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BAB V  

PENDEKATAN DAN LANDASAN PERANCANGAN 

 

A. Penetapan Pendekatan Perancangan  

Tema didalam resort ini ditetapkan berdasarkan kebutuhan didalam 

bangunan yaitu Penggunaan material alam yang menampilkan lokalitas dan ramah 

lingkungan hal ini berkaitan dengan Arsitektur organik dimana penerapannya 

berkaitan dengan material dan tempat resort di Ngablak yang berada di daerah 

lerengan merbabu, untuk tidak merubah keasrian tersebut diperlukan desain yang 

menyatu dengan alam, apalagi pada daerah Ngablak memiliki tanah berkontur 

sehingga diperlukan penyelesaian terhadap kontur ini, agar bangunan dapat 

menyatu dengan alam penggunaan material alam yang ada menjadi pendekatan 

utama, dan pemiihan material yang akan digunakan adalah bambu.  

Potensi bambu pada sekitar tapak cukup besar, dengan pencarian material 

bambu yang cukup mudah dan budidayanya yang cepat, hal ini sangat dekat 

dengan penerapan Arsitektur organik yang menyatu dengan alam, pengunjung 

dalam resort juga diharapkan dapat menikmati suasana didalam resort. 
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Diagram  12 Penentuan tema desain dan pendekatan 

Sumber : Data Pribadi 

B. Bioklimatik Desain  

 Desain yang merespon terhadap lokasi alam, untuk alam di Indonesia yang 

beriklim tropis diberikan respon dengan menyediakan cross ventilation untuk 

kenyamanan didalam bangunan, Tumbuhan yang ada juga ada disekitar tapak 

juga dapat dimanfaatkan tidak hanya sebagai penghias tetapi memiliki fungsi 

didalam desain (menyerap CO2 dan melepas O2).  

C. Penerapan Bamboo Design 

 Bambu merupakan material yang dapat di daur ulang dan juga dapat 

dimanfaatkan dengan baik, selain itu berkaitan dengan Arsitektur organik dimana 

material memang menyatu dengan alam, dan juga merupakan lokalitas pada 

wilayah setempat,  

 Selain itu bambu juga memberikan karakteristik didalam resort sehingga 

keaslian dari desain dapat terlihat, didalam material bambu tidak hanya diterapkan 

didalam material tetapi tumbuhan bambu juga dapat dibudidayakan untuk wilayah 

tanah yang berkontur di Ngablak, dengan tujuan untuk menghindari longsor.  

D. Penetapan Konsep Perencanaan Sebagai Landasan 

1. Resort akan menerapkan material bangunan yang ramah terhadap 

lingkungan dan tidak merusak yaitu penggunaan material bambu yang 

akan menjadi karakteristik didalam resort,selain itu hal ini berkaitan dengan 

arsitektur organik material dapat dikatakan hemat energi dan menyatu 

dengan alam sekitar, selain itu didalam daerah citrosono penerapan 

material ini termasuk kedalam kekayaan material setempat (lokalitas 

setempat).  
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2. Resort tidak hanya berdiri di atas tapak tetapi juga menyatu dengan 

keadaan alam sekitar diperlukan pemahaman terhadap lokasi untuk 

menciptakan kesatuan yang ada didalam resort.  

5.1  Landasan Perancangan Tata Ruang Tapak  

Fungsi bangunan yang akan digunakan adalah resort, penataan tapak 

menjadi penting dikarenakan penggunaan landsekap didalam resort termasuk 

besar, dan berada didaerah perbukitan, pemisahan antar ruang menjadi 

pertimbangan penting didalam lansekap untuk membedakan lokasi yang 

membutuhkan suasana yang sepi dan daerah yang digunakan sebagai rekreasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 Penempatan ruang pada area penginapan di letakan dilokasi dengan 

ketinggian tertinggi sehingga mendapatkan view terbaik, view yang mengarah ke 

selatan dengan pemandangan bukit dan juga gunung, diarea penginapan yang 

merupakan area yang membutuhkan privacy diletakan diarea tertinggi agar 

Privacy tidak terganggu, hal ini agar pengunjung yang menginap dapat menikmati 

keindahan alam yang ada didalam resort untuk area yang tidak mendapat view 
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 Lansekap berperan penting dalam pemisah ruangan penginapan dengan 

ruang publik untuk pengunjung, Pemisah bertujuan untuk membuat pengunjung 

mengerti perpindahan antara lokasi publik dengan private.  

