BAB IV

PROGRAM ARSITEKTUR HOTEL DAN SPA
4.1.

Konsep Program

4.1.1.

Citra Arsitektural
Pada bangunan Hotel Resort dan Spa ini akan direncanakan
sebagai akomodasi penginapan untuk memfasilitasi para wisatawan
yang ada di Kabupaten Gunungkidul khususnya Pantai Sepanjang.
Maka dari itu pada bangunan ini harus memunculkan segi arsitektural
yang dapat menarik minat wisatawan untuk menginap dan dapat
menjadi salah satu ikon di Pantai Sepanjang.
Pendekatan arsitektural yang akan digunakan dalam proyek
Hotel Resort dan Spa ini adalah menggunakan pendekatan arsitektur
tropis. Arsitektur tropis sendiri adalah jenis konsep arsitektur yang
dapat digunakan untuk merespon iklim setempat. Mengingat iklim
setempat adalah iklim tropis lembab dan permasalahan utama di
Pantai Sepanjang adalah angin pantai selatan yang kencang dan juga
dingin. Hal ini dapat diwujudkan dengan beberapa aspek, seperti
pemilihan dan penggunaan material bangunan yang sesuai dengan
lingkungan sekitar sehingga dapat merespon iklim, penataan massa
bangunan yang baik dan menyesuaikan dengan keadaan lahan,
pemanfaatan potensi angin dan matahari sebagai penghawaan dan
pencahayaan alami dengan tetap memeperhatikan kenyamanan
thermal di dalam ruangan, dan sebagainya.

133

Dengan penggabungan beberapa aspek tersebut diharapkan
bangunan Hotel Resort dan Spa ini dapat memunculkan citra
arsitektural yang dapat menarik para wisatawan untuk menginap,
menjadi salah satu ikon wisata di Pantai Sepanjang, dan tetap dapat
menyatu dengan lingkungan setempat.
4.1.2.

Aspek Fungsi
Fungsi utama proyek Hotel Resort dan Spa ini adalah sebagai
akomodasi penginapan bagi para wisatawan asing maupun lokal di
Kabupaten Gunungkidul khususnya Pantai Sepanjang. Selain itu Hotel
Resort ini juga menyediakan berbagai fungsi penunjang sehingga para
wisatawan yang tidak menginap juga dapat merasakan fasilitas yang
ada di Hotel Resort ini. Dengan Hotel Resort yang disediakan adalah
sekelas bintang 4 fasilitasnya yang tersedia seperti kolam renang,
SPA, restoran, camp dan BBQ area, dsb.

4.1.3.

Aspek Teknologi
Penerapan teknologi pada Hotel Resort dan Spa ini digunakan
untuk menunjang kegiatan SPA. Teknologi yang digunakan yaitu pada
penggunaan peralatan SPA yang modern dan terbarukan. Hal ini
dilakukan

agar

dapat

menunjang

kegiatan

SPA.

Lalu

untuk

penggunaan teknologi pada bangunan digunakan untuk mendukung
sistem kerja pada bangunan seperti penggunaan teknologi cctv untuk
memantau keadaan di lingkungan hotel untuk menjaga keamanannya.
Selain itu penggunaan teknologi metal detector yang diletakkan pada
lobby untuk mencegah adanya benda-benda tajam yang dapat
berbahaya bagi keselamatan di dalam hotel. Kemudian ada juga
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penggunaan teknologi solar cell untuk menangkap sinar matahari yang
kemudian

dapat

dimanfaatkan

dalam

sistem

bangunan

dan

penggunaan wifi sebagai fasilitas yang dapat menunjang kegiatan di
dalam hotel resort.
4.1.4.

Aspek Lingkungan
Dalam perencanaan dan perancangan Hotel Resort dan Spa ini
harus

dapat

merespon

keadaan

alam

sekitar

yaitu

dengan

meminimalkan lahan terbangun sehingga prosentase ruang terbuka
hijau lebih besar dibanding prosentase lahan terbangun. Kemudian
meminimalkan penggunaan sistem cut and fill karna dapat merusak
keadaan lahan. Pemilihan dan penggunaan material bahan bangunan
juga harus dapat merespon iklim setempat, seperti batu, kayu, dan
bambu.

Selain

itu

juga

memaksimalkan

penghawaan

dan

pencahayaan alami dengan tetap menyesuaikan dengan iklim
setempat agar tercipta kenyamanan di dalam ruangan.
4.2.

Tujuan

Perancangan,

Faktor

Penentu

Perancangan,

Faktor

Persyaratan Perancangan
4.2.1.

