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BAB VI HASIL PERANCANGAN 

6.1. Penjelasan Rencana Tapak 

6.1.1. Perletakkan dan Orientasi Massa Bangunan 

 

 

Gambar  30. Ground Plan 

 

Gambar  31. Orientasi Bangunan 

Pada Gambar ground plan diatas memperlihatkan orientasi utama pada setiap 

bangunan di dalam lahan adalah ke arah laut. Hal tersebut dikarenakan View terbaik 

di lahan ini adalah pantai dan laut laut. Orientasi lainnya adalah kedalam lahan itu 

sendiri yang dibentuk oleh ruang terbuka hijau didalamnya. 
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6.1.2. Sirkulasi Manusia dan Kendaraan 

 

Gambar  32. Sirkulasi Kawasan 

Pembentukan sirkulasi pada tapak dengan cara menentukan awal jalur jalan. 

Akses masuk berada di bagian utara lahan, hal tersebut dikarenakan jalur aksesbilitas 

dari luar menuju ke lokasi lahan berada pada sisi itu. Pada gambar diatas 

memperlihatkan sirkulasi manusia dan kendaraan yang di tandai garis dan titik dengan 

warna yang berbeda. Garis putus – putus berwarna biru adalah siruklasi kendaraan 

tamu tidak menginap. Garis putus – putus berwarna hijau adalah sirkulasi kendaraan 

tamu menginap. Titik – titik berwarna biru adalah sirkulasi tamu tidak menginap. Titik 

– titik berwarna hijau adalah sirkulasi tamu menginap. Garis yang terakhir berwarna 

merah adalah sirkulasi service. 

Perancangan ini memisahkan jalur antara tamu menginap dan tamu tidak 

menginap, serta jalur service. Untuk tamu yang tidak menginap, yaitu tamu yang hanya 

menggunakan fasilitas ballroom dan wisata pantai disediakan jalur sendiri yang berada 

di sisi barat lahan. Untuk tamu menginap memiliki jalur sendiri yang lebih privat. Untuk 

jalur service pada umumnya memiliki jalur sendiri dan menghindari jalur untuk tamu 

menginap. Pemisahan jalur atau sirkulasi ini bertujuan untuk menjaga privasi para 

tamu terutama tamu yang menginap. 

Sirkulasi luar direncanakan dengan mengelilingi lahan agar seluruh bagian lahan 

dapat terakses dengan mudah. Jalur pada sirkulasi luar diubuat dengan 

memperhatikan kontur yang ada, hal tersebut bertujuan untuk mengurangi sistem 

pengurugan pada tanah kontur. Dengan sistem seperti itu juga akan mempermudah 

pengguna saat melewatinya. 
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6.1.3. Ruang Terbuka Hijau 

 

Gambar  33. Ruang Terbuka Hijau 

Karena KDB dari perancangan ini sebesar 90%, maka sangat banyak ruang terbuka 

hijau didalamnya. Penggunaan vegetasi tropis memberikan kesan dan suasana yang 

menyejukan dan memeberikan kesan ketenangan. Perletakan bangunan yang berjarak 

juga dapat dimanfaatkan dengan menghadirkan area hijau didalamnya. Selain 

memenuhi peraturan pemerintah soal KDB, area hijau juga dapat memperindah 

suasana didalam lahan. 

6.2. Rancangan Bangunan 

6.2.1. Bentuk Bangunan 

 

Gambar  34. Tampak Tipikal 

Gambar diatas adalah fasad bangunan hotel, fasad ini dirancang sesuai dengan 

tipologi bnagunan hotel. Sesuai konsep, fasad ini dirancang dengan konsep tropis 

kontomporer. Konsep tropis dituangkan dalam penggunaan material batu alam, lantai 

kayu serta teritisan yang panjang. Unsur kontemporer dituangkan dengan penggunaan 

kaca pada pintu dan jendela serta menggunakan railling akrilik. 
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6.2.2. Tata letak dan bentuk ruang 

 

Gambar  35. Bentuk Massa Bangunan Penerima 

Bangunan penerima ditempatkan pada depan lahan. Bangunan ini berorientasi ke 

arah utara  yang merupakan muka dari lahan, hal ini bertujuan agar bangunan 

berkesan menyambut tamu yang datang. Bentuk ruang atau massa dari bangunan ini 

adalah melengkung mengikuti bentuk drop off, hal ini juga bertujuan agar memberikan 

kesan yang menyambut pada tamu yang baru datang. 

 

Gambar  36. Bentuk Massa Bangunan Hotel 

Bangunan hotel ditempatkan di bagian tengah lahan, dengan orientasi yang 

menghadap ke taman, resto, kolam renang dan pantai. Peletakan massa hotel yang 

berada ditengah tersebut bertujuan agar mendapatkan View baik dari dalam maupun 

dari luar lahan, serta akses yang dekat dengan fasilitas penunjangnya. Bentuk 

bangunan yang melengkung dengan bentuk cekung bertujuan agar View dari dalam ke 

luar bangunan terkesan luas dan dapat memandang ke arah yang lebih luas. 
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6.2.3. Sirkulasi dalam Bangunan 

 

Gambar  37. Sirkulasi Dalam Bangunan 

Gambar diatas merupakan bangunan penerima. bangunan ini terbagi menjadi 3 

fungsi yaitu penerima tamu, fasilitas resort dan kantor. Pembagian sirkulasi dari 

penerima berada pada tengah bangunan dan berkesan menyambut, untuk fasilitas 

terdapat SPA, Gym berada di sisi kiri dan kanan bangunan dan bersifat semi prifasi. 

Sedangkan untuk kantor dan meeting room berada di lantai atas, penempatan 

tersebut bertujuan utuk mendapatkan zona privat pada bangunan ini. 

