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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi 

pariwisata yang besar. Membentang dari Samudera Hindia di barat dan Selat Malaka di timur, 

berbatasan dengan Aceh di Utara serta Sumatera Barat dan Riau di selatan. Provinsi ini terdiri dari 

25 kabupaten dan 8 kota. Memiliki luas wilayah 72.981,23 km2. 

Medan merupakan ibu kota dari provinsi Sumatera Utara. Dengan banyaknya kegiatan 

bisnis di Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara, menjadikan kegiatan refreshing 

sangatlah dibutuhkan untuk melepaskan rasa lelah dan jenuh dari pekerjaan. Kegiatan refreshing 

dapat diisi dengan berekreasi untuk menikmati suasana alam dan juga dengan potensi alam 

pengunungan yang bisa di kembangkan dalam perawatan kesehatan seperti spa dengan keadaan 

yang tenang dan nyaman. Banyak orang yang melakukan kegiatan refreshing dengan pergi keluar 

kota atau ke daerah yang jauh dari tempat mereka bekerja untuk berlibur. Tempat yang umumnya 

dijadikan tujuan adalah tempat yang sejuk, bebas polusi, baik udara maupun suara, serta memiliki 

pemandangan yang indah seperti pantai, pegunungan, danau, perkebunan, dan sebagainya. Tidak 

hanya wisatawan domestik, wisatawan mancanegara pun senang berlibur ke tempat-tempat 

dimana mereka dapat menikmati keindahan alam, dan jauh dari keramaian. Ada beberapa daerah 

yang tidak jauh dari Kota Medan yang saat ini sedang berlangsung pengembangan pembangunan 

berbagai sarana rekreasi, perawatan tubuh dan kulit dan hiburan seperti potensi alam yang ada di 

daerah, Danau Toba dan Berastagi. 

Berastagi merupakan satu kota yang terletak di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatra Utara. 

Kota yang sehari-hari bersuhu udara antara 17 hingga 19 derajat celcius ini terletak sekitar 10 km 

dari Kota Kabanjahe, ibukota Kabupaten Karo, ke arah utara. Sementara, jika dari ibukota Provinsi 

Sumatra Utara, Medan, Kota Berastagi terletak 78 km di sebelah selatannya. Dan, dari Medan, 

Kota Berastagi yang berada di dataran tinggi nampak diapit oleh dua gunung aktif, yakni Gunung 

Sibayak (2.100 meter dpl) dan Gunung Sinabung (2.400 meter dpl). 

Mengunjungi kawasan Kota Berastagi memiliki banyak keuntungan. Salah satunya yaitu 

keunggulan berwisata di Berastagi. keindahan alam dan panorama kawasan Berastagi, kekayaan 

seni budaya asli merupakan potensi daerah yang dapat digali dan dikembangkan dalam upaya 

pengembangan kepariwisataan di tanah air. Berastagi terdapat beberapa gunung yang masih aktif 

contohnya gunung sibayak yang banyak dikunjungi oleh wisatawan karna tidak sulit untuk di daki 
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dan juga  keindahan alam yang bisa di pandang dari puncak gunung sibayak sangat lah indah. 

Selain itu di bawah kaki gunung sibayak juga terdapat beberapa tempat wisata yang sering 

dikunjungi oleh wisatawan local maupun asing terutama pada hari libur Nasional, seperti taman 

wisata pemandian air panas yang biasanya disebut Lau Sidebuk-Debuk atau Sidebuk-Debuk, yang 

menarik dari tempat wisata ini adalah kolam air panas beraroma sulfur atau belerang yang baik 

untuk kesehatan kulit. Puncak kunjungan wisatawan ketika pada malam hari maupun setelah 

mendaki puncak gunung sibayak tersebut wisatawan menikmati berendam di air belerang yang 

hangat di tengah suasana dingin gunung Sibayak, selain itu di sekitar pemandian ini juga terdapat 

wisata lainnya seperti perkebunan stawberi, jeruk dan lainnya yang bisa petik sendiri oleh 

wisatawan sendiri dan juga terdapat tempat perternakan kuda. Belerang yang ada dalam 

pemandian ini berada di sebelah selatan gunung Sibayak. Pemandian Alam ini dikelola oleh 

Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat, aliran Air panas belerang di alirkan dari rekahan 

gunung Sibayak melalui pipa-pipa ke kolam pemandian yang ukuran kolam dan tingkat panasnya 

bervariasi. 

Dengan target jumlah wisatawan yang cukup meningkat maka dibutuhkan sarana dan 

prasarana bagi wisatawan seperti fasilitas penginapan yang memadai. Fasilitas penginapan sangat 

dibutuhkan oleh wisatawan yang ingin tinggal beberapa waktu di daerah wisata. Namun fasilitas 

penginapan di kabupaten Karo Berastagi ini dirasa masih sangat kurang memadai bagi wisatawan 

yang ingin berlibur sembari beristirahat dan menikmati suasana alam yang tenang dan nyaman.  

Resort dapat didefinisikan sebagai suatu kawasan yang terencana yang tidak hanya 

sekedar untuk menginap tetapi juga menyediakan fasilitas untuk berlibur, olahraga dan rekreasi. 

Umumnya diperuntukkan bagi tamu yang ingin beristirahat pada hari-hari libur untuk long-stay 

atau yang datang untuk berekreasi dan menginginkan perubahan dari kegiatan sehari-hari dan 

terletak cukup jauh dari pusat kota. Sehingga penginapan diharapkan mampu menyediakan 

fasilitas berlibur, memberi rasa nyaman, memanfaatkan potensi alam yang ada juga mampu 

menunjukkan budaya atau ciri khas daerah itu sendiri.  

Dari uraian di atas, hotel resort and spa adalah sarana yang dirasa mampu meningkatkan 

kembali pengembangan pariwisata di kabupaten karo berastagi ini dan mampu memenuhi 

kebutuhan para wisatawan yang ingin berlibur di Berastagi. 
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1.2 Tujuan dan Sasaran  

1.2.1 Tujuan  

Tujuan dari pembahasan Perencanaan dan Perancangan Hotel resort and spa di Berastagi 

ini adalah guna merencanakan sebuah desain Hotel resort and spa yang sesuai dengan konteks 

lingkungan setempat, mampu meningkatkan fasilitas pariwisata dan dapat mengakomodasi 

wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Utara  khususnya Kabupaten Karo. 

1.2.2 Sasaran  

Tersusunnya usulan pokok dasar dalam perencanaan dan perancangan Hotel resort and 

spa di kawasan wisata berastagi ini berdasarkan aspek-aspek panduan perencanaan dan 

perancangan sebagai acuan dalam penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur. 

1.3 Manfaat  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara subjektif dan objektif, 

yaitu :  

1.3.1 Subjektif  

Untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti Tugas Akhir di Jurusan Arsitektur 

Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang dan sebagai acuan dan untuk melanjutkan ke 

dalam proses penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Peracangan Arsitektur (LP3A) yang 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembuatan Tugas Akhir.  

1.3.2 Objektif  

Sebagai pegangan dan acuan selanjutnya dalam perancangan Hotel resort and spa di 

kawasan wisata Berastagi, selain itu diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan 

pengetahuan dan wawasan, baik bagi mahasiswa yang akan menempuh Tugas Akhir maupun bagi 

mahasiswa arsitektur lainnya dan masyarakat umum yang membutuhkan. 

1.4 Ruang Lingkup  

Lingkup pembahasan menitikberatkan pada berbagai hal yang berkaitan dengan 

perencanaan dan perancangan bangunan Hotel resort and spa di Berastagi ditinjau dari disiplin 

ilmu arsitektur. Hal-hal di luar ilmu arsitektur akan dibahas seperlunya sepanjang masih berkaitan 

dan mendukung masalah utama.  

1.5 Metode Pembahasan  

Adapun Metode yang dipakai dalam penyusunan penulisan ini antara lain:  
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1.5.1 Metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, memaparkan, dan menganalisa 

serta menyimpulkan data sehingga diperoleh suatu pendekatan dan penyusunan program 

perencanaan dan perancangan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara : studi pustaka/ studi 

literatur, data dari instansi terkait, wawancara dengan narasumber, observasi lapangan serta 

browsing internet.  

1.5.2 Metode dokumentatif, yaitu mendokumentasikan data yang menjadi bahan 

penyusunan penulisan ini. Cara pendokumentasian data adalah dengan memperoleh gambar 

visual dari foto-foto yang di hasilkan.  

1.5.3 Metode komparatif, yaitu dengan mengadakan studi banding terhadap bangunan 

Hotel resort and spa di suatu kota atau negara yang sudah ada.  

Dari data - data yang telah terkumpul, dilakukan identifikasi dan analisa untuk 

memperoleh gambaran yang cukup lengkap mengenai karakteristik dan kondisi yang ada, 

sehingga dapat tersusun suatu Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

bangunan Hotel resort and spa. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan dalam penyusunan sinopsis ini adalah sebagai berikut :  

 

BAB I PENDAHULUAN  

Berisi tentang gambaran umum kajian latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, ruang 

lingkup pembahasan, metode pembahasa, sistematika pembahasan dan alur pikir yang berupa 

diagram.  

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Membahas mengenai literatur tentang tinjauan umum Hotel Resort and spa, tinjauan 

teoritis mengenai standar-standar perancangan ruang serta tinjauan studi banding Hotel Resort 

and spa yang sudah ada.  

 

BAB III TINJAUAN LOKASI  

Membahas tentang tinjauan Kabupaten Karo  dan sekitarnya berupa data-data fisik dan 

nonfisik seperti letak geografis, luas wilayah, kondisi topografi, iklim, demografi, serta kebijakan 

tata ruang wilayah.  
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BAB IV PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN HOTEL RESORT 

AND SPA 

Menguraikan dasar-dasar pendekatan dan menguraikan pendekatan fungsional, 

kontekstual, arsitektural, teknis, dan utilitas bangunan.  

 

BAB V PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN HOTEL RESORT  

Membahas mengenai program perencanaan yang meliputi program ruang, lokasi dan 

tapak terpilih dan konsep perancangan bangunan yang meliputi konsep bentuk, penekanan desain 

yang digunakan, konsep struktur dan utilitas bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Hotel Resort and Spa di kawasan wisata Berastagi  

6 
 

1.7. Alur Pikir 

 

 

AKTUALITA 

 Berbagai macam tuntutan dan rutinitas manuasia yang menguras tenaga baik fisik maupun 
mental sehingga menimbulkan rasa penat, lelah dan jenuh.  