Tujuan Perancangan
 Merencanakan dan merancang sebuah desain Hotel Resort dan
Spa yang dapat menjadi akomodasi menginap bagi para wisatawan
baik domestic maupun lokal di Kabupaten Gunungkidul khususnya
Pantai Sepanjang.
 Dengan adanya proyek Hotel Resort ini nantinya juga akan
meningkatkan jumlah wisatawan di daerah Kabupaten Gunungkidul
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 Merencanakan dan merancang sebuah Hotel Resort yang nantinya
akan menjadi sebuah ikon wisata tersendiri di Pantai Sepanjang
 Ikut membantu meningkatkan perekenomian warga sekitar karena
dapat memberi lapangan kerja dan dapat menarik wisatawan yang
lebih banyak.
 Menyediakan Hotel Resort dengan berbagai fasilitas penunjang
sekelas hotel bintang IV
4.2.2.

Faktor Penentu Perancangan
 Faktor pelaku dan aktifitas
Factor

pelaku

dan

aktifitas

sangat

mempengarungi

perancangan suatu bangunan maka harus di analisa dan benarbenar diperhitungkan. Pelaku dalam proyek Hotel Resort dan Spa
ini adalah pengunjung dari mancanegara maupun lokal yang
terbagi menjadi pengunjung menginap dan pengunjung tidak
menginap, pengelola, karyawan dan servis. Sedangkan untuk
aktifitasnya terbagi sesuai dengan masing-masing pelaku.
 Faktor lingkungan
Pada proyek Hotel Resort dan Spa ini berada pada
lingkungan pantai dengan memilih lahan / tapak yang berada di
atas

tebing.

Maka

dalam

perancangannya

harus

sangat

memperhatikan iklim dan lingkungan sekitar sehingga dapat
menciptakan

kenyamanan

bagi

penghuninya.

Selain

itu

perancangan proyek ini juga harus dapat merespon keadaan
lingkungan sekitar dengan menyesuaikan kondisi topografi pada
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lahan / tapak terbangun sehingga tidak menimbulkan kerusakan
alam di lingkungan pantai Sepanjang.
 Faktor persyaratan ruang dan bangunan
Persyaratan ruang dan bangunan pada proyek Hotel Resort
dan Spa ini nantinya akan di dapatkan dari studi banding, studi
literatur, dan hasil analisa dari proyek yang sejenis.
4.2.3.

Faktor Persyaratan Perancangan
 Persyaratan Arsitektur
-

Dalam proyek Hotel Resort dan Spa ini dapat menampilkan prinsip
– prinsip penekanan desain sesuai dengan tema desain yaitu
Arsitektur Tropis

-

Fasad bangunan harus mengikuti dan menyesuaikan lingkungan
sekitar sehingga nantinya proyek Hotel Resort dan Spa ini dapat
selaras dengan lingkungan sekitarnya.

-

Perencanaan tata letak ruang harus memperhatikan sifat ruang
sehingga ruangan yang membutuhkan privasi tinggi dapat terpisah
dengan ruang public dimana tidak memiliki tingkat privasi karena
semua orang dapat menggunakan.

-

Merancang dan merencanakan pola sirkulasi ruang yang mudah
dipahami dan jelas bagi pengunjung

-

Pemberian papan nama / sign system sangat diperlukan pada
bangunan ini baik di area indoor maupun area outdoor

-

Fasad bangunan harus di rancang dan di rencanakan sebaik
mungkin

sehingga

dapat

menarik

minat

wisatawan

untuk
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berkunjung dan menginap di Hotel Resort ini selain itu agar dapat
menjadi suatu ikon di Pantai Sepanjang.
 Persyaratan Bangunan
-

Menggunakan sistem struktur yang sesuai di lahan berkontur
mengingat lahan yang digunakan berada di atas tebing. Sistem
struktur yang digunakan seperti bentuk rumah panggung, struktur
pondasi batukali dan footplat.

-

Menerapkan sistem sengkedan dan meminimalisir sistem cut and
fill karena dapat merusak ekosistem tanah

-

Sistem utilitas harus dibuat dengan alur yang baik agar dapat
dengan mudah sistem perawatannya.

-

Sistem pencahayaan sebisa mungkin menggunakan pecahayaan
alami agar dapat meminimalisir penggunaan pencahayaan buatan
pada siang hari.

-

Bangunan Hotel Resort dan Spa ini harus dapat merespon
kecepatan angin yang kencang di Pantai Sepanjang yaitu dengan
memanfaatkan sebagai pengahwaan alami tanpa mengurangi
kenyamanan di dalam ruangnya.

-

Menggunakan material yang dapat merespon iklim tropis agar
tercipta kenyamanan saat berada di seluruh ruangan

-

Pengolahan limbah pada bangunan di rencanakan dengan sebaik
mungkin dengan cara mendaur ulang limbah tersebut dengan cara
treatment agar dapat digunakan kembali
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 Persyaratan Lingkungan
-

Menciptakan keselarasan antara proyek Hotel Resort dan Spa
dengan lingkungan disekitarnya

-

Memperhatikan orientasi peletakkan main entrance terhadap jalan
utama sehingga mudah dilihat

-

Memperhatikan orientasi bangunan harus menyesuaikan dengan
kondisi alam di sekitarnya

-

Pengolahan tapak di rencanakan dengan sebaik mungkin dari hasil
analisa-analisa

tapak

yang

nantinya

akan

dilakukan

untuk

mengetahui permasalahan yang ada dan dapat memberi solusi
yang baik tanpa merusak lingkungan
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4.3.