 Pada area parkir diletakan dilokasi dekat dengan pintu masuk, selain itu 

penempatan lokasi parkir juga di karenakan kontur yang landai.  

5.2  Landasan Perancangan Tata Ruang Bangunan  

 Didalam resort diusahakan dapat memberikan sirkulasi yang mudah 

sehingga pengunjung dapat mengerti tata letak yang berada disekitar resort, 

diharapkan bahkan pengunjung yang baru pertama kali datang dapat mengerti 

penataan ruang yang ada, didalam resort menggunakan 2 pola organisasi ruang, 

yaitu Linier dan radial.  

 Pemilihan organisasi ruang linier diterapkan pada area penginapan, hal ini 

agar setiap pengunjung yang menginap dapat menikmati pemandangan yang 

sama yaitu area yang mendapat view terbaik, untuk organisasi radial diletakan 

pada area publik dimana terdapat banyak fasiltas umum sehingga pengunjung 

dapat menikmati sarana didalam resort.  

 

 

 

 

 

 

Gambar  47 Organisasi linier dan contoh penataan bangunan dengan lansekap 

Sumber: Dokumen pribadi 

 Dikarenakan bangunan yang kompleks terdapat fasilitas yang berada di 

dalam bangunan, tetapi juga berada di luar bangunan, bangunan resort bertujuan 

Bentuk Linier 

Bentuk radial 
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untuk pariwisatawan, sehingga pada bagian Penginapan yaitu cottage memiliki 

teras yang menjadi transisi antara ruang indoor dan outdoor.  

 Dapat juga menggunakan pergola dan canopy yang juga memiliki fungsi 

sebagai sunshading sehingga dapat dilakukan kegiatan di bawah kanopi ini, dan 

hal ini memberikan penjelasan ruang indoor dan outdoor.  

5.2.1   Konsep Ruang dan penghawaan 

Ruang yang utama dari Resort ini adalah penggunaan ruang untuk 

menginap yaitu Cottage yang ada, sehingga suatu kamar tidur seharusnya mampu 

memberikan rasa nyaman untuk tamu beristirahat dan bersantai dari kesibukan 

yang dihadapi, hal ini dapat diterapkan dengan menempatan ruangan yang dekat 

dengan view yang bagus sehingga suasana didalam ruangan menjadi nyaman.  

Selain itu didalam Resort yang berlokasi dekat dengan gunung udara yang 

ada masih asri dan sejuk, hal ini dapat dimanfaatkan dengan memanfaatkan 

sirkulasi udara dari alam sekitar, selain itu pemanfaatan pencahayaan alami juga 

dapat diterapkan dengan memberikan bukaan yang mencukupi, bukaan mengarah 

ke utara di karenakan udara mengalir dari suhu rendah ke suhu tinggi, arah utara 

merupakan arah titik tertinggi dari tapak. Didalamnya di berikan tanaman sebagai 

filter terhadap udara.  

