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Bab VII. Konsep Perencanaan 
 

7.1 Konsep Bentuk 

Wujud bangunan terbentuk dari sebuah konsep. Bangunan Hotel Resort ini akan 

menerapkan ciri khas Neo Vernakular yakni mengandung unsur yang bersikap 

populer, dan menerapkan kembali ornamentasi yang tercipta dari rumah 

tradisional setempat. Tema yang cocok berdasarkan ciri Neo vernakular adalah 

sebagai berikut 

Karakteristik Keterangan 

Kesatuan (Unity) Kesatuan adalah sebuah harmoni di mana saat kedua 

massa yang berbeda disatukan akan memberikan 

keserasian dalam segi arsitekturnya. bangunan yang 

direncanakan merupakan bangunan seperti terdiri dari 

tiga massa dengan zona fungsi yang berbeda. Dari ke 

empat masa yang berbeda fungsinya itu akan dikaitkan 

satu sama lain dari segi bentuk, warna, pengunaan 

material dan gaya arsitekturnya sehingga dapat tercipta 

keselarasan yang mempersatukan satu sama lain. 

Harmonis Dari kesatuan akan menciptakan sebuah keharmonisan. 

Harmonis adalah sebuah keserasian antara satu hal 

dengan hal lainnya. Konteks di sini adalah perancangan 

bertujuan untuk menciptakan keharmonisan antara 

bangunan dengan lingkungan serta bangunan dengan 

bangunan lainnya yang berada di kawasan yang sama. 

Matching Keadaan di mana menciptakan sebuah elemen fasad, 

warna, dan bahan bangunan dengan bangunan lainnya 

agar serupa tetapi tak sama. Memiliki kesamaan tetapi 

tetap memiliki ciri khasnya tersendiri. 

Tabel 31. Karakteristik terhadap konsep neo vernakular 

Sumber : Analisa Pribadi 
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7.2 Konsep Ruang dan Tata Ruang 

Konsep ruang sangat berkaitan erat hubungannya dengan sirkulasi. Untuk 

menciptakan ruang yang berkualitas diperlukan ada penataan di dalam ruang 

tersebut. Menurut data arsitek (Neufert, Ernst; Amril, 1992) berikut adalah 

beberapa hubungan kamar hotel dengan ruangan umum. 

 

Hubungan kamar tidur dengan 

ruang umum 

Penjelasan 

 

sirkulasi vertikal 

kamar – kamar 

pelayanan 

Sirkulasi vertikal atau lift berada di 

tengah tengah kamar dan zona kamar 

terletak di zona pelayanan sehingga 

jika ada pelayanan kamar harus 

melalui daerah umum.  

  

 

sirkulasi vertikal 

kamar – kamar 

pelayanan 

Zona kamar tidur berdampingan 

dengan zona ruang umum. Bentuk ini 

dianggap cukup ekonomis karena 

struktur dapat optimal dan daerah 

pelayanan dapat dirancang untuk 

masing - masing bagian. 

 

 

 

sirkulasi vertikal 

kamar – kamar 

pelayanan 

Penataan ruang terletak terpisah 

antara masing – masing zona 

pelayanan dan zona kamar tidur. 

Tabel 32. Hubungan antara deretan/blok kamar tidur 

Sumber : Data Arsitek 

Sesuai dengan proyek hotel resort ini hubungan antara kamar tidur dengan 

zona pelayanan dan sirkulasi vertikal akan memakai hubungan model b yakni di 

Gambar 46. Hubungan model A 

Sumber : Data Arsitek 

 

Gambar 47. Hubungan model B 

Sumber : Data Arsitek 

 

Gambar 48. Hubungan model C 

Sumber : Data Arsitek 
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mana zona tamu, zona pelayanan dan zona kamar tidur berada di zonanya 

sendiri sendiri. 

 Untuk pemilihan keseluruhan organisasi ruangnya akan di pilih organisasi 

terpusat yaitu suatu komposisi yang stabil di mana sejumlah ruang sekunder 

dikelompokkan mengelilingi ruang sentral yang besar dan dominan. 

 

Gambar 86. Pola terpusat 
Sumber : bentuk, ruang, dan tatanan. D.K. Ching (francis;, 2007) 

Menurut data arsitek jilid dua oleh Neufert, pola terpusat memiliki hakikat 

tidak terarah maka perlu adanya penegasan pada satu elemen. 

