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KATA PENGANTAR 
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13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan 

serta dukungannya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini ini. 

 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini 

masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran tentang  Tugas Akhir ini 
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 UCAPAN TERIMAKASIH 

 

 Allah SWT, yang selalu memberikan yang terbaik buat umatnya. 

Alhamdulillah atas segala kekuatan, kesabaran dan limpahan Rahmat serta 

Karunia-Mu kepadaku. 

 Bapak dan Ibu di rumah yang selalu mendukung biar kuliahku cepat selesai…  

 Buat adik-adikku tercinta,,kalian sumber motifasiku agar cepet lulus…Bertho, 

Venny, Venty di manapun kalian berada saat ini… 

 Gembul dan Nawier, rekan seperjuanganku dari awal kuliah sampai 

selesai….. 

 Anak-anak Studio TA periode 115, Anggi 05, Faya 04, Bulin 04, Yudhi 04, 

Mamad 04, Thoat 05, Hida 05, Danang 05, Era 04, Agnis 05, Rani 05 dan yang 

lain…. 

 Mbak Presty yang telah memberikan informasi mengenai arsitektur Bengkulu 

 Mbak Rissa dan kawan-kawan , terima kasih maketnya 

 Buat anak-anak Kontrakan, Gunawan, Diaz, Mas Doni, Mas Heri, Mas Wedho 

kalian semua yang menjadi keluargaku selama di Solo………. 

 BuatGugun dan Diaz lagi,thanks buat bantuin ngeprint konsep….[^^,] 

 Anak-anak Arsitektur 2005..!!! semangat yaa…….!!! 

 Rekan-rekan adik tingkat dan kakak tingkat di jurusan Arsitektur ini…….. 

 Bu Nunuk…..Spesial , pembimbing akademikku di Arsitektur UNS ini… 

  Semua teman-teman yang udah bantuin dalam penyusunan Tugas Akhir 

ini….Thanks for All…. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Pengertian Judul 

 Resort adalah suatu perubahan tempat tinggal untuk sementara bagi seseorang 

di luar tempat tinggalnya dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan 

kesegaran jiwa dan raga serta hasrat ingin mengetahui sesuatu. Dapat juga 

dikaitkan dengan kepentingan yang berhubungan dengan kegiata olah raga, 

kesehatan, konvensi, keagamaan serta keperluan usaha lainnya.1 

 Resort adalah sebuah tempat menginap dimana mempunyai fasilitas khusus 

untuk kegiatan bersantai dan berolah raga seperti tennis, golf, spa, tracking, 

dan jogging, bagian concierge berpengalaman dan mengetahui betul 

lingkungan resor, bila ada tamu yang mau hitch-hiking berkeliling sambil 

menikmati keindahan alam sekitar Resort ini.2 

.jadi, defenisi Resort Hotel secara sfesifik adalah hotel tempat beristirahat 

yang terletak pada kawaan wisata (perbukitan, pegunungan, pinggir pantai). 

 Kawasan  adalah daerah tertentu yang antara bagian-bagiannya terdapat 

hubungan tertentu. 

 Wisata adalah bepergian bersama-sama (untuk memperluas pengetahuan, 

rekreasi, bersenang-senang, dan sebagainya), bertamasya 

 Pantai adalah wilayah daratan yang berbatasan langsung dengan lautan 

(perairan) 

 Regionalisme adalah sebagai salah satu aliran  Arsitektur  Post-Modern  

mempunyai fungsi sebagai  petunjuk kedaerahan.  Regionalisme merupakan  

serangkaian  proses evolusi  dari arsitektur tradisional  dengan arsitektur  

modern  yang dipadukan untuk  memperoleh solusi  desain yang regionalistis ( 

memiliki identitas regional atau local ). 

Dari definisi-definisi tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan pengertian 
                                                
1 Dirjen Pariwisata , Pariwisata Tanah air Indonesia, hal. 13, November, 1988 
2 Nyoman.S. Pendit. Ilmu Pariwisata, Jakarta : Akademi Pariwisata Trisakti, 1999 
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judul Resort di Kawasan Wisata Pantai Panjang Bengkulu dengan penekanan 

arsitektur regional adalah : 

 Wadah/fasilitas, akomodasi/penginapan berupa Hotel yang dipergunakan 

sebagai tempat beristirahat dengan penekanan pada arsitektur lokal dan 

memanfaatkan elemen-elemen alam pantai sebagai potensi visual.  

 Kegiatan yang diwadahi adalah kegiatan beristirahat bagi wisatawan yang 

berkunjung ke Pantai Panjang, Nala, Tapak Paderi, serta wisata rekreasi dengan 

tujuan wisata utama adalah tempat-tempat wisata yang satu paket dengan wisata 

pantai di Bengkulu. 

 

1.2. Latar Belakang 
1.2.1 Umum 

Pada zaman modern, meningkatnya pertambahan pendidikan, 

perkembangan sosial ekonomi yang ditujukan kemajuan teknologi mendorong 

manusia menjadi lebih jauh lebih mobil dari pada sebelumnya. Mobilitas 

manusia timbul oleh berbagai macam dorongan kebutuhan atau kepentingan 

salah satunya adalah kecenderungan untuk melakukan perjalanan wisata. 

Secara hakiki, orang-orang melakukan perjalanan wisata menginginkan 

kepuasan dapat menikmati perjalanan tersebut. Tuntutan keinginan dan 

harapan-harapan orang biasanya meliputi rasa aman, suasana tertib, teratur dan 

tenang. Disamping itu mereka ingin dilayani dengan baik, disambut dengan 

keramahan, disuguhi pemandangan yang indah dan unik, tempat menginap 

(hotel) yang bersih dan nyaman serta makanan yang lezat. Atas dasar 

pemahaman ini dan melihat kondisi pariwisata dalam negeri (Indonesia) yang 

semakin terpuruk dengan adanya berbagai macam konflik dan bencana yang 

menimpa bangsa kita. Maka pariwisata dalam negeri harus termasuk 

dibangkitkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa serta 

menanamkan jiwa, semangat dan nilai luhur bangsa dalam rangka 

memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, disamping meningkatkan 

kegiatan ekonomi. Usaha pembinaan dan pengembangan kepariwisataan dalam 

negeri ditunjuk pula untuk meningkatkan kualitas kebudayaan bangsa dan 
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memperkenalkan kekayaan peninggalan sejarah serta keindahan alam bahari di 

berbagai daerah di Indonesia..  

1.2.1.1 Pariwisata di Indonesia 

 Salah satu dorongan kebutuhan manusia untuk mengunjungi suatu 

daerah ialah untuk memenuhi rasa ingin mengetahui, mengagumi atau 

menyelami seni budaya dan keindahan alam dari daerah yang dikunjungi. 

Keanekaragaman budaya dan arsitektur tradisional Indonesia 

merupakan modal dasar bagi pengembangan pariwisata, sehingga tidak ada 

pilihan lain bahwa kita harus mampu menjaga dan mempertahankan 

kelestariannya. Memudarnya daya tarik budaya kita pasti akan merugikan 

pariwisata kita. Untuk melihat potensi pasar pariwisata Bengkulu, berikut 

tabelnya 

No Tipologi 
Pasar 

Jenis Permintaan Dampaknya Terhadap Destinasi 

1. Incipient 
Mass 

Perjalanan Secara Individual atau 
Small 
Group, Untuk Mencari Kawasan 
Yang 
Memiliki Perpaduan Autentisitas 
Ketersediaan Fasilitas. Kegiatan 

Jumlah Kunjungan Rekatif Lebih Besar 
dan 
Kebutuhan akan Adanya Pelayanan dan 
Fasilitas yang Memadai 

2. Drifter Mencari Lingkungan Yang Eksotik 
dan 
Memiliki Tantangan Alam 

Dampak Lingkungan Yang
 Terbatas, 
Mengingat Profil ini Jumlahnya 
Terbatas 
dan Memiliki Tingkat Pengetahuan dan 3. Elite Perjalanan Ke Tempat yang 

Alamiah , 
dengan Melakukan Free Arranged 
Untuk 
Kepastian Ketersediaan
 Fasilitas 
Setempat ( Untuk Mengurangi 

Jumlah Terbatas dan Cepat 
Beradaptasi 
Dengan Lingkungan. 
Kejelasan dan Akurasi Informasi 
Sangat 
Diperlukan, Mengingat
 Kelompok ini 4. Unusual Perjalanan Ke Kawasan Yang Lebih 

Terisolasi Dan Lebih Beresiko 
Pengemasan Destinasi Secara
 Simpel, 
Namun Menuntut Adanya Variasi Jenis 
Pelayanan dan Fasilitas T a b e l . 1  

Perkiraan Tipologi Potensi Pasar Provinsi Bengkulu 

Sumber: RIPP, Propinsi Bengkulu tahun 2003 

Berdasarkan Faktor ke-tiga di atas diaplikasikan dalam konsep 

perencanaan dan perancangan resort di Pantai Panjang Bengkulu karena saat ini 

akomodasi yang berbintang yang minim di lokasi selain jumlah resort yang 

belum ada meskipun kondisi alamnya yang cukup potensial (menarik), dan 
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memenuhi syarat untuk lokasi akomodasi pariwisata jenis resort, serta kaya 

karya seni dan budaya namun masih kurang dimanfaatkan. 

Untuk itu resort yang akan dibuat mampu menghidupkan kembali seni 

budaya Bengkulu dan memanfaatkan potensi alam Pantai Panjang semaksimal 

mungkin sehingga memenuhi kebutuhan resort serta menciptakan mobilitas 

kepariwisataan di Pantai Panjang khususnya dan Provinsi Bengkulu pada 

umumnya. 

       Kota Bengkulu yang terletak di pesisir barat pulau Sumatera 

mempunyai potensi alam untuk dikembangkan menjadi kota pariwisata. Kota 

Bengkulu disamping memiliki pantai yang sangat indah – yang merupakan 

pantai terpanjang kedua di dunia – juga memiliki situs-situs purbakala seperti 

rumah Bung Karno, rumah Fatmawati, Kampung Cina, Thomas Parr, Benteng 

Malborough, makam Sentot Ali Basa, serta mempunyai budaya khas yang 

dapat menyedot wisatawan. Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari 

pantai jakat, pantai tapak paderi, dan pantai panjang termasuk kawasan 

sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii. Untuk kepentingan 

itu, sedang dbangun jalan lingkar yang akan menghubungkan keenam fokus 

wisata tersebut, bahkan akan diteruskan pembangunan jalan sehingga di 

sepanjang pantai Kota Bengkulu akan dihubungkan dan akan juga 

dikembangkan wisata pantai. 

Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai Kota Bengkulu telah disadari 

oleh Pemerintah Daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang 

strategis oleh Gubernur Bengkulu, yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut 

sebagai kawasan wisata yang diharapkan mampu menyedot bukan saja 

wisatawan local, tetapi juga wisatawan nasional serta manca Negara. Terdapat 

enam focus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai, wisata urban, 

wisata rakyat, wisata air, wisata ekoturism dan wisata pelabuhan. 

Pengembangan wisata kawasan pantai kota Bengkulu ini diharapkan mampu 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat 

kota Bengkulu dan sekitarnya. 

Bengkulu sendiri merupakan daerah yang menjadi ibukota dari 
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Propinsi Dati. I Bengkulu, Terletak di pantai barat Sumatera dengan posisi 

102◦14" –123.22" Bujur Timur hingga 12o3’4" – 123o8’7" Lintang 

Selatan, mempunyai luas wilayah sekitar 14.152 Ha. 

Dengan kelebihan sebagai Negara Kepulauan, maka 

potensi pariwisata daerah pantai, kelautan atau wisata bahari 

mempunyai ciri sangat khas dibanding negara-negara lain. 

Pusat wisata di Kota Bengkulu sangat banyak dan punya 

keunggulan dibanding daerah lain. Kedekatan kota untuk 

mengakses pantai, beberapa peninggalan sejarah semacam 

benteng dan tempat-tempat yang memiliki hubungan dengan masa 

perjuangan kemerdekaan, kawasan urban dengan ciri khas masyarakat 

hingga ritual-ritual kebudayaan setempat. 

1.2.1.2 Pembangunan Wisata Pantai Kota Bengkulu 

 Pembangunan jalan dan jembatan 

Pembangunan jalan dan jembatan sepanjang pantai Kota Bengkulu 

terbentang dari sungai hitam ke pelabuhan pulau Baai dilakukan secara 

bertahap. Pada tahun 2006-2007 dibangun jalan Tapak Padri, jalan Pasir Putih-

Kuala Baru dan Bundaran Kuala Baru, jalan ruas pantai-simpang Gading 

Cempaka, jalan Muara-Pulau Baii, jalan kuburan-muara. Selain itu akan 

dibangun jembatan gantung Muara 1 dan jembatan gantung Muara 2.  Tujuan 

pembaungan jalan ini adalah untuk meningkatkan aksessibilitas  wisatawan  di 

kawasan wisata pantai Kota Bengkulu. 

 Pembangunan sarana wisata 

Yang pertama adalah sarana wisata di pantai Jakat. Sarana dan 

prasarana pariwisata yang dibangun di pantai jakat adalah food court, sunset 

deck, water park, mushola, gazebo, sepeda air, toilet, parking area, grand plaza 

dan TPI. 

Yang kedua adalah sarana dan prasarana di wisata Tapak Paderi.  Pada 

kawasan ini dilakukan penataan ulang terhadap fasilitas yang telah ada dan 

pembangunan beberapa fasilitas pendukung seperti TPI, fasilitas umum, areal 

parker, plaza/space with minaret, Bengkulu Fair. Di kawasan ini pula akan 
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dikembangkan kawasan wisata sejarah dan budaya. Pembangunan kawasan 

wisata sejarah adalah menata ulang kawasan dan bangunan benteng 

Marborough, Tugu Thomas Parr, Pelabuhan Lama, Pembangunan Gerbang 

Cina, pembangunan sarana pertunjukkan tabot dan sarana penunjang wisata. 

Tugu Thomas Parr dan benteng Marlborough akan direnovasi.  

 Yang ketiga adalah fishery harbour (wisata marina). Wisata Marina 

yang berlokasi di kawsan Pelabuhan Lama merupakan salah satu unggulan 

wisata yang tergabung ke dalam paket pembangunan kawsan wisata pantai 

kota Bengkulu. 

 Yang keempat adalah pembangunan sarana dan prasarana di kawasan 

wisata pantai panjang. Sarana dan prasarana yang dibangun di kawasan ini 

adalah Bengkulu Indah Mall (BIM), sarana rekreasi, pusat olah raga, outdoor 

sport, restoran dan performing center serta hotel dan resort. 

 Yang kelima adalah pembangunan sarana wisata air yaitu olah raga air, 

golf house, goest house, diving dan restoran. Di kawasan ini pula dibangun 

sarana wisata ecoturism berupa hutan mangrove. Sarana dan prasarana yang 

dibangun adalah cottages dan hotel. 

  Yang keenam adalah pembangunan sarana dan prasarana wisata 

pelabuhan. Sarana yang dibangun meliputi pelabuhan dan tempat pelelangan 

ikan yang dilengkapi dengan pusat jajan serba ikan (Pujaseri), kerambah jaring 

apung, kawasan budidaya air payau, kawaan pemukiman nelayan dan pusat 

pengolahan hasil perikanan serta tempat perawatan kapal nelayan (docking). 

