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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

 

4.1 Konsep Program 

4.1.1 Aspek citra 

 Aspek citra yang ditekankan adalah dengan menggunakan 

pendekatan arsitektur Neo-Vernakular dimana memadukan 

unsur –unsur modernitas dengan nilai – nilai budaya dan juga 

memadukannya dengan lingkungan sekitar serta nilai – nilai 

non fisik yang diimplementasikan pada tampilan visual 

bangunan. Tujuan dari pendekatan arsitektur neo-vernakular ini 

yaitu berguna sebagai alat untuk membangkitkan nilai historis 

dan romantisme masa lampau mengenai sebuah peradaban 

Hindu yang tumbuh dan berkembang di tanah Jawa sehingga 

menciptakan suatu ciri dan kesan serta pengalaman menarik 

bagi pengunjung. 

4.1.2 Aspek fungsi 

 Pada projek hotel resort ini akan memiliki fungsi sebagai 

sarana rekreasional dimana tidak hanya terdapat penginapan 

saja namun juga terdapat fasilitas pendukung yang mampu 

menunjang kegiatan yang bersifat rekreasional tersebut. 

Nantinya hotel ini akan memiliki standar hotel bintang 5 dengan 
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3 jenis kamar yaitu , standard room, deluxe room dan suite 

room. Sedangkan fasilitas pendukungnya terdapat restaurant, 

gym center, kolam renang, ampiteater untuk pertunjukan seni, 

toko cinderamata, jogging track serta landsekap taman yang 

asri. 

 4.1.3 Aspek teknologi 

Aspek teknologi yang diterapkan pada projek ini ialah 

penerapan solar cell yang mampu mensupport ketersediaan 

energi listrik. Walaupun tidak menjadi sumber mayoritas energi 

listrik yang dibutuhkan, namun teknologi ini merupakan upaya 

pengurangan emisi karbon yang nantinya akan dihasilkan dari 

operasional hotel resort ini. 

4.2 Tujuan, faktor penentu, dan persyaratan perancangan 

a. Tujuan perancangan 

Berikut adalah tujuan perancangan hotel resort di kabupaten leman 

, antara lain : 

- Menyediakan sarana amenitas berupa penginapan 

berstandar bintang 5 yang bersifat rekreasional di 

Kabupaten Sleman 

- Meningkatkan industri pariwisata di kabupaten Sleman yang 

akan menimbulkan multiplier effect pada sektor ekonomi 

lainnya. 
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- Menciptakan sebuah bangunan yang memiliki kekhasan baik 

dari segi fungsi sampai pada citra arsitekturalnya  

b. Faktor penentu perancangan 

- Fungsi , pelaku dan aktivitas 

Fungsi dari sebuah bangunan menjadi dasar pertimbangan 

yang disesuaikan dengan pola aktivitas serta pelaku yang 

akan menggunakannya sehingga mampu mengakomodasi 

serta selaras dengan kebutuhan pelaku. 

- Lingkungan  

Lingkungan sangat berpengaruh pada penilaian tinggi 

rendahnya nilai jual dari hotel resort ini karena pada 

dasarnya resort mengusung “dekat dengan alam” dimana 

lingkungan sekitar menjadi kunci dalam proses perancangan 

dimana orientasi utama setiap fungsi utama hotel resort 

adalah bagaimana dapat selaras dan merespon lingkungan 

sekitar. 

c. Faktor persyaratan perancangan 

 Aspek arsitektural 

- Bangunan mampu menangkap potensi view yang menjadi 

nilai jual dari projek ini 

- Bangunan hotel resort yang berupa cottage / landed building 

harus diselaraskan ruang luar sehingga mampu 

menimbulkan kesan dekat dengan alam. 
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- Bangunan yang mampu merespon iklim sekitar yaitu berupa 

tropis lembab 

- Citra bangunan diwujudkan dengan pendekatan arsitektur 

neo-vernakular yang mampu menjadi ciri khas sehingga 

dapat menarik perhatian. 