Jika diterapkan pada bangunan Hotel resort, ruang sentral yang menjadi 

pusatnya adalah taman dan untuk bangunan yang mengelilinginya adalah 

bangunan restoran (restoran & kantin), bangunan umum(kolam renang dan 

fitness), bangunan hotel dan bangunan spa. 

 

 

  

 

 

Bagan 11. Penerapan terpusat di Hotel Resort 
Sumber : Analisis Pribadi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Taman 

Bangunan spa 

Bangunan restoran Bangunan hotel 

Bangunan umum 
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7.3 Konsep Keruangan  

Suatu ruang sangat berpengaruh terhadap fungsi ruang dan aktivitas yang 

terjadi di dalamnya. Konsep keruangan berkaitan erat dengan perancangan ruang 

dalam/interior. Ada beberapa prinsip perancangan, antara lain sebagai berikut : 

(Francis D.K. Ching. 2007) 

a. Proporsi : Standar yang berhubungan dengan ukuran. 

b. Skala  : Sebuah perbandingan atas dasar suatu ukuran agar 

terlihat seimbang. 

c. Warna  : berhubungan dengan psikologis manusia. 

d. Focal Point : suatu hal yang berfungsi sebagai daya tarik suatu  

ruangan, bisa dalam bentuk elemen ruangan atau pun  

perabot. 

e. Ritme  : Pola dalam ruangan yang terorganisir. 

f. Detail  : Sesuatu yang dipikirkan dengan skala mikro dan perlu  

ketelitian. 

g. Keseimbangan 

Konsep yang dipilih untuk menjadi konsep keruangan akan dikaitkan dengan 

konsep yang dipilih untuk menjadi konsep fasad atau eksterior bangunan. Konsep 

yang diangkat adalah perpaduan antara rustic dengan vintage. Berikut adalah 

beberapa konsep gambaran ruang yang akan diterapkan pada ruangan dalam 

bangunan beserta penjelasannya :
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Perspektif Ruang Keterangan 

 

 

Gambar 87. Konsep spa treatment 
Sumber : Dokumen pribadi 

Pada ruang spa treatment ini 

menggunakan pewarnaan coklat krem 

ke putih karena menimbulkan kesan 

homy dan hangat serta nyaman untuk 

digunakan.  

 

Warna coklat yang berpadu dengan 

putih yakni menampilkan kesan 

nyaman, aman, suci dan polos. 

Ruangan spa treatment akan 

menggunakan prinsip  perancangan 

keseimbangan. 

 

 

 

Gambar 88. Konsep sauna 

Sumber : www.arsitag.com 

Untuk ruang sauna menggunakan 

pewarnaan coklat ke emas sehingga 

membuat ruangan berkesan panas 

dan sangat hangat. Warna yang dipilih 

sangat mempengaruhi kesan ruangan 

terhadap aktivitasnya yaitu sauna 

yang membutuhkan ruang yang 

panas. 

 

Pada ruang ini menggunakan prinsip 

perancangan warna. 

 

Konsep yang dipakai pada ruang 

jacuzzi akan menggunakan warna 

gelap yang dipadukan dengan warna 

coklat. Warna gelap disini dipilih 

dengan tujuan untuk membantu 

pengguna untuk merasakan 

kenyamanan saat memejamkan mata 

ditengah menikmati pijatan air dari 

jacuzzi. 
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Perspektif Ruang Keterangan 

 

 

Gambar 89. Ruang jacuzzi 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

 

Pada ruang ini menggunakan prinsip 

perancangan focal on point yaitu pada 

tumbuhan untuk menumbuhkan rasa 

berendam di alam. 
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Perspektif Ruang Keterangan 

 

Gambar 90. Konsep restoran 
Sumber : www.archdaily.com 

 

Ruangan restoran akan dibuat 

bernuansa alam dengan pemakaian 

material kayu dengan penutup lantai 

keramik berpermukaan kasar 

berwarna abu – abu. Untuk warna 

yang dipakai sendiri adalah 

bernuansa hangat agar menambah 

hasrat ingin bersatu dengan alam 

disaat menyantap makanan. 

 

Pada ruang ini menggunakan prinsip 

perancangan detail yaitu segala 

sesuatu termasuk material, rancangan 

ruang dan furniture sangat dipikirkan 

dengan baik. 

 

Gambar 91. Suite hotel room 
Sumber : Dokumen Pribadi 

 

Ruang kamar tidur akan menganut 

konsep rustic modern yakni 

pemakaian material dan warna 

material yang mengarah ke coklat tua 

ke putih sehingga berkesan hangat 

dan mewah serta elegan. 