Pengoperasian sarana dan prasarana yang dibangun dilakukan secara 

mandiri oleh investor. Koordinasi dilakukan melalui manajemen yang 

ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah yang melibatkan pemerintah daerah 

dan investor. Limbah padat yang dihasilkan oleh kegiatan industri pariwisata 

dibuang ke TPA di Air sebakul bekerjasama dengan Dinas Kebersihan Kota 

Bengkulu. Ilmbah domestic hasil kegiatan kolam renang, kamar mandi, 

perawatan bangunan disalurkan ke saluran drainase yang ada. 

1.2.1.3. Kawasan Pantai Panjang Bengkulu 
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Pantai Panjang, merupakan obyek Pariwisata andalan Bengkulu yang 

selama ini cukup banyak dikunjungi wisatawan,meurut Dinas Pariwisata 

Bengkulu.Hamparan pasir putih yang bersih dan berkilau ketika terkena sinar 

matahari siap menyambut para wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata 

Pantai Panjang,Kota Bengkulu. Wisatawan yang berkunjung ke Pantai Panjang 

akan puas dan dapat menikmati rekreasi dengan nyaman dan aman. Mereka bisa 

duduk atau bahkan tiduran diatas pasir yang putih dan bersih, Pantai Panjang, 

memiliki panjang tujuh kilometer dan merupakan salah satu pantai terpanjang 

di Indonesia, dan selama ini menjadi salah satu obyek wisata paling ramai 

dikunjung para wisatawan baik domestikmaupun mancanegara. Lokasi tersebut, 

merupakan pusat pembangunan kawasan wisata internasional yang mulai 

dibangun sejak pertengahan 2007 dan ditargetkan selesai pada 2008,dengan 

total anggaran mencapai Rp1 triliun. Selain bisa menikmati keindahan dan 

kelembuatan pasir putih, pengunjung Pantai Panjang juga bisa melihat 

keindahan matahari terbenam serta memandang hamparan Samudera Indonesia. 

Pantai Panjang juga memiliki kekhasan dibandingkan pantai-pantai lain di 

Indonesia, yakni di sepanjang pantai itu ditumbuhi cemara laut, yang 

merupakan salah satu tumbuhan dilindungi.Letak Pantai Panjang, hanya 4 Km 

dari pusat kota Bengkulu dan mudah dicapai dengan kendaraan umum.  

Disekitar kawasan obyek wisata ini, juga telah tersedia pondok-pondok 

peristirihatan seperti shelter, rumah makan, cottages, tempat hiburan, dan hotel 

berbintang.Di lokasi pantai ini juga sudah dilengkapi dengan berbagai macam 

sarana dan prasarana pendukung pariwisata, seperti jalan aspal yang bisa 

dilewati kendaraan, aliran listrik, dan lain-lain yang sangat cocok untuk rekreasi 

bersama keluarga.Pantai Panjang merupakan satu dari 80 obyek wisata yang 

terindentifikasi dan memiliki kekhasan, terdiri dari 14 obyek pantai, delapan 

tirta (air), 22 tempat bersejarah dan 36 panorama alam. 

Posisi geografis Kawasan Wisata Pantai Panjang terhadap orientasi pola 

perkembangan Kota Bengkulu cukup berperan, posisi ini meliputi 

letaknya terhadap jaringan transportasi Kota Bengkulu yang cukup 

dekat, selain itu Kawasan Wisata Pantai Panjang memiliki kontur 
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berbukit-bukit dengan ketinggian bervariasi dan dapat juga menjadi 

satu paket dengan kawasan pariwisata lainnya, seperti danau, gunung, 

dan lain-lain (kawasan wisata di dalam Kota Bengkulu, maupun di luar 

Kota Bengkulu).  

Di bawah ini unggulan-unggulan tempat wisata di Bengkulu yang 

dapat mendukung kegiatan wisata di Pantai Panjang, yaitu 

 Pulau Enggano 

 Pulau Tikus 

 Kampung Pecinan 

 Benteng Marlborough 

 Hutan lindung Raffiesia 

 Wisata alam Danau Dendam Tak Sudah 

 Bendung Wisata Danau Tes 

 Pantai Tapak Padri 
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Gambar 1.1. kebudayaan local serta tempat wisata di Bengkulu 

sumber : Bengkulu Heritage 
 Acara ritual tahunan “Tabot” di Bengkulu setiap tanggal 1-10 Muharram 

sebagai upaya pelestarian potensi wisata budaya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Khusus 
Arsitektur regionalisme di Bengkulu banyak diwujudkan dalam bentuk - bentuk 

arsitektur tradisional melayu yang diadaptasikan dengan a r s it ekt ur  masa  k ini .  Rumah 

panggung  merupakan ba ngunan yang berperan sebagai acuan bagi bangunan - 

bangunan, sebagai bagian dari pertimbangan desain yang berkarakter arsitektur tradisional 

melayu di kota Bengkulu. Sebagian besar bahkan hampir semua bangunan lama di Bengkulu 

menggunakan arsitektur regionalisme. Ada pula bangunan - bangunan peninggalan jaman 

kolonial, yang tentu saja juga sudah diadaptasi dengan arsitektur tradisional melayu di 

Bengkulu.   

Ada dan muncu lnya bangu nan -  bangunan berarsitektur 

regionalisme didukung dengan Peraturan Pemerintah Kota yang mengatur 

pembangunan bangunan di Bengkulu hendaknya untuk didasarkan 
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pada arsitektur tradisional melayu atau memakai ciri dan berkarakter 

arsitektur tradisional, untuk memunculkan identitas lokal kota. Bengkulu. 

Bangunan pemukiman., pendidikan, budaya dan komersial sebagian 

besar berarsitektur regionalisme dengan memunculkan tampilan arsitektur 

tradisional melayu. Hal yang paling terlihat dan banyak diadaptasi 

adalah tampilan atap dan sistem strukturnya bangunannya. 

Bangunan, bangunan komersial di sepanjang Jalan Pangeran 

Natadirja, S. Parman Sampai Barukoto hampir semuanya berarsitektur 

regionalisme dengan menampilkan karakter arsitektur tradisional Melayu. 

Berikut ini adalah contoh dan gambar bangunan - bangunan di sepanjang 

Jalan tersebut diatas. yang berarsitektur regionalisme. 
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Dari latar belakang di atas, adanya Resort di Kawasan Pantai Panjang 

Bengkulu dengan menerapkan arsitektur lokal ini sangat dibutuhkan 

sebagaimana kebijakan strategis Gubernur untuk mengangkat potensi menjadi 

komoditi pariwisata khas Bengkulu. 

 

1.3 Permasalahan Dan Persoalan 
1.3.1 Permasalahan 

Bagaimana Merencanakan dan merancang bangunan hotel resort yang 

berfungsi sebagai tempat beristirahat, berlibur dan berekreasi sambil menikmati 

wisata alam pantai panjang dengan memanfaatkan potensi alam berupa 

pemandangan laut dan perbukitan dengan menerapkan Arsitektur regional 

bangunan Bengkulu . 

1.3.2 Persoalan 

 Menentukan site yang tepat sebagai lokasi beach resort  yang sesuai dengan 

fungsi kegiatan dan keberadaannya, sehingga sarana fisik yang 

direncanakan akan mempunyai daya tarik yang tinggi bagi calon konsumen 

dan pemakai. 

 menentukan fasilitas-fasilitas yang harus ada dalam resort, Menyusun 

program ruang dan organisasi ruang, Menentukan persyaratan ruang, bentuk 

ruang dan massa-massa bangunan yang dapat melayani kebutuhan 

wisatawan untuk beristirahat, berlibur, berekreasi di kawasan wisata alam 

Pantai Panjang sehingga koordinasi antar fasilitas yang disediakan berjalan 

baik dan lancar. 

 Mengatur tata lansekap kawasan yang mendukung dan memenuhi fungsi 

lahan sebagai tempat wisata dengan kegiatan-kegiatan rekreasi pantai serta 

sesuai dengan lingkungan alam pantai tropic yang berpasir dan berbukit. 
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 Menentukam sistem struktur, utilitas, dan keamanan wisatawan sesuai 

dengan kondisi site daerah pantai.  

 

1.4. Tujuan dan Sasaran 
1.4.1 Tujuan 

Menyusun konsep perencanaan dan perancangan wadah kegiatan untuk 

fasilitas akomodasi penginapan dan fasilitas rekreasi pantai bagi wisatawan di 

kawasan Pantai Panjang Bengkulu berupa Resort yang berfungsi sebagai tempat 

berisrirahat, berlibur dan berekreasi menikmati wisata alam pantai laut Hindia 

dengan memanfaatkan potensi alam berupa pemandangan laut dan perbukitan 

sebagai potensi visual secara optimal serta dengan memperhatikan kondisi 

iklim tropis-pantai dengan menerapkan Arsitektur regional bangunan setempat . 

1.4.2 Sasaran 

 Konsep pemilihan site dan pengolahan site. 

 Konsep perencanaan jenis fasilitas kegiatan Konsep perencanaan program 

ruang dan organisasi ruang , Konsep perencanaan persyaratan ruang, bentuk 

ruang dan massa-massa bangunan dalam Beach Resort yang dapat melayani 

kebutuhan wisatawan untuk beristirahat, berlibur dan berekreasi di kawasan 

wisata alam Pantai Panjang. 

 Konsep perencanaan dan lansekap kawasan yang mendukung dan 

memenuhi fungsi lahan sebagai tempat wisata dengan kegiatan-kegiatan 

rekreasi pantai serta sesuai dengan lingkungan alam pantai tropis yang 

berpasir dan berbukit. 

 Konsep perencanaan sistem struktur, utilitas, dan keamanan wisatawan 

sesuai dengan kondisi site daerah pantai yang berbukit dan dipengaruhi 

iklim / air laut 

1.5. Lingkup Pembahasan 
Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembahasan, maka perlu adanya 

pembatasanpembatasan sebagai berikut: 

1. Dalam pembahasan resort ini, diproyeksikan dalam jangka waktu 5 tahun 

mendatang dengan pertimbangan untuk mempertahankan konsep 
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regional yang sesuai dengan jaman pada periode tersebut. 

2. Pembahasan ditekankan pada disiplin arsitektur dan hal-hal yang 

berkaitan dengan Resort yang direncanakan dengan menerapkan 

konsep arsitektur regional pada desain. Hal-hal di luar disiplin ilmu 

arsitektur seperti aspek sosial, ekonomi, bisnis, dan sebagainya apabila 

dianggap menentukan dan mendasari perencanaan dan perancangan 

fisik akan dibahas secara umum berdasarkan literature yang terbatas dan 

logika yang sederhana. 

3. Untuk mendapatkan fungsi resort dan arsitektur regional yang 

optimal, maka masalah finansial tidak ditekankan dan dianggap 

sudah tersedia. 

 

1.6. Metode Pembahasan 

Metode pembahasan yang digunakan antara lain : 

1. Pengumpulan data dan pengolahan data 

 Study Observasi 

Studi lapangan dengan mengamati keberadaan Resort yang sudah ada 

beserta faktor pendukungnya, agar dapat memperluas pembahasan. 

 Wawancara 

Denga n mewawa ncara i p ihak-p iha k ya ng te rka it untuk 

me ndukung kelengkapan data yang ada. 

 Study literature 

Mengumpulkan data yang relevan terhadap topik judul yang berkaitan 

dengan Resort dan segala fasilitas pendukungnya serta mengenai 

Arsitektur Regional. 
2. Pendekatan Konsep 

 Analisa 

Menganalisa data untuk diperoleh berdasarkan standar-standar yang dapat 

dijadikan literatur 

 Konsep  

Merumuskan sintesa dari hasil korelasi antar komponen pembahasan dan 
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outputnya kemudian digunakan sebagai konsep perencanaan dan 

perancangan Resort. 

 

1.7. Sistematika Pembahasan 
A. Tahap 1   : mengungkapkan pengertian judul dan latar belakang 

B. Tahap II   : menguraikan tinjauan literatur tentang resort. 

C. Tahap III  : Mengungkapkan tinjauan mengenai kawasan wisata Pantai 

Panjang.  

D. Tahap IV: mengungkapkan Resort di Kawasan Wisata Pantai Panjang 

yang direncanakan.  

E. Tahap IV : Mengungkapkan analisa perencanaan dan perancangan 

sebagai usaha pemecahan masalah dengan meninjau tujuan dan sasaran 

yang akan dicapai  

F. Tahap V  :  Mengungkapkan konsep perencanaan dan perancangan 

yang merupakan hasil akhir dari proses analisa untuk kemudian 

ditransformasikan dalam wujud desain fisik bangunan. 

BAB II 

TINJAUAN TENTANG RESORT 
 

2.1   Pengertian 

 Resort adalah suatu kawasan yang terencana dan tidak hanya sekedar untuk 

menginap tetapi juga untuk istirahat, rekreasi dan menyatu dengan alam. 3 

 Resort hotel adalah hotel yang biasanya terletak di daerah-daerah luar kota, di 

pegunungan, di tepi danau, di tepi pantai, atau di daerah-daerah tempat 

berlibur/berekreasi, yang memberikan fasiltas menginap kepada oang-orang 

yang sedang berlibur. tamu-tamu biasanya tnggal bersama-sama keluarga 

mereka, untuk jangka waktu yang relatif agak lama (beberapa hari atau 

minggu). Fasilitas hampir serupa dengan commercial Hotel, tetapi cukup 

                                                
3 Moersid Adi, Atelier Sad. hotels and restoran and manual, Denpasar 1990 
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beragam, lebih relax, informal dan menyenangkan. 4  

 

2. 2   Market Dan Kesuksesan Resort 

Ada tujuh segmen yang perlu diperhatikan untuk mengangkat suatu resort. 5 

1. Geographic 

 Resort harus dapat menyediakan sesuatu atau banyak hal yang 

menyenangkan yang belum pernah didapatkan di daerah asal mereka 

(misalnya: keadaan lokasi/kawasan resort) 

2. Demographic 

 mempertimbangkan jens kelamin, umur/zaman, status perkawinan, 

cukup bagi seluruh keluarga, tingkat kehidupan keluarga wisatawan. 

3. Sosio economic 

 memertimbangkan jabatan/kedudukan, pendidikan, pendapatan, kelas 

sosial. 

4. Psycographic 

 mempertimbangkan gaya hidup (life style), aktivitas sehari-hari 

wisatawan. 

5. Bhavioral Segmentation 

 jenis liburan yang diambil serta waktu liburan, misal: musim panas, 

musim dingin, akhir pekan. 

 jenis aktivitas rekreasi yang diinginkan serta pola tingkah laku 

wisatawan. 

6. Consumption Patterns 

 Frekuensi perjalanan : jumlah wisatawan vs lamanya menginap. 

 bisnis vs bersenang-senang. 

 kepemilikan paspor 

 wsatawan luar negeri vs domestik 

 sarana yang berkenaan dengan ativitas rekrasi 

 pilihan produk perjalanan: sarana transportasi dan kualifikasi resort 
                                                
4 R.S. Damardjati, Istilah-istilah Dunia Pariwisata, Cetakan Keempat,1992 
5 Chuck Y. Gee, Resort Development and Management, Edisi ke 2, Hal . 56 
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7. Consumer Predisposition 

 produk pengetahuan, menarik, manfaat, dan permasalahan 

konsumen. 

