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RESORT DENGAN PENDEKATAN WELLNESS TOURISM  

DI KABUPATEN KARANGANYAR 

 

Abstrak   

Indonesia dengan kekayaan budaya dan sumber daya alam yang mendukung dapat memanfaatkan 

perkembangan industri pariwisata tersebut. Tawangmangu dengan letak geografis, bentang alam, dan 

perkembangan industri pariwisata dapat memanfaatkan peluang besar dan berkontribusi dalam 

pengembangan pariwisata.  Tujuan dari perencanaan dan perancangan ini dapat mewujudkan Resort 

dengan Pendekatan Wellness Tourism di Kabupaten Karanganyar dengan pemanfaatan potensi bentang 

alam dan pariwisata berbasis alam yang sudah tersedia serta bekerja sama dengan pemerintah setempat 

dan masyarakat sekitar sebagai bentuk komitmen SDGs (Sustainable Development Goals) sekaligus 

mengurangi ketegangan sosial yang kemungkinan timbul dikarenakan eksploitasi pariwisata kawasan 

setempat.  Bangunan pada perencanaan dan perancangan Resort dengan Pendekatan Wellness Tourism 

di Kabupaten Karanganyar menggunakan desain arsitektur kontemporer  dikarenakan pendekatan 

desain tersebut bersifat dinamis dan fungsional serta  diharapkan dapat menyampikan pelayanan  

resort  kepada tamu secara menyeluruh (holistik). Diharapkan Resort dengan Pendekatan Wellness 

Tourism di Kabupaten Karanganyar ini menjadi sebuah akomodasi yang diminati wisatawan dan dapat 

menggerakan masyarakat sekitar dalam program wisatanya (wellness program). 

Kata kunci : resort, wellness tourism, Karanganyar 

 

Abstract 

Indonesia, with its rich culture and natural resources, can take advantage of the development of the 

tourism industry. Tawangmangu with its geographical location, landscape, and development of the 

tourism industry can take advantage of great opportunities and contribute to tourism development. The 

purpose of this planning and design is to realize a Resort with a Wellness Tourism Approach in 

Karanganyar Regency by utilizing the potential of landscapes and nature-based tourism that is already 

available and in collaboration with the local government and surrounding communities as a form of 

commitment to the SDGs (Sustainable Development Goals) while reducing social tensions. which may 

arise due to the exploitation of local tourism. The building in the planning and design of the Resort 

with the Wellness Tourism Approach in Karanganyar Regency uses contemporary architectural design 

because the design approach is dynamic and functional and is expected to provide comprehensive 

(holistic) resort services to guests. It is hoped that the Resort with the Wellness Tourism Approach in 

Karanganyar Regency will become an accommodation that is of interest to tourists and can mobilize 

the surrounding community in its tourism program (wellness program). 

Keywords: resort, wellness tourism, Karanganyar 

 

1. PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Pandemik Covid-19, ini menjadi momentum bagi wellness market sebagai bentuk kampanye 

hidup sehat mulai dari makanan hingga pariwisata. Dengan penerapan wellness tourism dengan 

segala bentuk pelayanan dan aktivitasnya menjadi fokus masyarakat akan pentingnya kesehatan, hal 

ini juga yang menjadi dasar bahwa wellness tourism sebagai metode pendekatan dalam industri 
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pariwisata yang tepat dengan merespon efek pandemik saat ini, dimana sudah dipastikan akan 

meberikan kebiasaan baru dalam kehidupan manusia. Wellness tourism menjadi salah satu inovasi 

dalam pengembangan industri pariwisata khususnya pada industri hotel resort, pendekatan wellness 

tourism pada industri pariwisata dapat berpengaruh terhadap pendekatan ekonomi, didukung dengan 

data global pertumbuhan wellness economy. Dimana sejak 2015 mengalami trend peningkatan dalam 

segi ekonomi/economy growth. Global Wellness Institute (GWI) pada tahun 2018 mengestimasi 

pasar global pada industri wellness market sebesar US$ 4.5 Triliun, sebesar 5.3% ekonomi global 

pada tahun 2017. Sejak 2015-2017 industri wellness market tumbuh 6.4% setiap tahun, sekitar dua 

kali lipat dari pertumbuhan ekonomi global sebesar 3.6% saat itu. Menurut GWI, Asia-Pasifik pada 

tahun 2017 terjadi kapitalisasi pasar terkait wellness tourism sebesar US$ 136.7 milyar (10.9% dari 

2015-2017) dan Indonesia masuk dalam daftar Top Ten Wellness Tourism Markets in Asia-Pacific 

2017 dengan nilai pasar diperkirakan sebesar US$ 6.9 milyar pada peringkat ke-7 dibawah Korea 

Selatan dan disusul Malaysia, Vietnam, dan New Zealand. 

Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan mempunyai kekayaan 

keberagamanbumi, hayatidan budaya ini sudah menjadi tujuan bangsa-bangsa asing sejak dahulu 

kala. Barus diperkirakan sudah menjadi destinasi perdagangan rempah-rempah di awal abad Masehi. 

Pulau Emas (Svarnadvipa) di Muaro Jambi adalah tempat pembelajaran Buddhisme tingkat dunia 

pada abad ke-10. I-tsing, Al Biruni, Atisha, Ibnu Batutah, Marcopolo, Cheng Ho, Tome Pires, 

Ferdinand Magellan atau Alfred Russel Wallace hanyalah sebagian petualangdunia yang pernah 

singgah di Indonesia dengan berbagai motivasi. The National Geographic edisi tahun 1932 

mewartakan kunjungan wisatawan dunia dari Amerika ke Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur. 

Pada masa yanghampir bersamaan, Pulau Bali mulai dikenal dunia setelah pelukis-pelukis dunia –

seperti Walter Spies, Rudolf Bonnet hingga Antonio Blanco– mempromosikan keindahan alam dan 

budaya Bali melaluikarya seni. Borobudur, Danau Toba atau Tana Toraja menjadi hanyalah sebagian 

daripotensi alam dan budaya setempat yang menjadidaya tarik bagiwisatawan dunia. 

Pesatnya industri pariwisata di kawasan wisata kabupaten Karanganyar dan didukung 

bentang alam serta letak geografis yang mudah diakses oleh kota besar terdekat membuka peluang 

bagi kawasan wisata kabupaten Karanganyar untuk terus berkembang dan bermanfaat secara 

ekonomi bagi industri pariwisata.Perlu dukungan pemerintah daerah dalam perkembangan industri 

pariwisata secara umum maupun industri perhotelan (hotel resort). Berkembangnya industri 

pariwisata di kawasan wisata kabupaten Karanganyar terbukti dengan banyaknya hospitality 

industry. Maraknya pertumbuhan hospitality industry (industri perhotelan -hotel resort) di kawasan 

wisata kabupaten Karanganyar tidak didukung dengan peningkatan inovasi pariwisata dibidang 

hospitality. Penerapan hospitality industry dengan pendekatan konvensional dianggap merupakan 
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langkah yang paling mudah dan cepat dalam penerapan operasional hospitality, hal tersebut 

membuat minimnya inovasi pada pendekatan operasional. Pendekatan khusus pada operasional 

hotel/resort merupakan salah satu inovasi dalam pengembangan pariwisata, dalam pendekatan 

ekonomi dan daya tarik pengunjung memberikan tanggapan positif. Karakteristik geografis dan 

budaya di Kabupaten Karanganyar berpotensi untuk pengembangan hospitality industry teutama 

pendekatan wellness tourism, dimana wisata alam yang tersebar menjadi potensi salah satu atraksi 

wisata pada wellness tourism serta dukungan pemangku kebijakan juga berperan dalam 

pengembangan wisata khususnya wellness tourism di Kabupaten Karanganyar.  

1.2 Rumusan Masalah 

a. Bagaimana merespon perkembangan wellness tourism, khususnya di kawasan Kabupaten 

Karanganyar? 

b. Bagaiamana pelayanan dan fasilitas pada Resort dengan pendekatan Wellness tourism? 

c. Bagaimana penerapan tata tapak, arsitektur, utilitas, dan struktur pada perencanaan dan 

perancangan Resort dengan pendekatan Wellness tourism? 

d. Bagaimana merespon hubungan dengan masyarakat di kawasan sekitar? 

1.3 Tujuan 

Merencanakan dan merancang resort di kawasan Kabupaten Karangantar dengan pendekatan 

wellness tourism sehingga memnuhi aspek wellness tourism yang berhubungan baik dengan 

masyarakat sekitar (Public Private Community Partnership). 

1.4 Sasaran 

a. Mampu merespon perkembangan wellness tourism pada fasilitas wisata Resort. 

b. Mampu menentukan tata tapak dan massa Resort. 

c. Mampu menentukan pelayanan dan fasilitas pada Resort. 

d. Mampu menerapkan hubungan antara resort, wisatawan, dan masyarakat sekitar. 

e. Mampu menentukan penerapan estetika, struktur, dan utilitas pada Resort. 

