahwa pelayanan ini 

tutup sekitar pukul 6 sore, karena sebagian tempat pelayanan spa terbuka lansung kea 

rah hutan untuk mendapatkan unsur-unsur menyatu dengan alam dan jadi penutupan 

awal menghindari gangguan nyamuk nyamuk.  
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 Kolam renang terletak di teras yang menghadap ke bukit dan merupakan tempat yang 

tepat untuk menyegarkan diri setelah seharian menjelajahi daerah sekitarnya. Mereka 

juga menawarkan berbagai kegiatan, termasuk trekking, kursus pijat, kelas memasak, 

bersepeda gunung, dan golf. 

3.5 Tinjauan Khusus Kabupaten Karanganyar 

3.5.1 Kondisi Fisik Kabupaten Karanganyar 

a. Letak Geografis 

Secara geografis, wilayah Kabupaten Karanganyar terletak di sebelah bagian barat kaki 

gunung Lawu berbatasan lansung dengan Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, 

dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan tanah yang subur menjanjikan 

untuk dikembangkan, disamping memiliki luas wilayah yang relatif luas. Kabupaten 

Karanganyar secara astronomis terletak antara 1100 40” – 1100 70” BT dan 70 28” – 70 

46” LS. Yang berada di ujung timur provinsi Jawa Tengah berbatasan langsung dengan 

Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut: 

▪ Sebelah Barat : Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali 

Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Karanganyar 
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▪ Sebelah Timur : Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Magetan 

▪ Sebelah Utara : Kabupaten Sragen 

▪ Sebelah Selatan : Kab. Wonogiri dan Kab. Sukoharjo 

(sumber: http://bpbd.karanganyarkab.go.id) 

b. Kondisi Topografi

Kabupaten Karanganyar memiliki luas wilayah 77.378,64 Ha atau 2,38% dari total luas 

wilayah Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari luas tanah sawah 22.340,45 Ha dan luas 

tanah kering 55.038,19 Ha. Tanah sawah terdiri dari irigasi teknis 19.212,51 Ha, non 

teknis 1.895,60 Ha, dan tidak berpengairan 1.232,34 Ha Sedangkan luas hutan Negara 

dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 selalu mengalami penurunan luas, berbeda 

dengan luas tanah untuk perkebunan dan peruntukan yang lain. Hutan Negara yang 

masih terpelihara seluas 1.836,34 Ha. Sedangkan luas tanah yang dipergunakan untuk 

lahan perkebunan seluas 3.622,16 Ha, dan peruntukan lain-lain seluas 11.210,80 Ha. 

Ketinggian antara 80 sampai 2.000 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan 

sebagian besar berada di rata-rata ± 511 mdpl. Adapun wilayah terendah berada di 

Kecamatan Kebakkramat yang memiliki ketinggian        ± 80 mdpl, disusul Kecamatan 

Jaten ± 90 mdpl dan wilayah tertinggi berada di wilayah Kecamatan Tawangmangu, ± 

2.000 mdpl.  

(sumber: http://bpbd.karanganyarkab.go.id) 

c. Iklim

Mengingat letak geografi dan topografi Kabupaten Karanganyar maka iklim adalah 

tropis dengan temperatur suhu antara 180–310C, Suhu terendah berada di wilayah 

Kecamatan Tawangmangu bila musim penghujan, yaitu 180C, sedangkan di wilayah 

Kecamatan Gondangrejo dan Kecamatan Colomadu mencapai suhu 310C. Berdasarkan 

data dari 6 stasiun pengukur yang ada di Kabupaten Karanganyar, banyaknya hari hujan 

selama setahun adalah 115,6 hari dengan rata-rata curah hujan 7.231,4 mm, dimana 

curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari sampai dengan bulan April, sedangkan 

yang terendah pada bulan Agustus dan bulan September. (sumber: 

http://bpbd.karanganyarkab.go.id) 
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3.5.2 Kondisi Non-Fisik Kabupaten Karanganyar 

a. Kondisi Kependudukan 

Sejak  tahun 2011, data penduduk yang digunakan adalah data penduduk yang bersumber 

dari Proyeksi Penduduk hasil Sensus Penduduk 2010. Jumlah Penduduk di Kabupaten 

Karanganyar  berdasarkan data tersebut pada tahun 2018 sebanyak  871.596  jiwa,  terdiri 

dari  lakilaki 430.975 jiwa dan perempuan  440.621 jiwa. 

b. Potensi Ekonomi Wilayah 

PDRB Kabupaten Karanganyar atas dasar harga berlaku tahun 2013 mencapai 22 210 

243,68 Juta Rupiah, meningkat menjadi 24 632 549,67 Juta Rupiah pada tahun 2014 dan 

pada tahun 2015 menjadi sebesar 26 883 211,03 Juta Rupiah. Bila dibandingkan dengan 

total PDRB seluruh Provinsi Jawa Tengah, PDRB Kabupaten  Karanganyar memiliki 

peranan berkisar pada 2,6 persen terhadap total PDRB kabupaten/kota se-Provinsi Jawa 