 

2.3.  Klasifikasi Hotel Resort 

Adapun jenis hotel/resort hotel dibedakan berdasarkan 6 

a. Berdasarkan letak / lokasinya: 

1. Hotel resort adalah hotel yang terletak di lokasi wisata alam. 

2. City hotel adalah hotel yang terletak di pusat kota. 

3. Country hotel adalah hotel yang terletak di pusat pemerintahan dan 

diperuntukkan khusus bagi tamu antar Negara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Tujuan tamu 

1. Pleasure hotel adalah hotel fasilitasnya untuk tamu yang bertujuan 

berekreasi. 

2. Bussiness hotel adalah hotel yang sebagian besar fasilitasnya untuk tamu 

yang bertujuan untuk berbisnis. 

3. Sport hotel adalah hotel yang fasilitas utamanya untuk kepentingan 

olahraga. 

c. Tingkat kemewahan 
                                                
6 Planing design and refurbishment, betterworth architecture, London, 1995 

Gambar II.1 Resort Hotel 
Sumber : www.google.com 2009 
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Tingkat kemewahan hotel dikategorikan menjadi : 

1. Luxury hotel 

Hotel dengan fasilitas yang serba lux dan mewah. 

2. Midle grade hotel 

Hotel yang mempunyai fasilitas dan sarana kelas menengah. 

3. Modest hotel 

Hotel dengan fasilitas dan sarana kelas ekonomi. 

d. Lama waktu menginap 

Dari lamanya tamu menginap, hotel dapat dikategorikan sebagai berikut: 

1. Hotel resort 

Dimana tamu yang menginap dalam waktu panjang dengan tujuan untuk 

melihat kebudayaan daerah sekitar serta menikmati keindahan penorama 

alam setempat. 

2. Residential hotel 

Suatu hotel dimana tamu yang menginap hanya dalam waktu pendek dan 

kemudian dilanjutkan perjalanan wisata selanjutnya. 

3. Transit hotel 

Hotel yang memberikan pelayanan bagi para musafir atau orang-orang 

yang bertujuan bisnis. 

 

2.4.  Karakteristik Hotel / Resort 

a. Arsitektur dan sarana 

Resort kamar menampilkan sesuatu yang berkelas atau khas, sesuai 

dengan karakter pariwisata setempat. Suasana ruang yang tercipta cenderung 

informal dengan mengutamakan suasana ketimbang efisiensi. Suasana khusus 

baik bercorak tradisional, kontemporer, maupun ekletik merupakan pilihan 

untuk menentukan fasilitas bagi segmen yang diinginkan. Resort pada 

umumnya memilih corak tradisional daerah setempat dengan elemen-

elemennya. 
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b. Privasi 

Merupakan konsep dari beberapa resort yang menawarkan kenyamanan 

pribadi. Privasi diciptakan melalui desain yang ’tertutup’ namun terkesan luas 

dan nyaman. 

 

 

 

 

c.   Rekreasi waktu senggang 

Resort yang menawarkan rekreasi di waktu senggang sebagai upaya 

untuk menarik minat wisatawan, dengan mengoptimalkan potensi alam yang 

ada pada kawasan resort. Kegiatan rekreasi yang ditawarkan berupa snorkeling, 

hiking, riding, diving dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.3: image privasi dalam bangunan resort 

Sumber : www.google.com 2009 

Gambar II.4 : Jenis dan aktivitas rekreasi dalam  resort 

sumber : www.google.com 2009 
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c. Citra 

Citra sebuah resort berarti ciri-ciri serta pantulan karakteristik dari 

resort itu sendiri yang mampu membentuk identitas yang unik serta khas dari 

resort tersebut. 

Cara-cara untuk menciptakan karakter atau citra sebuah resort yaitu: 

- Memanfaatkan dan memantulkan karakter lingkungan sekitar serta penggunaan 

bahan-bahan lokal. 

- Memanfaatkan potensi kebudayaan masyarakat setempat. 

- Menonjolkan hal yang paling unik dari lokasi dan lingkungan sekitar. 

 

 

 

 

 

d. Kontak dengan alam 

Dapat berinteraksi dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Elemen dan 

alam seperti flora, fauna dan ekosistem, bentuk lahan-lahan dan sebagainya, 

juga termasuk kebudayaan tradisional setempat/kebudayaan warisan (tourist 

revitage) baik yang berbentuk act (tanpa adat kebiasaan, kesenian, dan 

kerajinan tradisional maupun artifact (situs arkeologi). 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.5: Contoh image citra 
resort 

Gambar II.6 : Resort dan Interaksi terhadap alam dan 
lingkungannya 

Sumber : www.google.com 2009 
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2.5.  Pengembangan Resort 

Dalam perencanaan dan perancangan denah sebuah resort hotel perlu 

memperhatikan beberapa aspek yang meliputi. 

a. Pengembangan site 

Identifikasi potensi site sangat penting, terutama dalam menentukan letak dan 

jenis atraksi yang akan ditawarkan. Diusahakan semua fasilitas privat maupun 

publik memperoleh view baik untuk mengoptimalkan potensi site. 

b. Operasional hotel 

Operasional hotel meliputi sirkulasi dan akses pencapaian publik, sirkulasi 

eksternal dan parkir. Prinsip dalam perencanaan sirkulasi yaitu pemisahan 

antara sirkulasi pengunjung dan pelayanan. Hal ini dilakukan untuk 

menghindari gangguan dan meningkatkan efisiensi pelayanan, memudahkan 

kontrol, suvervisi, dan keamanan. 

c. Perencanaan internal 

Perencanaan hotel atau resort dipengaruhi oleh empat faktor utama yang 

meliputi lokasi, skala, massa, dan operasional. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lokasi 
- Area tapak 
- Lingkungan 

sekitar site 
- Pencapaian 
 

Skala 
- Jumlah kamar 
- Macam 

fasilitas 
- Alokasi ruang 
 

Massa 
- Tata massa 

bangunan 
- Desain sistem 

struktur 
- Sirkulasi 
 

Operasional 
- Kebutuhan 

pengunjung 
- Standart 
- Tata 

pelayanan 
 

Reso
rt 
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Diagram II-1 Faktor Dan Perencanaan Internal Resort Hotel 

Sumber : Fred R Lawson, Hotel & Resort  Planning and Design1996 

 
d. Kontrol kebisingan 

Sumber : Leslie . Doell, Eng, M. Arch, Akustik Lingkungan.1986 

Kontrol terhadap kebisingan sangat diperlukan dalam bangunan resort. 

Sumber-sumber kebisingan dapat berasal dari:  

Kebisingan eksternal :  seperti lalu lintas, pesawat udara, kendaraan dan parkir 

dan lain-lain. 

Aktivitas internal       :  diskotik, bar, ball room, area santai dan kolam 

renang, perlengkapan dan peralatan seperti suara 

mesin dan lain-lain. 

e. Keselamatan 

Persyaratan keselamatan hotel / resort hotel mengacu kepada peraturan 

bangunan yang berlaku. Pada umumnya hal ini telah ditetapkan secara 

internasional yang meliputi: Regulasi bangunan dan peraturan bangunan, 

standart instalasi dan performance, peraturan tentang penanggulangan dan 

pencegahan bahaya kebakaran, penyediaan fasilitas kesehatan dan keselamatan 

untuk tamu yang menginap pada resort dan karyawan, anggaran dana untuk 

pemeliharaan. 

 

 

Diagram II-2 Cara kerja (operasional) pemadam instalasi tetap 

Sumber: Ir. Hartonono Poerbo, M. Arch. Utilitass Bangunan. 1995. 

Sistem semi otomatis 

 

Api → alat deteksi  →    panel alarm  → manusia →    sistem start   →  

alat pemadam aktif  

Sistem otomatis 

Api → alat deteksi  →    panel alarm  →    sistem start   →  

alat pemadam aktif  
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f. Keamanan 

Faktor keamanan sangat penting dalam sebuah industri pariwisata, terutama 

untuk para tamu yang menginap, sistem keamanan dapat dikelompokkan 

menjadi empat kelompok besar yang terdiri dari: automatic detection and 

warning apparatus, close circuit television system, locking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Jenis aktivitas resort 

 

 

kesenangan Menikmati matahari, tamasya, menikmati 

liburan/pemandangan ditepi laut atau tepi 

danau, dan lain-lain. 

Rekreasi Berlayar, golf, ski, memanjat, mengenarai, 

berjalan. 

Akrivitas                                                       Contoh 

Gambar II.7: alat-alat pemadam kebakaran Firesprikle, 

hydrant, alarm bell, fhrurer. Sumber : www.google.com 
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Budaya minat terhadap kesenian lokal, sejarah, 

arkeologi, dan arakan besar 

Religi Upacara keagamaan, ziarah, festival 

Hiburan Teater, konser, pariwisata populer, kasino 

night clubs 

Meeting / pertemuan Konferensi, konvensi, pelatihan, travel 

insentif 

Tabel    II-1 : Jenis aktivitas resort 

Sumber : Kompilasi, Pesona Pariwisata Indonesia, 2003 

 

2.6.  Berdasarkan Letak / Lokasi, Fasilitas Dan Aktivitasnya 

a. Beach resort :  

mengutamakan potensi alam dan alam laut sebagai daya tarik. Pemandangan ke 

arah laut dan keindahan pantai. Fasilitas yang ditawarkan berupa sarana 

olahraga air sebagai pertimbangan utama dan olahraga rekreatif lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Marina resort:  

Hampir menyerupai beach resort. Ditujukan bagi wisatawan yang memiliki 

minat terhadap olahraga air, pelatihan menyelam dan lainnya serta kegiatan 

yang berhubungan dengan penelitian terhadap sumber daya laut. 

 

 

 

Gambar II.8: Beach resort dan fasilitasnya (Banana Fan Sea / Beach 

Resort Thailand).sumber : pimalai resort and spa 
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c.   Health resort and spa 

Menitikberatkan pada program olahraga/fitness, perawatan kesehatan, 

pengurang stress, anti penuan sampai penurunan berat badan. Penggunaan 

metode tradisional dengan aroma dan material dari alam dan meditasi. 

Memiliki kolam renang tersendiri yang berhubungan dengan sauna, steam, 

message, dan ruang terapi serta dengan fasilitas olahraga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Mountain resort 

Hotel berlokasi di daerah pegunungan yang mempunyai pemandangan indah 

serta potensi wisata lainnya yang menunjang. fasilitas yang disediakan pada 

umumnya berupa fasilitas olahraga dan rekreasi alam di daerah pegunungan, 

seperti mendaki gunung, hiking, sepeda gunung, dan ski. biasanya dilengkapi 

dengan fasilitas lapangan golf, tennis maupun kolam renang. 

 

Gambar II.10: Health Resort and SPA) 

Sumber : Pimalai Resort and SPA 
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c. Village resort 

Hotel ini ditujukan untuk akomodasi di daerah wisata budaya.Lokasi yang 

bertema etnis dan cultural ditawarkan bagi wisatawan yang ingin menyelami 

kebudayaan setempat, menikmati kehidupan alam pedesaan dan berbaur 

dengan masyarakat setempat, guna melupakan kehidupan modern dan segala 

rutinitas. 

d. Sight Seeing Resort 

Hotel ini berlokasi di daerah yang memiliki potensi khusus, tempat-tempat 

yang menarik, pusat perbelanjaan, kawasan bersejarah, tempat-tempat 

terdapatnya barang kuno dan antic serta tempat-tempat hiburan. 

e. Themed resort 

Resort hotel yang ada si pedesaan, jauh dari area bisnis dan keramaian. 

Memiliki fasilitas olahraga yang jarang ada di kota sebagai daya tarik, seperti 

berburu, lapangan golf, tennis, berkuda, panjat tebing dan memanah. 7 

f. Condominium, Timeshare, & Residential Development 

Resort hotel yang sebagian dari kamarnya untuk disewakan selama periode 

tertentu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam kontrak, tetapi 

enterance, lobby, & elevator harus dipisahkan untuk residen dan untuk tamu 

hotel. 

                                                
7 Lawson, Fred. 1996. Hotel, Motel & Condominium, Planning, Design & Aintenana The Arsitektural 
Press. LTD, London. 
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2.7.   Berdasarkan Kategori / Kualifikasi Bintang 8 

a. Bintang Dua (**) 

Secara umum ciri – cirinya adalah: 

- Lokasi mudah dicapai. 

- Bebas polusi. 

- Unsur dekorasi tradisional Indonesia tercermin pada lobby hotel. 

- Bangunan terawat bersih dan rapi. 

- Sirkulasi mudah. 

Persyaratan untuk kamar tidur (bedroom) adalah: 

- Minimal 20 kamar standar dengan luas 22m2. 

- Minimal 1 kamar suite dengan luas 49m2. 

- Tinggi minimal 2,6m tiap lantai. 

- Tidak bising, pintu dilengkapi dengan pengaman. 

- Tata udara dengan pengatur udara. 

Persyaratan ruang makan (dining room) adalah: 

- Luas 1,5m2 tiap tempat duduk. 

- Tinggi ruang lebih dari 2,6m. 

- Akses langsung dengan dapur. 

- Tata udara atau tanpa pengatur udara. 

Persyaratan bar: 

- Luas 1,1m2 tiap tempat duduk. 

- Terpisah dengan restoran. 

- Perlengkapan mencuci dengan air panas atau dingin. 

Persyaratan untuk lobby: 

- Harus memiliki lobby. 

- Tata udara AC atau ventilasi. 

- Penerangan minimal 150 lux. 

Persyaratan sarana olah raga atau rekreasi: 

                                                
8 Kompilasi : Happy Marpaung SH:HPI, penerbit P.O.BOX. 175 Bandung 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxxii

- Minimal memiliki 1 buah dengan alternatif pilihan: tennis, golf, fitness, 

billiard, jogging, taman bermain anak, olah raga air atau gunung (kolam 

renang). 

b. Bintang Tiga (***) 

Persyaratan untuk kamar tidur (bedroom) adalah: 

- Minimal 20 kamar standar dengan luas 22m2. 

- Minimal 1 kamar suite dengan luas 49m2. 

- Tinggi minimal 2,6m tiap lantai. 

Persyaratan ruang makan (dining room) adalah: 

- Bila tidak berdampingan dengan lobby harus ada kamar mandi dan WC. 

Persyaratan bar: 

- Bila tertutup harus ber – AC dengan suhu 240C. 

- Lebar ruang kerja bartender 1m. 

Persyaratan untuk lobby: 

- Luas minimal 30m2. 

- Dilengkapi dengan lounge. 

- Toilet umum minimal 1 buah dengan perlengkapannya. 

- Lebar koridor minimal 1,6m. 

Persyaratan function room: 

- Minimal 1 buah pintu masuk terpisah dari lobby,kapasitas minimal 2,5 x 

jumlah kamar. 

- Dilengkapi dengan toilet bila tidak 1 lantai dengan lobby. 

- Terdapat pre function room. 

Persyaratan sarana olah raga atau rekreasi: 

- Minimal memiliki 1 buah dengan alternatif pilihan: tennis, golf, fitness, 

sauna, billiard, jogging, diskotik, taman bermain anak. 

- Kolam renang dewasa terpisah dengan anak. 

- Hotel pantai dengan fasilitas perahu, menyelam, selancar, dan sky air. 

