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BAB VII. LANDASAN PERANCANGAN 

7.1 Landasan Ruang dan Tata Ruang 

Konsep ruang dan tata bangunan Resort membentuk tatanan 

menyesuaikan kondisi dari penempatan pohon Mangrove yang telah ada. 

Terdapat alur kemungkinan dari Resort : 

 Bentuk Linier 

Dalam kasus Mangrove Resort ini bentuk linier sangat cocok digunakan 

pada peletakan penginapan yang berada  mengikuti akses jalan ( tepi 

kanan dan kiri ). Bentuk dari jalan dapat fleksibel dengan penataan dari 

penginapan yang mengikuti alur. 

Gambar 29 layout bentuk linier  
Sumber : google.com 

 Bentuk radial 

Mengenai bentuk radial pada Mangrove Resort ini cocok untuk 

bangunan utama, ruang terbuka maupun tower pengawasan. Cocok 

sebagai titik pusat desain sekaligus sebagai titik kumpul pengunjung.  

Gambar 30 layout bentuk radial 
Sumber : Google 
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7.2 Landasan Perancangan Keruangan 

Konsep keruangan yang diterapkan pada Resort adalah keruangan yang 

dapat menciptakan kualitas ruang yang nyaman di tengah hutan Mangrove. 

Dengan pemanfaatan bukaan dan orientasi bangunan untuk memanfaatkan 

potensi udara yang kencang dari laut dan udara sejuk dari pohon-pohon 

Mangrove. Bukaan pada bangunan juga memudahkan cahaya masuk dan 

mencegah kelembapan terjadi di dalam ruang. Memperhatikan bukaan terkait 

dengan kebisingan dari pesawat yang melintas. 

Gambar 31 cross ventilation 
Sumber : research project progress cross ventilation 

Bagian sekitar penginapan diberi vegetasi anti nyamuk seperti lavender ataupun 

dapat memberi pengharum ruangan. Untuk bagian Kasur dapat diberi desain 

dengan penutup anti serangga berupa kelambu.  

Gambar 32 kelambu  
Sumber : google.com 

7.3 Landasan Perancangan Bentuk Bangunan 

Konsep bentuk yang di implementasikan dalam bangunan Mangrove 

Resort menggunakan penekanan arsitektur ekologi. Bentuk bangunan yang 
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kontekstual dengan lingkungan dan alam hutan Mangrove. Facade dengan 

mengutamakan bukaan dan tutupan mengoptimalkan sirkulasi udara dan 

pencahayaan. Dan penerapan material yang digunakan kontekstual dengan 

lingkungan hutan Mangrove agar dapat menyatu tanpa merusak ekosistem. 

Dengan penerapan sunshading pada bagian tertentu. Bentuk sedemikian rupa 

guna  menunjang kekuatan bangunan supaya kuat menahan dan kokoh 

menghadapi terpaan angin pantai. Bentuk menggunakan modul dengan material 

bambu yang bersifat berkelanjutan sehingga modul tersebut dapat dibongkar 

pasang. 

Gambar 33 konsep bentuk 
Sumber :www.mariott.com 

 
Gambar 34 bentuk luxury hotel in vomulli 

Sumber : www. Mariott.com  
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7.4 Landasan Perancangan Bahan Bangunan 

Bahan / material yang digunakan adalah yang bisa menciptakan suasana 

ruang yang nyaman untuk menginap. Dapat meredam kebisingan, panas 

matahari dan derasnya angin. 

Gambar 35 material bambu 
Sumber : data pribadi 

 Bambu 

Dipilih karena mudah didapat, daya tahan yang tinggi dan tidak mudah rusak 

ketika menghadapi derasnya angin, tahan lama dan kuat terhadap air, mudah 

dibentuk dan ringan. Dan tipikal bambu yang dapat digunakan sebagai bahan 

berkelanjutan maka sambungan menggunakan baut bersendi (Bolt Jointed). 

 Kayu  

Dipilih pada beberapa bagian karena tahan terhadap tekanan dan lenturan, 

memiliki berat jenis yang ringan untuk mengurangi beban pada pondasi 

apung, mudah dibentuk, dapat diolah menjadi produk lainnya. 

 Pondasi apung 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. 

Kelebihan : 
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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. 

 Pondasi apung Drum Plastik 

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.  

7.5 Landasan Perancangan Wajah Bangunan 

Wajah bangunan dengan mengoptimalkan bukaan dan orientasi bangunan. 