Tengah. Dengan kontribusi yang relatif kecil ini dapat dikatakan perkembangan 

perekonomi Kabupaten Karanganyar cukup memberi pengaruh yang kecil terhadap 

kondisi perekonomian Jawa Tengah. 

c. Kebijakan Pemerintah dibidang pariwisata 

Pemerintah Kabupaten Karangayar melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Karanganyar telah menyusun rencana-rencana strategis dalam pemanfaatan 

dan pengembangan sumber daya daerah termasuk sektor pariwisata. Secara umum, arah 

kebijakan pemerintah dalam pengembangan daerah disektor pariwisata 



14 

 

3.6 Tinjauan Kecamatan Ngargoyoso 

3.6.1 Keadaan Geografis Kecamatan Ngargoyoso 

a. Letak Geografis 

Kecamatan Ngargoyoso merupakan salah satu kecamatan dari 17 kecamatan yang ada 

di Kabupaten Karanganyar. Jarak dari ibukota kabupaten  21,5  km arah Timur Laut. 

Luas wilayah Kecamatan Ngargoyoso adalah 65,34 km2 dengan ketinggian rata-rata  

772  m di atas permukaan laut. Batas wilayah Kecamatan Ngargoyoso :  

▪ Sebelah  Utara  : Kecamatan Jenawi  

▪ Sebelah Selatan  : Kecamatan Karangpandan  

▪ Sebelah Barat  : Kecamatan Mojogedang  

▪ Sebelah Timur  : Kecamatan Tawangmangu  

(sumber: https://karanganyarkab.bps.go.id) 

b. Luas Wilayah 

Luas wilayah Kecamatan Ngargoyoso adalah 6.533,942 Ha, yang terdiridari luas tanah 

sawah 689,952 Ha, dan luas tanah kering  2.125,57 Ha.Tanah sawah terdiri dari  irigasi 

teknis 16,740 Ha,  ½  teknis 199,951  Ha,sederhana  473,261  Ha   dan tadah hujan 0,00  

Gambar 3. Peta Administrasi Kecamatan Ngargoyoso 
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Ha. Sementara itu luastanah untuk pekarangan/bangunan 836,037  Ha  dan luas 

untuktegalan/kebun  1.272,248  Ha. Di Kecamatan Ngargoyoso terdapat hutannegara 

seluas 2.775,980  Ha dan perkebunan seluas  784,680  Ha. 

(sumber: https://karanganyarkab.bps.go.id) 

c. Topografi

Keadaan topografi di kecamatan ngargoyoso memiliki karakteristik berkontur, berbukit 

dan berlembah hal ini dikarenakan wilayah Kecamatan Ngargoyoso terletak di kaki 

gunung Lawu. Oleh sebab itu rata-rata desa di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten 

Karanganyar memiliki ketinggian yang beragam. Kontur tanah yang berbukit dan tidak 

rata dan terdapat sejumlah lembah-lembah yang di belah aliran sungai kecil, membuat 

kecamatan Ngargoyoso menjadi salah satu dari beberapa kecamatan di kabupaten 

Karanganyar yang memproduksi produk agrikultur 

3.6.2 Kependudukan 

Kecamatan Ngargoyoso pada tahun 2017 memiliki penduduk sebanyak 32.656 jiwa 

yang terdiri dari 16.136 laki-laki dan 16.520 perempuan dengan kepadatan penduduk 

sebesar 499.79 jiwa/km² yang berarti bahwa setiap 1 km² luas wilayah Pulau Sembilan 

dihuni sebanyak kurang lebih 500  penduduk. Desa Puntukrejo merupakan desa yang 

memiliki luas wilayah terkecil setelah desa  Jatirejo namun paling padat penduduknya, 

Tabel  1. Luas tanah menurut jenis Kec. Ngargoyoso 

DESA 
Tanah Sawah 

(Ha) 

Tanah Kering 

(Ha) 

Lain-lain 

(Ha) 

Luas Wilayah 

(Ha) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

01  Puntukrejo 125.27 89.20 54.12 268.59 

02  Berjo 84.00 283.00 1,256.87 1,623.87 

03  Girimulyo 88.60 226.91 332.44 647.95 

04  Segorogunung 2.43 206.39 1,528.42 1,737.23 

05  Kemuning 61.47 375.88 231.95 669.30 

06  Nglegok 123.07 205.43 110.18 438.68 

07  Dukuh 87.02 134.15 113.80 334.96 

08  Jatirejo 61.57 150.09 5.57 217.23 

09  Ngargoyoso 56.53 454.54 85.07 596.14 

JUMLAH 689.95 2,125.57 3,718.41 6,533.94 
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dimana desa ini memiliki kepadatan penduduk sebesar   1,374 jiwa/km². Secara umum 

jumlah penduduk perempuan lebih besar dari pada jumlah penduduk laiki-laki dengan 

rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 97.67 dimana setiap 100 penduduk perempuan 

terdapat kurang lebih 97 penduduk laki-laki. 

