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BAB I
PENDAHULUAN

JUDUL : Srau Hotel Resor di Pacitan dengan pendekatan Arsitektur
Organik
1.1.

PENGERTIAN JUDUL
Menurut Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI No., PM
10/PW-301/Phb. 77, tanggal 12 Desember 1977, hotel adalah suatu
bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi
setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan, berikut
makan dan minum.
Resor adalah sebuah tempat menginap dimana mempunyai
fasilitas khusus untuk kegiatan bersantai dan berolahraga seperti
tenis, 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. Sebuah resor sebaiknya mempunyai lahan
yang ada kaitannya dengan obyek wisata, oleh sebab itu sebuah
hotel resor berada pada perbukitan, pegunungan, lembah, pulung
kecil dan juga pinggiran pantai. (Nyoman.S. Pendit. Ilmu
Pariwisata, Jakarta : Akademi Pariwisata Trisakti, 1999)
Hotel Resor dapat diartikan sebagai bangunan atau kawasan
terencana yang berlokasi pada lahan yang ada kaitannya dengan
obyek wisata. Bangunan atau kawasan ini menyediakan jasa
penginapan, makan dan minum, fasilitas rekreasi dan istirahat.
Tambahan fasilitas yang dapat disertakan yaitu fasilitas khusus dan
fasilitas lain yang dikelola secara komersial.
Arsitektur organik adalah sebuah filosofi arsitektur yang
mempromosikan keharmonisan antara tempat tinggal manusia dan
alam melalui desain pendekatan sehingga simpatik dan terintegrasi
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dengan baik dengan situasinya bahwa bangunan, perabotan, dan
sekitarnya menjadi bagian dari komposisi, bersatu saling terkait
(www.wikipedia.com).

1.2. LATAR BELAKANG
Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki
kekayaan alam yang sangat melimpah. Mulai dari Sumber daya alam,
pariwisata, kuliner, hingga budaya yang sangat beragam. Iklim tropis yang
ada juga semakin menambah keindahan alamnya karena hal itu berdampak
sangat positif dengan munculnya keanekaragaman hewan dan vegetasi yang
dapat dijadikan kebanggaan tersendiri sekaligus dapat menjadi daya taik bagi
wisatawan mancanegara.
Sementara itu Undang-Undang Pariwisata Pasal 1 yang menyatakan
bahwa tiap daerah berhak untuk memajukan potensi pariwisata di daerahnya.
Berdasarkan ketentuan tersebut, Kota Pacitan adalah kota kecil di Jawa Timur
yang memiliki banyak sekati kekayaan alam dan budaya yang dapat
dikembangkan sebagai salah satu daerah wisata di Indonesia yang paling
utama adalah potensi wisata pantai yang ada di Pacitan. Pacitan memiliki
karakteristik ombak yang sangat menawan yang tidak kalah dengan Bali dan
Mentawai yang juga sangat berpotensi untuk olah raga air Surfing.
Srau Hotel Resort dengan penekanan Arsitektur Organik merupakan
perencanaan dan perancangan dalam bidang arsitektur yang melibatkan
potensi yang dimiliki Indonesia, khususnya dalam bidang kelautan. Hotel
resort merupakan obyek utama yag diangkat dalam perancangan ini. Hotel
Resort merupakan salah satu bentuk arsitektur yang menyajikan sebuah
konsep penginapan dengan memanfaatkan potensi alam pantai yang ada di
sekitarnya.
Kejenuhan akan rutinitas sehari-hari, mendorong seseorang untuk
menghabiskan waktu luangnya dengan berwisata. Keindahan alam yang ada
di Indonesia memberikan pilihan obyek wisata yang dapat dinikmati. Wisata
air misalnya, dapat memberikan suasana baru bagi mereka yang
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kesehariaanya tinggal di kota dengan tingkat polusi tinggi dan kekeringan
yang tidak jarang terjadi.
Potensi keindahan alam yang dimiliki Indonesia membuat negara ini
kaya akan wisata berbasis alam dengan obyeknya yang beragam, seperti
pantai, air terjun, pegunungan, hutan dan lain sebagainya. Namun demikian
tidak sedikit di antaranya yang tidak terkonsep dengan baik sehingga tampak
kesenjangan antara alam dan

failitas pendukungnya. Srau Hotel Resort

dengan pendekatan arsitektur organik sendiri berusaha menyelaraskan
kehidupan alam dan manusia dengan menggunakan penekanan arsitektur
organik sebagai konsep yang melandasi perencanaan dan perancangannya.
Konsep tersebut mewujudkan Srau Hotel Resort dengan pendekatan arsitektur
organik dalam suatu desain bangunan yang menyatukan lingkungan alam dan
sosial baik secara fisik maupun non fisik bahkan berusaha meminimalkan
dampak negatif pada alam dan ikut serta dalam mencegah meluasnya efek
global warming yang merusak kondisi alam dunia.
Konsep arsitektur organik sendiri sebenarnya ditujukan untuk
membantu menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan baik secara fisik
(ruangan) maupun non fisik (lingkungan dan kehidupan sosial) agar dapat
saling berkesinambungan yang desainnya disesuaikan dengan kondisi lokal
lingkungan. Konsep arsitektur organik lebih bertanggung jawab terhadap
lingkungan, memiliki tingkat keselarasan yang tinggi antara strukturnya
dengan lingkungan, dan penggunaan sistem utilitas yang sangat baik agar
tidak merusak alam. Arsitektur Organik sebagai desain yang baik dan
bertanggung jawab, dan diharapkan digunakan di masa kini dan masa yang
akan datang.
Keberadaan Hotel Resort sangat dibutuhkan karena menyajikan suasana
dengan latar pantai Srau di Pacitan yang berbeda dari Hotel Bisnis, hal itu
juga ditunjang akan kebutuhan masyarakat akan suasana liburan yang santai
seperti yang ditulis pada study kasus pada putri duyung cottage, Ancol,
Jakarta Utara. Faktor-faktor yang mendorong timbulnya Hotel Resort, yaitu:
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Berkurangnya waktu untuk beristirahat
Bagi masyarakat kota khususnya kota Jakarta kesibukan
mereka akan pekerjaan selalu menyita waktu mereka untuk dapat
beristirahat dengan tenang dan nyaman.

b.

Kebutuhan Manusia akan rekreasi
Manusia pada umumnya cenderung membutuhkan rekreasi
untuk dapat bersantai dan menghilangkan kejenuhan yang
diakibatkan oleh aktivitas mereka.

c.

Kesehatan
Gejala-gejala stress dapat timbul akibat pekerjaan yang
melelahkan sehingga dapat mempengaruhi kesehatan tubuh
manusia. Untuk dapat memulihkan kesehatan baik para pekerja
maupun para manula membutuhkan kesegaran jiwa dan raga yang
dapat diperoleh di tempat berhawa sejuk dan berpemandangan
indah yang disertai dengan akomodasi penginapan sebagai sarana
peristirahatan.

d.

Keinginan Menikmati Potensi Alam
Keberadaan potensi alam yang indah dan sejuk sangat sulit
didapatkan di daerah perkotaan yang penuh sesak dan polusiudara.
Dengan

demikian

keinginan

masyarakat

perkotaan

untuk

menikmati potensi alam menjadi permasalahan, oleh sebab itu hotel
resort menawarkan pemandangan alam yang indah dan sejuk
sehingga dapat dinikmati oleh pengunjung ataupun pengguna hotel
tersebut.
Berdasarkan tinjauan-tinjauan tersebut maka pemilihan konsep Hotel
Resort dirasa yang paling tepat untuk perencanaan sebuah kawasan wisata di
pesisir pantai.
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1.3. PERMASALAHAN DAN PERSOALAN
1.3.1. Permasalahan
Mengaplikasikan

konsep

Arsitektur

Organik

pada

perencanaan dan perancagan Srau Hotel Resor di Pacitan.
1.3.2. Persoalan


Membuat konsep pemilihan lokasi untuk Srau Hotel Resort.



Membuat konsep tampilan bangunan agar dapat mencitrakan
arsitektur Organik.



Membuat konsep pemakaian material sekitar agar mendukung
konsep arsitektur organik.

1.4. TUJUAN DAN SASARAN
1.4.1. Tujuan


Menyediakan sebuah hotel resor dengan konsep bangunan yang
sesuai dengan karakter Arsitektur Organik.



Menghidupkan potensi wisata Kab. Pacitan dengan adanya srau
hotel resor yang berkarakter Arsitektur Organik.

1.4.2. Sasaran


Pemilihan lokasi yang tepat untuk Srau Hotel Resort di Pacitan.



Konsep tampilan bangunan agar dapat mencitrakan arsitektur
Organik.



Ketepatan dalan pemilihan dan pemakaian material sekitar agar
mendukung konsep arsitektur organik.

1.5. LINGKUP DAN BATASAN PEMBAHASAN
1.5.1. Lingkup


Disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai
dalam perencanaan dan perancangan Hotel Resort di Pacitan.
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Ditekankan pada aspek – aspek disiplin ilmu arsitektur. Aspek –
aspek lainnya digunakan untuk menunjang dalam menentukan
faktor perencanaan dan perancangan fisik.



Pembahasan data dan analisa yang akan dilakukan pada
akhirnya mengasilkan konsep perencanaan yang menyelesaikan
masalah dan sesuai dengan tujuan awal.

1.5.2. Batasan Pembahasan
Pembahasan ditekankan pada perencanaan dan perancangan
suatu “Hotel Resort di Pacitan” sehingga menjadi satu massa yang
representatif, dengan tata masa yang ideal dan terkonsep.

1.6. METODE PEMBAHASAN
1.6.1. Studi Observasi
Mengadakan pengamatan langsung ke lokasi Resort Hotel
(Pantai Srau,Pacitan).
1.6.2. Studi Literatur
Melakukan pengumpulan data dari buku – buku, tugas akhir,
dan website yang berhubungan dengan resort hotel dan arsitektur
organik.
1.6.3. Dokumentasi
Berupa foto – foto atau rekaman dari obyek yang menjadi
tujuan studi observasi guna menambah kelengkapan data dan
memudahkan penjelasan obyek.

1.7. STRATEGI PERANCANGAN
a. Pendeskripsian main idea
b. Pemusatan ide – ide pokok dari main idea
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c. Penelusuran dan penggalian ide pokok sebanyak - banyaknya dari aspek
yang mendukung Srau Hotel Resor dengan pendekatan Arsitektur Organik
d. Pemilihan dan penggabungan data – data mentah yang didapatkan
e. Penerepan kriteria bangunan yang diinginkan
f. Respon desain terhadap lokasi eksisting
g. Perencanaan dan perancangan

bangunan dengan segala aktivitas di

dalamnya dengan tidak melupakan korelasi bangunan dengan lokasi

1.8. PENDEKATAN PERANCANGAN
Merupakan kesimpulan dari proses sintesa yang akan diterjemahkan ke
dalam desain berupa gambar rancangan.

1.9. SISTEMATIKA PENULISAN
TAHAP I

: PENDAHULUAN
Mengemukakan

pengertian

permasalahan dan persoalan,

judul,

latar

belakang,

tujuan dan sasaran, batasan

dan lingkup pembahasan, serta sistematika pembahasan.
TAHAP II : TINJAUAN PUSTAKA RESOR HOTEL DAN ARSITEKTUR
ORGANIK
Mengemukakan tujuan teori tentang ” Hotel Resort di Pacitan
” yang diwadahi, pengertian Hotel Resort, jenis penanganan
bagi hotel resort serta semua wadah yang mendukung fungsi
sebagai ” Hotel Resort di Pacitan”.
TAHAP III : TINJAUAN KAB. PACITAN, FASILITAS PENGINAPAN,
DAN PANTAI SRAU
Mengemukakan tinjauan kota Pacitan dan pantai Srau yang
akan menjadi tempat didirikannya ”Srau Hotel Resort di
Pacitan”.
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TAHAP IV : RESOR HOTEL YANG DIRENCANAKAN
Pendekatan

konsep

dengan

analisa

meliputi

konsep

perencanaan dan perancangan mulai penentuan lokasi site,
analisa site terpilih yang sesuai dengan master plan,
melanjutkan program perancangan.
TAHAP V

:

ANALISA

DAN

KONSEP

PERENCANAAN

DAN

PERANCANGAN
Hasil analisa pendekatan disimpulkan ke dalam konsep
perencanan dan perancangan menuju proses desain
TAHAP VI: KONSEP SRAU HOTEL RESOR DENGAN PENDEKATAN
ARSITEKTUR ORGANIK
Mengungkapkan konsep perencanaan dan perancangan yang
merupakan hasil akhir untuk Srau Hotel Resort dengan
pendekatan Arsitektur Organik.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA RESORT HOTEL DAN ARSITEKTUR ORGANIK

2.1 PENGERTIAN HOTEL
2.1.1 Pengertian Hotel
Pengertian hotel yang bersumber dari surat keputusan dari
pemerintah melalui Menparpostel dan Menteri Perhubungan serta
tinjauan etimologi.
Menurut SK Menparpostel No.KM 34/HK 103/MPPT-87, hotel
merupakan suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian
atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makan
dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara
komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan
dalam keputusan pemerintah. Sedangkan menurut Surat Keputusan
Menteri Perhubungan RI No., PM 10/PW-301/Phb. 77, tanggal 12
Desember 1977, hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola
secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh
pelayanan penginapan, berikut makan dan minum.
Dengan demikian hotel dapat diartikan sebagai sebuah
bangunan atau sebagian bangunan atau rumah yang berukuran besar
yang biasa disebut bangunan akomodasi yang menyediakan jasa
penginapan sebagai tempat istirahat sementara waktu, makan dan
minum serta dapat ditambahkan jasa lain yang dikelola secara
komersial.

2.1.2 Sejarah Perhotelan di Indonesia
Sejarah perhotelan di Indonesia merupakan titik awal dari
perkembangan

hotel

saaat

ini.

Sejarah

perhotelan

turut

mempengaruhi bagaimana wujud hotel di masa sekarang. Berikut
penjelasan mengenaicommit
sejarahtoperhotelan
di Indonesia.
user
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Indonesia telah dikenal di dunia pariwisata sejak sebelum
Perang Dunia ke I. Jumlah wisatawan yang berkunjung masih
terbilang

ribuan.

Seiring

dengan

perkembangan

kedatangan

wisatawan asing ke Indonesia dimana mereka memerlukan sarana
akomodasi pariwisata yang memadai, maka semasa penjajahan
kolonial Belanda, mulailah berkembang hotel-hotel di Indonesia.
Hotel-hotel yang sudah hadir pada saat itu diantaranya adalah
sebagai berikut :
1.

Jakarta, dibangun Hotel Des Indes, Hotel Der Nederlanden,
Hotel Royal dan Hotel Rijswijk.

2.

Surabaya, berdiri Hotel Sarkies dan Hotel Oranje.

3.

Semarang, berdiri Hotel Du Pavillion.

4.

Malang, Palace Hotel.

5.

Solo, Slier Hotel.

6.

Yogyakarta, Grand Hotel ( sekarang Hotel Garuda )

7.

Bandung, Hotel Savoy Homann, Hotel Preanger dan Pension
Van Hangel ( kini Hotel Panghegar ).

8.

Bogor, Hotel Salak.

9.

Medan, Hotel de Boer dan Hotel Astoria.

10. Makasar, Grand Hotel dan Staat Hotel.
Kebanyakan hotel-hotel itu sampai sekarang masih ada.
Beberapa menjadi herritage. Beberapa ada yang sudah direnovasi
menjadi lebih baik dan ada juga yang dibangun ulang secara total
sehingga tidak ada lagi bentuk aslinya. Setelah periode pemerintahan
orde baru, pembangunan dan kehadiran hotel di Indonesia jauh dan
sangat berkembang pesat. Apalagi setelah masuknya beberapa
manajemen hotel internasional yang banyak merambah ke kota-kota
besar di Indonesia. Sejalan dengan berkembangnya hotel di
indonesia, wajah arsitektur hotel di Indonesia pun sangat
berkembang dan inovatif.
Dengan demikian wajah perhotelan sekarang telah menjadi
sedemikian berkembang
danto inovatif.
Wajah yang sekarang hadir
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setelah masuknya beberapa manajemen hotel internasional. Akan
tetapi hotel-hotel yang turut ambil bagian dari sejarah perhotelan di
Indonesia tetap menjadi tonggak perkembangan hotel yang turut
memberi pengaruh kepada dunia perhotelan masa kini.

2.1.3. Karakteristik Hotel
Karakteristik hotel merupakan sifat khusus dalam industri
hotel yang tidak dimiliki oleh industri-industri lainnya. Karateristik
industri hotel merupakan hal yang harus dipahami sebelum membuat
perencanaan sebuah bangunan hotel. Bangunan hotel dibangun
berdasarkan sifat atau karakter dari industri hotel itu sendiri. Berikut
karakteristik hotel yang membedakan hotel dengan industri lainnya :
1.

Industri hotel tergolong industri yang padat modal serta
padat karya, hal ini berarti, dalam pengelolaannya
memerlukan modal usaha yang besar dengan tenaga
kerja yang banyak pula.

2.

Dipengaruhi oleh keadaan dan perubahan yang terjadi
pada sektor ekonomi, politik, sosial, budaya dan
keamanan sesuai dengan keberadaan hotel tersebut.

3.

Hotel menghasilkan dan memasarkan produknya
bersamaan

dengan

tempat

jasa

pelayanannya

dihasilkan.
4.

Beroperasi selama 24 jam sehari, tanpa adanya hari
libur dalam pelayanan jasa terhadap pelanggan hotel
dan masyarakat pada umumnya.

5.

Memperlakukan pelanggan seperti raja selain juga
memperlakukan pelanggan sebagai partner dalam
usaha, karena jasa pelayanan hotel sangat tergantung
pada banyaknya pelanggan yang menggunakan fasilitas
hotel tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan karakteristik hotel tersebut
ditemukan beberapa commit
sifat industri
hotel yang memberi dampak cukup
to user
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signifikan dalam proses perencanaan bangunannya. Adapun karakter
penting tersebut antara lain dalam hal jumlah tenaga kerja, sifatnya
yang memasarkan produk bersamaan tempat dengan proses produksi
jasanya dihasilkan, sestem operasinya yang 24 jam sehari tanpa hari
libur. Karakter-karakter ini harus mendapat perhatian khusus demi
tercapainya perencanaan bangunan yang matang.

2.1.4. Jenis-Jenis Hotel
Jenis-jenis hotel dapat dilihat dari berbagai aspek. Jenis
hotel menentukkan bagaimana hotel tersebut memposisikan dirinya
dalam fasilitas dan pelayanan tambahannya diluar standar pelayanan
hotel yang sudah ditetapkan. Berikut jenis-jenis hotel berdasarkan
lokasi dimana hotel dibangun :
1.

City Hotel

Hotel yang berlokasi di perkotaan, biasanya diperuntukkan
bagi masyarakat yang bermaksud tinggal untuk sementara. City
Hotel disebut juga sebagai hotel transit karena biasanya dihuni oleh
para pelaku bisnis yang memanfaatkan fasilitas dan pelayanan bisnis
yang disediakan oleh hotel tersebut.
2.

Residential Hotel

Hotel yang berlokasi di pinggiran kota besar yang jauh dari
keramaian kota, tetapi mudah mencapai tempat-tempat kegiatan
usaha. Hotel ini berlokasi di daerah-daerah tenang, terutama karena
diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin tinggal dalam waktu
lama, dilengkapi dengan fasilitas tempat tinggal yang lengkap.
3.

Resort Hotel

Hotel yang berlokasi di daerah dengan pemandangan yang
indah seperti di daerah pegunungan biasa disebut mountain hotel,
atau di tepi pantai biasa disebut beach hotel, di tepi danau biasa
disebut lake hotel, atau di tepi aliran sungai biasa disebut river hotel.
Hotel seperti ini terutama diperuntukkan bagi keluarga yang ingin
commit to user
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beristirahat pada hari-hari libur atau bagi mereka yang ingin
berekreasi.
4.

Motel (Motor Hotel)

Hotel yang berlokasi di pinggiran atau di sepanjang jalan
raya yang menghubungkan satu kota dengan kota besar lainnya, atau
di pinggiran jalan raya dekat dengan pintu gerbang atau batas kota
besar. Hotel ini diperuntukkan sebagai tempat istirahat sementara
bagi mereka yang melakukan perjalanan dengan menggunakan
kendaraan umum atau mobil sendiri. Oleh karena itu hotel ini
menyediakan fasilitas garasi mobil.
Menurut jumlah kamarnya, jenis hotel dibagi menjadi 3
kategori. Small hotel adalah hotel dengan jumlah kamar paling
rendah, maksimal 25 kamar. Medium hotel adalah hotel dengan
jumlah kamar menengah, yaitu antara 26 – 299 kamar. Large hotel
adalah hotel dengan jumlah kamar tertinggi, yaitu minimal 300
kamar. Sedangkan menurut lokasinya, hotel dibedakan menjadi
downtown hotel, suburban hotel, dan urban hotel. Downtown hotel
adalah hotel yang lokasinya berdekatan dengan pusat perdagangan
dan perbelanjaan. Suburban hotel adalah hotel yang lokasinya berada
di pinggir kota. Sedangkan urban hotel adalah hotel yang berada
jauh dari pusat kota, untuk wisata dan rekreasi.
Dengan demikian berdasarkan jenis-jenis hotel yang ada,
perencanaan dan perancangan hotel resor yang akan dibangun
merupakan jenis beach resort hotel atau hotel resor yang teletak di
tepi pantai. Menurut jumlah kamarnya hotel resor di Pantai Siung
merupakan medium hotel. Sedangkan menurut lokasinya termasuk
urban hotel. Perencanaan hotel resor cenderung berpedoman pada
beach resort hotel, medium hotel dan urban hotel yang sudah lebih
dulu muncul.
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2.1.5. Klasifikasi Hotel
Klasifikasi atau penggolongan hotel ialah suatu sistem
pengelompokkan hotel-hotel ke dalam berbagai kelas atau tingkatan
berdasarkan ukuran penilaian tertentu. Hotel dapat dikelompokkan
ke dalam berbagai kriteria menurut kebutuhannya, namun ada
beberapa kriteria yang dianggap paling lazim digunakan. Sementara
itu di Indonesia sendiri pada tahun 1970 pemerintah menentukan
klasifikasi hotel berdasarkan penilaian-penilaian tertentu dengan
ketentuan sebagai berikut :
1.

Luas Bangunan

2.

Bentuk Bangunan

3.

Perlengkapan (fasilitas)

4.

Mutu Pelayanan

Namun pada tahun 1977 ternyata sistem klasifikasi tersebut
dianggap tidak sesuai lagi. Maka dengan Surat Keputusan Menteri
Perhubungan No. PM. 10/PW. 301/Pdb – 77 tentang usaha dan
klasifikasi hotel ditetapkan bahwa penilaian klasifikasi hotel secara
minimum didasarkan pada :
1.

Jumlah Kamar

2.

Fasilitas

3.

Peralatan yang tersedia

4.

Mutu Pelayanan

Berdasarkan klasifikasi hotel di Indonesia yang dikeluarkan
oleh peraturan pemerintah, Deparpostel dan dibuat oleh Dirjen
Pariwisata dengan SK : Kep-22/U/VI/78, hotel-hotel di Indonesia
kemudian digolongkan ke dalam 5 (lima) kelas hotel, yaitu hotel
bintang 1 hingga hotel bintang 5. Hotel-hotel yang tidak bisa
memenuhi standar kelas tersebut ataupun yang berada di bawah
standar minimum yang ditentukan oleh Menteri Perhubungan disebut
Hotel Non Bintang.
Peraturan mengenai penggolongan kelas hotel kembali
berubah pada tahun
2002.
Berdasarkan Keputusan Menteri
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Kebudayaan dan Pariwisata No. KM 3/HK 001/MKP 02 tentang
penggolongan kelas hotel, bobot penilaian aspek mutu, pelayanan
lebih tinggi dibandingkan dengan aspek fasilitas bangunannya.
Walaupun demikian seorang perencana dan perancang bangunan
yang ingin membuat sebuah hotel khususnya hotel resor dapat
mengacu pada ketentuan dan kriteria klasifikasi hotel yang
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pariwisata tahun 1995. Akan
tetapi untuk jumlah kamar tidak diharuskan sesuai dengan golongan
kelas hotel asalkan seimbang dengan fasilitas penunjang serta
seimbang antara pendapatan dan pengeluaran dari hotel tersebut. Hal
ini berdasarkan Keputusan Meneteri Kebudayaan dan Pariwisata
Nomor. KM 3/HK 001/MKP/02.
Dengan demikian berdasarkan klasifikasi hotel tersebut,
hotel resor yang akan dibangun harus memiliki klasifikasi yang jelas.
Perencanaan dan perancangan hotel resor harus mencermati dasar
penilaian klasifikasi hotel bintang, meliputi jumlah kamar (tidak
diharuskan), fasilitas, peralatan dan mutu layanan. Hal ini dilakukan
agar tercapai tujuan dari dilakukannya penggolongan kelas hotel.

2.1.6. Macam-Macam Tipe Hunian Hotel
Pada golongan hotel bintang terdapat klasifikasi pembagian
kamar. Kamar merupakan zona privat yang diperuntukkan hanya
bagi tamu hotel yang memesan kamar. Terdapat berbagai macam
tipe kamar hunian menurut jumlah tempat tidur, letak kamar dan
fasilitas. Pembagian tipe kamar ini dilakukan berdasarkan jenis-jenis
wisatawan yang menginap. Pembagian kamar juga menentukan
tingkat kenyamanan dan harga yang ditawarkan untuk tiap
kamarnya. Berikut beberapa tipe kamar berdasarkan pembagian
jumlah tempat tidur, jumlah ruangan, posisi, arah hadap dan
peruntukkan :
3.

Tipe kamar menurut jumlah tempat tidur.
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a.

Single Room, adalah kamar yang memiliki satu
tempat tidur untuk satu orang tamu.

b.

Twin Room, adalah kamar yang memiliki dua
tempat tidur untuk dua orang tamu.

c.

Double Room, adalah kamar yang memiliki
satu tempat tidur besar untuk dua orang tamu.

d.

Double – double, adalah kamar yang memiliki
dua kamar masing-masing dengan tempat tidur
berukuran double untuk empat orang tamu.

e.

Triple Room, adalah kamar yang meemiliki
double bed untuk dua orang ditambah dengan
extra bed.

4.

Tipe kamar menurut jumlah ruangan.
a.

Junior Suite Room, adalah sebuah kamar besar
yang terdiri dari ruang tidur dan ruang tamu.

b.

Suite Room, adalah kamar yang terdiri dari dua
bagian, yaitu kamar tidur untuk dua orang
ditambah ruang tamu, ruang makan, dan
sebuah dapur kecil.

c.

President Suite Room, adalah kamar yang
terdiri dari tiga kamar besar, yaitu kamar tidur
tamu, kamar tamu, ruang makan, dan sebuah
dapur kecil.

5.

Tipe kamar menurut posisi dan kedekatan kamar.
a.

Connecting Room, adalah kamar yang terdiri
dari dua buah kamar berdekatan, dan antara
kamar

yang

satu

dengan

yang

lain

dihubungkan oleh sebuah pintu.
b.

Adjoining Room, adalah dua buah kamar yang
berdekatan

dan

tidak

mempunyai

pintu

penghubung atau side by side.
6.

Tipe kamar
menurut
commit
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a.

Inside Room,

adalah

kamar-kamar

yang

menghadap ke bagian belakang hotel (facing
the back).
b.