 Keindahan alam dan panorama kawasan Berastagi, kekayaan seni budaya asli merupakan 
potensi daerah yang dapat digali dan dikembangkan dalam upaya pengembangan 
kepariwisataan di tanah air.  

 Jumlah wisatawan di kabupaten Karo yang meningkat.  

 Kabupaten Karo belum memiliki akomodasi hotel resort and spa  yang memenuhi standar 
baik dari segi fisik bangunan maupun pelayanan.  

URGENSI 

 Perlu adanya perencanaan dan perancangan sebuah Hotel resort and spa yang dapat 
fasilitasi kebutuhan wisatawan domestic maupun mancanegara yang membutuhkan 
penginapan yang tidak hanya dipergunakan sebagai tempat beristirahat saja namun 
dilengkapi dengan fasilitas dan suasana yang mendukung kegiatan rekreasi (refreshing).  

ORIGINALITAS.  

 Perencanaan dan perancangan Hotel resort and spa di kawasan Berastagi ini mampu 
mengakomodasi wisatawan dengan fasilitas yang dapat menunjang kenyamanan dan 
memanfaatkan lingkungan alam sekitar. 

Studi Pustaka :  
 

Perancangan Hotel Resort and 

spa 

 

Kompilasi data dengan studi pustaka, tinjauan tapak, aspek perencanaan dan aspek perancangansehingga 

didapat permasalahan yang kemudian digunakan untuk merencanakan Hotel Resort and spa di kawasan 

wisata Berastagi 

LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 
Hotel Resort and spa di kawasan wisata Berastagi Kabupaten Karo 

 

F

E

E

D

B

A

C

K 

Tujuan :  
Merumuskan program dasar Perencanaan dan Perancangan Hotel resort and spa di kawasan Wisata 

Berastagi ini adalah guna merencanakan sebuah desain Hotel resort and spa sebagai wadah hunian yang 

mempunyai keunggulan tersendiri (di bidang kesehatan pada kulit dan tubuh)  yang nyaman bagi wisatawan 

yang berkunjung ke Berastagi.  

Sasaran :  
Tersusunnya usulan pokok dasar dalam perencanaan dan perancangan Hotel resort and spa di kawasan  

wisata Berastagi berdasarkan aspek-aspek panduan perencanaan dan perancangan sebagai acuan dalam 

penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur.  

Ruang Lingkup :  

 Lingkup pembahasan menitikberatkan pada berbagai hal yang berkaitan dengan perencanaan dan 

perancangan bangunan Hotel resort and spa  ditinjau dari disiplin ilmu arsitektur. Hal-hal di luar ilmu 

arsitektur akan dibahas seperlunya sepanjang masih berkaitan dan mendukung masalah utama. 

Studi Lapangan :  
Kabupaten 

Karo, Berastagi 

 

 

Studi Banding :  

 Susan Spa and resort 

 Ciater Spa resort 

 Sinabung hill resort  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pariwisata 

2.1.1 Pengertian Pariwisata 

Dalam UU RI No.10 tahun 2009, tentang kepariwisataan, terdapat beberapa pengertian yang 

berkaitan dengan wisata, antara lain : 

- Wisata adalah kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok orang dengan 

mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan 

wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara. 

- Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 

-  Pariwisata adalah berbagai kegiatan wisata yang didukung fasilitas yang disediakan 

masyarakat dan pemerintah daerah setempat. 

-  Kepariwisataan adalah kegiatan pariwisata yang bersifat multidimensi, muncul dalam 

wujud kebutuhan perorangan dan negara beserta interaksi antara wisatawan dengan penduduk lokal, 

sesama wisatawan, Pemda dan pengusahan. 

2.2 Tinjauan Hotel  

2.2.1 Pengertian Hotel  

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pustaka Phoenix, April 2007 : 

Hotel adalah bangunan berkamar banyak yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan 

tempat makan orang yang sedang dalam perjalanan, bentuk akomodasi yang dikelola secara komersia 

disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan, makan dan minum. 

Hotel dapat didefenisikan sebagai berikut: 

 Dalam SK Menteri Perhubungan No.241/H/1970 tentang peraturan pengusahaan 

perhotelan, dinyatakan bahwa hotel adalah perusahaan yang menyediakan jasa dalam bentuk 

penginapan (akomodasi) serta menyajikan hidangan dan fasilitas lainnya dalam hotel untuk umum, yang 

memenuhi syarat-syarat kenyamanan dan bertujuan komersil. (Perhotelan, 2013) 

 SK Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.04/HK.103/MPPT-87 

menyebutkan bahwa Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh 
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bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa bagi umum 

yang dikelola secara maksimal, yang meliputi Hotel Berbintang dan Hotel Melati. (Perhotelan, 2013) 

penggolongan hotel dilihat dari lokasi hotel menurut Keputusan Dirjen Pariwisata terbagi 

menjadi dua, yaitu :  

1) Resort hotel (pantai/gunung), yaitu hotel yang terletak didaerah wisata, baik pegunungan 

atau pantai. Jenis hotel ini umumnya dimanfaatkan oleh para wisatawan yang datang untuk wisata atau 

rekreasi.  

2) City hotel (hotel kota), yaitu hotel yang terletak diperkotaan, umumnya dipergunakan untuk 

melakukan kegiatan bisnis seperti rapat atau pertemuan-pertemuan perusahaan. Penggolongan 

berbagai jenis hotel serta bentuk akomodasi tersebut pada dasarnya tidak merupakan pembagian secara 

mutlak bagi pengujung. Dapat juga terjadi overlapping yaitu salingmenggunakan satu dengan yang 

lainnya, misalnya seorang turis tidak akan ditolak jika ingin menginap pada sebuah city hotel, ataupun 

sebaliknya.  

 

2.3 Klasifikasi Hotel Resort 

2.3.1   Hotel Resort Berdasarkan Fasilitas  

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 6 Tahun 

2014 (Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata ACS), fasilitas dan kelengkapan kamar hotel menjadi 

syarat mutlak untuk meraih predikat hotel berbintang, namun jumlah kamar yang ada di hotel tidak 

menjadi bagian dari penilai mutlak. Dengan begitu kelengkapan fasilitas hotel sangat berpengaruh 

dengan nilai pemasaran hotel itu sendiri. Hotel berbintang sendiri, diklasifikasikan dari kelas yang 

terendah diberi bintang satu, hingga kelas tertinggi adalah hotel bintang lima. Sedangkan hotel-hotel 

yang tidak memenuhi standar kelima kelas tersebut atau yang berada dibawa standar minumum yang 

ditentukan, disebut hotel non-bintang. Pernyataan penentuan kelas hotel ini dinyatakan oleh Dirjen 

Pariwisata dengan sertifikat yang dikeluarkan dan dilakukan tiga tahun sekali dengan tata cara 

pelaksanaan yang ditentukan oleh Dirjen Pariwisata. 

Dasar penilaian yang digunakan antara lain mencakup : 

 Persyaratan fisik, meliputi lokasi hotel dan kondisi bangunan. 

 Bentuk pelayanan yang diberikan. 

 Kualifikasi tenaga kerja, meliputi pendidikan dan kesejahteraan karyawan. 
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 Fasilitas olahraga dan rekreasi lainnya yang tersedia seperti kolam renang, lapangan tenis 

dan diskotik. 

Klasifikasi hotel berbintang sebagai berikut : 

FASILITAS BINTANG 5 BINTANG 4 BINTANG 3 BINTANG 2 BINTANG 1 

UKURAN 

KAMAR 

TIDUR + 

KAMAR 

MANDI 

Single room : 

26m2 

Double 

room :52m2 

Single room : 

24m2 

Double room : 

28m2 

Single room : 

22m2 

Double room : 

26m2 

Single 

room :18m2 

Double 

room :20m2 

Single 

room : 

18m2 

Double 

room : 

20m2 

RUANG 

MAKAN 

Wajib, min. 

2(≥135m²) 

Wajib, min. 2 

(≥100m²) 

Wajib, min. 1 

(≥75m²) 

Wajib, min. 

1(≥36m²) 

Wajib, min. 

1 

(≥3

0m²) 

BAR Wajib (≥75m²) Wajib (≥45m²) Wajib (≥25m²) Wajib Wajib 

REKREASI 

Wajib ada kolam 

renang dan  

ditambah dua 

sarana lain 

Wajib 

ada kolam 

renang dan  

ditambah dua 

sarana lain 

Perlu ada 

kolam renang 

dan  ditambah 

dua sarana lain 

Dianjurkan 

ada kolam 

renang dan  

ditambah 

dua sarana 

lain 

Dianjurkan 

ada 

minimal 1 

sarana 

PELAYANAN 

AKOMODAS

I 

Penitipan barang 

berharga, 

penukaran uang 

asing, postal 

service dan antar 

jemput 

Penitipan 

barang 

berharga, 

penukaran 

uang asing, 

postal service 

dan antar 

Penitipan 

barang 

berharga, 

penukaran 

uang asing, 

postal service 

dan antar 

Penitipan 

barang 

berharga 

dan antar 

jemput 

Penitipan 

barang 

berharga 

dan antar 

jemput 
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jemput jemput 

TAMAN Wajib Wajib Perlu Perlu Perlu 

FASILITAS 

PENUNJAN

G 

Ruang linen 

(>0,5m²xjumlah 

kamar), ruang 

laundry (≥40m²), 

dry cleaning 

(≥30m²), dapur 

(>60% dari seluruh 

luas lantai ruang 

makan) 

Ruang linen 

(>0,5m²xjumla

h kamar), 

ruang laundry 

(≥40m²), dry 

cleaning 

(≥20m²), dapur 

(>60% dari 

seluruh luas 

lantai ruang 

makan) 

- - - 

FASILITAS 

TAMBAHAN 

Pertokoan, kantor 

biro perjalanan, 

drugstore, salon, 

function room, 

banquet hall, 

serta fasilitas 

olahraaga dan 

sauna 

Pertokoan, 

kantor biro 

perjalanan, 

drugstore, 

salon, function 

room, banquet 

hall, serta 

fasilitas 

olahraaga dan 

sauna 

- - - 

Tabel 2.1. Klasifikasi Hotel Berbintang 
Sumber : Keputusan Dirjen Pariwisata No. 14/U/II/1988 

 

Dengan adanya klasifikasi hotel tersebut dapat melindungi konsumen dalam memperoleh 

fasilitas yang sesuai keinginan. Memberikan bimbingan pada pengusaha hotel, serta tercapainya mutu 

pelayanan yang baik. 
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2.3.2. Hotel Resort Berdasarkan Letak Terbangun. 