Program Arsitektur

4.3.1.

Program kegiatan
Berikut adalah tabel 4.1. yang merupakan studi untuk pengelompokkan berdasar aktifitas utama.
Tabel 4. 1. Kegiatan kelompok aktifitas utama
Sumber : analisa pribadi

Kelompok Aktifitas Utama
NO

Pelaku

1

Pengunjung

Aktifitas/ Kegiatan

Kebutuhan Ruang

Sifat

Standard room

Privat

/ wisatawan

Family room

Privat

menginap

Suite room

Privat

Makan dan minum

Restoran

Semi publik

Memarkirkan kendaraan

Tempat parkir tamu

Public

Checkin room

Resepsionis

Public

Menginap

Mencari informasi

Public

Beristirahat dan menunggu

lobby

Public

BAB dan BAK

Public toilet

Service
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Bersantai

Pantai Sepanjang

Public

Outdoor landscape

Public

Berikut adalah tabel 4.2. yang merupakan studi untuk pengelompokkan pelaku, aktifitas, kebutuhan, dan sifat ruang
berdasar aktifitas penunjang.
Tabel 4. 2. Kegiatan kelompok aktifitas penunjang
Sumber : analisa pribadi

Kelompok Aktifitas Penunjang
NO

Pelaku

Aktifitas/kegiatan

Kebutuhan Ruang

Sifat

1

Pengunjung

Memarkirkan kendaraan

Publik parking

Public

/

Mencari informasi

Resepsionis

Public

Wisatawan

Menunggu dan beristirahat

Lobby

Public

menginap

BAB dan BAK

Publik toilet

Public

dan tidak

Berenang

Outdoor swimmingpool

Semi public

menginap

Jalan – jalan

Outdoor landscape

Public

Bersantai

Pantai sepanjang

Public

Pijat

Ruang pijat

Semi publik

Mandi sauna

Ruang sauna dan steam

Semi publik
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Mandi steam
Ratus

Ruang ratus

Semi public

Terapi air

Ruang terapi

Semi publik

Makan dan minum

Restoran

Semi public

BBQan

Outdoor camping area

Semi public

Sembayang / beribadah

Musholla

Publik

Whirlpool spa
Terapi aroma rempah
Terapi air laut

Berikut adalah tabel 4.3. yang merupakan studi untuk pengelompokkan pelaku, aktifitas, kebutuhan, dan sifat ruang
berdasar aktifitas pengelola.
Tabel 4. 3. Kegiatan kelompok aktifitas pengelola
Sumber : analisa pribadi

Kelompok Aktifitas Pengelola
NO

Pelaku

Aktifitas / kegiatan

Kebutuhan ruang

Sifat

1

Owner /

Memarkirkan kendaraan

Owner parking

Privat

pemilik

Mengecek data

Direct room

Privat
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Beristirahat
Makan dan minum

2

Rapat

Meeting room

Privat

BAB dan BAK

Toilet

service

General

Memarkirkan kendaraan

Staff parking

Privat

manager

Melaporkan data

GM room

Privat

Meeting room

Privat

Makan dan minum

Staff dining room

Privat

BAB dan BAK

Staff toilet

service

Asisten

Memarkirkan kendaraan

Staff parking

Privat

general

Rapat

Meeting room

Privat

manager

Melakukan briefing
Asst. GM room

Privat

Mengecek data
Mengecek kinerja karyawan
Rapat
Melakukan briefing

3

Mengecek kinerja manajer tiap bagian
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Memantau kegiatan yang berjalan
Melaporkan data
Menerima tamu

Guest room

Semi
publik

4

Marketing

Makan dan minum

Staff dining room

Privat

BAB dan BAK

Staff toilet

Service

Memarkiran kendaraan

Staff parking

Privat

Menerima tamu

Guest room

Semi
publik

Melakukan pekerjaan pemasaran

Marketing room

Privat

Meeting room

Privat

Makan dan minum

Staff dining room

Privat

BAB dan BAK

Staff toilet

Service

Memarkirkan kendaraan

Staff parking

Privat

Melaporkan data
Rapat
Melakukan briefing

5

HRD
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Rapat

Meeting room

Privat

Hrd room

Privat

Makan dan minum

Staff dining room

Privat

BAB dan BAK

Staff toilet

Service

Memarkirkan kendaraan

Staff parking

Privat

Rapat

Meeting room

Privat

Accounting room

Privat

Makan dan minum

Staff dining room

Privat

BAB dan BAK

Staff toilet

Service

Melakukan briefing
Melaporkan data
Mengecek kinerja para karyawan
Mengelola dan mengatur bagian
kepegawaian

6

Accounting

Melakukan briefing
Melaporkan data keuangan
Membuat pembukuan
Mengecek pembukuan
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7

