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BAB VII 

KONSEP PERENCANAAN 

 

7.1. Konsep Arsitektur 

Konsep yang diterapkan pada arsitektur akan ditekankan 

sesuai dengan tema yang telah dipilih yakni Arsitektur 

Kontemporer. Alasan pemilihan konsep ini dikarenakan ingin 

menciptakan suasana yang berbeda dalam segi bentuk, ruang dan 

memiliki image yang kuat. sehingga dengan menerapkan konsep 

Arsitektur Kontemporer dapat menjadi daya tarik wisatawan atau 

pengunjung untuk menginap ataupun menikmati fasilitas yang ada 

pada perencanaan hotel bintang empat. 

7.2. Konsep Ruang dan Tata Ruang 

Konsep tata bangunan pada Hotel Bintang Empat ini 

menerapkan sistem linear dimana orientasi bangunan menghadap 

ke arah selatan agar pada unit kamar tidak terpapar cahaya pada 

sore hari. Sedangkan untuk penataan ruang akan menggunakan 

konsep Double-loaded Slab, dimana dalam satu koridor terdapat 

dua kamar yang saling berhadapan dengan tujuan agar kedua sisi 

kamar mendapatkan view yang ada pada lokasi tersebut. 

 

Gambar 7.1. double-load slab 
Sumber : buku Hotel Planning and Design 

 

7.3. Konsep Keruangan 

Dalam konsep keruangan yang akan di terapkan adalah 

bagaimana menciptakan nuansa Arsitektur Kontemporer pada 

ruangan sehingga membuat tamu merasakan kesan ruang yang 

bertema Arsitektur Kontemporer.  
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Gambar 7.2. Unit kamar De Paviljioen Bandung 
Sumber : www.skyscrapercity.com 

 
Pada gambar di atas mencerminkan nuansa Arsitektur 

kotemporer dimana perbedaan dalam material lantai antara area 

ruang tamu dengan ruang tidur. Menerapkan lantai parket mampu 

memberikan kesan yang hangat pada ruang tersebut.  

 

 

Gambar 7.3. Area kamar tidur dan pantri De Paviljioen Bandung 
Sumber : http://de-paviljoen.bandung-hotels.com 

 

Sedangkan gambar di atas memperlihatkan penerapan 

konsep Arsitektur Kontemporer dimana warna cat dinding dominan 

berwarna putih yang memberikan kesan simple namun elegan. 

Selain itu terdapat bukaan yang sangat optimal agar tamu hotel 

dapat menikmati suasana yang ada di lingkungan sekitar. 

 

7.4. Konsep Bentuk 

Konsep bentuk yang ingin diciptakan pada perancangan 

hotel bintang empat dengan menggunakan penekanan arsitektur 

kontemporer, dimana konsep bentuk nantinya kontras dengan 

lingkungan sekitar yang ada pada lokasi perencanaan sesuai 

dengan prinsip arsitektur kontemporer. Sebagai contoh perwujudan 
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konsep tersebut adalah The Park Royal Singapore  yang 

menerapkan penekanan arsitektur kontemporer. Prinsip lain yang 

terlihat pada bangunan tersebut yaitu fasad bangunan yang 

menggunakan matetrial yang transparan sehingga memberikan 

kesan yang terbuka serta menghadirkan vegetasi yang dapat 

memberikan kesan sejuk pada site dan bangunan.  

 

Gambar 7.4. Fasade The Park Royal Singapore 
Sumber : www.archdaily.com 

 

`Pada projek Hotel Bintang 4, nanti akan di terapakan 

konsep bentuk yang hampir sama dengan gambar di atar dimana 

penggunakan material yang transparan pada bangunan hotel akan 

menciptakan kesan yang terbuka serta menghadirkan vegetasi 

yang dapat memberikan kesan sejuk pada site dan bangunan, 

sehingga penekanan arsitektur kontemporer terlihat jelas. 

7.5. Konsep Struktur 

Pada konsep struktur ini terdiri dari sistem struktur yang 

akan digunakan pada bangunan Hotel Bintang Empat yaitu Struktur 

Utama, sub-structure dan upper-structure. Ketiga struktur tersebut 

akan di implementasikan pada perencanaan bangunan Hotel 

Bintang Empat. 