Menurut Endy Marina (Panduan Perancangan Bangunan Komersial, 2008), hotel resort 

merupakan salah satu kategori hotel yang ditinjau dari lokasi terbangunnya, yaitu sebagai hotel yang 

dibangun di tempat-tempat wisata. 

Berdasarkan letaknya, hotel resort dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

 Beach Resort Hotel 

Hotel resort ini terletak di daerah pantai, mengutamakan potensi alam pantai dan laut sebagai 

daya tariknya. Pemandangan lepas ke arah laut, keindahan pantai dan fasilitas olahraga air sering sekali 

dimanfaatkan sebagai pertimbangan utama perancangan bangunan. 

 

 Marina Resort Hotel 

Hotel resort ini terletak di kawasan marina (pelabuhan laut). Oleh karena terletak di kawasan 

marina, rancangan resort ini memanfaatkan potensi utama kawasan tersebut sebagai kawasan perairan. 

 Mountain Resort Hotel 

Hotel resort ini terletak di daerah pegunungan. Pemandangan daerah pegunungan yang indah 

merupakan kekuatan lokasi yang dimanfaatkan sebagai ciri rancangan resort ini. 

 Health Resort and Spas 

Hotel resort ini dibangun di daerah – daerah dengan potensi alam yang dapat dimanfaatkan 

sebagai sarana penyehatan, misal melalui aktivitas spa. Rancangan resort semacam ini dilengkapi 

dengan fasilitas untuk pemulihan kesegaran jasmani, rohani maupun mental serta kegiatan yang 

berhubungan dengan kebugaran. 

 Rural Resort and Country Hotel 

Hotel resort ini dibangun di daerah pedesaan, jauh dari area bisnis dan keramaian. Daya tarik 

resort ini adalah lokasinya yang masih alami, diperkuat dengan fasilitas olah raga dan rekreasi yang 

jarang ada di kota seperti panjat tebing, berburu, memanah, atau aktivitas khusus lainnya. 

 Themed Resort 

Hotel resort ini dibangun dengan menggunakan tema tertentu dan menawarkan atraksi yang 

spesial sebagai daya tariknya. 

 Condominium, Time Share and Residental Development 

Hotel resort ini dibangun dengan strategi pemasaran yang menarik, sebagian kamar disewakan 

dengan biaya harian dan sebagian lagi disewakan selama periode waktu yang telah ditentukan dalam 

kontrak yang biasanya dalam jangka waktu yang panjang. 
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 All-suites Hotel 

Hotel resort ini tergolong resort mewah di mana semua kamar yang disewakan dalam hotel 

tersebut tergolong dalam kelas suite. 

 Sight-seeing Resort Hotel  

Hotel resort ini terletak di daerah yang mempunyai potensi khusus atau tempat – tempat 

menarik seperti pusat perbelanjaan, kawasan bersejarah, tempat hiburan dan sebagainya. 

 

2.4. Health Resort and Spa 

Health yaitu berasal dari bahasa inggris yang berarti “sehat”. Sedangkan SPA berasal 

dari bahasa latin : Sante Par Aqua atau Solus per Aqua, Perawatan spa adalah perawatan yang 

menggunakan media air sebagai sarana pengobatan dan perawatan kulit adalah perawatan 

organ terluas pada tubuh dengan pemijatan. Jadi health resort and spa resort yang di lengkapi 

dengan fasilitas yang khususnya di  bidang kesehatan.  Berikut adalah contoh health resort and 

spa. 

 

Gambar 2.1 Bonaventure resort and spa USA 
Sumber: http://www.bonaventureresortandspa.com/ 

 

 
Gambar 2.2 Ayana Resort and spa Bali  

Sumber: http://www.ayanaeresortandspa.com/ 
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2.4.1 Sejarah Spa 

SPA berasal dari bahasa latin : Sante Par Aqua atau Solus per Aqua. Keduanya memiliki 

arti yang sama, yaitu : Sehat Melalui Air. Air digunakan karena dipercaya mampu memberikan 

efek penyegaran pada badan yang letih bahkan dapat membawa kesembuhan. Contohnya 

adalah tempat pemandian air panas yang mendapat efek panas dari belerang.Tapi istilah ‘SPA’ 

sering dikaitkan dengan kata ‘SPAU’ yang merupakan nama sebuah desa di dekat Liegi, Belgia. Di 

daerah itu terdapat sebuah sumber air mineral yang dapat menyembuhkan berbagai masalah 

kulit. Sebagai suatu metode pengobatan kuno, penobatan Spa telah di kenal sejak jaman mesir 

kuno. Penggunaan Spa sebagai sarana pengobatan telah tercantum dalam suatu keputusan 

medis pada tahu 1500 SM dengan judul Rig Veda yang berarti ” Perawatan air untuk 

penyembuhan demam“. dalam dunia kedokteran, “Hipokrates” sebagai bapak kedokteran 

moderen telah mengunakan Spa secara luas untuk pengobatan sejak tahun 400 SM. Ia juga 

menjelaskan secara luas indikasi dan kontra-indikasi perawatan dengan air. perinsip-perinsip 

dasar yang di uraikan hipokrates ini menjadi titik tolak munculnya Spa Medic (Terapi air). 

Pada tahun 1571 ketika William Slingsby menemukan bahwa efek obat dari musim semi 

yg mengandung besi di Yorkshire. Ia kemudian membuat ruang tertutup dari mata air yg 

mengandung besi,yang ia sebut “Harrogate”.Ini dianggap sebagai resor Spa pertama di Inggris 

yang memanfaatkan pengobatan air.Praktek  sumber air panas atau dingin dimulai pada zaman 

kuno prasejarah dengan harapan untuk menemukan obat untuk beberapa penyakit. Ketika 

arkeolog menemukan sumber air panas di Prancis dan Cekoslovakia yang mengungkapkan 

persembahan dan persenjataan di zaman Perunggu. Di Inggris, legenda kuno dimulai jaman raja 

Celtic karena penemuan sumber air panas di Bath,Inggris. 

 

2.4.2 Fungsi SPA 

Fungsi spa bukan untuk menyembuhkan penyakit, melainkan untuk membuat seseorang 

merasa nyaman, baik tubuh maupun jiwanya. Spa adalah terapi dengan menggunakan air, serta 

air 10 garam, minyak dan aromaterapi, hubungan antara tubuh, pikiran dan jiwa, aliran energi 

positif dan negative dalam diri anda dan pusat energi tubuh. Kesegaran tubuh dan jiwa 

membuat seseorang mampu melakukan banyak aktivitas dan rutinitasnya dengan lebih baik dan 

penuh semangat. Manusia selalu membutuhkan stamina fisik, pikiran serta emosi yang prima 
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agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik serta kecepatan yang konsisten. (Benge and 

Tara, 2003). 

Spa juga berfungsi sebagai media membuang racun dari dalam tubuh biasa dikenal 

dengan detoxifying spa. Perawatan spa ini dapat membantu efektivitas pembuangan racun 

melalui kulit. Penumpukan racun dalam tubuh dapat mempengaruhi kebugaran tubuh 

seseorang. Setelah menjalani perawatan spa orang tersebut diharapkan dapat mendaptkan 

kembali kebugaran tubuhnya . Manfaat spa sendiri banyak sekali diantaranya menghaluskan 

kulit, mengencangkan, memutihkan dan memberi nutrisi pada kulit, mengendurkan ketegangan 

otot, detoksifikasi tubuh. Disamping itu spa juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, 

menghilangkan kecemasan, kemarahan dan depresi, mencegah alergi, tanda-tanda diabetes. 

Selanjutnya migrain dan asma, menurunkan tekanan darah tinggi dan hipertensi, mengurangi 

insomnia, stress dan kelelahan, mengembalikan keseimbangan alami tubuh, mencapai 

kebahagiaan, percaya diri dan kreativitas serta memperlambat proses penuaan. Melakukan 

perawatan tubuh sebaiknya sebanyak satu sampai dua kali dalam sebulan. Setelah perawatan 

kita akan lebih percaya diri dan siap lagi menghadapi aktivitas rutin berikutnya. Spa diperlukan 

untuk menghindari stress dan penuaan kulit sebelum waktunya. Aktivitas yang berlebihan dan 

kelelahan, bisa membuat kulit menjadi stress dan kendur. (Asal Usul Spa (Solus Per Aqua), 2012) 

 

2.4.3 Jenis jenis perawatan SPA 

Spa sendiri merupakan perawatan yang bersifat terapi dan tidak sekaligus. Bentuknya 

secara menyeluruh meliputi jasmani dan rohani, seperti :  

a. Terapi Pemijatan Pijatan terapi alternatif yang ditawarkan spa untuk mendukung otot 

dan melancarkan peredaran darah di tubuh manusia. Setiap spa memiliki terapi pijatan 

unggulan, baik yang mengarah pada teknik tradisioanal maupun internasional, seperti pijatan 

gaya Hawaiian, France, Swedia serta Jepanese. 

 b. Aroma Terapi Merupakan terapi alternative seperti seni dan ilmu dalam penggunaan 

minyak beraroma, yang diekstrak dari daun, bunga, kulit pohon, biji maupun akar tanaman 

untuk perawatan dan penyembuhan fisik serta metal. Minyak esensial berupa ekstrak yang 

diperoleh dari tanaman dimana bentuk cairan yang sangat mudah menguap saat terkena panas 

atau cahaya. Hal ini disebabkan karena minyak essential larut dalam lemak, sehingga mudah 

meresap dalam tubuh. (Gaya Spa, Majalah Perkawinan. Edisi Januari 2002; hal 14).  
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c. Terapi Air Uap dari air panas bagian dari terapi ini untuk kebersihan, kesehatan kulit 

dan relaksasi. Perawatan dengan uap dan air panas antara lain steam, sauna, kompres dan 

mandi. Manfaat uap dan air panas anatara lain: 

 Melancarkan peredaran darah dan melembabkan kulit.  

 Mengendurkan otot yang tegang.  

 Memudahkan peyerapan nutrisi bagi kulit. 