Engineering

Memarkirkan kendaraan

Staff parking

Privat

Rapat

Meeting room

Privat

Memeriksa MEE hotel resort dan spa

Engineering room

Privat

Makan dan minum

Staff dining room

Privat

BAB dan BAK

Staff toilet

Service

Dept front

Memarkirkan kendaraan

Staff parking

Privat

office

Rapat

Meeting room

Privat

Mengecek kinerja bawahannya

Dept. Front office

Privat

Mengatur dan mengelola bagian front

room

Melakukan briefing

8

Melakukan briefing

office
Melaporkan data

9

Dept restoran

Makan dan minum

Staff dining room

Privat

BAB dan BAK

Staff toilet

Service

Memarkirkan kendaraan

Staff parking

Privat
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Rapat

Meeting room

Privat

Dept resto room

Privat

Makan dan minum

Staff dining room

Privat

BAB dan BAK

Staff toilet

Service

Dept.

Memarkirkan kendaraan

Staff parking

Privat

housekeeping

Rapat

Meeting room

Privat

Melakukan briefing
Mengecek kinerja bawahannya
Mengatur dan mengelola bagian restoran
Melaporkan data

10

Melakukan briefing

Privat

Mengecek kinerja bawahannya

Dept housekeeping

Mengatur dan mengelola bagian

room

Privat

housekeeping

11

Dept spa

Makan dan minum

Staff dining room

Privat

BAB dan BAK

Staff toilet

Service

Memarkirkan kendaraan

Staff parking

Privat
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Rapat

Meeting room

Privat

Dept spa room

Privat

Makan dan minum

Staff dining room

Privat

BAB dan BAK

Staff toilet

Service

Melakukan briefing
Mengecek kinerja bawahannya
Mengatur dan mengelola bagian SPA

Berikut adalah tabel 4.4. yang merupakan studi untuk pengelompokkan pelaku, aktifitas, kebutuhan, dan sifat ruang
berdasar aktifitas servis.
Tabel 4. 4. Kegiatan kelompok aktifitas servis
Sumber : analisa pribadi

Kelompok Aktifitas Servis
NO

Pelaku

Aktifitas / Kegiatan

Kebutuhan Ruang

Sifat

1

Resepsionis

Memarkirkan kendaraan

Parkir karyawan

Privat

Reservation

Memberikan informasi

Lobby

Publik

Cashier

Melayani chekin dan checkout

Resepsionis

Transaksi
Melayani pengunjung by telepon
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Makan dan minum

Ruang makan

Privat

karyawan

2

BAB dan BAK

Toilet karyawan

Service

Koki

Memarkirkan kendaraan

Parkir karyawan

Privat

Pelayan

Memasak

Dapur resto

Service

resto

Melayani pengunjung

Restoran

Semi

Cashier

Mengantar makanan dan minuman

resto

Mencuci piring dan gelas

Cleaning

Membuang limbah

service resto

Menerima transaksi resto
Makan dan minum

publik
Pantry resto

Service

Ruang makan

Privat

karyawan

3

BAB dan BAK

Toilet karyawan

Service

Bellboy

Memarkirkan kendaraan

Parkir karyawan

Privat

OB

Mengantar tamu

Lobby

Publik

Security

Membawakan barang tamu

Resepsionis
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Petugas

Menunjukkan kamar tamu

Kamar hotel

Privat

parkir

Membersikan kamar

Penjaga

Memberikan pelayanan hotel

pantai

Membersihkan lingkungan hotel

Outdoor landscape

Publik

Cleaning

Memberikan pelayanan laundry

Ruang laundry

Service

service

Menjaga keamanan di pantai

Pantai

Public

Mengontrol utilitas hotel

Ruang kontrol

Service

Menjaga keamanan

Security room

Privat

Menjaga parkir

Tempat parkir

Public

Makan dan minum

Ruang makan

Privat

karyawan

4

BAB dan BAK

Toilet karyawan

Service

Terapis pijat

Memarkirkan kendaraan

Parkir karyawan

Privat

Terapis spa

Memberikan informasi spa kepada

Ruang resepsionis

Semi

air

pengunjung

spa

publik

Terapis spa

Transaksi spa
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ratus

Mendata pengunjung
Melayani terapi pengunjung

Ruang terapi spa

Privat

Makan dan minum

Ruang makan

Privat

karyawan
BAB dan BAK

Toilet karyawan

Service
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 Studi Kebutuhan Luas Bangunan
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
14 tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan :


KDB = max 40%



KDH = 60%



KLB = 0.5



GSP = 100 m

 Luas kebutuhan tapak
KLB

= 0.5 : 6778.33m2
= 13.556.66 m2
= 13.557m2

 Luas lantai dasar
Luas lantai dasar = luas kebutuhan tapak x KDB
= 13.557m2 x 40%
= 5422.664
= 5423 m2
 Ketinggian lantai
Ketinggian lantai

= Total L. bangunan : L. lantai dasar
= 6778.33 m2 : 5423m2
= 1.24 = 1

 Luas ruang terbuka
L. ruang terbuka

= L. keb. tapak – L. lantai dasar
= 13.557m2 - 5423 m2
= 8134 m2
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 Luas RTH
Luas RTH

= KDH x L. ruang terbuka
= 60% x 8134 m2
= 4880.4 m2
= 4880 m2

 Total luas lahan
= Luas kebutuhan tapak + luas kebutuhan parkir + fasilitas
outdoor
= 13.557m2 + 1852m2 + 722.5 m2
= 16131.5 m2
= 16200 m2
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4.3.2.

