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BAB VII KONSEP PERANCANGAN 

7.1 Konsep Ruang dan Tata Ruang 

Konsep ruang dan tata bangunan pada resort dengan pendekatan 

konsep radial adalah sebuah bentuk terpusat  dengan fungsi 

sebagai tempat sosialisasi view spot , dengan jari – jari  garis atau 

liner memanjang sebagai fungsi perbedaan privasi anatara jenis 

kamar resort. 

 

 

 

Sebuah bentuk radial terdiri dari bentuk – bentuk linier yang 

memanjang keluar dari sebuah elemen inti yang terletak di tengah 

dengan cara menyebar dari titik pusat. 

gambar :7.1 bentuk radial 

Sumber : farancis D.K ching  Bentuk ruang dan tatanan 
hal.66 
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7.2 Konsep Keruangan 

Konsep keruangan yang akan di terapkan pada resort adalah 

keruangan yang mampu memperlancar pergerakan udara dari luar 

ke dalam bangunan, udara tidak boleh mengendap dalam 

bangunan karena dapat menyebabkan kelembapan dalam ruang 

dan terasa panas. Konsep keruangan cross mempermudah 

perletakan jendela pada ruangan untuk sirkulasi udara panas 

keluar dari ruangan. 

 

7.3 Konsep Bentuk 

Konsep bentuk yang di implementasikan dalam bangunan resort 

apung menggunakan penekanan arsitektur tropis, bentuk bangunan 

lebih kontekstual dengan lingkungan dan alam. Sebagai contoh 

gambar :7.2.1 

keruangan cross 

Sumber : Home Planswith CrossVentilation 
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penerapan konsep bangunan resort di perairan dengan penekanan 

desain arsitektur tropis adalah Vila Apung Nirvana Roemah Air, 

terlihat dengan fasat dari penerapan bahan material yang di 

gunakan lebih cenderung kontekstual pada lingkungan, dari alam, 

bangunan lebih ekologis. 

 

 

 

 

 

7.5 Konsep Struktur dan Utilitas 

Studi sistem struktur perencanaan bangunan resort pada 

daerah pesisir pantai pasar banggi adalah dengan sistem struktur 

apung ( amfibi ) dengan tujuan merespon sebuah permasalahan 

gambar :7.3.1 

fasat Vila Apung Nirvana Roemah 

Sumber : terbarulg.blogspot.com 
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menjadi potensi, bangunan resort akan benar – benar mengapung di 

atas permukaan air laut untuk menghindari perkerasan pada 

lingkungan yang dapat merusak kondisi alam. Dari perencanaan 

resort apung ini memerlukan sistem struktur khusus yaitu bahan 

material yang mampu menahan beban bangunan dan  segala aktifitas. 

Berikut adalah jenis – jenis penerapan konstruksi berbasis air : 

Dalam kontek Arsitektur, ada 3 Tipe Arsitektur Berbasis Air 

- Bertiang (Stilt House) 

- Terapung (Floating House) 

- Amfibi (Amphibious House) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gambar : 7.5.1 Bertiang (Stilt House) 

Sumber : Kearifan lokal rumah amfibi di kampong 
pahandut palangkaraya 
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gambar : 7.5.1 

Bertiang (Stilt House) 

Sumber : Kearifan lokal rumah amfibi di 

gambar : 7.5.2 

Terapung (Floating House) 

Sumber : Kearifan lokal rumah amfibi di 
kampong pahandut palangkaraya 

 

gambar : 7.5.3 

amfibi ( amphibious house) 

Sumber : Kearifan lokal rumah amfibi di kampong 
pahandut palangkaraya 
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7.5.1 Analisa Sistem Struktur 

7.5.1.1 Konsep Struktur Apung Amfibi 

Pondasi amfibi adalah salah satu dari penerapan konstruksi apung 

yang di gunakan pada daerah perairan, dengan tujuan bangunan 

dapat merespon kondisi alam, dan menciptakan perencanaan 

konstruksi ramah lingkungan karena tidak ada perkerasan dalam 

konstruksi amfibi. 

Kelebihan dari  pondasi amfibi adalah pondasi amfibi dapat di 

terapkan pada daerah perairan yang ber arus atau ber gelombang. 

 

 

 

 

gambar : 7.5.4 

amfibi ( amphibious house) 

Sumber : arka-modulam-alternatif-konstruksi-pondasi-
dan-tiang-utama-rumah-amfibi-di-lahan-basah 
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Berikut adalah bahan – bahan material yang akan di butuhkan 

merancang pondasi amfibi : 

- Pancang bambu 

Fungsi : 

Dalam perancangan pondasi amfibi bambu berfungsi sebagai 

pengganti tiang pancang dengan fungsi sebagai pengait rakitan 

drum apung, massa bangunan, dengan tujuan untuk menahan 

gaya horizontal dan vertical yang di sebabkan oleh pasang surut 

air laut. 

