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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

4.1   Konsep Program 

4.1.1. Aspek Citra Arsitektural 

Kompleks bangunan Hotel Resort Karimunjawa ini merupakan 

sebuah kompleks sarana akomodasi yang memiliki konsep dari pendeketan 

Arsitektur Neo-Vernacular. Bahwa konsep desain ini adalah memodernisasi 

Arsitektur Tradisional setempat, dan menyesuaikan dengan alam setempat 

dengan iklim tropis yang ada, agar terwujud bangunan akomodasi di tempat 

wisata yang ramah lingkungan. melalui pemilihan material alam yang ada dan 

material-material modern sehingga terwujud satu Citra Arsitektur Tradisional 

yang di modernisasi pasca – modernisme. Dari hal tersebut juga dapat 

memunculkan beberapa konsep energi terbarukan yang memanfaatkan 

keadaan sekitar. 

Performance Arsitektural 

Penataan massa bangunan yang baik dapat menambah nilai 

performance bangunan. Performance bangunan diciptakan melalui mengolah 

bagian fasade bangunan sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan 

dapat merespon keadaan iklim dan lingkungan sekitar dengan baik. 

Penciptaan sirkulasi yang baik dengan penataan zoning agar kegiatan dapat 

berlangsung baik. Fasilitas harus diberikan dan disediakan sesuai dengan 

persyaratan yang berlaku. Sarana akomodasi Hotel Resort Karimunjawa ini 

harus mampu memberikan kenyamanan secara fisik maupun psikologis. 
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4.1.2. Aspek Fungsi 

Aspek fungsi dijelaskan, bahwa proyek bangunan utama 

merupakan bangunan sarana akomodasi yang digunakan untuk tempat 

peristirahatan dan hiburan,rekreasi para wisatawan lokal maupun 

mancanegara, dan dilengkapi dengan fasilitas – fasilitas bangunan seperti 

fasilitas rekreasi dan hiburan guna untuk meningkatkan kebutuhan para 

wisatawan. Dan bangunan sarana akomodasi ini akan menjadi salah satu 

Landmark di Karimunjawa. 

 

4.1.3. Aspek Teknologi 

Penerapan teknologi digunakan di perancangan bangunan 

akomodasi guna dalam hal mendesain dan perlindungan perawatan 

bangunan akan akan panasnya sinar matahari di iklim tropis dan air hujan. 

Hal ini mengingatkan pada keberdaan iklim di Indonesia yaitu iklim tropis 

yang mempunyai/mengalami 2 musim hujan dan kemarau. Lokasi site ini 

terletak di pesisir pantai di kepulauan Jawa yang membutuhkan teknologi sun 

shading dan dibutuhkan vegetasi atau penghijauan di area site yang alami 

guna dalam menyegarkan suasana dalam site dan terasa nyaman. Adanya 

teknologi automatic genset bermanfaat untuk tenaga listrik dalam bangunan 

hotel resort yang berada di Pulau Karimunjawa yang jauh dari pusat kota – 

kota besar di Pulau Jawa. Fasilitas Wi-fi (internet) dan tower internet (router 

Wi-fi) bermanfaat sebagai nilai plus dalam suatu bangunan akomodasi yang 

berisikan pengunjung wisatawan Karimunjawa, dilihat dari perkembangan 

jaman modern ini bahwa internet sangat dibutuhkan dalam siklus hidup 

manusia dan fasiltias internet free Wi-fi ini sangat dapat menjadikan suatu 
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nilai ketertarikan untuk para pengunjung atau wisatawan untuk memilih 

akomodasi Hotel Resort ini di area wisata Pulau Karimunjawa. 

Solar Cell 

Pemanfaatan teknologi pada proyek ini difokuskan pada respon 

terhadap iklim dan keadaan lingkungan dimana site proyek ini berada. Karena 

dengan merespon keadaan iklim dan lingkungan dengan baik dan benar, 

maka penggunaan energi yang berlebihan tidak diperlukan Pemanfaatan 

teknologi yang akan diterapkan di dalam kompleks Hotel Resort Karimunjawa  

adalah pemanfaatan teknologi energi terbarukan “panel surya/ solar cell”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Solar panel 
Sumber: http://	www.Google.com Gambar 4.2 Solar panel 

Sumber: http://	www.Google.com 
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Rainwater Haverstin 

 

 

 

 

 

Merupakan penampungan air hujan yang di tampung kemudian di 

saring sehingga kotoran yang ada dapat hilang. Air yang ada di bak 

penampungan dimaksudkan untuk di gunakan kembali untuk menyirami 

taman dll. 

 Penggunaan Atap Bertanaman 

 

 

 

 

 

 

Penggunaan atap bertanaman merupakan salah satu alternatif 

teknologi masa kini, dimana atap yang semula hanya berupa dak atau pun 

genteng, saat ini sudah ada terobosan baru supayan memanfaatkan atap 

untuk tanaman. Pemanfaatan ini sangat membantu dan berguna mengurangi 

panas matahari yang masuk kedalam bangunan. Atap Bertanaman juga 

menjadi alternatif ekologis di dalam bangunan. 

 

 

Gambar 4.3 Rainwater haversting 
Sumber : http://www.google.co.id 

Gambar 4.4 Lapisan atap tanaman 
Sumber: http://	rooang.com 
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4.1.4. Aspek Lingkungan 

Dengan adanya bangunan akomodasi hotel resort ini di area 

wisata Pulau Karimunjawa, maka secara tidak langsung bangunan ini akan 

berada pada lingkungan alam dan akan merubah sedikit tampilan alam yang 

sebelumnya lahan kosong dan hanya ada vegetasi di lingkungan tersebut 

bertambah adanya bangunan akomodasi hotel resort. Oleh karena itu 

perancangan dan perencanaan bangunan akomodasi ini benar – benar di 

desain dengan menyesuaikan lingkungan setempat dan ramah lingkungan. 