 

Pada ruang ini menggunakan prinsip 

perancangan keseimbangan. 

 

Tabel 33. Konsep spa treatment 
Sumber : Analisis Pribadi 
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7.4 Konsep Struktur 

Struktur adalah sebuah konstruksi dalam sebuah bangunan, terdiri dari 

beberapa elemen bangunan yang digabungkan menjadi satu dengan fungsi untuk 

menerima beban dari luar ataupun beban diri. Konsep struktur harus direncanakan 

untuk mendapatkan gambaran tentang pengaplikasian jenis struktur yang akan 

digunakan pada proyek pembangunan. Seperti yang sudah diketahui sebuah 

struktur yang bertugas untuk menjadi tulang berdirinya sebuah bangunan memiliki 

beberapa syarat di antaranya sebagai berikut : 

a. Kuat  

Setiap struktur memiliki kekuatannya sendiri yang ditentukan dengan 

dimensinya. 

b. Ekonomis  

Selain perhitungan terhadap kekuatan struktur, perhitungan mengenai 

biaya juga di perhatikan. 

c. Memiliki estetika 

Selain kekuatan juga estetika sangat menunjang tampak bangunan baik 

dari segi eksterior maupun interiornya. 

Berikut adalah kemungkinan struktur yang akan dipakai pada bangunan 

Hotel Resort : 

No Alternatif 
Terpilih 

Alasan Keterangan 

STRUKTUR BAWAH  

1 Pondasi 
tiang 

pancang 
(Mini Pile) 

Pondasi yang tepat untuk 
pembangunan di atas tanah 

yang tidak rata. 

 
 

Gambar 92 . Mini pile 

Sumber : Google 

Keuntungan : 

- Dapat dilakukan dengan 
cepat 

- Dapat menahan galian dan 
longsoran. 

- Cocok untuk tanah lunak, 
menghindari penurunan 
berlebihan. 
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Kerugian : 
- Menimbulkan getaran yang 

mengganggu 
- Tidak dapat menembus lensa 

pasir, kecuali dengan 
pengeboran. 

STRUKTUR TENGAH  

2 Sistem 
Rangka 

Alasan menggunakan sistem 
ini adalah Sistem ini terdiri dari 
kolom dan balok yang saling 

menopang satu sama lain 
selain itu juga memiliki 

penataan ruang yang tidak 
kaku.  

 
Gambar 93. Sistem rangka 

Sumber : Google 

Kelebihan : 
- Bersifat ekonomis. 
- Penataan ruangnya tidak 

kaku. 
- Dapat dilakukan dengan 

cepat. 
Kekurangan : 
- Bentang antara kolom satu 

dengan yang lainnya 
terbatas. 

- Semakin besar bentang 
dimensi kolom semakin 
banyak, dan akan 
mengurangi besar ruangan. 

3 Dinding 
batu bata 
merah 
(bagian 
Luar) 

Alasan menggunakan bahan 
ini adalah bahan ini termasuk 

di dalam bahan bangunan 
yang ramah lingkungan, tahan 
terhadap tekanan tinggi dan 
api, serta menyerap panas 

matahari. 
 

Gambar 94. Batu bata merah 

Sumber : Google 

Keuntungan :  
- Tahan lama dan lebih kuat 

dari batako karena 
pembuatannya dibakar. 

- Pengangkutan lebih mudah. 
- Mampu menyesuaikan 

dengan suhu di luar 
sehingga suhu di dalam 
nyaman. 

- Tidak memerlukan perekat 
khusus dalam 
pemasangannya. 
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- Jarang ada retak rambut. 
Kekurangan : 
- Memerlukan campuran 

semen dan pasir dalam 
jumlah besar, sekitar 2cm. 

- Membutuhkan waktu yang 
lama karena perlu di rendam 
sebelum dipasang. 

4 Dinding 
bata 
tempel 

Alasan menggunakan bahan ini 
adalah karena permukaannya 
yang halus sehingga lebih 
terkesan rapi. 

 
Gambar 95. Bata tempel 

Sumber : Google 
 

Kelebihan : 
- Tidak terlalu tebal yakni 

hanya 2cm saja. 
- Pemasangannya mudah. 

Kekurangan : 
Hanya difungsikan untuk 
dekorasi tidak seperti 
material bangunan pada 
umumnya. 

