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BAB III

TINJUAN LOKASI PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

3.1 Latar Belakang Lokasi

3.1.1 Latar Belakang Penetapan Lokasi

Posisi dari lokasi perancangan berada di Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten

Bandung Barat. Dimana lokasi ini merupakan tujuan berwisata bagi wisatawan yang

ingin menjauh dari hiruk pikuk perkotaan dengan keindahan alam di daerah tersebut.

Dengan kekayaan alam Cikole berupa hutan pinus yang rindang, dapat menjadikan

kawasan ini menjadi agrowisata dan wisata budaya di wilayah Lembang. Selain itu

Cikole merupakan penghubung antara Bandung dan Subang sehingga memiliki sarana

akomodasi yang cukup mudah sehingga cocok ditempatkan kawasan wisata.

Dari 5 tahun terakhir kawasan penginapan di Lembang mengalami kenaikan, saat

ini sendiri dikecamatan Lembang memiliki 13 unit penginapan berupa resort. Jumlah

itu sendiri dipengaruhi oleh permintaan akomodasi penginapan yang tinggi terlebih

saat musim liburan tiba. Namun dari jumlah tersebut, Resort yang memiliki fasilitas

dan keaadan yang lengkap dan terawat masih belum sepenuhnya merata.

Gambar 3. 1 Pemetaan Hotel Resort di Kecamatan Lembang

(Sumber : Analisis Pribadi, 2019)

Gambar 3.1 merupakan mapping resort dan penginapan yang berada dikawasan

Kecamatan Lembang, dari ke13 resort hanya 4 resort yang bisa dibilang cukup

1. Osmond Villa & Resort * 4
2. Hotel Narima Resort
3. Sapu Lidi Resort * 2
4. Kastuba Resort (Hotel Resort)
5. Lembang Asri Resort * 3
6. Cikole Jayagiri Resort (Hotel
Resort)
7. Imah Seniman Resort, Resto and
Gallery * 3
8. Maribaya Natural Hotspring Resort
9. Trizara Resort (Hotel Resort)
10. Sangria Resort & Spa * 4
11. Dulang Resort & Resto*3
12. Bukit Cikahuripan Resort*3
13. Lembah Bougenville Lembang
Resort (HR)
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lengkap fasilitasnya tetapi ada juga yang aksesibilitasnya kurang. Dan bisa dilihat

bahwa resort yang ada dan dirasa cukup lengkap belum merata, Oleh karena itu perlu

adanya peningkatan pengelolaan dan pembangunan akomodasi penginapan yang

lengkap dan memenuhi standar yang ada serta mudah dalam aksesibilitasnya.

3.2 Penetapan Lokasi

3.2.1 Analisis penetapan Lokasi

Untuk kriteria penetapan lokasi dari resort adalah sebagai berikut :

1. Lokasi untuk perhotelan ataupun resort merupakan suatu faktor yang sangat

penting untuk sukses komersiil. Berdasarkan orientasi dari pemasaran, lokasi

ataupun perletakan hotel maupun resort pada umumnya harus mencolok dan

dekat dengan jalan utama ataupun persilangan jalan utama, dekat lapangan udara,

pusat perdagangan maupun perkantoran, tepi pantai (memiliki daya tarik berupa

kekayaan alam) & tempat-tempat peristirahatan. Data Arsitek Edisi kedua,

tentang perhotelan

2. Ditempatkan pada daerah yang membutuhkan keberadaan penginapan, memiliki

keterkaitan antara penginapan dan aktifitas seperti rekreasi alam berupa pantai,

pegunungan, laut, danau, marina, ski, dan pemandangan. Resort yang

menyediakan berbagai macam fasilitas yang dimaksudkan untuk menganggapi

potensi yang ada merupakan bagian kelengkapan akomodasi resort tersebut.

3. Resort yang berjenis forest resort harus memperhatikan peraturan mengenai

pembangunan bangunan komersil dikawasan hutan.

3.2.2 Kriteria Perancangan

1. Karakter Fisik Kawasan Resort

Fisik dasar memiliki pengaruh terhadap kegiatan atau aktivitas yang

tertampung didalamnya yang berpengaruh juga pada kehidupan dalam

tatanan masyarakat. Secara umum, kondisi kawasan hotel resort yang sebagai

tapak perancangan adalah sebagai berikut :

 Topografi dan morfologi
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Dalam merancang hotel ataupun resort harus memperhatikan letak

wilayah yang berdasarkan ketinggian diatas permukaan laut, kemiringan

kawasan, jenis tanah, serta ukuran luasan tapak itu sendiri.