 Relaksasi untuk menimbulkan rasa tegang, santai dan nyaman. (Gaya Spa, Majalah 

Perkawinan. Edisi Januari 2002; hal 41)  

Pengertian mandi dalam spa:  

 Mandi aroma dapat menyembuhkan penyakit sinusitis, asma, infuinza, tekanan 

darah rendah, kulit.  

 Mandi mineral: yaitu air panas dan garam untuk menyembuhkan penyakit kulit, 

jerawat, eksim, infeksi kulit, sakit pinggang, dan rematik.  

 Mandi rempah untuk menghilangkan gatal-gatal alergi, rematik, keputihan, dan 

untuk melancarkan peredaran darah, kesegaran rubuh, mengurangi bau badan.  

 Mandi sauna untuk menghancurkan lemak. 

 Mandi teh (herbal tea) untuk meremajakan kulit dan kesegaran wajah.  

 Mandi buah untuk melembabkan kulit.  

 Mandi susu (milky bath) untuk menghaluskan dan memutihkan kulit.  

d. Relaksasi adalah suatu kegiatan untuk melepas ketegangan, tekanan, dan beban yang 

dapat berupa kegiatan rekreasi . Relaksasi membuat seluruh tubuh kita menjadi tenaga dan 

tentram. (Eukaristia, Tekhnik Relaksasi,2012)  

e. Facial Spa facial biasanya tersedia beberapa macam jenis pilihan aroma.  

f. Body Slimming and Accupunture Body Slimming dan Accupunture memiliki beberapa. 

Manfaat antara lain: 

 •menghancurkan lemak  

 mengurangi berat badan  

 mengencangkan kulit dan membentuk tubuh ideal  

g. Ear Candling Ear Candling ini memiliki beberapa manfaat untuk kesehatan antara lain:  

 Mengeluarkan kotoran telinga  

 Meningkatkan ketajaman indera  

 Meringankan sakit kepala atau migran, serta alergi (sinusitis)  
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 Menghaluskan dan meremajakan kulit  

 Menenangkan dan menyamarkan jiwa  

 Membantu mengurangi flek, pori-pori besar, dan jerawat  

h. Eye Contour Treatment Perawatan ini bagus untuk bagian mata serta mempunyai 

manfaat sebagai berikut:  

 Melancarkan sirkulasi jaringan mata  

 Mengurangi keriput dan garis ketuaan  

 Mengencangkan kantong mata  

 Menghilangkan lingkaran hitam dan kelelahan mata  

i. Foot Spa Foot Spa merupakan jenis perawatan yang mempunyai beberapa manfaat 

antara lain:  

 Menghilangkan stress dan kelelahan  

 Kelelahan pada kaki, detoksifikasi, pegal linu  

 Melembutkan dan menghaluska kaki (kapalan)  

 Mengurangi keringat berlebih dan bau kaki 

 j. Chocolate Dream Spa Chocolate Dream Spa memiliki kandungan antioksidant dan 

nutrisi yang bermanfaat untuk:  

 Meremajakan dan menghaluskan kulit  

 Memberi perasaan cinta kasih  

 Rileksasi dan kedamaian  

 kebersihan dan stamina vagina tetap terjaga  

 melancarkan sirkulasi darah dan energi tubuh serta meningkatkan stamina tubuh.  

 merelaksasikan  

 mencerahkan kulit setelah memperoleh nutrisi dan aromaterapi. 

 

2.4.4 Standart standart SPA ( menurut neufert 2002) 

1. Cara kerja (apabila kegiatan di dalam kamar mandi)  

 Penggantian air (panas – dingin) dalam jarak minimum 5 – 7 melalui aliran ¼ dari satu 

liter air melalui penggantian kering dan lembab dari bahan pelancar aliran darah di kulit, 

penguatan daya tahan zat pelindung, agar sehat untuk dihirup.  

 Penggunaan air dingin dengan pemijatan dan ketenangan.  
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2. Jenis bangunan: kayu atau balok, dengan peredam panas yang baik (perbedaan panas di 

bagian dalam dan luar pada musim dingin adalah di atas 100º.  Gunakan pemilihan 

warna yang gelap untuk menyerap cahaya panas pada langit-langit dan dinding. Adanya 

lubang-lubang pada kayu untuk sirkulasi udara. 

3. Ruang mandi uap ≤ 16 m² dan tinggi ≤ 2,5 m. 

4. Bak air dengan isi ± 1 m³. 

5. Ruang ganti pakaian sebaiknya terbuka karena pengunjung jumlahnya meningkat dua 

kali pada hari-haripuncak. Suhu ruangan = 20 - 22ºC.  

6. Sauna/SPA terbuka sebagai tambahan ruang istirahat dan pijat (untuk ± 30 pengunjung 

= 2 ruang pijat dengan suhu ruangan = 20 - 22ºC, ruang istirahat = 1/3 jumlah tamu 

selain kamar sauna, dengan suhu ruangan 20 - 22ºC).  

7. Suhu ruang pendingin air ≤ 18 - 20ºC. 

8. Suhu ruang pembersihan ≥ 24 - 26ºC.  

9. Luas standar: sauna dalam ukuran 191/117, 134/200, 160/200, 176/200, 210/200. 

10. Langit-langit sauna seperti bentuk bundar, segienam, atau segidelapan yang sesuai 

dengan bangunan di bawah kemiringan atap. 

11. Pemanasan tak langsung pada sauna dan pemanas sauna yang terletak secara 

tersembunyi.  

2.5.  Pelaku Hotel Resort 

Secara umum pelaku dalam sebuah hotel resort dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengunjung dan 

pengelola. Adapun penjelasannya sebagai berikut : 

1) Pengunjung 

Pengunjung yang dimaksudkan disini adalah pengunjung yang menginap/bermalam serta 

menikmati seluruh fasilitas yang ada dan pengunjung yang hanya bermaksud untuk menggunakan 

fasilitas lainnya saja. 

 Pengunjung yang menginap  

Pengunjung yang menginap adalah pengunjung yang menginap di hotel resort dan membayar 

ongkos sewa dan segala aktivitas yang dibutuhkan. Kegiatan yang dilakukan membutuhkan tingkat 

privasi dan kenyamanan tinggi. Adapun fasilitas yang digunakan antara lain : kamar tidur, ruang 

pertemuan, restoran, kolam renang, dan lain lain. 

 Pengunjung yang tidak menginap 
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Pengunjung yang tidak menginap adalah pengunjung yang datang hanya unutk menikmati 

fasilitas-fasilitas yang terdapat pada hotel resort. Kegiatan yang dilakukan tidak membutuhkan tingkat 

privasi dan kenyamanan yang terlalu tinggi. Fasilitas yang digunakan hanya sebatas fasilitas penunjang 

saja, seperti restoran, kolam renang, dermaga, playground dan lain-lain. 

2) Pengelola 

Agar fungsi dari sebuah hotel resort dapat berjalan dengan baik, perlu adanya sistem 

pengelolaan yang baik. Adapun yang termasuk dalam pengelolaan hotel adalah: 

a. Pengelola yang beetugas melakukan pengawasan terhadap jalannya pelayanan dan 

pemeliharaan fasilitas hotel. 

 General Manager, pemimpin hotel yang bertanggung jawab terhadap operasional hotel 

termasuk personil dan fasilitas di dalamnya. 

 Assistant Manager, bertanggung jawab dalam penyediaan kamar, pengaturan jadwal 

acara dan bertanggung jawab terhadap kelancaran house keeping. 

b. Pengelola yang berhubungan langsung dengan tamu. 

     Food and Beverage staff, bertanggung jawab menangani pengadaan, penyimpanan dan 

pengolahan makanan dan minuman para tamu maupun karyawan. 

     Personalia Staff, bertanggung jawab mengurusi masalah karyawan termasuk presensi, 

kinerja dan cuti karyawan. 

 Laundry and house keeping staff, bertanggung jawab mengatur, merawat dan 

memelihara inventaris hotel juga menyediakan perlengkapan kamar. 

 Front Office Staff, bertanggung jawab dalam penyampaian informasi kepada para tamu, 

pemesanan kamar hotel, surat menyurat, penyampaian telepon pencatatan identitas, 

pembayaran, penyimpanan kunci dan safety box. 

c. Pengelola yang tidak berhubungan langsung dengan tamu. 

 Accounting staff, bertanggung jawab pada masalah keuangan, baik pemasukan dan 

pengeluaran rutin, pembelian dan pemeliharaan inventaris hotel dan pembayaran gaji 

karyawan. 

 Mechanical and engineering epartment staff, bertanggung jawab pada masalah mekanikal 

elektrikal juga termasuk perbaikan dan perawatan hotel.  

 Security staff, bertanggung jawab mengurusi keamanan dalam lingkungan hotel. 

 

2.5.1  Aktivitas Hotel 
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Menurut Walter Rutes dan Richard Penner dalam buku Hotel Planning and Design 1985, hal. 

296, menerangkan mengenai aktivitas hotel sebagai berikut : 

1. Kelompok aktivitas utama, adalah kelompok aktivitas yang paling pokok dalam hotel, yaitu jasa 

penginapan dan penggunaan fasilitas hotel dan individu yang terlibat adalah para tamu dan 

wisatawan. 

2. Kelompok aktivitas pendukung, yaitu dari segi pengelolaan hotel yang berupa kegiatan 

administrasi, penyediaan barang, perawatan dan pemeliharaan bangunan dan individu yang 

terlibat adalah para staf hotel. 

3. Kelompok aktivitas pelayanan, yaitu terdiri dari kegiatan service atau pelayanan terhadap tamu 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Individu yang terlibat adalah para karyawan tata 

graha, karyawan penyediaan food and beverage, serta para room boy. 