5 Dinding 
/kusen 
aluminium 
kayu 

Alasannya adalah merupakan 
bahan yang mudah didapat, 
proses daur ulangnya tidak 
membuang banyak energi. 

 
Gambar 96. Aluminium corak kayu 

Sumber : windownesia.co.id 

Kelebihan : 
- Tidak mudah lapuk, ringan, 

dan tidak dimakan rayap 
- Tampak natural 
- Tidak menyusut dan tidak 

mengalami perubahan 
bentuk 

- Ekonomis, biaya pembuatan, 
pemasangan dan perawatan 
lebih murah karena bahan 
tahan lama. 

Kekurangan : 
- Mengandalkan kekuatan 

sekrup sehingga harus 
presisi agar tidak terjadi 
kebocoran. 
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- Sambungan sealant harus 
dengan bahan berkualitas 
agar tahan lama dan tidak 
mengalami kebocoran. 

6 Plat lantai 
beton 

Alasannya adalah untuk 
mendukung beban yang besar 

dan dapat dipasang banyak 
jenis penutup lantai. 

 
Gambar 97. Plat lantai beton 

Sumber : Google 

Keuntungan : 
- Mendukung beban berat 

pada bangunan. 
- Tidak dapat terbakar dan 

tidak menyerap air. Cocok 
untuk kamar mandi, dapur. 

- Tahan lama dan 
perawatannya tidak sulit 

STRUKTUR ATAS 

7 Rangka 
atap kayu 

Alasannya bahannya memiliki 
estetika sehingga cocok untuk 

dipakai di bangunan yang 
berkonsep tradisional atau 

alam. 

 
Gambar 98. Rangka atap kayu 

Sumber : Google 

Kelebihan : 
- Bobotnya ringan sehingga 

beban untuk atap juga ringan. 
- Mudah dibentuk dan 

dipotong. 
Kekurangan :  
- Tidak rentan terhadap atpi. 
- Mengalami muai dan susut. 
- Bentang terbatas, 4m. 

8 Rangka 
atap baja 
ringan 

Alasannya adalah beban 
ringan sehingga mudah di 
aplikasikan ke semua jenis 

bentang. 

 
Gambar 99. Rangka atap baja ringan 

Sumber : Google 
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Kelebihan : 
- Rentan terhadap api. 
- Tidak memuai dan menyusut. 
- Tidak terserang rayap, tidak 

berkarat. 
Kekurangan : 
- Harganya mahal. 
- Memerlukan perhitungan. 
- Tidak memiliki estetika. 

Tabel 34. Konsep struktur 

Sumber : Dokumen Analisis 

 

7.5 Konsep Pelingkup 

No Alternatif 
Terpilih 

Keterangan 

PENUTUP LANTAI 

1 Lantai 
parquet 

 
Gambar 100. Lantai parquet 

Sumber : www.verdant.id 

Digunakan untuk area kamar hotel untuk mendukung konsep 
rustic. Konsep rustic sendiri adalah konsep yang banyak 

menampilkan pola kayu dan pemakaian kayu pada sebuah 
ruangan. Warna yang dominan pada ruangan rustic adalah 

coklat kayu dan coklat muda. 

2 Keramik motif 
kayu 

 
Gambar 101. Keramik motif kayu 

Sumber : www.verdant.id 

Digunakan untuk ruangan restoran, dan untuk beberapa 
daerah lobby. Keramik motif kayu ini dipakai di ruangan 

restoran karena sifatnya yang mudah dibersihkan dibanding 
dengan parquet dan tidak menyerap air.  
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3 WPC (Wood 
Plastic 

Composite) 

 
Gambar 102. penutup lantai motif kayu untuk kolam renang 

Sumber : www.arsitag.com 

Digunakan pada lantai di sekitar kolam renang. Dipilih karena 
memiliki keunggulan tidak menyerap air karena plastik dan 

bisa di daur ulang. Selain di luar bahan ini juga bisa digunakan 
di dalam ruangan. Tidak mudah mengembang bila diletakkan 

di daerah lembab,  warna tidak mudah menyebar, serta 
memiliki umur panjang (tidak memerlukan perawatan). 

4 Keramik 

 
Gambar 103. Keramik  

Sumber : www.verdant.id 

Digunakan untuk bagian dapur. Bahan keramik dipilih karena 
mudah dibersihkan dan tidak mudah retak.  