 Aspek bangunan 

- Menggunakan 2 pendekatan pengahwaan dalam ruangan 

yaitu pengahwaan alami dan buatan yang bertujuan selain 

untuk mewujudkan kenyamanan dalam ruangan namun 

juga bertujuan untuk efisiensi energi yang digunakan. 

- Material bangunan yang digunakan dioptimalkan 

menggunakan material lokal untuk mengurangi jejak karbon 

yang dihasilkan selama proses pembangunan 

- Pencahayaan alami serta buatan dikombinasikan pada 

setiap fungsi ruang sehingga tercipta efisiensi energi. 

- Sistem struktur yang digunakan merupakan respon 

terhadap kondisi tapak yang ada dengan mengedepankan 

aspek keseimbangan dengan alam. 

 Aspek konteks lingkungan 

- Aksesibilitas yang mudah dijangkau dari objek vital seperti 

jalan raya, bandara maupun pusat kota. 

- Berada dekat dengan objek wisata dengan skala 

menengah sampai keatas. 
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- Dari segi regulasi sesuai yaitu peruntukan sebagai tempat 

wisata maupun sebagai permukiman. 

- Aspek alami baik dari segi vegetasi dan lahan harus 

mendukung konsep dekat dengan alam 

- Meminimalisir intervensi terhadap tapak sehingga tidak 

menimbulkan bencana yang berkaitan dengan lahan 

(banjir/longsor) 

-  

4.3 Program Arsitektur 
4.3.1 Program kegiatan 

 Indoor  
 
 

No Ruangan Jumlah Kapasitas Luas 

1 
Standard room 

(King bed) 
15 2 32,5m2 

2 
Standard room 

(twin bed) 
15 2 32,5m2 

5 
Ruang makan 

restaurant 
1 64 tamu 340m2 

6 Dapur restaurant 1 20 80m2 

7 Ruang cuci 1  12m2 

8 Ruang limbah 1  6m2 

9 Kasir restaurant 1 2 9m2 

10 Main lobby 1 35 289m2 

11 
Ruang resepsionis 

spa 
1 8 38.5m2 

12 Ruang refleksiologi 1 8 19,3 m2 

13 Ruang massage 2 4 27 m2 

14 Jacuzzi 1 6 16 m2 

15 Gazebo massage 1 4 27 m2 

16 Ballroom 1 220 324 m2 

17 
Meeting room 

(50) 
1 50 180 m2 

18 
Meeting room 

(30) 
1 30 180 m2 

19 Toko cinderamata 1 25 66 m2 

20 Gym center 1 10 40m2 

21 Loker room 1  30m2 

22 Toilet 1 
6 pria 

4 wanita 
30m2 

23 Ruang kasir 1 2 9m2 

Tabel 65. Program ruang indoor 
Sumber : Analisa Pribadi 
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24 Atm center 1 4 8m2 

25 Ruang GM 1 9 58,5 m2 

26 Ruang wakil GM 1 3 15,8 m2 

27 Sekretaris  GM 1 3 15,8 m2 

28 
Ruang managerial 

departemen 
8 3 15,8 m2 

29 Ruang managerial 13 3 12,3 m2 

30 
Ruang rapat 

pengelola 
1 12 44 m2 

31 Resepsionis kantor 1 2 9m2 

32 Lobby kantor 1 6 20m2 

33 
Ruang CS Public 

area 
1 16 15m2 

34 Ruang CS room 1 18 20m2 

35 Laundry 1 5 30m2 

36 
Ruang admin 
accounting 

1 4 23m2 

37 
Ruang staff 
marketing 

1 4 23m2 

38 Kantin 1 60 70m2 

39 Ruang genset 1  35m2 

40 Ruang ME 1  13m2 

41 Ruang pompa 1  9m2 

42 Ruang security 2 3 9m2 

43 Ruang cctv 1 2 9m2 

JUMLAH TOTAL = 5562 m2 

Sirkulasi antar ruang X 30% = 7230 m2 

 