- Hotel gunung dengan pilihan: hiking, berkuda, dan berburu. 

Persyaratan drug store adalah: 

- Minimal terdapat drug store, bank, maney changer, biro perjalanan. 
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- Tersedia poliklinik. 

- Tersedia paramedis. 

c. Bintang Empat (****) 

Gambaran umum dengan ciri – ciri minimal seperti hotel bintang tiga 

Persyaratan untuk kamar tidur (bedroom) adalah: 

- Dekorasi budaya Indonesia 

- Minimal 50 kamar standar dengan luas 24m2. 

- Minimal 4 kamar suite dengan luas 52m2. 

- Pengatur suhu kamar di dalam bedroom. 

Persyaratan ruang makan (dining room) adalah: 

- Minimal 2 buah, salah satu merupakan coffe shop. 

Persyaratan bar: 

- Bar minimal 40m2. 

Persyaratan function room: 

- Minimal seperti hotel bintang tiga. 

Persyaratan untuk lobby: 

- Luas minimal 100m2. 

- Luas lobby lounge dapat dikurangi dengan 20% dari pada persyaratan yang 

ditentukan. 

- Lobby lounge minimal 2,5 x jumlah kamar 

- Tersedia sekurang – kurangnya 16 tempat duduk 

- Toilet umum 2 pria dan 3 wanita dengan perlengkapannya. 

- Untuk “beach hotel” ruangan umum tidak lebih dari 250m dari garis 

pantai. 

Persyaratan toilet umum (rest room): 

- Untuk pria minimal 3. 

- Untuk wanita minimal 2. 

Fasilitas parkir: 

- Kapasitas 1 mobil setiap 5 kamar tidur 

Persyaratan drug store: 

- Minimal seperti hotel bintang tiga 
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Persyaratan rekreasi dan olah raga: 

- Minimal seperti hotel bintang tiga ditambah dengan night club atau diskotik 

kedap suara dengan AC dan toilet. 

Office: 

- Ruang kerja minimal 0,5 jumlah kamar 

Ruang servis: 

- Ruang laundry minimal 40m2 

- Ruang dry cleaning minimal 20m2 

Work shop: 

- Bagi hotel yang mempunyai 100 kamar atau lebih 

Dapur: 

- 60% dari seluruh luas lantai ruang makan. 

d. Bintang Lima (*****) 

Persyaratan untuk kamar tidur (bedroom) adalah: 

- Minimal 100 kamar standar dengan luas 26m2. 

- Minimal 4 kamar suite dengan luas 52m2. 

- Tinggi minimal 2,6m tiap lantai. 

Persyaratan ruang makan (dining room) adalah: 

- Minimal 3 buah dengan salah satunya spesialisasi (Japanese, Chinese, 

European food). 

Persyaratan bar: 

- Minimal seperti hotel bintang empat. 

Persyaratan function room: 

- Minimal seperti hotel bintang empat. 

Persyaratan untuk lobby: 

- Minimal seperti hotel bintang empat. 

Persyaratan toilet umum (rest room): 

- Minimal seperti hotel bintang empat. 

Fasilitas parkir: 

- Minimal seperti hotel bintang empat. 

Persyaratan drug store: 
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- Minimal seperti hotel bintang empat. 

Persyaratan rekreasi dan olah raga: 

- Minimal seperti hotel bintang empat ditambah dengan area bermain anak – 

anak, atau children play grouund. 

Office: 

- Minimal seperti hotel bintang empat. 

Ruang servis: 

- Ruang laundry minimal 40m2 

- Ruang dry cleaning minimal 20m2 

Work shop: 

- Bagi hotel yang mempunyai 100 kamar atau lebih 

Dapur: 

- 60% dari seluruh luas lantai ruang makan. 

 

2.8.     Program Ruang Dan Kegiatan Resort 

Hubungan antar ruang dibuat sesuai dengan sifat kegiatan yang berbeda tingkat 

hubungan antara satu dengan lainnya. 

Kegiatan-kegiatan yang berlangsung dalam resort hotel meliputi: 

a. Kegiatan Hunian :  

Berlangsung di ruang pribadi, yaitu: tidur, mandi, istirahat, menikmati 

pemandangan, melihat televisi dan lain-lain. 

b. Kegiatan rekreasi dan relaksasi :  

berlangsung di ruang publik antara lain : makan dan minum di restoran, 

menikmati pertunjukan atau hiburan, berenang dan lain-lain. 

c. Kegiatan pengelolaan kantor :  

melayani, mendata tamu, dan kegiatan administrasi lainnya. 

d. Kegiatan servis :  

yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan tamu, yang berupa penyediaan 

makanan, pengaturan mekanikan elektrikal dan pencahayaan, pencucian 

barang. 

e. Kegiatan penunjang :  
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dapat berupa penyediaan fasilitas berbelanja konvensi, penukaran uang dan 

lain-lain. 

 

2. 9.     Kebutuhan Ruang 

Kebutuhan ruang dalam resort yang terdiri empat kelompok utama yaitu ruang 

utama, kelompok sub rental, kelompok ruang pelayanan makan dan minum. 

Kelompok ruang untuk tamu dan kelompok ruang untuk pelayanan umum.9  

Kelompok ruang umum : 

1. Hall 

2. Lobby 

3. Lounge 

4. Front office 

5. Restoran (toilet umum) 

6. Swimming Pool 

7. Pre Function Room 

8. Fitness dan gymnasium 

Kelompok ruang pelayanan makan dan minum : 

1. Restaurant dan dapur 

2. Pantry 

3. Bar 

4. Coffe shop 

5. Kantor karyawan 

Kelompok ruang sub rental (disewakan) : 

1. Drgustore, travel aen, air plane, money changer 

2. Convention center 

Kelompok ruang pelayanan : 

1. Suite room 

2. Standart room 

3. Circulation 

Kelompok ruang pelayanan makan dan minum : 
                                                
9 kompilasi data 2009 
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1. Management office  11.  Loocker room 

2. General manager   12.  Stronge (Gudang umum) 

3. Personalia    13.  Furniture Stronge 

4. Ruang pertemuan   14.  Workshop (Bengkel) 

5. Security    15.  Garbage room 

6. Ruang karyawan   16.  Receiving room 

7. Ruang tunggu sopir  17.  Loading deck 

8. House keeping   18.  Time keeper 

9. Laundry    19.   Mechanical elektrikal 

10. Luggage room   20.  AHU 

21. Parkir 

 

2.10.  Pembagian Ruang, Fungsi Dan Kualitas Ruang10  

a. Fasilitas public 

Ruangan ini untuk umum seperti : lobby, pertokoan/galeri, perpustakaan, 

teater, conference room, fasilitas rekreasi dan lain-lain, ruang public yang 

plaing utama adalah enterance dan public karena merupakan area penghubung 

antara kegiatan servis dengan tamu. Untuk itu dalam perencanaan seperti perlu 

diperhatikan berbagai macam hal. 

Perencanaan enterance dan lobby 

Enterance     :   

 Enterance harus dapat terlihat secara jelas, memberi pandangan ke dalam 

serta berhubungan langsung dengan recepsionist. Enterance dapat dilengkapi 

dengan ruang transisi yang merupakan pelatihan sebelum para tamu masuk 

ke ruang dalam. 

Lobby           :  

 Kemudahan mencapai lobby dan enterance dan memberi kesempatan tamu 

untuk menentukan tujuan ruang yang dikehendaki, elevator/tangga, guest 

room atau restoran. Lobby sebagai area sirkulasi, area berkumpul dan area 
                                                
10 Lawson, Fred. 1996. Hotel, Motel & Condominium, Planning, Design & Aintenana The Arsitektural 
Press. LTD, London. 
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aktifitas bagi tamu pada saat tertentu. Lobby juga sebagai area penerima 

kedatangan dan pelepas keberangkatan untuk itu lobby perlu dilengkapi 

faislitas seperti souvernir shop, coffe shop, tempat duduk, salon, money 

charger, ruang informasi/receptionist, agen perjalanan, BPX telepon dan 

sebagainya. 

 

 

 

 

 

    

  

Conference room/meeting room 

 Besaran ruang disesuaikan dengan prediksi tamu yang akan menggunakan 

conference room/meeting room pada resort jaraknya dekat dengan lobby dan 

restoran. 

 Ruang konferensi atau ruang pertemuan dalam sebuah hotel/resort hotel 

idealnya bersifat mulltifungsi. Untuk mewadahi berbagai macam kegiatan 

seperti konvensi, eksibisi/pameran dan lain-lain. Perencanaan area pesta 

membutuhkan ketelitian untuk efisiensi dan fleksibilitas (dengan sekat) yang 

mudah diatur dan dipindah-pindah) dalam megngakomodasi bermacam-

macam fungsi, untuk itu harus diperhatikan dua parameter berikut yaitu : 

kebutuhan ruang dan persyaratan struktur. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar II.13 Room and lounge/meeting 
room 

Gambar II.12 lobby resort 
Sumber : www.google.com 2009 
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Ruang sirkulasi 

 Ruang sirkulasi atau daerah sirkulasi adalah jalan untuk diluar bangunan 

sampai masuk ke dalam bangunan dan berlalu dari satu tempat atau ruang ke 

tempat atau ruang lainnya. 

 Hotel & resort mewadahi pergerakan dari perilaku kegiatan yang meliputi 

pengunjung, staff, barang dan pelayanan. Hal tersebut perlu direncanakan 

dengan baik untuk mengoptimalkan dan efisiensi sekaligus memenuhi 

sebanding kenyamanan dan keamanan. 

Syarat sirkulasi meliputi : 

1. Urut-urutan yang logis baik dalam ukuran ruang, bentuk dan arah 

2. Pencapaian yang mudah dan langsung 

3. Memberikan gerak yang logis dan pengalaman yang indah bermakna 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar II.15 : sirkulasi 
privat/ guest room 
Sumber : www.google.com 
2009 

Gambar II.16 : 
sirkulasi ke area 
SPA 
Sumber : 

Gambar II.14 : Sirkulasi 
ke area public 
Sumber : www.google.com 
2009 
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Diagram II-4 : Hubungan Ruang Dalam Perencanaan dan Perancangan Fasilitas  

Sumber : Resort (Fred Lawson, Hotel & Resort  1996) 
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Diagram II-5 : Hubungan Ruang Secara Fungsional Dalam 

Perencanaan Hotel dan Resort Sumber : (Fred Lawson, Hotel & Resort, 

1996) 

 

Frond derk & Front Office 

 Mewadahi aktivitas : resepsi untuk tamu dan registrasi, kasir dan akunting, 

penukaran uang dan penyimpanan barang berharga. Untuk menggantung 

jas atau topi serta toilet umum direncanakan dekat dengan lobby utama dan 

restoran, banguet hall, ruang konferensi dan front office. 
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Diagram II-6 : Hubungan BOH (Komponen pengelola) 

Sumber : (Pengelolaan dari Ruters, Hotel Planning dan Design, 1985) 

 

Outlet Pelayanan makanan 

Restoran 

 Restoran bisa merupakan ruangan terbuka dan memanfaatkan potensi pandangan 

alam, sinar matahari, dan angin yang sejuk, pemilihan material dan pencahayaan 

perlu disesuaikan dengan tema hotel secara keseluruhan 
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Gambar II-17 Layout restoran 
Sumber : www.libertyhospitalit.com 
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a. Dining room : area ini meliputi tempat duduk pelanggan. Pada umumnya 12 

sq.ft ((12 x 0,3048)2 = 3,7 m2 ) 

b. Area pelanggan untuk tiap 2 makan malam. Luasnya sekitar 10  - 12 sq.ft. 

Lokasi lounge dan bar umumnya terletak di: 

1. Dekat dengan lobby untuk tamu atau pengunjung yang sedang menunggu 

2. Untuk hiburan seperti piano dan cocktail bar 

3. terhubung dengan restoran 

4. Untuk kegiatan konferensi seperti sarapan pagi informal 

Dalam rancangan sebuah restoran lounge memiliki view yang baik 

kearah areah rekreasi, dan memiliki orientasi kearah bar dan area hiburan. 

c. Public Restroom 

Akses pencapaiannya rendah, berventilasi dan dengan mudah dijaga 

kebersihannya. Persediaan peralatan seperti handuk, tissue, sabun, dan lain-

lain. 

Hotel 
Type 

Restaurant, Café Bar, Lounges Function, Meeting Room 

Seats m2 sqft Seats m2 Sqft Seats m2 Sqft 
High 

Grader 

Resort 

Hotel  

1,5 28 30 0,8 1,6 17 2,0 3,0 32 

Resort 

Village 

0,6 1,1 12 0,8 1,4 15 1,0 1,4 15 

Tabel  II-2: Luasan Area Publik Area Public Tiap Ruang Untuk Masing-

Masing Tipe Hotel 

Seat And Net Area Per Room 

Sumber :Fred R Lawson, Hotel & Resort, 1996 

d. Area rekreasi 
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Dapat berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Ruang rekreasi 

indoor mewadahi kegiatan, misal : bilyard, tenis meja, bowling, ruang audio 

visual, dan lain-lain. Fasilitas yang disediakan bagi tamu untuk mengisi 

waktu luangnya, ruang rekreasi outdoor dapat berupa fasilitas untuk kegiatan 

tennis court, hiking, snorkeling, fishing, yactht, motor boat,marina, 

sunbathing, bersepeda, golf, dan lain-lain. 

Kolam renang merupakan atraksi utama Dalam sebuah resort, bentuk kolam 

renang dapat dilihat bebas yang dikombinasikan dengan landscape, tanaman, 

air mancur dan lain-lain 

Tipe hotel & resort Macam fasilitas rekreasi 

complex 

 

Outdoor : kolam renang, lapangan, volley, area 

bermain anak-anak, bouler, putting 

game  

Country  :golf course, jogging, outbond trailer, 

panjat tebing/pendaki gunung, 

memancing 

Sea or lakeside : Berjemur di pantai, berenang, 

menyelam, surfing, memancing 

Mountain : ski lift, ski es, ski lange 

Tabel II-3: Macam Fasilitas Rekreasi Untuk Masing-Masing Tipe Hotel 

Sumber :Fred R Lawson, Hotel & Resort, 1996 

b.Ruang pibadi 

Di dalam resort hampir semua ruang adalah ruang pribadi atau semi ruang tidur 

yang akan disediakan harus mempertimbangkan : 

- kecenderungan jumlah pengunjung tiap kamar akan menentukan jumlah 

kebutuhan tempat tidur single, double, twin, dan family 

- Tipe tamu atau lama tinggal akan menentukan kelengkapan yang harus ada 

pada ruang tidur. 

Sebagai sebuah komponen dari resort hotel ruang tidur dapat di tata secara formal 

dan informal. Penataan secara dengan menata ruang secara tipikal pada lantai atau 

ditata mengelilingi atrium : penataan secara informal dengan memisahkan kamar 

dengan ruang servis secara menyebar. 