3.6.3 Kondisi Sosial dan Budaya 

Kecamatan Ngargoyoso sebagian besar penduduk dari suku Jawa, dalam percakapan 

sehari-hari mereka menggunakan bahasa Jawa. Di kecamatan Ngargoyoso memiliki 

sejarah sebagai daerah penghasil teh yang sebagian besar kebun teh terletak di desa 

kemuning. didirikan pada zaman penjajahan Belanda. Perkebunan teh ini didirikan oleh 

perusahaan dari Negeri Belanda yang bernama  NV. Cultur Mascave 

Kemuning.  Pemerintah Kolonial Belanda memberi Hak Guna Usaha (HGU) kepada 

pemilik perusahaan yang dipimpin kakak beradik warga Belanda bernama Johan dan 

Van Mender Voort dalam jangka waktu 50 tahun. Keputusan tersebut dikeluarkan pada 

tanggal 11 April 1925 berdasarkan UU Pemerintah Belanda tahun 1854 pasal 62 dan UU 

Agraria tahun 1870 pasal 62 tentang HGU. 

3.6.4 Kondisi Perekonomian 

Sesuai dengan kondisi alam Kecamatan Ngargoyoso yang pegunungan, maka sebagian 

besar penduduknya mempunyai mata pencaharian di sektor pertanian (petani sendiri dan 

buruh tani). Kemudian sebagai buruh industri/karyawan swasta, buruh bangunan dan 

pedagang. Selebihnya adalah sebagai pengusaha, di sektor pengangkutan, 

PNS/TNI/Polri, pensiunan, jasa-jasa dan lain-lain. 

3.6.5 Kondisi Kepariwisataan Kecamatan Ngargoyoso 

Tabel  2. Data Pariwisat Kecamatan Ngargoyoso 

KONDISI KETERANGAN 

Luas Wilayah 65,34 km 
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Letak 

Kecamatan Ngargoyoso merupakan salah satu kecamatan dari 

17 kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Jarak dari 

ibukota kabupaten  21,5  km arah Timur Laut. Luas wilayah 

Kecamatan Ngargoyoso adalah 65,34 km2 dengan ketinggian 

rata-rata  772  m di atas permukaan laut. Batas wilayah 

Kecamatan Ngargoyoso adalah Sebelah  Utara Kecamatan 

Jenawi, Sebelah Selatan Kecamatan Karangpandan, Sebelah 

Barat Kecamatan Mojogedang Sebelah Timur Kecamatan 

Tawangmangu. 

Karasteristik 

Karakteristik wisata di Kecamatan Ngargoyoso adalah wisata 

alam, wisata budaya, wisata agrikultur karena lokasi 

kecamatan ngargoyoso sendiri yang terletak di lereng gunung 

Lawu sehingga memiliki kandungan abu vulkanik yang baik 

untuk lahan perkebunan. Wisata yang tidak kalah menarik 

adalah wisata hiking menuju puncak gunung Lawu yang 

cukup terkenal akan keindahan alamnya. 

Pos Keamanan 1 Unit Polsek 

Pos Kesehatan 

Praktek dokter     :   1  Polindes   :     4 

RSB  :   2 Unit   Praktek bidan  :   10 

Poliklinik  :   1 Unit   Posyandu  :    65 

Puskesmas   :   1 Unit   Apotek  :     3 

Puskesmas Pbt     :  3 Unit 

Public 

Transportation 
1 terminal bus, 18 Unit bus dan 13 Unit Angkot 

Private 

Transportation 
Ojek Konvensional 68 Unit 

Jumlah Kunjungan 

wisata 

Wisatawan domestik         :   179.078 wisatawan 

Wisatawan mancanegara :         4753 wisatawan 

Akomodasi 16 Unit 

3.6.6 Potensi Sumber Daya Alam 

Potensi sumber daya alam Kecmatan Ngargoyoso bisa diketahui dengan keindahan 

kawasan khas pegunungan hal tersebut ditandai dengan beragamnya ekosistem yang ada 

di wilayah Ngargoyoso. 

3.6.7 Lokasi Ekowisata di Kecamatan Ngargoyoso 

Tabel  3. Daftar Lokasi Ekowisata 

NO NAMA LOKASI AKTIFITAS 

1 Candi Sukuh wisata budaya, wisata arsitektur, wisata sejarah 



18 

2 Air Terjun Jumog wisata air, berenang 

3 Air Terjun Parang Ijo wisata air, berenang 

4 Goa Sari River Tubing Rafting, river tubing 

5 

Kebun Jambu Merah Segar 

234 Kemuning 
Agrikultur tourism 

6 

Wisata Arum Jeram Mini 

River Tubing Senatah 
Rafting, river tubing 

7 Kali Pucung Adventure Rafting, river tubing 

8 

Taman Hutan Raya ( 

TAHURA) KGPAA 

Mangkunegoro I 

wisata budaya, wisata sejarah 

9 Gunung Cilik Adventure Outbond, river tubing 

10 Taman Bogor wisata suafoto 

11 Padas Ombo Renang, wisata kulinar 

12 Lembah Semilir wisata suafoto 

13 Kalimas Kemuning Agrikultur tourism 

14 Gunung Cilik Tea garden Agrikultur tourism 

3.6.8 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Karanganyar dan Kebutuhan 

kamar 

Di himpun dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar tahun 

2017 bahwa kujungan wisata di kabupaten karanganyar adalah sebesar 1.087.528 jiwa. 