 Outdoor  
 
 

No Ruangan  Jumlah  Kapasitas  Luas  

1 Ampiteater    1 80 276,5 m2 

2 
Area parkir 
Pengelola 

1 

Motor 
150 

300 m2 

Mobil 
30 

450 m2 

 

 3 
Area parkir 
tamu 

1 1085 m2 

2170 m2 

JUMLAH TOTAL = 6838 m2 

 
 
 
 
 
 

Tabel 66. Program ruang outdoor 
Sumber : Analisa Pribadi 
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 Studi perhitungan luas lahan 

KDB = 50 % 

KLB = 1,2 

 

 KLB =     1,2 = 

 

Total Luas Lahan  =       = 6.025 m2 

 
 Luas Lantai Dasar = 50 % x 6.025 m2 

  = 3.012,5 m2 

 Open space  = total luas lahan – luas lantai dasar 

= 6.025 m2 - 3.012,5 m2 = 3.012,5 m2 

 

 

 Luas lahan yang dibutuhkan =  

luas lt. Dasar + luas open space (landscape) + (luas ampiteater + luas 

parkir)  

 

= 3.012,5 m2 + 3.012,5 m2 + 3.946,5 m2 

= 9.971,5 m2 

 

 

 

 

 

 

Total Luas Ruang 

Total Luas Lahan 

7.230 m2 

1,2 

7.230 m2 

Total Luas Lahan 
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4.3.2 Program sistem struktur  

Berikut beberapa sistem struktur yang sesuai dengan projek hotel resort 

yang akan digunakan disesuaikan dengan kondisi topografi tapak serta 

ilingkungan sekitar yaitu: 

 

Struktur bawah Struktur tengah Struktur atas 

 Pondasi batu kali 

 Pondasi footplat 

 Pondasi umpak 

 Pondasi talud 

batu kali 

 Struktur rangka beton 

bertulang dan kayu 

 Dinding batu bata 

merah 

 Dinding bata ringan 

 Dinding batu alam 

 Dinding kaca 

 Plat lantai beton 

bertulang 

 Rangka atap kayu 

 Rangka atap baja  

 Rangka atap cangkang 

 Penutup atap genteng 

aspal 

 Penutup atap sirap kayu 

 Penutup atap alang-alang 

 Solar cell 

 

 

4.3.3 Program sistem utilitas  

 Sistem pencahayaan 

Pada sistem pencahayaan yang digunakan , dibedakan 

menjadi 2 yaitu sistem pencahayaan alami dan pencahayaan 

bauatan. Sistem pencahayaan alami memanfaatkan cahaya 

matahari yang ditangkap baik secara langsung maupun tidak 

langsung (dipantulkan) yang bermanfaat untuk mengurangi 

tenaga listrik yang dibutuhkan sehingga tercipta efisiensi dan 

bermanfaat pada pengurangan emisi karbon.  

 

Tabel 67. Program sistem struktur 
Sumber : Analisa Pribadi 
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Sedangkan pencahayaan buatan ditujukan untuk 

merekayasa pencahayaan yang tidak bisa disupport oleh 

pencahayaan alami. Hal ini terjadi pada beberapa kasus seperti 

ruang ballroom/meeting room/ ruang kantor dengan privasi yang 

cukup tinggi sehingga tidak memungkinkan bukaan yang terlalu 

banyak sehingga dibutuhkan pencahayaan buatan. Selain itu 

juga kondisi malam hari dimana manusia masih membutuhkan 

pencahayaan , maka pencahayaan buatan diperlukan. 

Pencahayaan buatan ini sendiri menggunakan lampu yang tidak 

hanya berfungsi menerangi ruangan , namun juga dapat 

memberi unsur dekoratif / estetis. 

 Sistem penghawaan  

Sistem penghawaan dimana ditujukan untuk mencapai 

kenyamanan didalam ruangan maka diupayakan 2 pendekatan 

yaitu dengan sistem penghawaan alami dan penghawaan 

buatan. Pada penghawaan alami , ruangan memanfaatkan aliran 

udara dari luar bangunan yang mengalir ke dalam ruangan 

sehingga terjadi pertukaran udara kotor dengan udara segar. 

