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BAB V 

PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN RESORT 

 

1.1 Program Dasar Perencanaan 

1.1.1 Program Ruang 

Program ruang dibagi menjadi beberapa kelompok kegiatan dan fungsinya, yaitu 

kelompok kegiatan penerima, kelompok kegiatan utama, kelompok kegiatan penunjang, 

kelompok kegiatan pengelola, kelompok kegiatan pelayanan, dan parkir. Berikut adalah 

hasil program ruang perencanaan dan perancangan resort. 

Tabel 5.1.1.a Program Ruang Resort 

Jenis Ruang Perhitungan Luas 

Kelompok Kegiatan Penerimaan 

Lobby 50 m2 

Lounge 10 m2 

Front Office 32,5 m2 

Toko Souvenir 7,5 m2 
Lavatory 24 m2 

Total + Flow 30% 161 m2 
Kelompok Kegiatan Utama 

Deluxe Room 377 m2 

Suite Room 304,2 m2 

Executive Room 442 m2 
Luxury Room 424,32 m2 

Total + Flow 30% 1548 m2 
Kelompok Kegiatan Penunjang 

Function Room 422,396 m2 
Restoran 322,4 m2 

Musholla 109,2 m2 
Sport and Recreation Area 

Tea Walk  
Tea Tour 95,381 m2 

Tea House 405,6 m2 
Gym Room 275,86 m2 

Spa Room 122,135 m2 
Swimming Pool Umum 316,485 m2 

Swimming Pool Resort 172,705 m2 

Tennis Court 392,223 m2 
Lahan Outbond  

Total + Flow 30% 2634 m2 
Kelompok Kegiatan Pengelola 

Manager Office 33,8 m2 
Division Office 254,8 m2 

Staff Room 79,3 m2 
Total + Flow 30% 368 m2 

Kelompok Kegiatan Pelayanan 

Housekeeping 43,225 m2 

Dapur 83,07 m2 
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Engineering Room 85,8 m2 
Security Room 75,4 m2 

Total + Flow 30% 287 m2 
Parkir 

Parkir Pengunjung 1208,45 m2 
Parkir Pengelola 334,4 m2 

Total + Flow 100% 1543 m2 
Sumber : Analisa Penulis, 2016 

Berikut adalah hasil rekapitulasi program ruang resort.  

Tabel 5.1.1.b Rekapitulasi Program Besaran Ruang 

No Kelompok Kegiatan Luas (m2) 

1 Kelompok Kegiatan Penerima ± 161 m2 

2 Kelompok Kegiatan Utama  ± 1548 m2 

3 Kelompok Kegiatan Penunjang ± 2634 m2 

4 Kelompok Kegiatan Pengelola ± 368 m2 

5 Kelompok Kegiatan Pelayanan ± 287 m2 

6 Parkir ± 1543 m2 

Jumlah ± 6541 m2 

Sumber : Analisa Penulis, 2016 

1.1.2 Tapak Terpilih 

Tapak yang terpilih adalah tapak yang memenuhi persyaratan dari alternatif tapak yang 

diajukan dan untuk mewadahi zonasi kawasan yang ideal termasuk zona komersial dan 

zona agrowisata di dalamnya.  

 
Gambar 5.1.2 Rencana Tapak Terpilih Resort 

Sumber : Google Earth dan Analisa Penulis, 2016 

Persyaratan bangunan pada kawasan kebun teh Pagilaran yaitu. 

- Koefisien Dasar Bangunan (KDB)  =  30% – 45% 

- Ketinggian Maksimal Bangunan  =  4 lantai 

Kawasan 
Kebun 

Teh 
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Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dari peraturan setempat adalah 30%, dan kebutuhan 

ruang yang akan dibangun adalah ± 6541 m2, maka lahan yang dibutuhkan untuk 

pembangunan resort adalah : 

Lahan yang dibutuhkan :  x 6541 = ± 21.803 m2 

 

1.2 Program Dasar Perancangan 

1.2.1 Aspek Kinerja 

Resort di kawasan Kebun Teh Pagilaran menggunakan utilitas bangunan sebagai berikut. 

1. Sistem pencahayaan terdiri dari pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. 

pencahayaan alami digunakan pada siang hari dengan memanfaatkan terang langit 

dengan pemberian bukaan dengan jumlah banyak, sedangkan pencahayaan buatan 

digunakan untuk menggantikan pencahayaan alami saat tidak maksimal dan juga pada 

malam hari. 

2. Sistem penghawaan secara alami dengan memanfaatkan bukaan yang ada dan juga 

penambahan vegetasi di sekitar bangunan, sehingga dapat terjadi cross ventilation 

antara bangunan dan luar bangunan. Tidak perlu menggunakan penghawaan buatan 

karena hawa di lokasi resort yang berada di pegunungan sudah cukup sejuk, maka 

tidak perlu ada penghawaan buatan. 