Program sistem struktur

Pada tabel 4.5. di bawah ini adalah studi sistem struktur yang digunakan di Hotel Resort dan Spa dari struktur bawah,
struktur tengah, dan struktur atas.
Tabel 4. 5. Program sistem struktur
Sumber : analisa pribadi

Analisa

1

Sumber

Sistem Struktur

Struktur Bawah (Low Structure)

No

- Pondasi batu kali
Pondasi batu kali adalah
pondasi yang sering
digunakan
untuk
bangunan yang bertantai
1-2 lantai.

-

Pondasi

Gambar
Gambar

Kelebihan

Kekurangan

Bahan-bahan mudah
di dapat, biaya murah,
proses dan waktu
pengerjaan cepat,

Pondasi ini tidak
dapat
digunakan
untuk
bangunan
yang
berlantai
banyak.

Ilmu

Waktu pengerjaan
memerlukan waktu
yang
lama,
memerlukan
beberapa tahapan
proses (persiapan
bekisting,
rangka
besi)

Ilmu

setempat Dapat
digunakan
untuk bentuk tanah
(footplat)
yang berkontur atau di
lerengan,
tidak
Pondasi
ini
dapat banyak
menggali
digunakan pada tanah tanag,
dapat
yang
berkontur. menahan
beban
Kedalaman pondasi ini bangunan
antara 100-200cm. dan 3-4 lantai.
dapat menahan beban
bangunan 3-4 lantai.

Konstruksi
Bangunan

Konstruksi
Bangunan
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(Middle Structure)

Struktur Bawah (Low Structure)
Struktur Tengah

2

- Pondasi Lajur
Pondasi ini digunakan
untuk bangunan yang
berkontruksi
dinding
massif dan pada dinding
sejajar.

Pondasi ini dapat Tidak
dipadukan
dengan menerima
pondasi
setempat. yag besar.
Bahan
yang
di
butuhkan
mudah
dicari,
pelaksanaan
mudah.

- Dinding penahan tanah
(Retaining Wall)
Dinding penahan tanah
di
gunakan
untuk
melawan garis kontur
dan
di
susun
berlawanan
dengan
garis kontur supaya
tidak terjadi longsor.
Sangat dianjurkan untuk
tapak yang merupakan
lahan berlereng.

Untuk menahan erosi,
menahan
longsor,
dapat
digunakan
untuk dinding saluran
air.

dapat
beban

1.Struktur Rangka
Beban yang di terima Susunan
antara
sistem struktur yang
merata.
kolom dan balok
terdiri dari balok dan
harus
disusun
kolom-kolom
yang
sesuai modul dan
membentuk suatu modul
harus depadan.
dan berfungsi untuk
menerima beban.

Ilmu
Konstruksi
Bangunan

https://www.
google.com

https://www.
google.com
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2. Pelingkup
- Dinding batu bata
Dinding batu bata in
digunakan
untuk
penutup ruangan.

Bahan baku tanah liat
yang mudah didapat
dan
proses
pembuatan
yang
sederhana sehingga
harganya
menjadi
relatif murah.

Waktu
pemasangan cukup
lama di bandingkan
dengan pelingkup
dinding batako.

https://www.

- dinding batako
Batako
merupakan
material untuk dinding
yang terbuat dari batu
kemudian
di
cetak
namun tidak melalui
proses pembakaran.

harganya lebih murah,
dimensi yang lebih
besar dan berlubang
dapat
menghemat
75% plesteran dan
50% beban dinding,
Pelaksanaan
pekerjaannya
lebih
cepat.

https://www.

- dinding batu alam
Dinding
batu
alam
biasanya terbuat dari
batu kali utuh atau
pecahan batu cadas.

Untuk memberi kesan
cantikdan indah pada
eksterior/interior
bangunan sehingga
dapat
melekatkan
kean alam.

https://www.

google.com

google.com

google.com
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- Partisi

Digunakan
untuk
pemisah antar ruang
dan juga dapat di
jadikan
dinding
permanen dan non
permanen.

- dinding kaca
Memberi kesan luas
Dinding
kaca sehingga
dapat
memberikan kesan luas. digunaka
sebagai
pembatas
ruang,
memberi
kesan
estetis.

3. Penutup Lantai
- Granit
Granit memiliki sifat
yang keras dan kuat,
sehingga
banyak
digunakan
sebagai
batuan untuk konstruksi.