Akan tetapi pada beberapa ruang yang sulit untuk dibuat 

banyak bukaan yang berakibat udara luar sulit masuk, maka 

penghawaan buatan hadir untuk menggantikannya. Pengahwaan 

buatan ini akan sangat bermanfaat untuk ruangan yang tertutup 

dan memerlukan kenyamanan yang tinggi dan stabil seperti 
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ruang kantor, kamar penginapan, dll. Alat yang digunakan dalam 

penghawaan alami yaitu : 

- ac split 

-     Ac standing floor 

 Sistem penanganan kebakaran 

Terdapat 2 alternatif alat yang digunakan untuk penanganan 

kebakaran yang cocok digunakan pada area resort yaitu : 

- Hydrant 

- Apar 

4.3.4 Program lokasi dan tapak 

Berikut adalah beberpa karakteristik dan kelebihan lokasi tapak yang 

dipilih, yaitu di sebuah bukit di dusun sumberwatu , antara lain: 

- Mendapat view candi Prambanan, gunung merapi, dan dataran 

rendah 

- Kontur tapak relatif landai cenderung curam. 

- Terdapat beberapa vegetasi yang cukup lebat 

- Suasana tenang 

- Berada di luar zona konservasi 

- Dekat dengan candi prambanan dan candi ratu boko 
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 Pemilihan vegetasi  

Berikut adalah beberapa vegetasi yang akan digunakan dan 

disesuaikan dengan iklim serta kebutuhan dari projek ini, yaitu : 

 

Nama tanaman  Penjelasan  

 
Rumput gajah mini 

 

Merupakan material 
penutup tanah dengan 
daun yang kecildan pipih . 

Rumput jepang 

 

Merupakan material 
penutup tanah dengan 
tipikal daun yang kecil dan 
tajam. 

 
Pucuk merah 

 

Merupakan tanaman 
semak yang mudah 
dibentuk serta memiliki 
warna merah yang indah 
pada setiap ujung daun 
muda. 

 
Teh tehan hijau 

 

Merupakan tanaman 
semak yang mudah 
dibentuk memiliki tipikal 
daun mirip daun teh 

` 
 

 

Tabel 68. Vegetasi 
Sumber : Analisa Pribadi 
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Keladi green velvet 

 

Merupakan tanaman 
semak yang memiliki daun 
yang lebar berwarna hijau 
tua dengan tulang daun 
berwarna putih 

 
Lee kwan yew 

 

Tanaman gantung dengan 
tipikal daun yang kecil. 
Cocok ditempatkan 
sebagai pelindung dinding 
dari radiasi panas 
matahari. 

 
Bambu  

 

Tanaman yang dapat 
tumbuh cepat serta tinggi 
yang mampu 
menimbulkan kesan teduh 
dan nyaman 

 
Pohon kelapa 

 

Merupakan tanaman yang 
lazim ditemukan didaerah 
tropis dimana selain 
memberikan keteduhan 
namun masih menyisakan 
keleluasaan pandang di 
antara batang pohon satu 
dengan yang lainnya 
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 ----.Kabupaten Sleman.https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sleman  

 ----.PETA-PETA.http://bappeda.slemankab.go.id/peta-tata-guna-lahan 

 https://www.agoda.com/id-id/balemong-resort_6/hotel/semarang-

id.html?cid=-146 

 http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2014-2-01245-

AR%20Bab2001.pdf 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sleman
http://bappeda.slemankab.go.id/peta-tata-guna-lahan
https://www.agoda.com/id-id/balemong-resort_6/hotel/semarang-id.html?cid=-146
https://www.agoda.com/id-id/balemong-resort_6/hotel/semarang-id.html?cid=-146
http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2014-2-01245-AR%20Bab2001.pdf
http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2014-2-01245-AR%20Bab2001.pdf
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