Tidak hanya itu adanya bangunan akomodasi hotel resort ini maka adanya 

limbah baru yang terdapat pada lokasi tersebut, dan oleh karena itu 

perancangan bangunan akomodasi ini sangat diperlukan untuk pengolahan 

limbah yang dihasilkan dari isi bangunan ini dengan adanya peresapan dan 

pembuangan limbah yang telah di filter terlebih dahulu agar tidak mencemari 

lingkungan alam. 
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4.2 Tujuan Perancangan, Faktor Penentu Perancangan, Faktor Persyaratan 

Perancangan 

4.2.1 Tujuan Perancangan Desain 

a) Tujuan Umum 

Merencanakan dan merancang desain proyek Hotel Resort Karimunajwa 

berguna dalam memberikan fasilitas kebutuhan para wisatawan lokal 

maupun mancanegara di area wisata Pulau Karimunjawa dan 

meningkatkan sektor pariwisata di Provinsi Jawa Tengah. 

b) Tujuan Khusus 

• Perancangan bangunan hotel resort ini sebagai sarana akomodasi di 

area wisata Pulau Karimunjawa. 

• Bangunan ini dapat meningkatkan sektor pariwisata Provinsi Jawa 

Tengah sabagai salah satu icon akomodasi yang ada di area wisata 

Karimunjawa. 

• Adanya bangunan ini memberikan manfaat akan kebutuhan para 

wisatawan Pulau Karimunjawa yang selalu meningkat setiap 

tahunnya. 

• Memberikan keanekaragaman sarana akomodasi dan hiburan 

rekreasi bagi para wisatawan Pulau Karimunjawa. 

• Menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi warga – warga Pulau 

Karimunjawa. 

• Dan adanya bangunan ini mengenalkan Pulau Karimunjawa sebagai 

pesona wisata Internasional. 
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c) Tujuan Terhadap Arsitektural 

• Menciptakan suatu komplek bangunan akomodasi komersial yang 

ramah lingkungan dan mempunyai suasana alam di pesona pantai 

Pulau Karimunjawa. 

• Menciptakan ruang sesuai dengan standart hotel resort berkelas 

bintang 5. 

• Memberikan fasilitas – fasilitas yang selama ini dibutuhkan oleh para 

wisatawan Pulau Karimunjawa. 

4.2.2. Faktor Penentu Perancangan ( Design Determinant ) 

• Lokasi Bangunan 

Lokasi untuk proyek bangunan akomodasi Hotel Resort Karimunjawa ini 

terletak di Kecamatan Karimunjawa, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah. 

Lokasi ini terletak di Kepulauan Karimunjawa jauh dari pusat kota dari 

Pulau Jawa.  

• Persyaratan Ruang dan Bangunan 

Penentuan ruang Hotel Resort ini disesuaikan dengan kegiatan dan 

aktivitas pelaku didalam bangunan hotel resort. Kenyamanan 

(pencahayaan dan penghawaan) berperan penting dalam mendesain 

proyek bangunan hotel resort dan desain menyesuaikan dengan standar 

kelas hotel resort bintang 5 dan dilihat dari fungsi kegiatan yang ada di 

bangunan ini. 
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• Pelaku dan Aktivitas 

Pelaku dalam proyek bangunan Hotel Resort Karimunjawa terdiri dari 

Pengunjung hotel resort, Pengelola, Pelayanan servis hotel resort. Dan 

aktivitas setiap pelaku berbeda – beda sesuai dengan pekerjaan 

(jobdesk) masing – masing pelaku. 

• Fasilitas Penunjang 

Fasilitas penunjang yang terdapat pada bangunan Hotel Resort 

Karimunjawa berupa Restaurant, coffeeshop, pub, disco club, 

Swimmingpool, Jogging track, lapangan volley pantai, souvenir shop, 

minimart, fitness centre, dll. Serta terdapat fasilitas penunjang berupa 

Poliklinik yang termasuk standart bangunan hotel resort berkelas bintang 

5 guna dalam menunjang kelancaran dalam mengelola hotel resort yang 

memfasilitasi pengunjung(wisatawan) agar dapat mengakses kesehatan 

pengunjung jika terdapat permasalahan dalam hal kesehatan 

pengunjung, pengelola dan pelayanan servis. 

• Kenyamanan dan Kemanan 

Dari faktor kenyamanan dan keamanan Hotel Resort Karimunjawa 

merencanakan system ditector akan bencana kebakaran berupa 

(springkle, APAR, hydrant dll) bencana ombak (jika terjadi ombak besar 

yang tidak terduga) adanya pemecah ombak, tangga darurat 

memudahkan untuk evakuasi pelaku hotel resort keluar dari bangunan 

dan sirkulasi darurat resort yang memudahkan evakuasi pelaku resort 

(cottage). 
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4.2.3. Faktor Persyaratan Perancangan ( Design Requirement ) 

• Persyaratan Arsitektur 

o Mepertegaskan prinsip – prinsip penekenanan desain pada dasar 

Arsitektur Neo-vernacular untuk desain Arsitektural dan Landscape 

o Citra bangunan akomodasi Hotel Resort Karimunjawa terlihat dari 

desain landscape, ramah lingkungan, kuat & kokoh, tertata dalam 

satu komplek. Dan menggunakan teknologi dalam aplikasi 

bangunan. 

o Dapat menciptakan suasana bangunan akomodasi komersil 

menyatu dengan alam dan dengan penataan ruang luar dan dalam 

yang saling bersinergi. 

o Fasade bangunan memiliki banyak bukaan atau ruang terbuka, 

jendela berguna dalam pencahayaan alami dan penghawaan 

alami. Untuk perencanaan dan perancangan bangunan akomodasi 

Hotel Resort ini memiliki tampilan fasade dengan menyesuaikan 

dengan alam dan lingkungan sekitar berupa konsep desain yang 

sangat memperhatikan landscape / siteplan proyek karena faktor 

alam yang sangat berpotensi dan mendukung dalam lingkungan 

wisata Karimunjawa. 

o Proyek bangunan Hotel Resort Karimunjawa ini mempunyai pola 

struktur ruang berbentuk Cluster. 
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o Konsep desain tatanan ruang lingkup luar (landscape) masterplan 

maupun sirkulasi diolah agar mampu mempunyai manfaat dan 

mengcover semua kegiatan – kegiatan yang tedapat di bangunan 

Hotel Resort Karimunjawa. 