 

2. METODE  

2.1 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam laporan ini meliputi : 

a. Observasi 

Melakukan survey secara langsung ke lokasi untuk mengetahui kondisi kondisi dan lingkungan 

sekitar site serta survey mencari data potensi apa saja yang ada di kawasan sekitar site. 
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b. Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan percakapan antara dua orang atau lebih yang 

dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber berdasarkan topik yang sudah ditentukan. 

c. Studi Banding 

Aktivitas mempelajari obyek secara langsung yang memiliki kesamaan tema maupun pendekatan 

guna mendapatkan ide maupun masukan dari pihak terkait. 

d. Studi Literatur 

Aktivitas mengumpulkan data refrensi dan teori yang memiliki keterkaitan berupa buku, media 

cetak, dan elektronik  

2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Tinjauan Resort 

Resort adalah suatu perubahan tempat tinggal sementara bagi seseorang di luar tempat 

tinggalnya, dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kesegaran jiwa dan raga, serta hasrat ingin 

mengetahui sesuatu. Dapat juga dikaitkan dengan kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan 

olahraga, kesehatan, konvensi, keagamaan serta keperluan usaha lainnya. (Dirjen Pariwisata, 

pariwisata Tanah air Indonesia, hal. 13, November, 1988). Resort adalah tempat peristirahatan di 

musim panas, di tepi pantai atau di pegunungan yang banyak dikunjungi. (John M. Echols, Kamus 

Inggris-Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1987) 

Resort adalah sebuah tempat menginap di mana mempunyai fasilitas khusus untuk kegiatan 

bersantai dan berolah raga seperti tennis, golf, spa, tracking, dan jogging. (Nyoman.S. Pendit. Ilmu 

Pariwisata, Jakarta : Akademi Pariwisata Trisakti, 1999). Pengertian Resort Hotel berdasarkan 

deskripsi-deskripsi tersebut yaitu tempat menginap yang mempunyai fasilitas khusus untuk kegiatan 

bersantai, berolah raga, dan mendapatkan kesegaran jiwa dan raga; biasanya terletak di tepi pantai 

atau pegunungan untuk menikmati potensi alamnya. 

2.2.2 Tinjauan Teori Perancangan  

A. Fasilitas utama dan penunjang 

Berdasarkan keputusan Dirjen Pariwisata No. 14/U/11/88 tentang pelaksanaan ketentuan 

usaha dan penggolongan resort, dapat dilejaskan bahwa klasfikasi standar adalah sebagai 

berikut : 

a) Resort bintang satu  (*)  : minimal 20 kamar. 

b) Resort bintang dua (**)  : minimal 20 kamar. 

c) Resort bintang tiga (***)  : minimal 30 kamar. 

d) Resort bintang empat (****)  : minimal 50 kamar. 

e) Resort bintang lima (*****)  : minimal 100 kamar. 
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f) Resort bintang lima+diamond  : Resort dengan kualitas lebih baik dari resort 

bintang lima. 

Berikut merupakan berbagai fasiltas yang ada dalam sebuah resort, sebagai berikut : 

a) Area Parkir 

b) Lobby Resort 

c) Kamar Resort 

d) Restoran 

e) Meeting room atau function room 

f) Entertaintment room dan fasilitas olahraga. 

B. Fasilitas penunjang tambahan  

Operasional resort harus didukung dengan berbagai fasilitas yang dapat mendukung 

kelancaran aktifitas pelayanan. Kelengkapan fasiltas yang tersedia memberi dampak lama 

masa tinggal tamu dan berdampak postif di bidang ekonomi. Adapun fasilitas penunjang 

tambahan yang berkaitan dengan operasional resort yaitu ; 

a) Sirkulasi pada resort 

b) Pintu masuk 

c) Konfigurasi jalur  

d) Hubungan jalur dan ruang 

e) Jalur pelayanan 

f) Sirkulasi vertical 

g) Bentuk ruang sirkulasi 

2.2.3 Tinjauan Wellness Tourism 

Prinsip-prinsip utama wellness baik keseluruhan maupun sebagian dapat ditelusuri kembali 

ke peradaban kuno dari timur (India, Tiongkok) maupun barat (Yunani, Roma). Wellness sering 

disalahartikan dengan istilah kesejahteraan, kesehatan, maupun kebahagiaan. Meskipun ada elemen 

tersebut, wellness dibedakan dengan tidak mengacu pada kondisi subjektif. Melainkan, wellness 

dikaitkan dengan proses yang aktif (aktivitas) dari kesadaran individu dan mengarah kepada 

kesehatan/kesejahteraan yang menyeluruh. Pengertian wellness tourism menurut Mueller dan Lanz 

Kaufman (2001), wellness tourism merupakan perpaduan antara fenomena hidup sehat dengan 

hubungan tentang harapan tiap individu untuk menjaga maupun mengembangkan kesehatan mereka, 

mereka tinggal / berwisata dengan jangka waktu tertentu dengan pelayanan yang komprehensif 

(meneyeluruh) yang bersifat individu terdiri dari kebugaran jasmani, kedamaian mental, relaksasi, 

diet sehat, maupun segala aktifitas berorientasi individu yang mempengaruhi terhadap kebaikan 

secara fisik maupun mental. Global Wellness Institute mendefinisikan wellness sebagai 

aktivitas/kegiatan, maupun gaya hidup yang mengarah kepada kesehatan secara keseluruhan (fisik 
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maupun mental) dan bersifat individu. Disebabkan sifat wellness yakni individu, diperlukan 

pendekatan khusus secara personal dalam pendekatan industri wellness tourism. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Gagasan Perancangan Resort dengan Pendekatan Wellness Tourism di Kabupaten 

Karanganyar 

3.1.1 Fungsi bangunan  secara umum 

Resort dengan pendekatan Wellness Tourism memiliki fungsi sebagai akomodasi wisata 

sekaligus rekreasi yang didalamnya pengunjung mendapatkan pelayanan secara holistik 

(menyeluruh) terutama terkait kebugaran/kesehatan baik mental maupun fisik, serta dihadirkan 

kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar baik di alam maupun bersama masyarakat. 