7.5.1. Sistem Struktur Utama 

Pemilihan struktur utama bangunan didasarkan pada 

kebutuhan bangunan yang akan direncanakan serta akan 

diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan, diantara sistem 
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struktur rangka kaku dan inti (rigid frame and core) dan sistem 

dinding geser (shear wall) 

a. Struktur rangka kaku dan inti 

Menurut Schueller W, rangka kaku bereaksi terhadap 

beban lateral terutama melalui lentur balok dan kolom ditambah 

dengan adanya struktur inti yang memberikan ketahanan lateral 

bangunan semakin meningkat karena interaksi inti dan rangka. 

Pada bangunan dapat memuat sistem-sistem mekanis dan 

transportasi vertikal. 

 

Gambar 7.5 Struktur rangka kaku  
Sumber : wolfgang,2001 

 

kelebihan :  

- Kekuatan struktur dapat diatur dengan memanipulasi kualitas 

beton dan tulangan sesuai yang diinginkan 

- Dalam segi perawatan lebih ekonomis 

- Resistensi terhadap api 

Kekurangan :  

- Memerlukan tenaga ahli teknik sipil untuk menganalisis 

kekuatan  dan dimensi 

- Memerlukan coating lapisan khusus untuk perlindungan 

terhadap iklim 

- Memerlukan biaya yang besar untuk pembuatan struktur 

tersebut 
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b. Sistem Dinding Geser (shear wall) 

Sistem ini terdiri dari unsur pengaku vertikal yang 

dirancang untuk menahan gaya lateral atau gaya gempa yang 

bekerja pada bangunan. dalam aplikasi konstruksi, shear wall 

ini sering ditempatkan dibagian ujung dalam fungsi ruang suatu 

bangunan. 

 

Gambar 7.6 Sistem dinding geser 
Sumber : civilsnapshot.com 

 

Kelebihan :  

- Kualitas struktur mampu menahan segala beban  

- Mampu melawan kekuatan gempa horizontal 

Kekurangan :  

- Memerlukan biaya yang lebih besar  

7.5.2. Struktur bawah bangunan (Sub-structure) 

Sub structure merupakan struktur bangunan bawah yang 

akan diterapkan pada bangunan. penggunaan sub struktur sangat 

dipengaruhi oleh karakteristik tanah dan jenis tanah letak bangunan 

berada. Struktur ini menyalurkan beban vertikal maupun horizontal. 

Bangunan direncanakan 7-8 lantai dengan basement. Maka :  

a. Pondasi tiang pancang 

Alasan pemilihan pondasi ini karena perencanaan Hotel 

Bintang Empat nanti akan direncanakan 7-8 lantai dengan 

basement sehingga diperlukan pondasi yang kuat untuk 

menahan beban dari struktur diatasnya. 
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Gambar 7.7 tiang pancang 
Sumber : muhammadirhammi - WordPress.com 

 

Kelebihan :  

- Digunakan untuk bangunan tinggi  

- Dapat menahan beban yang besar 

- Panjang tiang dapat mencapai <10 m 

- Kekuatan pondasi dapat diatur dengan memanipulasi kualitas 

beton dan tulangan sesuai yang diinginkan 

Kekurangan :  

- Penggunakan struktur tersebut memakan biaya yang besar  

- Jika proyek berada di gang sempit, makan akan sulit di 

kerjakan 

- Proses Pembangunan menimbulkan getaran 

 

b. Retaining wall 

Alasan pemilihan retaining dengan tujuan untuk memperkuat 

lapisan dinding pada area basement agar dapat menahan 

desakan dari tanah. Adapun jenis retaining wall yang di 

terapkan adalah diagram wall dimana konstruksi dinding 

penahan terbuah dari rangkaian besi beton bertulang. 
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Gambar 7.8 Diaghram wall 
Sumber : ilmusipil.com 

Kelebihan :  

- penggalian tanah bisa lebih dalam  

- penggunaan alat tidak menimbulkan kebisingan 

- pengerjaan lebih cepat 

Kekurangan :  