Outside Room, adalah kamar-kamar yang
menghadap ke jalan raya (facing the street).

c.

Lanais,

adalah

kamar-kamar

dengan

teras/balkon yang berlokasi menghadap ke
kolam atau kebun.
d.

Cabana, adalah kamar-kamar yang berlokasi
di kawasan pantai atau kolam renang. Kamar
ini dilengkapi dengan atau tanpa tempat tidur.
Lokasi kamar biasanya terpisah dari gedung
utama (main building).

7.
(1)

Tipe kamar menurut peruntukan penghuni.
House

Used

Room,

adalah

kamar

yang

diperuntukkan bagi staf hotel yang mempunyai otoritas dan
digunakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu karena
dinas.
Dengan demikian terdapat berbagai macam tipe kamar
sesuai dengan kebutuhan, keadaan, dan kondisi tapak masing-masing
hotel. Setiap hotel apalagi pada hotel berbintang, harus memiliki
kamar dengan tipe-tipe tertentu disesuaikan dengan kelasnya. Tipe
kamar dapat menjadi acuan macam hunian yang seperti apa yang
akan ditawarkan dalam perencanaan hotel resor.
Selain itu,bangunan hotel juga dapat diklasifikasikan
berdasarkan minimun jumlah kamar,fasilitas dan peralatan yang
tersedia serta mutu pelayanan sebagaimana disyaratkan. Berdasarkan
keputusan Dirjen Pariwisata No. 14/U/II/1988, tentang usaha dan
pengelolaan hotel menjelaskan bahwa klasifikasi hotel menggunakan
sistem bintang. Dari kelas terendah yang diberi tanda bintang satu,
sampai kelas tertinggi yaitu hotel bintang lima. Sedangkan hotelhotel yangtidak memenuhi
commit standar
to user kelima kelas tersebut, atau yang
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berada dibawah standar minimum yang ditentukan, disebut hotel non
bintang.
Klasifikasi hotel berbintang tersebut secara garis besar
adalah sebagai berikut :
a. Hotel Bintang Satu
1.

Jumlah kamar minimal 10 kamar

2.

Ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi:

3.

 Kamar single

= 18 m²

 Kamar double

= 20 m²

Luas ruang publik 3m² x jumlah kamar tidur,
minimal terdiri dari lobby, ruang makan (≥ 30 m²),
dan bar.

4.

Pelayanan akomodasi : penitipan barang berharga

b. Hotel Bintang Dua
1. Jumlah kamar minimal 15 kamar (termasuk minimal
1 suite room)
2. Ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi:
 Kamar single

= 18 m²

 Kamar double

= 20 m²

3. Luas ruang publik 3m² x jumlah kamar tidur,
minimal terdiri dari lobby, ruang makan (≥ 36 m²),
dan bar.
4. Pelayanan akomodasi : penitipan barang berharga.

c. Hotel Bintang Tiga
1. Jumlah kamar minimal 30 kamar
2. Ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi:
 Kamar single

= 22 m²

 Kamar double

= 26 m²

commit to user
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3.

Luas ruang publik 3m² x jumlah kamar tidur,
minimal terdiri dari lobby, ruang makan (≥ 75 m²),
dan bar (≥ 25m²)

4.

Pelayanan akomodasi : penitipan barang berharga,
penukaran uang asing, postal service, dan antar
jemput

d. Hotel Bintang Empat
1. Jumlah kamar minimal 50 kamar (termasuk
minimal 3 suite room)
2. Ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi:

3.

 Kamar single

= 22 m²

 Kamar double

= 26 m²

Luas ruang publik 3m² x jumlah kamar tidur,
minimal terdiri dari lobby, ruang makan (≥ 100
m²), dan bar (≥ 45m²)

4.

Pelayanan akomodasi : penitipan barang berharga,
penukaran uang asing, postal service, dan antar
jemput

5.

Fasilita penunjang : ruang linen (≥ 20,5 m² x
jumlah kamar), ruang laundry (≥ 40m²), dry
cleaning (≥ 30m²), dapur (≥ 60% dari seluruh luas
lantai ruang makan).

6.

Fasilitas tambahan : pertokoan, kantor biro
perjalanan, maskapai perjalanan, drugstore, salon,
function room, banguet hall, serta fasilitas olah
raga, rekreasi, dan sauna.

e. Hotel Bintang Lima
1. Jumlah kamar minimal 100 kamar (termasuk
minimal 4 suite room)
2. Ukuran
kamar
minimum termasuk kamar mandi:
commit
to user
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3.

 Kamar single

= 26 m²

 Kamar double

= 52 m²

Luas ruang publik 3m² x jumlah kamar tidur,
minimal terdiri dari lobby, ruang makan (≥ 160
m²), dan bar (≥75m²)

4.

Pelayanan akomodasi : penitipan barang berharga,
penukaran uang asing, postal service, dan antar
jemput.

5.

Fasilitas penunjang : ruang linen (≥ 20,5 m² x
jumlah kamar), ruang laundry (≥ 40m²), dry
cleaning (≥ 30m²), dapur (≥ 60% dari seluruh luas
lantai ruang makan).

6.

Fasilitas tambahan : pertokoan, kantor biro
perjalanan, maskapai perjalanan, drugstore, salon,
function room, banguet hall, serta fasilitas olah
raga, rekreasi, dan sauna.

Dengan adanya pengaturan tentang klasifikasi hotel
tersebut, konsumen akan terlindungi untuk memperoleh fasilitas dan
pelayanan yang sesuai dengan klas hotel yang ditempati.

2.2RESORT HOTEL
2.2.1 Definisi Resor Hotel
Hotel resor secara kebahasaan terdiri dari dua suku kata,
yaitu hotel dan resor. Pengertian hotel sudah dijabarkan sebelumnya,
yaitu bangunan yang menyediakan jasa penginapan ditambah makan
dan minum serta dapat ditambahkan jasa lainnya yang dikelola
secara komersial. Berikut beberapa pengertian resor menurut
beberapa pakar dan instansi :
1.

Resor adalah suatu perubahan tempat tinggal untuk
sementara bagi seseorang di luar tempat tinggalnya
commitantara
to user
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jiwa dan raga serta hasrat ingin mengetahui sesuatu.
Dapat

juga

dikaitkan

dengan

kepentingan

yang

berhubungan dengan kegiatan olahraga, kesehatan,
konvensi, keagamaan serta keperluan usaha lainnya.
(Dirjen Pariwisata , Pariwisata Tanah air Indonesia,
hal. 13, November, 1988)
2.

Resor

adalah

sebuah

tempat

menginap

dimana

mempunyai fasilitas khusus untuk kegiatan bersantai dan
berolahraga seperti tenis, golf, spa, tracking, dan
jogging,

bagian

concierge

berpengalaman

dan

mengetahui betul lingkungan resor, bila ada tamu yang
mau

hitch-hiking

keindahan

alam

berkeliling
sekitar.

sambil

Sebuah

resor

menikmati
sebaiknya

mempunyai lahan yang ada kaitannya dengan obyek
wisata, oleh sebab itu sebuah hotel resor berada pada
perbukitan, pegunungan, lembah, pulung kecil dan juga
pinggiran pantai. (Nyoman.S. Pendit. Ilmu Pariwisata,
Jakarta : Akademi Pariwisata Trisakti, 1999)
3.

Resor adalah sebuah kawasan yang terencana yang tidak
hanya sekedar untuk menginap tetapi juga untuk istirahat
dan rekreasi. (Chuck Y. Gee, Resort Development and
Management, Watson-Guptil Publication 1988,h)

Adapun resor dapat diartikan sebagai kawasan terencana
yang terletak pada lahan yang ada kaitannya dengan obyek wisata,
yang memiliki fungsi sebagai tempat menginap, istirahat dan
rekreasi dengan tambahan fasilitas khusus. Fasilitas khusus dapat
berupa fasilitas olahraga, kesehatan, konvensi, keagamaan serta
keperluan usaha lainnya.
Dengan demikian hotel resor dapat diartikan sebagai
bangunan atau kawasan terencana yang berlokasi pada lahan yang
commit
to user
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II | 13

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

menyediakan jasa penginapan, makan dan minum, fasilitas rekreasi
dan istirahat. Tambahan fasilitas yang dapat disertakan yaitu fasilitas
khusus dan fasilitas lain yang dikelola secara komersial.

2.2.2 Faktor Penyebab Munculnya Resor Hotel
Faktor penyebab timbulnya hotel resor adalah alasan dibalik
dibangunnya sebuah hotel resor. Faktor penyebab ini penting untuk
diketahui karena dari mengapa hotel resor dibangun baru dapat
diketahui bagaimana hotel resor dibangun. Faktor-faktor penyebab
menjawab bagaimana seharusnya hotel resor dibangun agar faktorfaktor tersebut dapat dipenuhi (Kurniasih, Sri. 2009. Prinsip Hotel
Resor. Jakarta.). Berikut faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya
fasilitas hotel resor, yaitu :
1.

Berkurangnya waktu istirahat
Bagi masyarakat kota kesibukan mereka akan
karyawanan selalu menyita waktu mereka untuk dapat
beristirahat dengan tenang dan nyaman. Maka muncul
hotel resor sebagai sebuah penginapan dengan konsep
sebagai tempat berlibur dan melepas ketegangan atau
kesibukan kerja dan menikmati perubahan suasana
sehari-hari dengan tujuan mendapatkan pengalaman
baru. Hal ini yang mendasari munculnya bentuk-bentuk
kegiatan

yang disediakan oleh resor berupa fasilitas-

fasilitas

rekreasi,

olahraga

dan

sebagainya

yang

tujuannya sebagai sarana melepas ketegangan.
2.

Kebutuhan manusia akan rekreasi
Manusia

pada

umumnya

cenderung

membutuhkan rekreasi untuk dapat bersantai dan
menghilangkan

kejenuhan

yang

diakibatkan

oleh

aktivitas mereka. Maka muncul hotel resor yang
mengutamakan relaksasi, pengalaman yang unik dan
atraksi yang
Hotel resor dituntut untuk
commitditawarkan.
to user
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menyediakan berbagai fasilitas rekreasi dan pengisi
waktu senggang. Bahkan beberapa grup hotel resor
menjadikannya sebagai konsep utama, seperti sebuah
hotel resor di tengah perkebunan teh, dimana setiap
harinya para tamu mengikuti kegiatan para pemetik daun
teh.
3.

Kesehatan
Gejala-gejala stress dapat timbul akibat pekerjaan
yang

melelahkan

sehingga

dapat

mempengaruhi

kesehatan tubuh manusia. Untuk dapat memulihkan
kesehatan dibutuhkan kesegaran jiwa dan raga, yang
dapat

diperoleh

di

tempat

berhawa

sejuk

dan

berpemandangan indah yang disertai dengan akomodasi
penginapan sebagai sarana peristirahatan. Image fisik
bangunan dari hotel resor didukung oleh keaslian alam
dan komunitas lingkungan sekitar dapat menjadi sarana
untuk mendapatkan pengalaman. Citra sebuah kawasan
ditentukan oleh persepsi pengamat atau pengguna dan
perasaannya terhadap lingkungan fisik di kawasan
tersebut. Citra hotel resor harus murni berasal dari hotel
resor itu sendiri, dapat dilakukan dengan memanfaatkan
dan

memantulkan

karakter

lingkungan

setempat,

penggunaan bahan-bahan lokal, memanfaatkan potensi
kebudayaan masyarakat setempat dan menonjolkan hal
yang unik dari lokasi dan lingkungan sekitar.
4.

Keinginan menikmati potensi alam.
Keberadaan potensi alam yang indah dan sejuk
sangat sulit didapatkan di daerah perkotaan yang penuh
sesak dan polusi udara. Dengan demikian keinginan
masyarakat perkotaan untuk menikmati potensi alam
menjadi permasalahan tersendiri. Oleh sebab itu hotel
resor menawarkan
pemandangan alam yang indah dan
commit to user
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bebas polusi. Penciptaan lingkungan yang bersahabat
dengan alam dapat dilakukan dengan konservasi
karakteristik sumber-sumber alam dan potensi yang ada,
peningkatan

mutu

lingkungan,

dan

peningkatan

pengenalan terhadap lingkungan.
Dengan demikian berdasarkan faktor penyebabnya, latar
belakang untuk membangun sebuah hotel resor didasarkan pada halhal seperti kebutuhan akan rekreasi melepaskan diri dari rutinitas
perkotaan. Inti yang dapat diambil dari faktor-faktor tersebut adalah
masalah waktu istirahat, kebutuhan akan rekreasi, kesehatan dan
keinginan menikmati alam. Pada akhirnya perencanaan sebuah hotel
resor juga harus berdasarkan keempat inti persoalan tersebut.

2.2.3

Jenis – jenis Resor Hotel
Ada beberapa jenis resor hotel yang dapat dibedakan
berdasarkan lokasi dan failitas khusus yang dimiliki, diantaranya
adalah :
a. Mountain Resort
Lokasi terletak di pegunungan dengan fasilitas utama
disesuaikan dengan keadaan fisik pegunungan tersebut.
Misal : ski es (pada pegunungan es), berkuda, mendaki
gunung, agrowisata, dsb.
b. Seaside Resort
Lokasi resort terletak di daerah tepi pantai dengan
fasilitas utama wisata bahari yang disesuaikan dengan
potensi perairan setempat, misal : surfing, diving, game
fishing, dll.
c. Spa‟s and Health Resort
Kawasan wisata yang lebih mengkhususkan pada
penyegaran kesehatan, fisik, maupun mental, dengan
fasilitas penunjang kesehatan yang lengkap.
d. Weddingcommit
Resort to user
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Resort yang menampilkan tema wedding, dikhususkan
bagi pasangan yang ingin berbulan madu. Biasanya
resort ini terdapat paket pernikahan dan disebut sebagai
Honeymoon place.

2.2.4 Karakteristik Resort Hotel
Karakteristik hotel resor merupakan sifat khusus dari hotel
resor yang tidak dimiliki oleh jenis-jenis hotel lainnya. Karateristik
hotel resor merupakan hal yang harus dipahami sebelum membuat
perencanaan sebuah bangunan hotel. Bangunan hotel resor dibangun
berdasarkan sifat atau karakter dari industri hotel resor tersebut.
Karakteristik hotel resor adalah sifat yang membedakan hotel resor
dengan jenis hotel lainnya. Berikut beberapa karakteristik hotel resor
1.

Lokasi
Menurut Lawson (1995) hotel resor berlokasi di
tempat-tempat berpemandangan indah, pegunungan, tepi
pantai dan sebagainya, yang tidak dirusak oleh
keramaian kota, lalu lintas yang padat dan bising, “hutan
beton” dan polusi perkotaan. Kriteria lokasi hotel ini
terkesan bersembunyi, jauh di sudut-sudut pulau atau
gunung. Lokasi berperan penting untuk hotel ini, karena
setiap ruang harus memiliki view.

2.

Fasilitas
Boid dan Lawson (1977) menyebutkan bahwa
motivasi pengunjung untuk bersenang-senang dengan
mengisi waktu luang menuntut ketersedianya fasilitas
pokok serta fasilitas rekreatif indoor dan outdoor.
Fasilitas pokok adalah ruang tidur sebagai zona privasi.
Fasilitas rekreasi outdoor meliputi kolam renang dan
penataan landscape. Fasilitas outdoor juga mengikuti
lokasi obyek
wisatanya,
commit
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fasilitas dapat berupa sunbath, permaianan dengan media
pasir, permaianan olahraga pantai, permainan dengan
media air dan alat, permainan olahraga air atau hanya
sekedar menikmati sunset atau sunrise.
3.

Arsitektur dan Suasana
Orang-orang yang berkunjung ke hotel resor
cenderung mencari akomodasi dengan arsitektur dan
suasana yang khusus dan berbeda dengan jenis hotel
lainnya. Hotel resor memberikan kesempatan bagi tamutamu untuk menjelajahi perasaan lokal dengan bebas.
Keberhasilan hotel resor terletak pada perpaduan antara
alam dengan buatan, sehingga tetap mempertimbangkan
faktor kenyamanan tanpa menghilangkan kepribadian
komunitas setempat. Wisatawan pengguna hotel resor
cenderung memilih suasana yang nyaman dengan
arsitektur yang mendukung tingkat kenyamanan dengan
tidak meninggalkan citra yang bernuansa etnik.

4.

Segmen Pasar
Sasaran yang ingin dijangkau adalah wisatawan
atau orang-orang yang ingin berlibur, bersenang-senang,
menikmati pemandangan alam, pantai, gunung dan
tempat-tempat lainnya yang memiliki panorama yang
indah. Sasaran seperti ini menginginkan tingkat privasi
yang tinggi. Privasi bahkan dapat menjadi konsep dasar
sebuah hotel resor, seperti pada Resor Amanjiwo di
Borobudur.

Dengan demikian berdasarkan karakteristiknya hotel resor
selalu berada di tempat yang memiliki pemandangan indah, dengan
fasilitas rekreasi dan hiburan. Sebuah hotel resor memiliki nuansa
arsitektur yang khusus dan berbeda dengan jenis hotel resor lainnya
dengan segmen pasar adalah orang-orang yang sedang liburan atau
bisa disebut juga wisatawan.
Perencanaan dan perancangan hotel
commit to user
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resor hendaknya memperhatikan dan memberi ruang pemikiran
khusus bagi beberapa karakteristik tersebut.

2.2.5 Persyaratan dan Kriteria Hotel Resor Bintang 5
Untuk

membangun

sebuah

Resort

khususnya

harus

memperhatikan persyaratan dan kriteria bangunan sebagai berikut :
1) Lokasi dan Lingkungan
 Lokasi hotel mudah dicapai kendaraan umum/pribadi
roda empat langsung ke area hotel dan dekat dengan
tempat wisata.
 Hotel

harus

menghindari

pencemaran

yang

diakibatkan gangguan luar yang berasal dari suara
bising, bau tidak enak, debu, asap, serangga dan
binatang mengerat.
2) Hotel harus memiliki taman baik di dalam maupun di luar
bangunan.
3) Hotel harus memiliki tempat parkir kendaraan tamu hotel.
4) Tersedianya fasilitas Olah Raga dan Rekreasi
 Hotel harus mempunyai sarana kolam renang dewasa
dan
anak-anak.
 Tersedianya area permainan anak.
 Tersedianya Diskotik atau Night Club.
 Hotel pantai menyediakan fasilitas untuk olah raga
air.
 Hotel gunung menyediakan fasilitas untuk olah raga
gunung seperti mendaki gunung, menunggang kuda
atau berburu.
 Hotel harus menyediakan satu jenis sarana olah raga
dan rekreasi lainnya merupakan pilihan dari tennis,
bowling, golf, fitness center, sauna, billiard, jogging.
commit to user
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5) Bangunan hotel memenuhi persyaratan perizinan sesuai
dengan Undang-Undang yang berlaku.
 Ruang

hotel

memperhatikan

arus

tamu,

arus

karyawan,
arus barang/produksi hotel.
 Unsur dekorasi Indonesia harus tercermin dalam :
- Ruang Lobby
- Restoran
- Kamar Tidur
- Function Room
6) Banyak kamar tidur standar berjumlah 100 buah termasuk
4 kamar suite (sekarang ketentuan jumlah kamar sudah
tidak berlaku, maka dalam perencanaan dan perancangan
skripsi ini jumlah kamar tidak harus sebanyak 100 kamar).
 Semua kamar dilengkapi dengan kamar mandi di
dalam.
 Luas Minimal :
- Kamar Standar = 26 m2
- Kamar Suite = 52 m2
 Tinggi Kamar Minimal = 2, 60 m
 Kamar tidur kedap suara (noise 40 dB)
 Pintu dilengkapi dengan alat pengaman berupa kunci
double lock.
 Untuk Hotel Pantai :
- Lantai dari teraso/ubin/marmer/kayu.
- Lantai tidak licin, kualitas tinggi.
 Untuk Hotel Gunung :
- Seluruh lantai dilapisi karpet
- Komposisi vynil 20 %, wool atau jenis bahan lain
yang
tidak mudah terbakar 80 %.
commit to user
 Jendela dengan tirai yang tidak tembus sinar dari luar.

II | 20

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

 Tersedia alat pengatur suhu kamar tidur dan
ventilasi/exhaust di kamar mandi
 Interior kamar mencerminkan suasana Indonesia.
 Dinding kamar mandi harus dengan bahan kedap air.
 Tersedia instalasi air panas dan air dingin
 Perlengkapan Kamar Tidur :
- Tersedia tempat tidur dengan perlengkapan untuk
1(satu) orang atau untuk 2 (dua) orang sesuai dengan
ukuran kamar standar :
 Ukuran tempat tidur 1 (satu) orang 2, 00 m x
1, 00 m
 Ukuran tempat tidur 2 (dua) orang 2, 00 m x 1,
60 m
 Perlengkapan Kamar Mandi :
- Tersedia Bathup anti slip, Shower, Grabbar dan
tempat sabun
- Wastafel
- dan lain-lain
7) Hotel harus menyediakan restoran minimal 3 buah yang
berbeda jenisnya, salah satunya Coffe Shop.
 Jumlah tempat duduk sebanding dengan luas restoran
dengan ketentuan 1,5 m2 per tempat duduk.
 Tinggi restoran tidak boleh rendah dari tinggi ruang
tamu (2, 60 m).
8) Hotel harus menyediakan satu bar yang terpisah dari
restoran.
 Jumlah tempat duduk sebanding dengan luas bar
dengan ketentuan 1,1 m2 per tempat duduk.
 Lebar ruang kerja bar tender minimal 1 m.
 Bar dilengkapi dengan tempat untuk mencuci
peralatan dan perlengkapan yang terdiri dari atas :
commit to user
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- Wastafel dengan dua buah keran air panas dan air
dingin.
- Mesin pencuci gelas.
- Saluran pembuangan air.
9) Tersedianya Function Room yaitu ruang untuk acara-acara
tertentu (ruang serba guna).
10) Tersedianya Lobby dengan luas minimal 100 m2.
11) Hotel harus menyediakan Lounge.
12) Hotel menyediakan telepon umum di lobby.
13) Hotel menyediakan toilet umum di lobby.
 Toilet Pria :
- Urinoir 4 (empat) buah
- WC 2 (dua) buah
- Wastafel
 Toilet Wanita :
- WC 3 (tiga) buah
- Wastafel
- Ruang Rias dengan kaca rias
14) Hotel menyediakan ruangan yang disewakan untuk
keperluan lain di luar kegiatan usaha hotel minimal 3
ruangan untuk kegiatan yang berbeda.
15) Hotel harus menyediakan ruangan poliklinik.
16) Tersedianya Dapur dengan luas sekurang-kurangnya 40
% dari luas restoran.
 Ruang dapur terdiri dari :
- Ruang Persiapan
- Ruang Pengolahan
- Ruang Penyimpanan Bahan Makanan
- Ruang administrasi (Chef)
-

Ruang

Pencucian

dan

penyimpanan

peralatan/perlengkapan
commit to user
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- Ruang Penyimpanan bahan bakar gas/elpiji untuk
dapur
 Lantai dapur tidak licin.
 Dinding dapur dilapisi dengan tegel kedap air setinggi
langit-langit.
 Penerangan dapur minimal 200 lux.
17) Tersedianya area Administrasi yang terdiri dari Kantor
Depan
(Front Office) dan Kantor Pengelola Hotel
18) Tersedianya area Tata Graha.
 Ruang Seragam (Uniform Room)
 Ruang Lena dengan luas minimal 50 m2 beserta rak.
 Ruang Jahit Menjahit
 Room boy
- Tersedia ruang pelayanan kamar tamu minimal 1
(satu) buah untuk setiap 40 kamar
 Ruang Binatu dengan luas minimal 100 m2
19) Tersedianya area dan ruang Operator
 Tersedianya Gudang yang terdiri dari :
- Gudang bahan makanan dan minuman
- Gudang peralatan dan perlengkapan
- Gudang untuk engineering
- Gudang Botol Kosong
- Gudang barang-barang bekas
 Ruang

penerimaan

barang/bahan

yang

dapat

menampung minimal 1 (satu) truk..
 Ruang Karyawan
- Ruang Loker dan kamar mandi/WC yang terpisah
untuk pria dan wanita.
- Ruang Makan Karyawan.
- Dapur Karyawan.
commit to user
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2.2.6 Prinsip Desain Hotel Resor
Penekanan perencanaan hotel yang diklasifikasikan sebagai
hotel resor dengan tujuan rekreasi adalah adanya kesatuan antara
bangunan dengan lingkungan sekitarnya, sehingga dapat diciptakan
harmonisasi yang selaras (Lawson, Fred. Hotel and Resor, Planning,
Design and Refubishment. Watson-Guptil Publication Ltd). Selain
itu, juga diperhatikan pula bahwa suatu tempat yang sifatnya
rekreatif akan banyak dikunjungi wisatawan pada waktu-waktu
tertentu, yaitu pada hari libur. Prinsip desain hotel resor membahas
tentang cara berpikir dan aspek-aspek yang harus melandasi
pemikiran dalam merencanakan hotel resor.
Setiap lokasi yang akan dikembangkan sebagai suatu tempat
wisata memiliki

karakter

yang berbeda,

yang memerlukan

pemecahan yang khusus. Perencanaan sebuah hotel resor perlu
memperhatikan prinsip-prinsip desain sebagai berikut (Lawson,
Fred. Hotel and Resor, Planning, Design and Refubishment.
Watson-Guptil Publication Ltd) :
1.

Kebutuhan dan persyaratan individu dalam melakukan
kegiatan wisata.
a. Suasana yang tenang dan mendukung untuk
istirahat, selain fasilitas olah raga dan hiburan.
b. Aloneness (kesendirian) dan privasi, tetapi juga
adanya kesempatan untuk berinteraksi dengan
orang

lain

berpartisipasi

dalam

aktivitas

kelompok.
c. Berinteraksi dengan lingkungan, dengan budaya
baru, dengan negara baru dengan standar
kenyamanan rumah sendiri.
2.

Pengalaman unik bagi wisatawan
a.

Ketenangan, perubahan gaya
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b.

Kedekatan dengan alam, matahari, laut, hutan,
gunung, danau dan sebagainya.

c.

Memiliki skala yang manusiawi.

d.

Dapat melakukan aktivitas yang berbeda seperti
olahraga dan rekreasi.

e.

Keakraban dalam hubungan dengan orang lain
diluar lingkungan kerja.

f.

Pengenalan terhadap budaya dan cara hidup
yang berbeda

3.

Menciptakan suatu citra wisata yang menarik
a.

Memanfaatkan sumber daya alam dan kekhasan
suatu tempat sebaik mungkin.

b.

Menyesuaikan fisik bangunan terhadap karakter
lingkungan setempat.

c.

Pengolahan terhadap fasilitas yang sesuai
dengan tapak dan iklim setempat.

Dengan demikian prinsip untuk merancang hotel resor harus
memperhatikan kebutuhan pelaku, penciptaan hal-hal yang unik dan
penciptaan suatu citra wisata yang menarik. Penekanan perencanaan
hotel yang diklasifikasikan sebagai hotel resor dengan tujuan plesir
dan rekreasi adalah adanya kesatuan antara bangunan dengan
lingkungan sekitarnya, sehingga dapat diciptakan harmonisasi yang
selaras. Selain itu diperhatikan pula bahwa suatu tempat yang
sifatnya rekreatif akan banyak dikunjungi wisatawan pada waktuwaktu tertentu. Setiap aspeknya harus dipehatikan dengan detail
tentang bagaimana menerapkannya ke dalam perancangannya.
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2.2.7 Preseden Resort Hotel
 The Westin Lucaya beach and golf resor.