4. Kelompok Aktivitas Pengelola 

5. Kelompok Aktifitas Servis 

 

2.5.2  Organisasi Ruang pada  Hotel. 

Susunan organisasi ruang pada dasarnya, memiliki kesamaan, karena setiap hotel mempunyai 

pelayanan yang sama yaitu pelayanan penginapan, makan dan minum. Menurut Walter Rutes and 

Richard Penner dalam buku Hotel Planning and Design, 1985, hal 257, membedakan organisasi ruang 

hotel menurut fungsinya, terdiri dari: 

1) Pembagian organisasi ruang menurut fungsinya 

 Pembagian organisasi hotel menurut fungsinya dapat dirinci sebagai berikut: 

a) Public Space, merupakan kelompok ruang umum termasuk lobby utama, front office dan 

function room. 

b) Consession and rentable space, merupakan kelompok ruang yang disewakan untuk 

melayani keperluan tamu hotel dan juga usaha bisnis lainnya yang terpisah dari kegiatan 

hotel. 

c) Food and Beverage Store Space, kelompok ruang yang melayani bagian makan dan 

minum bagi tamu yang menginap maupun yang tidak menginap. Termasuk kelompok ini 

adalah restaurant, coffee shop, bar, kitchen dan gudang. 

d) General service space, kelompok ruang pelayanan secara umum meliputi bagian 

penerimaan (receiving) storage empoyee’s room, employee dining room, laundry, linen 

room, house keeping dan maintenance. 
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e) Guest Room Service, kelompok yang terdiri dari atas ruang tidur bagi tamu yang 

menginap, dilengkapi fasilitas untuk ruang tidur, toilet, koridor, lift dan perlengkapan 

lainnya. 

f) Recreation and Sport Space, kelompok fasilitas rekreasi olahraga yang biasanya 

diproritaskan untuk para tamu hotel yang memerlukannya dan ruang ini ternuka untuk 

masyarakat luar. 

Pembagian organisasi ruang hotel menurut fungsinya, dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Organisasi Ruang Hotel menurut Fungsinya 
Sumber : Hotel Planning and Design (Rutes & Penner, 1985) 

 

2) Pembagian organisasi ruang menurut sifat 

Pembagian organisasi ruang menurut sifat dari ruangannya adalah sebagai berikut : 

a) Public Room, kelompok ruang yang dipakai untuk keperluan umum seperti main lobby, 

front office, restaturant, recreation and sport center, function room dan rentable room. 

b) Bed Room, kelompok ruang tidur para tamu dengan fasilitas dan perlengkapannya. 

c) Service Room, kelompok ruang yang sifatnya melakukan pelayanan, yaitu : kitchen, 

laundry, linen, general store, house keeping dan maintenance. 

Untuk mengetahui pembagian organisasi ruang, dapat dilihat dari diagram dibawah ini : 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Organisasi Ruang Hotel menurut Sifatnya 
Sumber : Hotel Planning and Design (Rutes & Penner, 1985) 
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2.6.  Dasar Perencanaan Hotel Resort  

Perencanaan sebuah hotel tidak hanya terbatas pada aktivitas manusia saja tetapi diorientasi 

sebagai perencanaan bangunan komersial. Menurut W. S. Hattrell and Partners (1962), faktor – faktor 

yang mempengaruhi dalam perencanaan sebuah hotel adalah sebagai berikut :  

a) Pemilihan Tapak  

Faktor ini akan mempengaruhi sifat dan jenis hotel. Dalam hal ini pertimbangan harga lahan, 

potensi lingkungan, dan aksesibiltas menjadi salah satu faktor utama. Lokasi yang tepat akan 

mempunyai hubungan saling mempengaruhi dan saling mendukung antara hotel resort dan objek yang 

terkait dengan hotel resort tersebut (daerah wisata pantai, pegunungan, atau objek wisata tertentu).  

b) Perletakan pada Tapak  

Perletakan bangunan hotel pada tapak dengan kemungkinan terbaik menjadi permasalahan di 

samping pemilihan tapak itu sendiri. Perletakan bangunan hotel pada tapak juga mempertimbangkan 

harga lahan. Mungkin tidak hanya ada bangunan hotel pada tapak tersebut, namun juga ditambahkan 

fasilitas yang bernilai komersial, sehingga bangunan hotel bernilai ekonomi. Perletakan holiday hotel dan 

transit hotel pada tapak biasanya dapat dilakukan tanpa kesulitan.  

c) Orientasi Bangunan  

Orientasi bangunan menjadi faktor yang memberikan pengaruh dari dan ke dalam bangunan 

terhadap lingkungan yang ada. Orientasi ini dimaksudkan untuk menyerap potensi, baik dari lingkungan 

yang ada seperti pemanfaatan view, pencapaian, sinar matahari, serta menghindari gangguan dari 

lingkungan seperti kebisingan. Dengan ini menjadikan bangunan lebih berintegrasi dengan 

lingkungannya. 

d) Struktur  

Struktur bangunan akan tergantung dari ukuran, tapak, kondisi tanah, harga, serta cuaca (iklim). 

Pemilihan modul struktur mempengaruhi bentuk dan modul ruang – ruang yang ada khususnya kamar – 

kamar yang ada.  

e) Kebenaran Sirkulasi  

Fungsi hotel menjadi efisien dan ekonomis karena pengaturan pola sirkulasi yang baik. 

Pemisahan sirkulasi yang baik akan menciptakan keteraturan dalam bangunan. Sirkulasi yang jelas akan 

mempengaruhi keberhasilan hotel resort tersebut dalam merespon kebutuhan pengunjung yang ingin 

beristirahat di hotel resort tersebut. 
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2.7. TINJAUAN DESAIN ARSITEKTUR NEO-VERNACULAR 

Arsitektur Neo-Vernacular adalah salah satu paham atau aliran yang berkembang pada era Post 

Modern yaitu aliran arsitektur yang muncul pada pertengahan tahun 1960-an, Post Modern lahir 

disebabkan pada era modern timbul protes dari para arsitek terhadap pola-pola yang berkesan monoton 

(bangunan berbentuk kotak-kotak).  

Ada 6 (enam) aliran yang muncul pada era Post Modern menurut Charles A. Jenck diantaranya, 

Historiscism, Straight Revivalism, Neo Vernakular, Contextualism, Methapor dan Post Modern Space. 

Dimana, menurut (Budi A Sukada, 1988) dari semua aliran yang berkembang pada Era Post Modern ini 

memiliki 10 (sepuluh) ciri-ciri arsitektur sebagai berikut :  

1. Mengandung unsur komunikatif yang bersikap lokal atau populer. 

2. Membangkitkan kembali kenangan historik. 

3. Berkonteks urban.  

4. Menerapkan kembali teknik ornamentasi.  

5. Bersifat representasional (mewakili seluruhnya).  

6. Berwujud metaforik (dapat berarti bentuk lain).  

7. Dihasilkan dari partisipasi.  

8. Mencerminkan aspirasi umum.  

9. Bersifat plural.  

10. Bersifat ekletik.  

Sebuah karya arsitektur yang memiliki enam atau tujuh dari ciri-ciri diatas sudah dapat 

dikategorikan ke dalam arsitektur Post Modern (Neo-Vernakular). Charles Jenks seorang tokoh pencetus 

lahirnya post modern menyebutkan tiga alasan yang mendasari timbulnya era Post Modern, yaitu :  

1. Kehidupan sudah berkembang dari dunia serba terbatas ke dunia tanpa batas, ini 

disebabkan oleh cepatnya komunikasi dan tingginya daya tiru manusia.  

2. Canggihnya teknologi menghasilkan produk-produk yang bersifat pribadi.  

3. Adanya kecenderungan untuk kembali kepada nilai-nilai tradisional atau daerah, sebuah 

kecenderungan manusia untuk menoleh ke belakang. 

Kriteria-kriteria yang mempengaruhi arsitektur Neo-Vernacular adalah sebagai berikut :  

1. Bentuk-bentuk menerapkan unsur budaya, lingkungan termasuk iklim setempat 

diungkapkan dalam bentuk fisik arsitektural (tata letak denah, detail, struktur dan 

ornamen). 
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2. Tidak hanya elemen fisik yang diterapkan dalam bentuk modern, tetapi juga elemen 

non-fisik yaitu budaya pola pikir, kepercayaan, tata letak yang mengacu pada makro 

kosmos dan lainnya menjadi konsep dan kriteria perancangan. 

3. Produk pada bangunan ini tidak murni menerapkan prinsip-prinsip bangunan vernakular 

melainkan karya baru (mengutamakan penampilan visualnya). 

Berikut merupakan perbandingan arsitektur Tradisional, Vernacular Dan Neo-Vernacular : 

Perbandinga

n 

Tradisional Vernacular Neo-Vernacular 

Ideologi Terbentuk 

oleh tradisi yang 

diwariskan secara 

turuntemurun,berda

sarkan kultur dan 

kondisi lokal. 

Terbentuk oleh 

tradisi turun temurun 

tetapi terdapat pengaruh 

dari luar baik fisik maupun 

non-fisik, bentuk 

perkembangan arsitektur 

tradisional. 

Penerapan 

elemen arsitektur yang 

sudah ada dan kemudian 

sedikit atau banyaknya 

mengalami pembaruan 

menuju suatu karya yang 

modern. 

Prinsip Tertutup dari 

perubahan zaman, 

terpaut pada satu 

kultur kedaerahan, 

dan mempunyai 

peraturan dan 

norma-norma 

keagamaan yang 

kental  

Berkembang setiap 

waktu untuk merefleksikan 

lingkungan, budaya dan 

sejarah dari daerah dimana 

arsitektur tersebut berada. 

Transformasi dari situasi 

kultur homogen ke situasi 

yang lebih heterogen. 

Arsitektur yang 

bertujuan melestarikan 

unsur-unsur lokal yang 

telah terbentuk secara 

empiris oleh tradisi dan 

mengembang-kannya 

menjadi suatu langgam 

yang modern. Kelanjutan 

dari arsitektur 

Vernacular. 

Ide Desain Lebih 

mementingkan 

fasade atau bentuk, 

ornamen sebagai 

suatu keharusan. 

Ornamen sebagai 

pelengkap, tidak 

meninggalkan nilai- nilai 

setempat tetapi dapat 

melayani aktifitas 

Bentuk desain 

lebih modern. 
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masyarakat didalam. 

Tabel 2.2. Perbandingan Arsitektur Tradisional, Vernacular, dan Neo-Vernacular 
Sumber : Sonny Susanto, Joko Triyono, Yulianto Sumalyo, diakses 19/05/17 4.26PM dari http://arsitektur-neo-

vernakular-fazil.blogspot.com/ 

 

Hotel Resort and spa di Berastagi Kabupaten Karo ini  direncanakan menggunakan pendekatan 

desain Neo-Vernakular, yaitu aliran desain arsitektur yang bertujuan melestarikan unsur-unsur lokal 

yang telah terbentuk secara empiris oleh tradisi dan mengembang-kannya menjadi suatu langgam yang 

modern. Kelanjutan dari arsitektur Vernacular. 