- biaya yang dibutuhkan lebih mahal 

- diperlukan manajemen pelaksanaan yang abis 

- berpeluang terjadi ketidakrataan pada dinding dalam 

 

7.5.3. Struktur Atas (Upper Structure) 

Struktur ini bergunan untuk menahan beban struktur penutup 

atap dan beban lateral pada rangka secara mandiri. Struktur atas 

ini menyalurkan beban struktur penutup atap dan beban lateral 

menuju ke struktur bawah, seperti : kolom, balok, dan plat lantai. 

a. Struktur kolom 

Struktur kolom merupakan suatu elemen struktur tekan 

yang memegang peran penting dari suatu bangunan. pada 

perancangan ini struktur kolom menggunakan kolom beton 

bertulang dengan batang tulangan pokok memanjang yang di 

ikat dengan sekang. 
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Gambar 7.9 Struktur kolom beton bertulang 
Sumber : Dipohusodo, 1999 

 

b. Struktur Lantai 

Merupakan permukaan horizontal yang mampu 

mendukung beban hidup (manusia, perabot, peralatan 

bergerak) dan beban mati (berat struktur lantai itu sendiri). 

Pada perancangan ini menggunakan sistem struktur lantai 

pelat dan balok. Sistem ini terdiri dari lantai yang menerus 

ditumpu oleh balok-balok.  

 

Gambar 7.10 Sistem pelat dan balok 
Sumber : oneeightytwocivil.blogspot.com 

 

7.6. Konsep Pelingkup 

Pada konsep pelingkup pada perencanaan bangunan Hotel 

Bintang Empat ini terdiri pelingkup bangunan eksterior dan interior. 

Pada pelingkup eksterior berupa dinding dan atap sedangkan pada 

pelingkup interior berupa lantai dan plafond. Berikut konsep 

pelingkup yang akan digunakan :  
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A. Dinding  

1) Bata ringan 

Pada perencanaan ini dinding yang akan digunakan 

merupakan dinding bata ringan yang cocok untuk bangunan 

tinggi, selain itu pengerjaannya cukup cepat dan tidak memakan 

waktu serta tidak memerlukan banyak perekat. 

 

Gambar 7.11 dinding bata ringan 
Sumber: modelrumahminimalis21.com 

Kelebihan :  

- Tidak memerlukan siar yang banyak untuk perekat 

- Lebih ringan sehingga memperkecil beban struktur  

- Pengangkutan ke lokasi lebih mudah 

- Ukuran lebih besar, ringan, pemasangan cepat dan mudah  

  dipotong 

Kekurangan :  

- Harga bata ringan lebih mahal  

- Memerlukan perekat yang khusus 

- memerlukan tenaga ahli yang sudah berpengalaman 

2) Kaca  

Pemilihan kaca sebagai pelingkup ini di karena kaca 

dapat digunakan sebagai bukaan untuk masuknya cahaya serta 

penghawaan pada bangunan. selain itu penggunakan kaca 

dapat memberikan kesan yang tidak monoton pada bangunan. 
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Gambar 7.12 dinding kaca 
Sumber: www.rumahlia.com 

Kelebihan :  

- Memiliki nilai estetis secara arsitektural 

- Mudah dalam perawatan dan pemasangan 

- Sambungan rapi dan profil bermacam-macam 

Kekurangan :  

- Mudah pecah jika mengalami tekanan 

- Harga relatif mahal 

- Tidak tahan terhadap gempa 

3) Batu alam 

Penggunaan batu alam pada perencanaan ini bertujuan 

untuk memberikan kesan alami atau natural namun tetap mewah 

dan elegan pada eksterior maupun interior.  

 

Gambar 7.13 dinding bata alam 
Sumber: Berita Properti - Rumah123.com 

Kelebihan :  

- Memberikan kesan natural, elegan dan mewah 

- Tidak cepat rusak  

- Ukuran batu alam dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

Kekurangan :  

- Harga meterial lebih mahal  
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- Material cenderung berat dan resiko sulit diperbaiki 

4) Cladding  

Berfungsi sebagai dinding eksterior yang dipasang diatas 

meterial lain dengan rangka hollow atau alumunium. Beberapa 

alternatif bahan cladding : ACP, metal cutting, GRC, dan kaca. 