Material yang akan digunakan didalam resort merupakan bambu, bambu 

sendiri dapat di gunakan sebagai struktur pada bangunan tetapi memiliki rongga 

pada bagian batangnya, sehingga udara yang masuk tidak hanya pada bukaan 

tetapi juga pada dinding bambu, di berikan juga filter untuk mengurangi angin 

kencang yang masuk ke dalam ruangan.  
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Gambar  48 Suasana kamar menggunakan material alam & Cross Vantilation pada 
kamar 

Sumber : Ibuku.com  

5.3 Landasan Perancangan Bentuk Bangunan  

 Bentuk bangunan yang akan diterapakan pada resort ini menggunakan 

pendekatan Arsitektur Organik yaitu dengan memanfaatkan material alam yang 

ada dan juga menyatu dengan alam sekitar, Penggunaan material yang akan 

digunakan adalah bambu, Bambu dapat diperoleh dengan mudah di sekitar 

Ngablak, di lokasi sekitar ngablak juga terdapat beberapa jenis bambu seperti 

bambu apus dan juga bambu petung, Salah satu bangunan yang dapat menyatu 

dengan alam yaitu Sharma Springs karya dari Arsitek John Hardy dan timnya yang 

bernama IBUKU.  

Salah satu karya lain yang sangat jelas menyatu dengan alam sekitar 

adalah Falling Water karya Arsitek Frank Lloyd Wright 

 

 

 

Gambar  49 Sharma Springs Bali dan Faling water 
Sumber ; https://franklloydwright.org/site/fallingwater/ dan ibuku,com  

Berkaitan dengan lokasi yang berada di Ngablak dan dekat dengan desa 

Pagergunung bangunan resort juga mencerminkan suasana didalam desa, 

dengan memanfaatkan potensi alam sekitar, selain itu bentuk pada bangunan 

bambu sendiri dapat menyesuaikan iklim yang berada diIndonesia sehingga 

bentuk atap harus menyesuaikan dengan cuaca, seperti respon atap terhadap 

https://franklloydwright.org/site/fallingwater/
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arah matahari, pada arah barat bentuk atap akan melindungi sisi dalam bangunan, 

sehingga cahaya panas matahari tidak masuk ke dalam bangunan.   

 

Gambar  50 Bentuk bambu 

Sumber : Pinterest.com  

 Pada gambar di atas merupakan penerapan bentuk bambu yang merespon 

terhadap iklim, dimana atap sendiri berfungsi untuk menahan cahaya matahari 

pada bagian yang terkena matahari secara langsung (sisi timur dan barat), 

keadaan bambu yang lentur mendapat keunggulan dalam segitu bentuk juga, 

selain itu bambu juga dapat di gunakan sebagai Secondary wall yang akan 

menahan panas masuk ke dalam ruangan 

Penggunaan bambu juga dapat di gabungkan dengan penggunaan 

material lain seperti penggunaan kaca yang akan memberikan pencahayaan alami 

di dalam ruangan,material alam lain juga dapat dimasukan untuk menambah kesa 

alam pada bangunan.  

 

 

 

 

 

Gambar  51 penerapan bambu dengan campuran material lain 

Sumber : Pinterest.com  

pemahaman tentang pemasangan bambu harus di perhatikan, dan juga 

penempatan bambu dalam konstruksi, tingkat pada bangunan juga menuntut 
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berdasarkan KLB yaitu 2 lantai, penggunaan konstruksi bambu yang mencapai 2 

lantai dapat diterapkan, penerapan bangunan 2 lantai menggunakan bambu 

memerlukan sistem konstruksi yang tepat, bambu yang memiliki diameter kecil 

tidak hanya bisa menggunakan 1 bambu, pastinya memerlukan beberapa 

gabungan bambu menjadi 1, dan untuk bangunan berlantai 2 jarak antar kolom 

menjadi perhatian yang penting, agar balok bambu juga tidak melengkung. 

 

 

 

 

Gambar  52 Bentuk konstruksi bambu 

Sumber : (Liese, 2003) dan pinterest.com 

Bentuk pada atap juga berkaitan dengan menerapan solar water heater, sehingga 

kemiringan pada atap dan penerapannya harus di perhatikan, kemiringan max 

adalah 60 derajat.  

5.4  Landasan Perancangan Wajah Bangunan   

Tampilan wajah bangunan yang berada didalam tapak mengacu kepada 

fungsi bangunan yaitu rural resort, dimana tampilan tiap bangunannya terasa 

nyaman, tetapi memiliki nuansa yang berada disekitar.  