3.1.2 Site 

Dari hasil pembobotan alternatif tapak I, tapak II, dan tapak III. Mendapatkan hasil bahwa 

alternatif tapak II mendapatkan jumlah total bobot tertinggi sehingga menjadi lokasi tapak terpilih, 

dengan data tapak sebagai berikut : 

a. Luas Tapak   : 23.780 m2. 

b. Penguasaan Tanah  : Hak Milik. 

c. Kondisi Eksisting  : Ipienk Resort, pertanian lahan kering. 

d. Batas Utara   : Jl. Berjo, lembah. 

e. Batas Timur   : Jl. Berjo, permukian perdesaan. 

f. Batas Selatan   : Kawasan perkebunan. 

g. Batas Barat   : Perkebunan, permukiman perdesaan. 
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Gambar 1. Luas tapak terpilih 

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2021) 

3.2 Analisa dan Konsep Eksisting 

Pada lokasi tapak, terdapat resort dengan akomodasi dan pelayanan dasar pada umumnya, 

resort tersebut merupakan Ipienk Resort di bawah kepemilikan/operasional PT. Titik Group. Resort 

tersebut dibuka untuk umum pada tahun 2018. Berjaraj 1,1 km dari Candi Sukuh dan 7 km dari Air 

Terjun Grojogan Sewu. Resort ini menyediakan kamar keluarga, resepsionis 24 jam, anta-jemput 

bandara, dapur bersama, dan wifi. Candi Ceto berjarak 8 km dari Ipienk Resort dan bandar udara 

Internasional Adi Soemarmo yang berjarak 51 km dari akomodasi. 

 

Gambar 2. Ipienk Resort 

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2021) 
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Dengan pendekatan pada Ipienk Resort yang sangat umum bahkan hanya dasar dari 

akomodasi, dimana hal ini tidak meberikan nilai lebih pada resort tersebut. Kemudian fasilitas dan 

pelayanan yang diberikan sangat terbatas sehingga pengembangan dengan mempertahankan Ipienk 

Resort sulit dilakukan. Pembongkaran keseluruhan kemudian penggunaan kembali material menjadi 

cukup efisien dalam proses perancangan pada area Ipienk Resort. 

3.3 Analisa dan Konsep Ruang 

3.3.1  Analisa Pengguna 

Pengguna Resort dengan pendekatan Wellness Tourism di Karanganyar secara umum terbagi 

menjadi dua jenis, yakni pengunjung dan pengelola/staff.  

3.3.2 Konsep Kebutuhan Ruang dan Zonifikasi Ruang 

Tabel 1. Aktivitas pada ruang 

Kelompok 

Ruang 
Ruang Aktivitas/Fungsi Sifat Ruang 

Lobby 

Lobby 
cek-in/cek-out tamu, bertemu tamu 

pengunjung 
Public 

Store 

display produk dari resort tersebut 

maupun dari masyarakat sekitar, 

pengunjung tentunya dapat mebeli 

Public 

Lavatory Kakus, laktasi Service 

Drop-Off Menurunkan tamu dari kendaraan Service 

Restaurant 
Tempat makan, dinning maupun 

breakfast 
Semi Private 

Speciality 

Restaurant 

tempat makan dengan menu spesial, 

menu sehat, menu herbal. 
Semi Private 

Lounge Untuk bersantai. Semi Public 

Resort 

Standard Room akomodasi resort tingkat dasar Private 

Superior room  akomodasi resort tingkat menengah Private 

Suite/family room akomodasi resort tingkat tertinggi Private 

Pool akomodasi resort untuk tamu menginap Semi Private 

Wellness and 

Resort 

Facilities 

Functional Room MICE Semi Private 

Ruang Konsultasi 

Kesehatan 

konsultasi antara dokter dengan tamu 

menginap/dalam program 
Private 

Yoga Pavilion 
untuk yoga baik individu maupun 

kelompok 
Semi Private 

Pool (Hot Water) kolam renang air hangat Semi Private 

Fitness Center untuk berolahraga dalam ruangan Semi Private 

Wellness and 

Resort 

Facilities 

Sauna sauna Private 

Lobby Spa 
menunggu atau istirahat sejenak sebelum 

dan sesudah spa. 
Semi Private 

Spa Spa Private 

Lavatory Kakus, laktasi Service 

Staff Room 
Staff fasilitas wellness untuk istirahat 

maupun menaruh barang  
Semi Private 

Storage penyimpanan Service 
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Chapel And 