,
 Sheraton Keauhou Bay Resort and Spa

 Hotel amandari

 Marina hotel
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 Hyatt Regency Jeju

 Hyatt Regency Cancun

2.3 TINJAUAN ARSITEKTUR ORGANIK
2.3.1

Pengertian Arsitektur Organik
Arsitektur dipandang dipandang sebagai kelanjutan dari
penciptaan

surgawi.

Organisme-organisme

baru

seharusnya

berkembang secara natural dari permukaan bumi. Finsterlin sangat
menentang bentuk tektonis konstruksi. “dinasti Tekton-tekton
sekarang sudah loyo”, katanya. Sebaliknya, arsitektur kini
merupakan organisme yang terus bertumbuh.
Im Mutterleib unserer Welt rekelt sich ein seismotischer Fotus
und bault ihre Haut mit den Filigranen seiner Vielgliedelei.
(dalam rahim ibu pertiwi, melonjak-lonjaklah sesoso janin yang
bagaikan gempa telah membuat permukaan bumi kerut
mengerut akibat ulah tangan dan kakinya).
Dalam cara yang hampir sama seperti Mendelsohn dan
Haring, ia melihat suatu perkembangan kausal dari yang kristalin ke
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organik”, katanya. ia mengutuk masa lalu sebagai suatu „sklerosis
dari tektonik-tektonik‟. Arsitektur itu serupa dengan alam itu sendiri,
suatu fenomena biogenetik dan bukan abstraksi menuju arketipearketipe yang kristalin. Kreasi-kreasi tektonik melumpuhkan
perkembangan sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat menciptakan
lagi membran-membran organik yang kompleks.
(Ruang dalam Arsitektur,Cornelis van de Ven,hal 208-209)
Arsitektur organik, Istilah ini diciptakan oleh Frank Lloyd
Wright (1867-1959), meskipun tidak pernah diartikulasikan dengan
baik,namun dengan samar dia menuliskan:
"Jadi di sini saya berdiri di hadapan Anda berkhotbah arsitektur
organik: arsitektur organik menyatakan untuk menjadi yang
ideal modern dan pengajaran sangat dibutuhkan jika kita ingin
melihat seluruh kehidupan, dan sekarang melayani seluruh
kehidupan, tidak memegang tradisi penting untuk TRADISI
besar. juga menghargai segala bentuk prasangka baik kepada
kita memperbaiki masa lalu, sekarang atau masa depan,
melainkan meninggikan hukum sederhana akal sehat atau superakal jika Anda lebih suka menentukan bentuk dengan cara sifat
bahan ... " –( Frank Lloyd Wright, ditulis pada tahun 1954)
Arsitektur organik juga diterjemahkan ke dalam sifat semua
unsur termasuk dari proses desain Frank Lloyd Wright.

Bahan,

motif, dan prinsip-prinsip dasar memesan terus berulang di seluruh
bangunan secara keseluruhan. Ide arsitektur organik tidak hanya
merujuk pada bangunan. 'hubungan harfiah ke lingkungan alam,
tetapi bagaimana desain bangunan' adalah memikirkan dengan hatihati seolah-olah itu suatu organisme yang bersatu. Geometri seluruh
bangunan Wright membangun suasana dan tema sentral.

Pada

dasarnya arsitektur organik juga desain literal dari setiap elemen
bangunan: Dari jendela, ke lantai, ke kursi masing-masing
dimaksudkan untuk mengisi ruang. Semuanya berhubungan dengan
satu sama lain, yang mencerminkan sistem pemesanan simbiosis
alam.
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Arsitek dan perencana David Pearson mengusulkan daftar
aturan terhadap desain arsitektur organik. Aturan ini dikenal sebagai
Piagam Gaia untuk arsitektur dan desain organik. Bunyinya:
"Biarkan desain:


terinspirasi oleh alam dan dapat berkelanjutan, sehat,
melestarikan, dan beragam.



terungkap, seperti organisme, dari benih dalam.



ada dalam "ini terus menerus" dan "memulai lagi dan
lagi".



mengikuti arus dan menjadi fleksibel dan mudah
beradaptasi.



memenuhi kebutuhan sosial, fisik, dan spiritual.



"Tumbuh dari situs" dan menjadi unik.



merayakan semangat muda, bermain dan kejutan.



mengungkapkan irama musik dan kekuatan tari ".
Eric Corey Freed mengambil pendekatan yang lebih

komples dalam membuat deskripsinya:
"Menggunakan Alam sebagai dasar kami untuk desain,
bangunan atau desain harus tumbuh, seperti Alam tumbuh, dari
dalam ke luar Kebanyakan arsitek desain bangunan mereka sebagai
shell dan memaksa mereka di dalam. Alam tumbuh dari benih
gagasan dan mencapai keluar. dengan lingkungan sekitarnya. Sebuah
bangunan demikian, ini mirip dengan organisme dan cermin
keindahan dan kompleksitas Alam
Arsitektur organik adalah sebuah filosofi arsitektur yang
mempromosikan keharmonisan antara tempat tinggal manusia dan
alam melalui desain pendekatan sehingga simpatik dan terintegrasi
dengan baik dengan situsnya bahwa bangunan, perabotan, dan
sekitarnya menjadi bagian dari komposisi, bersatu saling terkait.
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Prinsip dasar arsitektur organik menurut Frank Lloyd
Wright :


Bentuk organik bukan diartikan sebagai bentuk
imitasi dari alam akan tetapi sebuah pengertian dasar
yang abstrak dari prinsip-prinsip alam.



Arsitektur organik adalah ekspresi kehidupan dari
semangat

hidup

manusia.

Penekanan

Desain

Arsitektur Organik.


Arsitektur

organik

adalah

arsitektur

kebebasan

sebagai batas ideal dari demokrasi.

Filosofi Frank Lloyd Wright


Bentuk dan fungsi adalah satu.



Ornamen

yang

penempelan

terpadu

bukan

melainkan

hanya

sebagai

struktutral

yang

konstruksional.


Bangunan yang baik harus mempunyai hubungan
dengan lingkungan.



Atap dari bidang diciptakan sebagai pelindung serta
menghargai manusia di dalamnya, sehingga manusia
tidak merasa dicampakkan alam.

Kesimpulan :


Arsitektur organik merupakan arsitektur humanis,
memperhatikan manusia di dalamnya dan merupakan
suatu shelter yang melingkupi dan melindungi
manusia dan aktivitas.



Bentuk organis bukan merupakan imitasi dari alam,
harus berdasar atas ruang yaitu kesatuan antara ruang
dalam dan ruang luar.



Harus mampu berhubungan dengan alam.
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Ornamen pada struktur bukan hanya penempelan
melainkan studi konstruksional.\

Beberapa pengaruh dalam karya Frank Lloyd Wright :


The Earth Line/ Horisontalisme
Style mendekati tanah, suatu hal yang memberikan
perasaan mendekat pada bumi/tanah. Rumah-rumah
dibuat sedemikian dengan

menggunakan

aksen

horisontal dari bangunan dimana garis tersebut sejajar
dengan bumi seolah-olah merupakan bagian dari
bumi. Bagian bawah biasanya merupakan pelebaran
atap yang telah diperhitungkan untuk memberikan
refleksi

penerangan.

Garis

bumi

ini

semakin

mendekatkan bangunan pada manusia serta alam.


Interpenetrasi Bidang
Pada arah keluar ditemukan ekspresi interpenetrasi
bidang-bidang dan masa yang terkomposisi dengan
gaya kubisme, dan pada arah ke dalam terdapat
realitas dari room within space to be live in, yang
tidak hanya ditemukan dalam ekspresi volumetrik
yang mengarah keluar, melainkan juga mengalir
melalui berbagai sel spatial sebagai gerak yang
menerus. Ruang internal dan external saling merasuk
satu sama lain sebagai konsep dari dimensi ketiga
yaitu kedalaman.



The Destruction of a Box
Menghilangkan

kesan

kotak

dari

bangunan,

menghilangkan sistem kolom konvensional yaitu
dengan menghilangkan kolom-kolom pada sudut
bangunan,

dan

menggantikan

dengan

dinding

penyangga dan kantilever.
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Continuity Space
Merupakan konsep ruang yang mengalir sebagai citarasa plastisitas yang dikembangkan sebagai estetika
baru. Ruang-ruang yang mengalir bebas tanpa
terkekang

dinding-dinding

kaku

sesuai

dengan

prinsip-prinsip plastisitas yang fleksibel.


Room Within Space to be Lived in
Merupakan filosofi dari Lao Tzu yang banyak
diterjemahkan

Wright

dalam

desain.

Realitas

bangunan tidak hanya terdiri dari 4 dinding dan atap
melainkan dalam ruang dalam dan ruang yang
didiami. realitas ini disebut kedalaman sebagai satusatunya elemen hakiki yang dapat membawa manusia
menuju kehidupan.


Pola Hirarki
Tampak

pada

penyusunan

bentuk

masa

yang

memberikan pusat-pusat sebagai tanda perubahan
sumbu, dan memiliki komposisi yang dominan
sebagai core bangunan, biasanya pusat merupakan
ruang-ruang yang bersifat penting.


Unitarian
Suatu kesatuan dalam atau dari semua benda dan
menciptakan bangunan yang mengekspresikan seluruh
rasa kesatuan.

(Siti Rukayah, Karya Ilmiah, Penekanan Desain Arsitektur Organik
dan Green Arsitektur pada Perancangan Pusat Rekreasi dan Klub
Pemancingan di Rawapening, Kabupaten Semarang )
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Contoh Bangunan Organik
Fallingwater
Arsitek: Frank Lloyd Wright
Architectural style: Arsitektur gaya: Organic architecture Arsitektur
Organik

Jendela dan skylight memperkuat unsur
luar yang dimasukkan ke dalam bangunan

Material

lantai

dan

furniture

yang

digunakan tidak kontras dengan unsur
batuan pada dinding

Kantilever memperkuat bentuk horisontal
bangunan

Ornamen yang terpadu bukan hanya
sebagai penempelan melainkan struktutral
yang konstruksional
commit to user
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Rumah-rumah dibuat sedemikian dengan
menggunakan aksen horisontal dari
bangunan dimana garis tersebut sejajar
dengan bumi seolah-olah merupakan
bagian dari bumi

Suatu kesatuan dalam atau dari
semua benda dan menciptakan
bangunan yang mengekspresikan
seluruh rasa kesatuan.

2.3.3

Kaidah Perancangan Arsitektur Organik
Konsep arsitektur organik sendiri sebenarnya ditujukan
untuk membantu menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan baik
secara fisik (ruangan) maupun non fisik (lingkungan dan kehidupan
sosial) agar dapat saling berkesinambungan yang desainnya
disesuaikan dengan kondisi lokal lingkungan. Konsep arsitektur
organik lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, memiliki
tingkat

keselarasan

yang

tinggi

antara

strukturnya

dengan

lingkungan, dan penggunaan sistem utilitas yang sangat baik agar
tidak merusak alam. Arsitektur Organik dipercaya sebagai desain
yang baik dan bertanggung jawab, dan diharapkan digunakan di
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Berdasarkan pengertiannya maka konsep bangunan yang
direncanakan pada Srau Hotel Resor sebagai bentuk penerapan dari
arsitektur organik antara lain :
1.

Penggunaan material alami seperti batu alam dan glugu
(batang kelapa).

2.

Penataan site/lansekap desainnya natural, menyesuaikan
dengan alam

3.

Pemanfaatan penghawaan dan pencahayaan alami secara
maksimal

4.

Meminimalisir dan mendaur ulang limbah yang dihasilkan.

5.

Bangunan berukuran lebih kecil dan low rise, bangunan
tidak memakan lahan.
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BAB III
TINJAUAN KABUPATEN PACITAN, FASILITAS PENGINAPAN,
& PANTAI SRAU

3.1. TINJAUAN KABUPATEN PACITAN
3.1.1. Tinjauan Fisik Kabupaten Pacitan
Kabupaten Pacitan dikenal dengan identitas kota ‘1001 GOA’
dikarenakan di Pacitan ditemukan banyak sekali goa-goa yang
sangat menarik. Salah satunya adalah Goa Gong yang merupakan
salah satu goa terindah se-Asia Tenggara. Selain pesona goa, di
Pacitan juga mulai dikenal dengan keindahan pantai-pantainya yang
terletak di sepanjang pesisir laut selatan. Pantai yang ada di Pacitan
dikenal sebagai pantai yang masih perawan karena masih jarang di
kunjungi oleh wisatawan, karakteristik pantai yang ada di pacitan
juga sangat unik karena terdiri dari batuan karang dan pasir yang
berwarna putih yang menambah keindahan pantai itu sendiri. Akses
pencapaiannya juga tergolong mudah karena sudah mulai banyak
kendaraan transportasi umum menuju kesana.
a. Lokasi dan Letak Geografis
Kabupaten Pacitan merupakan salah satu kabupaten
yang berada di Pesisir Selatan Propinsi Jawa Timur. Letak
geografis kabupaten ini berada antara 110º55’- 111º25’
Bujur Timur dan 7 º55’-8 º17’ Lintang Selatan.

commit to user

III| 1

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Gambar 1.1. Provinsi Jawa Tmur
Sumber : www.google.com

Kabupaten ini merupakan pintu gerbang Jawa Timur bagian
Selatan di ujung paling Barat, dan berbatasan langsung
dengan Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Adapun

batas-batas

wilayahnya

sebagai

berikut :
 Sebelah Timur

: Kabupaten Trenggalek

 Sebelah Selatan

: Samudera Indonesia

 Sebelah Barat

: Kabupaten Wonogiri (Jawa

Tengah)
 Sebelah Utara

: Kabupaten Ponorogo

Jarak orbitasi ke beberapa kota besar adalah sebagai
berikut:
 256 km dari kota Surabaya
 117 km dari kota Solo
 114 km dari kota Yogyakarta
Berdasarkan tata letak di atas, maka kabupaten Pacitan
merupakan pintu gerbang Provinsi Jawa Timur bagian Barat
Daya. Sejalan dengan program pemerintah daerah Provinsi
Jawa Timur dan Pemerintah Pusat untuk mengembangkan
jalur selatan, maka posisi kabupaten Pacitan menjadi cukup
strategis.
Luas wilayah Kabupaten Pacitan 1419.44 km² yang
sebagian besar berupa perbukitan dan tanah kapur yang
merupakan

bagian

pegunungan

kapur

selatan

yang

membentang dari Gunung Kidul ke Trenggalek menghadap
Samudra Indonesia.
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Secara administratif, Kabupaten Pacitan terdiri dari 4
wilayah pembantu Bupati, 12 wilayah kecamatan, 5

kelurahan dan 159 desa. 25 diantaranya merupakan desa
pantai dengan luas wilayah 1.389,8716km2. Sebagian besar
berupa bukit dan gunung, jurang terjal dan termasuk deretan
Pegunungan Seribu yang membujur sepanjang pulau Jawa.
Gunung tertinggi adalah Gunung Limo yang terletak di
Kecamatan Kebonagungdan Gunung Gembes yang terletak
di

Kecamatan

Bandar.

Gunung

Gembes

sekaligus

merupakan mata air Sungai Grindulu
Kabupaten Pacitan terdiri dari 12 Kecamatan serta 164
Desa/Kelurahan. Pembagian status daerah dan letak dapat
dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :

No Kecamatan

Status Daerah
Letak
Jumlah
Bukan
Desa/Kel Kota Pedesaan Pantai
Pantai
12
12
4
8

1

Donorojo

2

Punung

13

1

12

-

13

3

Pringkuku

13

1

13

5

8

4

Pacitan

25

15

10

3

22

5

Kebonagung

19

1

18

7

12

6

Arjosari

17

-

17

-

17

7

Nawangan

9

-

9

-

9
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8

Bandar

8

-

8

-

8

9

Tegalombo

10

-

10

-

10

10

Tulakan

16

-

16

-

16

11

Ngadirojo

16

2

14

2

14

12

Sudimoro

6

-

6

3

3

164

19

145

24

140

Jumlah

Tabel 3.1 Status dan Letak Geografis Menurut Kecamatan, 2002
Sumber : Kabupaten Pacitan dalam Angka, 2002

Daerah pesisir meliputi Kecamatan Donorejo,
Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Tulakan, Ngadirejo dan
sudimoro dengan luas kawasan laut (4 mil) 523,83 km2 dan
panjang garis pantai 70,709 km. Ketinggian tempat rata-rata
atas permukaan laut secara umum daratan Kabupaten
Pacitan berada pada ketinggian lebih dari 100 m dpl,
bahkan ada beberapa kawasan dengan ketinggian lebih dari
1000 m dpl.

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Luas
Jumlah
Kepadatan
Kecamatan
Penduduk
Penduduk
(km2)
Donorojo
12
109,9
40.392
370,26
Punung
13
108,81
32.228
296,20
Pringkuku
13
132,93
37.012
278,44
Pacitan
25
77,11
62.282
807,72
Kebonagung
19
124,85
44.903
359,67
Arjosari
17
117,06
39.190
334,78
Nawangan
9
124,06
47.997
386,90
Bandar
8
117,34
42.246
360,03
Tegalombo
10
1149,26
48.773
326,77
Tulakan
16
161,61
76.897
475,80
Ngadirojo
16
95,91
43.966
458,43
Sudimoro
6
71,86
9.523
410,87
Jumlah
164
1.387,87
45.409
392,42
Tabel 3.2. Kepadatan Penduduk per Km2 tahun 2002
Kecamatan

Jumlah
Desa

Sumber : Pacitan Dalam Angka, 2002
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Topografi
Dari aspek topografi, kawasan kabupaten Pacitan
mewujudkan bentangan daratan dan bervariasi dengan
kemiringan. Perbandingan kelerengan di kabupaten
pacitan adalah sebagai berikut :


Datar (kelas kelerengan 0-5%) seluas 55,59
km2 = 4%



Berombak (kelas kelerengan 6-10%) seluas
138,99 km2 = 10%



Bergelombang (kelas kelerengan 11-30%)
seluas 333,57 km2 = 24%



Berbukit (kelas kelerengan 31-50%) seluas
722,73 km2 = 52%



Bergunung (kelas kelerengan 51% atau lebih)
seluas 138,99km2 = 10%

Kondisi topografi pantai srau yang relatif datar
dan berbukit dengan kemiringan antara 15 – 25 %.
Topografi yang relatif datar digali dan diolah
tidak terlalu memberikan suatu gangguan kepada
keadaan sekitarnya. Pengolahan alam menggunakan
unsur-unsur alam dan buatan. Vegetasi dimanfaatkan
semaksimal mungkin. Dapat dengan menggunakan tata
hijau yang bermanfaat untuk :


Pohon pelindung yang bermanfaat untuk
melindungi dan meneduhi pedestrian
maupun bangunan, menggunakan tanaman
yang bertajuk lebar dan berdaun lebat, serta
tidak mudah berguguran.
commit to user
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Pohon peneduh untuk menciptakan suasana
teduh dan sejuk serta tidak berkesan panas.



Pengalas tanah, sebagai ground cover yang
lembut dapat dengan rumput ataupun tanaman
perdu.



Sebagai

pengarah

jalan

atau

sirkulasi.

Pepohonan yang digunakan bervariasi dari
pohon-pohon peneduh yang bertajuk lebar dan
berdaun lebat, tanaman penghias, rumput,
lumut, semak, tanaman menjalar.


Penggunaan rambu-rambu jalan penunjuk
jalan, yang disebut sebagai elemen lansekap
yang berhubungan dengan sekitarnya dan
menampilkan ragam yang dinamis dalam
mendukung, menambah, dan memperkaya
keadaan

lansekap.

Penekanan

Desain

Arsitektur Organik.


Elemen strukural lansekap atau street furniture
yang berfungsi untuk menciptakan privasi,
pemecah angin, penghubung, elemen penyatu,
shelter, plaza, dan open space, pencahayaan,
dan pewarnaan.

3.1.1.2.

Geologi
Kondisi tanah pantai srau terdiri dari tanah
lempung. Di sebagian sisi pantai srau kondisi tanahnya
kurang subur, berupa tanah lempung lembek dan pasir
lepas dengan tingkat erosi tinggi.
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Tanah lempung memiliki ciri-ciri sebagai
berikut :


Tanahnya sulit menyerap air sehingga tidak
cocok untuk dijadikan lahan pertanian.



Tekstur tanahnya cenderung lengket bila
dalam keadaan basah dan kuat menyatu
antara butiran tanah yang satu dengan
lainnya.



Dalam keadaan kering, butiran tanahnya
terpecah-pecah secara halus.



Merupakan bahan baku pembuatan tembikar
dan kerajinan tangan lainnya yang dalam
pembuatannya harus dibakar dengan suhu di
atas 10000C.

3.1.1.3.

Klimatologi
Seperti umumnya kawasan daerah tropis, keadaan
iklim di Kabupaten Pacitan terdiri dari 2 musim, yaitu :
musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan ratarata sekitar 2000-2500 mm per tahun. Sedang pada tahun
2000, curah huja mencapai 3.183 mm setahun, dengan
curah hujan rata-rata sebesar 265,25 mm per bulan dan
19,42 mm per hari.
Musim penghujan mulai pada bulan Oktober
dengan curah hujan kurang dari 250 mm, dan curah
hujan paling besar pada bulan November, Desember,
commit to user
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Januari, Februari dan Maret dengan curah hujan bulanan
lebih dari 300 mm dan harian lebih dari 20 mm.
Musim kemarau mulai pada bulan Juli sampai
Oktober dengan rata-rata perbedaan dari hujan 5 hari per
bulan. Bulan yuang paling banyak hujannya pada bulan
November sampai dengan Maret sebanyak 24-26 hari
hujan per bulan. Sedangkan bulan terendah hujannya
adalah bulan Mei sampai dengan September dengan 2-12
hari hujan per bulan. Dari data tahun 1998-2000 berikut
terlehat bahwa hari jumlah hujan setahun mengalami
kenaikan yang cukup signifikan, dari 83 hari tahun 1998,
menjadi 134 hari tahun 1999 dan 149 hari tahun 2000.
Dari tahun 1998-2000 rata-rata dari hujan setaun sebesar
122 hari.

Tahun 2000
Rata per
Curah
hari

Hari Hujan
NO

Bulan
1998

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Total
Rata-rata

1999

2000

20
22
18
23
22
22
11
21
21
4
16
19
4
4
11
0
3
5
2
0
4
0
0
1
0
0
4
2
8
12
8
17
23
9
21
9
83 commit
134to user149
6,92
11,2
12,4

Ratarata
20
22
18
13
6
3
2
0
1
7
16
13
122
10,17

mm

mm/hari

367
572
318
205
147
47
8
3
242
389
785
100
3183
265,25

20
26
15
10
13
9
2
1
60
32
34
11
233
19,42
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Sumber : Pacitan Dalam Angka, BPS 1998-2000
Tabel 3.3. Hari dan Curah Hujan di Kecamatan Pacitan

Iklim yang berada di lokasi terpilih seperti halnya
daerah lain di Pacitan berupa iklim tropis dan menurut
klasifikasi KOPPEN lokasi srau beriklim A fa. Suhu
udara berkisar + 310C. Arah angin yang dominan adalah
dari tenggara ke selatan.
Tingkat kebisingan di sekitar lokasi rata-rata
masih dalam batas kondisi normal, hal ini dikarenakan
keberadaan lokasi yang relatif terpisah dengan kota dan
pemukiman serta aktivitas umum yang lain.
Sebagai daerah pantai,kondisi rata – rata pantai
srau berkisar antara 27 - 31°C akan

tetapi dengan

adanya angin laut maka kondisi suhu teras sejuk,
sedangkan curah hujan rata – rata 2.470 mm/tahun.
Ciri negara beriklim tropis panas lembab adalah :


Tidak ada perbedaan jelas antara musim
kemarau dan hujan



Suhu udara relative tinggi dengan amplitude
siang-malam kecil (24o-32oC)



Kecepatan angin rendah



Kelembaban udara tinggi (60%-25%)



Radiasi matahari cukup tinggi



Curah hujan cukup tinggi



Hampir selalu berawan dan cenderung

berdebu
user
 commit
Floratodan
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3.1.1.4.

Hidrologi
Pada daerah tepi pantai sangat susah untuk
mendapatkan air bersih dengan kadar garam rendah
hingga tawar. Pada musim penghujan di kawasan pantai
srau air bersih dapat diperoleh pada kedalaman 3 – 10
meter sedangkan pada musim kemarau air bersihsangat
sulit di dapatkan.
Untuk mengatasi permasalahan air bersih maka di
beri solusi dengan pengolahan air laut (air asin) menjadi
air tawar.

3.1.1.5.

Penggunaan Lahan
Berdasarkan atas penggunaan lahan, kabupaten
Pacitan terdiri dari lahan sawah seluas 1.259,72 km2.
Lahan sawah menurut pengairannya adalah sebagai
berikut : sawah irigasi teknis pada 864 ha, irigasi
setengah teknis pada 2.130 ha, irigasi sederhana pada
3.314 ha dan sawah tadah hujan seluas 6.707 ha.
Penggunaan lahan kering adalah sebagai berikut : tanah
untuk bangunan 3. 153 ha, tegal/huma 29.891 ha,
tanaman kayu-kayuan 45.214 ha, hutan rakyat dan kebun
34.969 ha, hutan negara 1.214 ha dan tanah lainnya
11.531 ha.

No

Kecamatan

Tanah Sawah

Tanah Kering

Jumlah

1

Donorojo

0,84

108,25

109,09

2

Punung

7,03

101,78

108,81

3

Pringkuku

4,47

128,46

132,93

4

Pacitan

12,07

65,04

77,11

5

Kebonagung

17,53

107,32

124,85

6

Arjosari

108,34

117,06

commit8,72
to user
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7

Nawangan

19,31

104,74

124,06

8

Bandar

16,77

100,57

117,34

9

T
Tegalombo

12,17

137,09

149,26

10

a
Tulakan

18,17

143,44

161,61

11

b
Ngadirojo
e
Sudimoro

7,95

87,96

95,91

5,12

66,74

71,86

l Jumlah

130,15

1.259,72

1.389,87

Tahun 2001
3
Tahun 2002
.