Tampilan dari resort juga memberikan identitas pada bangunan, sehingga 

pengunjung juga mengetahui fungsi dari bangunan, untuk wajah bangunan 

pastinya mencerminkan keindahan bambu yang akan menjadi karakteristik resort. 
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;  

 

Gambar  53 Cottage bambu 
Sumber : www.alibaba.com/product-detail/Bamboo-Cottages_50031298922.html 

Wajah bangunan juga menentukan akses dari bangunan, dan dengan 

melihat wajah bangunan fungsi bangunan juga terlihat, material bambu yang 

menjadi karakterisitik juga terlihat, wajah bangunan juga berdasarkan orientasi 

bangunan, dikarenakan arah bangunan akan mengarah ke Selatan, sehingga 

dapat diberikan bukaan pada bangunan, selain itu wajah bangunan juga 

berpengaruh terhadap arah matahari, bagian yang terkena panas matahari akan 

diberikan penutup, bentuk elastis bambu akan mempermudah dalam 

pengerjaannya.  

5.5. Landasan Perancangan Struktur Bangunan 

Untuk konsep struktur didalam bangunan terdiri dari 3 bagian yaitu whole 

struktur, substruktur dan upper struktur, dan berikut konsep yang akan digunakan  

A. Upper Structure (Struktur atas)  

Untuk struktur bagian atas bangunan menggunakan konstruksi bambu, 

material bambu yang dapat digunakan seperti bambu apus, pada 

pemasangan bambu ini akan menggunakan metode pemasangan dengan 

plat, plat baja yang akan menjadi sambungan dan menggunakan mur baut, 

dapat juga menggunakan asdral.  

Metode yang diterapkan juga dapat menggunakan bambu tali sebagai 

pengikat pada bangunan.  
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 (A)   (B)  

Gambar  54 (A) Pemasangan menggunakan tali bambu ; (B) Pemasangan dengan Palt 
Baja 

Sumber : Dokumen pribadi 

B. Mid- Structure (Struktur Tengah) 

Untuk Resort ini menggunakan struktur rangka, struktur rangka memiliki 

tingkat flexibilitas yang tinggi dan bisa menyesuaikan didalam ruangan, dan 

untuk resort akan menggunakan material bambu sebagai material 

strukturnya.  

 

  

 

 

Gambar  55 Struktur rangka dengan menggunakan bambu 

Sumber : Dokumen pribadi 

Kolom yang digunakan juga menggunaka material bambu, terdapat 

beberapa alternatif dalam penerapan kolom didalam resort bambu, kolom 

dapat menggunakan bambu yang digunakan menjadi 1 penggunaan 

bambu yang biasa di gunakan adalah bambu apus, semakin kecil diameter 

bambu semakin di butuhkan banyak bambu untuk di gunakan sebagai 

konstruksi, untuk kontruksi ini dapat lebih bervariasi dengan bentuk, tetapi 

membutuhkan lebih banyak bambu.  

Untuk alternatif lain menggunakan 1 bambu yang memiliki diameter yang 

besar salah satu jenis bambunya adalah bambu petung yang memiliki 
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diameter paling tidak 10-15 cm, terdapat kelemahan untuk penggunaan 

bambu ini dikarenakan konstruksinya yang kaku.  

C. Sub-structure (Struktur bawah) 

Didalam sub-struktur ini menggunakan penerapa pondasi batu kali, 

,didalam penerapan pondasi terhadap bambu lebih banyak menggunakan 

pondasi panggung, hal ini dikarenakan bambu yang tidak tahan terhadap 

serangga dan juga menghindari dari air. 

Bambu sendiri tidak masuk ke dalam tanah, hal ini akan berpengaruh 

kepada air tanah yang akan membuat bambu menjadi rentan dan rusak, 

selain itu bambu bila ingin diletakan pada bagian pondasi harus dekat 

dengan buku.  

