
128 
 

BAB IV 
PROGRAM ARSITEKTUR 

 

4.1  Konsep program 

4.1.1  Aspek citra 

Pada aspek citra bangunan merupakan cerminan dari kreatifitas 

perancangan dalam menterjemahkan kebudayan yang ada di sekitar 

ke dalam bentuk bangunan. Bangunan ini nantinya akan merespon 

kebudayaan masyarakat sekitar dan dapat dijadikan nilai jual bagi 

hotel resort ini. Serta bagainama penataan masa bangunan agar dapat 

mengoptimalkan view from site, dimana dari tapak mampu terlihat laut 

dan gunung secara bersamaan, dimana pemandangan ini tidak bisa 

didapat di semua tempat. 

Konsep desain yang digunakan pada bangunan ini adalah 

konsep neo vernakuler yang mengusung kebudayaan dari masyarakat 

flores timur. Dimana wujud bangunan nantinya akan mampu 

merepresentasikan kebudayaan local yang dikemas secara modern. 

4.1.2  Aspek Fungsi 

Berdasakan aspek fungsi bangunan ini berfungsi sebagai tempat 

untuk menginap yang memiliki kelas bintang 5. Selain tempat 

menginap bangunan ini juga memiliki fasilitas fungsi lain seperti tempat 

spa, dimana tamu dapat berelaksasi dengan santai sambal menikmati 

pemandangan alam, selain itu kamar yang disediakan adalah kamar 

dengan tipe suite dengan 3 pilihan kamar yaitu suite, executive suite 

suite, dan president suite. Selakiin fungsi akomodasi hotel ini juga 

menyediakan fungsi rekreasi berupa city tour, ocean tour, dan diving. 
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4.1.3  Aspek teknologi 

Beberapa teknologi digunakan untuk penunjang operasional 

hotel resort ini. Dimana penggunaan teknologi ini untuk memanfaatkan 

potensi atau keadaan sekitar menjadi sesuatu yang positif pada 

kegiatan operasional hotel, seperti penggunaan solar panel untuk 

membantu daya listrik dari hotel, serta terdapat rain water harvesting 

untuk membantu pasokan air hotel. 

4.2  Tujuan, faktor penentu, dan factor persyaratan perancangan 

4.2.1 Tujuan perancangan 

Tujuan dari perancangan hotel resort ini adalah 

o Menyediakan fasilitas penginapan bertaraf bintang 5 di daerah 

Larantuka, serta terdapat berbagai fasilitas penunjang dalam satu 

manajemen. 

o Mengangkat kebudayaan dan keindahan alam yang terdapat di 

Larantuka menjadi sebuah daya tarik wisata yang tertuang dalam 

konsep desain bangunan. 

o Menjadi sebuah lembaga percontohan dalam pengelolaan 

pariwisata dengan standart internasional. 

4.2.2 Faktor penentu perancangan 

Dalam proses perangangan terdapat beberapa faktor yang akan 

berpengaruh, diantaranya: 

o Faktor lingkungan 

Kondisi lingkungan merupakan salah satu point vital dalam 

perencanaan perancangan hotel resort, karena orientasi dan daya 

jual sebuah resort adalah lingkungan yang ada di sekitarnya. 
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Sehingga dalam pemilihan lokasi tapak diperlukan perhatian dalam 

melihat kondisi lingkungan yang ada, semakin asri dan indah 

lingkungan di sekitar area semakin menjual untuk sebuah resort. serta 

bagaimana mendesain bangunan yang bersatu dengan alam, 

bangunan yang selaras dengan lingkungan yang asri dan tentunya 

mendesain dengan tidak mengakibatkan dampak ngeatif terhadap 

lingkungan sekitar. 

o Faktor persyaratan ruang dan bangunan 

Persyaratan ruang dan bangunan diperoleh dari analisis studi 

literature. Dimana semua itu disesuaikan dengan aktifitas pengguna 

ruangan dan juga sesuai dengan fungi dari ruang atau bangunan 

tersebut agar mampu memberikan kenyamanan bagi pengguna 

ruang atau bangunan tersebut. 

o Faktor Kenyamanan dan keamanan 

Keamanan dan kenyaman merupakan salah satu kunci dari daya 

jual sebuah resort. resort harus mampu memberikan kenyamanan 

bagi pengguna saat mereka berada di dalam, serta memberikan rasa 

aman saat tinggal. Factor keamanan dapat dipenuhi dengan 

pengadaan cctv untuk memantau keadaan resort, serta alat 

pemadam kebakaran yang berfungsi dengan baik dan lengkap, tidak 

lupa jalur evakuasi yang jelas juga menjadi factor yang penting. 

o Faktor regulasi / peraturan 

Pertimbangan regulasi dalam membangun seperti kdb, gsb, kld, 

gsp, dll. merupakan hal yang wajib untuk di penuhi karena memang 

sudah diatur dalam peraturan perundangan. 
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4.2.3 Faktor persyaratan perancangan 

• Persyaratan arsitektur 

1. Peletakan masa bangunan yang memperhatikan fungsi ruang 

2. Peletakan masa bangunan yang berorientasi kea rah view laut, 

terutama pada tipe kamar yang kelas atas. 