Berikut tabel jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Karanganyar : 

Tabel  4. Kunjungan Wisata di Kecamatan ngargoyoso

Bulan Mancanegara Domestik Total 

Januari 226 130474 130700 

Februari 262 50767 51029 

Maret 249 50638 50617 
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(sumber: http://disparpora.karanganyarkab.go.id/) 

Dari data di atas dapat disimpulkan dari perhitungan dari tahun 2014-2017 pertumbuhan 

kunjungan wisata adalah: 

𝐺𝑟𝑜𝑤 𝑟𝑎𝑡𝑒 =
1.252.855 − 1.124.657

1.124.657
= 0.11 𝑥 100% = 11% 

Dari data yang dihimpun diatas maka dapat diprediksi proyeksi perkembangan jumlah 

wisatawan 10 tahun ke depan (2027) dengan perhitungan sebagai berikut: 

Digunakan perhitungan Lung Polinominal Garis Linear dengan rumus perhitungan 

prediksi jumlah wistawan yang berkunjung. 

Rumus : Pn = Po (1+ x)n                     (1) 

Keterangan : 

Pn = Jumlah pengunjung tahun prediksi  

Po = Jumlah pengunjung tahun dasar (2017) 

1 = Konstanta 

r = Presentase pertambahan wisatawan tiap tahun (11 %) 

n = Jumlah tahun prediksi (10 tahun) 

April 350 91598 91948 

Mei 705 87499 88204 

Juni 509 142682 143191 

Juli 1375 110977 112352 

Agustus 2278 76806 79084 

September 1238 76791 78029 

Oktober 827 80820 81647 

November 362 50339 50701 

Desember 361 129665 130026 

Total 2017 8742 1079056 1087528 

2016 6778 1526147 1532925 

2015 7857 1130255 1138112 

2014 11090 1113567 1124657 
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a Proyeksi jumlah wisatawan 

Persentase kunjungan wisatawan ke kabupaten Karanganyar dengan prediksi 10 tahun 

kedepan (2027) diperoleh dengan menggunakan rumus : 

Pn = Po (1+ x)n                  (2) 

P10 = 1.087.528 (1+0.11)10 

      = 3.087.950 

Jadi jumlah wisatawan tahun 2027 adalah 3.087.950 jiwa 

Sehingga : 

1. Pada tahun 2027 sebanyak 3.087.950 orang pengunjung wisatawan sehingga

rata-rata per minggu adalah 64.332

2. Jumlah pertumbuhan rata-rata / tahun :

3.087.950

10
= 308.795 

3. Pertumbuhan rata-rata / bulan :

308.795

12
= 25.732 

4. Pertumbuhan rata-rata / minggu :

25.732

4
= 6.433 

b Kebutuhan jumlah kamar 

Estimasi kebutuhan jumlah kamar pada perancangan resort dengan asumsi target 

pengunjung wisatawan yang menginap di hotel berbintang. Dari data kunjungan hotel 

di kabupaten karanganyar 2017 penulis mengasusmikan wisatawan yang menginap di 

hotel berbintang 3-5 adalah 10%. Dari sepuluh persen wisatawan yang menginap di 

hotel berbintang penulis mengasumsikan target pasar 10 %. 

Jadi perhitungannya sebagai berikut 

64.332 x 10% = 6.433 

6.433 x 15% = 964 

Jadi, dalam satu minggu banyaknya pengunjung yang menggunakan fasilitas kamar 

adalah 964 orang / minggu.  
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964/7hari = 137 

Kapasitas per kamar 2-3 orang =  60 Unit, Sehingga jumlah unit kamar resort yang 

akan dirancang yaitu  sebanyak 60 Unit. 

3.7 Lokasi Site 

Lokasi perancangan Mountain resort ini terletak di Ngargoyoso, Nglerak, Segorogunung, 

Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah yang terletak pada 7°36'33.2" LS  

111°08'31.1" BT. 

3.8 Analisa dan Konsep Makro 

3.8.1 Dasar Pertimbangan Pemilihan Site 

Di dalam menentukan site perencanaan Mountain Resort kecamatan Ngargoyoso 

mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut: 

a Kondisi eksisting yang memiliki potensi wisata 

b Site berada di kecamatan Ngargoyoso yang merupakan kawasan yang sering 

dikunjungi wisatawan untuk berlibur dan membaur degan alam. 

c Akses menuju site sudah memadai. 

d Menjawab kebutuhan akomodasi berbintang di kawasan wisata alam kaki gunung 

Lawu. 