130,15

1.259,72

1.389,7

130,72

1.211,70

1.342,42

12

Tabel. 3.4. Luas daerah Kabupaten Pacitan Menurut Jenisnya (km2)
Sumber : Pacitan Dalam Angka, 2002

3.1.2. Potensi, Masalah, Dan Prospek Pengembangan Kabupaten
Pacitan
Potensi
Pantai srau terletak di dalam deretan objek
wisata di Pacitan,Jawa Timur. Diantaranya :
•

Goa Gong

•

Pantai Teleng Ria

•

Pantai Tamperan

•

Pantai Klayar

•

Pantai Srau

•

Goa Tabuhan

•

Pantai Watukarung

•

Goa Putri

•

Goa Kandi

•

Pantai Nampu
commit to user
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•

Makam Kuno

•

Palagan Tumpak Rinjing

•

Goa Kalak

•

Luweng Ombo

Gambar 3.1. Pariwisata Kota Pacitan
Sumber : Data Pribadi

Tinjauan Kepariwisataan Pacitan

Nama Obyek Wisata
Pantai Teleng Ria
Pantai Watu Karung
Pantai Segoro Anakan
Goa Tabuhan
Goa Dadali
Pemandian Air Hangat
Pantai Tamperan
Goa Gong
Pantai Srau

Lokasi
Kel. Sidoharjo, Pacitan
Desa Watukarung, Pringkuku
Desa Sidomulyo, Ngadirojo
Desa Wareng, Punung
Desa Kluwih, Tulakan
Desa Karangrejo, Arjosari
Kel. Sidoharjo, Pacitan
Desacommit
Bomo, to
Punung
user
Desa Candi, Pringkuku

Jarak dari Kota
Pacitan
( Km )
3
25
30
40
26
15
5
30
25
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Pantai Taman
Pantai Wawaran
Goa Putri
Monumen Tumpak
Rinjing
Pantai Klayar
Monumen Perjuangan
Jend. Sudirman
Pantai Dhaki
Pantai Buyutan
Pantai Pancer
Pantai Kali Wuluh

Desa Sidomulyo, Ngadirojo
Desa Sidomulyo, Kebonagung
Desa Kendal, Punung
Desa Dadapan, Pringkuku

32
15
29
12

Desa Widoro, Donorojo
Desa Pakis Baru, Nawangan

35
50

Desa Sukorejo, Sudimoro
Desa Widoro, Donorojo
Kel. Pancer, Pacitan
Desa Klesem, Kebonagung

48
45
3
20

Tabel 3.5. jarak objek wisata dari pusat kota
Sumber : Pacitan Dalam Angka, 2002

3.2. FASILITAS PENGINAPAN DI PACITAN
Nama Hotel

Kamar

Hotel Remaja
Hotel Bali Asri
Hotel Wisata Pacitan
Hotel Sidomulyo
Hotel Wijaya
Puma Yudha Hotel
Happy Beach
Bungalow
Hotel Permata 1
Hotel Srikandi
Hotel Minang Permai
Hotel Graha Prima
Hotel Surya Dharma
Hotel Permata 2
Jumlah

Tempat
Tidur

Tenaga
Kerja

36
31
27
20
24
11
13

72
61
62
39
46
21
16

9
11
12
6
3
6
6

41
20
13
23
24
9
292

66
28
20
31
27
9
498

16
16
5
16
17
6
129

Tabel 3.6. Fasilitas Hotel yang ada di Pacitan
Sumber : Pacitan Dalam Angka, 2002
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3.3. EKSISTING PANTAI SRAU
3.3.1. Batas – Batas Pantai Srau
Tersembunyi di balik deretan perbukitan 25 km sebelah barat
kota Pacitan (Jawa Timur, Indonesia), Pantai Srau adalah salah satu
surga bagi para surfer. Letaknya yang cukup jauh dari pusat kota
membuat pantai indah ini belum terlalu ramai dengan pengunjung.
Desa terdekat berjarak beberapa kilometer. Jangan membayangkan
hotel-hotel ataupun restoran. Hanya terdapat sebuah mushola dan
aula terbuka yang bisa dimanfaatkan untuk beristirahat. Beberapa
buah warung kecil menyediakan makanan dan minuman ala
kadarnya seperti mie instan, gorengan, es kelapa muda, teh ataupun
kopi.
Pantai ini memiliki 3 surf spots dengan ombak yang cukup
menantang bagi peselancar yang sudah cukup handal. Spot pertama
terletak di belakang portal tiket sehingga sering disebut sebagai The
Portal. Spot kedua adalah Pancingan, berada di bawah bukit karang
sebelah barat pantai yang sering dipakai mangkal oleh para nelayan
pemancing ikan. Sementara spot ketiga adalah Pandan, berada di
balik bukit karang ini.
Pantai Srau memiliki memiliki tipe ombak reef break, artinya
ombak tercipta karena gelombang air laut membentur karang. Dasar
pantainya pun didominasi oleh batu karang, sehingga peselancar
harus lebih berhati-hati. Bulan November hingga Februari adalah
waktu yang terbaik untuk surfing dan mengejar barrel di Pantai
Srau.
Selain memanjakan surfer dengan barrel-nya, Srau juga
menawarkan pesona keindahan pantai dengan hamparan pasir putih
yang dihempas ombak yang jernih. Kejernihan airnya inilah yang
juga menjadikan tempat ini cocok untuk snorkeling dan menikmati
keindahan serta keragaman biota laut. Bosan berjalan-jalan di bibir
pantai? Cobalah naik ke bukit kecil di sebelah kanannya. Hiking di
commit to user
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luar biasa indahnya akan segera menghilangkan rasa bosan Anda.
Bukit ini juga adalah surga bagi para pemancing ikan. Selain para
nelayan, tidak sedikit orang-orang yang hobi memancing sengaja
datang dari luar kota dan menghabiskan harinya di sini.

3.3.2. Kondisi Pantai Srau
Kondisi pantai Srau dilihat dari sisi view

Gambar 3.2. view pantai srau
Sumber : Data Pribadi

Ombak di Pantai Srau termasuk dalam kategori ombak tinggi
yang berpotensi untuk di gunakan olahraga surfing.
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Selain itu pemandangan Sunset di Pantai Srau juga sangat indah

Pantai Srau masih dilengkapi dengan hamparan pepohonan kelapa
yang mencirikan keberadaan pantai,

Keindahan Pantai Srau juga ditunjang dengan adanya karang –
karang yang menjorok ke tengah laut.
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Gambar 3.3. view pantai srau
Sumber : Data Pribadi
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BAB IV
SRAU HOTEL RESORT YANG DIRENCANAKAN

4.1. ARAH PERENCANAAN SRAU HOTEL RESOR
4.1.1. Fungsi
Penataan Srau Hotel Resor yang direncanakan diharapkan
mempunyai fungsi sebagai berikut.
a.

Sebagai tempat melakukan seluruh rangkaian kegiatan
wisata yang berkaitan dengan pengembangan kawasan tepi
pantai dan pemanfaatan ombak pantai selatan yang terdiri
dari kegiatan bersantai, olahraga air dan kebudayaan.

b.

Menyediakan tempat wisata yang mampu memberikan
pengalaman

rekreasi,

menambah

wawasan

ilmu

pengetahuan, dan membantu hubungan usaha/bisnis kepada
para pengunjung yang datang.
c.

Pendekatan arsitektur organik sebagai penyelaras bangunan
dengan alam dan kehidupan sosial.

4.1.2. Tujuan
Tujuan

utama

perencanaan

Srau

Hotel

Resor

yaitu

pengembangan tepi pantai dalam rangka pembangunan kawasan wisata
sebagai objek pariwisata bagi masyarakat yang ingin memberikan
pengalaman rekreasi,bersantai, dan membantu hubungan usaha/bisnis,
dengan penerapan prinsip-prinsip arsitektur organik untuk mendorong
optimalisasi dan pelestarian ruang terbuka hijau yang sudah ada
sehingga selaras antara bangunan dengan alam dan kehidupan sosial.
4.1.3. Sasaran
Sasaran yang dapat dicapai dengan perencanaan Srau Hotel
Resort yakni sebagai berikut.
commit to user
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a.

Menciptakan kegiatan pariwisata yang selaras dengan
lingkungan alam dan kehidupan sosial setempat dan
memiliki daya tarik tersendiri bagi para pengunjung.

b.

Tetap

menjaga

melestarikan

keseimbangan

ruang

hijau

alam

yang

setempat

sudah

ada

dan
dalam

menghadirkan Srau Hotel Resor.
4.1.4. Manfaat
Ada pun manfaat dengan adanya perencanaan Srau Hotel Resor
yaitu :
Bagi Pengunjung
a.

Memberikan pengalaman rekreasi dengan adanya wahana
olah raga air yang memanfaatkan potensi keindahan pesisir
pantai selatan.

b.

Memberikan kenyamanan bermalam dengan menikmati
keindahan alam serta fasilitas wisata yang dihadirkan dalam
pariwisata tepi pantai .

Bagi Masyarakat dan Lingkungan Lokal
a.

Memberikan peluang kerja dan usaha bagi masyarakat lokal
dengan adanya srau hotel resort.

b.

Meningkatkan perekonomian masyarakat lokal melalui
peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas,
produksi.

c.

Menjaga kestabilan lingkungan lokal dengan menjaga
keseimbangan alam dan melestarikan ruang hijau yang
sudah ada.
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Bagi Pemerintah
a.

Mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan
pertanian sebagai strategi pembangunan ekonomi nasional
melalui pengembangan pariwisata.

b.

4.2.

Menambah daya tarik sektor pariwisata daerah.

GAGASAN SRAU HOTEL RESOR YANG DIRENCANAKAN
4.2.1. Fisik
Srau Hotel Resort yang direncanakan berupa suatu kawasan,
terdiri dari beberapa massa bangunan terpisah dengan satu massa
bangunan penerima yang menjadi pusat untuk mengumpulkan dan
mengarahkan pengguna disertai massa-massa bangunan tempat kegiatan
wisata dilakukan dan massa penunjang untuk fasilitas pendukung
kegiatan. Massa-massa tersebut dihubungkan dengan jalur-jalur dan
dilengkapi dengan taman, shelter, area istirahat, dan gazebo.

4.2.2. Aktivitas yang Diwadahi
Kegiatan yang direncanakan dalam Srau Hotel Resort meliputi
kegiatan bermalam, bersantai, berolahraga, dan menyelenggarakan
pernikahan.
a.

Bermalam
Kegiatan yang direncanakan dalam Srau Hotel Resor adalah
bermalam bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana
pantai dan pemandangan laut lepas karena letak cottage
yang berada di atas karang.

b. Bersantai
Srau

Hotel

Resor

juga

menyediakan

fasilitas

bagi

pengunjung yang hanya ingin bersantai tanpa harus
bermalam. Pengunjung dapat memanfaatkan fasilitas yang
ada di dalam kawasan resort ataupun fasilitas yang berada
commit to user
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tepat di tepian pantai dnegan konsep yang lebih alami dan
natural.
c.

Berolahraga
Karena pantai Srau terletak di Pantai Selatan yang memiliki
karakter ombak cukup besar dan menggulung maka Pantai
Srau dapat digunakan sebagai wadah untuk para peselancar
melakukan hobinya.

d. Menyelenggarakan Perikahan
Setiap pasangan yang akan menikah pasti menginginkan
suasana yang sangat menawan untuk pesta pernikahannya,
oleh karena itu Srau Hotel Resor menawarkan fasilitas
wedding area dengan pemandangan laut lepas.
e.

Pengelolaan
Srau Hotel Resor yang direncanakan akan dinaungi oleh
pengelola utama yang akan mengelola segala sesuatu
berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pengembangan
perhotelan agar dapat berjalan dengan lancar.
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Skema 4.1. Struktur Organisasi Pengelola Srau Hotel Resor
Sumber. www.google.com

4.2.3. Program Rancang Bangun
Permassaan
Srau Hotel Resor yang direncanakan merupakan sebuah kawasan yang
terdiri dari satu massa utama dan beberapa massa pendukung dengan
komposisi linear.
Peruangan
Pada dasarnya pola tata ruang pada Srau Hotel Resor dapat
dikelompokkan menjadi tata ruang luar dan tata ruang dalam.
1) Tata Ruang Luar
Berikut kelompok tata ruang luar yang direncanakan.
commit to user
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Zona Penerima
Zona

penerima

merupakan

area

yang

menjadi

penghubung antara ruang luar dengan area wisata yang
memerlukan penataan dengan tampilan menarik agar
pengunjung dapat dengan mudah mengenali lokasi.
Penataan zona penerima dapat menggunakan elemen
street

furniture

penempatan

dan

gerbang

landscape
masuk

furniture

berupa

gapura

seperti
yang

bentuknya dapat mengadopsi unsur-unsur lokal. Ada pun
kebutuhan ruang yang diperlukan untuk mendapatkan
sebuah zona penerima yang representative sebagai
berikut.


Sclupture
Sclupture merupakan penanda yang unik dan
menggambarkan karakteristik dari Srau Hotel
Resor.



Jalur Pedestrian dan Jalur Kendaraan
Penyediaan jalur pedestrian bagi pejalan kaki
dilengkapi

dengan

elemen-elemen

pendukungnya. Disediakan juga shelter bagi
para pengguna yang datang menggunakan
kendaraan umum. Sedangkan untuk jalur
kendaraan bagi sepeda motor, mobil, dan bus
penataannya disesuaikan dengan keberadaan
area parkir.
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Zona Wisata Outdoor
Zona wisata outdoor merupakan zona yang menampung
seluruh kegiatan wisata pengembangan hortikultura dan
fasilitas-fasilitasnya

yang

bersifat

outdoor

sebagai

berikut,.


Cafetaria Outdoor
Tempat peristirahatan bagi para pengunjung
sembari menikmati makanan dan minuman
ringan

saat

melakukan

kegiatan

wisata

outdoor.


Gazebo
Gazebo diletakkan dua jenis kegiata berbeda,
yaitu di area wisata air.

Zona Servis Outdoor
Zona servis outdoor merupakan zona yang mewadahi
kegiatan servis yang bersifat outdoor sebagai pendukung
kegiatan

pengembangan

pengelolaannya.Berikut

wisata

peruangan

yang

dan
diperlukan

dalam zona servis outdoor.
 Area Parkir
Rencana

peruangan

area

parkir

mempertimbangkan alur kendaraan
dan kemudahan akses bagi para
penggunanya.Area parkir memiliki
peneduhan yang cukup sehingga
dapat

menaungi

kendaraan

dari

cuaca yang terlalu terik.Area parkir
direncanakan terbagi menjadi area
commit to user
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parkir

pengunjung

dan

parkir

pengelola. Area parker pengunjung
dapat menampung kendaraan sepeda
motor,

mobil,

dan

bus

yang

perhitungan daya tampungnya telah
disesuaikan

dengan

rencana

perkiraan jumlah pengunjung.
 Pos Penjagaan
Pos

penjagaan

ini

direncanakan

terletak menyebar di tiap-tiap sektor
untuk mengkondisikan keamanan di
Srau Hotel Resor.
 Area Loading Dock
Terdiri dari tempat parkir truk
kendaraan yang mengangkut barang
dan tempat bongkar muat barang.
Perletakan

dan

jalur

kendaraan

pengangkut barang sendiri diatur
sedemikian

rupa

agar

mengganggu

tidak

kenyamanan

pengunjung.

2) Tata Ruang Dalam
Pada dasarnya pola tata ruang dalam pada
Srau

Hotel

Resor

yang

dapat

dikelompokkan sebagai berikut.
Zona Penerima
Zona penerimaan untuk pengunjung yang
datang dan para pengguna bangunan yang
lainnya.
commit to user
IV | 8

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

 Loket
Tempat penjualan tiket masuk ke
zona wisata bagi para pengunjung
yang datang. Letak ruang harus
mudah terlihat agar pengunjung
dengan

mudah

menemukan

keberadaan loket tersebut.
 Hall/Lobby
Hall

dan

lobby

sebagai

area

penerimaan pengunjung yang datang
dan para pengguna bangunan.
Zona Wisata Indoor
Zona wisata indoor mewadahi seluruh
kegiatan Srau Hotel Resor dan fasilitasfasilitasnya yang bersifat indoor diantaranya
sebagai berikut.
 Cottage dan Hotel
Merupakan
dengan

fasilitas

konsep

menginap

yang

berbeda.

Cottage bersifat lebih privat dan
lebih dekat dengan karang untuk
menciptakan suasana yang ekstrim.
Untuk yang berkonsep hotel maka
fasilitas

menginap

tidak

berhubungan langsung dengan alam.
 Spa dan sauna
Bagi

pengunjung

yang

ingin

bersantai makan Srau Hotel Resor
menyiapkan fasilitas spa dan sauna.
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Pengunjung

dapat

menikmati

kenyamanan dengan pijatan dan
suasana yang nyaman.
 Coffe shop
Merupakan

tempat

santai

bagi

pecinta kopi. Tidak hanya dapat
menikmati

kopi

pengunjung

juga

menikmati

suasana

tetapi

disini

tetap

dapat

alam

dan

mendengarkan suara deburan ombak.
 Bar dan Ruang Karaoke
Srau

Hotel

Resor

menyediakan

fasilitas bar dan ruang karaoke bagi
pengunjung yang ingin menikmati
alunan

suara

musik

keras

dan

bernyanyi bersama.
 Restoran
Penyediaan

tempat

beristirahat

sekaligus tempat makan dan minum
menikmati hasil tangkapan ikan serta
tempat

menikmati

pemandangan

sekitar.

Zona Pengelola
Merupakan zona yang mewadahi seluruh
kegiatan pengelolaan kawasan Srau Hotel
Resort.
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 Ruang Pengelola
Penyediaan ruang kerja bagi para
pengelola dan karyawan yang sesuai
dengan kebutuhan kerjanya.
 Ruang Penunjang
Beberapa ruang penunjang kegiatan
pengelolaan

seperti

perpustakaan,

ruang

gudang,

data,

dan

lain

sebagainya.

Zona Servis Indoor
 Rest Room
Penyediaan ruang untuk beristirahat
dan

ruang

metabolisme

untuk

keperluan

(lavatory)

bagi

penggunan bangunan.
 Musholla
Penyediaan

musholla

untuk

menghormati waktu ibadah umat
muslim yang membutuhkan ruang
beribadah.
 Ruang Logistik
Ruang logistik terdiri dari ruangruang yang mendukung penyediaan
logistik
bangunan

bagi

para

seperti

penyimpanan

pengguna

dapur,

bahan,

ruang
restoran

karyawan, dan lain sebagainya.
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Alur Kegiatan Yang Direncanakan
Penentuan alur kegiatan yang direncanakan pada Srau
Hotel Resort ditujukan sebagai dasar analisis penentuan
konsep kebutuhan ruang. Penentuan alur kegiatan didasarkan
pada aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam setiap unit
kegiatan. Alur kegiatan umum merupakan gambaran alur
kegiatan dari luar menuju ke dalam hingga kembali ke luar.
1) Alur Kegiatan
Adapun sebagai berikut alur kegiatan yang
dikelompokkan berdasarkan pelaku kegiatannya
dan jenis kegiatan yang dilakukan.

a) Pengunjung
Pengunjung Srau Hotel Resor dapat
dibedakan menjadi 2 yaitu pengunjung
yang hanya ingin menikmati fasilitas
pantai

dan

pengunjung

yang akan

menginap di Hotel Resor. Oleh karena
itu, maka alur kegiatan pengunjung juga
akan dibedakan menurut kegiatan yang
akan dilakukan.
1. Pengunjung yang akan menginap
Bagi

pengunjung

yang

akan

menginap di Hotel Resor maka alur
kegiatannya

akan

langsung

diarahkan ke dalam kawasan Hotel
Resor.

commit to user
IV | 12

perpustakaan.uns.ac.id

Masuk
Lokasi

digilib.uns.ac.id

Dengan Kendaraan

Menurunkan
Penumpang

Parkir

Pejalan Kaki
Keluar
Lokasi

Hall/Lobby
Area Resort

Wisata Air

Rest Area
Restoran/Cafe

Wedding Area
Lavatory
Musholla

Skema 4.2. Alur Kegiatan Pengunjung
Sumber : Analisa Pribadi
2. Pengunjung wisata
Pengunjung akan diarahkan ke zona
penerimaan utama untuk keperluan
ticketing

dan

melalui

tahap

informasi.
ticketing,

Setelah
maka

pengunjung dapat bebas memasuki
zona wisata baik indoor maupun
outdoor sesuai keinginan masingmasing.

Zona wisata terbagi menjadi tiga
bagian yaitu hotel resort, wisata air,
dan wedding area. Zona wisata
dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas
servis untuk memenuhi kebutuhan
commit to user
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pengunjung seperti area istirahat,
musholla,

lavatory,

sebagainya.

dan

Setelah

lain
puas

mengelilingi dan berwisata maka
pengunjung dapat pulang.

Masuk
Lokasi

Dengan Kendaraan

Menurunkan
Penumpang

Parkir

Pejalan Kaki
Keluar
Lokasi

Hall/Lobby
Area Resort

Information &
Ticketing
Rest Area

Wisata Air

Restoran/Cafe
Wedding Area
Lavatory
Musholla

Skema 4.3. Alur Kegiatan Pengunjung
Sumber : Analisa Pribadi
b) Pengelola
Srau Hotel Resor yang direncanakan
dikelola oleh pengelola yang terbagi
menjadi beberapa pengelola bagian
yang

mengelola

setiap

kelompok

kegiatan dan di bawahi oleh pengelola
utama.

Adanya

pengelola

bagian

ditujukan agar kegiatan pengelolaan
dapat terkoordinir secara keseluruhan.
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Selain pengelola bagian, terdapat juga
bagian servis yang terdiri karyawankaryawan

yang

melayani

kegiatan

servis fasilitas umum berkaitan dengan
keamanan,

kebersihan,

mechanical

electrical, logistik, dan lain sebagainya.

Masuk
Lokasi

Dengan Kendaraan

Parkir

Pejalan Kaki

Hall/Lobby

Keluar
Lokasi

Pengelola Utama (Pengawasan
Keseluruhan)
Pengelola Bagian Hotel Resor

R. Istirahat
Karyawan

Pengelola Bagian wisata air

Loker

Pengelola Bagian Wedding Area

Restoran

Bagian Servis

Lavatory
Musholla

Skema 4.4. Alur Kegiatan Pengelola
Sumber : Analisa Pribadi
c) Tenaga Ahli
Dalam pelaksanaan kegiatan Srau Hotel
Resort melibatkan tenaga ahli yang
menguasai

dalam

bidang

pengembangan laut. Hal ini berkaitan
dengan pengembangan pantai yang
menjadi objek kegiatan wisata. Tenaga
ahli bertugas membantu mengarahkan
commit to user
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pengunjung untuk melakukan kegiatan
pengembangan laut secara baik dan
benar.
Masuk
Lokasi

Dengan Kendaraan

Parkir

Pejalan Kaki

Hall/Lobby

Keluar
Lokasi

Tenaga Ahli landscape
Tenaga Ahli kelautan

R. Istirahat
Restoran
Lavatory
Musholla

Skema 4.5. Alur Kegiatan Tenaga Ahli
Sumber: Analisa Pribadi

4.3. Karakter Wadah Hotel Resor
Tampilan Bangunan
Secara keseluruhan, bangunan Srau Hotel Resor yang
direncanakan membentuk sebuah kawasan wisata tepi pantai yang
terdiri dari satu massa utama dan beberapa massa sekunder. Bangunan
ditampilkan dengan mengadopsi unsur lokal terkait alam seperti batu
alam, batu bata, kayu, dan tanaman hijau. Kesan natural dan hijau
ditonjolkan pada tampilan keseluruhan bangunan. Hal ini sesuai
dengan prinsip arsitektur organik yang diusung yaitu menjaga
kealamian dan kehijauan lingkungan yang sudah ada kedepannya
secara berkelanjutan.
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Lansekap
Tata lansekap atau tata ruang luar melingkupi hal-hal seperti
pengaturan alur jalan setapak, area terbuka hijau, dan ruang-ruang
outdoor

lainnya.

Pengarah

alur

pengunjung

diatur

dengan

menempatkan unsur-unsur penarik gerakan pengunjung dengan
memajang sesuatu yang attractive, permainan warna, sesuatu yang
indah atau unik. Pengarah pengunjung juga dilakukan dengan
pembuatan alur jalan setapak dengan material yang disusun secara
berbeda seperti jalan setapak batu alam atau jalan berpagar tanaman
bunga yang menarik pengunjung mengikuti alur. Unsur-unsur
pembentuk ruang outdoor seperti rest area di bentuk dengan
penggunaan pergola tanaman rambat sebagai peneduh rest area.

Bahan Material
Untuk mendukung tampilan bangunan, maka material yang
digunakan adalah material lokal yang terkait dengan alam seperti batu
alam, batu bata, glugu dan lain sebagainya. Sedapat mungkin material
merupakan material yang diproduksi atau berasal dari daerah setempat
untuk memberikan citra lokal yang kuat.
Struktur
Site yang dipilih merupakan lahan berkontur. Lahan berkontur
memiliki keunikan dan keindahan tersendiri terutama untuk sebuah
kawasan wisata yang berorientasi alam. Bangunan pada Srau Hotel
Resort direncanakan menggunakan sistem food plat bangunan dapat
lebih dekat dengan tanah.
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Pertimbangan Arsitektur Organik Pada Resort Hotel
konsep arsitektur yang paling tepat untuk mendukung Srau
Hotel

Resort

di

Pacitan

adalah

arsitektur

organik.

Dengan

mempertimbangkan kondisi alam yang ada di pantai Srau dan konsep
Hotel Resor itu sendiri maka konsep arsitektur yang digunakan harus
lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, memiliki tingkat
keselarasan yang tinggi antara strukturnya dengan lingkungan, dan
penggunaan sistem utilitas yang sangat baik agar tidak merusak alam.

commit to user
IV | 18

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB V
ANALISA PERENCANAAN DAN PERANCANGAN SRAU HOTEL
RESOR DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR ORGANIK

5.1. ANALISA KEGIATAN, PELAKU, DAN PERUANGAN
5.1.1. Analisa Program Kegiatan
Analisa kegiatan dilakukan untuk mendapatkan jenis dan
bentuk aktifitas yang akan direncanakan pada Srau Hotel Resor
menyesuaikan adanya potensi dan kendala, serta mengutamakan
kebutuhan interaksi pelakunya. Adapun identifikasi kondisi objek
bahasan sebagai berikut.
1.

Aktivitas yang kemungkinan terjadi pada Srau Hotel
Resor beragam. Kegiatan utamanya adalah kegiatan
wisata air. Pelaku kegiatannya pun juga beragam dan
berasal dari kelompok umur yang berbeda-beda.

2.

Membutuhkan

sarana

dan

prasarana

yang

dapat

mewadahi seluruh kegiatan.
3.

Perlu dilengkapi dengan penyediaan fasilitas yang
mampu menunjang kegiatan penggunanya.

Maka berdasarkan identifikasi di atas, berikut dasar
pertimbangan yang dapat digunakan untuk menganalisa kegiatan
pengguna Srau Hotel Resor.
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1.

Kelompok karakteristik pelaku kegiatan

2.

Kelompok usia pelaku kegiatan

3.

Kelompok jenis kegiatan

Analisa Karakteristik Pelaku Kegiatan
No

Pelaku Kegiatan

1.

Pengunjung

Deskripsi
Seseorang yang datang
berkunjung ke kawasan
dengan tujuan wisata
rekreasi, olah raga,
merayakan pernikahan
ataupun bisnis.

Karakteristik
 Berekreasi
menikmati pantai.
 Berolah raga dan
menikmati ombak.
 Menyelenggarakan
acara pernikahan
dengan
memanfaatkan
pemandangan yang
berbeda.
 Meninjau untuk
berbisnis.

2.

Pengelola

Orang yang bertugas
mengatur dan

 Mengelola

secara

umum

mengelola segala

 Mengelola kawasan

sesuatu yang berkaitan

 Mengelola

dengan kegiatan yang
terjadi dalam suatu
fasilitas kawasan

pengembangan laut
 Mengelola

bisnis

pendukung

sehingga segala
kegiatan dapat tertata
dan berlangsung
dengan baik.
3.

Tenaga Ahli

Merupakan tenaga ahli

Pengembangan

yang memiliki
kemampuan dalam
memanfaatkan
commit
to user dan
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menganalisa ombak

praktik

laut dan bebatuan
karang menggunakan
teknik-teknik tertentu.
4.