Jika di tata tidak
monotone
dapat
memberikan
kesan
artistic. Nyaris tanpa
menggunakan nat.

https://www.
google.com

Kaca
yang
telanjang,
dapat
memaparkan sinar
mata hari secara
langsung

https://www.
google.com

https://www.
google.com
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- lantai parquet

- Keramik

1. Struktur Atap
Atap Limasan
Struktur Atas (Upper Structure)

3

Atap pelana

dapat
memberi Mudah
terbakar
kehangatan
pada dan tergores.
suatu
ruangan,
melalui kehadirannya
mampu
pula
menambah
estetika
sebuah hunian.

https://www.

Harganya
relative
sangat murah, Tahan
lama,
tahan
air,
perawatannya mudah,
ukuran
&
motif
beragam,

https://www.

Atap berbentuk limas
terdiri
dari
empat
bidang
atap,
dua
bidang bertemu pada
satu garis bubungan
jurai dan dua bidang
bertemu pada garis
bubungan atas .

https://www.

Bentuk atap ini cukup
sederhana, karena itu
banyak dipakai untuk
bangun atau rumah.
Bidang atap teridiri
dari dua sisi yang
bertemu pada satu

https://www.

google.com

google.com

google.com

google.com
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garis pertemuan yang
disebut bubungan.

2. Penutup Atap
Sirap Kayu

Penutup Atap
Rumbia

Atap sirap berasal
dari kayu ulin yang
dikenal juga dengan
nama kayu besi atau
kayu
bulian,
bahannya
cukup
ringan,
bersifat
isolisasi
terhadap
panas

pemasangannya
cukup
sulit
sehingga
biaya
yang
akan
digunakan
akan
bertambah,
bila
lembaran
sirap
belum cukup kering
sudah di pasang
akan membilut dan
berubah
bentuk
menjadi cekung.

https://www.

Atap Rumbia terbuat
dari helai daun rumbia
yang
dirangkaikan
hingga berbentuk sisir
lalu
diikat
pada
sebatang tongkat atau
bambu yang berfungsi
sebagai reng .
Baik atap ijuk dan
alang-alang
mempunyai kelebihan
terutama pada aspek

Kelemahannya
adalah
ketersediaan bahan
dengan
kualitas
yang
baik
di
pasaran,
sistem
pemasangan yang
sedikit rumit, dan
umur yang relatif
pendek.

https://www.

google.com

google.com
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estetika dan nuansa
tradisionalnya.

3. Plafon
Gypsum

Daya tarik dari plafon
gypsum ini adalah
plafon
yang
rata,
mulus,
dan
tidak
tampak
terlihat
sambungan,
dapat
dibuat
beragam
bentuk
seperti
bertingkat

Berat, Tidak tahan
terhadap
air,
Membutuhkan
keahlian
dalam
pemasangannya.

https://www.
google.com
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4.3.3.
a.

Program sistem utilitas
Jaringan Air Bersih
Sumber utama air bersih pada kawasan Hotel Resort dan Spa
adalah berasal dari PDAM. Ada dua jenis cara menyalurkan air bersih
ke dalam bangunan, yaitu:


Up feed system
Pada sistem up feed ini pipa distribusi dari ground tank
dengan pompa kemudian langsung disambungkan dengan pipapipa utama penyediaan air bersih pada bangunan. Pada proses
ini kinerja air sepenuhnya dibantu oleh pompa. Kerugian pada
system up feed ini adalah:
-

Pompa akan bekerja secara terus menerus,

-

Ketinggiatan

bangunan

terbatas

karena

kekuatan

pipa

terbatas untuk mengatasi tekanan air.


Down feed system
Sistem down feed ini air ditampung dulu di ground tank,
kemudian dipompakan ke tangki atas (upper tank). Kemudian, air
didistribusikan ke seluruh bangunan. Dengan system ini maka
kebutuhan air akan selalu ada. Adapula kekurangan pada system
ini adalah:
-

Membutuhkan biaya tambahan untuk tangki tambahan,

-

Menambah biaya pemeliharaan.
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Perhitungan kebutuhan air bersih
Pada tabel 4.6. dibawah ini adalah tabel yang menjelaskan
standart kebutuhan air bersih di Hotel Resort dan Spa.
Tabel 4. 6. Kebutuhan air bersih
Sumber : analisa pribadi

Fasilitas

Kebutuhan

Satuan

Air
Kamar

250

Liter/tempat

hotel resort

Jumlah

Kebutuhan

Satuan

Air/hari

76

19000

tidur/hari

Restoran

15

Liter/kursi/hari

100

1500

Bar

30

Liter/pengunju

50

1500

98

4900

ng/hari
Kantor

50

Liter/pegawai/
hari
Total

26900

+20% (antisipasi kebocoran)

5380

Total

32280

Pemakaian air rata – rata :
Qh

= pemakaian air rata-rata (liter/jam)

Qd

= pemakaian air rata-rata (liter/hari)