 

Gambar 7.14 wall cladding 
Sumber : futuregoodflooring.com 

Kelebihan :  

- Dapat mendukung ekstetika pada bangunan 

Kekurangan :  

- Memerlukan biaya yang ekstra dalam segi pemakaian. 

B. Lantai  

1) Keramik 

Berfungsi sebagai selapis lantai ataupun dinding yang beragam 

jenis, bentuk dan ukuran keramik untuk penutup lantai dan 

pelapis dinding 

 

Gambar 7.15 penutup lantai keramik 
Sumber : www.indonetwork.co.id 

Kelebihan :  

- Harga ekonomis 

- Tahan terhadap api 

- Mudah dipotong dan dibentuk 
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- Tampilan lantai lebih menarik karena warna beragam 

Kekurangan :  

- Terdapat nat, yang sering kali retak apabila terjadi perubahan 

  suhu 

2) Lantai parket 

Berfungsi sebagai pelapis/ penutup lantai ataupun dinding. 

Penggunaan material kayu pada lantai akan memberikan kesan yang 

hangat dan alami. 

 

Gambar 7.16 penutup lantai parket 
Sumber: www.lantaikayubali.com 

 

Kelebihan :  

- Daya yahan dan keawetan bagus 

- Penampilan natural 

- Perawatan cukup mudah 

Kekurangan :  

- rentan terhadap goresan  

- tidak tahan cuaca  

3) Lantai karpet 

Berfungsi sebagai pelindung lantai, selain itu penggunakan 

karpet dapat memberikan kesan hangat pada ruangan yang 

menggunakan karpet dan memberikan kenyamanan . 
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Gambar 7.17  penutup lantai karpet 
Sumber: rumahminimalisoi.com 

Kelebihan :  

- Memberikan kenyamanan  

- Mampu memberikan kehangatan 

- Harga relatif murah 

Kekurangan :  

- Perawatan yang cukup sulit 

- Mudah terkena noda 

- Rentan terhadap alergi 

4) Lantai beton ekspos 

Berfungsi sebagai penutup lantai ataupun dinding. Selain itu 

lantai beton ekpos mampu memberikan kesan yang modern. 

 

Gambar 7.18  penutup lantai beton ekspose 
Sumber: www.pinterest.com 

Kelebihan :  

- Perawatan sangat mudah 

- Harga tergolong ekomoni, namun hasil terlihat mewat 

- Tidak mudah kodah kotor jika diberi coating 

Kekurangan :  

- Membutuhkan tukang yang sudah ahli agar hasil terlihat rapi 

- bentuk dan warna yang monoton 
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C. Plafond 

1) Kalsiboard 

Berfungsi sebagai penutup langit-langit pada suatu ruangan. 

Terbuat dari bahan gypsum. Ukuran 120cm x 240cm.  

 

Gambar 7.19 kalsiboard 
Sumber: www.surabayateknik.com 

Kelebihan :  

- Harga ekomonis 

- Tahan terhadap muai dan susut 

Kekurangan :  

- Tidak tahan terhadap api  

- Tidak dapat menahan beban 

 

2) PCV board 

Berfungsi sebagai penutup langit-langit pada suatu ruangan. 

Terbuat dari bahan polivinyl chliride. 

 

Gambar 7.20 PVC board 
Sumber: www.jasaplafon.com 

Kelebihan :  

- Tidak mudah bocor 

- Anti rayap 

- Tampilan plafond terlihat unik dan memberikan kesan yang 

berbeda 
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Kekurangan :  

- Harga material relatif lebih mahal  

3) Plafond Gypsum 

Berfungsi sebagai penutup langit-langit pada suatu ruangan. 

Terbuat dari bahan gypsum. Ukuran 120cm x 240cm. 

Kelebihan :  

- Pemasangan Plafond tersebut sangat mudah 

- kuat namun teratur, awet, dan aman bagi kesehatan 

Kekurangan :  

- Tingkat kembang susut tinggi 

D. Atap  

1) Atap dak beton 

Atap merupakan bagian paling atap suatu gedung, yang 

dapat melindungi gedung dan penghuni secara fisik maupun non 

fisik.  pada atap ini menggunakan atap dak beton yang 

difungsikan sebagai penutup atap. Ketebalan dari plat beton 

tersebut minimal 7 cm dengan tulangan beton 1 lapis. 