• Persyaratan Bangunan 

o Memenuhi kebutuhan ruang, aktivitas, dan sirkulasi di dalamnya 

o Menjadi elemen estetis yang mempertegas wujud pendekatan 

Arsitektur Neo-Vernakular yang diambil dari Arsitektur Tradisional 

setempat 

o Untuk persyaratan bangunan sirkulasi dirancang sebaik – baiknya 

untuk memenuhi kebutuhan yang ada di dalam bangunan dan tidak 

terjadi kegiatan yang berbenturan di sirkulasi bangunan agar tidak 

mengakibatkan pengunjung bingung dan tidak kacau di dalam 

sirkulasi bangunan 

o Tetap mengutamakan pencahayaan dan penghawaan alami pada 

bangunan, mengingat penciptaan suasana natural dengan 

lingkungan sekitar 

o Semua kegiatan atau aktivitas yang terdapat di Hotel Resort 

Karimunjawa mampu terpenuhi dan direncanakan dengan baik 

o Bangunan Hotel Resort Karimunjawa mampu menunjukan 

identitasnya sebagai bangunan sarana akomodasi di area wisata 

Pulau Karimunjawa dan memberikan kenyamanan dalam kegiatan 

wisata, hiburan dan rekreasi baik secara fasiltias hingga pelingkup 

bangunan. 
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o Penggunaan struktur yang disesuaikan dengan kondisi tapak dan 

sistem bangunan mengikuti standar bangunan Hotel Resort 

bintang 5 

o Untuk sistem utilitas yang ada di dalam bangunan Hotel Resort ini 

direncanakan dan dirancang dengan baik agar memberikan 

kenyamanan pengunjung dan keamanan di area lingkungan alam 

setempat. 

o Terciptanya ruang – ruang yang efesien sesuai dengan 

perhitungan besaran ruang program arsitektur proyek 

o Pengelompokan ruang dan pola ruang disesuaikan dengan 

kegiatan yang ada 

o Pengelolaan jalur evakuasi diatur dengan baik supaya 

perencanaan dan perancangan bangunan ini aman (safety) dan 

terkendali saat terjadi bencana 

o Memenuhi penerangan dan penghawaan buatan pada ruang – 

ruang yang tidak terkena cahaya matahari 

• Persyaratan Lingkungan 

o Konteks bangunan harus bias menyesuaikan kondisi lingkungan 

setempat sehingga tidak memberi dampak buruk pada lingkungan 

o Menciptkan keterkaitan antara kompleks bangunan Hotel Resort 

dengan lingkungan sekitar kompleks 

o Perencanaan dan perancangan proyek bangunan ini dilakukan di 

lokasi yang sesuai dengan peraturan tata ruang daerah setempat 

yaitu Pulau Karimunjawa, Kab. Jepara Jawa Tengah 
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o Pemilihan main entrance bangunan akomodasi Hotel Resort ini 

direncanakan dengan baik agar tidak menimbulkan dampak 

masalah di dalam lingkungan tersebut dan mampu menjadi usulan 

pengelolaan lingkungan daerah sekitar dengan merawat dan 

mengelola lingkungan dan menjaga jalannya ekosistem alam 

o Pengelolaan zoning diatur menurut kegiatan yang ada dan 

sehingga sirkulasi gerak lebih fleksibel dan tidak mengganggu 

kegiatan lainnya 

o Mendesain lingkup agar tidak merusak vegetasi atau alam yang 

sudah menjadi bagian dari ekosistem alam 
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4.3 Program Arsitektur 

4.3.1 Program Kegiatan 

A. Program Ruang 

PELAKU KEBUTUHAN RUANG 

Aktivitas Utama 

• Kamar hotel (room) 
• Cottage resort 
• Pantai (outdoor) 

Aktivitas Pendukung 

• Lobby (resepsionis) 
• Ruang meeting (ruang pelatihan) 
• R. Pamer/Gallery 
• Gym (fitness) 
• Restaurant 
• Coffeeshop & Pub Bar 
• Poliklinik 
• Mushola 
• Spa massage 
• Money changer 
• Tempat Penyewaan alat 

Aktivitas Outdoor 

• Taman Aktif dan pasif 
• Lap. Olahraga volley pantai 
• Sirkulasi/Parkir 
• Kolam Renang (swimmingpool) 
• BBQ (outdoor) 

Aktivitas Pengelola/Servis 

• Kantor Pengelola : 
o R. Direktur 
o R.Sekretaris 
o R.Administrasi 
o R. Karyawan 
o R. Rapat 

• Front Office 
• R. Divisi Maintenance 
• R.Kontrol Panel & Genset 
• Dapur Restaurant & coffeshop 
• Pantry 
• Gudang 
• Binatu 
• KM/WC 
• Pos Jaga 
• Security & CCTV 

 
    Tabel 4.1 Pendeketan Kebutuhan Ruang   Sumber:  Analisa Pribadi 
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B. Program Besaran Ruang 

KELOMPOK RUANG(AKTIFITAS) TOTAL LUAS 

R. AKTIVITAS UTAMA 12.798 m² 

R. AKTIVITAS PENDUKUNG 3.822 m² 

R. AKTIVITAS PENGELOLA / SERVIS 845 m² 

TOTAL 17.465 m² 

FLOW 10% 1.746,5 

JUMLAH 19.211,5 m² 

 

 

 

 

 

 

 

C. Perhitungan Kebutuhan Lahan 

Prosentase antara lahan terbuka hijau dengan lahan 

terbangun disesuaikan dengan keadaan sekitar yang berada di 

wilayah Kecamatan Karimunjawa, Kab.Jepara yaitu dengan KDB 

50%. KLB 0,8. Detail perhitungannya dijabarkan di bawah ini: 

 

 

 

 

 

Tabel 4.2 Total perhitungan besaran ruang 
Sumber:  Analisa Pribadi 

Total	Luasan	bangunan	 :	19.211,5 m²	

Total	Area	 	 	 :	19.211,5 m²	

Sirkulasi	 	 	 :	100%	x	19.211,5 m²	
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Luas  Lahan   = Luas Total Bangunan 

         KLB 

      

 

 

Luas Lantai Dasar  =  KDB x Luas Lahan 

    =  50 % x 24.014,4 m² 

    =  12.007,2 m2 

KDH     =  30% 

Luas RTH    =  30% x Luas Lahan 

    =  30% x 24.014,4 m2 

    =  7.204,32 m2 

Total Luas Lahan  

=  Luas lantai dasar + luas RTH  + Fasilitas Outdoor 

=   12.007,2 m2     +    7.204,32 m2     +  4.993 m²= 

 24.204,5 m2 dibulatkan menjadi 24.205 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.211,5 m²	

0,8	

= 24.014,4 m²	
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4.3.2. Program Sistem Struktur 

Pada proyek Hotel Resort Karimunjawa ada beberapa kemungkinan sistem 

struktur yang akan digunakan antara lain; 

No Sistem Struktur 
Analisa 

Gambar Sumber 
Kelebihan Kekurangan 

1. 