Wedding Venue 
MICE untuk pernikahan Semi Public 

Farm pertanian resort, tamu dapat berikut serta Semi Public 

Taman Koleksi 
tanaman koleksi resort, tamu dapat 

menikmati keunikan susanan tanaman. 
Semi Public 

Lavatory Kakus, laktasi Service 

Area Platform kegiatan komunal dengan warga sekitar Semi Public 

Inner Court 
landscape, sekaligus untuk tanaman 

koleksi Sebagian kecil 
Semi Public 

Workshop 
wellness program tentang tanaman 

herbal dan tanaman turunan atsiri 
Semi Public 

Office dan 

Service Area 

R. General 

Manager 
bekerja, bertemu tamu Semi Private 

R. Manager bekerja Semi Private 

R. Sekertaris bekerja Semi Private 

R. Staff absen, bekerja Semi Private 

R. Rapat rapat Semi Private 

R. Tamu Kantor menerima tamu Semi Public 

R. Loading 

Laundry 
bongkar muat laundry ke vendor Service 

R. Laundry laundry pada resort jika dibutuhkan Service 

Lavatory Kakus, laktasi Private 

R. Housekeeping istirahat, bekerja Semi Private 

R. Loker menyimpan barang Semi Private 

R. Makan 

Karyawan 
istirahat, makan Semi Public 

R. Control Room ruang cctv, control lighting, kemanan Service 

Pos Jaga 

(Entrance) 
jaga akses keluar masuk resort Service 

Mushola ibadah Semi Public 

Area Loading 

Barang 

bongkar muat barang terkait kebutuhan 

resort, seperti bahan makanan 
Service 

Dapur memasak  Service 

Storage Umum Gudang umum, peralatan perawatan Service 

Ruang M.E elekttrikal, kubikal PLN Service 

R. Utilitas 
tempat pengolahan limbah padat maupun 

cair 
Service 

Parkir 
parkir kendaraan tamu maupun 

pengelola. 
Service 

(Sumber: Analisa Pribadi, 2021) 

3.3.3 Analisis pendekatan dan konsep besaran ruang bangunan 

A. Jumlah Unit 

Pada dasarnya, wellness tourism merupakan pendekatan pariwisata dengan sifat 

pelayanan healing secara holistik terhadap individu, sehingga jumlah unit yang disediakan 

berdasar penjelas tersebut. Sehingga unit yang di sediakan didominasi dengan kapasitas 
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individu/pasangan, dan tidak menutup kemungkinan terhadap pengunjung bersifat keluarga. 

Berikut rincian jumlah unit beserta kapasitas : 

a) Standard Room (2 orang)     : 18 unit 

b) Superior Room (2 orang)     : 9 unit 

c) Suite/family room (6 orang)   : 4 unit 

B. Proyeksi Jumlah Pengunjung 

Dengan jumlah unit akomodasi yang tersedia ditambah dengan fasilitas Resort berupa 

Chapel and Wedding Venue, sehingga jumlah pengunjung sebagai berikut : 

a) Akomodasi (44 unit)  : 78 tamu 

b) Chapel and Wedding Venue : 150 pengunjung 

C. Pengunjung Bersifat Rekreasi Singkat  

Dalam akomodasi wisata, pengjung tidak hanya selalu menginap melainkan pengunjung 

yang hanya ingin menikmati fasilitas resort secara singkat, salah satunya fasilitas restaurant. 

Kapasitas restaurant sendiri minimal adalah sama dengan kapasitas akomodasi (Data Arsitek, 

Neufert). Berikut rincian jumlah kapasitas restaurant dan asumsi jumlah pengunjung non-

menginap : 

a) Akomodasi (tamu menginap) : 78 orang 

b) Pengunjung non-meningap : 32 orang (40% x 78) 

D. Pengelola/Staff 

Berikut rincian pengguna pada bagian pengelola/staff : 

a) Kelompok Operasional : 15 orang 

b) Kelompok Lobby  : 12 orang 

c) Kelompok Wellness : 35 orang 

d) Kelompok Housekeeping : 20 orang 

e) Kelompok Service  : 26 orang 

3.4 Analisa dan Konsep Tapak 

3.4.1 Analisa dan Konsep Iklim 

A. Matahari 

Posisi matahari pagi berada di sisi timur site, sedangkan matahari sore berada di sisi barat 

site, maka dari hal tersebut massa bangunan yang memiliki sisi Panjang ataupun lebar pada 

satusisi di rencanakan menghadapa posisi utara-selatan untuk menghindari paparan panas 

matahari barat. 
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Gambar 3. Analisa Matahari 

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2021) 

Guna merespon arah matahari terutama matahari barat, dapat diaplikasikan penempatan 

vegetasi tanaman pohon peneduh di sisi barat site yang mendekati massa bangunan ataupun 

fasilitas guna menghindari paparan langsung matahari barat. 