 

Gambar 7.21  atap dak 
Sumber: www.renovasi-bangunrumah.com 

Kelebihan :  

- Dapat difugsikan menjadi ruang fungsi lain 

- Dapat dibentuk sesuai kebutuhan 

- Anti rayap dan tahan terhadap api 

Kekurangan :  

- Proses pembuatan memerlukan dana yang besar 

- Proses pembuatan membutuhkan waktu yang lama  
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2) Atap rumput (Roof Garden) 

Pada atap dak beton ini dimanfaatkan sebagai taman. Selain 

itu penggunaan atap tersebut bermanfaat bangunan, diantaranya 

beton yang menjadi atap menjadi tahan lama, dapat menambah 

ruang baru yang akan digunakan. 

 

Gambar 7.22 atap rumput 
Sumber: www.renovasi-bangunrumah.com 

Kelebihan :  

- Dapat mendinginkan suhu ruangan 

- Menjadi estetika yang menarik 

- sebagai penghambat laju air hujan 

Kekurangan :  

- Perlu perawatan khusus agar atap rumput tetap terjaga 

- Harga pembuatan atap rumput relatif mahal 

3) Kaca tempered 

Penggunaan kaca tempered sebagai atap berfungsi untuk 

memberikan pemcahayaan pada bangunan secara alami. Selain 

itu penggunaan kaca tempered dapat memberikan kesan estetik 

pada bangunan. 

 

Gambar 7.23 atap kaca tempered 
Sumber: pasangatapkaca.wordpress.com 

Kelebihan :  

- Menjadi estetika eksterior yan menarik 
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- Mudah di bersihkan dari kotoran 

- Cahaya dapat masuk kedalam bangunan 

Kekurangan :  

- Harga material mahal 

- Perlu perawaatan yang rutin 

- Menimbulkan hawa panas sehingga masuk ke dalam bangunan 

7.7. Konsep Teknologi 

7.7.1. Sistem Keamanan Bangunan 

1) Keamanan keseluruhan bangunan 

Sistem keamanan pada bangunan dapat dilakukan dengan 

menggunakan sistem CCTV dan Metal detector. 

 

Gambar 7.24 Metal detector dan CCTV 
Sumber : aliexpress.com 

 

2) Keamanan unit kamar 

Sistem keamaan unit kamar yang dipakai pada proyek Hotel 

Bintang 4 adalah sistem Card door access – RFID (Radio 

Frequency Identification 

 

Gambar 7.25 Metal detector dan CCTV 
Sumber : aliexpress.com 
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7.8. Konsep Utilitas 

7.8.1. Sistem Air Bersih 

1) Penyaluran air bersih 

a. Sistem Down-feed 

Merupakan sistem air yang menampung air di tangki bawah 

(ground tank) kemudian dipompa menuju tangki atas ( roof 

tank) dan kemudian air akan didistribusikan ke seluruh 

bangunan dengan adanya gaya gravitasi.  

 

Gambar 7.26 Sistem down-feed 
Sumber : e-journal.uajy.ac.id 

 

Kelebihan : Hemat listrik, kebutuhan air tiap lantai relatif 

sama karena tidak tergantung ketinggian bangunan. 

Kekurangan : Membutuhkan biaya tambahan untuk 

pengadaan tangki, menambah beban pada struktur 

bangunan. 

 

Bagan 7.1 Perbedaan pola distribusi air bersih upfeed dan downfeed 
Sumber : analisa pribadi 
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7.8.2. Sistem Pengolahan limbah 

Dalam pengolahan limbah terdapat beberapa limbah 

olah/buang didistribusikan dengan cara berbeda tergantung pada 

jenis limbahnya, diantaranya :  

1) Jaringan limbah cair (Grey Water) 

Limbah cair ini dialirkan ke dalam bak pengumpul yang 

nantinya akan dioleh pada filter organik / biofiltration dan 

kemudian digunakan kembali sebagai media penyiraman 

tamanan. Sedangkan untuk air yang telah mengendap akan 

dibuang menuju saluran kota melalui bak kontrol. 