5 Lantai 
parquet 

dengan motif 
(Herringbone) 

 
Gambar 104. Lantai parquet untuk kamar mandi 

Sumber : www.dekoruma.com 

Dipakai untuk penutup lantai kamar mandi. Bahan penutup ini 
dipilih karena selain mendukung konsep kamar tidur yang 

rustic, juga memiliki kesan mewah tetapi berkonsep alam pada 
kamar mandi. 
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PENUTUP DINDING 

6 WPC Solid 

 
Gambar 105. WPC solid 

Sumber : www.arsitag.com 

Dapat dibentuk lurus atau melengkung. Kayu ini bisa dibuat 
untuk eksterior maupun interior dengan pola kayu. Selain itu 
bahannya dapat di daur ulang sehingga dapat menambah 

kesan alami pada bangunan. dipilih untuk diterapkan di 
bangunan hotel dan sedikit untuk restoran dan spa. 

7 Batu alam 
templek 

 
Gambar 106. Batu alam templek 

Sumber : www.arsitag.com 

Batu templek ini berasal dari pecahan batu yang tidak 
beraturan. Dipilih karena tahan terhadap cuaca maupun jamur 

dan lumut. Dipilih untuk bagian bangunan spa. 

8 Kaca 
tempered 

 
Gambar 107. Piza 4’p restaurant 

Sumber : www.archdaily.com 

Kaca tempered diletakkan di bangunan restoran dan beberapa 
bagian di bangunan hotel dan bangunan umum. Penggunaan 

kaca tempered ini diterapkan karena memiliki kekuatan sampai 
5 kali lipat dari kaca biasa, tidak mudah pecah tetapi saat 
pecah tidak membahayakan karena hanya berupa butiran 

kecil. 
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9 Batu Andesit 

 
Gambar 108. Dinding batu alam andesit 

Sumber : www.dekoruma.com 

Batu alam yang sering digunakan pada bangunan untuk 
eksterior. Batu ini adalah batu dari bekuan lava yang memiliki 

tekstur keras. Warnanya tersedia adalah warna abu yang 
sedikit gelap. Bahan penutup dinding iniakan di pakai di 

bangunan spa. 

PENUTUP PLAFON 

10 Plafon kayu 

 
Gambar 109. Plafon Kayu 

Sumber : www.dekoruma.com 

Plafon kayu akan dipakai pada ruangan ballroom. Selain ingin 
menciptakan kesan megah tetapi elegan, juga ingin 

menciptakan konsep yang sama dengan lingkungan sekitar 
yang masih alami. 

11 Plafon tipe 
baki (tray 
ceiling) 

 
Gambar 110. Plafon baki 

Sumber : www.dekoruma.com 

Jenis plafond ini dibuat denan ketinggian yang berbeda dan 
terkesan lebih luas plafond ini di pakai untuk kamar tidur. 

Untuk bahan plafonya akan menggunakan parquet kayu untuk 
menambah kesan rustic dalam ruangan. 
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12 Plafond Datar 
Konvensional 

 

 
Gambar 111. Plafon datar konvensional 

Sumber : www.dekoruma.com 

Jenis plafon ini dipilih berdasarkan fungsi ruang yaitu ruang 
rapat. Dengan dipakainya plafon ini akan membuat ruang 

berkesan resmi. 

13 Plat datar 
transparan  

 
Gambar 112. Plafon datar transparan 

Sumber : www.dekoruma.com 

Dengan penutup kaca dan penopang kaca adalah baja ringan, 
membuat ruangan terlihat dan terkesan lebih luas. Pemilihan 

konsep plafon ini cocok untuk restoran karena selain 
memperluas ruangan juga menghemat energi buatan pada 

siang hari. 

14 Plafond tipe 
Grid atau 
coffered 

 
Gambar 113. Plafon grid 

Sumber : www.dekoruma.com 

Plafon ini berbentuk persegi dengan bahan kayu. Panel ini 
cocok di pakai pada ruangan sambut yaitu seperti lobby dan 
untuk menambah kesan megah dan mewah terdapat lampu 

gantung. 
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PENUTUP ATAP 

15 Bitumen 

 
Gambar 114. Atap Bitumen 

Sumber : google 

Biasa digunakan untuk atap berstruktur rangka baja ringan 
karena pemasangannya dengan lem atau sekrup ke bagian 

reng atap. 