Kelebihan : 

Semakin lama bambu di dalam air maka serat bambu akan lebih 

keras dan kuat, pohon bambu mudah di dapatkan dan 

pertumbuhan relative cepat jika di bandingkan dengan kayu. 

 

 

gambar : 7.5.5 

Big Bambu Steps, Credit Carlisle 
 

Sumber : http://carlisleflowers.net/big-bambu-at-the-
metropolitan-museum-of-art-new-york 
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- Drum plastic 

Fungsi : 

Dalam perancangan pondasi amfibi drum berfungsi sebagai 

kekuatan utama dalam kontruksi apung, drum adalah penahan 

beban vertikal massa bangunan beserta segala aktifitas yang 

ada pada bangunan. 

Kelebihan :  drum plastik mudah di dapatkan dari daur ulang 

bernilai ekonomis , drum panjang 1m diameter 50cm dapat 

menahan beban apung 200kg, 1m2  konstruksi apung berbahan 

mareterial drum dapat menahan beban 400kg. 

 

 

 

 

gambar : 7.5.6 

drum plastik 
 

Sumber : http://www.drumplastik.com/ 
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- Tali Tambat (Mooring System)  

Systems Tali Tambat adalah tambat tali yang di gunakan penahan 

kalpal pada dermaga, dermaga apung, dengan tujuan menghindari 

pergeseran objek dari gelombang arus air laut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.1.2 Konsep Struktur Dinding 

Konstruksi dinding kayu dapat di bagi atas konstruksi batang 

tersusun dan konstruksi dinding rangka. 

- konstruksi batang tersusun merupakan cara kuno membuat 

dinding dari susunan batang kayu yang utuh melintang, di 

Indonesia konstruksi batang tersusun terdapat di tanah 

toraja ( benua tamben ) dan di Sumatra utara ( karo batak ) 

gambar : 7.5.7 

system tambat tali 
 

Sumber : seasoft system.com 
 

gambar : 7.5.8 

tali nylon / kuralon 
 

Sumber : pusat-jaring.blogspot.com 
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Gambar 7.5.10 : dinding tersusun 

konstruksi sudut balok kayu muka berlidah 

Sumber : t-masteropik.blogspot.com 
 

 

Gambar 7.5.9 : dinding tersusun 

konstruksi sudut batang kayu muka berlidah 

Sumber : t-masteropik.blogspot.com 
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- konstruksi dinding rangka merupakan susunan kerangka 

bermodul sebagai pengait, konstruksi rangka lebih 

menghemat bahan kayu jika di bandingkan dengan 

konstruksi dinding batang tersusun, penutup dinding bisa 

menggunakan berbagai bahan material , kulit pohon, papan, 

anyaman bambu, dll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.5.11 : dinding kayu 

Sumber : http://www.kiosparquet-jakarta.com/kayu-
lumber-shiring/ 

Gambar 7.5.12 : gedhek anyaman bambu 

Sumber : Dinding Gedhek. Dokpri.com 
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7.5.1.3 Struktur Atap 

Atap merupakan struktur bagian atas sebuah 

bangunan yang berfingsi sebagai penutup atau 

pelindung bangunan dari cuaca, panas matahari, air 

hujan, dll. 

Penerapan struktur atap pada bangunan resort apung 

menggunakan bahan material bambu dan kayu 

sebagai rangka atap, anyaman jerapi kering sebagai 

bahan penutup atap. 

Kelebihan : konstruksi dan bahan material pada atap 

mudah di dapatkan, beban atap lebih ringan, bahan 

material mampu menyerap panas matahari, memberi 

kesan estetika alami pada bangunan, semua bahan 

dari alam. 

 

 

 

 

 

 

 

gambar : 7.5.13 

atap rumah wae rebo NTT 

Sumber http://furnizing.com/article/rumah-adat-indonesia 
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7.5.2 Analisa Utilitas Bangunan 

 Limbah Tinja dan Urinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gambar : 7.5.14 

atap rumah sasak, lombok 

Sumber http://furnizing.com/article/rumah-adat-indonesia 

gambar 7.5.15:  bio septic tank 

pengolahan jinja urinal 

Sumber : http://www.garudajaya.com/product/fibre-septic-
tank/
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Utilitas pengolahan limbah tinja dan urilan di olah kembali 

menggunakan  bio saptic tank yang di memiliki 4 tahap 

penyaringan dalam system bio septic tank, pada gambar di 

atas terdapat urutan sistem penyaringan , yang pertama pipa 

1 masuknya limbah tinja dan urinal dari resort apung ke bio 

septic tank di darat, dan berlanjud ke pipa 2  penyaringan 

pertama memisahkan air dan endapan, ke pipa 3 adalah 

penyaringan gray water penyaringan terakhir ke pipa 4 

adalah air bersih yang dapat di gunakan kembali, menyiram 

tanaman dll. 