2.8.  Tinjauan Arsitektur Lokal (Tradisional Batak Karo)  

Secara umum Rumah Karo berbentuk empat persegi panjang dengan dua buah teras (ture) 

sebagai pintu utama, yaitu pintu yang menuju hulu (Ture Julu) dan pintu yang menuju hilir (Ture Jahe) 

sebagai pintu kedua. Bagian-bagian atapnya berbentuk perpaduan trapesium dimana bagian depan atap 

berbentuk segi tiga yang disebut dengan wajah rumah (ayo atau lambe-lambe), dan bagian dinding yang 

juga berbentuk trapesium yang ditopang oleh dinding papan berbentuk lunas perahu (dapur-dapur) 

yang terletak diatas beberapa tiang. 

Rumah tradisional Karo diperuntukan bagi delapan keluarga (Jabu) yang memiliki pertalian 

keluarga satu sama lain. Susunan ruang bagi setiap keluarga diataur sesuai dengan kedudukan dan 

fungsi setiap keluarga. Jabu diartikan juga sebagai satu bagian ruangan yang terdapat pada rumah Karo. 

Rumah Adat Karo disebut juga Rumah Siwaluh Jabu karena pada umumnya dihuni oleh Waluh 

Jabu (delapan keluarga), selain rumah si waluh jabu ada juga rumah adat yang lebih besar yaitu 

Sepuludua Jabu (dua belas keluarga) yang dulu terdapat di kampung Lingga, Sukanalu dan rumah adat 

yang terbesar adalah Rumah adat Sepuluenem Jabu yang pernah ada di Kampung Juhar dan Kabanjahe, 

tetapi sekarang rumah adat Sepuludua Jabu dan Sepuluenem Jabu sudah tidak ada lagi. Setiap Jabu 

(keluarga) menempati posisi di Rumah Adat sesuai dengan struktur sosialnya dalam keluarga. Letak 

Rumah Adat Karo selalu disesuaikan dari arah Timur ke Barat yang disebur Desa Nggeluh, di sebelah 

Timur disebut Bena Kayu (pangkal kayu) dan sebelah barat disebut Ujung Kayu. Sistem Jabu dalam 

Rumah Adat mencercerminkan kesatuan organisasi, dimana terdapat pembagian tugas yang tegas dan 

teratur untuk mencapai keharmonisan bersama yang dipimpin Jabu Bena Kayu/Jabu Raja. 

 

 

 

 

http://arsitektur-neo-vernakular-fazil.blogspot.com/
http://arsitektur-neo-vernakular-fazil.blogspot.com/
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Gambar 2.6  Rangka Atap Rumah Adat Karo                   Gambar 2.7 Aksonometri Rumah Adat Karo 

    (Sumber : karo.or.id)                                                            (Sumber : karo.or.id) 

Jenis Rumah Adat yaitu: 

Karo Rumah adat karo dapat dibedakan menjadi beberapa jenis dan ditinjau dari dua hal, yaitu :  

1. Bentuk Atapnya  

2. Binangunnya (rangka) Si waluh jabu Berdasarkan bentuk atap, rumah adat karo dapat 

dibagi menjadi dua bagian, yaitu : 

A. Rumah Sianjung-anjung  

Rumah sianjung-anjung adalah rumah bermuka empat atau lebih, yang dapat juga 

terdiri atas satu atau dua tersek dan diberi bertan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Rumah Sianjung-anjung                                      Gambar 2.9 Jenis Atap Rumah Sianjung-anjung                                       
(Sumber : karo.or.id)                                                                              (Sumber : karo.or.id) 
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B. Rumah Mecu  

Rumah mecu adalah rumah yang bentuknya sederhana, bermuka dua mempunyai sepasang 

tanduk. 

 

 

 

 

                       Gambar 2.10 Jenis Atap Rumah Mecu                                     Gambar 2.11 Jenis Atap Rumah  

                                 (Sumber : karo.or.id)                                                                (Sumber : sorasirulo.net) 

 

2.8.STUDI PRESEDEN 

Studi banding resort dilakukan untuk mengetahui informasi-informasi penting terkait data 

umum resort, lokasi, sekilas mengenai deskripsi resort tersebut sampai fasilitas-fasilitas yang ada 

disediakan oleh resort hotel agar nantinya dapat dijadikan pertimbangan dan perbandingan dalam 

menentukan fasilitas resort yang akan dirancang. 

2.8.1 Susan Spa Resort  

1. Lokasi 

Terletak di Jalan Gintungan Utara, Ds. Piyoto, Bandungan 

2. Data Umum 

Luas Lahan : 7 Ha 

Luas Bangunan                                             : 3 Ha 

Jumlah Kamar : 20 kamar 

Kelas Hotel : Bintang 2 
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1. Deskripsi Umum 

Resort ini terletak di pegunungan sehingga menyajikan udara  yang sejuk  dengan pemandangan 

yang hijau.  Dibangun diatas     lahan seluas 7 hektar, resort ini hanya menggunakan luas area terbangun 

sebanyak 3 hektar, sisanya menjadi ruang terbuka hijau yang dapat digunakan menjadi area resapan. 

Gambar 2.12. Susan Spa Bandungan 
Sumber :   dokumen pribadi 19 mei 2017 

2. Fasilitas 

a. Superior Room 

Luas kamar  : 25 m² 

Kapasitas                           : 2 orang dewasa 

Jumlah Unit                      : 6 unit 

Fasilitas Kamar  : 2 single bed, 2 buah kursi, 1 meja  

kecil,1 meja, TV LCD dan lemari pakaian. 

 

        Gambar 2.13. Superior Room 
Sumber :   dokumen pribadi 19 mei 2017 

 

b. Deluxe Room 

Luas kamar                : 35 m² 

Kapasitas                           : 2 orang dewasa 

Jumlah Unit                       : 6 unit 

Fasilitas Kamar   : 1 double bed, 1 buah sofa, 1 meja 

kecil,1 meja, TV LCD dan lemari pakai 

                                                                                                               Gambar 2.14. Deluxe Room 

                                                                                                               Sumber :   dokumen pribadi 19 mei 2017 
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c. Suite Room 

Luas kamar (area) : 45 m² 

Kapasitas  : 2 orang dewasa 

Jumlah Unit  : 2 unit 

Fasilitas Kamar  : 1 double bed, 1 buah 

sofa, 1 meja kecil, 1 meja, TV LCD dan lemari 

pakaian. 

 

 

                      Gambar 2.15. Suite Room 
                        Sumber :   dokumen pribadi 19 mei 2017 

 

d. Grand Suite Room 

View   : Rawa Pening dan Eden 

Park 

Luas kamar  : 60 m² 

Kapasitas  : 2 orang dewasa 

Jumlah Unit  : 1 unit 

Fasilitas Kamar  : 1 double bed, 1 buah sofa, 

1 meja kecil, 1 meja, TV LCD, private jacuzzi, teras 

balkon dan lemari pakaian 

Gambar 2.16.  Grand Suite Room 
           Sumber :   dokumen pribadi 19 mei 2017 
 

e. Family Room 

 Luas kamar : 150 m² 

 Kapasitas           : 8 orang dewasa 

 Jumlah Unit       : 2 unit 

 Fasilitas Kamar  : 4 double bed 

 

 

                                                                                                                       Gambar 2.17. Family Room 
                                                                                                                                 Sumber :   dokumen pribadi 19 mei 2017 
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f. Guest House 

   Luas kamar         : 300 m² 

   Kapasitas             : 9 orang dewasa 

   Jumlah Unit         : 1 unit  

   Fasilitas Kamar    : (terdapat 4 buah    kamar) 

    

 

 

 

              Gambar 2.18. Guest Room 
                 Sumber :   dokumen pribadi 19 mei 2017 

g. Eden Park 

Ruang pertemuan ini menyediakan kapasitas 

sampai 800 orang 

 

 

 

 

                                                                                                                             Gambar 2.19. Eden Park 
                                                                                                                               Sumber :   dokumen pribadi 19 mei 2017 

h. Meeting Room 

-Grand Ballroom 

-Function Room 

-Frangipani Ballroom 

Ruang pertemuan ini menyediakan kapasitas sampai 

150 orang. 

-Getsemani Room 

 Ruang pertemuan ini menyediakan kapasitas sekitar 

50 orang. 

                Gambar 2.19. meeting room 
                   Sumber :   dokumen pribadi 19 mei 2017 
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i. Jasmine Room 

Ruang pertemuan ini menyediakan kapasitas sekitar 15 orang. 

ii. Lemongrass Isle 

Ruang pertemuan ini menyediakan kapasitas 100 orang 

iii. Pandan Restaurant Memiliki kapasitas mencapai 100 orang dengan 

dilengkapi fasilitas Cinnamon Cafe. 

a. Spa 

Jumlah pengunjung yang datang maksimal 10 orang/hari. Dengan 

durasi treatment berkisar antara 2,5 jam – 6,5 jam. Jumlah 

pegawai untuk melakukan perawatan termasuk 1 orang kasir dan 

1 orang resepsionis adalah 10 orang.  

Fasilitas yang ditawarkan, yaitu:  

 
                Gambar 2.20 Fasilitas Spa di Susan Spa 
Sumber :    http://www.susansparesort.com  diakses 17 Mei 2017 

 -Body massage (Terapi batu panas & dingin) 

 Body Treatment 

Body treatment & body massage memiliki ruang yang sama, yaitu: 

 Couple : 3 ruang ± 5 x 6 m 

 Single : 3 ruang ± 3 x 4 m 

 Hair Spa 

 Facial 

 Refleksi 

 V-Spa 

b. Fitness 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.21. Fitnes Center di Susan Spa 
            Sumber :   dokumen pribadi 19 mei 2017 
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c. Swimming Pool & Jacuzzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        Gambar 2.22. Swimming Pool dan jacuzzi di Susan Spa 
                                                                   Sumber :   dokumen pribadi 19 mei 2017 
 

d. La Kana Wedding Chapel  

Gambar 2.23. La Kana Wedding Chapel 
Sumber :   dokumen pribadi 19 meil 2017 

La Kana Wedding Venue pada Susan Spa  &  Resort memiliki kapasitas sebanyak 48 orang namun 

pada area halaman dapat menampung hingga 500 orang. Grand Ballroom yang disediakan memiliki 

kapasitas mencapai 700 orang. 
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2.8.2  Ciater Spa and Resort  

1. lokasi  

 Ciater Spa and Resort terletak di Jl. Raya Ciater-Subang, Jawa Barat.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Gambar 2.24. Ciater Spa and Resort 
Sumber: http://www.ciaterspa.com , diakses pada tanggal 20 Mei 2017 

 

Ciater Spa Resort terletak di lembah Gunung Tangkuban Perahu yang legendaris. Ciater Spa 

Resort sebagai tempat yang ideal untuk berlibur bersama keluarga dan kerabat maupun sebagai tempat 

untuk gathering, meeting maupun outing.  