16 Kaca 
tempered 

 
Gambar 115. Atap kaca 

Sumber : google 

Digunakan pada daerah restoran karena untuk mempererat 
ruangan dengan lingkungan sekitar serta menambah kesan 

luas pada ruangan. 
Tabel 35. Konsep pelingkup 

Sumber : Dokumen Analisis 
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7.6 Konsep Utilitas 

No Alternatif 
Terpilih 

Keterangan 

JARINGAN AIR BERSIH 

1 Jaringan air 
bersih 
pompa dan 
gravitasi. 
Up feed 
dan down 
feed. 

 
 

Gambar 116. Jaringan Air Bersih 

Sumber : google 

Jaringan dari pam lalu masuk ke dalam meteran air. Setelah dari 
meteran air, air bersih akan ditampung di ground reservoir lalu 
baru dipompa ke atas yaitu ke tangki air atas baru di 
distribusikan ke keran – keran menggunakan pengontrol 
tekanan air. 

JARINGAN AIR KOTOR 

2 Jaringan air 
kotor 
menggu 
nakan 
sistem 
gravitasi 

 
Gambar 117. Jaringan Air Kotor ruangan 

Sumber : google 

Gedung dalam hotel resort akan dibagi menjadi 3, begitu juga 
dengan utilitasnya. Dalam skala mikro (gedung) menggunakan 
pembuangan air kotor gravitasi yaitu menggunakan kemiringan 

pipa untuk menyalurkan air kotor ke lantai dasar. 
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Gambar 118. Sketsa Upfeet dan Downfeet 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2019 

Air didapatkan dari sumber mata air lalu ditampung di ground 
tank yang letaknya di kontur paling tinggi. Dari groung tank (A) 
disalurkan ke roof tank bangunan atau roof tank over head (C) 
dan di distirbusikan ke bangunan. setelah itu limbah air akan di 

salurkan ke IPAL. 

 
Gambar 119. IPAL Sistem 

Sumber : Perancangan Bangunan Komersial - Marlina Endy 

Untuk limbah cair dari wastafel, floor drain, urinoir akan diproses 
di IPAL baru akan dialirkan ke pembuangan kota. Untuk limbah 

air dari kotoran padat akan di alirkan ke bioseptictank. Pemilihan 
ipal ini karena tidak instalasinya tidak memakan banyak tempat, 

selalu lancar tidak tersumbat, dan terbuat dari fiberglass 
sehingga mencegah korosi. 

JARINGAN HUJAN 

3 Rain 
harvesting 

 
Gambar 120. Rain harvesting 

Sumber : google 
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Dimulai dari area penampang yang disiapkan untuk menampung 
air hujan yang turun, setelah itu dialirkan ke bak penampungan, 

di saring dan diletakkan pada water tank dengan keadaan air 
yang sudah bersih. Setelah itu jika ingin dipakai pompa akan 

aktif dan air siap digunakan untuk menyirami tanaman. 
INSTALASI AIR KOLAM RENANG HOTEL 

4 Instalasi air 
kolam 
renang 

 
Bagan 12. Proses air pada kolam renang 
Sumber : Hotel engineering & maintenance 

 

Sumber air diambil dari PDAM kemudian ditampung dalam 
Treatment Water Tank (TWT), lalu dengan pompa TWP 

disalurkan ke bak penampungan Balancing Tank (BCT), setelah 
itu disalurkan ke pompa (CP) dan melewati Sand Filter (SF) baru 

hasilnya menuju ke kolam renang. 

JARINGAN LISTRIK 

4 Jaringan 
listrik pln 
dan panel 
surya 

 
Bagan 13. Jaringan listrik 

Sumber : Dokumen Pribadi 

Sumber listrik berasal dari dua sumber yaitu panel surya dan pln 
yang masing – masing prosesnya bertemu di bagian automatic 
switch transfer dan berakhir di panel control utama dan panel 

control pembagi tiap ruang. 
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PENANGKAL PETIR 

5 Penangkal 
petir 

 
Gambar 121. sistem penangkal petir ese 

Sumber : www.mitraelektrikal.com 

Model ESE atau early streamer emission cara kerjanya adalah 
menyalurkan petir dengan penembakan ion dalam jumlah besar 

saat alat sudah mendeteksi ada petir yang akan menyambar.  

PEMADAM KEBAKARAN 
6 Fire 

extenghuiser 

 
Gambar 122. Fire extenguisher 

Sumber : google 

Pemadam kebakaran ini dapat mengatasi api dengan jarak 20 – 
25 meter. 