 

Bagan 7.2 Pola distribusi limbah cair 
Sumber : analisa pribadi 

 

2) Jaringan limbah air hujan 

Air hujan yang jatuh ke atap bangunan akan dikumpulkan 

pada talang yang berujung pada ground tank. Tanpa melalui 

filtrasi khusus, air hujan langsung di distribusikan ke toilet. 

 

Bagan 7.3 Pola distribusi limbah air hujan 
Sumber : analisa pribadi 

 

3) Jaringan limbah padat (Black Water) 

Limbah padat pada bangunan ini berasal dari kotoran dimana 

limbah tersebut akan terurai pada bio septictank, namun 

limbah padat ini dapat digunakan kembali untuk media taman 

dengan melalui filtasi organik. 
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Bagan 7.4 Pola distribusi limbah padat 
Sumber : analisa pribadi 

 

7.8.3. Sistem Kolam Renang 

Sirkulasi kolam renang merupakan elemen yang sangat penting 

dalam menjaga kualitas air. Selain itu jika kolam kolam renang 

dibangun tanpa adanya sirkulasi, maka kolam itu akan selalu kotor 

dan keruh. Cara kerja sirkulasi kolam renang yaitu menghidap, 

menyaring dan mengembalikan air ke kolam sehingga air kembali 

jeruh. Beberapa komponen pada kolam renang :  

1) Pompa air 

Berfungsi sebagai motor untuk mengalirkan air kolam renang 

sehingga air dapat bergerak melalui jalur sirkluasi. Pada 

pompa sirkulasi kolam renang memiliki tabung basket yang 

dapat menyaring kotoran sehingga tidak menghambat kinerja 

mesin pompa. 

2) Filter Kolam Renang 

Berfungsi sebagai penyaring, pada umumnya filter kolam 

renang berjenis sand filter yang berfungsi untuk menyaring 

pasir. 

3) Saluran Air  

Selain kompenen sirkulasi kolam renang, terdapat beberapa 

saluran air pada kolam renang yaitu :  

• Maindrain merupakan saluran air yang terdapat pada 

lantai kolam renang, selain itu maindrain berfungsi 

untuk menguras dan membuang air kolam. 

• Inlet merupakan tempat dimana air masuk dan kembali 

ke kolam. Air yang masuk merupakan air yang telah 
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tersaring melalui filter. Biasanya letaknya berada di 

dinding kolam. 

• Pipa merupakan media untuk mengalirkan air, fungsi 

tersebut sangat penting karena tanpa adanya pipa 

sirkulasi kolam tidak bisa berjalan. 

4) Penyeimbang Air 

Pada penyeimbangan air menggunakan skimmer box, alat ini 

hanya di terapkan pada jenis sirkulasi skimmer. Alat ini 

berfungsi sebagai penyeimbang elevasi air kolam renang.  

5) Sistem Sirkulasi skimmer 

Proses pada sistem air ini dihisap oleh pompa sirkulasi dari 

dalam kolam melalui skimmer kemuadian dikembalikan ke 

dalam kolam renang. 

 

Gambar 7.27 Sistem sirkulasi skimmer 
Sumber : dimultipool.com 

 

7.8.4. Sistem Pengolahan Sampah 

Pada perencanaan sistem pengolahan sampah, menerapakan 

sistem pengumpulan sampah melalui shaft sampah. Pada metode 

tersebut sampah organik maupun anorganik di setiap level 

bangunan akan dibuang pada tempatnya melalui lubang shaft 

vertikal khusus untuk pembuangan sampah. Sampah yang telah 

terkumpul kemudian dibuang menuju bak penampungan sampah, 

kemudian langsung diangkut oleh petugas kebersihan kota. 
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7.8.5. Sistem Pengamanan Kebakaran 

1) Penanggulangan secara pasif 

a. Tangga dan pintu darurat 

Tangga dan pintu darurat biasanya berada di ruang 

tertutup dimana tidak adanya ventilasi sehingga ketika 

terjadi kebarakaran, asap tidak masuk ke dalam area 

evakuasi dan pintu darurat harus menutup kembali secara 

otomatis setelah dibuka. Lebar minimal pintu 90-120 cm, 

dengan jarak 20-40 meter. 

b. Smoke detector dan sprinkle 

Smoke detector merupakan pendeteksi asap 

kebakaran, ketika asap terdeteksi oleh smoke detector, 

sprinkle air akan langsung keluar untuk memadamkan api 

tersebut. 