Gambar II.18 : salah satu 
penempatan 
guestroom/suites pangkor 
laut estate 
Sumber : 
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Pool Villa 3 Bedrooms 

Approximately 422 sqm. of living space 
3 air-conditioned bedrooms, each equipped with 
TV set 
The three bedrooms are not interconnecting 
2 large bathrooms with bath tub and separate 
shower 
One large bathroom with shower only 
Minibar, personal safe & hair dryer 
Tea & coffee making facilities 
Cotton bathrobe & slippers 
Kitchen facilities 
Air-conditioned living and dining 
rooms, equipped with TV and 
CD/DVD set, IDD Telephone 

Internet outlet with free internet access 
40 SQ.M. swimming pool 
Swimming pool with infinity edge 
Outdoor terrace & Sala 
Sun bathing deck with sun-loungers 
Mosquitoes screens 
Caution concerning the Pool Villas  
The Pool Villas One, Two & Three Bedrooms are situated some 60 meters 
above sea level in a serene rainforest and offers unrivalled ocean views, 
magnificent sunsets and all round total privacy. The Villas have all steep 
drop-off from the terraces and infinity-edge pool so parents with young 
children who wish to book such Villas should be aware that they will have to 
be especially vigilant in safeguarding their young ones from these potential 
dangers. 
 

Pool Villa 1 Bedroom 
Approximately 204 sqm. of living space  
Air-conditioned bedroom, equipped 
with TV set  
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Large bathroom with bath tub and separate shower  
Minibar, personal safe & hair dryer  
Tea & coffee making facilities  
Cotton bathrobe & slippers  
Kitchen facilities  
Air-conditioned living and dining rooms, equipped with TV and 
CD/DVD set, IDD Telephone  
Internet outlet with free internet access  
22 SQ.M. swimming pool  
Swimming pool with infinity edge  
Outdoor terrace & Sala  
Sun bathing deck with sun-loungers  
Rattans curtains only (no black out curtains) in Living room  
Caution concerning the Pool Villas  
The Pool Villas One, Two & Three Bedrooms are situated some 60 meters 
above sea level in a serene rainforest and offers unrivalled ocean views, 
magnificent sunsets and all round total privacy. The Villas have all steep 
drop-off from the terraces and infinity-edge pool so parents with young 
children who wish to book such Villas should be aware that they will have to 
be especially vigilant in safeguarding their young ones from these potential 
dangers. 

Gambar : Contoh tipe guest room dan fasilitasnya 

sumber :www.pimalai.com 

 Single/double twin keterangan 

Resort hotel 15% 85% Konversi untuk 

ruang keluarga 

City/suburban 50% 50% Dengan sofa bed 

Budget 

hotel/motel 

 100% Standar ruang 

keluarga 

Tabel II-4: Komposisi Tipe Kamar Perbandingan Prosentase Antara 

Single/Double Dan Twins Guestroom Untuk Ruang Dan Kategori Hotel  

Sumber : Fred R Lawson, Hotel & Resort, 1995 

Hotel 

Type  

Room Without 

Bathroom or Lobby 

Bathroom Only 

(Internal) 

Overall Including 

Lobby Area 

(m) (m2) (m) (m2) (m) (m2) 

Budget 3,6 x 3,5 14,70 2,15 x 1,9 4,09 5,8 x 3,5 20,3 

Med-Grade 4,9 x 3,6 17,64 2,35 x 7,0 4,70 7,0 x 3,6 25,2 

High Grade 6,0 x 3,9 24,20 2,65 x 2,2 5,83 8,7 x 3,9 33,9 

Tabel II-5: Internal Room Area 
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Sumber : Fred R Lawson, Hotel & Resort, 1995 

Spa and massage 

Area/fasilitas spa dan massage pada resort pada umumnya berinteraksi 

dengan alam terbuka (indah dan sejuk) untuk kegiatan yoga dan meditasi, 

kegiatan body massage, body treatment, jacuzzi, dan lain-lain. Meskipun 

terbuka atau berhubungan langsung dengan alam namun privasinya tetap 

terjaga. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Area servis / ruang pelayanan 

Daerah ini merupakan bagian penting yang menentukan beroperasinya 

resort dengan baik. Ini meliputi sarana pemeliharaan daripada penjaga resort 

(security), pelayanan, tempat penyimpanan bahan perlengkapan yang 

diperlukan bagi berfungsinya bangunan dan juga tempat untuk melayani 

kebutuhan pribadi para pemakai resort. 

Syarat daerah service pada umumnya: 

1. Jarak yang sependek mungkin dengan daerah-daerah lain dalam bangunan 

yang berhubungan daerah service 

2. pengelompokkan daerah-daerah berbagai macam service yang sejenis. 

3. Sedikit mungkin atau tanpa cross circulation (jalan yang memotong) 

4. Pada susunan ruangnya harus tampak mengelompok sehingga orang yang 

bekerja tidak usah berjalan jauh. 

Gambar II.20 SPA pada Resort 
Sumber : www.google.com 2009 
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Ruang-ruang yang termasuk didalamnya yaitu ruang publik  dan ruang-

ruang operasional (dapur, gudang, bengkel mekanikal dan elektrikal, servis dan 

ruang kontrol. 

Ruang pelayanan kebersihan dimungkinkan untuk tidak mengganggu 

kenyamanan pengunjung. Utnuk itu perlu diperhatikan hal-hal berikut: 

pemisahan antara jalur sirkulasi  pelayanan dengan salur sirkulasi pengunjung. 

Penggunaan alat transportasi seperti trolley, carts, dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipe resort 

 

Lobby Cafe 

restoran 

lounge 

Konferensi 

fungsional 

Fasilitas 

rekreasi 

Resort pantai 

dan hotel spa 

Besar, 

dilengkapi 

shop 

Besar, 

cafe, 

restoran, 

lounge, 

bar 

Tergantung 

pasar, hotel 

konvensi 

membutuhkan 

ballroom yang 

besar 

Tergantung 

iklim, area 

yang luas dan 

spa 

Resort 

pedesaan 

Condominium 

Kecil, front 

office, bagasi 

barang 

Luas, 

macam 

dan 

pilihan 

restoran, 

Kecil, dapat 

mengakomodasi 

kebutuhan 

konferensi 

Direncanakan 

di sekitar area 

rekreasi club 

kebugaran 
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lounge 

yang 

besar 

Resort 

pegunungan 

Sedang, area 

perlengkapan 

Luas, 

cafe, 

restoran, 

bar 

banyak 

pilihan 

Umumnya kecil Club 

kebugaran dan 

kolam 

Tabel II-5: Permintaan Ruang Service Dengan Lokasi Dan Permintaan Pasar 

Sumber : Fred R Lawson, Hotel & Resort, 1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksud/Sasaran Analisa Ruang 

Perencanaan  Tipe hotel yang diinginkan, lokasi, target pasar, 

jumlah kamar, fasilitas dasar, pemanfaatan alam, 

konsep perusahaan dalam desain arsitektual 

Pemanfaatan Site Area site, komponen tapak, hambatan perencanaan, 

kondisi site, survey site, akses untuk tamu, parkir, 

konstruksi basement, perubahan/perluasan di masa 

depan, landscape dan area rekreasi 

Fasilitas Jumlah kamar untuk masing-masing kategori dan 

kebutuhan khusus seperti royal suite, standar ruang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 l

dengan ukuran minimum, peralatan dan 

perlengkapan untuk kamar mandi, room service 

Lobby Karakter secara artitektual, ruang dan fungsi yang 

diwadahi, enterance, elevator, dan sarana sirkulasi, 

front desk dan pelayanan untuk tamu, retail 

lounges, dan fasilitas publik 

Food and 

Beverage Area 

Jumlah dan karakteristik restoran, bar, lounge, 

kapasitas tempat duduk dan alokasi ruang, lokasi 

yang sesuai untuk operasional pelayanan makanan, 

alokasi untuk ruang pelayanan, dan staff feeding 

arranggements.  

Function and 

Conference Areas 

Ballroom atau hall untuk ruang duduk, ruang 

pertemuan, jumlah, ukuran, dan kebutuhan khusus, 

foyer atau ruang peralihan, pelayanan makanan, 

area tambahan, pelayanan bisnis dan kebutuhan 

khusus seperti ruang pamer atau promosi.   

Area rekreasi Rekreasi utama, jumlah dan fasilitas eksternal, 

kolam renang, lokasi, ukuran, karakter, dan fasilitas 

tambahan, gymnasium, olah raga dan area 

peristirahatan, fasilitas untuk anak-anak, kebutuhan 

khusus, spa, perawatan kecantikan, dan perawatan 

rambut/salon.  

Administrasi Ruang untuk front desk dan front office, area untuk 

akuntan, eksekutif, sales & kantor catering, 

sirkulasi, ruang untuk karyawan bagian tekniok dan 

pelatihan. 

Back of house 

service area 

Loading deck, area penerima, gudang umum dan 

pengolahan sampah, dapur utama dan tambahan 

penyimpanan bahan makanan, house keeping 

loundry 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 li

Tabel II-6:  Karakteristik Ruang Analisa Ruang Dalam Perencanaan Resort & Hotel 

Sumber : Fred R Lawson, Hotel & resort, 1995 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram II – 7 Hubungan Ruang (Komponen resort) 
Sumber: pengolahan dari Ruters hotel Planning and Design, 1985 

 
 
Perencanaan Front of the house 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diagram II – 8 Hubungan Front Of The House (FOH) Bagian Front Of The House 

Publi

Pengelo
la  

Privat  

Servis  

Front 
of the 
House 

Front 
of the 
House 

Lobby 
  
Area Penerima 
Ruang Duduk 
Retail  
Toilet  

Ruang 
Makan/Minum 
 
Restoran Utama 
Restoran 
Terbuka 
Coffe Shop 
Bar  

Ruang Serba Guna 
 
Meeting Room 
Exhibition Room 
Pentas Terbuka 

Fasilitas Penunjang 
 
Kolam Renang 
Ruang Kebugaran 
Ruang Billyard 
Sauna 
Ruang Bermain 
Anak 
Ruang Olah Raga 

Private Public  

Area Tamu Kamar Tamu  
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Sumber: pengolahan dari Ruters hotel Planning and Design, 1985 
 

 

 

Perencanaan Back Of The House 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram II – 9 Hubungan Back of the House (BOH) bagian Back of the House 

Sumber: pengolahan dari Ruters hotel Planning and Design, 1985 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Area 
Administrasi 

Front of fice 
 
Resepsionis  
Ruang Manajer 
Ruang Asisten 
Ruang Reservasi 

Kantor Pemasaran 
 
Ruang Duduk 
Retail 
Toilet  

Kantor Eksekutif 
 
Ruang Tamu 
Ruang Manajer 
Ruang Asisten 
Ruang Sekretaris 
Ruang Manajer 
Makan & Minum 

Kantor Akuntan 
 
Ruang Keuangan 
Ruang Komputer 

Area Pekerja 

Ruang 
Penyimpanan / 
Penerimaan 
 
Resepsionis  
Ruang Manajer 
Ruang Asisten 
Ruang Reservasi 

Elektrikal & 
Mekanikal 
 
Ruang Mesin 
Ruang Generator 
Panel 
Toilet   

Ruang Persiapan / 
Makanan 
 
Dapur Utama 
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Gudang  

Laundry & 
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Ruang Linen 
Ruang Setrika 
Ruang Jahit 
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Diagram II – 10 Hubungan Servis bagian Servis 

Sumber: pengolahan dari Ruters hotel Planning and Design, 1985 
 

 

 
 

Pintu untuk barang 

Loading harus tertutup untuk perlindungan dari cuaca dan memiliki 

sekat yang memisahkan dengan hotel area. Terdapat kantor yang mengatur dan 

mengontrol keluar masuknya barang-barang. Dalam penanganan masalah 

sampah harus dipisahkan dengan sirkulasi kedatangan barang yang bersih. 

Semua permukaan yang mudah dibersihkan serta tahan api. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram II – 11 Hubungan Ruang Dalam Perencanaan & Perancangan Fasilitas Hotel 

Resort.  
Sumber : Fred R Lawson, Hotel & Resort, 1996 
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 Diagram II – 12 Hubungan Secara Fungsional Dalam Perencanaan Hotel & 
Resort  

Sumber : Fred Lawson, Hotel & Resort, 1996 
 
 
 
 
 
 
II.11.  Sistem Material Bangunan 

Sebagai bagian perencanaan dan perancangan secara keseluruhan, pemilihan 

bahan bangunan yang ekologis dimaksudkan untuk penekanan serendah 

mungkin dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Karena hal 

itu mengangkut masalah teknis seperti: kekuatan, kemudahan, konstruksi, 

keawetan, kenyamanan dan masalah-masalah teknis lainnya. 

Bahan bangunan yang ekologis memenuhi syarat sebagai berikut 11 

 Eksploitasi dan pembuatan (produksi) bahan bangunan yang menggunakan 

energi sedikit mungkin. 

 Tidak mengalami perubahan bahan (transformasi) yang tidak dapat 

dikembalikan kepada alam) 

 Eksploitasi, pembuatan (produksi), penggunaan dan pemeliharaan bahan 

bangunan sedikit mungkin (keadaan entropinya serendah mungkin)  

 Bahan bangunan berasal dari sumber alam lokal (ditempat dekat) 

Penanganan yang matang mulai dari material lingkungan, bentuk arsitektur 

sampai interior akan bersinergi dengan baik sehingga dapat menghadirkan 

suasana yang diharapkan yakni ekspresif dan memuaskan. 

Ekspresi warna, tekstur, permukaan dan bentuk. Ini disebut keindahan bahan. 

Setiap bahan mempunyai keistimewaan tersendiri dan ini dapat kita tunjukkan 

                                                
11 Ibid 47, P-112 
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sesuai dengan sifatnya. Misalnya serat-serat kayu yang indah, batu-batuan 

dengan kekerasan abu kehalusan permukaannya dapat ditonjolkan. 

 

 

 

 

   

 

 

  

II.12. Sistem Struktur Dan Konstruksi Bangunan 

Struktur bangunan dapat memecahkan dua persoalan, yaitu teknik dan estetika, 

termasuk pembentukan ruang. Persoalan teknis adalah kekuatan bangunan 

terhadap pengaruh luar-luar (kecepatan angin, kelembaban dan kandungan 

garam pada cuaca dan iklim (pesisir pantai) dan bebannya sendiri yang 

mengakibatkan perubahan bentuk atau robohnya bangunan. Persoalan estetika 

merupakan persoalan arsitektur yang agak sulit ditentukan, yaitu keindahan 

bangunan secara integral serta kualitas arsitektur. 

 

 

 

 

 

       

II.13. Penataan Lansekap 

Unsur pembentukan taman / lansekap dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu :  

1. landscape soft material 

yaitu bahan yang sifatnya lemah dan lembut seperti unsur tanaman yang 

mengalami pertumbuhan. 

2. Hard material 

Gambar II.21 : material pada 
resort 
Sumber : www.google.com 2009 

GambarII.22:  Struktur 

lebar/panggung sampireun 

Sumber : 

www.kampungsampireun.c
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yaitu bahan keras atau unsur yang tidak hidup seperti lampu taman, patung 

batu hias, pagar dan lain-lain. 

 

II.14. Pola Lantai Dan Dinding 

Lantai dan dinding banguan merupakan bagian utama wajah bangunan. Selain 

atapnya kedua elemen ini dapat memberi karakteristik yang dominan, pada 

suatu bangunan karena luas bidang yang ditempatinya akan mempengaruhi 

keseluruhan bangunan. Lantai dan dinding yang tampil menarik dapat 

berbicara dalam bahasa estetika. 