3. Sistem jaringan air bersih dimulai dari PDAM yang kemudian ditampung pada bak 

penampungan (Ground Resevoir), kemudian dipompa ke Water Tower, setelah itu 

baru disalurkan ke masing-masing ruangan di dalam bangunan. Untuk menjaga air 

tetap bersih maka digunakan WWT (Waste Water Treatment). 

4. Sistem pembuangan air kotor berasal dari limbah air kotor yang berasal dari lavatory 

dan dapur. Limbar-limbah tersebut disalurkan ke Saptic Tank dan Waste Water 

Treatment untuk diolah supaya tidak mencemari lingkungan sekitar. Setelah diolah 

lalu baru disalurkan ke peresapan untuk disalurkan ke saluran kota. 

5. Sistem jaringan listrik terdiri dari jaringan listrik utama dan jaringan listrik cadangan. 

Jaringan listrik utama yang digunakan berasal dari PLN dengan menggunakan panel 

yang dihubungkan ke seluruh bagian ruangan pada resort, sedangkan jaringan listrik 

cadangan yang digunakan adalah generator set dengan automatic switch. 

6. Sistem pembuangan sampah dilakukan secara manual, yaitu dengan mengumpulkan 

sampah di tempat pembuangan sampah untuk dipisah antara sampah organik dan 

anorganiknya lalu baru diangkut untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir. 

7. Sistem pencegahan kebakaran menggunakan beberapa alat seperti smoke detector, 

gas detector, heat detector, sprinkler, fire extenghuiser, dan hydrant. 

8. Sistem komunikasi terdiri dari komunikasi internal dan komunikasi eksternal. 

Komunikasi internal menggunakan sistem PABX dan interkom untuk komunikasi satu 

bangunan dengan bangunan yang lain, sedangkan komunikasi eksternal menggunakan 

fasilitas internet dan faximile untuk pendistribusian informasi dengan cepat. 

9. Sistem penangkal petir terdiri dari sistem faraday dan sistem franklin. Sistem faraday 

digunakan untuk bangunan masa banyak dan menyebar, sedangkan sistem franklin 

digunakan untuk bangunan masa tunggal. 

100 
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10.Sistem keamanan yang digunakan adalah penggunaan kamera CCTV. Selain kamera 

CCTV terdapat security checking, untuk mengecek pengunjung yang masuk ke 

bangunan resort. 

1.2.2 Aspek Teknis 

Struktur yang digunakan adalah struktur dan bahan bangunan pada bangunan pada 

umumnya. Struktur pondasi yang digunakan adalah pondasi setempat seperi pondasi 

batu kali. Karena terletak di kawasan perbukitan yang berkontur, maka akan ada 

beberapa pondasi talud. Bahan bangunan yang digunakan adalah bahan bangunan yang 

ramah lingkungan. 

1.2.3 Aspek Visual Arsitektural 

Bangunan resort yang direncanakan adalah menggunakan konsep desain arsitektur 

ekologi, sehingga bentuk bangunan juga harus disesuaikan dengan karakteristiknya. Tidak 

hanya penekanan desain tetapi juga local wisdom atau karakteristik daerah setempat, 

seperti yang sering dilihat adalah bentuk atap dan juga bahan bangunan. 

1. Bentuk dan massa bangunan yang dipilih adalah bentuk cottage yang memiliki 

karakteristik bangunan yang menyebar, namun tetap bersifat radial atau tetap 

berpusat pada suatu bangunan/landmark sebagai icon, sehingga tetap memiliki kesan 

satu walaupun bangunan tersebar. Bentuk bangunannya sendiri simple dan simetris. 

Bentuk atapnya sendiri tidak jauh dari karakter di daerah setempat yaitu atap pelana. 

Karena terletak di daerah pegunungan, untuk sirkulasi udara yang cukup maka bukaan 

jendela dibuat lebar dan tinggi membentuk semi-pintu dan penambahan ventilasi. 

Untuk penerapan arsitektur ekologinya, bangunan yang di desain tidak terlalu modern 

namun tetap menyatu dengan alam. Karena berlokasi di kebun teh maka dapat 

ditonjolkan icon teh pada bangunan atau penambahan vegetasi pada setiap bangunan 

sehingga tidak terlalu penuh dengan bangunan saja 

2. Ruang terbuka dapat berbentuk lorong atau koridor penghubung antar bangunan, 

seating grup di sekitar bangunan, hingga taman atau landscape yang menghiasi 

bangunan resort. Bahan bangunan yang digunakan tentunya yang ramah lingkungan, 

dan tidak sepenuhnya menggunakan bahan bangunan, dapat juga memanfaatkan 

kondisi eksisting dan hanya dirapikan saja. 

 