Mitra Lokal

 Menerima sosialisasi

Terdiri dari
sekelompok penduduk

pengembangan

setempat yang

kawasan dan budaya

berprofesi sebagai

 Menerima

hasil

pekerja lokal dan

pengembangan

pengenal budaya

 Melakukan bisnis

setempat. Warga
sekitar merupakan
mitra timbal balik
dalam pengembangan
budaya.
Tabel. 5.1. Analisa Karakteristik Pelaku Kegiatan
Sumber: Analisa Pribadi

Analisa Karakteristik Kelompok Usia Pelaku Kegiatan
Dalam kegiatan wisata, pelaku kegiatannya beragam
dan berasal dari berbagai kelompok usia. Berikut analisis
karakteristik berdasarkan usia pelaku kegiatan.
No.
1.

Kelompok Usia

Karakteristik

Anak (5-10 tahun)

Aktif (senang bergerak), frekuensi bermain tinggi,
tidak menyukai hal bersifat formal.

2.

3.

4.

Remaja (11-19

Aktif rasional, romantik, tidak menyukai hal

tahun)

bersifat formal.

Dewasa (20-55

Rasional,

tahun)

berdasarkan minat dan manfaat.

Tua (>55 tahun)

Menyukai ketenangan dan hal-hal yang bersifat

cenderung

memilih

kegiatan

santai tidak mengeluarkan banyak tenaga.
Tabel. 5.2. Analisa Karakteristik Kelompok Usia Pelaku Kegiatan
Sumber:
Analisa
Pribadi
commit
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Analisa Jenis dan Bentuk Kegiatan
No.

Jenis Kegiatan
1.

Bentuk Kegiatan

Gambar

 Menginap

Resort

 Menikmati
kesenian
 Memanjakan tubuh
 Menikmati
pemandangan
 Bersantai
 Makan / minum
 Olah raga

2.

Olah raga air (kegiatan

 Surfing

air)

 Memancing
 Diving
 Berlayar
 Permainan air

3.

 Ruang acara

Paket pernikahan

 Ruang persiapan
 Ruang transit
 Ruang foto

4.

Pendukung kegiatan

 Bagian kesenian

wisata

 Bagian souvenir
Tabel. 5.3. Analisa Jenis dan Bentuk Kegiatan
Sumber: Analisa Pribadi

5.1.2. Analisa Pelaku Srau Hotel Resor
Berdasarkan macam aktivitas yang dilakukan di hotel resor,
pelaku pada bangunan hotel resor dibedakan menjadi 4, yaitu :


commit
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HoteltoResor
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Pengunjung Srau Hotel Resor



Pengelola Srau Hotel Resor



Pegawai Srau Hotel Resor

Berikut identifikasi pelaku menurut jenis aktivitas yang
dilakukan di hotel resor.
 Tamu Hotel Srau Hotel Resor
Tamu yang menginap atau biasa disebut wisatawan
adalah orang yang datang ke hotel resor sebagai pengguna
jasa penginapan dan fasilitas-fasilitas yang disediakan.
Tamu hotel adalah subjek yang mendapatkan perhatian
utama dalam perencanaan hotel resor.


Pengunjung Srau Hotel Resor
Tamu

yang

tidak

menginap

atau

disebut

pengunjung adalah orang yang datang ke hotel resor untuk
menggunakan fasilitas rekreasi dan fasilitas publik lain
yang tersedia pada hotel resor, tanpa melakukan aktivitas
menginap. Pengunjung merupakan subjek pendukung
wisatawan. Menurut asalnya pengunjung juga dibagi 3,
yaitu pengunjung lokal, pengunjung domestik dan
pengunjung mancanegara.
Menurut tujuan kedatangan dan fasilitas yang
digunakan, pengunjung dapat dibedakan sebagai berikut :
1.

Pengunjung Srau Hotel Resor
commit to user
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b.

Pengunjung Night Club

c.

Pengunjung kolam renang dewasa dan
anak

d.

Pengunjung relaksasi (spa, sauna, pijat
dan refleksi)

2.



e.

Pengunjung billiard

f.

Pengunjung fitness center

g.

Pengunjung jogging track

Pengunjung rekreasi
a.

Pengunjung restoran dan bar

b.

Pengguna kolam renang dewasa

c.

Pengguna kolam renang anak

d.

Pengguna pijat dan refleksi

e.

Pengguna billiard

f.

Pengguna fitness centre

g.

Pengguna lapangan voli pantai

h.

Pengunjung pantai dan wahana air

Pengelola
Pengelola adalah orang yang datang ke hotel resor
untuk memastikan kegiatan usaha hotel resor berjalan
dengan lancar. Secara umum kegiatan pengelola adalah
mengatur dan mengelola berjalannya hotel resor. Menurut
jenis pekerjaan yang dikelola, pengelola dapat dibedakan
sebagai berikut :
commit to user
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1.

Manajer Utama

2.

Asisten Manajer

3.

Sekretaris

4.

Manajer Keuangan

5.

Manajer Personalia

6.

Manajer Pemasaran

7.

Manajer Pengadaan Barang

8.

Manajer Operasional dan Teknik

Pegawai
Pegawai adalah orang yang datang ke hotel resor
untuk bekerja dengan memberikan pelayanan kepada tamu
hotel dan pengunjung. Pegawai merupakan elemen
penting dari usaha hotel resor, karena pegawai merupakan
orang yang langsung berhubungan dengan tamu hotel dan
pengunjung, sehingga pegawai harus mampu memberikan
pelayanan

sebaik

mungkin

sesuai

dengan

standar

pelayanan hotel bintang tiga. Menurut jenis dan area
pekerjaan yang dilakukan pegawai dapat dibedakan
sebagai berikut :
1.

Pegawai Front Office
a. Resepsionis dan Informasi
b. Petugas reservasi dan pembayaran
c. Pelayan lounge

d. Bellboy
commit to user
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2.

Pegawai Tata Graha
a. Cleaning service
b. Petugas laundry
c. Petugas linen
d. Petugas house keeping
e. Petugas florist
f. Tukang kebun
g. Tukang masak
h. Petugas Penerimaan Barang

3.

Pegawai Private Dining, Restoran dan Bar
a. Kepala koki restoran
b. Koki restoran
c. Koki private dining
d. Pramusaji
e. Kasir restoran
f. Barista
g. Cleaning service
h. Tukang cuci

4.

Pegawai Fasilitas Komersial
a. Petugas ruang serbaguna
b. Pegawai drugstore
c. Petugas money changer
d. Pegawai biro perjalanan

e. Penjaga toko souvenir dan butik
commit to user
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f. Operator ruang konektivitas (Internet,
Fax dan Telepon)
5.

Pegawai Fasilitas Rekreasi dan Olahraga
a. Operator kolam renang
b. Operator fitness centre
c. Petugas reservasi pijat dan refleksi
d. Terapis pijat dan refleksi
e. Petugas pengawas fasilitas rekreasi

6.

Pegawai Pengelola
a. Office boy dan cs

7.

Pegawai Utilitas
a. Petugas Mekanikal Elektrikal
b. Petugas Genset

8.

Pegawai Keamanan
a. Satpam
b. Petugas Parkir
c. Petugas CCTV

5.1.3. Analisa Kegiatan dan Kebutuhan Ruang

Analisa kelompok kegiatan dilakukan secara makro terhadap
kelompok-kelompok

kegiatan

yang

ada

untuk

memperoleh

kebutuhan ruang. Dari hasil analisa kelompok kegiatan tersebut,
maka dapat dilanjutkan dengan analisa besaran ruang. Berikut
commit to user
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pendekatan pengelompokkan kebutuhan ruang yang diperoleh dari
analisa kelompok kegiatan.
1.

Kegiatan yang Diwadahi
Kegiatan yang diwadahi merupakan macam-macam
kegiatan sesuai alur yang direncanakan berdasarkan
dengan adanya kelompok kegiatan tersebut.

2.

Pelaku Kegiatan
Pelaku kegiatan adalah siapa saja yang berada dan
melakukan aktivitas dalam kelompok kegiatan tersebut.

3.

Sifat Kegiatan yang Diwadahi
Sifat kegiatan yang dimaksud ialah tingkat aksespublik
terhadap dan ataudi dalam kelompok kegiatan tersebut.

4.

Suasana Ruang
Sasana ruang yang direncanakan dalam masing-masing
kelompok kegiatan sesuai sifat ruang dan perilaku
kegiatan di dalamnya.

5.

Tuntutan/Persyaratan Ruang
Tuntutan atau persyaratan ruang merupakan deskripsi
yang menggambarkan keadaan yang diharapkan dan
direncanakan dalam suatu kelompok kegiatan.

6.

Perwadahan
Perwadahan merupakan rangkuman dari tuntutan atau
persyaratan ruang.
commit to user
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7.

Kebutuhan Ruang
Kebutuhan ruang merupakan hasil akhir yang diperoleh
dari analisa kelompok kegiatan. Dari proses ini
didapatkan perincian ruang yang diperlukan.
Berikut

hasil

pengelompokan

dari

analisis

kebutuhan

berupa

ruang

pendekatan

yang

disajikan

dalam bentuk tabel di bawah ini
Analisa Kegiatan dan Kebutuhan Ruang
Kelompok

Macam

Pelaku

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Penerimaan

Menuju lokasi

 Pengunjung

sifat

Tuntutan / Syarat

Perwadahan

Keb. Ruang

Publik

 Membutuhkan

Memerlukan

 Main Etrance

 Pengelola

ruang terbuka

main entrance

 Side Entrance

 Tenaga Ahli

untuk akses

dan side

 Pintu Masuk

masuk dan

entrance, area

 Jalur

keluar, area

parkir, area

pedestrian,

pedestrian,

serta area

drop off area

Kendaraan
 Jalur
Pedestrian

parkir

 Area Parkir

kendaraan para

 Drop Off

pengguna

Area

 Jalur akses
dengan rute
yang jelas
 Area parkir
yang tertata dan
teduh
 Jelas arah
tujuan ke area
resort (privat)
dan area wisata
(publik)
Memasuki

 Pengunjung

Semi

area resort

 Pengelola

publik

 Tenaga Ahli

 Membutuhkan
pembatas area

commit
to user
wisata
dengan

Pembatas

 Pintu

disertai

Gerbang

gerbang

 Sclupture

V | 11

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

area lain

sebagai akses

 Sculpture

masuk ke area

sebagai

wisata

simbolis dan
penarik
perhatian
pengunjung
Memasuki

 Pengunjung

area wisata

 Pengelola

 Ticket Box

Publik

 Sclupture

 Tenaga Ahli
 Mitra Lokal
Memasuki

 Pengunjung

Semi

area wedding

 Pengelola

publik

area

 Tenaga Ahli

 Membutuhkan

 Pintu

pembatas area

Gerbang

wisata dengan

 Sclupture

area lain

 Area parkir

 Sculpture
sebagai
simbolis dan
penarik
perhatian
pengunjung
Hotel

Masuk dan

 Pengunjung

Resort,

keluar area

 Pengelola

Resort

resort

 Tenaga Ahli

Publik

 Ruang penerima

Wadah

 Lobby

disertai

penerimaan

 Hall

pemberian

terdiri dari

 Information

layanan dan

lobby dan hall

informasi

and Security
Desk

 Flow area
mencukupi
pergerakan
pengguna yang
masuk dan
keluar
Menginap dan
Bersantai

 Pengunjung

Privat

 Membutuhkan

Memerlukan

 Cottage

ruang-ruang

sarana

 Hotel

dengan

pencapaian

 Caffe / mini

pemandangan

yang mudah

yang indah.

dan tidak

commit
to user
 Dilengkapi

bar

membosankan
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dengan fasilitas
yang menunjang
kegiatan wisata
Memberikan

Memerlukan

 Lobby

fasilitas yang

kenyamanan bagi

ruang

 Information

disediakan

pengunjung ketika

kesehatan,

and Security

mengunakan

kolam renang,

Desk

fasilitas yang ada

lapangan

Menikmati

pengunjung

privat

tenis,ruang

 R. penitipan
barang

baca,persewaa

 R. ganti

n sepada,

 R.fitnes
 R. sauna
 R. jakuzzi
 R. spa
 R. pijat
 R.watersalt
 R. sauna
 R.bilas
 Lavatory
 Caffe
 Mini golf
 Children
program

Makan,minum

 Pengunjung

Semi

Tempat mudah

Tempat untuk

 Restaurant

 Pengelola

publik

dicapai dan

makan dan

 Bar

memiliki

minum

 Lavatory

pemandangan

sekaligus

 R. karaoke

yang luas ke

bersantai

sebagian besar

setelah

kawasan wisata.

sarapan.

 Tenaga Ahli

Pelayanan

 Pengelola

Semi

Dekat dengan

Tempat untuk

makanan

 Tenaga Ahli

publik

restauran dan bar

menyimpan
dan mengolah
makanan

commit to user

 R. kepala
koki
 R.pengolaha
n makanan

hingga siap

 R. persiapan

dihidangkan

 R.penyimpa
nan bahan
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makanan
 R.penyimpa
nan bahan
minuman
 R.menyimp
an peralatan
 R. sajian /
checker
 R. cuci
 R.sampah
 lavatory
Toko

 Pengunjung

publik

Mudah dicari

Menjual

 Mini

 Pengelola

segala

 Tenaga Ahli

keperluan

 Butik

pengunjung

 Biro

yang tidak
diberikan oleh

swalayan

perjalanan
 Souvenir

fasilitas

Menjaga

 Pengelola

Semi

kebersihan

 Tenaga Ahli

publik

 Letak ruang –

 Ruang

 R. OB

ruang yang ada

pelayanan

 R. peralatan

area

diharapkan tidak

kamar

 R.

penginapan

terekspose
 Letaknya

penyimpana
n

strategis dan

 R. sampah

dapat dengan

 R. binatu

cepat

 R. kontrol

menjangkau

 lavatory

area cottage
ataupun kamar
hotel
Wedding

Masuk dan

space

keluar area
wedding space

 Pengunjung

Semi
Publik

 Flow area

 Area terbuka

mencukupi

dengan view

pergerakan

yang indah

pengguna yang
masuk dan
keluar
commit
to user
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 Lobby

publik

Rekreasi

 Hall
Information
and Security
Desk Gazebo
 Caffe
 R. bilas
 Loker
 R. Persewaan
alat
 Menara
pandang
 R. Penjaga
pantai
 Gudang
 Restauran
Pengelolaan

Masuk dan

 Pengelola

Semi

Utama

keluar area

Utama

Publik

 Ruang penerima

Wadah

 Lobby

disertai

penerimaan

 Hall

pengelolaan

pemberian

terdiri dari

 Information

utama

layanan dan

lobby dan hall

informasi

and Security
Desk

 Flow area
mencukupi
pergerakan
pengguna yang
masuk dan
keluar
Direksional

Privat

 Ruang direktur

Ruang

 R. Direktur

dibuat terpisah

direktur,

 R. Asisten

dengan sekat

asisten

pembatas

direktur,

 R. Sekretaris

sekretaris

 R. Tamu

 Ruang
sekretaris

sebagai ruang

berhubungan

kerja, dan

langsung

ruang tamu

dengan ruang

direksional

Direktur

Direksional

tamu

commit
to user
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untuk
memudahkan
keperluan
komunikasi
 Ruang kerja

Mengurusi
yang

bersifat

yang kondusif

Ruang kerja
bagian

 R. Kabag
Administrasi

administratif

administrasi

 R. Staff

Mengatur

Ruang kerja

 R. Kabag

keuangan

bagian

Keuangan

keuangan

 R. Staff

Mengelola

Ruang kerja

 R. Kabag

dalam

bagian teknis

Teknis
 R. Staff

penyediaan
dan
pemeliharaan
sarana

dan

prasarana
Mengelola
segala

Ruang kerja
hal

bagian

 R. Kabag
Kepegawaian

kepegawaian

 R. Staff

Menjalin

Ruang kerja

 R. Kabag

hubungan

bagian

Humas/Publi

dengan

humas/publika

kasi

masyarakat

si

 R. Staff

Ruang

 R. General

terkait
kepegawaian

serta
mengurusi
publikasi
luar

ke

maupun

ke dalam
Mengelola

 Pengelola

kegiatan hotel

 Tenaga Ahli

resort

Privat

 Pengelolaan
yang

pengelola

terkoordinir

yang

tanpa

mewadahi

mengganggu

keseluruhan

 R. divisi

pengunjung

pengelolaan

 R. F&B

resort

 R. personalia

commit to user
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 R.engineerin
g
 R.pemasaran
 R. pengadaan
barang
 Ruang

Penunjang

Pengamanan
(security)

 Petugas
Keamanan

Privat

 R. Tamu

penyimpanan

tempat

buku dan data

menerima

 R. Rapat

yang

tamu, tempat

 Gudang

terkoordinir

menyimpan

 Ruang untuk

Service

Memerlukan

Pengelola

buku/data dan

berdiskusi yang

ruang untuk

kondusif dan

berkumpul

nyaman

membahas

digunakan

suatu masalah

 Letak pos

Pos penjagaan

penjagaan yang

untuk petugas

mudah dicari

security

dan dapat

lapangan dan

memantau

ruang

secara

monitoring

keseluruhan

untuk

 Pos
Penjagaan
 R. Audio
Visual

memantau
secara tidak
langsung
Cleaning

 Petugas
Kebersihan

 Tempat

Memerlukan

 R. Petugas

pembuangan

ruang untuk

sampah

menyimpan

letaknya

alat

Penyimpanan

dipertimbangka

kebersihan,

Alat

n agar tidak

ruang petugas

mengganggu

kebersihan,

Pembuangan

kenyamanan

dan tempat

Sampah

pengguna yang

pembuangan

lain

sampah

Kebersihan
 R.

 Tempat

 Alur
pengangkutan
sampah
yang
commit
to user
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jelas
Mechanical

 Petugas ME

 Letak ME

Electrical

Berbagai

 R. Operator

mempertimbang

ruang ME,

 R. ME

kan

ruang kerja

 R. Bahan

kenyamanan

petugas, ruang

pengunjung

data dan

 Ruang

tempat

penyimpanan

penyimpanan

alat yang

alat

terkoordinir

Bakar
 R. Kepala
ME
 R.
Staff/Petugas
ME
 R.
Penyimpanan
Alat

Pengolahan
Sampah
Keperluan

 Pengunjung

Metabolisme

 Pengelola

dengan

untuk

 Tenaga Ahli

pengaturan

mewadahi

 Mitra Lokal

ruang yang

aktivitas

dapat

metabolisme

Privat

 Dirancang

Lavatory

 Lavatory

memberikan
privasi
 Mudah
ditemukan,
menggunakan
penanda
Ibadah

Semi
Publik

Tabel. 5.4.

 Mudah dicari,

Musholla

 T. Wudlu

menggunakan

sebagai tempat

 Musholla

penanda

melakukan

 Memberikan

ibadah disertai

ketenangan

dengan tempat

ruang

wudlu

Analisa Kegiatan dan Kebutuhan Ruang
Sumber: Analisa Pribadi
commit to user

V | 18

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

5.1.4. Pola Hubungan Antar Ruang
Analisa pola hubungan ruang dilakukan untuk mendapatkan
tata ruang yang optimal. Proses analisa ini memerlukan adanya
pendekatan pola hubungan ruang. Hubungan antar kelompok
kegiatan pada dasarnya menggunakan dua pertimbangan sebagai
berikut.
1.

Pola kegiatan pada kelompok dan sub kelompok
ruang

2.

Tuntutan ruang dan keterkaitan antar kegiatan

Pola hubungan makro adalah hubungan kelompok
kegiatan yang diperoleh dari dua jenis analisa yaitu analisa dengan
matriks dan analisa dengan gelembung. Kedua jenis analisa ini
memiliki cara baca yang berbeda. Berikut keterangan notasinya.

Nilai

Derajat Jauh Dekat

Kode

Jenis Hubungan

A

Harus Dekat Sekali

0

Tidak Ada

B

Sangat Dekat

1

Fisik

C

Dekat

2

Audio Visual

D

Kurang Dekat

3

Audio

E

Tak Perlu Dekat

4

Visual

F

Harus Jauh

Tabel 5.5. Notasi Analisis Model Matriks
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Kelompok Kegiatan

Suasana Ruang

Penerimaan

Ramai

Hotel Resor

Sedang

Fasilitas

Sedang

Wahana air

Ramai

Wedding Space

Sedang

Pengelolaan

Tenang

Service

Sedang

Hubungan
B
4
C
1
E
1
C
4
B
1
B
1

D
1
A
1
C
1
C
1
F
0

B
4
B
4
C
1
E
0

A
4
C
1
F
0

A
1 B
F 1
0

Skema 5.1. Pola Hubungan Makro antar Kelompok Kegiatan dengan Model Matriks
Sumber. Analisa pribadi

5.1.5. Analisa Besaran Ruang

Analisa penentuan konsep besaran ruang merupakan upaya
untuk mendapatkan besaran ruang kegiatan sesuai kebutuhannya
dengan dasar pertimbangan sebagai berikut.
1. Kegiatan yang diwadahi
2. Jumlah pelaku kegiatan
3. Standart luasan ruangan
Dasar pertimbangan di atas merujuk pada kriteria-kriteria penentu
dalam analisa proses penentuan besaran ruang yang dapat diidentifikasikan
sebagai berikut.
1. Besaran ruang disesuaikan dengan pengelompokan kegiatan, jumlah
pelaku kegiatan dan alat-alat pendukung kegiatan
2. Menggunakan standar besaran ruang yang telah ada

commit to user
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No.

Standart Besaran Ruang

Kode

1.

Ernst Neufert, Architect’s Data

AD

2.

Joseph de Chiara, Time Saver Standart for Building

TS

Type
3.

Hotel

and

Resort

Planning,

Design

and

HR

Refurbishment, Fred R. Lawson
4.

Architect Handbook’s

AH

5

Architectural Graphic Standar

AGS

Tabel 5.6. Standart Besaran Ruang

Adapun flow gerak untuk mendukung fungsi ruang serta
kenyamanan (Sumber: Time Saver Standard of Building Type 2nd Edition).
Berikut ketentuannya:
5% - 10%

: Standart minimum

20%

: Kebutuhan keleluasaan fisik

30%

: Tuntutan kenyamanan fisik

40%

: Tuntutan kenyamanan psikologis

50%

: Tuntutan spesifikasi kegiatan

70% - 100%

: Keterkaitan dengan banyak kegiatan.

Area Penerima
Ruang
Taman
(keseluruhan
lahan parkir)
Parkir
Pengunjung

Kapasitas (K)
30% parkir

Standar (S)
1759,2m²

4 bus, @
30m²/bus
28orang
18,15m²/mobil
commit
to user
40 mobil @ 1,2m²/motor

K×S
55,86m²

120m²
726m²
120m²

Luas
(m²)
527,76

Sumber
A

AD
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Keamanan

Ruang
Enterance
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6orang
100 motor
@ 2orang
Sirkulasi
40%
8mobil
20motor
Sirkulasi
40%
8mobil
15motor
Sirkulasi
50%
Satpam
5m²/unit
CCTV
5m²/unit
Lavatori
3m²/unit
10orang
Sirkulasi
40%

1352,4

18,15m²/mobil
1,2m²/motor

148m²
24m²

AD
240,8

18,15m²/mobil
1,2m²/motor

148m²
18m²

AD
166

5m²/unit
5m²/unit
5m²/unit

15m²

1,2m/²orang

12m/²

Survey
15

16,8
Total 2318,76

Area Lobby
Ruang
Lobby

Front Office

Bellboy
Station
Lounge

Lavatori
Lobby

Kapasitas
(K)
50 orang
Sirkulasi
30%
4orang
Sirkulasi
40%
4orang
Sirkulasi
30%
30kamar
Sirkulasi
30%
3pria
3wanita
Sirkulasi
30%

Standar (S)
1,2m²/orang

K×S

Luas (m²)

60m²

Sumber
AD

78
1,2m²/orang

4,8m²

AD
6,72

1,2m²/orang

4,8m²

AD
6,72

0,55m/²kamar

3m²/wc
3m²/wc
5m²/unit

16,5m/
²

HR
21,45

9m²
9m²

11,7
11,7
23,4

Total

143,06

Survey
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Area Komersial
Ruang

Kapasitas
(K)

Drugstore
Money
changer
Souvenir &
butik
Salon
Biro perjalanan
R.
30 orang
Konektivitas
Atm box
6 unit
Ruang
Max 100
serbaguna
orang
Ruang alat
5orang
sound 3orang
ruan
persiapan 1
Lavatori
3pria
3wanita
Sirkulasi 30%
30%
Sirkulasi

Standar (S)

K×S

1,80m²/orang

18m²

0,53m/²orang
1,3m²/orang
1,3m²/orang
(3×6)

3m²
53m²
6,5m²
3,9m²
18m²

3m²/wc
3m²/wc
5m²/unit

9m²
9m²
184²

184m²
Total

Luas
(m²)
12
12

Survei
Survei

16

Survei

16
12
54

Survei
Survei
Survei

18

Survei
HR

81,4

11,7
11,7
23,4
55,2
247,2

survey

Area Hunian
Ruang
Cottage Tipe
Family Pool
(6 cottage)

Kapasitas
(K)
Double bed
(2)
R. santai
Pantry
Teras/Balkon
Lavatory
Kolam
Renang
Jakuzzi

Standar (S)

K×S

Luas (m²)

14,45m²/kam
ar

28,9m²
22m²
5 m²
8 m²
6 m²
20 m²
6 m²

95,9 x 6=
575,4

Sumbe
r
AD
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Cottage Tipe
Family
Garden
(6 cottage)

Cottage Tipe
Couple Pool
(6 cottage)

Cottage Tipe
Couple
Garden
(6 cottage)

Hotel Tipe
Single
(40 kamar)

Hotel Tipe
Double
(40 kamar)

Taman

digilib.uns.ac.id

Double bed
(2)
R. santai
Pantry
Teras/Balkon
Lavatory
Jakuzzi
Ruang
terbuka
Double bed
R. santai
Pantry
Teras/Balkon
Lavatory
Kolam
Renang
Jakuzzi

14,45m²/kam
ar

Double bed
R. santai
Pantry
Teras/Balkon
Lavatory
Jakuzzi
Ruang
terbuka

14,45m²/kam
ar

Single bed

50% luas
kamar
14,45m²/kam
ar

50% luas
kamar
14,45+flow
30%

R. Santai
Teras/Balkon
Lavatory

Double bed

28,9m²
22m²
5 m²
8 m²
6 m²
6 m²
75,9

14,45m²
18m²
5 m²
8 m²
6 m²
20 m²
6 m²

14,45m²
18m²
5 m²
8 m²
6 m²
6 m²
86,17

R. Santai
Teras/Balkon
Lavatory

AD

77,45 x
6=
464,7
AD

86,17 x
6=
517,05
AD

34,28 x
40=
1371,2

18,78 m²
6 m²
5 m²
4,5 m²

20%total
hunian

113,85 x
6=
683,1

18,78 m²
6 m²
5 m²
4,5 m²

14,45+flow
30%

AD

AD

34,28 x
40=
1371,2

4982,65

996,53

Total

5979,18
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Area Pengelola
Ruang

Kapasitas
(K)
4orang
Ruang Tunggu
1 set sofa &
meja

Standar (S)