T = jangka waktu pemakaian (jam)
Perhitungan :
Qh

= 32280 : 18 (04.00 – 22.00)

= 1793 liter/jam
Asumsi :
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-

Tandon air menampung kebutuhan air untuk 2 hari

-

Penggunaan air pada jam puncak 2:1 dari jam normal

-

Jam puncak terjadi 3x sehari yaitu pagi (05.00 – 9.00), siang
(12.00 – 14.00), sore (16.00 – 19.00)
 Keb. air selama 2 hari

= vol. ground tank

2 x 32280

= vol. ground tank

64560

= vol. ground tank

 Kebutuhan air pada jam puncak
Qh max

= pemakaian air jam puncak

C

= konstanta (1.5 – 2)

Qh

= pemakaian air rata-rata (liter/jam)

Perhitungan :
Qh max

= 2 x 1793
= 3586 liter/jam

b.

Jaringan air kotor
 Grey Water
Untuk grey water terlihat pada bagan 4.1, air limbah berasal
dari limbah cucian, kamar mandi, wastafel, dan dapur di buang ke
bak penampung lalu di saring kemudian hasil air saringan tersebut di
gunakan kembali.
Bak
penampung

Distribution

Grey Water

pompa

Penyaringan

Bak
Penampung
Bagan 4. 1. Alur grey water
Sumber : analisa pribadi
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 Black Water
Untuk limbah black water ini djielaskan pada bagan 4.2, jadi
limbah dari kotoran manusia di septictank di saring lalu di buang ke
saluran air.
Black Water

Septictank
Sumur resapan

penyaringan

Bagan 4. 2. Alur black water
Sumber : Analisa Pribadi

 Air Hujan
Air hujan, yang ditampung kemudian di masukan ke dalam bak
penampungan lalu di filter. Hasil filter tersebut di gunakan kembali.
Berikut adalah bagan 4.3 yang menjelaskan alur air hujan.
Air hujan

Bak penampungan

filter

distribusi

Bagan 4. 3. Alur air hujan
Sumber : analisa pribadi

c.

Jaringan Listrik
Jaringan listrik yang di gunakan pada Resort ini bersumber dari
PLN dan juga Genset. Genset sendiri digunakan jika mengalami
pemadaman listrik. Selain itu juga terdapat energy cadangan dari panel
surya, yang prinsip penggunaanya yaitu menangkat sinar matahari dan
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mengubah menjadi listrik. Berikut terlihat pada gambar 4.1 adalah
ilustrasi cara bekerja panel surya.

Gambar 4. 1. Panel surya
Sumber : google

d.

Pencahayaan Alami dan Buatan
 Pencahayaan Alami
Pada siang hari, resort menggunakan pencahayaan alami
yang didapat dari terang langit. Dan juga dapat dipicu dengan
bukaan-bukaan jendela yang dapat mengoptimalkan pencahayaan
alami tersebut. Berikut pada gambar 4.2 adalah contoh pencahayaan
alami di ruang tertutup.

Gambar 4. 2 Pencahayaan alami pada ruang tertutup
Sumber : google

 Pencahayaan Buatan
Pencahayaan

buatan akan

diperlukan

jika

hari sudah

gelap/malam dan pada saat cuaca sedang mendung. Pencahayaan
juga dapat memberi kesan indah untuk interior dan eksterior.
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Berikut pada tabel 4.7 adalah jenis-jenis lampu yang digunakan untuk
pencahayaan buatan:
Tabel 4. 7. Jenis – jenis lampu
Sumber : Google

Jenis
Lampu

Gambar

Keterangan

Sumber: google

istrik yang memanfaatkan
gas NEON dan
lapisan Fluorescent sebag
ai pemendar cahaya pada
saat dialiri arus listrik.
Lampu
jenis
ini
membutuhkan daya listrik
yang tinggi.

Lampu
Flourescen
t

CFL
Sumber: google

LED

Halogen

Lampu CFL (Compact
Fluorescent Lamp) adalah
lampu fluorescent yang
berbentuk seperti lampu
tungsten, ataupun lampu
pijar. Lampu CFL yang
umum
adalah
menggunakan VAC 220
Volt.
Lampu LED memiliki usia
pakai
dan efisiensi
listrik beberapa kali lipat
lebih balik daripada lampu
pijar dan tetap jauh lebih
efisien
daripada lampu
neon.
Lampu
ini
memiliki
ketahanan ang cukup
lama.
Sangat
terang
sehingga cocok digunakan
untuk outdoor.
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e.

System Penghawaan alami dan buatan
 Penghawaan alami
Penghawaan alami di optimalkan dengan adanya system
cross ventilation di dalam bangunan dan juga memaksimalkan
bukaan yang ada.
 Penghawaan buatan
Penghawaan buatan di dapat dari beberapa elektronik, yaitu:


Exhaust Fan : kipas angin berada di dinding-dinding yang
berguna sebagai masukan dan mengeluarkan udara.