 Hidrologi

Kondisi hidrologi dari kawasan resort berdasarkan kelancaran aliran

air yang ada pada sungai yang berada disekitaran tapak kawasan hotel.

Kondisi hidrologi nantinya berpengaruh pada tingkat kesuburan tanah

dan jenis tanaman. Terdapat beberapa hal juga yang perlu diperhatikan

apabila memanfaatkan sungai yang berada disekita tapak.

1. Memanfaatkan aliran dari air sungai untuk aliran drainase dan

pembuangan air hujan.

2. Memanfaatkan sumber air dari PDAM dan sumber air alami di

dalam lokasi perancangan.

3. Memungkinkan adanya penggalian sumur yang nantinya

berfungsi sebagai sumber air dalam kawasan hotel perancangan.

 Iklim dan curah hujan

Berdasarkan iklim dan curah hujan, perancangan tapak perlu

memperhatikan daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi

ataupun rendah, sehingga tau bagaimana untuk mendapatkan sumber

air yang tepat didaerah tersebut dan untuk menghemat biaya juga

nantinya. Dengan iklim pun mempengaruhi bagaimana desain ruang

terbuka untuk perancangan resort.

 Keadaan tanah

Berdasarkan keadaan tanah, perancangan tapak haruslah

memperhatikan hal-hal sebagai berikut ini :

- Pemanfaatan tanah berkontur sebagai tatanan lansekap

dalam perancangan.

- Perataan lahan dengan cut and fill.

- Potensi tapak.

Potensi yang sering muncul pada perancangan kawasan adalah

potensi alami seperti vegetasi.

 Vegetasi
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Vegetasi merupakan suatu hal yang banyak memberikan

manfaat dan fungsi dalam perancangan kawasan hotel maupun resort.

Berdasarkan jenisnya, tanaman dibedakan menjadi :

- Tanaman pohon tinggi, berbatang kayu, besar, cabang jauh

dari tanah, tinggi >3m.

- Tanaman perdu, berkayu, tumbuh menyemak, percabangan

mulai dimuka tanah, berakar dangkal, 1m - 3m.

- Tanaman semak, batang tidak berkayu, percabangan dekat

dengan tanah, berakar dangkal, 50cm - 1m.

- Tanaman rumput-rumputan, tinggi beberapa cm, menjaga

kelembaban, erosi dan struktur tanah.

- Tanaman merambat, ada yang memerlukan penunjang

untuk rambatan, ada juga yang tidak.

- Tanaman air

Vegetasi yang mendukung dari vegetasi asli pada tapak tanpa

menghilangkan atau menebangnya, dapat dimanfaatkan sebagai

berikut.

Dalam kondisi eksisting, pohon berfungsi sebagai peneduh, filter dari polusi,

dan juga peredam kebisingan. Pada tapak sendiri vegetasi yang baik haruslah

memiliki lahan untuk tanaman yang luas. Vegetasi pada tapak hotel memiliki

peranan penting sebagai penyumbang udara yang segar dan sejuk bagi pengguna.
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3.3 Kondisi Fisik Lokasi

Tabel 3. 1 Kondisi Fisik Lokasi

No. Kondisi Fisik Lokasi Keterangan

1. Lokasi Tapak Tapak berlokasi diCikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten

Bandung Barat, Jawa Barat

Gambar 3. 2 Lokasi Tapak di Cikole Lembang

(Sumber : Google Earth, 2018)

Analisis :

Cikole merupakan daerah yang sebagian besar wilayahnya

merupakan hutan pinus yang jauh dari hiruk pikuk

perkotaan, dengan udara yang sejuk dan keadaan alam yang

masih terjaga.

Sintesis :

Hutan pinus dapat dijadikan sebagai nilai jual dan ciri khas

dari resort yang akan dirancang selain itu lokasi jauh dari

perkotaan yang merupakan tujuan utama bagi pengunjung

yang ingin menenangkan diri dari hiruk pikuk perkotaan.