St
ru

kt
ur

 B
aw

ah
 

(L
ow

 S
tr

uc
tu

re
) 

• Pondasi 
setempat(berupa 
pondasi batu kali dan 
footplat beton) 

Pondasi setempat 
digunakan pada 
konstruksi terpisah atau 
struktur rangka. Bahan 
bangunan yang 
digunakan antara lain 
kayu, batu alam atau 
beton.	

Dapat diletakkan 
di lerengan, dan 
kedalaman 
pondasi hanya 1-2 
meter. Dan 
memikul 
bangunan sampai 
2-4 lantai. 

Beban yang 
disalurkan tidak 
sebesar pondasi 
tiang pancang. 

 

Ilmu 
Konstruksi 
Bangunan 

• Pondasi lajur 
Pondasi lajur digunakan 
untuk struktur bangunan 
masif atau struktur 
bangunan dinding sejajar. 
Bahan bangunan yang 
digunakan antara lain 
kayu, batu alam, beton 
atau beton bertulang. 

Dapat 
dikombinasikan 
dengan pondasi 
setempat 
sehingga dapat 
membantu 
menyalurkan 
beban dengan 
baik. 

Hanya dapat 
meneriban beban 
yang kecil tidak 
dapat menerima 
beban besar. 

 

Ilmu 
Konstruksi 
Bangunan 

2. 

St
ru

kt
ur

 T
en

ga
h 

(M
id

dl
e 

St
ru

ct
ur

e)
 

1.Struktur 
• Struktur Rangka 
Struktur bangunan dari 
baja,beton 
bertulang,ataupun 
kontruksi kayu/bambu 
dimana beban bangunan 
hanya diterima oleh tiang/ 
kolom yang membentuk 
kisi-kisi / membentuk 
modul yang sudah di 
tentukan didalam 
bangunan.	

Kekuatan kolom, 
balok menjadikan 
bangunan rigid. 
Penyaluran beban 
lebih merata. 

Penyusunan 
kolom, balok, 
harus sepadan 
sehingga 
bentukan yang 
plastis sulit 
diterapkan. 

 

www.google.

com 

• Struktur Dinding 
Masif 

Dapat berfungsi sebagai 
struktur luar (selubung) 
maupun inti (core) 
bangunan.	

Menambah 
kekakuan 
bangunan dengan 
struktur sekaligus 
menjadi dinding 
luar. 

Bangunan 
dengan sistem ini 
menjadi 
bangunan yang 
kaku dan  
terbatas, sulit 
untuk 
mengeksplore 
ruang di 
dalamnya. 

 

www.google.

com 

Gambar 4.5 

Gambar 4.6 

Gambar 4.7 

Gambar 4.8 
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• Struktur Dinding 
Sejajar 

Struktur juga dapat 
berfungsi sebagai dinding 
partisi pembagi ruang.	

Terdiri dari unsur-
unsur bidang 
vertikal yang 
dipraktekan oleh 
berat sendiri, 
sehingga 
menyerap gaya 
aksi lateral secara 
efisien.  

Kurang 
disarankan bagi 
bangunan yang 
memiliki 
karakteristik 
bangunan yang 
membutuhkan 
ruang bebas. 

 

www.google.

com 

2.Plat Lantai 
• Kontruksi Kayu atau 

Bambu 
 

Menyesuaikan 
dengan selaras 
alam,kesan 
arsitektur 
nusantara yang 
kental 

  
www.google.

com 

3.Pelingkup 
• Dinding batu bata 
Digunakan sebagai 
penutup ruangan, yang 
khususnya pada bagian 
exterior.	

Kedap air, 
sehingga jarang 
terjadi rembesan 
pada tembol 
akibat air hujan. 
Keretakan relatif 
jarang terjadi. 
Kuat dan tahan 
lama. 

Waktu 
pemasangan 
lebih lama 
dibandingkan 
batako dan 
bahan dinding 
lainnya. Biaya 
lebih tinggi 

 

www.google.

com 

• Dinding batu alam	 Dinding batu alam 
berguna untuk 
mempercantik 
bangunan dengan 
menyatukan alam 
sekitar dan terlihat 
suasana alam 
yang sangat pekat 
pada bangunan 

  

www.google.

com 

• Dinding Bambu 
(bambu utuh atau 
anyaman) 

Biaya tidak terlalu 
tinggi,ringan,tahn 
lama,berasal dari 
bahan alam yang 
ramah lingkungan 

  
www.google.

com 

• Dinding Kaca 

 

Penggunaan 
dinding kaca 
dapat memberi 
nilai estetis 
tersendiri pada 
bangunan. Dan 
mamanfaatkan 
cahaya alami. 

• Panas sinar 
matahari dapat 
masuk. 

 

www.google.

com 

• Dinding gypsum Material dinding ini 
biasa digunakan 
pada interior 
bangunan. 
Peredam suara 
yang baik, jika 
digunakan pada 
interior. 

• Lebih praktis dan 
ringan. 

• Tahan api selama 
2 jam  

• Tidak dapat 
menerima beban 
horizontal 
maupun vertikal 
yang besar. 

 

 

www.google.

com 

Gambar 4.9 

Gambar 4.10 

Gambar 4.11 

Gambar 4.12 

Gambar 4.13 

Gambar 4.14 

Gambar 4.15 
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4. Penutup Lantai 
• Keramik Bekas 

Memunculkan 
kesan estetis dan 
hemat energi 

 
 

  

 

www.google.

com 

• Lantai Kayu (wood 
panel) 
 

Lantai kayu 
memberikan 
kesan alami dan 
hangat. 

kayu adalah 
mudah terbakar 
dan tergores, 
serta mudah 
menyusut dan 
memuai terhadap 
cuaca. 

 
www.google.

com 

• Granit Merupakan bahan 
tambang langsung 
dari alam, melalui 
proses 
pemotongan dan 
penghalusan. 
Warnanya lebih 
gelap. 