Gambar 4. 3. Exhaust fan
Sumber : google

f.

Sistem pemadam kebakaran
 APAR (Portable Fire Extinghuser)
alat pemadam api portable yang mudah dibawa, cepat dan
tepat di dalam penggunaan untuk awal kebakaran, selain itu pula
karena bentuknya yang portable dan ringan sehingga mudah
mendekati daerah kebakaran. Berikut gambar 4.4 adalah contoh
APAR.

Gambar 4. 4 APAR
Sumber : google
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 Fire Hidrant Pilar
Penempatan Hidran ini pada titik-titik tertntu sebagai sumber air.
Berikut gambar 4.5 adalah contoh fire hydrant pilar.

Gambar 4. 5. Fire hydrant pilar
Sumber : google

g.

Jaringan Keamanan


System manual
System keamanan manual dilakukan selama 24 jam oleh
satpam jaga yang bergantian (shift).



System teknologi
Pengamanan menggunakan CCTV. Berikut pada gambar 4.6
adalah contoh CCTV.

Gambar 4. 6. CCTV
Sumber : google

h.

Jaringan Komunikasi


System komunikasi menggunakan telepon, fax., dan internet. Untuk
pengguna internet sendiri menggunakan wi-fi internet. Berikut pada
gambar 4.7 adalah contoh wifi
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Gambar 4. 7. Wifi
Sumber : google

i.

Vegetasi dalam tapak
Menurut Frick (2003 : 16) pencegahan erosi pada tanah
berkontur dapat dicegah dengan penanaman tanaman perdu. Berikut
ini adalah beberapa tanaman perdu yang cocok ditanam untuk
mencegah erosi pada lahan berkontur.
-

Pete cina

Gambar 4. 8 pohon petai cina
Sumber : google

-

Yang liu

Gambar 4. 9. pohon yang liu
Sumber : google

-

Kembang jepun / kamboja
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Gambar 4. 10. pohon kamboja
Sumber : google

-

Kersen

Gambar 4. 11. pohon kersen
Sumber : google

-

Trembesi

Gambar 4. 12. pohon trembesi
Sumber : google

4.3.4.

Program Lokasi dan Tapak
Lokasi proyek Hotel Resort dan Spa ini berada di kabupaten
Gunungkidul, Yogyakarta tepatnya di Pantai Sepanjang. Menurut
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul no 04 tahun 2016 Pantai
Sepanjang ini adalah kawasan peruntukan daerah pariwisata.
Setelah melakukan analisa pada pemilihan lokasi yang ada di
kabupaten Gunungkidul, maka langkah selanjutnya yang dilakukan
adalah melakukan pemilihan alternatif lokasi tapak. Pada proyek Hotel
Resort dan Spa ini akan direncanakan berada di atas tebing di Pantai
Sepanjang. Sedangkan pada Pantai Sepanjang terdapat beberapa
tebing yang dapat dijadikan alternatif lokasi tapak.
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Alternatif tapak yang terpilih berada di sebelah kanan Pantai
Sepanjang. Terlihat pada gambar 4.13 dibawah ini tapak terpilih adalah
yang terarsir.

Gambar 4. 13 Lokasi alternative tapak 1
Sumber : analisa pribadi

Batas tapak yaitu :
-

Utara : Jalan Sepanjang

Gambar 4. 14. Batas utara alternative tapak 1
Sumber : dokumen pribadi

-

Selatan : Pantai Sepanjang

Gambar 4. 15. Batas selatan alternative 1
Sumber : dokumen pribadi
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-

Barat : Rumah Makan Sepanjang Indah

Gambar 4. 16 Batas barat alternative tapak 1
Sumber : google

-

Timur : Jalan Watu kodok

Gambar 4. 17. Batas Timur alternative tapak 1
Sumber : google

Berikut ini adalah foto foto hasil survey pada tapak 1 :

Gambar 4. 19 Kemiringan lahan
tidak begitu terjal
Sumber : dokumen pribadi

Gambar 4. 21 Tapak masih di
dominasi oleh vegetasi yang dapat
dimanfaatkan
Sumber : dokumen pribadi

Gambar 4. 18 Pemandangan dari
Pantai Sepanjang
Sumber : dokumen pribadi

Gambar 4. 20 Tapak masih di
dominasi oleh vegetasi yang dapat
dimanfaatkan
Sumber : dokumen pribadi
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Berikut pada tabel 4.8 adalah penjelasan potensi dan kendala yang
adalah di lokasi tapak 1.
Tabel 4. 8 potensi dan kendala di lokasi tapak 1
Sumber : analisa pribadi

POTENSI

KENDALA

Lokasi mudah dijangkau

Jalan menuju ke lokasi

Kemiringan tapak cukup landai

berkelok-kelok

dan

Terdapat banyak pepohonan alami menanjak
yang

dapat

dimanfaatkan

untuk

vegetasi pada tapak
Letak

tebing

dapat

berinteraksi

langsung dengan Pantai Sepanjang
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