Respon :

Perancangan bangunan pada kawasan resort akan dibuat

kecil-kecil perbangunannya untuk memenfaatkan pohon

pinus yang berada pada kawasan, sehingga dapat

memanfaatkan sela-sela ruang antar pohon.
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No. Kondisi Fisik Lokasi Keterangan

2. Ukuran Tapak

Gambar 3. 3 Luas Tapak Perancangan di Cikole Lembang
(Sumber : Data Pribadi, 2018)

Ukuran tapak : ±8,64 Ha

KDB : 10% x 8,64 Ha

: 0,86 Ha

KDH : 80%

3. Bentuk Tapak

Gambar 3. 4 Bentuk Tapak Perancangan

(Sumber : Data Pribadi, 2018)

Batas-batas lingkungan disekitar tapak:

Pada bagian barat daya adalah Jl. Raya Tangkuban Perahu,
dan arah lainnya tapak dikelilingi oleh hutan pinus.
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No. Kondisi Fisik Lokasi Keterangan

4. Kontur Tapak

Gambar 3. 5 Kontur Tapak Perancangan

(Sumber : Data Pribadi, 2018)

Pengecekan kontur memakai altimeter pro, titik terendah

pada tapak memiliki ketinggian 1343 dan tiap garis kontur

memiliki batas ketinggian per 1 meter, ketinggian kontur dari

yang terendah ke tertinggi adalah 15m.

Analisis :

Kontur pada tapak cukup miring namun tidak terlalu terjal.

Sintesis :

Kontur dapat dimanfaatkan untuk menempatkan

bangunan-bangunan mengarah ke bagian lebih rendah agar

view dapat lebih dimaksimalkan, dan agar pandangan dari

dalam bangunan keview tidak terhalang karena perbedaan

ketinggian tanah.

Respon :

Bangunan yang membutuhkan view yang lebih seperti

penginapan, diletakan pada kontur yang ketinggiannya lebih

tinggi, sedangkan pada area rekreasi ditempatkan dikontur

yang lebih rendah, pemanfaatan kontur digunakan juga pada

rekreasi outbond highrope yang membutuhkan kemiringan

untuk pendukungnya.
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No. Kondisi Fisik Lokasi Keterangan

5. Pola-pola Drainase

Gambar 3. 6 Bentuk Drainase pada Tapak

(Sumber : Google Earth, 2018)

Pola drainase dan selokan berada disamping-samping jalan

utama seperti terlihat pada gambar diatas.

Analisis :

Untuk drainase pada eksisting lahan berada tepat disamping

jalan utama berupa solokan yang kirakira memiliki lebar

50sm dengan kedalaman 1m. Keadaan kawasan yang masih

berupa tanah.

Sintesis :

Karena drainase eksisting hanya berada disamping jalan

raya, maka didalam tapak kawasan resort perlu ada sistem

drainase yang dapat menyaring limbah dari air buangan

kawasan resort, sehingga air yang keluar dan dialirkan ke

saluran drainase utama adalah air yang sudah tersaring.

Selain itu keadaan kawasan yang masih berupa tanah

membuat air hujan langsung meresap kedalam tanah, dapat

dimanfaatkan untuk membuat kolam retensi yang nantinya

dapat digunakan unuk digunakan kembali pada kebutuhan

tertentu.

6. Sirkulasi

Gambar 3. 7 Sirkulasi pada Tapak

(Sumber : Data Pribadi, 2018)

Tapak berada tepat di samping jalan utama, tapak hanya
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No. Kondisi Fisik Lokasi Keterangan

memiliki satu akses jalan yaitu jalan utama yang berada

diarah barat daya pada tapak, dengan lebar jalan 12m.

Analisis :

Jalan utama pada tapak merupakan jalan satu-satunya yang

menjadi akses keluar masuk tapak, memiliki lebar 12m dan

merupakan jalan yang menghubungkan Bandung-Subang.

Tapak berada tepat disamping jalan utama.

Sintesis :

Karena tapak berada tepat disamping jalan utama maka akan

menjadi keuntungan, karena aksesibilitasnya mudah,

kawasan resort akan langsung terlihat oleh para pengendara

yang terlintas selain itu jalan merupakan jalan penghubung

satu-satunya Bandung-Subang, ini merupakan suatu

kelebihan dikarenakan nantinya saat musim liburan tiba dan

jalanan macet, pengendara bisa beristirahat dikawasan resort

ini.

Respon :

Sirkulasi pada tapak dibedakan menjadi 3, yaitu jalan masuk,

area sirkulasi dalam tapak kawasan dan jalur service. Karena

lokasi tapak yang berada tepat disamping jalan utama maka

sirkulasi dari luar kedalam tapak dibuat lebih masuk.