3. Bentuk bangunan berupa kompleks bangunan dengan banyak 

masa, karena konsep dari bangunan ini yang menyatu dengan 

alam dengan mengambil konsep cottage 

4. Penataan desain ruang luar bangunan, agar mampu menciptakan 

suasan yang mendukung dari konsep hotel resort ini 

5. Pemilihan desainn bangunan berkonsep neo vernakuler dimana 

inti dari neo vernakuler ini diangkat dari kebudayaan masyarakat 

Flores Timur. 

• Persyaratan bangunan 

1. Memperhatikan potensi alam yang ada pada saat proses 

perancangan 

2. Memerphatikan penggunaan energy, sebisa mungking 

mengkombinasi antara energy terbaharukan dengan energy tak 

terbaharukan. 

3. Menciptakan penghawaan alami yang nyaman saat berapa di 

dalam ruangan. Serta mampu mengolah kombinasi antara 

penghawaan alami dan buatan. 

4. Menggunakan bahan bangunan yang diutamakan berasal dari 

daerah sekitar, serta dalam proses perancangan memperhatikan 

kemudahan dalam proses maintenance bangunan nantinya 
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• Persyaratan lingkungan 

1. Pencapaian lokasi yang tidak jauh dari tempat kedatangan turis 

seperti bandara, pelabuhan dan terminal 

2. Meminimalkan terjadinya pengrusakan lingkungan pada proses 

pembuatan proyek 

3. Mengurangi penggunaan hard material dan memperbanyak 

penggunaan softmaterial 

4. Penciptaan iklim micro dengan cara pmeberian vegetasi dengan 

tajuk yang lebar dan rindang, serta pemberian kolam kolam yang 

mampu menjadikan suasana lebih asri dan sejuk. 

4.3  Program arsitektur 

4.3.1 Program kegiatan 

no Nama ruangan luas Luas total 

Area kamar tidur 

1 suite 2280m2 

8.235m2 
2 Pool suite 2400m2 

2 Executive suite 2046m2 

3 President suite 1509m2 

Area kolam renang 

1 Kolam renang 390m2 

419m2 

2 Area bilas 8m2 

3 Kamar ganti 12m2 

4 Pool registation 2.5m2 

5 Ruang mesin 6m2 
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6 Pool guard 0.48m2 

Area spa 

1 Ruang registrasi spa 10m2 

99m2 

2 Gudang barang spa 3m2 

3 Ruang massage 36m2 

4 Ruang bilas 20m2 

5 Ruang staff 14m2 

6 Ruang ganti 7m2 

7 toilet 9m2 

Restaurant  

1 Ruang makan  208m2 

405.2m2 

2 Kasir  4.2m2 

3 Dapur makanan 90m2 

4 Dapur minuman  16m2 

5 Lemari pendingin 8m2 

6 Ruang headchef 10m2 

7 Area buffet 40m2 

8 Area cuci piring 13m2 

9 Km/wc 15m2 

Ruang pengelola 

1 
Ruang executive 

manager 
16m2 

178m2 

2 
Ruang vice executive 

manager 
12m2 
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3 Ruang hrd 36m2 

4 Ruang marketing 36m2 

5 Ruang rumah tannga 36m2 

6 Ruang rapat 18m2 

7 Ruang tamu 9m2 

8 Toilet  15m2 

Lobby  

1 Lobby 72m2 

134m2 

2 Ruang tunggu 29m2 

3 Bag room 6m2 

4 Departure longue 12m2 

5 toilet 15m2 

Servis area 

1 Ruang genset 96m2 

449.5m2 

2 Ruang bbm 64m2 

3 Ruang panel 24m2 

4 Ruang cctv 12m2 

5 Pos satpam 5.4m2 

6 Janitor  24m2 

7 Gudang barang 20m2 

8 Ruang karyawan 72m2 

9 Kamar mandi 41m2 

10 Gudang housekeeping 9m2 

11 Valet room 3.5m2 



135 
 

12 Gudang umum 18m2 

13 Laundry 10.6m2 

14 TPA 50m2 

Lain lain 

1 Area parkir 1284m2 

2.868.6m2 

2 Taman  1500m2 

3 Shuttle post 9m2 

4 Sewa peralatan diving 12.6m2 

5 Money changer 15m2 

6 Travel agent 12m2 

7 Dermaga  6m2 

8 Took souvenir 30m2 

 