 

Gambar 4. Konsep Bangunan  

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2021) 

B. Hujan dan Angin 

Kondisil iklim di Kabupaten Karanganyar adalah tropis dengan musiml hujanl dan msim 

kemarau yang silihl berganti sepanjang tahun. Berdasarkanl perkembanganl datal dari 6 

stasiun pengukur curah hujan di Kabupaten Karanganyarl jumlahl hari hujanl pada tahun 

2020 adalah sekitar 103 hari dengan rata-rata curah hujan 2.033 mm. Curah hujan tertinggil 

beradal pada bulanl Januari-Maret, sedangkanl terendah pada Bulan Oktober. Posisi site 

berada di arah selatan lembah mengakibatkan arah angin lembah cenderung berhembus dari 

utara ke selatan. Hal ini berdampak pada bangunan resort menagkap angin tersebut. 
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Gambar 5. Analisa Matahari 

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2021) 

Merespon air hujan pada site, air hujan dikumpulkan di kolam resistensi terlebih dahulu, 

kemudia kelebihan air dialirkan ke roil kawasan. Pada bangunan resort standard, Lorong 

sebagai akses memanfaatkan aliran udara untuk penghawan pada Lorong. Agar aerodinamika 

berjalan optimal, bentuk bangunan bukan berupa massa solid yang masif serta bukan bentuk 

atap dengan permukaan lebar. 

 

3.4.2 Analisa dan Konsep Lingkungan 

A. Sirkulasi dan pencapaian 

 

Gambar 6. Analisa Sirkulasi dan Pencapaian 

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2021) 

Konsep sirkulasi dan pencapaian didesain teridiri dari main entrance dan second 

entrance, pada main entrance ditujukan pada tamu sedangkan pada second entrance untuk 

kepentingan service seperti loading area maupun mengangkut sampah. Main entrance 

berada di utara site yang berbatasan langsung dengan Jl. Berjo, sedangkan second entrance 
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berada di utara bagian timur site yang berbatasan langsung dengan Jl. Berjo dan Jl. 

Kampung. 

Kemudian pada pencapaian resort, pada dasarkan wellness tourism mengacu kepada 

menjauhkan wisatawan dari keramaian kota sehingga wisatawan mendapatkan ketenangan 

dan privasi yang maksimal. Namun dengan mempertimbangkan faktor kepentingan bisnis 

pada resort, maka keberadaan dan eksistensi resort harus dimaksimalkan, berikut beberapa 

skenario yang dapat diterapkan pada pencapaian Resort dengan Pendekatan Wellness 

Tourism di Kabupaten Karanganyar, sebagai berikut : 

a) Sebagai titik singgah pada rute terintegrasi wisata pada program pengembangan 

wisata Desa Berjo. 

b) Mempercantik kawasan pada jalan desa sebagai akses utama menuju resort dengan 

radius 500 m dari resort, hal ini menimbulkan perbedaan suasana sehingga dapat 

memberikan kesan kepada tamu telah sampai ke kawasan resort. 

c) Mengaplikasikan sign pada jalan raya terdekat 

d) Media promosi (reklame) yang disebar pada kota sekitar maupun bandara/stasiun 

e) Media promosi sosial media. 

f) Membentuk kesan khusus pada resort sehingga membentuk komoditas konsumen 

tersendiri. 

B. Kebisingan 

 

Gambar 7. Analisa Kebisingan 

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2021) 

Berdasarkan gambar diatas, solusi pada site adalah dengan meletakan bangunan dengan 

privasi tinggi (ketenangan) menjauh dari sumber suara, dan perlu ditambahkannya sound 

barrier berupa tatanan landscape berupa pohon yang cenderung rindang berbatasan langsung 

dengan jalan. 
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C. View 

 

Gambar 8. Analisa View 

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2021) 

Pada gambar diatas menunjukan poisi site terletak di selatan lembah, sehingga 

mempunyai view pada arah utara site berupa lembah dengan akases pandang 180°. Peletakan 

unit resort direncanakan dengan tidak saling membelakangi/menutupi pandangan satu 

dengan yang lain, dimana setiap tamu dapat menikmati view tersebut meskipun dari dalam 

ruangan. 

 

D. Kontur 

 

Gambar 9. Analisa Kontur 

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2021) 
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Pada gambar diatas menjelaskan poisi titik tertinggi dan terendah elevasi kontur pada site, 

dimana perbedaan elevasi tiap garis adalah 2 meter. Peletakan unit resort memperhatikan 

kemudahan akses dan lain sebagainya, dengan posisi kemiringan yang belum terlalu curam, 

didukung dengan factor lain seperti view, kebisingan, dll maka area unit resort sebagai 

akomodasi utama terletak seperti pada gambar diatas. 