Dengan bentuk bujur sangkar yang dimodifikasi sehingga menambah 

ketertarikan pengunjung. 

7.6 Landasan Perancangan Tata Ruang Tapak 

7.6.1 Penataan Ruang 

Penataan ruang linear merupakan pilihan utama bagi bangunan yang 

berada pada atas perairan. Bangunan resort ini menggunakan penataan ruang 

yang di dasari dengan sirkulasi jalan dimana letak ruangnya mengikuti sirkulasi 

tersebut. Dimana zona publik pada bagian depan tapak dan penginapan zona 

privat berada pada bagian belakang tapak yang terletak pada Analisa zonasi. 

7.6.2 Orientasi Bangunan 

Penataan bangunan-bangunan pada tapak menghindari menghadap 

timur dan utara secara langsung. Dikarenakan menghindari terpaan langsung 

dari matahari sore dan derasnya angin pantai. Bangunan dibuat miring / serong 
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ataupun diberikan tritisan dan penutup untuk melindungi bukaan bangunan yang 

menghadap timur dan utara. 

7.6.3 Aksesibilitas 

Konsep aspek aksesibilitas mempertimbangkan kebutuhan khusus 

difable dan lansia. Dalam setiap jalur pada Mangrove Resort menghindari 

penggunaan anak tangga, dan perbedaan ketinggian menggunakan ramp yang 

landai. Selain disiapkan bagi pengguna kursi roda juga memudahkan para lansia 

untuk melaluinya dengan nyaman. Dan pada bagian jalur ramp pada sisi 

sampingnya dilengkapi pegangan tangan. 

7.7 Landasan Perancangan Struktur dan Utilitas 

Studi sistem struktur pada perencanaan Mangrove Resort pada tambak 

adalah struktur apung dengan merespon dari fokus desain untuk menghindari 

perkerasan pada lingkungan yang dapat merusak alam. Perencanan Mangrove 

Resort memerulkan sistem struktur khusus yang mampu menahan beban 

bangunan dari segala aktifitas. Tanah berlumpur di hutan Mangrove ini cocok 

menggunakan penerapan konstruksi berbasis air diantaranya terdapat konstruksi 

bertiang (Stilt House), Terapung (Floating House) dan Amfibi (Amphibious 

House). 

7.7.1 Sistem Struktur 

Konsep dari Resort ini menggunakan struktur rangka karena memiliki 

kelebihan untuk dibentuk. Struktur atap dan dinding menggunakan sistim rangka 

karena dapat mudah dibentuk. Struktur atap didesain mirip dengan studi 

preseden yang dapat dilihat pada studi bentuk bab 7. Pada bagian pondasi 

menggunakan sistem struktur apung amfibi. Dengan tujuan bangunan dapat 

merespon kondisi alam dan menciptakan perencanaan konstruksi yang ramah 
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lingkungan karena tidak terdapat perkerasan. Kelebiha konstruksi ini adalah 

bangunan dapat menyesuaikan ketinggian air.  

Gambar 36 pondasi apung 

Sumber : arka-modulam-alternatif-konstruksi-pondasi- dan-tiang-utama-
rumah-amfibi-di-lahan-basah 

7.7.2 Sistem Elektrikal 

Menggunakan sistem listrik mandiri karena lokasi tapak tidak terdapat 

listrik dari PLN. Menciptakan sumber energi melalui pemanfaatan pembangkit 

listrik tenaga arus air. Diletakan pada sungai berarus untuk menggerakan turbin 

yang lalu menggerakan gear box dan generator menghasilkan tenaga listrik. 

Massa dan gerak air sebesar 50 liter/detik dengan 1.0 m beda tinggi sudah 

mencukupi kebutuhan energi listrik satu rumah tangga dan 1000 liter/detik 

dengan beda tinggi 5.0 m dapat membangkitkan listrik satu kelurahan.  

Gambar 37 tabel energi air  
Sumber : buku arsitektur ekologis 
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Gambar 38 alat PLTPs 
Sumber : bemamikintelcom.wordpress.com 

Dan pemanfaatan dari energy panel surya, karena lokasi tapak berada dekat 

pantai yang memiliki potensi energi matahari yang berlimpah. Panel surya dipilih 

karena ramah lingkungan tidak memancarkan gas emisi rumah kaca seperti 

karbon dioksida. Selain mudah pemasangan dan peletakan panel surya juga 

membutuhkan biaya pemeliharaan yang minim. Sel surya memiliki 2 lapisan 

pengantar tangung dari bahan silisium yang begitu tipis sehingga cahaya dapat 

masuk. Dalam lapisan silisium n terkandung satu electron negative lebih banyak 

sedangkan dalam lapisan silisium p terkangung kurang satu electron positif. 

