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BAB V. PENDEKATAN DAN LANDASAN PERANCANGAN 

5.  

5.1. Landasan Perancangan Tata Ruang Tapak 

5.1.1. Konsep Penataan Ruang 

Konsep penataan ruang pada perencanaan Hotel Resort di Kawasan 

Baturaden ini, direncanakan menggunakan pola organisasi radial dengan 

orientasi beberapa bangunan berbentuk linier namun masih mengelilingi dari 

bangunan utama yang menjadi pusatnya. Pola organisasi ruang yang 

berbentuk radial ini nantinya tidaklah simetris, namun mengikuti bentuk dari 

kontur atau gradasi lahan yang ada. 

Untuk peletakan bangunan nantinya akan disesuaikan dengan tingkat 

privasinya masing-masing, seperti bangunan utama dengan tingkat privasi 

rendah diletakan di tengah dan terbuka, serta diberi jalur akses yang terbuka 

agar mudah dicapai. Sedangkan bangunan semi privat-privat diletakan 

mengitari bangunan utama dan cenderung tertutup dan diberi akses 

sewajarnya. 

Organisasi ruang pada bagian penginapan (cottage), restaurant dan 

cafe direncanakan menggunakan sistem yang meniru pergerakan dari 

sebuah bunga yang meliuk yang arah hadapnya mengarah ke inti bunga, 

sedangkan pada spotview dan playground di Hotel Resort ini yang menjadi 

pusat adalah view yang berada di arah selatan dan barat tapak.  

 

5.1.2. Konsep Sirkulasi 

Alur sirkulasi direncanakan dengan jelas dan efisien, agar user 

mengerti dan mudah untuk memahami alur dalam Hotel Resort, serta 

dibedakan mana jalur pejalan kaki dan kendaraan. Segala bangunan di Hotel 

Resort direncanakan diberi akses pejalan kaki agar mudah dilalui. 
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Untuk material pedestrian menggunakan material batu alam bertekstur 

agar tidak licin dan nyaman digunakan, karena kondisi kawasan tapak yang 

sering berembun dan sering hujan. Untuk material perkerasan pada jalur 

kendaraan dan area parkir menggunakan material pavin dan grass block 

agar penyerapan air hujan tetap berjalan dengan baik.  

5.1.3. Konsep Aksesibilitas 

Perencanaan sirkulasi dibuat dengan memperhatikan aspek-aspek 

bangunan agar pengguna tidak kebingungan dan sirkulasi akan lebih efisien. 

Akses untuk penyandang disabilitas menggunakan ramp sesuai kemiringan 

pada area tapak yang ada. 

 

5.2. Landasan Perancangan Tata Ruang Bangunan 

5.2.1. Konsep Keruangan 

Dalam konsep keruangan yang ditekaknkan adalah bagaimana para 

tamu atau pengunjung yang berkunjung ke Hotel Resort tidak kebingungan, 

baik itu yang menginap atau tidak, maupun yang sedang melakukan event 

agar mereka bisa menikmati relaksasi alam dengan tenang di Hotel Resort 

di Kawasan Baturaden ini. 

Ruang yang utama pada hotel resort ini adalah kamar. Konsep kamar 

yang ingin diciptakan dalam hotel resort di Kawasan Baturaden ini adalah 

suatu kamar yang bisa menjadi tempat nyaman untuk beristirahat, bebas dari 

kepenatan sehari-hari, serta bisa menikmati relaksasi alam di Kawasan 

Baturaden yang memiliki keindahan alam yang begitu memukau. 
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5.3. Landasan Perancangan Bentuk Bangunan 

Kawasan Hotel Resort yang nantinya akan didirikan di Kecamatan 

Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, meskipun wisatawan yang 

mengunjungi wisata rekreasi di sekitar Baturaden merupakan salah satu 

yang terbesar di Jawa Tengah, tetapi kesempatan ini tidak didukung oleh 

akomodasi penginapan hotel berbintang yang ada di Baturaden karena 

beberapa penginapan di Baturaden kurang akan fasilitas dan juga tidak 

memiliki suatu ciri khas. Maka dari itu perancangan Hotel Resort ini 

menggunakan pendekatan arsitektur neo-vernakular dengan penekanan 

fasad pada desain arsitektur, dengan  cara  menggabungkan  arsitektur  lokal  

atau  tradisional  dengan arsitektur modern.  