  

(Sumber :  

http://www.r

umahide.co

m/jenis- 

• Keramik Keramik adalah 
jenis penutup 
lantai yang paling 
popular digunakan 
di Indonesia. Ini 
disebabkan 
karena harganya 
yang sangat 
variatif 

  

(Sumber :  
http://www.r
umahide.co

m/jenis-
lantai  

• Lantai Bambu Lantai bambu 
mudah di 
dapat,memberikan 
kesan menyatu 
dengan alam 

Mudah terbakar  

www.google.

com 

Gambar 4.16 

Gambar 4.17 

Gambar 4.18 

Gambar 4.19 

Gambar 4.20 
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  • Dinding Kayu Dinding kayu 
sangat penting 
berpengaruh pada 
elemen estetis 
dari bangunan, 
interior maupun 
otudoor 

  

www.google.

com 

  • Kaca Laminated kaca laminated 
biasanya 
digunakan untuk 
skylight karena 
sifatnya yang 
dapat meredam 
sinar UV, dapat 
juga digunakan 
untuk partisi 
dinding kaca suatu 
ruangan, misalnya 
studio musik 
karena sifatnya 
yang kedap suara 

  

(Sumber : 
http://kacad
analuminiu
m.com/jeni

s-kaca-
dan-

aplikasinya 

  • Kaca Tempered Kaca tempered 
memiliki kekuatan 
dan kelenturan 5 x 
lebih baik 
daripada kaca 
biasa dengan 
ketebalan yang 
sama. Kaca 
tempered ketika 
pecah,tepi kaca 
tidak tajam tetapi 
tumpul, sehingga 
dapat mengurangi 
resiko cedera 
serius pada 
korbannya 

  

(Sumber : 
http://kacada
naluminium.
com/jenis-
kaca-dan-

aplikasinya/   

   
• Partisi 

 
Partisi adalah 
pemisah ruangan 
yang bisa dibuat 
secara permanen 
seperti batu bata 
atau batako. 
Partisi juga bisa 
nonpermanen 
dengan 
menggunakan 
material board  
seperti gypsum  
dan fiber cement . 

  

http://www.ta
bloidnova.co
m/Nova/Griy
a/Interior/Ma
terial-Partisi-

Praktis-
Ciptakan-
Ruangan  

Gambar 4.21 

Gambar 4.22 

Gambar 4.23 

Gambar 4.24 
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3. 

St
ru

kt
ur

 A
ta

s 
(U

pp
er

 S
tr

uc
tu

re
) 

Atap	
• Penutup Atap 

Rumbia atau jerami  
	

Salah satu Ciri 
arsitektur 
Tradisional  

Mudah terbakar  

www.google.

com 

• Penutup Atap 
Sirap/kayu ulin 

	

Atap berbahan 
sirap adalah atap 
dengan bahan 
kayu 
 
Atap sirap biasa 
digunakan oleh 
bangunan yang 
menonjolkan ke 
Tradisional 

  

www.google.

com 

• Struktur Atap 
Atap pelana dan 
limasan 

Rangka atap 
pelana dan limas 
an adalah 
kerangka atap 
yang sederhana 
yang dapat 
digunakan se 
maksimal 
mungkin. 
Kerangka yang 
berasal dari baja 
di fungsikan untuk 
bentang yang 
lebar dan kuat. 
Karena 
pemakaian yang 
memerlukan 
kekuatan yang 
baik. 

  
Sumber: 

Sugiharjo, R. 
B.A.E. 

Gambar-
Gambar Ilmu 

Bangunan 
untuk 

Sekolah 
Teknik, 
Sekolah 
Teknik 

Menengah, 
Fakultas 

Teknik dan 
Praktek. Jilid 

1. 
Yogyakarta: 
R. Sugiharjo 

B.A.E.) 

• Atap datar Atap datar yang 
digunakan bisa di 
fungsikan ganda, 
selain untuk atap 
juga digunakan 
untuk taman atau 
penghijauan 

  Sumber 
Neufert, 

Ernest. Data 
Arsitek Jilid 

1. 1996. 
Jakarta: 

Erlangga. 
Hal 77-79.) 

• Atap Bertanaman ( 
Green Roof ) 

Atap bertanaman 
merupakan konstruksi 
atap datar beton 
bertulang kedap air, pelat 
beton bertulang biasa 
atau konstruksi kayu 
dengan penutup kertas 

Tanaman 
menghasilkan O2 
yang diperlukan 
bagi makhluk 
hidup untuk 
bernapas. 
Sebagai pengatur 
lingkungan 
(mikro), vegetasi 

Harus 
diperhatikan 
bahwa tanah 
yang diletakkan 
di atas atap datar 
tersebut, 
terutama dalam 
keadaan basah, 
cukup 

 
Heinz Frick 

dan Pujo. L 

Setiawan 

Gambar 4.25 

Gambar 4.26 

Gambar 4.27 

Gambar 4.28 

Gambar 4.29 
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atap yang kedap air dan 
tahan terhadap 
tembusnya akar 
tanaman. 	

akan 
menimbulkan 
hawa lingkungan 
setempat sejuk, 
nyaman, dan 
segar. 

membebani 
konstruksi 
atapnya + 0,2 
kN/m2 untuk 
setiap cm tebal 
tanah 

Plafond 
• Gypsum  

 

Plafond gypsum 
memiliki kelebihan 
yaitu hasilnya rata 
dan tanpa 
sambungan. 