2orang
2 set meja &
kursi

1,2m²/orang
4m²/set

1 orang
1 set meja &
kursi

1,2m²/orang
8m²/set

1 orang
1 set meja &
kursi

1,2m²/orang
6m²/set

2 orang
2 set meja &
kursi

1,2m²/orang
4m²/set

2 orang
2 set meja &
kursi

1,2m²/orang
4m²/set

2 orang
2 set meja &
kursi

1,2m²/orang
4m²/set

2 orang
2 set meja &
kursi

1,2m²/orang
4m²/set

2 orang
2 set meja &
kursi

1,2m²/orang
4m²/set

2 orang
2 set meja &
kursi

1,2m²/orang
4m²/set

R.Sekretaris

R.Manajer
Utama

R.Asisten
Manajer

R. Operasional

R.Personalia

R.Pengadaan
Barang

R.Teknik

R.Pemasaran

R.Keuangan

R.Istirahat

10 orang
1 meja
panjang

1,2m²/orang
6m²

1,2m²/orang
2m²
commit to user
4m²

K×S
4,8m²
6m²
Flow
40%
2,4m²
8m²
Flow
40%
1,2m²
8m²
Flow
40%
1,2m²
6m²
Flow
40%
2,4m²
8m²
Flow
40%
2,4m²
8m²
Flow
40%
2,4m²
8m²
Flow
40%
2,4m²
8m²
Flow
40%
2,4m²
8m²
Flow
40%
2,4m²
8m²
Flow
40%
12m²
2m²
4m²

Luas
(m²)

Sumber
AD

15,12
AD
14.56
AD
12.88
AD
10.08
AD
14,56
AD
14,56
AD
14,56
AD
14,56
AD
14,56
AD
14,56
AD
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1 set sofa
Pantri
Ruang rapat
Ruang arsip

1 unit
12orang
30 kamar

Lavatori

3pria
3wanita
Sirkulasi 30%
40%

Sirkulasi

9,63m²
2m²/orang
0,18m²/kama
r
3m²/wc
3m²/wc
5m²/unit
227,63m²

Flow
40%
9,63 m²
24m²
5,4m²

25,2

9m²
9m²

11,7m²
11,7m²
23,4
91,05
318,68

Total

9,63
24
5,4

AD

Survey

Area Relaksasi
Ruang

Kapasitas (K)

Reseptionis

2 orang

R. Loker
R . Ganti

20 orang
Wanita : 4
orang

Standar
(S)
1,2 m²/orang

0,36m²/orang
1,0m²/ orang

Pria : 4
orang
R. Fitnes
R. Sauna

1 ruang
6 orang

(8×15)m²
1,2m²/ orang

K×S
2,4 m²
Flow
20%

Luas
(m²)
2,88

Sumber

7,2

HR
AD

4

AD

4

11,2

Flow
40%
120m²
7,2

120
8,64

A
A

15
20,95

A
HR

Flow
20%
R. Jakuzzi
R.
Spa/Massage

R. Bilas

10 orang
2 orang

Wanita : 4
orang

1,5m²/ orang
6,16²/ orang

12,32

1,0m²/ orang

Flow
70%
4
4

R. Alat
Lavatory

Pria : 4
orang
1 ruang
3pria
3wanita

(5x5) m²
3m²/wc
3m²/wc
5m²/unit
commit to user

9m²
9m²
flow
30%

AD
8

25

A

23,4

A
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30% x
Total

Sirkulasi

242,27
314,951

AreaPenunjang

Ruang

Kapasitas (K)

Kolam air
tawar (dewasa
dan anak)

30 orang
dewasa
15 anak

Standar
K×S
(S)
2,4 m²/ 72 m²
dewasa
16,5
1,1 m²/anak m²

Luas
(m²)
93,6

Sumber
AGS

21,45

Flow
30%

Kolam air
garam (dewasa
dan anak)

30 orang
dewasa
15 anak

2,4 m²/ 72 m²
dewasa
16,5
1,1 m²/anak m²

93,6

AGS

21,45

Flow
30%

Area berjemur

40 orang
dewasa

2,4 m² 48 m²

134,4

AD

10,2

AD

Flow
40%

5 orang
dewasa

Children
program

20 anak

1,2 6
m²/dewasa
22
1,1 m²/anak

37,4

Flow
70%

20 orang

Caffe

1 unit pantry

1,1 22
m²/dewasa
8
(2x4) m²

33

AGS

12

Flow
50%

30%
Total

sirkulasi

457,1
594,23

Restauran
Ruang
Ruang makan

Kapasitas (K)
78orang
39orang

Standar (S)

K×S

1,33m²/orang 103,74m²
commit
to user
1,33m²/orang
51,87m²

Luas
(m²)
HR
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155,61
Bar
Konter
pemesanan
Ruang barista
Dapur masak
Ruang cuci
Ruang bahan
makanan
Gudang
bahan
Gudang alat
Dapur utama
Ruang
pegawai
Lavatori
pengunjung
Lavatori
pegawai
Kantor
kepala koki
Enterance
pegawai
Sirkulasi

10chair
5meja
12% r.makan

1,15m²/chair
4,05m²/meja
155,61m²

11,5m²
20,25m²
18,67m²

31,75
18,67

HR

30%bar
5orang
2orang
30kamar

31,75m²
1,2m²/orang
1,2m²/orang
0,36m²/kamar

12,15m²
6m²
2,4m²
10,8m²

9,52
6
2,4
10,8

HR
AD
AD
HR

30kamar

0,2m²/kamar

6m²

6

TS

30kamar
12%restoran
10orang

0,2m²/kamar
155,61m²
1,2m²/orang

6m²
18,67m²
12m²

6
18,67
12

TS
TS

3pria
3wanita
Sirkulasi 30%
3pria
3wanita
Sirkulasi 30%
2orang
Meja kerja 1

3m²/wc
3m²/wc
5m²/unit
3m²/wc
3m²/wc
5m²/unit
1,2m²/orang
6m²

9m²
9m²

11,7m²
11,7m²
23,4
11,7m²
11,7m²
23,4

Survey

2,4m²
6m²

10orang

0,3m²/orang

3m²

8,4
3

318,82

95,64m²
Total

95,64
414,46

Kapasitas
Standar (S)
K×S
(K)
20orang
1,2m²/orang
24m²
30kamar
0,65m²/kamar 19,5m²
30kamar
0,375m²/kamar 11,25m²
30kamar
0,4m²/kamar
12m²
30kamar
0,2m²/kamar
6m²
30kamar
0,2m²/kamar
6m²
30kamar
0,2m²/kamar
6m²
2orang
1,33m²/orang 4,66m²
2orang
1,2m²/orang
2,4m²
2lemari
0,4m²/lemari
0,8m²
commit
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Luas
(m²)
24
19,5
11,25
12
6
6
6
4,66
2,4
0,8

30%

9m²
9m²

TS

Survey

AD

AD

Area Tata Graha
Ruang
Ruang istirahat
Ruang laundry
Ruang jemur
Ruang linen
Gudang linen
Ruang cs
Gudang alat
Dapur
Ruang cuci
Ruang bahan
makan

AD
HR
TS
TS
AD
TS
TS
TS
TS
TS
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Ruang
housekeeping
Ruang
penerimaan
Sirkulasi

4orang

1,6m²/orang

6,4m²

6,4

TS

30kamar

0,2m²/kamar

6m²

6

AD

20,1m²
Total
Ada 2 area tata graha terpisah

20,1
120,61
241,22

20%

100,51

Area Utilitas
Ruang

Kapasitas (K)

Standar (S)
1,2m²/orang

K×S
7,2m²
Flow
30%

Luas
(m²)
9,36

AD

Ruang kerja

6 orang

Gudang
Tandon air
Ruang
pompa
Ruang PLN
Ruang trafo
Ruang
generator
Ruang
sampah
Sirkulasi

100kamar
100kamar
100kamar

0,4m²/kamar
100m²/50kamar
0,15m²/kamar

40
100
15

survey
TS
TS

100kamar
100kamar
100kamar

0,09m²/kamar
1,5m²/kamar
1,5m²/kamar

9
150
150

TS
TS
TS

100kamar

0,08m²/kamar

8

HR

10%
Total

48,13
529,5

Area Wisata
Ruang
Lobby

Kapasitas
(K)
50 orang

Counter tiket

4 orang

Standar (S)

K×S
60

Luas
(m²)
96

1,2 m²/orang

AD

Flow 30%
4,8

1,2 m²/orang

6,24

AD

64

A
HR

28,8

HR

Flow 30%
R.persewaan alat
Loker

Wanita:
orang
Pria :
orang

40 0,36m²/orang

14,4

0,36 m²/orang

14,4

40
commit to user
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Wanita : 40 1,0m²/ orang
orang

40
40

Pria : 40
orang
Wanita : 8 1,0m²/ orang
orang

R. Bilas

R.
Pantai

1,2 m²/ orang

120

Flow 40%
8
8

Pria : 8orang
Penjaga 10 orang

AD

12

AD
16
16,8

AD

40

AD

Flow 40%
R.penjualan
Souvenir
dan
Perlengkapan
Caffe/Restauran 50 orang

1,9m2/org

95 m2

133

AD

6,3 x 16
=

AD

Flow 40%

Gazebo

6 orang

0,75m2/orang

4,5 m2

(16 gazebo)

Flow 40%

Mushola

100,8
Flow 30%
26,8

20

1,375m x
0,75m =1,031

AD

0,309 =
1,34 m2
/org
Tempat Wudhu 5
2
(pria
dan
wanita)

Lavatory

3pria
3wanita

0,875m x
0,875m =
0,766

3m²/wc
3m²/wc
5m²/unit

Sirkulasi

Flow 30
% = 0,230

9m²
9m²
flow 30%
70%
bangunan
Total

10

23,4
477,3

AD

A

1152

commit to user
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Jumlah luas besaran ruang
Nama Area
Area Penerima
Area Lobby
Area Komersial
Area Hunian
Area Pengelola
Area Relaksasi
Area Penunjang
Restaurant
Tata Graha
Utilitas
Area Wisata

Luasan
2318,76
143,06
247,2
5979,18
318,68
314,95
594,23
414,46
241,22
529,5
1152
Total
12.253,24

Perhitungan total kebutuhan ruang di atas, dijadikan acuan dalam
penentuan luasan lahan, dengan perincian sebagai berikut.



Total kebutuhan ruang terbangun + lahan parkir = 12.253,24



Sirkulasi 30% dari total kebutuhan ruang + lahan parkir = 3676



KDB=60%-70%, 100/40 x (12.253,24+ 3676) = 100/35 x 15.929,24 =
45.512,11

Jadi, kebutuhan lahan untuk Srau Hotel Resor (Pedekatan Arsitektur
Organik) adalah minimal 45.512,11m2

5.2.

ANALISA SITE
5.2.1. Analisa Pemilihan Site
Dalam perencanaan dan perancangan Srau Hotel Resort
ini dilakukan pemilihan lokasi dan site untuk diolah menjadi
kawasan wisata air dengan penerapan prinsip-prinsip arsitektur
commit to user
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organik. Site yang dipilih adalan di tepian Pantai Srau di Pacitan
karena dinilai memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan.

Gambar 5.1. kawasan srau
Sumber: Google Earth

Gambar 5.2. Ukuran Site Terpilih
Sumber: Sketsa Pribadi

5.2.2. Analisa Pencapaian
Analisa

pencapaian

site

merupakan

analisa

untuk

commitsite
to user
mendapatkan pencapaian
yang sesuai dengan fungsi bangunan
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dan memenuhi kriteria pencapaian yang baik. Berikut dasar-dasar
pertimbangan yang digunakan dalam analisa pencapaian site.

1.

Main Entrance
a.

Mudah dikenali pengunjung.

b.

Mudah dicapai dari jalur kendaraan umum atau jalan
utama.

c.

Arah kedatangan pengunjung dari jalan utama kawasan.

d.

Kelancaran lalu lintas tanpa adanya gangguan dengan
kegiatan sirkulasi pada site Srau Hotel Resort.

2.

Side Entrance
a.

Kemudahan pencapaian, terutama untuk sirkulasi
kendaraan yang menunjang kegiatan di dalam site Srau
Hotel Resort.

b.

Kegiatan yang terjadi tidak mengganggu pengunjung.

c.

Mendukung fungsi kegiatan bagi pengelola, karyawan
dan servis.

Respon Desain

Meninjau hasil analisa pencapaian site yang telah
dilakukan sebelumnya, maka letak pintu masuk utama (main
entrance in) terletak di bagian utara site condong ke bagian timur,
berbatasan

langsung

dengan

jalan

utama.

Hal

ini

mempertimbangkancommit
kenyamanan
to user dan keamanan pengguna untuk
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mencapai site. Selain itu, pengunjung juga dapat terlebih dulu
melihat secara visual tampilan bangunan dan mengenali main
entrance sebelum masuk mencapai tapak.
Pintu keluar utama (main entrance out) terletak di bagian
utara site condong ke barat. Hal ini meninjau kemudahan
pengunjung untuk langsung keluar ke akses utama dari ke arah
darimana mereka datang.
Pintu masuk dan keluar samping (side entrance) terletak di
bagian barat site berbatasan langsung dengan jalan lingkungan.
Perletakan ini dipilih untuk mempermudah pengawasan terhadap
keseluruhan pencapaian keluar masuk tapak tanpa mengganggu
kebutuhan pencapaian utama.

Perletakan pintu utama (main entrance) dan pintu samping
(side entrance) pada Srau Hotel Resort dengan pendekatan
Arsitektur Organik yaitu sebagai berikut.

commit to user

V | 34

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Gambar 5.2. Pencapaian Mikro
Sumber: Analisis Pribadi

1.

Pintu masuk utama (main entrance in) terletak di bagian
utara site condong ke bagian timur, berbatasan langsung
dengan

jalan

utama.

Hal

ini

mempertimbangkan

kenyamanan dan keamanan pengguna untuk mencapai site.
Selain itu, pengunjung juga dapat terlebih dulu melihat
secara visual tampilan bangunan dan mengenali main
entrance sebelum masuk mencapai tapak.
2.

Pintu keluar utama (main entrance out) terletak di bagian
utara site condong ke barat. Hal ini meninjau kemudahan
pengunjung untuk langsung keluar ke akses utama dari ke
arah dari mana mereka datang.

commit to user

V | 35

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

3.

Pintu masuk dan keluar berupa gapura mengadopsi unsurunsur lokal sebagai gerbang masuk menuju Srau Hotel
Resort dengan pendekatan Arsitektur Organik.

5.2.3. Analisa Sirkulasi dan Sarana Prasarana Jalan
Analisa pola sirkulasi digunakan untuk menentukan arah
sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki dari luar hingga mencapai site,
sirkulasi antar massa, dan sirkulasi antar ruang. Berikut kriteria
pola sirkulasi yang dapat diidentifikasikan.
1. Keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki dan
pengendara motor.
2. Kemudahan pencapaian tiap fasilitas rekreasi dan antar
fasilitas rekreasi.
3. Memberikan kebebasan ruang gerak bagi pengunjung.
Selain itu, terdapat juga dasar-dasar yang patut dijadikan
pertimbangan dalam melakukan analisa pola sirkulasi yaitu sebagai
berikut.
1. Faktor keamanan, kenyamanan, efektif dan efisien dalam
sirkulasi site sehingga tidak terjadi crossing sirkulasi baik di
dalam maupun di luar site.
2. Tidak mengganggu sirkulasi di luar site.
3. Eksplorasi maksimal bagi pengunjung terhadap bangunan.
4. Pemisahan sirkulasi yang jelas antara kendaraan maupun
pejalan kaki.
commit to user
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Mempertimbangkan kriteria dan dasar pertimbangan yang
dijelaskan di atas, maka pola sirkulasi dapat dibagi menjadi dua
bagian yaitu pola sirkulasi kendaraan dan sirkulasi pejalan kaki.
5.2.3.1. Analisa Pola Sirkulasi Kendaraan
Terdapat

kriteria-kriteria

yang

diidentifikasi

mengacu pada sirkulasi kendaraan yaitu sebagai berikut.
1. Parkir yang diterapkan pada tapak merupakan sistem
parkir yang ditempatkan pada area sekitar massa
bangunan di dalam kawasan.
2. Pengunjung yang datang menggunakan kendaraan
harus memarkirkan kendaraan dan mengakses
bangunan/fasilitas dapat dengan berjalan kaki atau
dengan

menyewa

sepeda/mobil

listrik

yang

disediakan pengelola.

Gambar 5.3. Mobil Listrik (kiri) Sepeda Tandem (kanan)
Sumber: http://www.google.com/search

3. Dipisahkan antara area parkir roda dua, roda empat,
dan roda
lebih
dari em
commit
to user
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Analisa
No.

Sistem Parkir

1.

Paralel

2.

Menyudut 45o

3.

Menyudut 90o

Karakteristik
 Efisien diterapkan di badan jalan
 Kemudahan sirkulasi keluar-masuk
kurang
 Daya tampung kurang
 Efisien diterapkan di area parkir
 Sirkulasi keluar-masuk lancar
 Daya tampung kendaraan cukup
banyak
 Efisien diterapkan di badan jalan
 Sirkulasi keluar-masuk sulit
 Daya tampung kendaraan sedikit

Tabel 5.7. Karakteristik Sistem Parkir
Sumber: Neufert, Architect Data

Site yang terpilih memiliki luas lahan yang cukup
luas, sehingga memungkinkan untuk adanya area parkir
terbuka dalam kawasan. Namun untuk optimalisasi lahan,
diperlukan

sistem

parkir

mempertimbangkan

yang

optimalisasi

efisien.

Selain

lahan,

perlu

dipertimbangkan pula fungsi kawasan sebagai tempat
wisata yang akan ramai pengunjung, sehingga sistem
parkir yang digunakan juga harus memiliki daya tampung
besar dan mudah diakses.
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Gambar. 5.4. Analisa Sirkulasi Kendaraan dari Luar Site
Sumber: Analisis Penulis

Respon Desain
Setelah

melakukan

analisa

dengan

mempertimbangkan kriteria sirkulasi kendaraan dan halhal terkait lainnya, maka dipilih sistem parkir menyudut
45o untuk diterapkan pada area parkir kendaraan roda
empat/lebih dan sistem parkir paralel untuk diterapkan
pada area parkir kendaraan roda dua.

5.2.3.2. Analisa Pola Sirkulasi Pejalan Kaki
Sistem sirkulasi untuk pedestrian atau pejalan kaki
memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut.
1. Memiliki alur yang jelas dan mudah diikuti.
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2. Dapat mengarahkan alur jalannya pengguna/pejalan
kaki.
3. Dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti rest
area, sarana utilitas, rambu penanda, dan lain
sebagainya.
4. Aman dan nyaman digunakan.
Analisa

No. Pola Sirkulasi
1.

Linier

Deskripsi
Membentuk garis
gerak lurus yang

Karakteristik
 Formal
 Kaku, tidak flesibel
 Informatif

sinambung pada
satu arah/lebih
2.

Grid

Berpola grid dengan
garis horisontal
dan garis vertikal






Formal
Monoton
Halus
Kurang rekreatif






Mudah
Terkoordinir
Informatif
Rekreatif

yang
berpotongan
secara teratur
3.

Radial

Semua garis gerak
terhubung pada
satu pusat yang
fungsional

4.

Sirkular

Garis gerak
commit to user

 Fleksibel tetapi
sedikit kaku
 Rekreatif
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melingkar
mengelilingi
sebuah ruang
kegiatan yang
mana ruang
tersebut
dikelilingi oleh
ruang kegiatan
lainnya

Tabel 5.8. Pola Sirkulasi Pejalan Kaki
Sumber: Analisis Penulis

Sistem sirkulasi pejalan kaki dalam kawasan
merupakan sistem sirkulasi utama yang digunakan oleh
para pengguna untuk mengakses dari satu massa bangunan
ke massa bangunan yang lain atau dari satu area ke area
yang

lain.

Mempertimbangkan

hal

tersebut

maka

diperlukan pola sirkulasi pejalan kaki yang mudah diakses
dan tidak membingungkan. Selain itu, mempertimbangkan
jumlah pengunjung yang ramai maka juga perlu pola
sirkulasi yang dapat mengkoordinir gerakan pengunjung
dan dapat memberikan kesan rekreatif dan natural.
Jalur

pedestrian

sebagai

fasilitas

pendukung

kenyamanan
dan keamanan
pencapaian menuju ke dalam
commit
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tapak.

Dengan

penyediaan

mempermudah

bagi

menggunakan

kendaraan

fasilitas

pengguna

yang

secara

ini

akan

datang

tanpa

nyaman

sesuai

kebutuhannya.
Dalam perencanaan dan perancangan alur sirkulasi
pada sebuah
area wisata dapat diterapkan pemakaian tanaman sebagai
pembentuk alur sesuai dengan prinsip green architecture
(selaras dengan alam). Selain menambah unsur alami,
orang yang melaluinya juga akan merasa lebih senang dari
sisi psikis.

Gambar.5.5. Jalur Pedestrian dengan Pembatas Tanaman
Sumber: http://www.sumintar.com

Pada

beberapa

area

pedestrian

memerlukan

perkerasan sebagai pembentuk alur. Batu alam yang
disusun menarik
dapat membuat pengunjung untuk
commit akan
to user
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lebih tertarik mengikuti alur jalur pedestrian. Pembatas
alur juga dapat digunakan untuk membantu mengarahkan
alur pedestrian secara efektif.

Gambar 5.6. Jalur Pedestrian dengan Perkerasan dan Jalur dengan Pembatas Kolam Air
Sumber: http://www.google.com/search

5.2.4. Analisa View
Analisa view dan orientasi dilakukan untuk mendapatkan
view dan orientasi yang baik dari view yang sudah ada maupun view
dari objek wisata bagi para pengunjung. Orientasi bangunan harus
dipertimbangkan secara matang agar bangunan menghasilkan view
yang menarik di dalam site.
Kondisi eksisting view di dalam tapak merupakan hamparan
tandur yang berkontur tidak terlalu curam. Kontur ini dapat
dimanfaatkan dan dipertahankan sebagai daya tarik view tersendiri.
Sedangkan untuk view di sekitar site terdapat pantai dan laut lepas.
Terdapat juga hutan di utara barat dan site. Secara keseluruhan
view di sekitar site merupakan view yang baik Terlihat pada
commit to user
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gambar bahwa site dikelilingi dengan hamparan pantai dan laut
lepas.

1. View from site

Gambar 5.7. view pantai srau
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Terdapat dua dasar pertimbangan yang digunakan dalam
analisa view dan orientasi ini yakni sebagai berikut.
1. Karakteristik area wisata yang berkaitan dengan alam.
Segala sesuatu bersifat natural (alami) dimanfaatkan secara
maksimal sesuai potensinya.
2. Kriteria penataan area wisata yang berupa kawasan dan
membutuhkan sebuah pusat sebagai orientasinya.
Analisa
Kontur yang merupakan potensi pembentuk view di dalam
site dipertahankan dengan menjaga bentuk aslinya. Kontur yang
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menurun dari sisi utara yang lebih tinggi ke sisi selatan condong
barat.

Dari

jalan

utama

dapat

terlihat

hamparan

kontur

dilatarbelakangi pemandangan laut.

Gambar 5.8. Analisa View dan Orientasi
Sumber: Analisis Penulis

Respon Desain
Setelah melakukan analisis view dan orientasi di atas maka
sebagai berikut respon desainnya.
1. Primary Orientation
Massa penerima Srau Hotel Resort (Pendekatan Arsitektur
Organik) orientasinya mengarah ke utara menghadap jalan
akses utama agar dapat mudah dilihat dan menarik
pengunjung.
2. Secondary Orientation
Massa kawasan wisata orientasinya ke massa penerima agar
mempermudah dan menarik pengunjung untuk menuju
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orientasinya mengarah ke kawasan wisata agar dapat
mempermudah pengawasan kawasan dan

menunjang

keseluruhan kegiatan.
3. Area yang paling mudah terlihat oleh orang yang melalui
jalan utama di sisi barat laut site digunakan sebagai area
perletakan sculpture untuk menarik pengunjung.
4. Kawasan wisata diarahkan agar memperoleh view yang
paling baik yaitu bagian selatan dan timur.

Gambar .5.9. Respon Desain Terhadap View dan Orientasi
Sumber: Analisis Penulis

5.2.5.

Analisa Matahari
Analisa matahari merupakan analisa untuk menghasilkan
kenyamanan pencahayaan alami dalam ruang. Adapun dua dasar
pertimbangan yang digunakan dalam melakukan analisa matahari
sebagai berikut.
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2. Dampak sinar matahari dan cahaya matahari
Analisa
Analisa matahari dilakukan dengan cara mengetahui kondisi
eksisting secara lansung melalui on site survey. Survey langsung di
site ini dilakukan beberapa kali agar mengetahui pergerakan
matahari dalam berbagai kondisi.

Gambar. 5.10. Matahari Pagi Pada Site
Sumber: Analisis Penulis

Gambar 5.11.Matahari Siang Pada Site
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Gambar 5.12. Matahari Sore Pada Site
Sumber: Analisis Penulis

Pada cuaca cerah atau langit bersih tanpa awan, sinar
matahari pagi akan mulai terlihat pada pukul 06.00 sampai dengan
pukul 11.00 suhu mulai naik dan suhu mulai terik. Pukul 12.0014.00 sinar matahari sangat panas tetapi lembab. Menuju pukul
15.00-17.00 sinar matahari sore yang disertai silau akan mulai
terasa dan suhu kembali turun. Ketika hari berawan atau sedikit
mendung, suhu akan terasa sejuk sepanjang hari hanya dibedakan
dengan tingkat cahaya matahari yang diterima.
Respon Desain
1.

Bangunan untuk Kegiatan Indoor
a.

Maksimalisasi

bukaan

untuk

pencahayaan

alami

(natural lighting). Pencahayaan alami ditujukan untuk
memaksimalkan

penerimaan

cahaya

alami

pada

bangunan, sehingga dapat mengurangi pemakaian
pencahayaan buatan pada siang hari. Bukaan dapat
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menggunakan material tembus cahaya agar dapat
mengoptimalkan pencahayaan alami.

Gambar.5.13. Bukaan Maksimal untuk Pencahayaan Alami
Sumber: http://www.google.com/search

b.

Penggunaan kisi atau secondary skin pada bukaan sisi
barat bangunan untuk memaksimalkan cahaya matahari
tapi mencegah cahaya yang menyilaukan masuk.

c.

Orientasi hadapan bangunan tidak mengarah ke arah
barat agar sinar matahari sore tidak banyak masuk ke
dalam bangunan.

Gambar 5.14.Respon Desain Bangunan Terhadap Matahari
Sumber: Analisis Penulis
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d.

Bangunan menggunakan material yang bersifat alami
yang fleksibel terhadap kondisi suhu (membuat suhu
stabil di siang hari dan melepas panas di malam hari).
Hal ini sesuai dengan prinsip pendinginan pasif
(passive cooling). Pendinginan pasif ditujukan untuk
mengurangi pemakaian alat pendingin bangunan yang
dapat memakan banyak energi. Contoh pemakaian
teknologi pendinginan pasif lainnya adalah pemakaian
overhang untuk menghalangi radiasi panas sinar
matahari

berlebihan,

kolam/halaman

air

sekitar

bangunan yang dapat menstabilkan suhu dengan
penguapan air, pemakaian material bangunan yang
fleksibel terhadap suhu seperti kayu, batu alam, dan
lain sebagainya.
e.

Antara satu massa bangunan dengan massa bangunan
yang lain diberikan jarak yang cukup agar tidak saling
menghalangi satu sama lain dalam mendapatkan cahaya
matahari untuk pencahayaan alami.

f.

Pemanfaatan

penyinaran

matahari

pasif

(passive

radiation), energi dari panas sinar matahari dapat
diubah menjadi energi lain seperti energi listrik
misalnya untuk kebutuhan bangunan. Alat yang
digunakan dapat berupa panel surya yang letaknya
diarahkan sesuai dengan arah gerak matahari.
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Kegiatan Outdoor
Vegetasi sebagai peneduh aktivitas di luar bangunan dari panas
sinar matahari.