7. Pola-pola Lingkungan

Gambar 3. 8 Pemetaan Resort di Cikole Lembang
(Sumber : Data Pribadi, 2018)

Banyak resort ataupun penginapan yang berada diwilayah
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No. Kondisi Fisik Lokasi Keterangan

cikole, tetapi dalam hal fasilitasnya dirasa masih kurang

lengkap, mulai dari aksesibilitas bangunan pendukung

maupun fasilitas dalam penginapan.

Analisis :

Dari mapping diatas, perlu adanya suatu kawasan resort

yang mampu menghadirkan fasilitas yang komplit dengan

aksesibilitas yang mudah.

Sintesis:

Karena penginapan di Cikole sudah lumayan banyak maka

resort harus memiliki ciri khas dan daya tarik tersendiri agar

pengnjung dapat tertarik untuk menginap maupun berekreasi

dikawasan resort ini.

Respon :

Ciri khas pada reasort dapat dilihat dari bentuk tiap

bangunannya serta material yang digunakan, beberapa

bentuk bangunan diambil dari bentukan biji pohon pinus.

8. Pemandangan kearah dan

luar tapak

Gambar 3. 9 View dari Dalam ke Luar Tapak

(Sumber : Data Pribadi, 2018)

Pemandangan dari dalam keluar tapak merupakan hutan

pinus yang masih terjaga.

Analisis :
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No. Kondisi Fisik Lokasi Keterangan

Pohon pinus pada tapak memiliki batang yang ramping dan

tinggi sekitar 12-18m.

Sintesis :

Pohon pinus pada kawasan dapat berguna sebagai peneduh

bangunan dari sinar matahari, selain itu batang pinus yang

ramping membuat jarak dari pohon kepohon cukup jauh

sehingga dapat dimanfaaatkan untuk menempatkan

bangunan cottage diantaranya.

Respon :

Karena view dari dalam keluar tapak merupakan hutan-hutan

pinus, untuk pemanfaatannya sendiri lebih memanfaatkan

ketinggian dari kontur pada lokasi tapak.

9. Kebisingan

Gambar 3. 10 Kebisingan Tapak Perancangan

(Sumber : Data Pribadi, 2018)

Kebisingan tertinggi berasal dari jalan utama.

Analisis :

Kebisingan tertinggi dari lahan tapak adalah jalan utama,

terlebih saat jalanan mulai ramai seperti hari libur, Untuk

kebisingan sedang berasal dari sisi barat tapak yang

merupakan area Cikole Pinus PAL.

Sintesis :

Untuk area yang memiliki kebisingan tinggi akan dijadikan

sebagai area parkir, area privasi seperti penginapan
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No. Kondisi Fisik Lokasi Keterangan

ditempatkan dan disesuaikan dengan area kebisingan yang

rendah, agar pengunjung tidak terganggu dengan suara

kendaraan, dan merasa jauh dari hiruk pikuk perkotaan.

Respon :

Pada bagian depan arah masuk kawasan ditempatkan

parkiran kendaraan, untuk area kawasan resort dibuat lebih

masuk kedalam tapak, untuk meminimalisir adanya

kebisingan yang dapat mengganggu penggunan nantinya.
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10. Iklim

Gambar 3. 11 Arah Matahari, Angin dan Air Hujan

(Sumber : Data Pribadi, 2018)

Grafik Presipitasi :

Gambar 3. 12 Grafik Presifikasi

(Sumber : Meteoblue, 2019)

Presipitasi tinggi berada pada bulan Desember-Januari,

nantinya pada kawasan akan dibuat beberapa kolam retensi

untuk menampung air hujan.
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Lama Penyinaran :

Gambar 3. 13 Lama Penyinaran

(Sumber : Meteoblue, 2019)

Penyinaran tertinggi ada pada sekitr bulan Mei-November,

karena kawasan sendiri adalah hutan pinus, maka

pohon-pohon di sekitaran perancangan sebaik mungkin

dimanfaatkan untuk meneduhkan bangunan dari sinar

matahari.