Berdasarkan pertimbangan dari aspek-aspek di atas maka site perancangan Mountain 

Resort kecamatan Ngargoyoso yang tepat adalah: 

Gambar 4.  Peta Lokasi Site 
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a Kondisi site memiliki potensi alam yang potensial untuk alternatif akomodasi yang 

mengutamakan nature experience. 

b Site berada di Kecamatan Ngargoyoso yang masih belum memiliki hotel atau 

akomodasi berbintang. 

c Akses menuju site sudah mumpuni karena baru saja di perbaiki dan di perlebar 

d Penyediaan akomodasi yang nyaman dan mempunyai fasilitas lengkap yang 

menarik wisatawan untuk menginap lebih lama.. 

Site perencanaan dekat dengan beberapa objek wisata yang terdapat pada kecamatan yang 

hanya membutuhkan waktu kurang dari 15 menit dengan kendaraan pribada dengan pusat 

kota kecamatan Ngargoyoso. 

3.8.2 Analisis Sirkulasi Makro 

Kecamatan ngargoyoso merupakan satu diantara beberapa kecamatan di Kabupaten 

Karanganyar yang memiliki potensi wisata alam yang cukup beragam, untuk itu kawasan 

ini sangat ptensial untuk dikembangkan menjadi pusat kawasan wisata unggulan di 

Kabupaten karanganyar. Oleh sebab potensi yang besar perlu diadakannya analisis 

pencapaian dari luar daerah Kabupaten Karanganyar untuk mencakup sebanyak-

banyaknya calon wisatawan : 

a Akses Dari Bandara 

Akses dari bandara Internasional Adi Soemarmo Surakarta menempuh jarak 51.7 Km 

dengan waktu tempuh 1 jam 23 menit. Jalur ini merupakan jalur utama dari bandara, 

colomadu melewati kota Surakarta, Palur menuju Karanganyar melalui Jalan Solo-

Tawangmanggu. Jarak ini terlampau jauh untuk wisatawan yang datang dari luar Jawa 

Tengah akan tetapi sudah tersedianya berbagai opsi tranportasi menuju area wisata 

Karangnyar di tambah lagi kondisi permukaan jalan yang sangat baik menuju likasi site 

membuat usaha pencapaian tidak terlalu sulit. 

 

b Akses dari Stasiun Solo Balapan 
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Akses dari Stasiun Solo Balapan menempuh jarak 39.2 Km membutuhkan waktu 1 jam 2 

menit, Stasiun Solo balapan merupakan salah satu stasiun terbesar di Kota Solo karena 

stasiun ini melayani beberapa rute dari kota-kota besar di Pulau Jawa seperti Surabaya, 

Jakarta, Bandung dan Malang, hal ini tentu saja mempunyai andil besar dalam usaha 

pencapaian wisatawan dari luar kota yang memilih transportasi berbasis rel ini.  

c Akses melalui Jalan Tol Trans Jawa dari Exit tol Kebakramat 

Untuk wisatawan yang ingin mencapai lokasi resort menggunakan kendaraan pribadi bisa 

melalui tol trans jawa yang telah menghubungkan kota-kota besar di pulau Jawa hal ini 

tentunya mempermudah pencapaian wisatawan dari luar kota yang ingin sekedar lari dari 

rutinitas sehari-hari. Dari exit tol Kebakramat menempuh jarak 33 Km atau membutuhkan 

waktu 49 menit exit tol ini merupakan pintu tol terdekat ke kawasan wisata di kabupaten 

Karanganyar. 

3.9  Analisa dan Konsep Mikro 

Analisi tapak merupakan tahapan dalam menganalisa kondisi site terkait faktor-faktor yang 

nantinya dapat mempengaruhi bentuk atau desain bangunan dalam suatu tapak. Kemudian 

faktor-faktor tersebut dianalisis terkait dampak  positif dan negatifnya kemudian disertakan 

respon perancangan yang akan diterapkan. 

3.9.1 Analisis Batas, Bentuk dan Kontur Tapak 

Site pada perancangan memiliki batas yang memiliki ngarai di sekitar site. Dan di sekitar 

site dan di dalam site memiliki vegetasi yang rapat yang berupa pohon pinus 

Gambar 5. Kondisi eksisting site 
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Kondisi site pada perancangan berkontur sehingga harus mendapatkan kajian mendalam 

mengenai pengolahan lahan berkontur. Hal ini dilakukan mengingat kondisi site lerengan 

jika tidak diolah dengan baik dan diperhitungkan keberlanjutannya akan rawan sekali 

untuk lonsor. Mengingat ini adalah perancangan resort maka diperlukan penataan masa 

bangunan yang efisien serta penentuan akses sirkulasi yang efektif.  