5.2.6. Analisa Angin
Analisa

angin

bertujuan

untuk

menghasilkan

desain

kenyamanan thermal ruang bagi para pengguna. Berikut dasar
pertimbangan yang digunakan dalam analisa angin.
1.

Kenyamanan suhu dalam ruang

2.

Pemanfaatan energi alam secara tepat dan efisien

Analisa
Sebagian besar area di sekitar site merupakan areal terbuka
yang menciptakan suhu yang sejuk kering. Selain itu, letak site yang
berada di kawasan pesisir pantai juga sangat mempengaruhi suhu
secara umum.

Gambar. 5.15. Analisa Angin
Sumber: Analisis Pribadi
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Gambar. 5.16.Zoning Berdasarkan Pergerakan Angin
Sumber: Analisis Pribadi

Respon Desain
1.

Memaksimalkan bukaan bangunan untuk memperlancar
sirkulasi

udara

dalam

ruang

sehingga

menciptakan

kenyamanan thermal.
2.

Bukaan berkisi pada bagian barat bangunan untuk menahan
radiasi matahari yang tidak baik.

3.

Penghawaan silang (pendinginan pasif/passive cooling) agar
sirkulasi udara dapat menjangkau keseluruhan ruang dalam
bangunan.
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Gambar. 5.17. Sistem Bukaan/ Ventilasi Silang
Sumber: Sketsa Pribadi

4.

Penempatan pohon peneduh pada bagian barat untuk
melindungi bukaan dari panas terik sinar matahari namun
tetap membiarkan angin masuk ke dalam bangunan.

5.2.7. Analisa Kebisingan
Analisa kebisingan bertujuan untuk menghasilkan desain
kenyamanan thermal ruang bagi para pengguna. Letak Srau Hotel
Resor tepat berada di tepi pantai sangat berpotensi mendapatkan
kebisingan sepanjang waktu. Berikut dasar pertimbangan yang
digunakan dalam analisa kebisingan.
1.

Kenyamanan suhu dalam ruang

2.

Pemanfaatan energi alam secara tepat dan efisien

Respon desain
1.

Pemberian barier vegetasi
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Menggunakan dinding pelapis kedap suara

ANALISA BANGUNAN DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR
ORGANIK
5.3.1. Analisa Bangunan
5.3.1.1. Analisa Massa Bangunan
Analisa sistem massa merupakan analisa yang
dilakukan untuk mendapatkan sistem massa yang akan
digunakan

mempertimbangkan

kelancaran

dan

keefektifan kegiatan. Adapun sebagai berikut analisa
sistem massanya.
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Alternatif Sistem Massa
Tunggal

Majemuk

 Terlihat solid dan terpusat
 Bentuk massa yang tercipta
cenderung statis dan kurang
dinamis
 Penataan
sirkulasi
yang
terbatas
 Tidak memerlukan site yang
luas

 Terdiri dari beberapa massa
 Bentuk massa yang terbentuk
lebih variatif
 Lebih leluasa dalam penataan
sirkulasi
 Memerlukan luasa yang lebih
besar

Tabel 5.9. Alternatif Sistem Massa
Sumber. analisa penulis

Berdasarkan alternatif di atas maka dipilih sistem
massa majemuk yang terdiri dari satu massa yang
dikelilingi

beberapa

massa

lainnya.

Hal

ini

mempertimbangkan fungsi bangunan sebagai kawasan
wisata yang lebih membutuhkan banyak pengaturan
sirkulasi dan optimalisasi objek.
Analisa Bentuk Dasar Massa
Analisa bentuk dasar massa digunakan untuk
mendapatkan bentuk dasar massa sebagai dasar dalam
merancang ruang wadah kegiatan. Adapun kriteria yang
dapat diidentifikasi terkait objek pembahasan yaitu
sebagai berikut.
1.

Penyesuaian dengan karakter kegiatan yang
diinginkan.

2.

Menyesuaikan dengan kondisi alam.
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3.

Tingkat

kenyamanan

yang

baik

pada

pelaksanaan kegiatan dalam ruang.
4.

Memanfaatkan orientasi yang diinginkan.
Analisa

ini

juga

dilakukan

dengan

mempertimbanngkan dasar-dasar pertimbangan
sebagai berikut.
a.

Jenis dan karakteristik kegiatan yanng
diwadahi.

b.

Kondisi tapak dan lingkungan (iklim
mikro, bentuk dan sirkulasi tapak)

c.

Bentuk yang sesuai dengan kaidah
arsitektur organik.

Adapun analisa konsep bentuk dasar massa
bangunan yang direncanakan yaitu sebagai berikut.
1. Prinsip Arsitektur Organik

dalam Penentuan

Bentuk Bangunan
Dalam prinsip arsitektur organik tidak terdapat
spesifikasi khusus untuk bentuk bangunan, tetapi
bentuk bangunan harus sesuai dengan lingkungan dan
menyatu dengan alam sehingga tercipta keselarasan
antara bangunan dan alam

serta mendatangkan

kenyamanan bagi penggunanya.
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2. Bentuk Dasar Massa Bangunan
Pada dasarnya terdapat tiga macam bentuk
dasar primer yang dapat dipilih sebgai konsep bentuk
dasar massa bangunan, yaitu segi empat, segi tiga, dan
lingkaran (Teori F. DK. Ching) seperti berikut.

Bentuk Dasar
Segi Empat

Segi Tiga

Lingkaran

Karakteristik
 Merupakan bentuk netral, statis, masif,
dan solid
 Kemudahan untuk pengolahan sirkulasi
 Efisiensi pemakaian ruang
 Kemudahan dalam pengerjaan struktur
 Merupakan bentuk dengan kesan kuat,
energik, stabil, sulit disederhanakan,
tajam, dan titik jatuh pada satu sisi.
 Kemudahan untuk pengolahan sirkulasi
 Kurang memiliki kemudahan dalam
pengembangan
 Kurang memiliki efisiensi pemakaian
ruang
 Mempunyai kekuatan visual yang tidak
dapat disederhanakan, mempunyai sudut
pandang ke segala arah tanpa dihalangi
oleh pertemuan sudut
 Dengan pengembangan bentuk akan
menimbulkan gerak putar yang kuat,
mengikuti bentuk alam
 Kemudahan untuk pengolahan sirkulasi
 Sulit dalam pengerjaan struktur
Tabel 5.10. Bentuk Dasar Massa
Sumber. analisa pribadi

Berdasarkan

pertimbangan

dan

kriteria

perencanaan di atas, maka dipilih bentuk dasar segi
empat dan lingkaran, yang kemudian selanjutnya
commit to
user
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yang sesuai dengan kondisi site dan kebutuhan ruang
yang diperlukan.
3. Eksplorasi Bentuk, Filosofi dan Analogi Bangunan
Dalam

eksplorasi

bentuk

bangunan

arsitektural, bentuk bangunan dapat terbentuk dengan
menggunakan dasar filosofi bentuk yang sesuai
dengan fungsi perwadahan bangunan atau tema yang
diusung. Srau Hotel Resort (Pendekatan Arsitektur
Organik) merupakan bangunan berorientasi alam
karena bergerak di bidang wisata dan menerapkan
prinsip-prinsip

arsitektur

organik.

Bangunan

horisontal karena semakin mendekati tanah.

Analisa Organisasi dan Hubungan Antar Massa
Tujuan dari analisa ini untuk mendapatkan tata
massa bangunan yang memudahkan pencapaian dengan
pola sirkulasi yang sesuai dengan kondisi tapak. Adapun
kriteria objek bahasan yang telah diidentifikasi yaitu
sebagai berikut:
1.

Antar massa bangunan memiliki keterkaitan dan
ikatan

yang

sesuai

dengan

aktifitas

dan

fungsinya.
2.

Kemudahan dalam pencapaian antar massa
bangunan.
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3.

Pola sirkulasi dapat mengakomodasikan seluruh
kegiatan.

4.

Tata massa yang sesuai dengan kondisi tapak dan
lingkungan sekitarnya.
Selain

itu

juga

terdapat

dasar-dasar

pertimbangan yang harus diperhatikan dalam analisa
organisasi hubungan antar massa yaitu sebagai berikut.
1.

Hubungan aktifitas dan fungsi kegiatan.

2.

Kondisi fisik dan iklim mikro.
Massa–massa

yang

ada

dalam

kawasan

dihubungan dengan sirkulasi berupa jalur pedestrian.
Sedangkan

pengaturan

organisasi

antar

massa

disesuaikan dengan zoning yang terbentuk sehingga
memudahkan sirkulasi antar massa bangunan.

Analisa Orientasi Massa
Analisa
Analisa

orientasi

massa

dilakukan

untuk

mendapatkan bentuk orientasi massa yang sesuai dengan
fungsi bangunan. Fungsi bangunan yang direncanakan
merupakan tempat wisata air yang menggunakan objek
ombak. Sesuai dengan fungsinya sebagai tempat wisata,
biasanya pola gerak pengunjung akan tidak beraturan
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apabila tidak diarahkan karena pengunjung hanya
mengikuti keinginan hatinya sesuai hal yang diminati.
Respon Desain
Untuk merespon kondisi sirkulasi pengunjung
yang tidak beraturan maka orientasi massa terpusat pada
satu massa penerima yang menjadi hall penerima utama
untuk mengakses ke semua area dan fasilitas wisata yang
ada. Massa bangunan wisata sebisa mungkin diatur
orientasinya agar memperoleh view yang menarik
sehingga mendorong pengunjung untuk mendatanginya.

5.3.1.2. Analisa Tampilan Bangunan
Tujuan dari analisis tampilan bangunan yaitu
mendapatkan konsep penampilan bangunan sesuai
pendekatan arsitektur organik. Hal ini mengacu pada
kriteria objek pembahasan yang dapat diidentifikasi
sebagai berikut.
1.

Memiliki massa bangunan yang menerapkan
bentuk horisontal..

2.

Mengangkat potensi alam dalam site sebagai
unsur pembentuk tampilan bangunan.
Adapun

dasar-dasar

pertimbangan

yang

digunakan dalam analisa tampilan bangunan ini yaitu
sebagai berikut.
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1.

Karakter kegiatan yang diwadahi.

2.

Keterpaduan dan harmonisasi bangunan dengan
karakteristik arsitektur organik.
Meninjau

paparan

pertimbangan

di

bangunannya

yakni

atas

kriteria
maka

pola

dan

dasar

analisa

tampilan

pengembangan

tampilan

bangunan yang mengarah ke unsur alami dengan
mengangkat potensi yang ada dan mengadopsi unsurunsur lokal yang sesuai dengan tema bangunan yaitu
arsitektur organik.

5.3.1.3. Analisa Penggunaan Bahan Bangunan
Analisa

bahan

bangunan

dilakukan

untuk

menentukan material yang sesuai dengan bangunan
dengan mempertimbangkan dasar-dasar pertimbangan
sebagai berikut.
1.

Kebutuhan dan tema bangunan.

2.

Kesesuaian dengan lingkungan sekitar.

3.

Selaras dengan fungsi bangunan.

4.

Menggunakan unsur lokal.
Bahan bangunan yang digunakan sebisa mungkin

merupakan material produksi lokal dan menggunakan
minimal 2% material yang dapat diperbaharui. Material
yang dipilih pun disesuaikan dengan tema, bersifat alami,
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dan mengadopsi unsur lokal. Adapun sebagai berikut
material yang dapat dikategorikan material sesuai tema
arsitektur organik.
1.

Bahan bangunan yang dapat dibudidayakan
(kayu, bambu, glugu)
Material kayu merupakan material yang sudah
digunakan sejak dahulu sebagai bahan bangunan.
Namun, lambat laun jumlah ketersediaan kayu
makin terbatas akibat proses pengembangan dan
pemakaian kayu secara tidak benar seperti
penebangan

liar,

panen

sebagainya.

Oleh

karena

ilegal,
itu,

dan
jika

lain
ingin

menggunakan material kayu maka harus teliti
dalam memilih dan memakai kayu hasil panen
yang

legal.

Material

kayu

memiliki

kelebihan yaitu sifat fleksibel

sifat

yang dapat

menyesuaikan suhu ruang untuk kenyamanan
pengguna bangunan. Maka dengan penggunaan
material ini suhu ruang akan lebih stabil dalam
kesehariannya.
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Gambar 5.18 glugu
Sumber: http://www.google.com/search

2.

Bahan bangunan yang dapat digunakan
kembali (batu alam, batu kapur)

Gambar 5.19 Batu Alam
Sumber: http://www.google.com/search

3.

Bahan bangunan alami yang dapat mengalami
transformasi sederhana atau bahan bangunan
industrial (batu bata, genteng)
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Gambar .5.20 Batu Bata
Sumber: http://www.google.com/search

4.

Bahan bangunan komposit (beton, batako)
Berupa bahan bangunan yang terbuat dari
campuran berbagai bahan menjadi satu kesatuan
yang tidak dapat dipisah-pisahkan kembali.

5.3.1.4. Analisa Lansekap
Analisa

Vegetasi

dan

Perabot

Taman

(Park

Furniture)
Analisa

ini

dilakukan

untuk

mendapatkan

pemakaian vegetasi dan perabot taman yang sesuai
dengan kebutuhan wisata. Terdapat kriteria-kriteria yang
menjadi acuan dalam analisa vegetasi dan perabot taman
yakni sebagai berikut.
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1. Kriteria Rekreatif
a. Memberikan space khusus terbuka hijau untuk
tempat bermain atau sekedar duduk bercanda
tawa.
b. Menggunakan

perabot

taman

berupa

alat

bermain sederhana.
c. Sekitar space hijau diberikan penetaan vegetasi
tanaman yang berwarna agar memberikan
kesejukan pandangan.
d. Penyuguhan pemandangan dari taman menuju
spot-spot menarik dan indah.
2. Kriteria Relaksasi
a. Menggunakan

vegetasi

yang

merupakan

tanaman peneduh.
b. Peneduh bisa berupa pergola tanaman rambat.
c. Menyediakan beberapa taman kecil sebagai rest
area.
3. Kriteria Interaksi
a. Menggunakan perabot taman seperti bench
(bangku taman), gazebo, sitting group, dan lain
sebagainya

untuk

memudahkan

terjadinya

interaksi.
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b. Orientasi perabot taman menuju ke suatu view
seperti sungai atau perbukitan yang ada di luar
site untuk memberikan kenyamanan pengguna.
c. Ukuran perabot disesuaikan dengan standart
kenyamanan orang Indonesia dan menggunakan
material alami lokal.
Analisa

vegetasi

dan

perabot

taman

menggunakan dasar-dasar pertimbangan sebagai
berikut.
1.

Kriteria

rekreatif,

relaksasi,

dan

interaksi.
2.

Tata hijau lansekap taman.

3.

Tata hijau dan perabot taman sebagai
penunjang fungsi tapak.

4.

Tata perabot taman sebagai sarana
interaksi antar pengunjung.

5.

Tata hijau sebagai pengendali iklim
mikro.

Berikut kriteria vegetasi dan open space yang
sesuai dengan prinsip arsitektur hijau.
1.

Memberikan space khusus terbuka hijau untuk
rest area terbuka.

2.

Sekitar space hijau diberikan penataan vegetasi
tanaman yang bervariasi dan menarik.
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3.

Penyediaan

peneduh

menggunakan

tanaman

peneduh.
4.

Peneduh bisa berupa pergola tanaman rambat.

5.

Menggunakan perabot taman seperti bench,
gazebo, sitting group, dan lain sebagainya
sebagai pendukung open space.

Area/Lokasi

Fungsi

Karakteristik

Jenis
Vegetasi

Area Wisata

 Peneduh
 Pembatas fisik
 Pengendalian
iklim, angin,
suara

 Rimbun
 Tinggi
 Tidak merusak
konstruksi
 Tidak
menghalangi
pemandangan
 Penataan dan
warna menarik
 Mudah
perawatan

Area

 Peneduh
 Pembatas fisik
 Pengendalian
iklim, angin,
suara

 Agak rimbun
 Berukuran
sedang
 Tidak merusak
konstruksi
 Penataan dan
warna menarik

 Pengarah
gerakan
 Pembentuk
alur
 Peneduh
 Kontrol visual
 Pembatas fisik

 Tidak terlalu
tinggi
 Menarik
 Dapat
dijadikan
pembatas/paga
r

Interaksi/
Rest Area
Outdoor

Area
Pedestrian
(Pejalan
Kaki)

commit to user

 Pohon
cemara
 Pohon
palem
 Pohon
akasia
 Pohon
ketapang
 Tanaman
rambat
 Tanaman
pembatas
 Pohon
kamboja
 Pohon
ketapang
 Berbagai
macam
tanaman
semak/
perdu
 Pohon
palem
 Pohon
cemara
 Tanaman
semak/
perdu
 Tanaman
berbunga
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Area Parkir
dan Sirkulasi
Kendaraan

Open Space

 Pengarah
 Pembatas
 Peneduh
 Kontrol visual
 Elemen Estetis

 Rimbun
 Tinggi
 Tidak
menghalangi
pemandangan
 Tidak merusak
konstruksi
 Penataan
menarik

 Peneduh
 Pembentuk
vista
 Unsur Estetis

 Tinggi
bervariasi
 Penataan
menarik
 Sesuai fungsi

 Pohon
cemara
 Pohon
palem
 Pohon
ketapang
 Tanaman
semak/perd
u
 Tanaman
berbunga
 Tanaman
berbunga
 Pohon
kamboja
 Pohon
ketapang
 Tanaman
semak/
perdu

Tabel 5.11. Analisa Vegetasi

Berbagai macam tanaman dapat digunakan untuk
memberikan batasan yang jelas terhadap ruang-ruang
outdoor seperti area/tempat istirahat bersifat terbuka
misalnya pergola dengan tanaman rambat berikut.

Gambar. 5.20 Tanaman sebagai Pembentuk Ruang Outdoor
Sumber: http://www.google.com/search
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Area ruang terbuka biasanya merupakan taman.
Area open space ini dapat diisi dengan tanaman yang
ditata

dengan

memperhatikan

segi

keindahannya

sehingga menambah nilai tambah tersendiri pada
keseluruhan bangunan.

Gambar 5.21.Penataan Tanaman sebagai Pengisi Open Space
Sumber: http://www.google.com/search

Area/Lokasi

Fungsi

Karakteristik

Jenis
Perabot

Area Wisata

Area
Interaksi/Rest
Area

 Tempat rekreasi
 Penunjang
aktifitas
 Sarana utilitas
 Elemen estetis

 Aman dan
nyaman
digunakan
 Mudah
diakses
 Tidak
menghalangi
pemandangan
 Mudah
perawatan
 Tempat
 Nyaman
berinteraksi
digunakan
 Relaksasi/istirahat  Mudah
diakses
 Tempat berteduh
 Sesuai daya
 Sarana Utilitas
tampung
commit to user
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 Play
ground
sederhana
 Tempat
sampah
 Keran air
 Bangku
taman
 Bangku
taman
 Sitting
group area
 Gazebo
 Pergola
 Tempat
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Outdoor

perawatan
 Pengarah gerakan
 Pembentuk alur
 Memberikan
informasi

Jalur
Pedestrian

Area Parkir
dan Sirkulasi
Kendaraan

Open Space

 Tempat
mengamankan
kendaraan
 Pengarah gerakan
 Memberikan tanda

 Sarana utilitas
 Unsur estetis
 Memberikan
informasi

 Mudah dilihat
dan diakses
 Menarik
 Tidak
mengganggu
pemandangan
 Mudah dilihat
dan diakses
 Aman
 Tidak
menghalangi
pemandangan

 Mudah dilihat
dan diakses
 Menarik

sampah
 Keran air
 Pembatas
jalur
 Rambu
penanda
 Pembatas
jalur
 Rambu
penanda
 Beton
pengganjal
ban
 Pipa
tempat
parkir
sepeda
 Tempat
sampah
 Keran air
 Rambu
Penanda

Tabel 5.20. Analisa Perabot Taman

Analisa Perkerasan (Pavement)
Perkerasan pada lansekap memerlukan pemikiran
secara matang dengan mempertimbang berbagai hal
dalam suatu proses analisa. Hal ini dikarenakan
perkerasan merupakan elemen buatan untuk mewujudkan
tata lansekap

yang nyaman dan selaras dengan

lingkungan. Berikut analisa beserta hasilnya untuk
analisa perkerasan.
Material
Aspal

Analisa
Pada jalur ME in dan out
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akan menjadi jalur yang

perkerasan jalur kendaraan

paling sering dilalui

dari ME in hingga ME out.

kendaraan, sehingga
memerlukan perkerasan yang
awet dan kuat.
Paving

Area parkir membutuhkan

Pemakaian paving block

Block

perkerasan yang dapat

dengan penyusunan menarik

memberikan penandaan dan

diselingi dengan sedikit

kesan alami

vegetasi rumput sebagai
unsur visualisasi penanda.
Warna dan bentuk paving
block dipilih yang memberi
kesan alami dan menarik.

Batu alam

Area pedestrian memerlukan

Batu alam yang disusun

perkerasan sebagai

menarik akan dapat membuat

pembentuk alur.

pengunjung untuk lebih
mengikuti alur pedestrian.

Grass

Pada perkerasan yang

Grass block digunakan untuk

block

menggunakan struktur beton

mengisi sela-sela perkerasan

dan terdapat sela-sela

struktur beton. Selain sebagai

diantaranya, dapat isi

struktur estetis, grass block

rerumputan.

juga membantu penyerapan
air.

Batu koral

Pada sekeliling bangunan
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selain tanaman diperlukan

penghias taman yang

perkerasan yang juga

membantu penyerapan air ke

memberikan variasi

tanah.

pembentuk unsur estetika.
Titian

Jalur sirkulasi pada beberapa

Titian kayu akan digunakan

Kayu

spot yang membentuk sistem

pada spot-spot sirkulasi

panggung memerlukan

sistem panggung.

perkerasan menggantung.
Tabel 5.13. Analisa dan Hasil Analisa Perkerasan

5.3.2. Struktur Bangunan
Analisa struktur bangunan ditujukan untuk memperoleh
jenis

struktur

bangunan

yang

tepat.

Berikut

dasar-dasar

pertimbangan yang patut diperhatikan dalam analisa struktur
bangunan.

1.



Kebutuhan dan tema bangunan.



Kondisi existing tapak.

Upper Structure
Analisa upper structure merupakan analisa untuk
menentukan struktur atap yang tepat bagi bangunan. Berikut
macam-macam struktur atap yang dapat dijadfikan alternatif
struktur atap bangunan yang direncanakan.
a. Atap Dak Beton
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Letak

site

yang

berada

di

tepi

pantai

dikhawatirkan akan menimbulkan korosi pada
material yang bersifat logam. Oleh karena itu
penggunaan struktur atap dak dirasa paling tepat
untuk penggunaan jangka panjang.

2.

Supper Structure
Analisa supper structure dilakukan untuk mengetahui struktur
yang tepat sebagai struktur badan bangunan kawasan Srau Hotel
Resort (Pendekatan Arsitektur Organik). Alternatif struktur
badan yang dapat digunakan adalah struktur rangka dinding
dengan kolom dan balok sebagai pemikul beban.
Berdasarkan analisa kebisingan pada Srau Hotel Resor maka
struktur dinding yang digunakan adalah dinding dilapisi oleh
material peredam suaran dikarenakan letaknya yang tepat berada
di tepi pantai maka potensi kebisingannya akan sangat tinggi
mengingat Srau Hotel Resor yang fungsinya adalah sebagai
tempat peristirahatan yang membutuhkan ketenangan.

3.

Sub Structure
Analisa sub structure merupakan analisa untuk menentukan
struktur pondasi yang tepat sebagai penyangga bangunan.
Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan
analisa sub structure yaitu sebagai berikut.
1.

Ketinggian bangunan yang direncanakan
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2.

Kondisi tanah

3.

Jenis pondasi

4.

Jenis upper dan supper structure yang digunakan

Terdapat dua macam sub structure dalam analisa yang
dilakukan yaitu sebagai berikut.

No.

Macam Sub

Karakteristik

Structure
1.

Pondasi Batu Kali

2.

Pondasi Foot Plat

 Untuk bangunan tidak berlantai
banyak
 Tidak perlu menggali tanah terlalu
dalam
 Bentang ruang terbatas
 Kemampuan menahan beban
terbatas
 Dapat digunakan untuk bangunan
berlantai banyak
 Sesuai untuk tanah bertekstur
tidak keras
 Tidak perlu menggali tanah terlalu
dalam

Tabel 5.14. Analisa Sub Structure

Respon Desain
Site yang dipilih merupakan lahan berkontur.
Lahan berkontur memiliki keunikan dan keindahan
tersendiri terutama untuk sebuah kawasan wisata yang
berorientasi alam. Menanggapi kontur alami yang
memiliki keindahan tersendiri dan berpontensi dijadikan
daya tarik di kawasan wisata yang berorientasi alam,
maka strategi desainnya yaitu dengan menggunakan
commit to user
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pemakaian sistem cut and fill untuk menjaga kealamian
kontur.
Bangunan

yang

direncanakan

terdiri

dari

beberapa massa. Beberapa diantaranya memiliki bentang
ruang lebar seperti lobby dan lain sebagainya. Maka atap
yang digunakan adalah struktur atap space frame dan
atap hijau jika diperlukan.
Struktur badan bangunan diperkuat dengan
struktur rangka dinding dengan kolom dan balok sebagai
penyangga beban. Untuk bangunan dengan bentang
ruang dan struktur atap sederhana, maka digunakan
pondasi batu kali. Sedangkan untuk ruang berbentang
lebar dan struktur atap memiliki beban lebih berat, maka
digunakan struktur pondasi foot plat.

5.3.3. Utilitas Bangunan
5.3.3.1. Air Bersih
Analisa sistem air bersih dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan air bersih pada kawasan Srau Hotel
Resor.

Analisa

ini

menggunakan

dasar-dasar

pertimbangan sebagai berikut.
1.

Kemudahan dalam penyediaan dan distribusi air.

2.

Tingkat penggunaan/kebutuhan unit bangunan
akan ketersediaan air bersih.
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3.

Kondisi hidrologis tapak perencanaan.

Jenis/Sumber

Kelebihan

Kekurangan

Sumur dalam (Deep  Penghematan biaya
untuk pengadaan
Well)
jangka panjang
 Mudah dalam
perawatan
Air Hujan (Rain
 Penghematan biaya
jangka panjang
Water Catcher  Perawatan mudah

 Mahal dalam
konstruksi
pembuatan
 Bergantung pada
curah hujan

System)
PDAM

 Biaya terjangkau
dalam konstruksi

Air Permukaan

 Persediaan air
melimpah

 Tanggungan biaya
selama pemakaian
jangka panjang
 Mahal dalam biaya
penyaringan dan
penjernian air

Tabel 5.15. Alternatif Sumber Pengadaan Air Bersih

Berdasarkan tabel di atas makan pengadaan air
bersih yang dapat disesuaikan sengan kondisi tapak
adalah rain water catcher system dan deep well. Air dari
sumur

dalam

digunakan

untuk

keperluan

dalam

bangunan. Sedangkan air dari water catcher digunakan
untuk keperluan di luar bangunan seperti penyiraman
taman dan tanaman agrowisata. Alternatif sumber air
pemukaan tidak digunakan karena sumber air permukaan
terdekat yaitu sungai diselatan site alirannya tidak stabil
dan

airnya

cenderung

dangkal,

sehingga

kurang

berpotensi untuk dijadikan sumber pengadaan air bersih.
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Pada daerah tepi pantai sangat susah untuk mendapatkan
air bersih dengan kadar garam rendah hingga tawar.
Pada musim penghujan di kawasan pantai srau air bersih
dapat diperoleh pada kedalaman 3 – 10 meter sedangkan
pada musim kemarau air bersihsangat sulit di dapatkan.
Untuk mengatasi permasalahan air bersih maka di beri
solusi dengan pengolahan air laut (air asin) menjadi air
tawar.