Suhu Maksimal :

Gambar 3. 14 Suhu Maksimal

(Sumber : Meteoblue, 2019)

Suhu maksimal pada area kawasan terjadi pada bulan

september yaitu 26 dengan rata-rata suhu terendahnya relatif

dingin, untuk mengakalinya bisa diterapkan pada material

bangunan yang bisa menetralkan suhu seperti kayu.
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Angin :

Gambar 3. 15 Rata-rata Kecepatan Angin

(Sumber : Meteoblue, 2019)

Gambar 3. 16 Arah Kecepatan Angin

(Sumber : Meteoblue, 2019)

Sumber : Analisis Pribadi, 2019
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3.4 Peraturan Bangunan/Kawasan Setempat

1. RTRW Kabupaten Bandung Barat.

Peruntukan dari tapak sendiri sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) daerah tersebut yaitu sebagai daerah pariwisata dan komersial. Dalam

perancangan Resort Cikole ini disesuaikan dengan RTRW Kabupaten Bandung

Barat. Yaitu Cikole termasuk pada kawasan pengembangan PKLp. (PKLp: fungsi

pengembangan budaya, wisata & perekonomian skala lokal, pendidikan,

kesehatan, peribadatan)

2. Peraturan Gubernur Jawa Barat, no 58 tahun 2011 tentang pengendalian

pemanfaatan ruang kawasan Bandung Utara.

Tabel 3. 2 Ketentuan Teknis Pemanfaatan Ruang Budidaya Permukiman dan Non Permukiman di

KBU daerah Cikole

Sumber : Peraturan Gubernur Jawa Barat, 2018

3. Peraturan Daerah no.2 tahun 2016 tentang zonasi pengendalian

Zonasi Pengendalian KBU Zona L-1, zona konservasi/Lindung utama,
meliputi kawasan lindung

 Hutan lindung
 Hutan konservasi
 Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda
 TWA Tangkuban Parahu
 Cagar alam tangkuban parahu
 Lindung alami
 Observatirium Bosscha
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 Koridor 250m kiri kanan sesar lembang
 Kawasan Rawan Bencana III Gunung Tangkuban Parahu
 Sempadan Sungai dan situ / Danau
 Radius 50m dari mata air
 Lahan dengan kelerengan 40% / lebih
 Hutan Produksi
 Ruang Terbuka Hijau

Gambar 3. 17 Pengendalian KBU Zona L-1

(Sumber : Data Pribadi, 2019)

Bila lokasi termasuk kedalam kawasan diatas maka KDB yang dapat

dibangun 10% dengan ketentuan bangunan yang dibangun menjadi pendukung

atau menjadi fasilitas dari fungsi kehutanan yang terkait.

3.5 Tanggapan Fungsi

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat,

jumlah wisatawan asing maupun lokal mengalami peningkatan setiap tahunnya,

ini dikarenakan jumlah tempat pariwisata yang terus meningkat di Kabupaten

Bandung Barat sendiri, selain itu berdasarkan Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata 2016, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke
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Kabupaten Bandung Barat sejumlah 278.027 jiwa mengalahkan Kota Bandung

dan Bogor dan juga merupakan kabupaten yang dikunjungi wisatawan

mancanegara terbanyak se Jawa Barat.

Tabel 3. 3 Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Akomodasi di Jawa Barat

Kabupaten/Kota Wisatawan
Mancanegara

Wisatawan
Nusantara

Jumlah

Kabupaten
1. Bogor 139.826 4.018.999 4.158.825
2. Sukabumi 49.138 443.795 492.933
3. Cianjur 9.350 11.140 20.490
4. Bandung 77.200 3.965.258 4.042.458
5. Garut 29.158 13.583 42.741
6. Tasikmalaya 1.476 23.400 24.876
7. Ciamis 3.505 70.071 73.576
8. Kuningan - 188.727 188.727
9. Cirebon 1.588 130.796 132.384
10. Majalengka 500 70.885 71.385
11. Sumedang 7.455 144.249 151.704
12. Indramayu 251 78.255 78.506
13. Subang 45.507 1.104.324 1.149.831
14. Purwakarta 7.913 209.873 217.786
15. Karawang 61.237 73.971 135.208
16. bekasi 63.246 186.990 250.236

17. Bandung Barat 278.027 481.114 759.141
18. Pangandaran 10.344 912.184 922.528

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2016

Berdasarkan dari hasil studi banding yang telah dilakukan terdapat 14 Resort

yang terdapat dikecamatan Lembang, tetapi masih kurang dari standar yang telah

ditetapkan, mulai dari aksesibilitas kedalam kawasan yang sulit dijangkau,

fasilitas pendukung yang terdapat didalam kawasan resort, hingga resort yang

hanya mementingkan fungsi sebagai kawasan rekreasi tanpa memperdulikan

keadaan sekitar tapak yang merupakan hutan pinus.