3.9.2 Analisis Aksesibilitas dan Sirkulasi Tapak 

a Aksesibilitas Site 

Loksai site perancangan resort berada di dusun Segorogunung, site ini dapat dicapai dari 

Jl. Karangpandan-Ngargoyoso melaui jalan desa Segoro gunung yang sudah mempunyai 

permukaan jalan yang baik dan rata. Karena akses masuk ke site ini di tahun 2018 

mendapatkan anggaran perbaikan dan telah selesai dikerjakan. Konstruksi jalan sendiri 

terbuat dari beton bertulang dan mempunyai lebar 3.5 m sehingga cukup memadai 

nantinya dalam proses mobilitas tamu resort maupun kendaraan proyek pada saat proses 

pembangunan. 

b Sirkulasi Site 

Gambar 6. Kondisi eksisting site

Gambar 7. Analisis Sirkulasi Site
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Sirkulasi eksisting mempunyai jalan setapak dari jalan dusun Segorogunung berupa jalan 

batu yang cukup lebar untuk kendaraan roda empat. Hal ini mempermudah dalam proses 

desain dan pada proses pembangunan karena sudah terdapat akses sirkulasi ke penjuru 

site. 

3.9.3 Analisis Vegetasi 

Kondisi vegetasi pada site perancangan resort ini merupakan aset atau komponen paling 

berharga pada konsep desain resort yang menerapkan konsep sustainable architecture. 

Untuk sebab itu keberadaan vegetasi di site ini terutama pohon pinus diminimalisir untuk 

di tebang. 

3.9.4 Analisis Arah Pandangan/View 

Pada tapak perancangan Mountain Resort, memiliki view puncak gunung lawu, hutan 

pinus dan pemandangan desa di Ngargoyoso dari atas. View tapak dari berbagai arah 

Gambar 8. Kondisi Vegetasi

Gambar 9. Arah pandangan
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masing-masing memiliki potensi yang baik. Karena memiliki pemandangan puncak 

gunung inilah daya tarik utama resort serta pemnadangan gunung lawu yang sangat bagus 

ketika sunset. sehingga penempatan bangunan nantinya akan menghadap ke arah 

berorientasi ke puncak gunung lawu yang diolah secara maksimal agar menjadi titik pusat 

bangunan yang dapat menjadi keunggulan dan daya tarik dari Mountain Resot di 

Ngargoyoso ini.  

3.9.5 Analisis Orientasi Matahari 

Analisis matahari memiliki dampak pada orientasi kerah mana bangunan akan menghadap 

serta issue kenyamanan thermal. Cahaya matahari pukul 07.00 - 10.00 sangat memiliki efek 

baik dalam kesehatan, sedangkan pukul 11.00 - 15.00 cahaya matahari cenderung di hindari 

karena mengandung pancaran radiasi. 

3.10  Analisis Kegiatan Pengguna dan Kebutuhan Ruang 

Berdasarkan analisa dan himpunan data yang diperoleh maka dapat di ketahui dan di 

klasifikasikan kegiatan dan kebutuhan ruang suatu resort. dalam perancangan ini, hal ini 

dapat dilihat pada hubungan pelaku terhadap fungsi ruang dan aktivitas yang dilakukan, 

sehingga dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang meliputi pengunjung dan 

pengelola. 

3.11  Analisis Kebutuhan dan Besaran Ruang 

Tabel  3. Total Kebutuhan Ruang 

Luas Keseluruhan bangunan 

1 Tempat Parkir 1162 m2 

2 Reception Area 193.2 m2 

Gambar 10. Arah Matahari 
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3 Front Office 181.6 m2 

4 Executive Office 53.7 m2 

5 Sales and Catering 61.6 m2 

6 Tata Graha dan House Keeping 150.1 m2 

7 Service Food and Beverage 225.9 m2 

8 Ruang makan dan Bar 298.9 m2 

9 Ballroom & Ruang Rapat 685.88 m2 

10 Kolam Renang dan Spa 797.8 m2 

11 Fiitnes Center 3763 m2 

12 Mushola 97.24 m2 

13 Ruang Kebutuhan Utilitas 249.6 m2 

14 Pos Keamanan 11.3 m2 

15 Kebutuhan Ruang Tranportasi 272.4 m2 

16 Hunian Tipe Villa 6300 m2 

Jumlah 14803.12  m2 

3.12  Analisa dan Konsep Sustainable Architecture 

3.12.1 Efisiensi Penggunaan Energi 

Dalam efisiensi pengunaan energi bangunan ditekankan mampu mengoptimalkan energi 

alam dalam menunjang kebutuhan operasional resort ini. Implementasi konsep arsitektur 

berkelanjutan pada aspek energi adalah pemanfaatan energi matahari sebagai unsur 

pencahayaan pada siang hari dan memenfaatkan pergerakan angin yang ada supaya 

mampu bersirkulasi diantara gap atau ventilasi gedung. 

a Pencahayaan alami 

Pencahayaan alami yang diterapkan pada perancangan resort menggunakan desain bukaan 

berupa jendela, pintu, ataupun glass wall, yang tentunya berupa kaca anti panas. 