7 Smoke 
detector 

 
Gambar 123. Smoke detector 

Sumber : google 

Merupakan alat yang mendeteksi asap. Jika ada asap yang 
terdeteksi maka alat tersebut akan menimbulkan bunyi yang 

keras semacam alaram. 

8 Hydrant 

 
Gambar 124. Hydrant 

Sumber : google 

Berada di luar ruangan. Hydrant memiliki jarak jangkau 
sepanjang 20 – 30 meter. 
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Gambar 125. Selang rubber hydrant 

Sumber : google 

Lubang air hanya dapat disalurkan satu selang dengan ukuran 
katup pembuka 4” untuk 2 lubang dan diameter 6” untuk 3 

lubang mampu mengalirkan samapi 950 liter/menit per lubang. 

9 Sprinkler 

 
Gambar 126. Sprinkler 

Sumber : google 

Sprinkler dipadukan dengan smoke detector yaitu aktif jika suhu 
dari panas api mencapai 68C.  

 

PEMBUANGAN SAMPAH 
10 Shaft 

sampah 

 
Gambar 127. Shaft sampah 

Sumber : google 

Shaft sampah adalah tempat khusus untuk membuang sampah 
tanpa harus turun ke lantai dasar untuk membuang sampah. 

Trash chute atau tempat khusus berbentuk pipa untuk 
membuang sampah terletak di satu tempat tersembunyi di mana 

sampah yang masuk ke dalam sana langsung turun ke bak 
sampah dan akhirnya dari bak sampah baru akan dipilah 
berdasarkan sampah basah atau kering (trio system) oleh 

petugas untuk dibawa menggunakan trek sampah. 
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Gambar 128. 3d shaft sampah 
Sumber : www.kompasiana.com 

 

HEATING WATER SYSTEM 
11 Water hitter 

 
Gambar 129. water hitter 

Sumber : google 

Pemanas air ini berfungsi untuk menghangatkan air agar bisa 
langsung dipakai oleh pemakai. 

TRANSPORTASI VERTIKAL 
12 Lift 

 
Gambar 130. lift penumpang 

Sumber : google 

Elevator merupakan transportasi simpel dimana bisa berpindah 
dari lantai ke lantai dengan beberapa detik saja. Elevator ini 

bermacam – macam tergantung dari kapasitasnya. 
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KEAMANAN 
13 CCTV 

 
Gambar 131. CCTV outdoor 

Sumber : google 

Jenis cctv ini digunakan di lokasi tempat parkir, dan gerbang 
masuk serta tempat yang termasuk outdoor. 

 
Gambar 132. CCTV indoor 

Sumber : google 

Jenis cctv bundar ini berada di dalam ruangan dan terletak di 
setiap sudut ruangan yang memungkinkan adanya aktivitas 

umum seperti kantor, loby, restoran dan lain sebagainya. Selain 
itu juga camera ini di rancang dapat dikendalikan dari ruang 

kendali untuk memperbesar dan memperkecil jangkauan 
penglihatan. 

PENCAHAYAAN 

14 Lampu down 
light, lampu 
chandelier, 
lampu up 
light, lampu 
tembok, dan 
lampu spot. 

 
Gambar 133. Hanging Light 

Sumber : google 

Jenis lampu hanging lamp dapat digunakan untuk kamar tidur 
dan entrance. Selain ruang itu jenis lampu ini digunakan untuk 

restoran. 

 
Gambar 134. Hanging lamp hiasan 

Sumber : google 

Lampu down light hias ini dapat dipakai di restoran untuk 
menunjang konsep restoran dengan warna hitam dan coklatnya. 

Umumnya digunakan untuk aktivitas yang membutuhkan 
pencahayaan cukup. 
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Gambar 135. Chandelier 

Sumber : google 

Chandelier adalah jenis lampu hias yang diletakkan di lobby 
utama selain kegunaannya untuk lampu dan hiasan, chandelier 

juga digunakan untuk point of interest dari suatu ruang. 
Kemungkinan ruang selain lobby adalah ballroom. 

 
Gambar 136. Up light 

Sumber : google 

Jenis lampu uplight digunakan untuk lampu hiasan untuk 
menerangi suatu sudut atau mungkin obyek.  

 
Gambar 137. Wall Lamp 

Sumber : google 

Lampu temok atau wall lamp ini berfungsi untuk hiasan tembok 
agar tembok ruangan dan sudut ruangan terlihat terang dan 

luas. Serta mendukung adanya kesan mewah pada suatu ruang. 