Bahan yang 
digunakan terlalu 
berat. 

 www.google.

com 

• Multiplexs 
 

Pemasangannya 
multipleks tidak 
rumit, 
proses finishing 
nya tidak 
memerlukan 
waktu lama 

Jika terdapat 
kebocoran dapat 
terlihat dengan 
jelas. 

 
www.google.

com 

  • Plafon Bambu(Bambu 
utuh atau berupa 
anyaman bambu 

Memberi kesan 
alami 

-  

 
www.google.

com 

 

Penggunaan Bahan Material pada Program Arsitektur 

Pada bagian – bagian material yang akan dibahas pada perencanaan dan 

perancangan Hotel Resort Karimunjawa ini di jelaskan pada sistem struktur 

yang terdapat pada rencana desain, pembahasaan ini akan meliputi aksen – 

aksen yang terlihat dan ditujukan pada penggunaan bahan material, antara 

lain, 

• Lantai 

Untuk penggunaan bahan material yang direncanakan pada desain, 

meliputi lantai keramik, granit, kayu dan bambu. Material ini sangat 

berperan penting dalam merencanakan lantai – lantai yang ada di 

bangunan Hotel Resort Karimunjawa. Contohnya pada bagian interior 

bangunan ini dalam ruang lobby akan direncanakan penggunaan bahan 

material granit atau marmer, kenapa memilih penggunaan bahan material 

Tabel 4.3 Sistem Struktur dan Enclosure  

Gambar 4.30 

Gambar 4.31 

Gambar 4.32 
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ini dikarenakan granit atau marmer mempunyai karakteristik yang mewah. 

Bangunan ini mempunyai persyaratan bangunan akomodasi berstandar 

bintang lima maka penggunaan bahan material ini sangat berperan dalam 

mencerminkan kemewahan hotel bintang lima. Dan untuk contoh 

penggunaan material eksterior diambil dari restaurant outdoor, disini 

penggunaan material pada lantai menggunakan bahan material kayu dan 

bambu, kenapa karena material ini mempunyai karakteristik dapat 

menyatu dengan alam mengingat lokasi Hotel Resort ini berada pada 

Pulau Karimunjawa dengan keindahan alam yang berpotensi, tidak hanya 

itu penggunaan material ini mencerminkan suatu material tradisional 

dengan melihat konsep desain Arsitektur Neo-Vernakular dengan 

mengusung Arsitektur Tradisional Jawa, maka material ini berperan 

dalam konsep desain. 

• Dinding dan Kolom Struktur 

Untuk penggunaan bahan material pada dinding dan kolom struktur yang 

ada diperencanaan bangunan ini menggunakan bahan material beton, 

bata, batu alam, kayu, bambu, dan kaca laminated. Pada interior maka 

akan mengambil contoh dari dinding kayu dan pembungkus kolom stuktur 

dengan kayu, kenapa menggunakan kayu karena mengingat konsep 

desain dengan Neo-Vernakular yang mengusung dari Arsitektur 

Tradisional Jawa dengan contoh bangunan joglo kaya akan dengan 

ukiran – ukiran kayu kas Jawa, dan juga material ini memberikan aksen 

menyatu dengan alam yang ada dan memanfaatkan hasil alam untuk 

bahan material pada bangunan ini. Pada eksterior diambil dari contoh 

penggunaan bahan material pada dinding-dinding luar bangunan, bahan 
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material yang digunakan adalah batu alam. Disini batu alam menjelaskan 

bahwa Arsitektur Tradisional dapat menyatu dengan alam bahkan bagian 

dari alam itu sendiri dan mempunyai karakteristik warna yang dapat 

bersatu dengan warna – warna alam. 

• Atap 

Pada bagian atap – atap bangunan kompleks Hotel Resort Karimunjawa 

ini menggunakan bahan material struktur atap kayu dan beton, penutup 

atap menggunakan rumbia atau jerami, sirap atau kayu ulin dan dark 

beton. Atap jerami dan sirap digunakan pada penutup atap bangunan ini 

karena mengingat bahwa Arsitektur Tradisional (Architecture Vernacullar) 

khususnya Suku Adat Jawa menggunakan bahan material – material 

yang dihasilkan dari alam itu sendiri, bahwasanya penggunaan atap ini 

sangat nyaman dalam suasana pesisir pantai mengingat Indonesia 

adalah Negara beriklim Tropis, dan untuk penggunaan atap dark beton 

menonjolkan Neo-Vernakular pada konsep desain dengan 

memodernisasi dari Tradisional yang ada, tidak hanya itu atap dark beton 

ini berguna untuk penghijauan atau dapat disebut bermanfaat dalam 

GreenRoof atau RoofGarden. Ini sangat berperan penting dalam 

menunjukan bahwasanya bangunan ini juga dapat menjadikan salah satu 

bangunan Greenbuilding, walaupun tidak mengusung konsep Ekologis 

namun penerapan ini dapat menjadi salah satu nilai tambah dari 

bangunan dan terlihat menyatu dengan alam dilingkungan setempat. 
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4.3.3. Program Sistem Fisika Bangunan 

 

4.3.4. Program Sistem Utilitas 

! Jaringan Listrik 

o Jaringan listrik memerlukan sumber daya  dibantu dengan fasilitas 

penyediaan genset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM FISIKA BANGUNAN 
PENCAHAYAAN • Pengoptimalan pencahayaan alami pada aktifitas di pagi 

hingga sore hari. Pencahayaan buatan difungsikan pada 
ruang-ruang tertentu. 

PENGHAWAAN • Penghawaan alami dimasukkan melalui desain bangunan 
dengan banyaknya ruang – ruang terbuka, kemudian diatur 
sirkulasi udaranya oleh Exhaust Fan. Penggunaan AC hanya 
untuk ruang-ruang tertentu. 

Stop contact 
& 

lighting 

MCB Genset 
Distribution 

Panels 
Stop contact 

& 
lighting 

Diagram 4.1  sistem jaringan listrik (genset) 

Sumber Analisa Pribadi 

 

Diagram 4.33  Genset 

Sumber www.kubota.com  

 

Diagram 4.34  MCB Genset 

Sumber www.Google.com 

 

Tabel 4.4 Program Fisika Bangunan  
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! Jaringan Air Bersih 

Sumber air bersih yang digunakan dapat berupa sumur sintetis, dan 

jaringan air dari PDAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
	

!  

