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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Bab satu akan mennguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan metode perancangan. 

1.1. Latar Belakang  

Bali terkenal dengan pariwisatanya  yang telah mendunia menawarkan 

beranekaragam budaya dan keunikan keindahan alam baik laut, darat, hutan, 

sawah dan pegunungan, sehingga mampu membius dan memanjakan mata 

masyarakat dunia. Kebesaran nama Bali tidak lepas dari peran masyarakatnya 

untuk menjaga dan melestarikan tradisi leluhur dari segala aspek baik itu agama, 

budaya, alam, kesenian, serta keramah-tamahan penduduk.  
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Potensi inilah menjadi daya tarik tersendiri bagi Bali, sehingga banyak 

mengundang wisatawan untuk berkunjung baik lokal maupun  mancanegara. 

Menurut BPS Bali No. 08/02/51/Th. VII, 1 Februari 2013, jumlah wisatawan 

mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Bali pada bulan Desember 2012 

mencapai 268.072 orang. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 5,71 persen 

dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan 

dengan bulan November 2012, jumlah wisman mengalami kenaikan sebesar 10,42 

persen.  Dari kunjungan ini maka diperlukan akomodasi pariwisata berupa 

penginapan seperti hotel, apartemen, vila, dan lain-lain.  Salah satu jenis 

penginapan yang diminati dan memanjakan wisatawan untuk menginap dengan 

berbagai klasifikasi dan fasilitas yang berkembang di Bali adalah vila. 

Vila merupakan tempat tinggal sekaligus liburan, biasanya terletak di luar 

daerah yang berhawa sejuk seperti di pinggiran kota, pegunungan, pantai, dan 

sebagainya (http://id.wikipedia.org/wiki/Villa).  Alasan vila diminati dan dipilih 

oleh wisatawan terutama wisatawan asing sebagai tempat peristirahatan dari pada 

menginap di hotel-hotel mewah adalah karena vila menyediakan pelayanan dan 

service lebih secara personal.  Vila juga memberi tingkat privacy, kenyamanan 

dan keamanan yang lebih untuk terhindar dari ancaman-ancaman teror maupun 

kriminal yang biasanya menyerang kelompok-kelompok wisatawan tertentu. 

Menurut Ismoyo Sugiarto Sumarlan dalam tesisnya yang berjudul 

“Pengaruh Pelayanan, Biaya Promosi, dan Harga Secara Simultan Terhadap 

Online Booking Industri Vila di Seminyak” mengatakan bahwa, vila menawarkan 

banyak pengalaman baru bagi wisatawan yang lebih dari sekedar sarana 

akomodasi. Ketenangan pribadi (privacy), pelayanan yang akrab layaknya 

keluarga, dan kedekatan dengan komunitas setempat mampu membuat wisatawan 

betah untuk tinggal lebih lama.  Pada sisi investor, membangun vila dinilai sangat 

menguntungkan dibandingkan membangun hotel besar dengan sekian puluh atau 

sekian ratus kamar. Investasi untuk membangun sebuah vila dengan belasan 

kamar jelas lebih murah dan biaya operasional juga relatif  lebih ringan. 

Sementara itu, keunikan dan kelebihan dari sisi pelayanan sangat memungkinkan 

untuk membuat tarif sewa vila bisa setara dengan tarif hotel bintang. Ini berarti 

http://id.wikipedia.org/wiki/Liburan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Pegunungan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pantai
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profit yang sangat besar membuat para pemilik modal tergiur membangun vila di 

Bali. 

Banyaknya Vila  yang bermunculan di Bali terutama didaerah-daerah wisata 

utama seperti Denpasar, Kuta, Legian, Seminyak, dan Ubud membuat 

kecemburuan daerah-daerah lain yang berpotensi.  Menurut Ismoyo Soemarlan 

“Chairman Bali Villa Association”  bahwa keberadaan vila sebagai sarana 

penunjang atau fasilitas pendukung industri pariwisata beberapa tahun terakhir, 

semakin meningkat terutama di daerah Kuta. Jumlah vila yang ada sekitar 650 

dengan total kamar 3.958 unit. Pengembangan vila terbanyak terdapat di 

Kabupaten Badung dengan persebaran jumlah vila dominan terdapat di 

Kecamatan Kuta Utara yang mengambil porsi 45,60%, Kecamatan Kuta 18,31%, 

Kuta Selatan 17,78%, Mengwi 17,61%, dan Abianemal 0,70%. Dari jumlah itu, 

sebagian besar berlokasi di pedesaan yakni 57,41% dan sisanya di pinggir pantai. 