Ciater Spa Resort mempunyai fasilitas unggulan wellness spa yang merupakan perpaduan 

teknologi modern dengan sumber air panas yang berkhasiat bagi kesehatan tubuh, ditangani oleh 

tenaga ahli medis dan physiotherapy, sehingga para tamu yang datang bisa berlibur sambil memulihkan 

kesehatan dan kebugaran. 

2. Fasilitas  

a. Fasilitas Kegiatan Utama  

Ciater Spa Resort memiliki 7 jenis villa yang terdiri dari : 

 President Suite    

Terdapat 2 unit dan kapasitas masing-masing unit yaitu 2 orang dengan twin beds.  

Gambar 2.25. President suite 
Sumber : http://www.ciaterspa.com , diakses pada tanggal 20 Mei 2017 
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 Executive Suite  

Terdapat 2 unit dan kapasitas masing-masing unit adalah 2 orang dengan satu king beds. Setiap 

kamar dilengkapi dengan fasilitas ruang tamu.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.26. Executive Suite 
Sumber : http://www.ciaterspa.com , diakses pada tanggal 20 mei 2017 

 

 Pain Hill Suite  

Terdapat 2 unit dan kapasitas masing-masing unit adalah 2 orang dengan twin beds. 

 
 

Gambar 2.27. Pain Hill Suite 
Sumber : http://www.ciater.com , diakses pada tanggal 20 Mei 2017 
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 Familly  Suite  

Terdapat 15 unit dan kapasitas masing-masing unit adalah 4 orang dengan 2 twin bed.  

 

Gambar 2.28. Familly Suite 
Sumber : http:// www.ciater.com, diakses pada tanggal 20 Mei 2017 

 

 Pine Hill Deluxe 

Terdapat 3 unit dan kapasitas masing-masing unit adalah 2 orang dengan satu king beds. Setiap 

kamar dilengkapi dengan fasilitas private swimming pool berukuran 9x3,5 m dan private spa treatment.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.29. Pain Hill Deluxe 
Sumber : http:// www.ciater.com , diakses pada tanggal 20 Mei 2017 
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 Flat duluxe 

Terdapat 1 unit dan kapasitas masing-masing unit adalah 2 orang dengan satu king beds. 

 

Gambar 2.30.Flat duluxe 
Sumber : http:// www.ciater.com, diakses pada tanggal 20 Mei 2017 

 

 Superior  

 Terdapat 5 unit dan kapasitas masing-masing unit adalah 2 orang dengan twin beds 

 

Gambar 2.31.Superior  
Sumber : http:// www.ciater.com, diakses pada tanggal 20 Mei 2017 
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b. Fasilitas Kegiatan Publik 

 Kegiatan Pertemuan  

1. Heritage Convention Center  

 

 

 

 

 

                                                    Gambar 2.32. Heritage Convention Center 
                                                  Sumber : http:// www.ciater.com, diakses pada tanggal 20 Mei 2017 

 

 Kegiatan Makan dan Minum  

1. Kunang-kunang Cafe 

 

Gambar 2.33. Kunang-kunang Cafe 
Sumber : http:// www.ciater.com, diakses pada tanggal 20 Mei 2017 

 

3. Kupu Kupu Cafe  

 

Gambar 2.34. Kupu Kupu Cafe 
Sumber : http:// www.ciater.com, diakses pada tanggal 20 Mei 2017 
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 Kegiatan Rekreasi dan Olahraga  

1. Kiara Hotspring 

Gambar 2.35. Kiara Hotspring 
Sumber : http:// www.ciater.com, diakses pada tanggal 20 Mei 2017 

 

2.Natural Hotspring Bathroom  

 

 

Gambar 2.36. Natural Hotspring Bathroom 
Sumber : http:// www.ciater.com, diakses pada tanggal 20 Mei 2017 

4. Flying fox 

 
Gambar 2.37. Flying fox 

Sumber : http:// www.ciater.com, diakses pada tanggal 20 Mei 2017 
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5. Horse ride 

 

Gambar 2.38. Horse Ride 
Sumber : http:// www.ciater.com, diakses pada tanggal 20 Mei 2017 

 

6. Paint Ball 

 

Gambar 2.39. Paint Ball 
Sumber : http:// www.ciater.com, diakses pada tanggal 20 Mei 2017 
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2.8.3  Sinabung Hills Hotel  

1. lokasi  

Sinabung Hills Hotel terletak Jl. Kolam Renang, Brastagi, Karo, Sumatera Utara.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.40. Sinabung Hills Hotel and resort 
Sumber: dokumen Pribadi april 2017 

 

Berada di kota Berastagi dengan fasilitas pariwisata yang menarik ditambah pemandangan yang 

luar biasa dari, sawah, dan hutan jati, serta ribuan tanaman Indonesia, baik pepohonan maupun bunga.  

2. Fasilitas  

a. Fasilitas Kegiatan Utama  

Sinabung Hills Hotel memiliki 4 jenis  kamar yang terdiri dari : 

 Superior  

 

 

 

 

 

Gambar 2.41. kamar Superior  
Sumber : dokumen pribadi april 2017 

 

 Deluxe   

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.42. kamar deluxe 
Sumber : dokumen pribadi april 2017 
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  Superior cottage 

 

 

 

 

 

Gambar 2.43. superior cottage 
Sumber : dokumen pribadi april 2017 

 deluxe cottage   

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.44. kamar deluxe cottage 
Sumber : dokumen pribadi april 2017 

 Familly Villa   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.45. Familly Villa 
Sumber : dokumen pribadi 
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Fasilitas Kegiatan Publik  

 Kegiatan Pertemuan  

1. Convention Center  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.46. Convention Center 

Sumber : dokumen pribadi april 2017 

 Kegiatan Makan dan Minum  

1. Restaurant  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.47. Restaurant 
Sumber : dokumen pribadi april 2017 

2. Bar  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.48. Bar 
Sumber : dokumen pribadi april 2017 
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 Kegiatan Rekreasi dan Olahraga  

1. Swimming Pool  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.49. Swimming Pool 
Sumber : dokumen pribadi april 2017 

 

2.Counter Strike Paintball, outbound fasility 

  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.50. Counter Strike Paintball, outbound fasility 

Sumber : dokumen pribadi april 2017 
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2.9 TABULASI STUDI PRESEDEN 

Dari hasil studi banding terhadap 4 resort hotel diatas maka dapat diperoleh suatu tabulasi 

berdasarkan hasil studi banding. Ditinjau dari segi lokasi, luas resort hotel, jumlah kamar, penggolongan 

bintang, tipe kamar, fasilitas dan  konsep  tersusun sebagai berikut ; 

 

TINJAUAN 
Susan Spa dan Resort 

Bandungan 

Ciater Spa and Resort Sinabung Hills 

Berastagi 

Lokasi 
Jl. Gintungan Utara. 

Piyoto. Bandungan  

Jl. Raya Ciater-Subang, Jawa 

Barat. Tengah. 

Jl. Kolam Renang, 

Brastagi, Karo, 

Sumatera Utara.  

 
Luas 

7 Ha - - 

Jumlah 

Kamar 

19 Kamar 46 kamar 98 Kamar 

Bintang 
Bintang 2 Bintang 4 Bintang 4 

      Tipe Kamar 
Superior 

Deluxe 

Suite room 

Grand Suite 

Guest House 

Family Room 

 

President Suite 

Executive Suite 

Pain Hill Suite  Familly Suite 

Pine Hill Suite 

Flat Duluxe 

Superior 

 

Superior 

Deluxe 

Superior Cottage 

Deluxe Cottage 

Family villa 
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Fasilitas Eden Park 

Grand Ballroom 

Function Room 

Restaurant 

Semi outdoor 

swimming pool 

souvenir shop 

cinnamon café 

La Kana wedding 

venue 

Fitness studio 

Sauna & Jacuzzi 

Flying Fox 

Horse Ride 

Kiara Hot Spring Pool 

Kunang kunang Cafe 

Kupu kupu Cafe 

Natural Hotspring Bath Rooms 

Paint Ball 

Rafting 

Spa 

Meeting Room 

 

Swimming pool  

Restaurant an bar 

Coffe Shop 

Meeting Room 

souvenir shop 

sport center 

Outbond Area 

Counter Strike 

Paintball and 

outbound fasility 

Children 

Playground 

Konsep Konsep bangunan 

eropa yang megah 

dan elegan namun 

tetap mengutamakan 

ruang terbuka hijau 

didalamnya. 

Konsep yang ditawarkan 

mengusung membaur dengan 

alam, menggunakan fasilitas dari 

alam sendiri untuk menjadi ciri 

khas resort 

Konsep yang 

ditawarkan atap 

yang menyerupai 

rumah adat 

tradisional karo dan  

menggunakan 

fasilitas dari alam 

menjadi ciri khas 

resort 

Tabel 2.3. Tabulasi Perbandingan Studi Preseden 

Sumber : Analisa Pribadi 

Berdasarkan hasil analisa dari studi banding yang telah dilakukan, fasilitas-fasilitas yang 

dibutuhkan dalam perencanaan dan perancangan hotel resort and spa di Kawasan Berastagi, yaitu :  

1. Fasilitas Penunjang Resort  

 Natural Hotspring wanita 
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 Natural Hotspring pria  

 swimming pool  

 Restaurant  

 Bar/Coffee Shop  

 Spa  

 Fitness Center  

 ruang serba guna  

 Meeting Room  

 Souvenir Shop  

 Wi-Fi Corner  

 Laundry Service  

 horse ride 

2. Fasilitas Penunjang Spa  

 Salon  

 Ruang Perawatan Wajah  

 Ruang Refleksi 

 Ruang Pijat (Single & Couple)  

 Ruang Treatment (Single & Couple)  

 Area Yoga  

 Jacuzzi  

Yang kemudian akan disesuaikan dengan konsep perancangan Hotel Resort and Spa di Berastagi. 
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BAB III 
                                                               TINJAUAN LOKASI 

3.1 Tinjauan Umum Kabupaten Karo  

3.1.1 Keadaan Geografis  dan topografis 

 Geografis 

 Kabupaten Karo terletak diantara 2°50” - 3°19” Lintang Utara serta pada 97°55 - 98°38¨ 

Bujur Timur merupakan bagian dari wilayah pada posisi silang di kawasan Palung Pasifik Barat dengan 

luas wilayah 2.127,25 Km² atau merupakan 2,97% dari luas Propinsi Sumatera Utara. Secara 

administratif terdiri dari 17 Kecamatan dan 262`Desa/Kelurahan (252 desa dan 10 kelurahan), dengan 

jumlah penduduk 2.127,25 jiwa (Karo Dalam Angka 2009). 