 

II.15. Lighting 

Dua peran cahaya bagi arsitektur dan interior yaitu 12: 

1. Secara fungsional untuk untuk mengetahui bangunan 

Pada malam hari, kehadiran lampu akan membantu mata penglihatan kita 

untuk mengidentifikasi benda-benda. 

2. tanpa cahaya / lighting keunikan suatu arsitektur bangunan, unsur dekoratif 

pada elemen fasad, detail, tekstur, ornamen dan warna benda akan hilang 

atau tidak tampak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.16. Sistem Akuistik Dan Pencahayaan 

Pengendalian barang dapat menciptakan lingkungan dalam bangunan 

memenuhi semua persyaratan fisik, sosiologis dan psikologis penghuni-

penghuninya. Lebih dari menyediakan ruang dan perlindungan bagi 
                                                
12 serial Rumah, lighting, Oktober 2005 

Gambar II.23 : pencahayaan pada 
resort 

Gambar II.24 : akustik dan 
pencahayaan pada conference 
room 

Sumber : www.google.com 2009 
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penghuninya, terhadap penyimpanan termal, atmosfer, cahaya dan bunyi yang 

berasal dari lingkungan luar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

II.17. Sistem Tata Udara 

Untuk kondisi tropis saat ini cocok menggunakan mesin pengatur udara (AC) 

terdiri dari kompresor yang mensirkulasikan zat pendingin (refrigrant) ke 

dalam komponen pipa tembaga (coil) dimana udara dari dalam ruang 

dimampetkan pada kumparan (convenctie) yang panasnya diserap oleh 

refrigrant yang kemudian mengembun. Adapun udara dalam ruang diisap dan 

dihembus kembali masuk ruang oleh  blower (kipas). 

 

II.18. Jendela, Penetrasi Cahaya Dan Ventilasi 

Penempatan jendela-jendela hendaknya ditentukan dengan mempertimbangkan 

pencahayaan siang hari yang berasal dari luar bangunan, pertimbangan 

terhadap cahaya malam hari langsung dan arah terhadap  pandangan dari dalam 

keluar dan keamanan terhadap orang-orang yang tidak berkepentingan. 

 

 

 

 

 

 

    

Gambar II.25 : posisi jendela sesuai dengan 

pemandangan keluar 
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II.19. Sistem Suplai Air Bersih 

Dalam proyek perhotelan / resort penghuninya memerlukan air bersih dingin, 

panas ataupun air es untuk tata udara dengan kapasitas yang lebih besar. 

Untuk suplai air dalam kapasitas yang relatif besar ada beberapa alternatif 

diantaranya menggunakan sistem penampungan tangki vertikal atau sumur bor 

artesis. 

 

 

 

 

2.20. Air Limbah (Waste Water) 

air limbah mencakup buangan tinja, buangan  pencuci, buangan dapur (cair) 

yang kesemuanya terutama yang buangan organik. 

Berdasarkan atas prosesnya dalam pengolahan air dikenal empat proses, yaitu 
13: 

1. Proses fisik 

Pemisahan antara cairan dan padatan dengan cara pengendapan dan 

penyaringan 

2. Proses biologis 

Penguraian senyawa organik komplek menjadi bentuk sederhana dengan 

bantuan aktivitas mikro organisme dengan cara manual dan penambahan 

lumpur aktif diperlukan bila diperlukan 

3. Proses kimia 

pengikatan unsur-unsur kimia yang tidak kehendaki dan tidak dapat 

terpisahkan dalam roses fisik 

4. Proses kimia / biologi 

Membunuh bakteri patogen dengan membubuhkan desinfektan 

 

2.21. Sistem Pengolahan Sampah 

                                                
13 Ir. Hartono Poerbo, M.Arch.hal 36,1995 
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sampah terdiri dari 2 jenis, yaitu : sampah organik dan anorganik. Jenis sampah 

organik dapat dibakar atau ditimbun sedangkan jenis bahan anorganik dan 

sintetik seperti botol, plastik, dan sebagainya sebaiknya ditampung pada 

penampungan tertentu kemudian diangkut ke TPS (Tempat Pembuangan 

Sampah) lalu diangkut dan diolah di TPA (Akhir) 

 

2.22. Sistem Pembuangan Air Hujan/ Draenase 

Untuk memperbaiki mutu dan jumlah air tanah, menahan ilustrasi air laut 

bangunan sebaiknya menyiapkan minimal sumur resapan @ 1 m3 agar air 

dapat meresap ke dalam ranah untuk mengurangi banjir sesaat. 

 

 

2.23. Sistem Penyediaan Listrik 

Salah satu system distribusi listrik yang menjadi alternative bagi resort adalah 

transmisi bawah tanah, yang memiliki nilai positif yakni dari segi estetika tidak 

mengurangi keindahan bangunan serta tidak mengganggu visual. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.26 : Sistem distribusi transmisi electrical of under ground 

sumber : www.google.com 2009 

 

2.24. Tinjauan Resort Pantai 

2.24.1. Konsep Resort Pantai ( Beach Resort)  

Suatu Resort Pantai (Beach Resort) adalah suatu kelengkapan fasiltas 

wisata di daerah pantai (coastal area)  dengan penekanan pada 

akomodasi hotel yang eksklusif serta beberapa pengembangan bangunan : 
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penginapan guesthouse, peristirahatan, fasilitas penunjang rekreasi pantai, 

fasilitas olah raga dan sebagainya. 

Yang dimaksud daerah pantai (coastal area) adalah bagian wilayah daratan 

yang berbatasan langsung dengan perairan (laut) berjarak sekitar 50 m - 1 

km dari laut dan tidak tergenang air sewaktu pasang. 

2.24.1.1. Lokasi 

Ada beberapa ketentuan untuk lokasi Beach Resort 

 Berada di daerah pantai (coastal area) 

 Meskipun berjarak tertentu dari garis pantai, orientasi utama adalah laut. 

Memiliki akses langsung yang mamudahkan kegiatan pengunjung ke 

arah pantai / perairan laut untuk berekreasi 

 Berlokasi pada jarak tertentu dari pusat penduduk, umumnya berada dalam 

suatu lingkungan yang menarik pengunjung mencapai hingga ke 

daerah pinggiran laut (shore line). 

 Lokasi mudah dicapai dengan kendaraan darat, kecuali untuk Beach Resort 

dengan lokasi spesifik / khusus seperti di sebuah pulau kecil yang hanya 

bisa dicapai dengan motorboat atau helikopter 

 Beach Resort didirikan di lokasi dengan kondisi tanah yang stabil dan tidak 

rawan erosi 

Karena jenis pantai dan laut yang bermacam-macam, maka karakter suatu 

Beach Resort umumnya disesuaikan dengan jenis dan kondisi pantai 

lokasinya. 

Sebagai conioh, perencanaan Beach Resort di daerah pantai berombak 

besar akan memiliki beberapa perbedaan dengan Beach Resort di daerah 

pantai dengan laut tenang dan selisih pasang-surut air laut kecil. Hal 

ini terutama sekali manyangkut perencanaan fasilitas, seperti perlu tidaknya 

dermaga-marina atau penambahan laut buatan dan sebagainya. 

 

2.24.1.2. Morfologi ( Bentuk ) 

Secara umum morfologi suatu Beach Resort (resor pantai) terdiri dari fasilitas 

akomodasi (hotel) dan fasilitas rekreasi (darat dan air)  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxii

Salah satu ciri utama massa Beach Resort adalah bentuknya yang 

memiliki dua sisi muka bertolak belakang, yaitu 
- sisi yang menghadap ke jalan umum ( sebagai entrance ) 

- sisi yang menghadap ke perairan / laut 

Jadi, pada dasarya suatu Beach Resort tidak memiliki area belakang 

yang mati. Sebaliknya, justru "area belakang" yang berbatasan 

dengan pantai ini merupakan potensi utama. 
2.24.1.2. Persyaratan 

Kecuali untuk fasilitas khusus yang berhubungan dengan rekreasi pantai, 

persyaratan fisik dan ruang Beach Resort sama dengan persyaratan 

untuk jenis resort lainnya. 
Persyaratan / Fasilitas khusus yang terdapat pada Beach Resort adalah 

 Recreational Beach, yaitu pantai alam yang terisolasi dari keramaian umum dan telah didesain 

sedemikian rupa khusus untuk berekreasi di area pantai dengan aman seperti berjemur, bermain air, 

bermain pasir, volley, jogging dan sebagainya. Ruang ganti dan shower  

 Gardu Pandang dan gardu penjaga pantai ( lifeguards ) 

 Dermaga perahu : untuk yacht, motor boat, jetski 

 Dermaga pancing 

 Laut buatan ( laguna) 

 Tempat pembuangan sampah di pantai ( ratio 1 buah untuk 20 

orang  

 .Area parkir diletakkan minimal 150 - 200 meter dari garis pantai. 

 

2. 24 Study Kasus 

2. 24. 1. contoh – contoh resort dalam negeri 

1. Kampung Sampineun 

Lokasi  : Garut, Jawa Barat 

Denah / site : pola terpusat 

Desain / fasad : kampung Sampineun merupakan satu dari sekian resort 

yang menawarkan rustic (pedesaan). 

  Bangunan terdiri dari tiga fungsi yaitu resort dan spa, 

yang dikonsep dengan pendekatan desain di pasundan. 
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  Demi memperkuat kesan desa, sebuah situ (danau) 

seluas 20 % luas lahan (+ 7 ha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tampilan resort yang terdiri dari 16 massa tersebut 

didominasi unsure anyaman bamboo & kayu sebagai 

material struktur utamanya. 

 

 

 

 

 

 

 Lantainya menggunakan pelepah (bamboo yang 

digepengkan) juga langit-langitnya di finish tikar 

pandan. 

 

 

 

 

 

 

  Namun tuntutan fungsinya sebagai “hotel” menjadikan 

beberapa ornamen interiornya memadukan material 

tradisional dan modern. 

Ganbar II.27 : kampong 
sampireun 

Sumber :  

Gambar II.28 : suasana kampong 
sampireun 

Gambar II.29 : interior villa 
Sumber : www.google.com 2009 
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  Dengan ari atapnya yang sedikit terbuka & tambahan 

detail penggunaan batu alam di bagian dinding dan 

lantai, namun bersanitary modern (keramik) 

Sirkulasi : sebagai view dan pusat entertainment, danau juga 

dipakai sebagai sirkulasi dari unit resort ke bagian lain 

kawasan. 

  Disediakan satu perahu untuk setiap gubuk (rumah) 

yang berada ditepi danau dan spot tambahan beserta 

perahunya untuk gubuk yang berada di bukit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pulau umang resort 

 

 

Lokasi  : ujung kulon, banten 

  Terletak soliter di sebuah pulau dengan luas 5,6 Ha, 

cukup 3,5 jam dari jakarta dengan berkendaraan mobil, 

plus 5 menit menyeberang dengan kapal. 

Denah  : pola grid radial 

        

Gambar II.30 : view kampong 
Sumber: www.google.com 2009 

Gambar II.31 : pola 
massa 
Sumber : www.google.com 
2009 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxv

 

 

 

 

 

Orientasi  : ada dua orientasi dari 60 unit yang tersedia, 30 yang 

pertama menghadap kelaut (beach view unit), sisanya 

kearah taman ditengah laut (garden view). Yang kearah 

laut, unit-unitnya langsung berbatasan dengan pasir 

pantai, yang tidak sampai segelemparan tombak di 

depanya adalah ombak laut. 

  Jika malam, ada pemandangan khas berupa pergerakan 

lampu-lampu nelayan diatas perahunya yang sedang 

berburu ikan dilaut. Potensi ini benar-banar 

dimanfaatkan untuk membuka lebar-lebar tiap unitnya 

agar mempunyai view yang maksimal ke arah laut. 

 

 

 

 

         

 

Desain/ fasad  :  pembagian unit-unitnya membentuk garis-garis yang 

terhubung menjadi sebuah poros. Poros-poros terebut 

berada pada tatanan yang simetrikal, sebelah 

menyebelah, maupun depan menyebelakang. Namun 

kesan seimbang yang nyaris kaku tersebut diperlunak 

dengan pemilihan material alam seperti kayu dan batu 

belah. 

    

 Gambar II.33 Fasilitas 
Kolam 

Gamabr II.32 : suasana 
Sumber : www.google.com 
2009 
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  Begitupun pengaturan kaca, pemilihan warna-warna 

netral dan penentuan levelling. Unsur-unsur tadi lantas 

diekspose demi upaya mempercantik diri secara natural 

sehingga menimbulkan kesan klasik dan lega dalam 

balutan aroma modern. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Upaya memaksimalkan jumlah unit luas pulau yang 

terbatas dipecahkan dengan membuat tiap unitnya 

menjadi dua hunian. 

  Agar tidak terkesan sempit, interiornya ditata 

menggunakan level mezamm pada lantainya sehingga 

mengurangi kemungkinan pembengkakan lahan secara 

horisontal. 

    

     

Gambar II.34 : suasana unit villa 
Sumber : www.google.com 2009 
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Sirkulasi  : pulau ini dibagi secara simetris, yang merupakan 

terjemahan general beauty. Baik sirkulasi maupun 

pembagian unitnya membentuk garis-garis yang 

terhubung menjadi sebuah poros. Poros-poros tersebut 

berada dalam tatanan yang simetrikal, sebelah 

menyebelah maupun depan belakang. 

    

3. Villa ombak Resort 

Lokasi  : Pulau Giri trawangan, lombok 

 (tempat berada dibibir pantai dengan pemandangan laut 

diselang-selingi pulau-pulau serta pemandangan 

gunung rinjani) 

 

 

 

 

 

 

Denah / site : Pola linier  

Konfigurasi Massa     : 

 

 

 

 

Pemisahan yang jelas secara hirarki antara masing-

masing ruang fungsional. Terdiri dari tiga kelompok 

utama yaitu akses/ main enteranca fasilitas public dan 

Gambar II.36 : Pulau Giri 
Trawangan 

Sumber : www.google.com 2009 

Publik Publik 

private 
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privat/guestroom. Pola guestroom yang berbentuk grid 

linier membentuk orientasi berbeda. 

Desain / fasad : Hotel ini memiliki 60 lumbung hut dan bungalow. 

Bangunannya dirancang secara tradisional khas 

arsitektur masyarakat sasak   

  Bangunan villa ombak begitu unik yang berhasil 

memadukan konsep arsitektur sasak tradisional lombok 

yang berpadu  dengan kemewahan unsur-unsur modern 

dengan sentuhan artistik. 

 

 

Sirkulasi : mengingat giri trawangan memiliki sedikit air bersih, 

pihak menejemen villa ombak memutuskan akan tidak 

pantas mengakses sumber air bersih yang sangat 

terbatas untuk keperluan shower para tamu. Itulah 

mengapa air pada shower berupa air asin. Air bersih 

yang ditampung di gentong tradisional di kamar mandi 

digunakan tamu untuk membilas, air panas tersedia 

diseluruh ruangan. 

