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BAB VI 

PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

 

6.1. Program Dasar Perencanaan 

6.1.1. Program Ruang 

 

JENIS RUANG JUMLAH (UNIT) LUAS TOTAL (m2) 

INDOOR 

Ruang Kegiatan Hunian 

Standard room 55 unit 1.767,70 m2 

Deluxe room 22 unit 923,12 m2 

Suite room 5 unit 332,85 m2 

Total 3.023,67 m2 

Sirkulasi 40% 1.209,47 m2 

Total Indoor Ruang Kegiatan Hunian 4.233,14 m2 

Ruang Kegiatan Umum 

Lobby 1 unit 100,00 m2 

Lounge 1 unit 45,92 m2 

Front Office 1 unit 24,60 m2 

Toilet 4 unit 12,00 m2 

R. sewa 1 unit 85,68 m2 

Jumlah 268,20 m2 

Sirkulasi 30% 80,46 m2 

Total Indoor Ruang Kegiatan Umum 348,66 m2 

Ruang Kegiatan Bersama dan Fasilitas-fasilitas Penunjang 

Restoran 1 unit 415,35 m2 

Bar 1 unit 88,89 m2 

Coffee shop 1 unit 62,89 m2 

Ruang serbaguna 1 unit 548,60 m² 

Sport area 

- Kolam renang 

- Fitness center 

 

1 unit 

1 unit 

 

48,10 m2 

176,41 m2 

Area spa dan sauna 1 unit 319,02 m2 

Musholla 1 unit 36,40 m2 

Total 1.695,66 m2 

Sirkulasi 30% 508,70 m2 

Total Indoor Ruang Kegiatan Bersama dan Fasilitas-

fasilitas Penunjang  
2.204,36 m² 

Ruang Kegiatan Pengelola 

Ruang General 

Manager 

1 unit 
15,00 m2 

Tabel 6.1. Rekapitulasi Program Ruang 
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Ruang Residential 

Manager  

1 unit 
9,00 m2 

Ruang Controller 

Manager  

1 unit 
10,00 m2 

Ruang Rooms 

Manager 

1 unit 
10,00 m2 

Ruang Housekeeping 

Manager 

1 unit 
10,00 m2 

Ruang Food and 

Beverage Manager 

1 unit 
10,00 m2 

Ruang Engineering 

Manager 

1 unit 
10,00 m2 

Ruang Personnel 

Manager 

1 unit 
10,00 m2 

Ruang Security 

Manager 

1 unit 
10,00 m2 

Ruang rapat 1 unit 30,00 m2 

Toilet 1 unit 12,00 m2 

Musholla 1 unit 22,10 m² 

Total 158,10 m2 

Sirkulasi 30% 47,43 m2 

Total Indoor Ruang Kegiatan Pengelola 205,53 m2 

Ruang Kegiatan Pelayanan 

Ruang Uniform 1 unit 10,25 m2 

Ruang Laundry 1 unit 51,66 m2 

Room boy 1 unit 41,00 m2 

Linen 1 unit 37,72 m2 

Ruang jahit 1 unit 12,00 m2 

Lost and Found room 1 unit 8,20 m2 

Dapur utama 1 unit 73,80 m² 

Receiving area/ 

loading dock 
1 unit 26,60 m2 

Gudang peralatan  1 unit 16,40 m2 

Gudang perlengkapan 1 unit 73,80 m2 

Gudang barang bekas 1 unit 24,60 m2 

Gudang botol kosong 1 unit 16,40 m2 

Gudang ME 1 unit 269,40 m2 

Total 662,83 m² 

Sirkulasi 30% 198,85 m² 

Total Indoor Ruang Kegiatan Pelayanan 861,68 m² 

Ruang Parkir 

Parking and security 3 unit 9,00 m2 
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post 