 

 

 

Indoor Outdoor 

10.490 m2 3.915 m2 

 

 

 

• Perhitungan luas lahan  

Luas area indoor: 10.490 m2 

KLB: 1,2 

KDB: 50% 

GSP: 100m dari bibir pantai 

tabel 24 besaran ruang 

sumber: analisa pribadi 

tabel 25 total luasan 

sumber: analisis pribadi 
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Bangunan hotel resort ini diasumsikan memiliki 

area lantai dasar sebesar 80% dan untuk lantai 2 sebesar 

20%. Ini karena konsep hotel resort ini yang berbentuk 

cottage dan hanya satu lantai. Area lantai 2 akan 

dihunakan untuk area ruang pengelola dan bagian servis 

hotel resort 

• Luas lantai dasar: 

80% x 10.490 m2= 8.392 m2 

• Maka luas minimum kebutuhan tapak 

dengan peraturan KDB 50% adalah 

100/50 x 8.392 m2 = 16.784 m2 

• Sehingga luas area tapak yang dibutuhkan 

untuk hotel resort ini adalah 

= kebutuhan tapak + luas outdoor 

= 16.784 m2 + 3.915 m2 = 20.699 m2 

=  20.699~21.000 (2,1 ha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gambar 98 lokasi site 

sumber: analisa pribadi 
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• Perhitungan luas lahan  parkir 

 

Perhitungan area parker sehingga mendapat 

luasan seperti diatas adalah sebagai berikut: 

• Asumsi kapasitas hotel resort secara 

keseluruhan adalam 350 orang, dimana 30% 

menggunakan mobil, 60% menggunakan 

motor, dan 10% menggunakan bus. 

Sehingga akan didapat: 

o 30% x 350 = 105 / 6 (jumlah kapasitas 

mobil) = 17 mobil 

o 60% x 350 = 210 / 2 (jumlah kapasitas 

motor) = 105 motor 

o 10% x 350 = 45 / 12 (jumlah kapasitas 

bus) = 2 bus 
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4.3.2 Program system struktur 

Pemilihan system struktur bangunan 

disesuaikan dengan kondisi lingkungan 

sekitar serta ketersediaan bahan bangunan yang ada di daerah 

sekitar. Serta mempertimbangkan keamanan serta kenyamanan 

pengguna. 

Struktur bawah Struktur tengah Struktur atas 

Pondasi 
Dinding 

(rangka) 

Atap 

(kuda kuda kayu) 

Pondasi batu kali 

Bata ringan Genteng keramik 

bambu Atap alang alang 

Bata merah Sirap kayu 

Pondasi footplat 

Lantai 

(slab) 

Panel surya 

keramik 

Granit, marmer 

karpet 

Parket kayu 

 

 

 

tabel 26 sistem struktur 

sumber: analisa pribadi 

Gambar 99: sketsa kegiatan pantai 

Sumber: doc. pribadi 
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4.3.3 Program system utilitas 

• Penggunaan tangga dengan optrade 17cm, dan aantrede 30 

cm 

• Aksesibilitas untuk mengantarkan tamu ke kamar 

menggunakan mobil golf 

• Suplai listrika didapat dari PLN, dan di support dengan panel 

surya 

• Suplai air bersih berasal dari PDAM, sumur artetis, dan rain 

water harvesting 

• Untuk telekomunikasi menggunakan fiber optic, serta 

menggunakan parabola sebagai alat hiburan. 