 

 

 

 

Gambar  56 Pondasi Panggung pada bambu 

Sumber: dokumen pribadi 

Selain itu dikarenakan tanahnya yang berkontur dan ketinggian kontur 

cukup tinggi diperlukan talud agar tanah tidak longsor, talud / retaining wall 

menggunakan batu kali penggunaan retaining wall dapat di bentuk menjadi 

fungsi yang lain.  

 

 

 

Gambar  57 Talud 

Sumber : yusridimappeasse.com 
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5.6  Landasan Perancangan Konstruksi Bangunan  

Bahan bangunan diterapkan pada eksteror dan interior bangunan, bahan 

material eksterior yaitu penutup atap, dinding dan material bukaan sementara 

untuk bagian pada interior berupa penggunaan Plafon dan penutup lantai, material 

yang akan digunakan untik pelingkup ini yaitu :  

5.6.1  Konstruksi Atap  

Penutup atap pada bangunan menyediakan beberapa alternatif, salah 

satunya menggunakan bambu, yaitu bambu yang dipotong sehingga berbentuk 

bilah bambu.  

 

 

 

Gambar  58 Penerapan Atap Bambu 

Sumber : https://fauzichaniago.blogspot.com/2016/01/atraksi-seni-dalam-ruang-
bambu.html 

Pemasangan bambu atap memilki beberapa kriteria yaitu bambu tiles, 

bambu shingles dan bamboo mats, bambu tiles umumnya metode 

pemasangannya sama dengan metode pemasangan genteng, kemudian bambu 

shingles merupakan potongan dari bilah bambu dengan panjang 4-6 cm dan lebar 

3-4 cm, teknik pemasangan ini tergolong sederana, untuk bambu mats berupa 

lembaran yang biasa diproduksi pabrik  

 (A) (B) (C) 

Gambar  59 (A) Bambu tiles ; (B) bambu shingles ; (C) Bambu Mats 

Sumber : (Katarzyna, 2013) 
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 Untuk alternatif lain dapat menggunakan alang-alang sintetis yang 

juga dapat menciptakan suasana alami pada Resort, alang-alang ini memiliki 

ketahanan terhadap kebakaran dan lebih kuat dari alang-alang yang asli.  

 Untuk Pemasangan penutup atap dapat menggunakan tali selain itu 

juga dapat menggunakan mur baut/ paku, untuk penggunaan paku sendiri 

diletakan dekat dengan buku sehingga tidak terjadi keretakan pada bambu.  

 

 

 

 

Gambar  60 Pemasangan atap bambu dengan bambu 

Sumber : Dokumen pribadi 

Berdasarkan studi preseden pembentukan konstruksi atap memiliki bentuk 

yang kaku dan juga elastis yaitu yang menggunakan bentuk lengkung yang cukup 

tinggi. 

Bentuk pada bambu untuk konstruksi atap akan berpengaruh terhadap 

penggunaan utilitas khusus yaitu solar water heater, peletakannya sendiri pada 

bagian cottage untuk area menginap, sehingga konstruksi atap dan kemiringan 

harus di perhatikan untuk pemasangan solar water heater.   

5.6.2  Konstruksi dinding  

Penggunaan bambu sendiri juga diterapkan pada pelingkup pada 

bangunan :  

A. Dinding bambu 

Dinding bambu dapat diterapkan beberapa metode yaitu dengan 

menggunakan anyaman bambu atau dapat juga menggunakan batang 

bambu yan di susun menjadi 1 kemudian membentuk tembok.  
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Dinding bambu di terapkan didalam ruangan indoor, sebisa mungkin 

dinding tidak terkena keadaan alam luar dengan memberikan tritisan atap 

untuk melindungi dinding.  

B. Dinding bambu plester 

Penerapan dinding bambu plester dengan menempelkan plesteran 

terhadap dinding bambu, bambu juga dapat berperan sebagai tulangan.  