Maka dari itu perlu ada kawasan resort yang sesuai dengan peraturan yang

ada dengan mengutamakan keadaan alam disekitar tapak perancangan, selain itu
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juga untuk menampung wisatawan yang datang yang tiap tahunnya makin

meningkat.

3.6 Tanggapan Lokasi

Tapak perancangan sendiri berada di Kecamatan Lembang tepatnya di Cikole,

Cikole merupakan salahsatu desa yang lokasinya memiliki keistimewaan alam

yaitu hutan pinus, dan keistimewaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk suatu

kawasan Forest Resort yang nantinya dapat menjadi ciri khas dari Resort tersebut.

Berikut adalah data potensi, permasalahan tapak dan respon desain terhadap

tapak :

Tabel 3. 4 Tanggapan Lokasi

No. Data Tapak Analisis dan Sintesis

1. Kabupaten Bandung Barat

daerah Cikole sebagai

kawasan agrowisata hutan

pinus.

Cikole termasuk kedalam

kecamatan lembang regional

wilayah Kabupaten Bandung

Barat dengan luas 8,06 km²

atau sebesar 8,43% dari

Lembang. Dengan Mayoritas

penduduknya petani terutama

yang paling dominan adalah

sayuran dan tomat, kawasan

Cikole sendiri merupaka

kawasan hutan pinus yang

merupakan ciri khas dari

daerah Cikole sendiri.

Analisis:

Sesuai peraturan daerah Kabupaten Bandung Barat,

setiap kegiatan pemenuhan kebutuhan pariwisata

harus memiliki keterkaitan dengan budaya dan

potensi setempat, selain itu dapat melibatkan

masyarakat sekitar daam pembangunan pariwisata

daerah tersebut.

Sintesis :

Penyediaan kawasan seperti retail untuk nantinya

dapat memanfaatkan potensi dari masyarakat sekitar,

dan melibatkan secara langsung dalam pemenuhan

kebutuhan akomodasi pariwisata maupun nantinya

dapat membantu mayoritas penduduk yang mayoritas

petani untuk memasok hasil taninya untuk penunjang

beberapa fasilitas hotel.

2. Lokasi lahan berada tepat

disamping jalan, jalan yang

menghubungkan

Analisis :

Jalan utama pada tapak merupakan jalan yang

menghubungkan Bandung-Subang dengan lebar
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No. Data Tapak Analisis dan Sintesis

Bandung-Subang. 12m. Jalan tersebut akan ramai saat musim liburan

tiba.

Sintesis :

Lokasi lahan yang berada tepat disamping jalan

memberi keuntungan, karena selain mempermudah

aksesibilitas selain itu dapat mudah ditemukan oleh

pengunjung.

3. View tapak dari dalam ke luar

tapak yaitu hutan pinus.

Sintesis :

Pemanfaatan view dengan merancang bangunan

yang dapat menyatu dengan alam dan dapat dengan

mudah merasakan keindahan hutan pinus yang ada

pada sekitaran tapak.

4. Keadaan kontur ditapak yang

landai

Sintesis :

Adanya kontur pada lahan dapat dimanfaatkan untuk

menempatkan bangunan, agar antar bangunan tidak

menghalangi viem bangunan yang lain, selain itu

kontur yang landai akan meminimalisir adanya

longsor.

5. Keadan Geografis Cikole Termasuk kedalam Kecamatan Lembang wilayahy

Kabupaten Bandung Barat dengan luas 8,06 km²

serta berada pada ketinggian sekitar 1300-1400mdpl,

membuat udara menjadi sejuk, dapat menjadi potensi

dari kawasan.

6. Potensi Bencana Alam Analisis :

Menurut Badan Pusat Statistika Kota Bandung

kawasan lembang sendiri memang nantinya rawan

adanya sesar lembang yaitu lempengan yang berada

di Lembang yang bisa saja sewaktu-waktu bergeser

dan bisa menyebabkan gempa bumi. Untuk Bencana

lainnya yang sering terjadi diLembang adalah

Sumber : Analisis Pribadi, 2019
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No. Data Tapak Analisis dan Sintesis

Longsor dikarenakan berada diatas gunung yang

konturnya terjal, selain itu lembang sendiri

merupakan kawasan hutan pinus, yang rawan terjadi

kebakaran hutan.

Sumber : Analisis Pribadi, 2019
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