2) Penanggulangan secara aktif 

a. Indoor hydrant 

Terdapat hydrant box didalam bangunan berfungsi 

untuk mencegah jika terjadi kebakaran di dalam bangunan 

supaya api tidak menjadi besar. 

b. Outdoor hydrant 

Hydrant pump merupakan distribusi air yang dipakan 

oelh pemadam kebakaran untuk pemasok air, sedangkan 

outdoor hydrant box tidak harus dioperasionalkan oleh 

pemadam kebakaran.    

 

Gambar 7.28 Alat pemadam kebakaran 
Sumber : Indonetwork 
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7.8.6. Sistem Elektrikal 

Suplai listrik utama pada bangunan ini berasal dari PLN, 

sedangkan suplai listrik sekunder berasal dari generator set 1 

genset. Keberadaan ruang genset sebaiknya terhindar dari aktivitas 

publik agar terhindar dari radiasi elektromaknetik yang tidak baik 

untuk kesehatan otak. 

 

Bagan 7.5 Pola distribusi sumber listrik 
Sumber : utilitasbangunan.com 

 

7.8.7. Sistem Telekomunikasi 

Jaringan sistem telekumunikasi bangunan adalah berupan 

jaringan fiberoptik yang ditanam pada tanah dengan perlindungan 

PVC. Berdasarkan jangkauannya, jaringan sistem telekominukasi 

terbagi menjadi dua yaitu :  

1) Sistem telekomunikasi internal 

Sistem ini melakukan penyampaikan informasi dengan 

jangkauan satu bangunan. sistem ini digunakan oleh antar 

pengelola maupun pengelola dengan pengunjung. Contoh alat 

yang gunakan berupa : jaringan telepon (intercom), fax, walky 

talky, sestem alamat publik (publik address system) 

2) Sistem telekomunikasii eksternal 
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Jaringan ini melakukan penyampaian informasi dengan 

jangkauan antar bangunan dengan pihak luar baik 

perusahaan atau lainnya dengan menggunakan jaringan 

telepon, dan jaringan internet dengan fiberoptic. 

7.8.8. Sistem Pencahayaan 

1) Sistem pencahayaan alami 

a. Pencahaayan dari atap (skylight) 

Sistem pencahayaan ini memanfaatkan bukaan 

melalui atap sehingga mendapatkan cahaya dengan material 

yang bersifat transparan.  

- Kelebihan  : cahaya dapat masuk dengan intensitas 

  banyak 

- Kekurangan : cahaya yang masuk ke ruangan pada 

  umumnya merupakan cahaya matahari 

  sehingga memberikan dampak panas 

  kepada ruangan didalamnya 

 

Gambar 7.29 skylight 
Sumber : indiamart.com 

 

b. Pencahayaan dari dinding 

Pencahayaan dapat diperoleh dengan cara 

memberikan bukaan atau lubang yang biasanya finishing 

dari lubang tersebut berupa jendela dan roaster. 

2) Sistem Pencahayaan Buatan 

Pencahayaan buatan diletakkan pada ruangan yang kurang 

menerima cahaya alami, atau ruang dengan persyaratan 

tertentu sesuai dengan persyaratan ruang mengenai 
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pencahayaan. Berikut jenis lampu yang diterapkan pada 

perencanaan ini antara lain :  

a. Lampu TL (Tubular Lamp)/ Flourescent Lamp 

Memiliki tingkat luminasi yang cukup tinggi. Lampu ini 

digunakan pada area pengelola dan area servis. 