Jumlah 9,00 m² 

Sirkulasi 30% 2,70 m² 

Total Indoor Ruang Parkir 11,70 m² 

TOTAL RUANG KEGIATAN INDOOR 7.865,07 m² 

OUTDOOR 

Ruang Kegiatan Umum 

Plasa penerima 1 unit 202,40 m2 

Jumlah 202,40 m2 

Sirkulasi 100% 404,80 m2 

Total Outdoor Ruang Kegiatan Umum 404,80 m2 

Ruang Kegiatan Bersama dan Fasilitas-fasilitas Penunjang 

Taman 1 unit 3.561,50 m2 

Sport area 

- Kolam renang 
1 unit 470,00 m² 

Total 4.031,50 m2 

Sirkulasi 100% 4.031,50 m2 

Total Outdoor Ruang Kegiatan Bersama dan Fasilitas-

fasilitas Penunjang 
8.063,00 m² 

Ruang Parkir 

Ruang parkir tamu 

menginap 

62 unit mobil dan 21 unit 

motor 
775,00 m2 

Ruang parkir tamu 

tidak menginap 
11 unit mobil dan 6 unit motor 149,50 m2 

Ruang parkir 

pengelola 

19 unit mobil dan 59 unit 

motor 
355,50 m2 

Ruang parkir bus 2 unit 41,40 m² 

Jumlah 1.363,40 m² 

Sirkulasi 100% 1.363,40 m² 

Total Outdoor Ruang Parkir 2.726,80 m² 

TOTAL RUANG KEGIATAN OUTDOOR 11.194,60 m² 

TOTAL RUANG KEGIATAN INDOOR  DAN OUTDOOR 19.059,67 m² 

 

 

6.1.2. Tapak Terpilih 

Berdasarkan penilaian tapak pada pendekatan tapak terpilih, maka tapak yang 

terpilih adalah tapak 2. 

Sumber: Diringkas dari Pendekatan Besaran Ruang, 2015 
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Lokasi Tapak  : sisi timur pantai Pok Tunggal 

Batas-batas Tapak 

 Sebelah Utara : Lahan kosong 

 Sebelah Selatan : Pantai Pok Tunggal dan laut selatan 

 Sebelah Barat : Jalan Pantai Selatan 

 Sebelah Timur : Lahan kosong 

 

Sedangkan ketentuan bangunannya adalah sebagai berikut : 

Jenis     : Lahan kosong 

KDB     : 40% 

Tinggi Bangunan (lapisan ketinggian) : 2-3 lantai 

Luas Tapak    : ± 20.045 m² atau ± 2,0 Ha 

 

Garis Sempadan Bangunan (GSB) dari jalan Pantai Selatan adalah: 

Jalan Pantai Selatan (barat) = ½ x lebar jalan Pantai Selatan 

     = ½ x 6 m 

     = 3 m 

Pola tapak menyesuaikan dengan topografi atau kontur dengan pertimbangan 

potensi yang ada. Luas tapak adalah 20.045 m2, sedangkan kebutuhan lahan 

adalah 7.865,07 m². Maka, luas tapak lebih besar jika dibandingkan dengan 

kebutuhan lahan sudah terpenuhi. Namun, keseluruhan tapak tidak dibangun 

Gambar 6.1. Tapak Terpilih 

Sumber: Digambar ulang dari Google Earth dan Hasil Survei, 2015 
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menjadi cottage resort. Jika KDB (Koefisien Dasar Bangunan) 40%, maka luas 

tapak yang diperkenankan tertutup perkerasan adalah: 

Luas dasar bangunan  = Luas Lahan x KDB 

    = 20.045 m2 x 40% 

    = 8.018 m2 

 

6.2. Program Dasar Perancangan 

6.2.1. Aspek Kinerja 

a. Sistem pencahayaan 

Sistem pencahayaan yang digunakan pada Cottage Resort yang akan 

dirancang terbagi menjadi dua, yaitu: 

1. Pencahayaan alami 

Penggunaan pencahayaan alami digunakan untuk menghemat 

energi terutama pada siang hari dimana dapat memaksimalkan 

cahaya terang langit pada siang hari. Untuk mendukung masuknya 

sinar matahari maka pada bangunan dibuat banyaknya bukaan, 

baik berupa kaca ataupun tidak. 