Berdasarkan data statistik diatas, pembangunan vila terbanyak berada di 

kecamatan Kuta Utara. (Dikutip dari Jurnal Ilmiah Pariwisata Universitas 

Udayana Volume 2 No.1 Hal 109-222 September 2012 > Evita). 

Vila-vila yang ada sekarang difasilitasi dengan peralatan elektronik yang  

banyak menghabiskan kosumsi energi. Menurut data, di Eropa dan Amerika 

konsumsi energi untuk bangunan mencapai 40%.  Di Indonesia sendiri, rata-rata 

pemakaian energi terbesar adalah di sektor industri dan perumahan.  Dimana 

perumahan 40%, industri 45%, fasilitas komersial 11%, fasilitas sosial 2%, lampu 

jalan 1%, bangunan pemerintah 1%. (NG Indonesia, 2008).  Sebagaimana 

diketahui bahwa menggunakan energi untuk menyalakan berbagai peralatan 

elektronik, seperti kulkas, penyejuk ruangan, dan lampu penerangan, akan 

melepaskan lebih dari ratusan ton CO
2
 ke atmosfer setiap tahun. Alat rumah 

tangga ton CO
2
 yang dihasilkan per tahun : 1) Printer (inkjet atau all in one) (8); 

2) Desktop PC (161);3) Laptop (48); 4) Kipas Angin (42); 5)Mesin Cuci (36); 6) 

Setrika (121); 7)TV (221); 8)Pemutar CD (20); 9) Pengeras Suara (100); 10)AC 

(904); 11) Pemanas air (201)12) Kulkas (241), dan Sampah Setiap tahun tiap 

orang Indonesia membuang 4,5 kg sampah dan menghasilkan 64,8 kg CO
2
/tahun.  
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Pada dasarnya gas CO
2
 di atmosfer memang ada tapi dalam jumlah normal. 

gas CO
2
 inilah yang menjaga suhu di bumi tetap normal. Dengan adanya 

tambahan emisi gas CO
2
 dari rumah tangga menyebabkan jumlah gas CO

2
 di 

atmosfer menjadi terlalu banyak sehingga dapat meningkatkan suhu di permukaan 

bumi.  Setiap hari bumi selalu menerima cahaya matahari. Cahaya matahahari 

yang diterima bumi tidak semuanya diserap bumi tapi ada sebagian cahaya itu 

yang dipantulkan kembali ke angkasa. Karena adanya gas CO
2
 yang terlalu 

banyak di atmosfer hal ini menyebabkan cahaya matahari yang dipantulkan bumi 

dipantulkan kembali oleh gas CO
2
 kembali ke bumi, sehingga seolah-olah cahaya 

itu terperangkap di bumi.  Akibat dari terperangkapnya cahaya matahari tersebut 

di bumi menyebabkan pemanasan global (global warming) di bumi.    

Menyikapi masalah  tersebut diatas maka perlu rencanakan sebuah vila yang 

tidak berpusat pada daerah tertentu saja seperti  Kuta, Legian, Seminyak, Ubud 

tetapi merata disetiap daerah di Bali yang berpotensi dengan meminimalkan 

penggunan energi secara berlebihan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada.  

Salah-satu daerah yang berpotensi adalah daerah Ketewel.  Secara administratif 

Ketewel termasuk dalam kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar  yang  

menyimpan  banyak potensi daya tarik wisata alam yang  sangat luar biasa indah 

dan beragam, seperti, sungai, sawah, dan pantai.  Ketewel juga termasuk dalam 

salah satu kawasan wisata yang sedang dikembangkan oleh kabupaten Gianyar 

yaitu  Kawasan wisata Lebih yang daerahnya mencakup Candra Asri, Ketewel, 

Saba, Sukawati, Pering, Keramas, Lebih dan Siut (Dinas Pariwisata Kabupaten 

Gianyar 2013).  