Bentuk dari bangunan yang akan direncanakan dapat digunakan 

sebagai bentuk dasar dari bangunan adalah : 

A. Cottage / Penginapan 

Bangunan ini direncanakan sebagai bangunan cottage untuk kapasitas 

2 dan 4 orang. Bangunan didesain dengan struktur pondasi panggung 

mengikuti bentuk kontur lahan. Dengan segala macam struktur perkuatan 

menggunakan material beton bertulang, mulai dari pondasi, kolom sampai 

balok. 
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Gambar 5. 1. Struktur Bangunan Cottage 
Sumber : analisis pribadi, 2019 

 

 

 

B. Pondok Makan (Sarang Burung) 

Bangunan ini direncanakan sebagai area makan (pondok makan) 

untuk kapasitas 2-8 orang. Bangunan didesain dengan struktur seperti 

menggantung dan direncanakan memiliki bentuk seperti sarang burung, 

dengan ditopang oleh kolom baja dengan ketinggian 1,5-3 meter dari muka 

tanah. 

 

Gambar 5. 2. Restoran Lutung Kasarung, Dusun Bambu, Lembang 
Sumber : travel.tribunnews.com 
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5.4. Landasan Perancangan Wajah Bangunan 

Untuk perencanaan fasad/ wajah bangunan direncanakan memiliki 

eyecatcher sehingga pengunjung langsung mengetahui jika melintas jika 

itu adalah bangunan penyambut (enterance). Selain di desain untuk eye 

catcher, bangunan entrance juga dirancang dapat dibuka dan ditutup 

sesuai kebutuhan agar ada akses sirkulasi udara dan matahari untuk 

kenyamanan thermal bangunan. 
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5.5. Landasan Perancangan Struktur Bangunan 

5.5.1. Struktur Pondasi 

1. Pondasi  

Penggunaan podasi pada bangunan penginapan (cottage) 

menggunakan 4 kolom struktur dengan pondasi footplat, dikarenakan 

harus menahan beban yang lebih dan agar bangunan lebih kuat dan 

seimbang. Sedangkan untuk bangunan utama yang memiliki 2 lantai, 

juga menggunakan pondasi footplat agar beban tersalurkan dengan 

baik. 

2. Talud 

Dikarenakan tapak berada di lerengan atau lahan berkontur, 

talud disini berfungsi sebagi penahan tanah agar bangunan lebih kuat. 

Fungsi talud sendiri adalah untuk menahan beban bangunan terhadap 

tanah yang terletak di belakangnya serta melindungi kondisi tanah di 

depannya dan juga mencegah adanya longsor pada tanah. 

5.5.2. Struktur Plat Lantai 

Sistem struktur plat lantai pada proyek ini menggunakan sistem plat 

lantai beton bertulang dengan tebal 15 cm, dengan kombinasi finishing 

material batu dan kayu untuk memperkuat tema alam pada bangunan. 

5.5.3. Struktur Kolom-Balok 

Penggunaan balok konvensional pada bangunan utama karena 

memiliki luas ruangan serta beban yang diterima dari lantai 2 bisa diterima 

dengan baik. Sedangkan untuk penginapan (cottage) menggunakan atap 

ringan flat slab agar bangunan terasa lebih tinggi. 

5.5.4. Struktur dan Penutup Atap 

Dikarenakan bangunan berada di daerah tropis, maka harus 
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memperhatikan struktur penutup atap pada daerah tropis, seperti : 

kemiringan atap yang minimal 30o serta harus memiliki tritisan agar 

terlindurng dari sinar matahari dan air hujan. 

5.5.5. Pelingkup Dinding 

Perancangan dinding juga harus sesuai dengan daerah tropis 

dengan penggunaan dinding yang meanfaatkan angin agar kenyamanan 

thermal juga berfungsi dengan baik. 

 

5.6. Landasan Perancangan Konstruksi Bangunan 

5.6.1. Penutup Lantai 

1. Lantai Parquet 

Lantai parquet digunakan untuk menciptakan kesan alam pada 

bangunan.  

2. Lantai Plester 

Pemilihan lantai ini digunakan karena pekerjaannya yang cepat serta 

dan jika pemasangannya sesuai pada tempatnya akan menghasilkan 

estetika yang menarik bagi mata pengunjung. 

3. Grass Block dan Paving 

Penggunaan grass block dan paving pada area sirkulasi dan area 

parkir dengan tujuan agar penyerapan air hujan berfungsi maksimal. 

5.6.2. Penutup Dinding 

1. Batubata Ekspose dan batubata finishing cat  

Penggunaan batubata expose agar mendapatkan kesan alam yang 

maksimal serta finishing cat batubata juga akan menambah keindahan 

desain interior maupun eksterior bangunan secara maksimal pada 

kondisi alam. 

2. Dinding batu 
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Pemilihan dinding batu ini juga ditujukan agar bangunan mendapatkan 

nilai estetika bangunan secara maksimal terhadap lingkungan alam 

sekitar. 

3. Dinding Kayu 

Penggunaan dinding kayu agar mendapatkan kenyamanan maksimal 

serta tenang dan cocok untuk bangunan penginapan. 

4. Dinding Roster 

Penggunaan dinding roster pada beberapa bangunan untuk 

memperlancar sirkulasi udara serta pencahayaan agar bangunan lebih 

sejuk dan unik.  