 

E. Vegetasi 

 

Gambar 10. Analisa Vegetasi 

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2021) 

Pada area depan (utara) dipilih tanaman dengan akar yang kuat dan memiliki daya 

sengkram pada tanah yang tinggi sehingga dapat menjaga struktur tanah seperti trembesi, 

akar wangi, Ketapang. Area konservasi juga sebagai media barrier privasi pada unit resort. 

3.5 Analisa dan Konsep Massa 

3.5.1 Konsep Zoning  

Konsep zonasi berdasarkan fungsi dan pengguna pada ruang tersebut, pada perancangan dan 

perencanaan Resort dengan pendekatan Wellness Tourism di Kabupaten Karanganyar ini, Zonasi 

utama terbagi menjadi public, private dan service. Fasilitas lobby, restaurant merupakan zona public, 

kemudian pada fasilitas wedding venue merupakan semi public. Selanjutnya pada zona private 

terbagi menjadi private dan semi private. Pada private diantaranya adalah unit resort, sedangkan 

pada semi private merupakan wellness facilities guna mendukung kegiatan program. Konsep 

pembagian zona diatas merupakan respon terhadap pengguna dimana pada resort ini menerima 

kunjungan tamu singkat, oleh karena itu pembagian zoning dan tata massa diatur sedemikian rupa 

seperti yang telah disebutkan sebelumnya. 
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Gambar 11. Konsep Zoning 

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2021) 

3.5.2 Konsep Tata Massa 

Penekanan bentuk arsitektural dominan terhadap atap, sedangan bentuk massa maupun ruang 

berdasarkan pendekatan desain kontemporer serta fungsional. Penekanan terhadap atap dilakukan 

dengan pendekatan perubahan bentuk utama menjadi lebih sederhana. Penyederhanaan bentuk juga 

mempertimbangkan aspek lokasi, dimana berada di selatan lembah dan terkenan aliran angin lembah 

dari selatan ke utara, sehingga diperlukan bentuk yang lebih dinamis. 

 

Gambar 12. Konsep Tata Massa  

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2021) 
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3.6 Analisa dan Konsep Arsitektur 

3.6.1 Konsep Eksterior 

Resort merupakan salahsatu akomodasi wisata sebagai sarana rekreasi baik secara singkat 

maupun melaksananakan program dengan pelayanan secara holistik, dengan pendekatan wellness 

yang memberikan pelayanan secara holistik baik mental maupun fisik diperlukan desain yang 

menyampaikan hal tersebut. 

 

Gambar 13. Transformasi Atap Joglo  

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2021) 

Dengan mentransformasi bentuk atap joglo limasan, berpedoman pada arsitektur 

kontemporer dimana eksplorasi bentuk yang dinamis memberikan pengurangan geometri pada atap 

yang masif. Hal ini berakibat tampilan arsitektur tidak memberikan ketegangan visual terhadap 

lingkungan sekitar. Selanjutnya, dengan rancangan bangunan bertingkat, memberikan kosekuensi 

terciptanya Lorong untuk akses antar ruang. Hal ini dapat memberikan borosnya energi ataupun 

kebosanan ruang yang muncul, oleh karenaitu pada hubungan antar unit pada bangunan bertingkat 

tersebut diberikan “jeda” dengan tujuan memberikan sirkulasi udara secara alami sekaligus 

memberikan kesan “massa ruang yang terpisah”. 

 

Gambar 14. Celah Udara Untuk Sirkulasi  

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2021) 
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Pada unit resort yang berdampingan dengan alam sekitar dan dituntut dapat mengakses view 

secara menyeluruh tetapi tetap memperhatikan privasi pengguna, maka bentuk yang dapat 

diaplikasikan adalah massa dengan kantilever yang ditopang oleh struktur berbentuk panggung 

sebagai respon terhadap topografi berkontur. 

 

Gambar 15. Preseden Tampilan Resort  

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2021) 

3.6.2 Konsep Interior 

Suasana ruang mengampil peran penting terkait fungsi dan kegiatan dalam ruang tersebut, 

desain interior pada setiap ruang mengaplikasikan warna netral dan monochorome. Pemilihan warna 

tersebut bertujuan agar ruangan menjadi hangat, menyampaikan suasana ruang sesuai fungsi, serta 

selaras dengan bentang alam sekitar. 