 

Gambar 11. Skema Pencahayaan Alami 
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b Penghawaan Alami / Cross Ventilation 

Penghawaan alami proses aliran udara yang bersirkulasi melalui rongga bangunan atau 

ventilasi udara. Sirkulasi udara yang baik di dalam ruangan suatu bangunan mampu 

menghasilkan kenyamanan thermal. Aliran udara pada bangunan mampu mampu terus 

mensirkulasi udara yang ada sehingga mampu tercipta suasana sejuk di dalam ruangan. 

3.12.2 Efisiensi Pengunaan Material 

Memanfaatkan material yang sebenarnya sudah mengalami penurunan nilai jual namun 

masih memiliki kualitas yang baik, sehingga memaksimalkam penggunaan material, 

contohnya kayu sisa dapat digunakan untuk komponen arsitektural yang unik dan 

memiliki nilai seni yang tinggi.  

3.12.3 Efisiensi Pengunaan Material 

a Pengolahan Limbah 

Gambar 12. Skema Penghawaan Alami 

Gambar 13. Water Treatment System 
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Membuat sistem pengolahan limbah domestik seperti air kotor yang dikeola sendiri dan 

tidak menjadi beban pada sistem aliran air linkungan sekitar 

b Pengolahan Sampah 

Pengolahan sampah dapat dilakukan dengan berbagi cara salah satunya upaya pelarangan 

penggunaan sampah plastic. Serta proses daur ulang sampah yang tepat guna mampu 

menjadikan proses daur ulang sampah menjadi langkah yang tepat dalam proses 

pengolahan sampah. Serta memilah-milah sampah berdasarkan jenisnya. 

3.12.4 Efisiensi Pengunaan Lahan 

a Mengoptimalkan penggunaan lahan yang tepat guna sesuai keperluan, tidak semua 

site tertutup bangunan dan mempertimbangkan softscape yang proporsional, hal 

ini tentu saja memberi keleluasaan ruang site yang bisa dimanfaatkan sebagai 

ruang terbuka hijau.  

b Potensi vegetasi yang sudah ada pada site dimanfaatkan dalam perencanaan 

penataan ruang dan menerapkan teknolgi agrikultur yang sesuai dengan kondisi 

lahan, misalnya pembuatan atap diatas bangunan (taman atap), taman gantung 

(dengan menggantung pot-pot tanaman pada sekitar bangunan), pagar tanaman 

atau yang dapat diisi dengan tanaman, dan sebagainya. 

c Memenfaatkan ketersediaan tanaman supaya dilestarikan dan mmpertimbangkan 

maang-matang sebelum menebang suatu pohon, sehingga tumbuhan yang ada 

dapat menjadi bagian untuk berbagi dengan bangunan. 

3.12.5 Pemanfaatan Teknologi 

Pemanfaatan teknologi hemat energi. Contoh: lampu dengan sensor, kloset dengan double 

flush (flush besar untuk air besar dan flush kecil untuk air kecil – sehingga menghemat 

pengeluaran air), wastafel dengan sistem sensor / tekan – sehingga menghemat air. 
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3.13   Pendekatan tatan masa 

a Konsep Tata Massa Bangunan 

Desain tapak resort ini membentuk pola radial Suatu bentuk radial terdiri dari bentuk-

bentuk linier yang berkembang ke luar dari suatu unsur inti yang terletak di pusatnya dan 

berkembang menurut arah seperti jari-jarinya.bentuk  ini menggabungkan aspek-aspek 

keterpusataan dan linier menjadi satu komposisi. 

b Zoning 

Konsep zoning pada perancangan mountain Resort adalah sebagai berikut :  

▪ Area privat yang merupakan area yang mempunyai akses pribadi dan memiliki 

metode khusus dalam mengakses ruangan tersebut sehingga aspek private dapat 

terpenuhi. Area privat dalam perancangan resort berupa kamar/ villa, Kantor 

managenment dll. 

▪ Area publik merupakan area yang dapat diakses oleh siapa saja 

▪ Area semi publik merupakan area transisi antara publik dan area privat yang dapat 

diakses bersama dengan kepentingan yang sama. 

▪ Area servis berupa fasilitas mekanikal, gudang dan lain-lain. 

 

Gambar 14. Tata Masa 
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c Konsep Pendekatan Bentuk 

Bentuk dasar Mountain resort ini mengadopsi bentuk arsitektur kubisme yang 

menyederhanakan bentuk dasar suatu bangunan atau  bentuk-bentuk objek alam. 

3.14  Analisa dan Konsep Tampilan Arsitektur 

Tampilan arsitektur pada Mountain resort ini mencoba menampilkan façade yang 

menggunakan material modern dan material alami. Perpaduan ini diharapkan mampu 

menciptakan suasana akomodasi yang modern namun tetap merasa di dekat alam. 