Penerapan dinding bambu ini dapat didalam ruangan (interior) dan juga 

dapat diluar ruangan (exterior).  

C. Dinding Batu Alam 

Dinding juga menciptakan suasana alami didalam resort, dinding batu 

dapat diterapak dengan pemasangan batu belah yang tipis, tetapi bisa juga 

menggunakan batu kali yang juga menjadi kekuatan pada struktur, dinding 

ini juga diterapkan pada daerah yang terpapar cahaya panas di siang hari, 

sehingga ruangan terlindungi dari panas. 

 

 

 

 (A) (B) (C) 

Gambar  61 (A) dinding bambu ; (B) Dinding bata expose ; (C) Dinding batu alam 
Sumber : Gambar google 

5.6.3  Konstruksi lantai  

A. Lantai Bambu  

Penggunaan bambu menggunakan bambu bilah dari bambu apus, 

pemasangan lantai dapat menggunakan paku, dengan rangka bambu yang 

dapat menggunakan bambu apus.  
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Penerapan lantai bambu digunakan didalam bangunan (indoor) yang tidak 

terpapar keadaan luar sekitar, hal ini di karenakan bambu tidak tahan bila 

terkena panas dan air secara bergantian terus menerus.  

 

 

 

Gambar  62 Lantai Bambu 

Sumber : dokumen pribadi 

B. Lantai Plester 

Penggunaan lantai plesteran diterapkan pada resort ini, pengerjaan lantai 

plester ini mudah, untuk kualitas pada lantai sendiri juga memerhatikan 

mutu dari beton yang akan digunakan sebagai plesteran, untuk lantai juga 

dapat diberikan lapisan epoxy.  

Lantai plester akan digunakan pada bagian luar bangunan yaitu pada 

bagian teras pada bangunan, selain itu lantai plester juga dapat digabung 

dengan batu alam.  

C. Lantai Keramik kasar 

Penerapan lantai ini akan diterapkan pada kamar mandi, keramik yang 

digunakan memiliki textur yang kasar sehingga tidak licin ketika berjalan 

didalam kamar mandi.  

D. Lantai Paving / Grass block 

Penerapan Paving ini akan diterapkan pada bagian luar bangunan, dapat 

menggunakan paving yang dapat meresap air, tetapi juga dapat 

menggunakan grass block dimana terdapat tumbuhan pada bagian lantai 

luar.   
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 (A) (B) (C) (D) 

Gambar  63 (A) Lantai kayu ; (B) Lantai beton ; (C) Lantai keramik ; (D) Lantai Grass 
block 

Sumber : https:// tambang/kayu/lantai-kayu/ 

E. Pemisahan antar lantai 

Penerapan lantai di dalam bangunan, untuk penerapan lantai berupa 

bambu dan lantai keramik di bedakan berdasarkan fungsinya, lantai bambu 

dapat digunakan di dalam bangunan yang tidak terkena air hujan dan 

matahari secara langsung, Sementara untuk lantai keramik di tempatkan 

pada bagian kamar mandi dan lantai plester pada bagian teras ruangan.  

 

 

 

 

 

5.6.4 Konstruksi Plafon 

A. Plafon Bambu  

Plafond yang akan digunakan menggunakan material bambu juga, plafon 

dapat berbentuk anyaman dapat juga menggunakan rangka atap, untuk 

plafond pada bambu diberikan lapisan berupa healty wood, hal ini 

dikarenakan untuk meredam panas yang ada pada bangunan.  

B. Plafon triplek  

Grass Block (area taman)  

Lantai plester (teras) 

Lantai keramik kasar (Kamar mandi) 

Lantai bambu (dalam ruangan)  
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Pemanfaatan Plafon triplek pada resort ini akan diterapkan pada bangunan 

pengelola, seperti pada penerapan kantor, dapat juga diterapkan pada 

bagian kamar mandi.  