Fasilitas  : diving academy  

  

 

 

 

  Kolam renang dan sunbatting  

  

 

 

 

  

 Spa & living room  

Gambar II.37 : Fasad Villa 
Ombak 

Sumber :  
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  Meeting room & wedding in paradise 

 

 

 

 

 Restoran  

4. Amankila resort 

Lokasi  : manggis, bali 

Tahun  : 1992 

Desain/ fasad  : desain memadukan modern dan tradisional bali 

Material/struktur  : atap dari alang-alang, dinding dari kayu, lantai dari batu 

alam lokal 

Fasilitas/ aktivitas  : terdapat 35 suites 

  Swiming pool 41m 

  Library 

  Allery and shop 

  Massage and beauty treatments dan lain-lain 

5. Maya Ubud Resort, Bali 

 

 

 

 

 

 

Lokasi  : Berlokasi di Jalan Gunung Pari Peliatan, 6 tengah 

keheningan alam, di ketinggian bukit yang diapit oleh 

dua lembah sungai, Pakerisan dan Petanu, arsitektur 

Maya Ubud seakan-akan duduk di atas punggung 

semenanjung sepanjang 800 m, dengan luasan 

kawasan sekitar 10 hektar. 
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Konfigurasi Massa :Pengelompokan ruang-ruang dibagi menjadi tiga bagian 

utama yaitu kelompok pertama berupa enterance, lobby, 

restoran, back of house dan fasilitas resort, kelompok 

kedua berupa guestroom. Kelompok ketiga terdiri dari 

fasilitas olahraga berupa tennis courts dan sebagian back 

of-house.  

Desain/ fasad  : desain memadukan modern dan tradisional bali 

Material/struktur  : atap dari alang-alang, dinding dari kayu, lantai dari batu 

alam lokal 

Superior Rooms 

1. Ukuran Ruangan 

Masing-masing Superior Room mempunyai luas bangunan 43 m², luasan itu 

sudah mencakup entrance, kamar mandi dan balkon.  

2. Perabot 

Setiap ruangan mempunyai masing-masing salah satu dari king size bed yang 

berukuran 200 x 200 cm atau dua buah single bed berukuran 100 x 200 

cm. kapasitas setiap ruangnya adalah 3 orang dilengkapi dengan sofa (day 

bed). Maksimal 3 orang, apabila membawa bayi dapat ditambahkan dengan 

Pubik 
privat

Privat
fasilitas 

fasilitas 
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tempat tidur kecil. 

3. Fasilitas kamar 
 suite bathrooms dilengkapi bathub dan shower over the tub 

 AC 

 Televise berwarna dengan satellite tv 

 International direct dial telephone 

 kulkas/mini bar 

 electronic in-room safe 

 hairdryer 

 tea/coffee making facilities 

 balcony or terrace Deluxe rooms situated on the end of wings, have an 

additional side balcony 

 

 

Deluxe Rooms 
1. Ukuran Ruangan 

Masing-masing Deluxe Room mempunyai luas bangunan 43 m², luasan itu 

sudah mencakup entrance, kamar mandi dan balkon. Perabot Setiap ruangan 

mempunyai masing-masing salah satu dari king Size bed  yang berukuran 

200 x 200 cm atau dua buah single bed berukuran 100 x 200 cm. 

kapasitas setiap ruangnya adalah 3 orang dilengkapi dengan sofa (day 

bed). Maksimal 3 orang, apabila membawa bayi dapat ditambahkan, 

dengan tempat tidur kecil. 
Fasilitas kamar 

 suite bathrooms dilengkapi bathub dan shower over the tub 

 AC 

 Televise berwarna dengan satellite tv 

 International direct dial telephone 

 kulkas/mini bar 

 electronic in-room safe 

 hairdryer 

 tea/coffee making facilities 

 balcony or terrace Deluxe rooms situated on the end of wings, 

have an additional side balcony 

Superior Garden Villa 
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1. Ukuran Ruangan 

 Masing-masing Superior Garden Villa mempunyai ukuran luas 50 m² 

termasuk    teras. 

2. Perabot 

Villa ini dilengkapi dengan canopy bed yang dipasangi kelambu. Setiap 

ruangan mempunyai masing-masing salah satu dari king size bed yang 

berukuran 200 x 200 cm atau dua buah single bed berukuran 100 x 200 cm. 

Kapasitas setiap ruangnya adalah 3 orang dilengkapi dengan sofa (day bed). 

Ada ekstra tempat tidur yang bisa ditambahkan untuk mengakomodasi 3 

orang tersebut. Maksimal 3 orang, apabila membawa bayi dapat ditambahkan 

dengan tempat tidur kecil. 

Deluxe Pool Villa 

1. Ukuran Ruangan 

Masing-masing Deluxe Pool Villa mempunyai ukuran luas 50 m2 

termasuk teras. 

2. Perabot 

Villa ini dilengkapi dengan canopy bed yang dipasangi kelambu. Setiap 

ruangan mempunyai masing-masing salah satu dari king size bed yang 

berukuran 200 x 200 cm atau dua buah single bed berukuran 100 x 200 cm. 

Kapasitas setiap ruangnya adalah 3 orang. Dilengkapi dengan sofa (day bed). 

Ada ekstra tempat tidur yang bisa ditambahkan untuk mengakomodasi 3 

orang tersebut. Maksimal 3 orang, apabila membawa bayi dapat ditambahkan 

dengan tempat tidur kecil. Deluxe Pool Villa ditambah dengan kemewahan 

kolam berendam pribadi dengan ukuran 400 x 200 cm. 
Peliatan Duplex Villa 

1. Ukuran Ruangan 

Masing-masing Deluxe Pool Villa mempunyai ukuran luas 125 m2 termasuk 

teras. 
2. Perabot 

Villa ini dilengkapi dengan canopy bed yang dipasangi kelambu. Setiap 

ruangan masing-masing mempunyai king size bed yang berukuran 200 x 200 

cm. Kapasitas setiap ruangnya adalah 3 orang dilengkapi dengan sofa (day 
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bed). Ada ekstra tempat tidur yang bisa ditambahkan untuk mengakomodasi 

3 orang tersebut. Maksimal 3 orang, apabila membawa bayi dapat 

ditambahkan dengan tempat tidur kecil. Peliatan Duplex Villa dilengkapi 

dengan kolam renang pribadi. 

 

Pejeng Duplex Villa 
1. Ukuran Ruangan 

Masing-masing Deluxe Pool Villa mempunyai ukuran luas 125 m2 termasuk 

teras. 
2. Perabot 

Villa ini dilengkapi dengan canopy bed yang dipasangi kelambu. Setiap 

ruangan masing-masing mempunyai king size bed yang berukuran 200 x 200 

cm. Kapasitas setiap ruangnya adalah 3 orang dilengkapi dengan sofa (day 

bed). Ada ekstra tempat tidur yang bisa ditambahkan untuk mengakomodasi 

3 orang tersebut. Maksimal 3 orang, apabila membawa bayi dapat 

ditambahkan dengan tempat tidur kecil. Pejeng Duplex Villa dilengkapi 

dengan kolam renang pribadi. 

Fasilitas kamar 
 suite bathrooms dilengkapi bathub dan shower over the tub 

 AC 

 Televise berwarna dengan satellite tv 

 International direct dial telephone 

 kulkas/mini bar 

 electronic in-room safe 

 hairdryer 

 tea/coffee making facilities 

 teras 

Fasilitas Restauran 

 Maya sari Mas Restauran 

Restauran ideal yang mewah, tertutup dan serambi terbuka untuk sarapan 

yang menghadap kolam renang dan lembah sungai, menyediakan servis 

mulai dari pagi dengan menu sarapan yang sangat mewah dan berharga, 
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dilanjutkan dengan menu favorit internasional pilihan untuk makan siang 

dan makan malam yang disajikan dari dapur yang didesain dengan klasik 

 Maya Sari Asiatique Restauran 

Restauran bergaya Asia yang sangat menarik, dilengkapi dengan counter 

teppanyaki, dan pilihan hidangan yang beraneka macam, muali dari 

masakan special khas Indonesia, Jepang, Thailand, Cina dan India. Tenang 

dan santai, restauran ini menghadap halaman taman air mancur dan taman 

hotel. 
 River Cafe 

Sebuah kenikmatan tersendiri berada di ruang terbuka, untuk menikmati makanan di samping 

kolam renang, juga di samping fasilit as spa sepanjang tebing Suangai Petanu. Suasana 

yang rilex di lingkungan tropic yang berembun, menyajikan menu salads dan makanan 

kecil, pasta dan pizza. 

 Bar Bedulu 

Bangunan tradisional Bali dengan atap ilalang ditambah dengan lobby, dengan pemandangan alam 

ke arah lembah dan berseberangan dengan lingkungan pedesaan.  Angin sore yang sejuk 

dipadukan dengan segarnya santapan cocktail, juice, ice dan beer yang disajikan dingin. Bar yang 

didesain trendi masa kini, khusus disediakan untuk menikmati segarnya menyantap cocktail 

sambil memandangi keindahan alam lembah Sungai Petanu. 

 Fasilitas Hiburan 

Untuk memenuhi tuntutan akan hiburan para tamunya, disediakan Purnama theatre, tempat 

dipentaskannya tarian tradisional Bali yang menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat 

pedesaan Bali, termasuk juga Tarian Legong, Tarian Ramayana dan tarian kreasi barn 

yang diciptakan oleh sebagian pimpinan senior tari. 

 Fasilitas Rekreasi 

Hotel Resort Maya Ubud mempersembahkan beberapa variasi dalam 

hal rekreasi dan aktivitas budaya, seperti : 

 Riverside spa, yang menyediakan tiga buah single dan dua buah double 

treatment pavilion dengan segala fasilitas pribadi dan kolam berendam 

air hangat yang menghadap ke arah sungai. 

 2 buah kolam renang 

 2 buah lapangan tennis 

 trecking pedesaan 

 lapangan golf yang hijau 

 Fasilitas Spa 
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Spa di Hotel Resort Maya Ubud berdekatan dengan sepanjang 

sungai, dengan suasana yang tenang dan damai. Disetting berada di 

tengah-tengah hutan tropic di sepenjang aliran sungai, fasilitas spa disini 

menawarkan paket perawatan tubuh yang dapat menyegarkan kembali 

keadaan fisik dan psikis seseorang. Body treatments juga menawarkan 

pemijatan tradisional, body scrubs, facial dan beberapa terapi untuk 

peremajaan kembali. 

 Fasilitas Pertemuan 

Hotel Resort Maya Ubud menyediakan fasilitas pertemuan dan pesta, yaitu 

dengan kepasitas 60 tempat duduk untuk model theatre, 40 orang 

untuk model kelas, 50 orang untuk formal dinner dan 70 orang untuk 

resepsi. Untuk Fasilitas outdoor Pumama Theatre dapat untuk 

mengakomodasi hingga 100 orang untuk perjamuan makan dan 

pertunjukan tradisional budaya. 
 Fasilitas lainnya 

Selain fasilitas-fasilitas tersebut di atas, Hotel Resort Maya Ubud 

juga menyediakan servis untuk para tamunya, seperti 
o Limosin dan taxi dari dan ke bandara 

o Asisten manager yang bertugas 24 jam 

o Fasilitas layanan penggunaan kartu kredit 

o Klinik kesahatan dan Dokter Jaga 

o Baby-sitter 

o Petugas merangkai bunga 

o Laundry 

o Area parlor kendaraan 

o Pos dan telekomunikasi 

o Money changer 

o Keamanan, 24 jam 

o Perpustakaan dan ruang baca 

o Fasilitas internet 

o Galery dan shopping centre 

o Tempat bersantai 

 

 

II.24.2. Contoh-Contoh Resort Luar Negeri 
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1. The datai              : Pulau langkawi, kedah darul alam, malaysia 

Tahun  : 1994 

Luas lahan  :  - 

Jenis  : resort hotel (40 villa & 54 deluxe room) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pangkor laut Estate 

Lokasi  : Lumut, Perak, Malaysia 

  (Pantai Pesisir Barat Peninsula) 

Tahun  : 2000 

Luas lahan : - 

Jenis : Resort hotel (128 villa) 

Desain : inspirasi/ ide desain villa dari Indonesia dan Thailand. 

  Langit-langit atau plafond dari bahan modern yang 

ramah lingkungan. 

  Bambu dengan finishing plywood 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.38 : The Datai 
dan fasiliasnya 
Sumber : 
www.thedatailangkawi.com 
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II.25  Konfigurasi Massa Dan Perorangan 

Villa ombak resort/lombak 

 

 

 

 

 

 

Pemisahan yang jelas secara hirarki antara masing-masing ruang fungsional. 

Terdiri dari tiga kelompok utama yaitu akses/ main enteranca fasilitas public 

dan privat/guestroom. Pola guestroom yang berbentuk grid linier membentuk 

orientasi berbeda. 

Amandari resort/ Bali 77 

 

 

 

 

Publik Publik 

private 

publik 

Privat

Privat
Privat

Gambar II.39 : suasana pangkor 
laut  
Sumber : 
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Termasuk kategori mountain resort, karena terletak di perbukitan di daerah 

Ubud. Layout plan mengikuti sungai ayung. Fasilitas public ditempatkan di 

tengah-tengah komposisi massa bangunan atau di sudut site sehingga 

pencapaian privat ke fasilitas public tidak terlalu jauh. Fasilitas guest room 

diatur menurut kontur tanah untuk menciptakan privasi seklaigus view yang 

baik. 

 

Amanusa resort/ Bali 

 

 

 

Pengelompokan ruang-ruang dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu kelompok 

pertama berupa enterance, lobby, restoran, back of house dan fasilitas kolam 

renang, kelompok kedua berupa guestroom. Kelompok ketiga terdiri dari 

fasilitas olahraga berupa tennis courts dan sebagian back of-house. Kasusnya 

sama dengan Amandari dimana fasilitas public ditempatkan di tengah 

komposisi masa bangunan sehingga pencapaian privat ke fasilitas public tidak 

terlalu jauh. 

Amandari dimana fasilitas publik ditempatkan ditengah-tengah komposisi 

massa bangunan sehingga pencapaian privat ke fasilitas publik tidak terlalu 

jauh. 

 

 

 

 

 

 

Pengelompokan ruang-ruang dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu kelompok 

pertama berupa enterance, lobby, restoran, back of house dan fasilitas resort, 

publik 

Pubik 
privat

Privat
fasilitas 

fasilitas 
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kelompok kedua berupa guestroom. Kelompok ketiga terdiri dari fasilitas 

olahraga berupa tennis courts dan sebagian back of-house.  

2.27 .  Tinjauan Arsitektural Regionalisme 

2.27.1. Pengertian Arsitektur Regionalisme 

Pada mulanya aliran ini dlikenal sebagai arsitekttir vernacular. 

Arsitektur vernacular selalu menarnplikan ciri khas suatu tempat maupun suku 

bangsa, masing - masing mempunyai budaya, alam, dan iklim regional yang 

khas. Oleh karena, itu munculah sebutan arsitektur regionalisme. Arsitektur 

regionalisme bertujuan melestarikan unsur -unsur lokal yang secara empiris 

dibentuk oleh tradisi yang turun - temurun. 

Arsitektur regionalisme muncul pada masa post modernisme yang juga 

merupakan salah satu bentuk protes terhadap arsitektur modern atau 

international style. Arsitektur modern dianggap mengabaikan potensi - potensi 

lokal yang mengikis identitas lokal dan kurang manusuawi. 

Arsitektur modern memang banyak mendapat kritik dan reaksi protes, 

namun pada masa arsitektur modern inilah mulai ditemukan material -material 

baru seperti besi tuang dan baja serta beton bertulang. Dengan ditemukannya 

material baru maka memperluas kemungkinan membuat bentuk - bentuk 

arsitektural baru. 