 

Gambar 7.30 Lampu TL 
Sumber : lampujalan-industri.com 

 

b. Lampu LED (Light Emitting Diode) 

Merupakan lampu yang memancarkan cahaya namun tidak 

menghasilkan banyak panas. Lampu ini merupakan lampu 

yang paling hemat energi daripada lampu jenis lainnya dan 

memiliki umur yang relatif panjang. Beberapa teknik 

pencahayaan yang akan diterapkan pada perencanaan 

nanti sehingga dapat mempengaruhi kesan/ fungsi 

pengerangan. Berikut jenis teknis yang diterapkan :  

• Down light, teknik pencahayaan mengarah ke bawah, 

pada umumnya diterapkan pada plafon 

• Spot light, teknik dengan pencahyaan yang menyorot 

obyek dengan intensitas cahaya yang besar 

• Wall washer, teknik pencahayaan dengan menyinari 

bidang vertikal, biasanya dipasang pada permukaan 

dinding 

• Valance lighting, teknik pencahayaan dengan 

mmenyembunyikan cahaya pada papan horizontal. 
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7.8.9. Sistem Penghawaan 

1) Penghawaan Alami 

Penghawaan alami pada umumnya di dapatkan dengan  :  

a. Mengatur lubang masuknya angin 

Titik dan dimensi lubang masuknya angin berpengaruh 

terhadap intensitas penghawaan alami semakin besar 

dimensi lubang maka semakin banyak angin yang akan 

masuk, sedangkan semakin kecil lubang, maka semakin 

sedikit angin yang masuk. 

b. Menciptakan jalur sirkulasi angin (void) 

Adanya void, angin dapat bergerak vertikal menuju area-

area yang memerlukan udara nyaman, selain itu dengan 

adanya void, udara panas dapat keluar naik dengan lebih 

efektif. 

 

Gambar 7.31. Cross ventilation 
Sumber : saratepfer.com 

 

2) Penghawaan Buatan 

a. Exhaust Fan 

Pengahawaan buatan dengan menghisap udara dari dalam 

ruang menuju ke luar ruang. Secara umum peletakan 

exhaust fan berada di tempat yang menghasilkan limbah 

udara, seperti pada area servis : toilet/ lavatory, dapur dll. 
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b. Air Conditioner (AC) 

Penghawaan buatan berfungsi untuk mengkondisikan udara 

ruangan pada suhu yang dinginkan. Terdapat dua sistem 

AC, yakni :  

- Direct Cooling 

Merupakan sistem penghawaan udara dengan 

mendinginkan udara pada refrigerant yang kemudian 

disalurkan langsung menuju ruangan tanpa harus 

melalui ducting (saluran udara)  

- Indirect Cooling 

Sistem pengkondisian udara dengan cara 

mendinginkan udara dengan media air es pada 

kondensor (chilled water) kemudian air es yang 

dihasilkan akan disalurkan menuju ke AHU (Air 

Handing Unit) melalui pipa kemudian di distribusikan 

ke masing-masing ruangan.  

7.8.10. Sistem Transportasi 

1) Ramp  

Merupakan transportasi vertikal manual yang ramah 

lingkungan karena tidak menggunakan listrik. Biasanya ramp 

digunakan untuk memfasilitasi kaum difabel. Adapun 

ketentuan standar kemiringan ranp untuk manusia yakni tidak 

boleh melebihi 1:12. 

2) Elevator / lift 

Merupakan transportasi vertikal otomatis. Elevator 

adalah salah satu fasilitas untuk memudahkan para 

pengunjung namun elevator dinilai tidak ramah lingkungan 

karena memerlukan energi yang sangat banyak. Berdasarkan 

fungsinya, lift dibedakan menjadi lift penumpang yang 

digunakan untuk mengangkut pengunjung dan lift servis 

uantuk mengangkut barang. Selain itu lift juga merupakan 

respon bangunan terhadap sirkulasi pada difabel. 
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3) Tangga  

Merupakan transportasi vertikal manual yang ramah 

lingkungan karena tidak memerlukan tenaga listrik. Tangga 

biasanya digunakan untuk fasilitas pengunjung untuk 

berpindah ke lantai atas. Selain sebgai sirkulasi tangga juga 

merupakan jalur sirkulasi yang baik saat diaandalkan pada 

kondisi darurat kabakaran. Strantart lebar tangga pada Hotel 

ini minimal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