 

 

 
 (A) (B) 

Gambar  64 (A) Plafon bambu ; (B) Plafon triplek 
Sumber: https://www.rumahkuunik.com/2017/07/desain-plafon-bambu-modern.html 

5.6.5  Konstruksi pada bukaan bangunan  

A. Jendela Kusen Alumunium  

Pemilihan kusen alumunium ini lebih baik dari penggunaan material kusen 

kayu, dikarenakan biayanya yang murah dan juga tahan terhadap api, hal 

ini juga dapat di kombinasikan dengan bangunan yang menggunakan 

konstruksi bambu ini, berdasarkan studi preseden yang berada di dancing 

mountain house salatiga penggabungan antara bambu dengan kusen 

alumunium menjadi keunikan tersendiri, selain itu alumunium dapat 

digunakan dengan berbagai variasi yang sama dengan bambu yang juga 

memiliki berbagai variasi.  

B. Jendela Kusen menggunakan Bambu  

Pada penerapan kusen dengan bambu akan menambah estetika pada 

bangunan, dan juga untuk bentuik dari jendela dapat dimodifikasi, 

penerapan kusen sendiri dengan memotong bila bambu kemudian 

memasang kaca menggunakan sealant.  
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 (A)       (B) 

Gambar  65 (A) Kusen alumunium ; (B) Kusen bambu 

Sumber : Dokumen pribadi 

5.7  Landasan Perancangan Sistem Bangunan   

5.7.1  Sistem Pencahayaan Alami  

A. Pencahayaan Alami 

Pencahayaan alami menggunakan bukaan dari roster dan juga jendela 

pada ruangan 

B. Pencahayaan buatan 

Penggunaan lampu pada resort akan lebih banyak menggunakan lampu 

LED dikarenakan lampu ini memberikan penerangan yang maximal tetapu 

mengkonsumsi watt yang sedikit, lampu LED di jual pada variasi tertentu, 

dan tidak menghasilkan panas didalam ruangan 

5.7.2  Sistem Jaringan listrik 

Didalam resort menggunakan 3 sumber tenaga listrik yaitu dengan 

menggunakan PLN, dan juga genset, alur distribusi listrik akan dibagikan menurut 

kebutuhan seperti pada stop kontak, penerangan dan peralatan pada bangunan 

lainnya.  

Bila terjadi kesalahan maka aliran listrik akan langsung di sambung dengan 

genset.  

 

 

 

Diagram  13 Sistem jaringan listrik 

Sumber : Dokumen pribadi 
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5.7.3  Sistem Keamanan CCTV  

CCTV ditempatkan pada lokasi yang rawan terhadap tindak kriminalm 

sehingga terdapat bukti juga bila terjadi hal yang tidak diinginkan, pengawasan 

dilakukan pada ruang CCTV.  

5.7.4  Sistem Air Kotor 

Untuk limbah yang berada didalam resort terdapat limbah cair dan juga 

padat, pengolahan dilakukan pada bak kontrol terlebih dahulu dan juga melewati 

sistem pengolahan limbah (IPAL), kemudian di buang ke septictank  

Diagram  14 Sistem pengolaham limbah air kotor 

Sumber : Analisa pribadi 

 

 

 

5.7.5  Sistem Kebakaran - Gas Cair Hallon Free (APAR) 

Pada Resort dikarenakan terpisah dari menjadi beberapa bangunan 

digunakan sistem pemadam kebakaran dengan menggunakan APAR,Hidran dan 

Smoke detector pada bangunan serba guna. 

5.7.6  Sistem Transportasi – Golf Car 

Di dalam tapak memiliki luasan yang cukup besar sehingga bagi pengunjug 

yang ingin menginap dan membawa banyak barang bawaan akan menyulitkan, 

sehingga diperlukan alat transportasi yang menghubungkan area recepsionis 

dengan area penginapan. Oleh karena itu diperlukan golf car yang berfungsi untuk 

mengantar jemput wisatawan yang datang.  
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