2. Pencahayaan buatan 

Digunakan untuk penerangan malam hari dengan menggunakan 

lampu atau pada saat intensitas matahari menurun. Disamping itu, 

pencahayaan ruangan digunakan untuk memberi kesan ruang 

sehingga dapat menciptakan suasana yang diinginkan. 

b. Sistem penghawaan 

Sistem penghawaan atau pengkondisian ruang yang digunakan pada resort 

ada dua macam, yaitu: 

1. Penghawaan alami 

Sistem penghawaan alami dengan menggunakan system silang 

(cross ventilation). Berbagai cara dapat digunakan untuk 

memungkinkan ventilasi silang antara lain dengan memberikan 

bukaan pada dinding bangunan yang berlawanan atau berhadapan 

untuk sirkulasi udara bersih dan kotor. Digunakan pada ruang-ruang 

selain unit kantor maupun hunian hotel seperti lavatory, gudang, 

dan dapur. 

2. Penghawaan buatan 

Penghawaan buatan dengan menggunakan AC dibagi menjadi dua 

sesuai dengan peletakkan pada ruangnya. AC split digunakan pada 

ruang hunian berupa cottage dan ruang lainnya yang terpisah dari 

bangunan utama. Sedangkan AC central digunakan pada ruang 

hunian di bangunan convention, bangunan utama, dan fasilitas-

fasilitas yang berada di satu bangunan tunggal. 
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c. Sistem jaringan air bersih 

Sumber utama air bersih berasal dari sumber mata air dan sumur artetis / 

deep well dengan sistem pendistribusian up feed distribution system dan 

down feed distribution system. 

d. Sistem pembuangan air kotor 

Sistem pembuangan air kotor dibedakan berdasarkan jenis air kotor, yaitu 

limbah cair kotor, air yang mengandung kotoran atau material yang masih 

bersifat padat, dan penyaluran air hujan. 

e. Sistem jaringan listrik 

Listrik berasal dari mesin diesel / genset pribadi yang diletakkan pada 

tempat khusus agar kebisingannya tidak mengganggu kenyamanan 

penghuni dan juga menggunakan solar panel yang diletakkan pada atap 

penginapan. 

f. Sistem pembuangan sampah 

Sistem pembuangan sampah dilakukan secara manual, dengan membuang 

ke tempat sampah yang tersedia dimana setiap harinya sampah diangkut 

dan di bawa kedarat menuju pembuangan kawasan dan kemudian 

dilanjutkan ke pembuangan akhir. 

g. Sistem pencegah kebakaran 

Berdasarkan pendekatan, sistem pencegah kebakaran dilakukan dengan 

perencanaan pintu darurat yang langsung mengarah ke luar bangunan . 

Untuk penyediaan alat pemadam kebaran yang digunakan menurut 

perletakannya terbagi menjadi dua, yaitu: 

1. Dalam ruangan 

Digunakan alat deteksi asap, alat deteksi nyala api, hidran 

kebakaran dalam gedung, sprinkler, dan fire extinguisher. 

2. Luar ruangan 

Digunakan hidran kebakaran di halaman. 

h. Sistem komunikasi 

Sistem komunikasi yang digunakan ada empat macam, yaitu: 

1. Komunikasi Eksternal, dilakukan oleh pengunjung dan pengelola 

untuk berhubungan dengan masyarakat luar. 

2. Komunikasi Internal, yang biasanya digunakan adalah intercom. 

Selain untuk komunikasi dalam bangunan juga sebagai alat 

pemberitahuan dan keamanan penghuni. 

3. Sistem Tata Suara, sebagai backround music dan informasi yang 

diletakkan pada selasar, area olahraga dan rekreasi, public area, 

serta parkir dengan dikendalikan oleh operator. 