 
Gambar 138. Down light 

Sumber : google 

Down light dapat digunakan disetiap ruang dan dapat 
disesuaikan watt nya tergantung kebutuhan, aktivitas dan fungsi 
ruang.  Bentuknya yang bundar dapat mencakup luasan yang 
cukup luas untuk sebuah lampu dan tergantung dari watt atau 

kekuatan lampunya. 
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Gambar 139. Spot light 

Sumber : google 

Spot light adalah jenis lampu yang di gunakan untuk menerangi 
suatu obyek agar obyek tersebut punya point of interest 

sehingga orang lebih fokus melihatnya.  

PENGHAWAAN BUATAN 
15 Samsung 

360 Cassete 

 
Gambar 140. AC 360 Cassete by Samsung 

Sumber : news.samsung.com 

Jenis AC kaset ini dipilih karena memiliki keunggulan yakni 
mengarahkan udara dingin secara 360 melingkar dan merata. 

Satu outdoor bisa menampung sampai enam buah indoor 
dengan cakupan ruang yang cukup luas. 

Tabel 36. Konsep utilitas 

Sumber : Dokumen Analisis 

7.7 Konsep Teknologi 

No Alternatif 
Terpilih 

Keterangan 

1 Metal 
detector 

 
Gambar 141 . Metal Detector 

Sumber : google 

Metal detector untuk keamanan setiap pintu masuk. 

2 Touch 
information  

 
Gambar 142 . Touch information 

Sumber : google 

Software pembantu untuk restoran, dengan bentuk touch 
screen tentang pendataan meja dan pesanan tiap meja. 

Tabel 37. Konsep teknologi 

Sumber : Dokumen Analisis 
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7.8 Konsep Aksesibilitas 

Lokasi yang dipilih merupakan termasuk di wilayah lerengan gunung yang 

aksesibilitas kawasannya hanya berupa jalan aspal selebar kurang lebih 5 meter 

dengan belokan yang tergolong sulit dilewati untuk kendaraan besar.  

    

Gambar 143. Tikungan ke arah lokasi 

Sumber : Dokumen Analisis 

Karena Hotel resort diprediksi akan kedatangan  transportasi jenis bis 

sehingga tidak memungkinkan untuk naik ke lokasi hotel resort maka akan 

disediakan kantong parkir yang berada tidak jauh dari kawasan dan setelah itu 

pengunjung akan naik mobil yang disediakan oleh Hotel Resort menuju lokasi.  

        

Gambar 144 . Kantong Parkir 

Sumber : Google map 

 

SITE 
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7.9 Tahap Proses Perancangan 

Masalah Desain Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 

Bagaimana 
menciptakan 
relasi yang baik 
antara bangunan 
dengan 
lingkungan yang 
berupa tanah 
berkontur? 

Fisik 
bangunan 

Mengidentifikasi 
tentang 
topografi tapak, 
dan jenis tanah 
tapak. 

Mencari 
referensi 
tentang struktur 
apa saja yang 
dapat 
diterapkan di 
lerengan 
gunung. 

Menerapkan ke 
bangunan 
struktur yang 
dipilih dan 
dirasa tepat 
untuk bangunan 
hotel resort di 
lerengan. 

Bagaimana 
menerapkan 
konsep Neo 
Vernakular pada 
bangunan? 

 

Tampilan 
fisik dan 
keruangan 

Mengidentifikasi 
budaya di 
sekitar tapak 
dan bangunan 
eksisting di 
sekitar tapak. 

Mencari 
referensi 
tentang 
kebudayaan 
setempat dan 
mencari 
referensi karya 
yang 
merupakan 
bangunan neo 
vernakular. 

Menerapkan ke 
bangunan 
antara 
kebudayaan 
dengan unsur 
modern yang 
baru. 

Bagaimana 
menerapkan 
bahan ekologis 
ramah 
lingkungan pada 
bangunan? 

Teknologi 
bangunan 

Mengidentifikasi 
jenis fasilitas 
yang termasuk  
fasilitas yang 
memanfaatkan 
energi alam. 

Mencari 
referensi 
tentang 
teknologi. 

Menerapkan 
fasilitas yang 
cocok dan yang 
diperlukan di 
suatu bangunan 
dengan fungsi 
hotel resort di 
pegunungan. 

Tabel 38. Tahap Proses Perancangan 

Sumber : Analisis Pribadi, 2019