 

 

! Jaringan Air Kotor 

 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

Roof 
Tank Building 

PDAM 
Pompa 

air Meteran Ground 
Reservoir 

Sumur 
Sintetis 

Pompa 
air Meteran 

Ground 
Reservoir 

Roof 
Tank 

Air 
Hujan Ground 

Reservoir 
Pompa Air Meteran Building 

Limbah 
Toilet 

Limbah dapur 
resort 

Limbah dapur 
restaurant,dll 

Limbah 
Laundry 

Water Treatment 
(peresapan air) 

Saluran 
pembuangan 

Saluran pembuangan 
lingkungan tapak 

Diagram 4.2  sistem jaringan air bersih 

Sumber Analisa Pribadi 

 

Diagram 4.2  sistem jaringan air bersih 

Sumber Analisa Pribadi 
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Untuk jaringan air kotor yang terdapat pada bangunan selain menggunakan 

peresapan ( water Treatment ) juga menggunakan sebagian dari pengolahan 

air limbah menggunakan IPAL. IPAL disini sendiri digunakan untuk mengolah 

air limbah dari beberapa ruang dengan kegiatan publik seperti (Restaurant, 

Coffeeshop, dan Bar Lounge). 

INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) HOTEL RESORT 

KARIMUNJAWA  

DENGAN PROSES BIOFILTER 

Pencemaran lingkungan dan pengawasan terhadap alam sangat 

diperhatikan oleh Pemerintah Kab.Jepara. Karena kealamian alam yang 

terdapat di Karimunjawa sangatlah harus dijaga dari berbagai permasalahan 

termasuk permasalahan air limbah. Maka dari itu perencanaan bangunan 

akomodasi Hotel Resort Karimunjawa ini sangat dibutuhkan instalasi 

pengolahan air limbah (IPAL) sebelum alam tercemar ada kalanya menjaga 

lingkungan alam yang ada di Karimunjawa 

Desain unit alat pengolahan air limbah dirancang berdasarkan jumlah 

dan kualitas air baku kubikasi perhari untuk menentukan Volume pengolahn 

Tangki ipal biofilter serta disesuaikan dengan ketersediaan lahan yang ada. 

Tangki Ipal pengolahan air limbah tersebut akan di rancang dalam bentuk 

yang kompak agar pemasangan/pembangunan serta operasinya mudah, 

serta diusahakan menggunakan energi sekecil mungkin. 

 

	
	
	
	
	
	

Gambar 4.35  Jaringan IPAL 

Sumber www.Google.com 
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Keunggulan IPAL pengolahan air limbah Hotel Resort Karimunjawa dengan 

System BIOFILTER Anaerob-Aerob : 

• Biaya operasinya redah dan murah. 

• Terbukti mampu menurunkan Zat Organik ( BOD, COD ), Ammonia, 

Padatan tersuspensi ( SS ), phospat, nitrogen dan lainnya. 

• Pengoperasiannya Mudah ( Pengoperasiannya tanpa dilakukan 

sirkulasi lumpur, tidak terjadi masalah “bulking” seperti pada proses 

lumur aktif ( Activated sludge process ). 

• Lumpur yang dihasilkan sedikit ( 10-30% ). 

• Dapat digunakan untuk pengolahan air limbah dengan konsentasi zat 

organik rendah maupun tinggi. 

• Tahan teradap fluktuktuasi jumlah air limbah maupun fluktuasi 

konsentrasi. 

• Pengaruh penurunan suhu terhadapa efisiensi pengolahan kecil. 

• Tidak menyebabkan Euthropikasi. 

! Jaringan Sampah 

Limbah sampah bangunan ditampung menggunakan trash bag di tempat 

sampah dan diangkut oleh bak sampah di teruskan di TPA 

	
	
	
	
	

Sampa
h 
Room 
Sampa Shaft 

sampah 
trash 
bag 

Bak 
sampah 
penamp
ungan Diangku

t oleh 
bak 
sampah 

Diangku
t oleh 
bak 
sampah 

Diagram 4.3 Jaringan sistem sampah 

Sumber Analisa Pribadi 

 



	
173	

! Jaringan Telekomunikasi (komunikasi) 

a) Jaringan Interkom 

Menggunakan jaringan LAN (Local Area Network) yang pada dasarnya 

berguna untuk mempermudah komunikasi dan kontrol antara pengunjung 

dengan staff resepsionis untuk keperluan informasi dan antara staff 

pengelola dan antara staff servis. Dengan sifat pusat data berupa server 

pada ruang kontrol dan operator. 

b) Jaringan Komunikasi didalam hotel resort maupun diluar 

Menggunakan jaringan komunikasi berupa telephone dan faks 

c) Internet 

Jaringan internet untuk mengakses segala informasi melalui internet dan 

sebagai fasilitas penunjang bagi para pengunjung Hotel Resort dan 

fasilitas wi-fi untuk kemudahan kegiatan para pengunjung. 

! Sistem Pemadam Kebakaran 

Sistem pemadam kebakaran dengan menggunakan ROR (rate of rise) Heat 

Detector, Smoke Detector, & Portable Fire Exhausting 

! Sistem Keamanan Bangunan 

Sistem keamanan menggunakan teknologi CCTV (Closed Circuit Television), 

Security, dan HT alat komunikasi untuk security 

! Sistem Sirkulasi Vertikal 

Sirkulasi vertikal untuk bangunan hotel dengan 2-3 lantai menggunakan 

teknologi lift (evalator), dan tangga darurat untuk jalur evakuasi darurat 

dengan standar SNI 
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! Sistem Penangkal Petir 

Penangkal petir menggunakan sistem Thomas yang dipasang disetiap atap 

bangunan dengan memperhitungkan jarak radius yang dapat di handle oleh 

satu alat 

! Sistem Pencahayaan 

Pencahayaan alami dibantu dengan skylight, void dan jendela (tampered 

glass & Lamineted glass). Untuk mengatasi panas yang ditimbulkan dari 

jendela maka dari fasade bangunan dibutuhkan sun shading atau dengan 

penerapan penggunaan cladding pada fasade bangunan. 

Pencahayaan buatan 

Pencahayaan buatan pada perancangan bangunan ini dirancanga pada 

lokasi Indoor dan Outdoor. Dari lampu sorot (spotlight) dan bias – bias lampu. 