6.2.4. Rancangan Fasad dan Atap 

 

Gambar  38. Tampak Belakang Penerima 

Pada bangunan penerima menggunakan diding kaca dan kisi – kisi dengan material 

mdf. Penggunaan kaca bertujuan agar pengunjung tetap dapat menikmati 

pemandangan taman yang berada di luar bangunan. Penggunaan kisi – kisi pada fasad 

bertujuan untuk menambahkan keindahan pada muka bangunan serta menghalau 

sinar matahari yang berada pada sisi timur dan barat atau pada sisi samping bangunan. 

Penggunaan atap pada bangunan ini adalah atap miring dengan satu arah , sehingga 

terlihat seperti atap rata dari tampak depannya. 
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Gambar  39. Bangunan Cottage 

Pada bangunan Cottage memperlihatkan bangunan dengan konsep tropis 

kontemporer. Unsur tropis terlihat dengan penggunaan atap miring serta dengan 

penggunaan material kayu. Unsur kontemporer terlihat dengan bukaan kaca pada 

bagian depan bangunan dan bentuk atap yang dibagi menjadi 2 bagian serta 

penggunaan dak beton ditengahnya. Fungsi lain dari atap ini adalah sebagai fasad 

bangunan, dengan bentuk seperti itu bangunan akan terlihat unik dan modern. Atap 

dengan bentuk seperti itu juga dapat menahan panas matahari dari sisi barat dan timur 

bangunan sehingga panas matahari dapat terserap dan tidak masuk ke dalam kamar. 

6.2.5. Sistem Struktur dan Konstruksi 

 

Gambar  40.  Potongan Prinsip 

Strukutr bangunan pada perancangan ini beragam. Untuk pondasi bangunan 

terbagi menjadi 2 tipe yaitu pondasi tapak dan pondasi batu belah. Pondasi tapak 

diperuntukan pada bangunan bertingkat seperti bangunan penerima dan hotel. 

Pondasi batu belah diperuntukan pada bangunan 1 lantai seperti Cottage, restaurant, 

bar, serta penunjang yang hanya 1 lantai lainnya. Untuk Ballroom dikhususkan 

menggunakan pondasi tapak walaupun hanya 1 lantai, hal tersebut dikarenakan 

bentangnya yang lebar sehingga memerlukan struktur yang besar untuk menopang 

atapnya. 
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Penggunaan struktur utama seperti kolom dan balok terbagi menjadi 2 tipe. 

Struktur yang digunakan antara lain beton bertulang dan beton praktis. Beton 

bertulang digunakan untuk bnangunan bertingkat dan bentang yang lebar seperti 

bangunan penerima, hotel, dan Ballroom. Un tuk bangunan 1 lantai dan bentang yang 

tidak terlalu lebar seperti Cottage, restaurant, bar dan penunjang lainnya cukup 

menggunakan kolom praktis dan ringbalk saja.  

Penggunaan struktur atap terbagi menjadi 2 tipe yaitu baja WF dan juga baja ringan. 

Baja WF diperuntukan pada bangunan dengan bentang lebar seperti bangunan 

penerima dan Ballroom. Uantuk bangunan yang bentangnya tidak lebar menggunakan 

baja siku. Penggunaan baja siku dirasa lebih efisien dan sangat kuat untuk menopang 

beban atap. 

6.2.6. Sistem Utilitas 

 

Gambar  41. Potongan Saf Plumbing 

Gambar diatas merupakan potongan utilitas yang memperlihatkan jaringan pipa 

air bersih, grey water, black water dan air panas. Pada air bersih , air ditampung di 

ground water tank lalu di pompa ke tiap ruangnya. Untuk grey water air dialirkan 

melalui pipa yang berada di saf kemudian menuju bak kontrol lalu masuk ke dalam 

sumur resapan. Untuk black water air dialirkan melalui pipa yang berada didalam saf 

kemudian dialirkan ke septic tank dan ke sumur resapan. Untuk air panas, air 

dipanaskan menggunakan water heater elektric kemudian dialirkan menuju bathup 

dan shower. Penggunaan water heater elektric dikarenakan mudahnya penggunaan 

alat serta ukurannya yang kecil sehingga dapat diletakan didalam saf plumbing. 
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6.3. Rekapitulasi Data Hasil Rancangan 

Hotel Resort ini akan dirancang setara Hotel bintang tiga. Isu utama dari perancangan ini 

adalah mementingkan  View laut dan perbukitan. Kawasan atau Lingkungan pada perancangan 

ini berada di kawasan Strategis pariwisata Kabupaten Pesawaran. Berikut ketentuan dari 

perancangan Hotel Resort ini. Memiliki fasilitas kamar sebanyak 30 dan memiliki fasilitas 

penunjang tamu menginap lainnya seperti SPA, Gym, Restaurant, kolam renang dan lain. 

Memiliki fasilitas tidak menginap seperti Ballroom, Meeting Room, dan wisata pantai. 

Menjadikan sebagai tempat rekreasi yang terbuka bagi semua wisatawan. 

Perancangan ini juga memenuhi syarat dari peraturan yang berlaku. Perletakan bangunan 

permanen yang berjarak 50 m dari titik pasang tertinggi berhasil dipenuhi dalam perancangan. 

Total luas KDB pada perancangan ini adalah 2.331 m2 atau 4,6% dari luas lahan , dimana hasil 

tersebut memenuhi peraturan pemerintah yang menetapkan KDB maksimal 10%. Total luas KDH 

adalah 47.669 m2 atau 95,4% dari total luas lahan juga memenuhi peraturan pemerintah yang 

menetapkan minimal 90% dari luas lahan. 

  