Perbedaan muatan antara dua lapisan tersebut mengakibatkan tegangan listrik 

yang hanya mengalir jika radiasi cahaa memungkinkan pengaliran electron. 

Dibutuhkan penampung listrik biasanya menggunakan aki surya. Secara 

ekologis, sel surya dapat menghasilkan cukup listrik untuk menutup kebutuhan 

enerfi produksi dalam tempo 10 tahun. 
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Gambar 39 panel surya 
Sumber : solarcellsurya.com 

7.7.3 Sistem Air Bersih 

Sistem utilitas air bersih memanfaatkan pengolahan kembali air hujan 

menggunakan bio filter, dengan system down feed  dan up feed memerlukan alat 

pompa air untuk menyalurkan air dari tangka menuju tandon. Penyaluran pipa 

utilitas melalui bawah jalur pejalan kaki.  

 
 
 
 
 
 

Sumber : Data pribadi 
Gambar 40 sistem utilitas 
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Gambar 41 skema instalasi air 

Sumber : instalasiair.blogspot.com 

7.7.4 Sistem Air Kotor / Limbah 

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 terdapat urutan sistem penyaringan , yang pertama pipa 1 

masuknya limbah tinja dan urinal dari penginapan ke bio septic tank di darat, dan 

berlanjut 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. 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. Sementara 

untuk limbah padat dapat diolah menjadi pupuk bagi mempersubur mangrove. 

 

 



98 
 

 

 
Gambar 42 biofilter 

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

7.7.5 Pemanfaatan Air Hujan 

Gambar 43 Gambar sketsa pembagian sekat bak penampungan 
Sumber: kompasiana.com 

 

Pemanfaatan air hujan pada Mangrove Resort ditampung dan diolah 

kembali dengan bio filter menjadi air bersih sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

kebutuhan bangunan, penginapan dan fasiitas lainnya. Dari bak penampungan 

melalui bak akuifer buatan memfilter air kotor menuju bak penyimpanan air 

bersih. Dari penampungan air hujan melalui ijuk, pasir, kerikil, arang, batu merah, 

batu gamping dan pasir lalu menjadi air bersih. 
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7.7.6 Sistem Penghawaan  

Menggunakan penghawaan alami dan buatan, dengan memaksimalkan 

bukaan pada hutan mangrove yang sejuk dan menggunakan kipas angina, AC 

pada beberapa ruang penginapan dan kantor. 

7.7.7 Sistem Keamanan 

Keamanan pada Mangrove Resort terdapat 2 bagian, yaitu : 

Sistem Kemanan Aktif menggunakan jasa manusia / petugas keamanan, 

yang bertugas memantau, mengawasi, melakukan patroli dan penjagaan di 

dalam dan luar bangunan. Dan sistem Keamanan Pasif menggunaan 

teknologi pada proyek berupa CCTV, metal detector dan peralatan keamanan 

lainnya. Sehingga bagian sudut-sudut lokasi yang tidak dapat diawasi oleh 

manusia secara bersamaan dapat diatasi dengan dipantau dari ruang 

keamanan.  

Gambar 44 peletakan sistem keamanan 
Sumber : Analisa pribadi 

7.7.8 Sistem pengolahan sampah 

Sampah dikumpulkan di box kemudian dibawa oleh petugas meuju ke 

tempat pembuangan akhir. Pemilahan sampah organik dan non organik 

merupakan hal penting. Box sampah >> pengumpul >> sampah organik >> 
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tangka pembusukan >> dijadikan pupuk kompos / Box sampah >> pengumpul >> 

sampah anorganik >> tempat pembuangan akhir >> diolah di tpa. 

7.7.9 Sistem Kebakaran 

Sistem kebakaran dalam bangunan Resort menggunakan system fire 

extinguisher (apar) merupakan pemadaman api portable yang mengeluarkan air, 

busa dan gas untuk memadamkan api. Peletakan pada sudut-sudut Resort dan 

di setiap penginapan.  

Gambar 45 peletakan sistem kebakaran 
Sumber : Analisa pribadi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