5.6.3. Penutup Plafond 

Penggunaan plafond hanya ada pada bangunan utama sedangakan 

penginapan, restaurant dan cafe terekspose. 

5.6.4. Penutup Atap 

Perancangan material atap pada bangunan utama menggunakan 

genteng tanah liat dan genteng kaca untuk sirkulasi cahaya. Sedangkan 

pada bangunan penginapan (cottage) menggunakan material ijuk agar 

kesan alam lebih terasa pada saat dalam kamar. 

5.7. Landasan Perancangan Sistem Bangunan 

5.7.1. Sistem Pencahayaan 

1. Pencahayaan Alami 

Perencanaan proyek menggunakan pencahayaan alami dari pagi 

sampai sore hari. Hal ini diigunakan untuk menghemat penggunaan daya 

pada pagi sampai sore hari serta untuk mengisi daya pada panel surya untuk 

penggunaan energi pada malam hari. 

2. Pencahayaan Buatan 
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Penggunaan pencahayaan buatan selain untuk penerangan pada 

malam hari, ditujukan untuk memberi kesan atau efek cahaya yang 

menggambarkan kondisi alam dengan memberi cahaya hangat. 

5.7.2. Sistem Penghawaan 

1. Penghawaan Alami 

Sistem penghawaan pada ruang dalam bangunan yang ada pada 

Hotel Resort dengan menerapkan sistem cross ventilation, yaitu sistem 

penghawaan ruang yang berhadapkan sehingga menghasilkan sirkulasi 

udara yang baik sehingga terciptalah kenyamanan thermal pada suatu 

bangunan. 

Gambar 5. 3. Sistem Cross Ventilation  
Sumber : https://www.pinterest.com 

 
Penerapan sistem ini dilakukan secara horizontal dan vertikal agar 

mendapat kenyamanan thermal yang maksimal. 

2. Penghawaan Buatan 

Selain penghawaan alami, penghawaan buatan juga ditambahkan 

pada bangunan Hotel Resort ini, berupa AC Central dan AC Split yang akan 

ditambahkan pada bangunan. 
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Gambar 5. 4. Air Conditioner 
Sumber : google.com 

 
5.7.3. Sistem Air Bersih 

Sumber air bersih didapat dari PDAM setempat, berawal dari saluran 

air bersih kota lalu dialirkan ke tapak melalui meteran air, kemudian masuk 

kedalam groundtank terlebih dahulu sebelum didistribusikan ke tandon yang 

ada diatas bangunan. 

5.7.4. Sistem Pengolahan Limbah 

Untuk pengiolahan limbah berasal dari wastafel, toilet ataupun laundry 

yang dialirkan ke septictank. Untuk limbah cair bisa di gunakan kembali 

menggunakan sistem grey water treatment untuk sistem pembuangan di 

toilet ataupun urinoir. 

5.7.5. Sistem Distribusi Listrik 

Sumber listrik utama menggunakan PLN setempat dengan bantuan 

panel surya, serta genset untuk enekgi cadangan. Peletakan panel surya 

berada di area terbuka yang terkena sinar matahari cukup. Sedangkan 

genset berada di area servis agar tidak mengalami kebisingan. 

5.7.6. Sistem Keamanan Kebakaran : 

1. Detektor Asap  

Untuk ditektor asap lebih baik dibanding ditektor suhu, karena juka 

terjadi kebakaran yang muncul pertama kali adalah asap bukan perubahan 

suhu. 
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2. Sprinkler  

Penggunaan sprinkler pada bangunan sangatlah dibutuhkan 

terutama untuk bangunan utama dengan tujuan untuk mencegah terjadinya 

penyebaran kebakaran. Tandon sprinkler pun berbeda dengan tandon air 

pada banguna, dikarenakan tandon sprinkler harus selalu siaga jika terjadi 

kebakaran serta tandon ini memiliki tekanan tertentu yang digunakan untuk 

menyemburkan air. 

3. APAR  

APAR sangat diperlukan untuk pengananan pertama saat terjadi 

kebakaran. APAR harus tersedia di tiap sudut bangunan apalagi bangunan 

yang komposisi aterial bangunanannya mudah terbakar. 

4. Hydrant  

Penambahan hydrant pada bangunan penting dalam jarak sekitar 35-

38 meter dari bangunan sebgai pasokan keamanan kebakaran jika terjadi 

kebakaran besar.  

5.7.7. Keamanan 

Perencanaan sistem pada proyek sebuah bangunan sangatlah 

diperlukan agar pengunjung dan oenghuni hotel merasa aman dan nyaman. 

Sistem keamanan dilakukan dengan beberapa cara, dengan pemasangan 

CCTV 24 jam, sistem keamanan privat seperti pemberian password pada 

ruangan-ruangan penting atau privat. 

  