 Air kotor 

 

 

Gambar 7.5.16 :  bio filter 

pengolahan kotor 

Sumber : http://www.garudajaya.com/product/fibre-septic-
tank/
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Dalam perencanaan utilitas air kotor pada bangunan resort 

mengunakan system pengolahan air kotor dengan bio filter  

dengan kapasitas 200 liter yang terbuat dari drum plastik, 

Utilitas air kotor yang di hasilkan dari dapur dan kamar 

mandi  sehingga dapat di gunakan kembali sebagai 

menyiram tanaman, kamar mandi. 

Cara kerja bio filter : pada gambar di atas terdapat nomer 

sistem kerja bio filter, pipa 1 masuknya air kotor , 2 

pengendapan gray water, 3 penyaringan air bersih, 4 air 

bersih. 

 

7.5.3 Analisa Sistem Elektrikal 

Sistem mekanikal elekrikal pada resort apung telah 

menerapkan sistem pembangkit listrik tenaga pasang surut ( 

PLTPs ), dari arus pasang surut telah di manfaatkan untuk 

menggerakkan turbin yang lalu akan mengerakkan gear bok 

dan generator  menghasil tenaga listrik, dan mampu di 

gunakan pada resort apung. 
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Gambar 7.5.17 : alat PLTPs 

Sumberhttps://bemamikintelcom. 

wordpress.com/ 

 

Gambar 7.5.18 : alat PLTPs 

Sumberhttps://bemamikintelcom. 

wordpress.com/ 
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7.5.4 Analisa Sistem Air bersih 

 Air Bersih 

Studi sistem utilitas penyediaan air bersih memanfaatkan 

pengolahan kembali air hujan dan air laut menggunakan bio 

filter, dengan system down feed memerlukan pompa air 

untuk di salurkan air dari tangki menuju tendon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gambar 7.5.19 

Sumber  pabrikkerambaapung.com 

Sumber gambar 7.5.20 

instalasiair.blogspot.com 
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7.5.5 Analisa Pemanfaatan Air Hujan 

Pemanfaatan air hujan pada bangunan resort apung akan di 

tampung dan olah kembali dengan bio filter menjadi air 

bersih dan di gunakan pada kebutuhan air pada bangunan, 

kamar mandi, wc, mencuci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.5.21 :  bio filter 

pengolahan kotor 

Sumber : http://www.garudajaya.com/product/fibre-septic-
tank/



118 
 

7.5.6 Analisa Sistem Keamanan 

Untuk sistem keamanan yang digunakan pada bangunan, 

dibedakan menjadi dua, yaitu : 

a. Sistem Keamanan Aktif 

Keamanan aktif yaitu sistem keamanan yang menggunakan 

jasa manusia/ petugas keamanan, yang bertugas memantau 

kegiatan,melakukan kontrol dan penjagaan, di dalam dan di 

luar bangunan. 

b. Sistem Keamanan Pasif 

Sistem keamanan pasif adalah keamanan yang dilakukan 

dengan memanfaatkan teknologi berupa CCTV, metal 

detector dan peralatan keamanan lainnya, kemudian semua 

sarana ini terhubung dengan ruang keamanan, dan diawasi 

oleh petugas keamanan. 

 

7.5.7 Analisa Sistem Kebakaran 

Sistem kebakaran dalam bangunan resort apung 

menggunakan system fire extinguisher (apar) merupakan 

pemadam api portable yang dapat mengeluarkan air , busa, 

gas untuk memadamkan api yang menjadi penyebab 

kebakaran. 
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7.6 Konsep Pemanfaatan Teknologi Bangunan 

Konsep pemanfaatan teknologi dari bangunan resort apung adalah 

pemanfaatan limbah yang di hasilkan oleh bangunan dan dapat di 

gunakan lagi untuk kebutuhan bangunan, pemanfaatan konstruksi 

dan  kondisi lingkungan terhadap bangunan. 

7.6.1 Analisa Pemanfaatan Teknologi Bangunan 

- Limbah  

Pemanfaatan limbah cair pada bangunan tidak langsung 

terbuang, limbah cair yang di hasilkan dari ruang cuci, kamar 

Gambar 7.5.22 :  fire extinguisher (apar)  

Sumber : pemadamapi.org 
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mandi, air hujan kembali di kelola dengan bio filter sehingga 

dapat di gunakan kebali pada bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