Untuk mengerti arsitektur regionalisme, kita harus memahami dulu 

makna kata regionalisme. Dalam artikel "on region and regionalism’, amos 

rapoport mengatakan bahwa terdapat banyak pengertian dalam mengartikan 

region, tergantung pada konteks apa kita melihat. dalam konteks arsitektur , 

regionalisme dipresepsikan sebagai bentuk arsitektur yang selaras dengan 

identitas lokal dengan mcnampilkan karakteristik tempat di mana bangunan itu 

berada, suatu tempat harus mempunyai identitas regionalitas yang salah 

satunya diwujudkan dalam bentuk bangunan. 

Banyak presepsi dan penelitian tentang arsitektur regionalisme, namun 

pada dasarnya memiliki inti yang sama yaitu merupakan penggabungan antara 

arsitektur tradisional dengan arsitektur modern, atau arsitektur masa lalu 

dengan arsitektur masa kini. Tan Hock Beng dalam buku Tropical Architecture 
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and Interiors, tahun 1995 - Tradition-Based Design of Indonesia - Malaysia - 

Singapore  

Dan penjelasan Tan Hock Beng (1995) dapat diambil pengertian bahwa 

arsitektur regionalisme, menampilkan kaidah arsitektur tradisional yang sesuai 

dengan tempat dan kondisi iklimnya, lalu dengan demikian dengan  muncul 

identitas yang diterapkan pada arsitektur modern. Untuk membuat arsitektur 

regionalisme, kita harus mengenali tradisi daerah setempat, berupa kondisi 

sosial budaya dan iklimnya. Harus diperhatikan pula prinsip prinsip dan kaidah 

arsitektur tradisional mana yang masih sesuai untuk kondisi saat ini, untuk 

dileburkan dengan peraturan dan metode bangunan modern. 

Pada arsitektur regionalisme, tradisi menjadi sumber referensi untuk 

mendesain arsitektur modern masa kini dengan tujuan untuk 

membentuk identitas lokal atau identitas regional Bentuk arsitektur yang 

sesuai dengan tradisi daerah setempat adalah arsitektur tradisional. 

Arsitektur tradisional di sini adalah arsitektur tradisional daerah setempat, di 

mana. bangunan itu berdiri. Pada arsitektur regionalisme sangat 

diperhatikan aspek aspek fisik dan non fisik lingkungannya, misalnya kondisi 

iklim, topografi, serta kondisi sosial dan budaya masyarakatnya. Arsitektur 

tradisional mempunyai lingkup regional, sedangkan arsitektur modern 

mennpunvai lingkup universal. Dengan peleburan antara arsitektur tradisional 

dengan arsitektur modern dapat dicapai suatu bentuk arsitektur yang tetap, 

menjaga akar budaya masyarakat dan suasana daerah setempat (sense of the 

place). namun tetap mengikuti perkembangan. 

Wondoamiseno (1991) juga mengatakan bahwa regionalisme 

merupakan suatu usaha untuk menggabungkan arsitektur masa lalu 

(arsitektur tradisional) dengan aritektur masa kini ( arsitektur modern) , 

dengan menampilkan beberapa bentuk dan kaidah bangunan regional. 

Wondoamiseno juga memberikan lima strategi dalam membentuk 

arsitektur regionalisme, sebagai berikut: 

1. Menempelkan elemen arsitektur masa lalu pada arsitektur masa kini 

2. Elemen fisik arsitektur masa lalu menyatu dalam arsitektur masa kini 
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3. Elemen fisik arsitektur masa lalu tidak terlihat jelas dalam arsitektur 

masa kini 

4. Wujud arsitektur masa lalu mendominasi arsitektur masa kini 

5. Ekspresi wujud arsitektur masa lalu menyatu dalam arsitektur masa 

kini 

Kenna Boussora (1993) dalam studinya pada interpretasi bangunan 

regional di Algeria, mengidentifikasi tempat objektif pada regionalisme, yaitu: 

I . Merancang bangunan yang sesuai dengan kebutu.han sosial ( to build in 

harmony with social need) 

2. Merancang bangunan yang sesuai dengan pontensi lokal (tobuild in harmony 

with local resources) 

3.  Merancang bangunan yang sesuai dengan karakteristik geofrafi setempat 

(to bu ild  in harmony with  tehe geograghical characteristic of 

region) 

4. Merancang bangunan yang sesuai dengan bentuk bangunan yang 

sudah ada (to build in harmony with the existing built form). 

Terdapat dua macam arsfektur regionalisme, yaitu 

1. Arsitektur regionalisine konkrit adalah peleburan dengan penggunaan 

elemen – elemen arsitektur tradisional yang dapat secara nyata dilihat, 

misalnya dari bentuk bangunan, ornamen, struktur, dan lain-lain. 

Pendekatan yang dilakukan lebih kepada ekspresi daerah dengan 

mencontoh kehebatannya.bangunan diterapkan dalam bentuk baru dengan 

tetap memperhatikan nilai-nilai yang melekat pada bentuk aslinya dan tetap 

inempertahankan kenyamanan pada bangunan baru ditunjang oleh kualitas 

bangunan lama. 

2. Arsitektur regionalisme abstrak adalah peleburan dengan menggunakan 

elemen elemen arsitektur tradisional yang tidak terlihat jelas, misalnya dari 

proporsi, komposisi, prinsip – prinsip struktur, massa, pencahayaan , 

filosofi dan makna. 
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Tokoh - tokoh reglonalisme antara lain, Fathy Hasan yang. Merancang 

bangunan modern dengan cara menggali dan menerpakan tradasi lokal begitu 

juga pada. arsitek I.M. Pei, Ken Yang dan Y.B. Mangunwijaya. 
 

2.27.2. Penerapan Arsitektur Regionalisme di Bengkulu. 

Arsitektur regionalisme di Bengkulu banyak diwujudkan dalam bentuk 

- bentuk arsitektur tradisional melayu yang diadaptasikan dengan arsitektur 

masa kini. Ada dan munculnya bangunan - bangunan berarsitektur 

regionalisme didukung dengan Peraturan Pemerintah Kota yang mengatur 

pembangunan bangunan di Bengkulu hendaknya untuk didasarkan pada 

arsitektur tradisional melayu atau memakai ciri dan berkarakter arsitektur 

tradisional, untuk memunculkan identitas lokal kota. Bengkulu. 

Rumah panggung merupakan bangunan yang berperan sebagai acuan 

bagi bangunan - bangunan, sebagai bagian dari pertimbangan desain yang 

berkarakter arsitektur tradisional melayu di kota Bengkulu. Sebagian besar 

bahkan hampir semua bangunan lama di Bengkulu menggunakan arsitektur 

regionalisme. Ada pula bangunan - bangunan peninggalan jaman kolonial, 

yang tentu saja juga sudah diadaptasi derigan arsitektur tradisional melayu di 

Bengkulu 
Bangunan pemukiman., pendidikan, budaya dan komersial sebagian besar berarsitektur 

regionalisme dengan memunculkan tampilan arsitektur tradisional melayu. Hal yang paling terlihat 

dan banyak diadaptasi adalah bentuk atap dan sistem strukturnya. 

Bangunan, bangunan komersial di sepanjang Jalan Pangeran Natadirja, 

S. Parman Sampai Barukoto hampir semuanya berarsitektur regioanlisme 

dengan menampilkan karakter arsitektur tradisional Melayu. Berikut ini 

adalah contoh dan gambar bangunan - bangunan di sepanjang Jalan tersebut 

diatas. yang berarsitektur regionalisme. 

 

 

 

 

 

Rumah sakit 
M. Yunus 

Rumah Adat 
Bengkulu Rumah Bp. 
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Bangunan pemerintahan, pendidikan dan budaya di Bengkulu yang 

meng,gunakan arsitektur regionalisme contohnya adalah Gedung, Balai kota 

Kota Bengkulu, RSUD M. Yunus, kantor BPS, BAPPEDA, Bank-bank di jalan 

S. Parman, kantor-kantor dinas Pemkot Kota , Universitas Bengkulu, Rumah-

rumah lama. Serta masih banyak lagi. 

 

II.28. Arsitektur Regional Bengkulu 

 
Tampilan rumah panggung 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar II.41 : konsep tampilan Rumah 

Panggung 
sumber : Bengkulu heritage 
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Dalam bahasa melayu Bengkulu, rumah tempat tinggal dinamakan juga 

“Rumah”. Rumah tradisional Bengkulu termasuk tipe rumah panggung. Rumah 

panggung ini dirancang untuk melindungi penghuninya dari banjir. Disamping 

itu kolong rumah panggung juga dapat dipergunakan untuk menyimpan 

gerobak, hasil panen, alat-alat pertanian, kayu api, dan juga berfungsi sebagai 

kandang hewan ternak. Bentuk rumah panggung melayu ini terbagi menjadi 

beberapa bagian, antara lain 14: 

Bagian atas 

Bagian atas rumah adat melayu Bengkulu ini terdiri dari : 

1. Atap; terbuat dari ijuk, bamboo, atau seng  

2. Bubungan, ada beberapa bentuk  

3. Pacu = plafon dari papan atau pelupuh  

4. Peran : balok-balok bagian atas yang menghubungkan  

5. Tiang-tiang bagian atas  

6. Kap : kerangka untuk menempel kasau  

7. Kasau : untuk mendasi reng  

8. Reng : untuk menempel atap  

9. Listplang, suyuk, penyunting  

Bagian tengah, terdiri atas : 

1. Kusen, kerangka untuk pintu dan jendela  

2. Dinding : terbuat dari papan atau pelupuh  

3. Jendela : bentuk biasa dan bentuk ram  

                                                
14 Achmad, Ramli dkk. 1992. Koleksi Miniatur Rumah Tradisional Suku Bangsa Rejang Dan Melayu 
Bengkulu Museum Negeri Provinsi Bengkulu. Depdikbud Propinsi Bengkulu 
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4. Pintu : bentuk biasa dan bentuk ram  

5. Tulusi (lubang angin) : ventilasi, biasanya di atas pintu dan jendela, dibuat 

dengan berbagai ragam hias  

6. Tinag penjuru  

7. Piabung : tiang penjuru hal  

8. Tiang tengah  

9. Bendu : balok melintang sepanjang dinding  

Bagian bawah, terdiri dari : 

1. Lantai, dari papan, bamboo, atau pelupuh  

2. Geladak, dari papan 8 dim dengan lebar 50cm dipasang sepanjang dinding luar 

di atas balok  

3. Kijing, penutup balok pinggir dari luar, sepanjang keliling dinding  

4. Balok (besar), kerangka untuk lantai yang memanjang ke depan  

5. Tailan : balok sedang yang berfungsi sebagai tempat menempelkan lantai  

6. Blandar : penahan talian, melintang  

7. Bedu : balok diatas sebagai tempat meletakkan rel  

8. Bidai, bamboo tebal yang dipasang melintang dari papan lantai, untuk 

mempertahankan dari tusukan musuh dari bawah rumah  

9. Pelupuh kamar tidur, sejajar dengan papan lantai (di atas bidai)  

10. Lapik tiang, batu pondasi tiang rumahtiang rumah  

11. Tangga depan dan belakang  

Berikut bagian-bagian bangunan yang menjadi Ciri khas rumah 

panggung Bengkulu 

 Struktur bangunan rumah panggung kesemuanya menggunakan material 

kayu baik pada struktur utamanya pondasi, kolom, lantai, dan bangian 

atap. Ini diterapkan pada rumah panggung lama, kecuali rumah panggung 

masa sekarang. Bagian kolom biasanya banyak dihiasi dengan ukiran-

ukiran khas bengkulu. Dinding ditutupi dengan papan dan jendelanya 

tidak memnggunakan bahan kaca sehingga pencahayaan hanya 

menggunakan bukaan jendela. Atasnya ditutupi dengan plafon sehingga 

struktur atapnya tidak kelihatan. 
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 Pada sebuah rumah panggung lantai utamanya berada lebih tinggi 

daripada muka tanah. Ketinggiannya berkisar antara 1-2 meter dari 

permukaan tanah. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi penghuni 

bangunan baik dari bencana maupun dari hewan buas. Rumah panggung 

kuno mempunyai ketinggian 2 meter atau lebih dari permukaan tanah. 

Pada bagian bawah ini terdapat ruangan. Ruangan ini hampir sama 

dengan bagian atasnya. Ruangan ini biasanya digunakan untuk 

menyimpan hasil panen, dapat juga dijadikan gudang, atau bisa juga di 

jadikan ruang sama seperti bagian atasnya, tetapi tidak menggunakan 

selasar. Sehingga rumah panggung ini terlihat seperti bertingkat. Rumah 

model ini jarang di temukan pada pusat kota bengkulu dan banyak di 

temukan setelah keluar 10-20 kilometer dari pusat kota. Bangunan model 

ini sudah sangat jarang diterapkan pada bangunan masa kini. Pada rumah 

panggung modern masa kini tinggi lantai biasanya naik hanya 1 meter 

dari permukaan tanah. Penerapannya banyak di buat pada bangunan-

bangunan pemerintah kota bengkulu. Dan sering sekali ditemui di pusat 

kota. 

 Rumah panggung memiliki susunan denah yang sederhana, satu hal yang 

istiwmewa yakni mempunyai selasar di bagian depan dan samping kiri 

dan kanannya. Selasar depan berfungsi sebagai ruang tamu dan duduk-

duduk (public), sedangkan yang samping hanya sebagai tempat duduk 

biasa (non public). Amsuk ke dalam merupakan ruang keluarga, ruang ini 

biasanya satu ruangan dengan ruang makan. Di sebelah ruangan makan 

ini merupakan ruang tidur, banyaknya tergantung dengan besarnya rumah 

panggung tersebut. Setelah ruang-ruang tersebut diatas, bagian 

belakangnya adalah dapur dan kamar mandi. Ruangan ini tidak berada 

diatas lagi tetapi sudah berda di bawah. Ruangan masih satu atap dan 

tidak terpisah dari bangunan utama. 
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Gambar II. 42 :konsep Denah rumah 

panggung  

Sumber : Bengkulu heritage 

Gambar II.43 : Denah Ruang rumah Panggung 
Bengkulu 

Gambar II.44 : Pola 
sirkulasi 
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 Di Bengkulu dari awal perkembangannya, bangunan rumah panngung 

biasanya terletak pada pinggir sirkulasi (jalan) baik jalan utama ataupun 

jalan lingkungan. Bangunan ini menghadap kearah jalan tersebut dan 

biasanya dipagari oleh kayu ataupun bambu yang disusun grid sepanjang 

luasan tanah pemiliknya. Pemiliknya biasanya memiliki tanah yang luas 

sehingga jika ditemui di Bengkulu, rata-rata rumah panggung memiliki 

halaman yang luas. Berdasarkan tata masanya, rumah panggung ini 

memiliki tata masa grid di sepanjang jalan. Rumah-rumah ini nantinya 

Gambar II.47 : konsep tata 
massa rumah panggung 
sumber : Bengkulu 

Gambar II.45 : Pola ruang rumah 
Panggung 

Gambar II.46: Mitos zona ruang 
vertical 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxxxix

tidak jarang ada yang saling berhadapan. 
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