4. Sistem Televisi dan Parabola, biasanya dipasang pada tiap-tiap unit 

kamar dan public area. 

i. Sistem penangkal petir 

sistem penangkal petir yang digunakan adalah sistem Faraday. Sistem ini 

menggunakan tiang setinggi ± 30 cm dari atap bangunan dan kemudian 
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dihubungkan dengan kawat untuk dimasukkan ke dalam tanah sebagai 

ground / arde. Jarak antar tiang ±3,5 m. 

j. Sistem keamanan 

Sistem pengamanan dengan penerapan teknologi seperti pemakaian 

kamera monitor (CCTV) memudahkan pemantauan keamanan secara 

menyeluruh pada bangunan tanpa kehadiran petugas keamanan. Security 

checking digunakan untuk mengecek pengunjung yang masuk ke bangunan 

resort. Penempatan beberapa pos jaga di kawasan resort. 

 

6.2.2. Aspek Teknis 

a. Sistem struktur 

Sistem pondasi struktur yang digunakan berdasarkan pendekatan sistem 

struktur adalah pondasi batu gamping untuk bangunan satu lantai dan 

pondasi cor beton untuk bangunan lebih dari satu lantai atau fasilitas yang 

berada di tepi tebing. 

 

6.2.3. Aspek Arsitektural 

a. Bentuk dan massa bangunan 

Bentuk bangunan yang digunakan adalah bentuk campuran yang terdiri 

dari convention dan cottage yang menyebar, dimana untuk ruang hunian 

standard dan sebagian deluxe room menyatu dalam satu bangunan 

dengan pengelola dan beberapa fasilitas umum. Untuk hunian suite 

room, sebagian deluxe room, dan beberapa fasilitas wisata akan 

diletakkan terpisah dan menyebar dari bangunan utama. 

 

b. Konsep arsitektur organik 

Pendekatan arsitektural yang digunakan dalam perancangan bangunan 

cottage resort adalah arsitektur organik. Dengan memerhatikan prinsip 

arsitektur organik bangunan harus terbuka ke arah alam dan menyatu 

dengan garis – garis lansekap serta konsep dasar arsitektur organik 

yaitu: 

a. The Earth Line/Horisontalisme 

Penerapan konsep ini adalah dengan menciptakan masa bangunan 

yang mengikuti bentuk topografi tapak sehingga bangunan 

merespon bentuk tapak dengan baik. 

b. The Dextruction of Box 

Dengan menghilangkan kesan kotak pada bangunan. Sehingga 

perancangan dilakukan dengan bangunan yang dinamis dan tidak 

terikat pada simetri. 

c. Continuity Space 

Adanya kontinuitas ruang yang menerus tidak dibatasi dinding 

kecuali pada ruang privasi. Sehingga tidak seluruh ruangan diberi 

pembatas dinding. 
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d. Simplicity 

Adanya bentuk – bentuk yang simetris-asimetrs yang seimbang 

serta pola-pola ornament horizontal vertical yang memiliki ritme 

dan proporsi yang sederhana. 

e. From Structure Comes Form and Style 

Bentuk yang dihasilkan merupakan dari bentuk struktur dan bahan 

yang diterapkan dalam bangunan, yaitu batu gamping, beton, dan 

unsur alam di sekitar tapak. 

f. Interior Space Come Through 

Hal ini bisa diwujudkan dengan adanya taman dalam bangunan, 

dengan menghilangkan sebagian dinding yang memisahkan ruang 

luar dengan ruang dalam, penciptaan derajat ketertutupan dengan 

menggunakan layar yang menutupi atau bentuk yang melingkupi. 

g. Integral Ornament 

Penggunaan pola-pola ornamen dilakukan pada open space, ruang 

komunal, plaza, permainan pola paving, dan permainan pola 

ornamen pada eksterior bangunan. 

h. Light 

Pencahayaan menjadi bagian dari bangunan. Cahaya alami dapat 

dimasukkan ke dalam bangunan dan membentuk suatu konfigurasi 

sebagai penguat kesan bangunan. 

 