3.15  Analisa dan Konsep Struktur Utilitas 

3.15.1 Analisis dan Konsep Struktur 

Mountain resort di kecamatan Ngargoyoso ini mengunakan beberapa varian pondasi 

sesuai denagn kebutuhan struktur, mengigat terdapat beberapa tipe villa, bangunan 

pendukung, dan bangunan fasilitas. 

a Pondasi 

1. Bangunan fasilitas dan pengelola 

Gambar 15. Pendkatan Bentuk 

Gambar 16. Tiang Pancanng 
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Mengigat beban struktur pada bangunan fasilitas dan pendukung cukup besar, maka 

podasi yang cocok adalah podasi tiang pancang 

2. Cottage

Sementara itu bangunan cottage resort merupakan bangunan yang sederhana seperti 

rumah tinggal maka pondasi yang digunakan adalah jenis pondasi dangkal yaitu 

pondasi foot plate. 

b Rangka 

Baik bangunan cottage maupun bangunan fasilitas menggunakan struktur rangka yang 

berupa beton maupun baja, tergantung pertimbangan lapangan. Struktur rangka ini 

adalah struktur yang mempunyai kolom dan balok yang saling mengikat sehingga 

menjadi satu kesatuan yang utuh. 

3.15.2 Analisis dan Konsep Utilitas 

a Sistem Penghawaan Alami 

Penanggulangan sistem penghawaan secara alami dilakukan dengan 

pengaturan layout, sistem bukaan, luas pembukaan, letak pembukaan dan 

konstruksi bangunan atas dasar sifat jalan dan arus udara melalui prinsip 

utama yaitu udara mengalir dengan sendirinya dari bagianbagian yang 

bertekanan tinggi kearah yang bertekanan rendah sebagai aplikasi aliran 

angin. Untuk itu diperlukan penempatan bukaan-bukaan dengan dengan 

sistem mekanis agar pertukaran suhu dalam bangunan menjadi optimal. 

Gambar 17. Pondasi Foot Plate
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b Sistem Penghawaan Buatan 

Penanggulangan sistem penghawaan secara buatan dilakukan apabilakondisi 

alami tidak mengungkinkan dengan pertimbangan: 

a Rasa kesegaran temperature pada kulit manusia tara-rata padaperbedaan 

5ºC. 

b Letak kenikmatan temperature manusia, rata-rata pada temperature 20ºC-

25 ºC, dengan kelembaban antara 45%-60%. 

c System penghawaan buatan pada hotel resort Ini untuk ruang-ruang yang 

dikondisikan dengan temperature nyaman (20 ºC-25 ºC) dengan sistem 

udara yang digunakan yaitu sistem AC Split  

c Pencahayaan Alami 

Untuk konsep pencahayaan alami adalah sebagai berikut: 

a Pengunaan material kaca pada dinding sekaligus jadi fasad bangunan 

resort demi memaksimalkan cahaya matahari.  

b Untuk mengantisipasi cahaya langsung yang masuk kedalam bangunan 

secara berlebihan maka perlu penerapan shading pada bagian yang 

memiliki radiasi yang tinggi.  

c Penerapan skylight pada pada bangunan demi menghemat penggunaan 

pencahayaan buatan pada siang hari. 

4. PENUTUP

Perencanaan resort di kawasan kecamatan ngargoyoso ini bertujuan untuk menarik 

wisatawan baik dalam maupun luar negeri untuk berkunjung dan menikmati keindahan alam 

di Kabupaten Karanganyar. Adanya pilihan akomodasi yang memadai dalam satu kawasan 

wisata yang terletak dikawasan Ngargoyoso ini diharapakan mampu membuat wisatawan 

tinggal lebih lama dari yang direncanakan. 

Kawasan Ngargoyoso yang merupakan salah satu kecamatan yang menjadi tujuan 

wisata di Kabupaten Karanganyar, belum memiliki sarana Akomodasi berbintang, maka dari 
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itu dibangunya resort di kawasan Ngargoyoso mampu menjadi pilihan alternatif bagi para 

wisatawan dalam menentukan pilihan dimana natinya mereka akan menginap. 

Kondisi site resort yang berkontur serta masih memiliki vegetasi yang relative masih 

cukup terjaga dan lestari, untuk itu perlu diterapkan konsep perancangan Sustainable 

Architecture. Dikarenakan konsep perancangan ini memprioritaskan keberlangsungan 

pembangunan resort tanpa mengganggi kondisi keseimbangan ekosistem yang sudah terjaga 

dengan baik. Dalam pengolahan site yang berkontur nantinya akan di hindari metode cut and 

fill. Karena pada metode cut and fill ini dikhawatirkan akan menggangu ekosistem alam 

sekitar dan metode cut and fill juga berpotensi menggurangi kekuatan tanah dalam menahan 

erosi yang diakibatkan arus aliaran air maupu pergerakan tanah di kawasan berkontur. Maka 

dari itu metode pembangunan di usahakan untuk seminimal mungkin dalam hal penebangan 

pohon. Dan apabila terpaksa harus menebang pohon diharuskan melakukan penanaman 

kembali sebagai upaya dalam pelestarian linkungan. 
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