• Untuk pengamanan kebakaran terbagi menjadi 2 sistem, yaitu:  

o Pasif 

▪ Peletakan pintu darursan dan jalur evakuasi yang 

mudah dicapai 

▪ Penggunaan cat yang berpendar untuk jaluk 

evakuasi sehingga terlihat pada saat malam hari 

o Aktif 

▪ Penggunaan smoke detector pada setiap kamar, 

serta water springkler 

▪ Tersedia apar pada tiap tiap kamar, dan titik titik 

tertentu 

▪ Terdapat fire hydrant tiap jarak 25m 

▪ Terdapat hydrant pump pada area tapak 
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• Penangkal petir yang digunakan adalah system Thomas, dan 

diletakkan pada bagian tertinggi bangunan 

• Pencahayaan menggunakan 2 jenis pencahayaan  

o Pencahayaan alami 

▪ Pencahaayan alami didapat dari memasukan 

cahaya matahari melalui jendela dan juga skylight 

o Pencahayaan buatan 

▪ Menggunakan lampu led 

• Menggunakan 2 jenis penghawaan 

o Penghawaan alami 

▪ Penghawaan alami berupa memasukan udara 

dari jendela, serta desain beberapa fungsi 

bangunan yang sengaja didesain tanpa 

penghwaan buatan 

o Penghawaan buatan 

▪ Penghawaan buatan dengan menggunakan ac di 

tiap tiap kamar 

• System keamanan menggunakan cctv dan juga penjagaan 24 

jam 

4.3.4 Program lokasi dan tapak 

Lokasi tapak yang dipilih adalah di daerah teluk lewoleba dengan 

kelebihan dan karakteristik: 

▪ Daerahnya yang tenang 

▪ Pemandangan yang indah berupa pulau konga, selat konga, 

perairan lau sawu, serta pegunungan. 
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▪ Tidak terlalu jauh dari bandara, terminal, dan pelabuhan 

▪ Berada pada tapak yang landai 

▪ Perairan laut yang tenang 

▪ Kebudayaan masyarakt daerah masih kuat. 

Untuk kebutuhan area hijau pada tapak dipilih beberapa jenis tanaman 

hijau yang mampu memberi kesan teduh dan nyaman, serta 

mendukung dari konsep bangunan dan menunjang aktifitas pada area 

tapak. 

No Jenis tanaman deskripsi 

1 Pohon kelapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohon yang cocok 

untuk daerah pantai 

dan banyak dijumpai 

di daerah pantai.  

Selain itu pohon 

kelapa juga mampu 

dimanfaatkan 

buahnya 

2 Bamboo 

 

 

 

 

Tanaman ini cepat 

tumbuh dan 

memberikan kesan 

rindang 

gambar 99 pohon kelapa 

sumber: doc. google 
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3 Kamboja 

 

 

 

 

 

Bunga kamboja ini 

indah saat mekar, 

dan bentuk 

batangnya yang unik 

4 Teh tehan 

 

 

 

 

 

 

Tanaman perdu 

yang bisa digunakan 

sebagai pembatas 

5 wisteria Tanaman rambat 

dengan bunga 

berwarna pink, 

mampu memberikan 

kesan ellegance 

gambar 101 bambu 

sumber: doc. google 

gambar 102 kamboja 

sumber: doc. google 

gambar 103 teh tehan 

sumber: doc. google 

gambar 104 wisteria 

sumber: doc. google 
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6 Sirih belanda 

 

 

 

 

Tanaman rambat, 

pertumbuhannya 

cepat 

7 Rumput jepang 

 

 

 

 

Rumput dengan 

daun yang pendek 

dan kecil 

8 Rumput gajah 

 

 

 

 

Memiliki daun yang 

lebuh besar dari 

rumput jepang 

9 Tanaman kacangan 

 

 

 

 

Soft material yang 

dapat berbunga 

gambar 105 sirih belanda 

sumber: doc.google 

gambar 106 rumput jepang 

sumber: doc. google 

gambar 107 rumput gajah 

sumber: doc. google 
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BAB V 
KAJIAN TEORI DALAM DESAIN 

 

5.1 Kajian teori penekanan desain 

5.1.1 Intepretasi dan elaborasi tema desain 

Arsitektur Neo-Vernakular 

Definisi konteks: 

▪ A Dictionary of Architecture and Landscape Architecture 

Merupakan arsitektur yang dalam pembuatannya 

menggunakan material tradisional seperti bata, ubin, dan lain lain. 

Dan penyajiannya dalam bentuk yang mengadaptasi dari 

kesetempatan daerah. Dimana h al ini muncul atas dasar dari 

perlawanan terhadap desain modern 

▪ Ronald brunskill 

Sebuah bangunan yang di desain oleh seorang amatir tanpa 

pelatihan khusus. Dimana dalam proses desain sang perancang 

mendesain berdasar apa yang ada di daerah tersebut dan diolah 

secara estetis agar menjadi lebih indah. Serta menggunakan 

bahan local bukan dengan bahan yang diimpor 

▪ The Encyclopedia of Vernacular Architecture of the  

tabel 27 vegetasi 

sumber: analisis peibadi 

gambar 108 tanaman kacangan 

sumber: doc.google 