Gambar. 5.23.pengolahan air
Sumber: http://www.google.com/search

Inovasi yang dilakukan, antara lain, 7.000 meter kubik
air laut diubah menjadi 5.000 meter kubik air tawar per
hari. Sisanya, sekitar 2.000 meter kubik, menjadi air
berkadar garam tinggi yang digunakan untuk kolam
apung
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Reverse osmosis atau osmosis terbalik merupakan proses
yang ditempuh secara umum untuk mengubah air laut
menjadi air tawar. Caranya dengan mendesakkan air laut
melewati

membran-membran

semipermeable

untuk

menyaring kandungan garamnya. Kandungan garam
yang tersaring disisihkan. Sebagian air laut digunakan
untuk melarutkannya.

5.3.3.2. Air Kotor
Sistem
mendapatkan

jaringan
konsep

air

kotor

pengairan

dianalisa
air

untuk

kotor

tanpa

mengganggu lingkungan. Dasar pertimbangan yang
digunakan dalam analisa sistem air kotor ini yaitu
sebagai berikut.
1. Perlindungan

terhadap

pencemaran

zat-zat

berbahaya.
2. Memelihara sumber air dalam tanah (konservasi
air).
3. Menghindari aspek visual yang kurang baik.
4. Kemudahan dalam perawatan dan pengoperasian.
Sistem

pembuangan

air

kotor

yang

biasa

diterapkan yakni sitem pembuangan menggunakan
proses peresapan. Air kotor yang dibuang dikembalikan
ke tapak atau lingkungan melalui proses peresapan.
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1.

Jaringan Pembuangan Limbah Dapur
Air kotor dari pembuangan limbah dapur dialirkan
ke bak penangkap lemak terlebih dulu sebelum
selanjutnya di alirkan ke sumur peresapan.

2.

Jaringan Pembuangan Air Limbah KM
Air limbah yang berasal dari kamar mandi akan
dialirkan menuju sumur resapan dan selanjutnya
akan meresap ke tanah menjadi air tanah.

3.

Jaringan Pembuangan Air Limbah WC
Air limbah dari WC dialirkan ke septic tank untuk
pembusukan,

kemudian

dialirkan

ke

sumur

peresapan dan secara alamiah akan meresap ke tanah
menjadi air tanah.

5.3.3.3. Listrik dan Penerangan
Sistem

jaringan

listrik

di

analisa

untuk

mendapatkan sistem jaringan listrik bagi kebutuhan
sumber daya di tiap unit dalam kawasan wisata. Adapun
dasar-dasar yanng dijadikan pertimbangan dalam proses
analisa yaitu sebagai berikut.
1.

Penentuan sistem kerja dan prioritas penyediaan
daya listrik untuk unit bangunan vital.
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2.

Efisien dan efektif dalam penyaluran daya
listrik ke seluruh kawasan.

3.

Ekonomis dalam pengadaan dan kemudahan
dalam pengoperasian dan perawatan.

4.

Kapasitas yang memadai.
Adapun sebagai berikut macam-macam sistem

yang dapat dijadikan sumber energi listrik sesuai dengan
prinsip-prinsip arsitektur hijau.

5.3.3.4.

Analisa Sistem Komunikasi
Sistem
kawasan

komunikasi
wisata

yang diterapkan

diidentifikasi

pada
dengan

mempertimbangkan dasar pertimbangan sebagai berikut.
1.

Ketersediaan jaringan

2.

Kapasitas jaringan
Adapun bentuk-bentuk alat komunikasi yang

memungkinkan digunakan pada sistem komunikasi yang
diterapkan yaitu sebagai berikut.
1.

Telepon
Sistem komunikasi telepon ini penting dalam
pengelolaan bangunan. Selain untuk kebutuhan
pengelola, jaringan telepon untuk keperluan
fasilitas pengunjung juga disediakan.

2.

Intercom
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V | 80

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Sebagai alat untuk komunikasi anntar ruang
(intern) di tempat-tempat yang membutuhkan.
Intercom juga merupakan kelengkapan fasilitas
dalam perancangan yang diperlukan dalam
pengelolaan bangunan.
3.

Loud Speaker
Sebagai

alat komunikasi

untuk

keperluan

pemberitahuan atau pengumuman informasi
penting kepada keseluruhan atau sebagian
pengguna

bangunan.

Loud

speaker

biasa

digunakan untuk menunjang fasilitas servis
bagian resepsionis dan informasi.
4.

Handy Talkie
Penyediaan alat HT yang praktis dan sederhana
karena

bentuknya

portable

ini

biasanya

diperuntukkan keperluan bagian pengawasan
dan keamanan dalam pengelolaan bangunan.
5.3.3.5.

Analisa Sistem Penanggulangan Kebakaran
Bahaya kebakaran yang mungkin saja terjadi
ditanggulangi dengan secara manual untuk di dalam
ruangan berupa meletakkan portable fire extinguisher
system pada titik-titik yang rawan kebakaran. Perletakan
alat pemadam kebakaran ini juga mempertimbangkan
jangkauan aman .
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Untuk penanggulangan

kebakaran di

luar

bangunan, dilakukan pemasangan hidran-hidran di
beberapa area yang utamanya rawan kebakaran dan
ramai atau padat aktifitasnnya.

5.3.3.6.

Analisa Sistem Sampah
Sampah yang ditangani dalam sistem utilitas
berasal dari dua sumber utama yaitu sebagai berikut.
1.

Sampah

dari

area

aktifitas

(pengunjung,

pengelola, servis, dll).
2.

Sampah dari tanaman yang ada dalam kawasan
wisata.
Seluruh sampah dari kawasan wisata perlu

dilakukan
kebersihan

pengolahan
dan

tersendiri

keindahan

untuk

lingkungan

menjaga
secara

berkelanjutan. Hal ini meninjau faktor kenyamanan
pengunjung dalam berwisata dan pengguna lainnya
dalam beraktifitas. Pengelolaan sampah sederhana
dilakukan dengan penyediaan tempat pembuangan
sampah di spot-spot/area yang sekiranya membutuhkan
dengan mempertimbangkan:
1.

Jangkauan pengguna (visual dan fisik).

2.

Tingkat aktifitas pengguna.

3.

Jenis kegiatan pengguna.
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Dalam mengelola lingkungan kawasan Srau
Hotel Resort kedepannya, diperlukan sistem manajemen
lingkungan bangunan yang baik dan memenuhi standart.
Adapun sebagai berikut kriteria manajemen lingkungan
bangunan yang sesuai dengan prinsip Arsitektur Organik.
1.

Sistem penanganan sampah yang memadai.

2.

Sistem pengolahan limbah yang sesuai standart.
Sampah yang dihasilkan dari seluruh kegiatan

yang terjadi di kawasan dipilah-pilah sesuai jenis
sampahnya.

Agar

nantinya

lebih

mudah

dalam

pengolahan sampah selanjutnya seperti pengolahan
kompos, daur ulang, dan lain sebagainya. Pengerjaan
penanganan sampah difokuskan dengan jadwal rutin
yang disusun sedemikian rupa agar tidak mengganggu
aktifitas pengunjung dan pengguna bangunan lainnya.
Untuk sampah non-organik akan dialihkan
pengolahannya kepada TPA terdekat. Sedangkan sampah
organik dari tumbuhan dilakukan pembersihan total
berkala dan rutin diluar waktu operasional. Sedangkan
untuk kontrol kebersihan, setiap petugas diberi tanggung
jawab mengontrol kebersihan suatu area pada saat jam
operasional. Sampah organik dikumpulkan dalam bak
sampah sementara dan diolah dengan dua cara yaitu:
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1.

Pengomposan Sampah
Sampah organik yang telah dipilah diolah melalui
proses

pengomposan,

pembuatan

kompos,

pengeringan, sampai dengan pengemasan. Kompos
alami yang dihasilkan digunakan untuk keperluan
pemupukan tanaman dalam kegiatan pengembangan
hortikultura. Hal ini akan mencegah pencemaran air
permukaan akibat zat yang dihasilkan pupuk buatan
(residu nitrat & fosfat).
2.

Sistem Biogas
Sebagian sampah organik akan diolah dengan sistem
biogas untuk membantu penyediaan energi alternatif
pengadaan listrik kawasan bangunan.
Tidak jauh berbeda dengan penanganan sampah,
pengolahan limbah juga dipilah-plah sesuai jenis
limbah. Karena setiap kandungan yang berbeda pada
limbah akan mempengaruhi jenis proses pengolahan
yang harus dilakukan.
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BAB VI
KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN
SRAU HOTEL RESOR DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR
ORGANIK

Pada bagian akhir konsep perencanaan dan perancangan ini, dipaparkan
mengenai konsep perencanaan dan perancangan Srau Hotel Resor Pendekatan
Arsitektur Organik yang merupakan hasil dari proses analisa pada bab
sebelumnya.

6.1. KONSEP PERUANGAN
6.1.1. Pengelompokan Jenis Kegiatan
No. Jenis Kegiatan
1. Resort

Bentuk Kegiatan

Gambar

 Menginap
 Menikmati
kesenian
 Memanjakan tubuh
 Menikmati
pemandangan
 Bersantai
 Makan / minum
 Olah raga

2. Olah raga air
(kegiatan air)

 Surfing
 Memancing
 Diving
 Berlayar
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 Permainan air
3. Paket pernikahan

 Ruang acara
 Ruang persiapan
 Ruang transit
 Ruang foto
 Bagian penelitian

4. Pendukung

 Bagian kesenian

kegiatan wisata

 Bagian souvenir
Tabel 6.1. pengelompokan jenis kegiatan
Sumber: Analisis Penulis

6.1.2. Besaran Ruang

Nama Area

Luasan

Area Penerima
Area Lobby
Area Komersial
Area Hunian
Area Pengelola
Area Relaksasi
Area Penunjang
Restaurant
Tata Graha
Utilitas
Area Wisata

2318,76
143,06
247,2
5979,18
318,68
314,951
594,23
414,46
241,22
529,5
1079,5
Total

12.180,741

Tabel 6.2. jumlah kebutuhan lahan
Sumber: Analisis Penulis

Perhitungan total kebutuhan ruang di atas, dijadikan acuan dalam
penentuan luasan lahan, dengan perincian sebagai berikut.
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Total kebutuhan ruang terbangun + lahan parkir = 12.180,741



Sirkulasi 30% dari total kebutuhan ruang + lahan parkir = 3654,222



KDB=60%-70%, 100/40 x (12.180,741+ 3654,222) = 100/35 x
28.015,7 = 80.044,87

Jadi, kebutuhan lahan untuk Srau Hotel Resor (Pedekatan Arsitektur
Organik) adalah minimal 80.044,87 m2

6.2. KONSEP SITE
6.2.1. Pencapaian
Perletakan pintu utama (main entrance) dan pintu samping
(side entrance) pada Srau Hotel Resort dengan pendekatan
Arsitektur Organik yaitu sebagai berikut.

Gambar.6.1. Pencapaian Mikro
Sumber: Analisis Penulis

1.

Pintu masuk utama (main entrance in) terletak di bagian
utara site condong ke bagian timur, berbatasan langsung
commit to user
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dengan

jalan

utama.

Hal

ini

mempertimbangkan

kenyamanan dan keamanan pengguna untuk mencapai site.
Selain itu, pengunjung juga dapat terlebih dulu melihat
secara visual tampilan bangunan dan mengenali main
entrance sebelum masuk mencapai tapak.
2.

Pintu keluar utama (main entrance out) terletak di bagian
utara site condong ke barat. Hal ini meninjau kemudahan
pengunjung untuk langsung keluar ke akses utama dari ke
arah dari mana mereka datang..

6.2.2. View
1.

Primary Orientation
Massa penerima orientasinya mengarah ke utara menghadap
jalan akses utama agar dapat mudah dilihat dan menarik
pengunjung.

2.

Secondary Orientation
Massa kawasan wisata orientasinya ke massa penerima agar
mempermudah dan menarik pengunjung untuk menuju
kawasan wisata. Massa bangunan pengelola dan servis
orientasinya mengarah ke kawasan wisata agar dapat
mempermudah

pengawasan

kawasan

dan

menunjang

keseluruhan kegiatan.
3.

Area yang paling mudah terlihat oleh orang yang melalui jalan
utama di sisi barat laut site digunakan sebagai area perletakan
sculpture untuk menarik pengunjung. Sclupture sebagai
commit to user
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penanda yang unik dan menggambarkan karakteristik dari
kawasan Srau Hotel Resort dengan pendekatan Arsitektur
Organik .
4.

Kawasan wisata diarahkan agar memperoleh view yang paling
baik yaitu bagian selatan,timur, dan barat.

Gambar 6.2. View dan Orientasi Kawasan Bangunan Srau Hotel Resort
Sumber: Analisis Penulis

6.2.3. Matahari
a. Maksimalisasi bukaan untuk pencahayaan alami (natural
lighting).
b. Penggunaan kisi atau secondary skin pada bukaan sisi barat
bangunan.
c. Penerapan prinsip pendinginan pasif. Bangunan menggunakan
material yang bersifat alami yang fleksibel terhadap kondisi
suhu (membuat suhu stabil di siang hari dan melepas panas di
malam hari).
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VI | 5

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

d. Jarak yang cukup antar massa bangunan agar tidak saling
menghalangi satu sama lain dalam mendapatkan cahaya
matahari.
e. Penerapan green wall atau vertical garden.
6.2.4. Angin
1.

Memaksimalkan

bukaan

bangunan

untuk

memperlancar

sirkulasi udara dalam ruang sehingga menciptakan kenyamanan
thermal.
2.

Bukaan berkisi pada bagian barat bangunan untuk menahan
radiasi matahari yang tidak baik.

3.

Penghawaan silang (pendinginan pasif/passive cooling) agar
sirkulasi udara dapat menjangkau keseluruhan ruang dalam
bangunan

4.

Penempatan pohon peneduh pada bagian barat untuk melindungi
bukaan dari panas terik sinar matahari namun tetap membiarkan
angin masuk ke dalam bangunan.

5.

Penggunaan kincir angin sederhana sebagai sumber energi
alternatif yang turut membantu pengadaan energi listrik.

6.2.5. Kebisingan
1. Pemberian barier vegetasi di daerah yang berbatasan dengan
sumber bising.
2. Menggunakan material bahan bangunan kedap suara.
3. Menggunakan konsep dinding berlapis untuk meredam suara.
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KONSEP BANGUNAN DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR
ORGANIK
6.3.1. Bangunan
6.3.1.1.

Massa Bangunan
Sistem Massa
Sistem massa majemuk yang digunakan dalam
Srau Hotel Resort dengan pendekatan Arsitektur
Organik terdiri dari satu massa yang dikelilingi beberapa
massa lainnya. Hal ini mempertimbangkan fungsi
bangunan

sebagai

membutuhkan

kawasan

banyak

wisata

pengaturan

yang

lebih

sirkulasi

dan

optimalisasi objek.
Bentuk Dasar Massa
1. Konsep

bentuk

dasar

massa

merupakan

pengembangan dan perpaduan bentuk dasar segi
empat dan lingkaran. Bentuk dasar segi empat dan
lingkaran mengalami distilasi bentuk baik pada
denah maupun tampak bangunan menjadi bentuk
massa yang sesuai dengan kondisi site dan
kebutuhan ruang yang diperlukan.
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Gambar 6.3.Bentuk Dasar dan Bentuk Pengembangan
Sumber: Data Penulis

Gambar 6.4.. Proses Permassaan
Sumber: Data Penulis

2. Untuk secara keseluruhan, tiap bentuk-bentuk massa
yang

dihasilkan

ditata

sesuai

dengan

konsep

perencanaan dan perancangan arsitektur organik yang
menggunakan banyak unsur alam.
Organisasi dan Hubungan Antar Massa
Massa–massa

yang

ada

dalam

kawasan

dihubungan dengan sirkulasi berupa jalur pedestrian.
Sedangkan
pengaturan
commit
to user
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disesuaikan dengan zoning yang terbentuk sehingga
memudahkan sirkulasi antar massa bangunan.

Orientasi Massa
Orientasi massa terpusat pada massa penerima
yang menjadi hall penerima utama untuk mengakses ke
semua area dan fasilitas wisata yang ada. Massa
bangunan wisata sebisa mungkin diatur orintasinya agar
memperoleh view yang menarik sehingga mendorong
pengunjung untuk mendatanginya.

Untuk merespon kondisi sirkulasi pengunjung
yang tidak beraturan maka orientasi massa terpusat pada
satu massa penerima yang menjadi hall penerima utama
untuk mengakses ke semua area dan fasilitas wisata yang
ada. Massa bangunan wisata sebisa mungkkin diatur
orintasinya agar memperoleh view yang menarik
sehingga mendorong pengunjung untuk mendatanginya.
6.3.1.2.

Tampilan Bangunan
Pola pengembangan tampilan bangunan yang
mengarah ke unsur alami dengan mengangkat potensi
yang ada dan mengadopsi unsur-unsur lokal yang sesuai
dengan tema bangunan yaitu arsitektur organik. Berikut
konsep

tampilan bangunan
commit to user
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1.

Memiliki pola pengembangan yang mengalir,
sejuk, dan alami.

2.

Tampilan menyatu dengan kondisi alam sekitar
yang masih terjaga kondisi alaminya.

3.

Tampilan bangunan cenderung horisontal seperti
merambat pada tanah. Bentuk seolah merambat
ini dianalogikan dengan tanaman yang tumbuh
merambat.

4.

Memakai material ekspos berupa batu alam,
kayu, dan secondary skin dengan tanaman
(vertical garden) yang menunjukkan kealamian.

6.3.1.3.

Penggunaan Bahan Bangunan
. Material yang dipilih pun disesuaikan dengan
tema, bersifat alami, dan mengadopsi unsur lokal.
Adapun

sebagai

berikut

material

yang

dapat

dikategorikan material sesuai tema arsitektur organik.
1.

Bahan bangunan yang dapat dibudidayakan
(kayu, bambu, glugu)
Material kayu merupakan material yang sudah
digunakan sejak dahulu sebagai bahan bangunan.
Namun, lambat laun jumlah ketersediaan kayu
makin terbatas akibat proses pengembangan dan
pemakaian kayu secara tidak benar seperti
penebangan liar,
commit to user
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sebagainya.

Oleh

karena

itu,

jika

ingin

menggunakan material kayu maka harus teliti
dalam memilih dan memakai kayu hasil panen
yang

legal.

Material

kayu

memiliki

kelebihan yaitu sifat fleksibel

sifat

yang dapat

menyesuaikan suhu ruang untuk kenyamanan
pengguna bangunan. Maka dengan penggunaan
material ini suhu ruang akan lebih stabil dalam
kesehariannya.

2.

Bahan bangunan yang dapat digunakan
kembali (batu alam, batu kapur)

Gambar 6.5. Batu Alam
Sumber: http://www.google.com/search
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3.

Bahan bangunan alami yang dapat mengalami
transformasi sederhana atau bahan bangunan
industrial (batu bata, genteng)

Gambar. 6.6. Batu Bata
Sumber: http://www.google.com/search

4.

Bahan bangunan komposit (beton, batako)
Berupa bahan bangunan yang terbuat dari
campuran berbagai bahan menjadi satu kesatuan
yang tidak dapat dipisah-pisahkan kembali.

6.3.1.4.

Lansekap
Vegetasi dan Perabot Taman
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Lokasi/Area

digilib.uns.ac.id

Gambar Vegetasi

Keterangan
 Tanaman tinggi
peneduh yang
tidak
menghalangi
pemandangan
 Menambah
unsur estetis

1. Area Wisata

Tanaman Tinggi Peneduh
 Tanaman
rambat
berbunga pada
pergola sebagai
peneduh
pembentuk
suasana
relaksasi

2. Area
Interaksi/ Rest
Area Outdoor

Pergola Tanaman Rambat
Peneduh
 Tanaman yang
dapat dijadikan
pembatas jalur
 Penataan
tanaman yang
rekreatif

3. Area
Pedestrian
(Pejalan Kaki)

Penataan Tanaman sebagai
Pembentuk Alur
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 Tanaman yang
dapat meenjadi
peneduh

4. Area Parkir
dan Sirkulasi
Kendaraan

Pohon Peneduh pada Area
Parkir
5. Open Space

Penataan Open Space

 Penyusunan
tanaman yang
unik sebagai
pengisi open
space
 Penataan
diselingi kolam
atau hiasan
dengan unsur
air/alam

Kolam pada Open Space

No. Lokasi/Area

Gambar Perabot Taman

1. Area Wisata

Tempat Sampah dengan

Keterangan
 Tempat
sampah
dengan sistem
pemisahan
jenis sampah
 Bangku tempat
duduk
menikmati
pemandangan

Pemisahan Jenis Sampah
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Bench
2. Area Interaksi/
Rest Area
Outdoor

Pergola Peneduh

 Pergola
sebagai
peneduh
sekaligus
unsur estetis
pembentuk
suasana
relaksasi
 Gazebo
bermaterial
kayu panen
olahan lokal
 Bangku taman
sederhana
ataupun sitting
group bench
untuk
berinteraksi

Gazebo Material Kayu

Bangku Taman
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 Pembatas jalur
sebagai alat
keamanan

Area
Pedestrian
(Pejalan
Kaki)
Jalur Dengan Titian

4.

 Rambu
penanda untuk
membantu
kelancaran
sirkulasi

Area Parkir
dan
Sirkulasi
Kendaraan
Penanda Area Parkir Mobil

Tabel 6.4. vegetasi dan perabot taman
Sumber: Analisis Penulis

Perkerasan
No.

Material

Gambar

1. Aspal

Hasil Analisa Perkerasan
Aspal digunakan untuk
perkerasan jalur
kendaraan dari ME in
hingga ME out.

2. Paving

Pemakaian paving

Block

block dengan
penyusunan menarik
diselingi dengan
sedikit vegetasi rumput
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sebagai unsur
visualisasi penanda.
Warna dan bentuk
paving block dipilih
yang memberi kesan
alami dan menarik.
3. Batu alam

Batu alam yang
disusun menarik akan
dapat membuat
pengunjung untuk
lebih mengikuti alur
pedestrian.

4. Grass block

Grass block digunakan
untuk mengisi selasela perkerasan
struktur beton. Selain
sebagai struktur estetis,
grass block juga
membantu penyerapan
air.
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5. Batu koral

Batu koral digunakan
sebagai penghias
taman yang membantu
penyerapan air ke
tanah.

6. Titian Kayu

Titian kayu akan
digunakan pada spotspot sirkulasi sistem
panggung.

Tabel 6.5 perkerasan
Sumber: Analisis Penulis

6.3.2. Struktur Bangunan
Struktur atap yang digunakan pada bangunan Srau Hotel
Resor terdiri dari sebagai berikut.
1.

Struktur Atap Rangka Baja Ringan
Digunakan pada bangunan yang tidak membutuhkan bentang
lebar dan fungsi kompleks.

2.

Struktur Atap Space Frame
Digunakan untuk bangunan dengan fungsi yang kompleks,
membutuhkan kekhususan bentuk dan bentang lebar.
Bangunan menggunakan beberapa jenis atap yang dipadukan
satu sama lain. Adapun sebagai berikut jenis-jenis atap yang
commit to user
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No.

Jenis Atap

Penggunaan Atap

1. Atap Hijau

Diaplikasikan agar menambah jumlah
areal hijau pada kawasan bangunan.

2. Atap Genteng

Atap genteng digunakan untuk
bangunan-bangunan penunjang seberti
pos penjagaan, gazebo.

4. Pergola

Atap pergola digunakan untuk rest area
outdoor, canopy, ataupun peneduh.
Tabel 6.6 jenis atap
Sumber: Analisis Penulis

Struktur bangunan yang akan digunakan adalah struktur foot
plat yang menggunakan struktur rangka kolom dan balok.

6.3.3. Utilitas Bangunan
6.3.3.1.

Air Bersih

Air

Pengolahan air laut
H

Kolam/Ground

Pompa

Utam

Tank

System

a

uj
Deep
an
W
e

Distribusi

Pompa

Distribusi
Tambahan

Skema 6.1.Penyediaan dan Pendistribusian Air Bersih
Sumber:analisa penulis

l
l
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6.3.3.2.

Air Kotor

1. Jaringan Pembuangan Limbah Dapur
Air Limbah
Dapur

Bak Penangkap

Bak

Lemak

Sumur Peresapan

Kon

Skema 6.2.Penyaluran Air Limbahtrol
Dapur
Sumber:analisa penulis

2. Jaringan Pembuangan Air Limbah KM
Air Limbah KM

Sumur Peresapan

Skema 6.4.Penyaluran Air Limbah Kamar Mandi
Sumber:analisa penulis

3. Jaringan Pembuangan Air Limbah WC
Air Limbah WC

Septic Tank

Sumur Peresapan

Skema. 6.5.Penyaluran Air Limbah WC
Sumber:analisa penulis
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6.3.3.3.

Listrik dan Penerangan

Terminal Umum

Biogas

Terminal biogas

Genset

Module/
Battery

Panel Distribusi

Unit

Panel Distribusi

Unit

Panel Distribusi

Unit

Panel Distribusi

Unit

Panel Distribusi

Unit

Inverter

Pan
el Skema 6.6.Penyediaan dan Pendistribusian Daya Listrik
Sumber:analisa penulis

Sury
a

6.3.3.4.

Sistem Komunikasi

TELKOM

PABX

Box

Panel

Ruang

Pa

Cab

Ruang

ne

ang

Ruang

l
Skema 6.7.Jaringan Komunikasi

Ruang

Sumber:analisa penulis

6.3.3.5.

Sistem Penanggulangan Kebakaran
Portable fire

Kebakaran

Hidran Pemadam

extinguisher

Skema 6.8. Penanggulangan Kebakaran

system Sumber:analisa penulis
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6.3.3.6.

Sistem Sampah

Anorganik

Penampungan

Organik

Daur
Bak Sampah
Ulang
Sementar

TPA

Sampah Aktifitas
Sampah Lingkungan
Organik
(Daun, dsb)
Skema 6.9. Penanganan Sampah

Pengomposan
Biogas

a

Sumber:analisa penulis
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Desain Report
No
1.

Konsep Srau Hotel
Aplikasi Desain
Resor di Pacitan
Penggunaan material Terletak
pada
alami seperti batu alam semua
masa
dan glugu (batang bangunan
kelapa).

2.

Penataan
site/lansekap
desainnya natural,
menyesuaikan
dengan alam

3.

Pemanfaatan
penghawaan
dan
pencahayaan
alami
secara maksimal

4.

Bangunan
horisontal Bagian hotel dibuat
dan mendekati tanah
bertingkat
untuk
lebih
memaksimalkan
potensi alam (laut).
Semakin
tinggi
bangunan
commit to laut
userakan
hamparan

Keterangan

Sirkulasi dalam site
didesain mengikuti
kontur
dan
berkelok-kelok
untuk memberikan
tampilan landscape
yang natural
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semakin terlihat.
Site yang berbukit Hall
penerima
dimanfaatkan
untuk diletakkan di dalam
mengeksplor
batu bukit
sehingga
kapur yang ada.
memberi
kesan
natural
untuk
memunculkan
konsep organik.
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