 

Gambar 16. Moodboard Interior  

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2021) 
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3.6.3 Analisa dan Konsep Struktur 

Tabel 2. Konsep Struktur 

Kelompok 

Ruang 

Bentuk 

Atap 

Material 

Atap 

Kemiringan 

Atap 

Struktur 

Utama 

Struktur 

Pondasi 

Lobby 
▪ Atap Datar 

▪ Atap Miring 

▪ Roof Garden 

▪ Bitumen 

▪ GRC 

▪ 1,5° 

▪ 20-30° 

▪ 30-45° 

Rigid 

Frame 
Footplate 

Resort ▪ Atap Miring 
▪ Bitumen 

▪ GRC 

▪ 20-30° 

▪ 30-45° 

Panggung, 

Rigid 

Frame 

Footplate 

Wellness and 

Resort 

Facilities 

▪ Atap Datar 

▪ Atap Miring 

▪ Roof Garden 

▪ Bitumen 

▪ GRC 

▪ UPVC 

▪ Solartuff 

▪ 1,5° 

▪ 20-30° 

▪ 45-70° 

Panggung, 

Rigid 

Frame 

Footplate 

Office dan 

Service Area 

▪ Atap Datar 

▪ Atap Miring 

▪ Bitumen 

▪ GRC 

▪ UPVC 

▪ 20-30° 

▪ 30-45° 

Rigid 

Frame 
Footplate 

(Sumber: Analisa Pribadi, 2021) 

3.6.4 Konsep dan Konsep Utilitas 

A. Jaringan listrik 

Sistem jaringan listrik yang digunakan bersumber dari PLN, generator, dan panel surya. 

Generator berfungsi sebagai pengga PLN jika mengalami gangguan. Sedangkan untuk panel 

surya digunakan pada pencahayaan area parkir dan sebagian landscape, jaringan listrik pada 

panel surya juga di backup oleh PLN/generator (sumber induk) guna meminimalisir habisnya 

daya/perawatan. 

B. Jaringan air bersih 

Konsep jaringan air bersih pada perencanaan dan perancangan Resort dengan pendekatan 

Wellness Tourism di Kabupaten Karanganyar menggunakan system downfeed, dimana 

menggunakan gaya garvitasi dan didukung booster pump guna distribusi dan menjaga debit 

air. Pada unit resort dengan konsumsi air tinggi, tandon air di posisikan pada tiap unit, 

sedangkan utamanya berada pada elevasi tertinggi baik secara topografi maupun bangunan. 

C. Jaringan air kotor 

Pada tiap unit resort air kotor diolah secara biologis dengan pengaplikasian biofill 

septictank, hal ini dengan dasar kemudahan pengaplikasian utilitas. Sedangkan pada 

pengolahan induk menggunakan sewage treatment plant. Air hujan sebagian ditampung guna 

perawatan vegetasi maupun cadangan air untuk hydrant. 

D. Pengolahan Sampah 
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Pengolahan sampah dolah maupun diproses sesuai dengan jenisnya, sebelumnya sampah 

sudah dipisahkan menjadi organic, non-organik, dan B3. Pengolahan sampah organic 

dimanfaatkan guna kompos yang akan bermanfaat pada vegetasi di resort, pengolahan 

tersebut menggunakan alat dekomposter. Kemudian pada non-organic diolah kembali 

bersama masyarakat setempat (dikumpulkan kemudian dijual atau melakukan 3R). Pada 

sampah B3 tidak dapat diolah sehingga harus dimusnahakan sesuai ketentuan. 

E. Sistem keamanan 

Peralatan yang termasuk dalam sistem keamanan untuk menjaga keselamatan dan 

kenyamanan pengguna yaitu Close Circuit Television (CCTV), Walk-through Metal, Hand 

Hold Metal Detector, serta Explossive. Dengan mempertimbangkan lokasi dekat dengan 

Gunung Lawu yang masik aktif, maka diperlukan penanggulangan bencana gunung api 

dengan membuat jalur evakuasi bencana, pengaplikasian early warning system,serta 

bekerjasama dengan pos pengamatan gunung berapi. 

F. Sistem proteksi kebakaran 

Area yang mudah terbakar menggunakan sistem hydrant, sprinkler, dan alarm kebakaran 

yang bekerja secara otomatis. Bangunan menggunakan sistem fire protection, yang terdiri 

atas fire break glass alarm (BGA), fire control system, fire indicator panel, smoke and 

thermal fire detectors, portable fire extinguisher, hydrant dan selang, hydrant box, serta 

hydrant pillar. 

PENUTUP 

Perancangan resort di kawasan Kabupaten Karangantar dengan pendekatan wellness tourism 

memenuhi aspek wellness tourism yang berhubungan baik dengan masyarakat sekitar (Public 

Private Community Partnership). Rencana konsep pengembangan yang dilakukan meliputi konsep 

secara gagasan perancangan resort dengan konsep wellnesstourism, konsep eksisting, konsep ruang, 

konsep tapak, konsep massa, dan konsep arsitektur. Sehingga pengembangan resort ini diharapkan 

dapat berperan dalam pengembangan wisata khususnya wellness tourism di Kabupaten Karanganyar. 
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