Pemasangan pencahayaan lampu yang digunakan lampu TL lampu ini dapat 

digunakan untuk bias-an cahaya. Penggunaan material lampu Halogen 

digunakan untuk Spotlight (lampu sorot) 

Untuk sistem pencahayaan buatan itu sendiri menggunakan jenis – jenis 

pencahayaan pada perencanaan bangunan, antara lain  

Jenis	 Gambar	 Keterangan	
	
	

Pencahayaan	
dengan	
penekanan	

	
	
	
	

	
	
	
	

Accent Lighting	
	

	
Sistem	
pencahayaan ini	
adalah dengan	
menyorot suatu	
objek yang	
dianggap menarik /	
penting.	
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Pencahayaan	
dengan efek	

	
	

	 	
	
	
	
	
	

Effect Lighting	
	

Sistem	
pencahayaan ini	
memilki ciri khas	
dengan	
memanfaatkan	
celah langit untuk	
memberikan efek ke	
dinding.	

	
	
	
Pencahayaan	
Dekoratiif	

	
	
	

	 	
	
	
	

Decorative Lighting	
	

Sistem	
pencahayaan ini	
merupakan sistem	
yang menggunakan	
sumber cahaya	
dengan desain	
lampu yang unik.	

	
	
	
Pencahayaan	
arsitektural	

	
	
	
	
	

	
Architectural Lighting	

	

Sistem ini	
merupakan sistem	
pencahayaan yang	
digunakan untuk	
menekankan pada	
detail arsitektural	
pada bangunan.	

	
	
Pencahayaan	
suasana	

	
	

	 	
	
	
	
	
	

Mood Lighting 
	

Pencahayaan ini 
digunakan untuk 
mempengaruhi dan 
menciptakan 
karakter sesuai 
dengan jenis 
aktivitasnya. 

 

• Accent Lighting : untuk jenis sistem pencahayaan ini adalah sorot 

cahaya yang ditujukan pada suatu objek. Pencahayaan ini akan diletakan 

pada bagian exterior dan interior. Untuk eksterior sistem cahaya ini akan 

direncanakan disorotkan pada bagian-bagian bangunan yang ditonjolkan 

oleh konsep Arsitektur Neo-Vernakular, seperti disorotkan pada bagian 

dinding-dinding yang mempunyai tekstur timbul dengan konsep Jawa, dll. 

Tabel 4.5 Jenis Pencahayaan Buatan  
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Untuk bagian interior sorot cahaya ini akan ditujukan pada bagian lukisan 

dinding, ukiran-ukiran jawa, kolom kayu ukiran jawa, dll 

• Effect Lighting : sistem pencahayaan ini akan diletakan pada bagian 

dinding – dinding interior dan plafond interior dan eksterior. Bahkan pada 

bagian eksterior pencahayaan ini akan diletakan pada bagian entrance 

misalkan tangga eksterior, kolam renang, dll. 

• Decorative Lighting : sistem pencahayaan ini akan diletakan pada 

bagian interior saja dikarenakan pencahayaan ini menggunakan 

pembungkus lampu (lamp) dengan bentuk-bentuk yang unik, bentuk unik 

itu sendiri dijelaskan dengan bentuk – bentuk ukiran Jawa yang berada 

pada konsep Vernakularnya 

• Architectural Lighting : Pencahayaan ini khusus di berikan pada bagian 

eksterior bangunan, karena akan menunjukan suatu pencahayaan pada 

bangunan atau menjadikan sudut pandang aksen Arsitektural yang 

terdapat pada bangunan, misalkan pencahayaan ini akan ditujukan pada 

bangunan dengan konsep Arsitektur Neo-Vernakular dengan menerapkan 

Vernakular Arsitektur Jawa. 

• Mood Lighting : sistem pencahayaan ini akan sangat berarti bagi interior 

didalam bangunan, karena pencahayaan ini akan membentuk sebuah 

karakter suatu objek atau ruang dengan sorotan cahaya yang 

menunjukan suatu arti dari kegiatan atau aktivitas, contohnya sorotan 

cahaya pada anak tangga, pencahayaan pada headboard bed room, dll 
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! Sistem Penghawaan 

Perencanaan dan perancangan sistem penghawaan dalam bangunan, maka 

terdapat beberapa alternative yang dapat dijadikan sistem penghawaan ; 

o Penggunaan ventilasi alami 

Dengan menggunakan pengaturan bukaan dan letak sistem ventilasi 

alami 

o Penggunaan ventilasi buatan 

" Exhaust 

" Penggunaan sistem Ac ( Air Conditioner ) dengan sistem Ac Split, 

multisplit dan AC central 

 

4.3.5. Program Pemanfaat Teknologi 

Menggunakan cladding dan tempered/laminated glass yang akan 

diaplikasikan ke dalam fasade bangunan berguna untuk pencahayaan dan 

penghawaan 

4.3.6. Program Lokasi dan Tapak 

Penetapan lokasi proyek Hotel Resort Karimunjawa, di Pulau Karimunjawa 

Kecamatan Karimunjawa, Kab. Jepara Jawa Tengah. Lokasi ini adalah area 

wisata pada sektor pariwisata Jawa Tengah. 

Berdasarkan RDTR Karimunjawa, Tahun 2014, KDB, KLB, KDH, 

dan GSP maksimum Karimunjawa pada lahan Kec.Karimun besar. KDB max 

50%, KLB 0,8 , KDH 30%, GSP 100m dan garis pantai Min 100m 
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Batas – Batas Site ; 

 Utara  : Permukiman warga 

 Timur  : Pantai nirwana 

 Selatan : Laut Jawa 

 Barat  : Dermaga Karimunjawa 

 Potensi 

o Berada pada wilayah pariwisata taman laut nasional 

o Tingkat alam masih terjaga kealamiannya 

o Tidak terjadi pasang surut ombak laut 

o Pesona pantai berpasir putih 

o Dekat dengan permukiman dan pusat penduduk Karimunjawa 

o Dekat dengan dermaga Karimunjawa 

o Jalan primer pencapaian dengan material paving blok 

 Kendala 

o Lebar jalan 8 meter 

o Pantai belum perpenghuni terjadi permasalahan pantai kotor alam 
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Gambar 4.36 Eksisting Pantai Pancuran sunbathe 
Sumber: Dokumen Pribadi, 27 juli 2016 
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