Melihat potensi tersebut sangat cocok untuk mendesain dan merencanakan 

sebuah vila yang meminimalkan penggunanaan energi (low energy) dan 

memanfaatkan segala sumber daya yang ada, terutama kenyaman termal, iklim, 

sinar matahari, angin, dan lain sebagainya tanpa mengurangi esensi dari vila itu 

sendiri sebagai tempat tinggal, istrahat. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dirumuskan beberapa masalah, yaitu : 

1. Bagaimana merencanakan dan mendesain Vila yang hemat energi? 

2. Sistem dan prinsip apa yang dapat menunjang sebuah Vila sebagai bangunan 

yang meminimalkan penggunaan energi sehingga kebutuhan ruang yang 

diperlukan dapat diketahui? 

3. Bagaimana merencanakan sebuah bangunan Vila yang mewadahi dan 

mengoptimalkan semua potensi alam yang ada disekitar (kenyamanan termal, 

iklim, sinar matahari, curah hujan, kecepatan angin) sehingga mengurangi 

dan meminimalkan kerusakan yang akan terjadi? 

 

1.3. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Tujuan proyek yaitu merancang sebuah vila yang meminimalkan penggunaan 

energi dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber alam yang ada 

(kenyamanan termal, iklim, sinar matahari, curah hujan, kecepatan angin) 

tanpa merusak lingkungan sekitar. 

2. Tujuan pembahasan yaitu merumuskan landasan konseptual perencanaan dan 

perancangan Vila Hemat Energi  yang akan menjadi dasar pemikiran  dalam 

merancang. 

 

1.4.  Metode Perancangan 

Metode perancangan menurut  JC. Snyder dan AJ. Catanese dibagi 

menjadi 5 tahap, yaitu : 

1. Tahap I  Permulaan, yaitu : 

 Menyiapkan materi tentang Vila Hemat Energi di Ketewel Gianyar 

melalui data literatur (teori tentang vila, teori tentang hemat energi), data 

instasional (Peraturan Pemerintah tentang Tata Ruang Kabupaten Gianyar, 

peraturan daerah Kabupaten Gianyar, RTRW dan RDTR kabupaten 

Gianyar) dan studi banding tentang proyek sejenis. 
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 Mengindentifikasi dan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Vila 

Hemat Energi. 

 Merumuskan ide/gagasan awal (spesifikasi umum) tentang Vila Hemat 

Energi di Ketewel Gianyar 

2. Tahap II Persiapan, yaitu : 

 Pengumpulan data lapangan: kondisi dan situasi tapak (bentuk, ukuran, 

kontur tanah, aspek geologis); kondisi iklim; utilitas lingkungan, lalu 

lintas; kendala peraturan, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat;  yang 

ada di Ketewel kabupaten Gianyar. 

 Analisis kebutuhan ruang, civitas dan aktivitas Vila Hemat Energi di 

Ketewel Gianyar; identifikasi persoalan penting yang harus dipecahkan 

(pemograman) 

 Penetapan pendekatan/strategi pendekatan 

 Penyusunan kriteria aspek-aspek desain yang berhubungan dengan Vila 

Hemat Energi. 

3. Tahap III Pengajuan Usul (Skematik Desain), yaitu : 

 Sintesis, yaitu pengajuan usul rancangan awal yang menghimpun berbagai 

pertimbangan dari konteks (sosial, ekonomi, budaya, fisik), program, 

tempat proyek, teknologi dan material, estetika, dan pertimbangan nilai 

lainnya. Usulan merupakan peragaan fisik dari integrasi sejumlah 

persoalan tersebut. 

4. Tahap IV Evaluasi, yaitu : 

 Evaluasi bisa terjadi pada setiap tahap dan dapat merupakan siklus 

berulang (umpan balik) untuk merumuskan sintesis terbaik. 

5. Tahap V Tindakan, yaitu : 

 Pengembangan desain berdasarkan konsep-konsep yang ada 

 

 

 