Tabel 3.1 Letak Geografis Kabupaten Karo 
 

KARAKTERISTIK PENJELASAN 

Letak 2°50 - 3°19 Lintang Utara 

97°55” - 98°38¨ Bujur Timur 

Luas Wilayah 2.127,25 Km² 

Letak diatas pemukaan Laut 120-1420 M 

Batas-Batas Utara  : Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deliserdang 

Selatan  : Kabupaten Dairi dan Kabupaten Samosir 

Barat  : Propinsi Nangroe Aceh Darusalam 

Timur  :Kabupaten Deliserdang dan Kaabupaten 

Simalungun 

Daerah Administratif terdiri dari 17 Kecamatan dan 262 Desa/Kelurahan 

Sumber : BPS Kabupaten Karo 
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  Topografis 

Kabupaten Karo secara geografis terletak pada jajaran bukit barisan dan sebagian besar 

merupakan dataran tinggi. Dua gunung berapi aktif terletak di wilayah ini.Wilayah kabupaten karo 

berada 120-1420 diatas permukaan laut. 

Gambar 3.1 Peta Topografi Kabupaten Karo 

Sumber: BPS Kabupaten Karo 

3.1.2 Hidrologi 

Kabupaten Karo merupakan Daerah Hulu Sungai (DHS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Wampu/Ular, sub Daerah Aliran Sungai Laubiang, dengan luas areal 2.127,25 km2, yang kesemuanya 

bermuara ke Selat Malaka. Pada umumnya sub DAS ini dimanfaatkan untuk mengairi area persawahan 

sebagai upaya peningkatan produksi pertanian. 

Tabel 3.2 Daerah Aliran Sungai Kabupaten Karo 

No Daerah Aliran 

Sungai (DAS) 

Sub DAS Luas Areal 

Km2 

Keterangan 

1.  Lau Biang Wampu / Ular - - 

Sumber : BPS Kabupaten Karo 



                                                                                                     Hotel Resort and Spa di kawasan wisata Berastagi  

48 
 

3.1.3 Administratif  

Secara administratif wilayah Kabupaten Karo terbagi dalam wilayah 17 kecamatan, 252 desa dan 

10 kelurahan. Pusat pemerintahan Kabupaten Karo berada di kabanjahe. 

3.1.4  Luas Wilayah Jenis Tanah dan Penggunaan Lahan 

Wilayah Kabupaten Karo terdiri dari 17 Kecamatan dan 262 desa/kelurahan memiliki luas 

wilayah 2.127, 25 km2 dengan luas wilayah masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Luas Wilayah Kabupaten Karo 

No Kecamatan Luas Wilayah (km2) 

1 Mardingding 267,11 

2 Laubaleng 252,60 

3 Tigabinanga 160,38 

4 Juhar  218,56 

5 Munte 125,64 

6 Kutabuluh 195,70 

7 Payung 47,24 

8 Tiganderket 86,76 

9 Simpang empat 93,48 

10 Naman Teran 87,82 

11 Merdeka 44,17 

12 Kabanjahe 44,65 

13 Berastagi 30,50 

14 Tigapanah 186,84 

15 Dolat Rayat 32,25 

16 Merek 125,51 

17 Barusjahe 128,04 

  Jumlah 2.127,25 

Sumber : Kab. Karo Dalam Angka Tahun 2015 
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Gambar 3.1 Peta Kabupaten Karo 

Sumber : BPS Kabupaten Karo 

 

3.1.5. Kependudukan 

Pemahaman tentang jumlah, struktur, dan pertumbuhan serta  distribusi penduduk sangat 

menentukan arah pembangunan di suatu daerah. Kondisi kependudukan akan mempengaruhi berbagai 

kebijaksanaan pembangunan dari berbagai sektor-sektor pelayanan dan pelaksanaan fungsi-fungsi 

pemerintah. Jumlah penduduk  Kabupaten Karo terus tumbuh secara relatif cepat dan hal ini akan 

membawa perubahan pada sistem pelayanan pemerintah secara keseluruhan. 

Jumlah penduduk Kabupaten Karo TA. 2007 tercatat sebanyak 351.368 jiwa, kemudian meningkat 

menjadi 360.880 jiwa pada Tahun 2008, kemudian meningkat menjadi 370.655 jiwa pada Tahun 2009. 

Dimana komposisi penduduk menurut umur pada tahun 2009 sebagai berikut : penduduk kelompok 

umur 0 s/d 14 Tahun sebanyak 121.407 jiwa (32,76%) dan penduduk kelompok umur  15 s/d 64 Tahun 

sebanyak 232.011 jiwa (62,60%), sedangkan jumlah penduduk kelompok umur 65 Tahun keatas adalah 

17.201 jiwa (4,64%). Jumlah penduduk Kabupaten Karo ini merupakan potensi sumber daya manusia 
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yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Hal ini akan dapat memperkuat SDM Kabupaten Karo dimasa 

yang akan datang guna mempercepat pengembangan daerah Kabupaten Karo . 

Dilihat dari distribusi dan kepadatan penduduk, maka rata-rata kepadatan penduduk telah 

mencapai ± 174,22 jiwa/km2. Kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Berastagi yaitu 1.530,69 

jiwa/km2, sedangkan kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Mardinding yaitu 62,21 jiwa/km2. 

Jumlah kepadatan penduduk per kecamatan dapat terlihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.4 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Karo Tahun 2015 

Kecamatan Nama Ibu 

Kota 

Luas Wilayah/ 

(Km2) 

Banyak 

penduduk 

Kepadatan 

Penduduk 

(jiwa/Km2) 

01Mardingding Mardingding           267,11 16.617 62,21 

02 Laubaleng Laubaleng          252,60 20.355 80,58 

03 Tigabinanga Tigabinanga             160,38 19.902 124,09 

04 Juhar Juhar             218,56 14.217 65,05 

05 Munte Munte              125,64 21.586 171,81 

06 Kutabuluh Kutabuluh         195,70 12.507 63,91 

07 Payung Payung 47,24 11.309 239,39 

08 Tiganderket Tiganderket 86,76 14.579 168,04 

09 Simpang 

Empat 

Simpang 

Empat 

93,48 21.089 225,60 

10 Naman Teran Naman Teran 87,82 12.652 144,07 

11 Merdeka Merdeka 44,17 13.218 299,25 

12 Kabanjahe Kabanjahe 44,65 63.990 1 433,15 

13 Berastagi Berastagi              186,84 46.686 1 530,69 
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14 Tigapanah Tigapanah             186,84 33.102 177,17 

15 Dolat Rayat Dolat Rayat 32,25 8.573 265,83 

16 Merek Merek 125,51 16.130 128,52 

17 Barusjahe Barusjahe 128,04 24.107 188,28 

Jumlah Total 2.127,25 370.619 174,22 

Sumber :   Karo Dalam Angka Tahun 2015 

3.2 Tinjauan Umum Kecamatan Berastagi 

3.2.1 keadaan geografis dan topografis Kecamatan Berastagi  

Kecamatan Berastagi dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Daerah 

Tingkat II Karo, dalam rangka pemekaran Kecamatan di Kabupaten Karo maka Kecamatan Kabanjahe 

dibagi menjadi 2 (dua) wilayah yaitu Kecamatan Kabanjahe dan Perwakilan Kecamatan Berastagi. 

Perwakilan Kecamatan Berastagi dibentuk berdasarkan surat Keputusan Gubernur Sumatera 

Utara No. 138/217/K/1984 tertanggal 21 Mei 1984 yang merupakan pemekaran Kecamatan Kabanjahe. 

Dengan dasar SK Gubernur pada tanggal 12 Februari 1985 tersebut Gubernur meresmikan 

wilayah perwakilan Kecamatan Berastagi dengan wilayah kerja 5 (desa) dan 4 (empat) Kelurahan. 

Adapun dasar pemikiran ataupun faktor pendukung dari pembentukan Kecamatan Berastagi 

menjadi Kecamatan Defenitif sebagai berikut : 

 Jumlah penduduk 21.74 jiwa  

 Kota Berastagi merupakan kota tujuan utama Pariwisata 

 Kantor instansi tingkat Kecamatan maupun tingkat II banyak yang berada di Kota 

Berastagi 

 Sebagai kota tujuan Pariwisata selalu sibuk dengan segala bentuk kegiatan masyarakat 

yang perlu pelayanan yang segera 
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Gambar 3.2 Pembagian Wilayah Kecamatan 
Sumber : BPS Kabupaten Karo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Kota Berastagi 
Sumber : berastagikaro.com 

 

Kecamatan Berastagi merupakan salah satu dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Karo 

dengan ibu kota Kecamatan Berastagi. Jarak tempuh ke Kabanjahe adalah 11 Km dan 65 Km ke kota 

Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Berastagi dengan luas 3.050 Ha, berada 

pada ketinggian rata-rata 1.375 m diatas permukaan laut dengan temperatur di antara190 C sampai 

dengan 260 C dengan kelembaban udara berkisar 79%, dengan batas-batas sebagai berikut:  
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 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang  

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tigapanah/Dolat Rakyat  

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kabanjahe  

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat/ Kecamatan Merdeka. 

3.2.3 Keadaan Penduduk   

Kecamatan Berastagi sebagai salah satu wilayah pemerintahan yang terdiri dari 6 (enam) Desa 

dan 4 (empat) Kelurahan yang dimukimin oleh penduduk Kecamatan Berastagi dengan jumlah penduduk 

44.765 dengan jumlah kepala keluarga 10.919 mayoritas penduduknya adalah Suku Karo 75% dan 

selebihnya suku Batak Toba, Nias, Jawa, Aceh, Simalungun, Keturuanan Cina, Pakpak Dairi dan lain-lain. 

Mata pencaharian penduduk adalah bertani, meskipun ada klasifikasi Pegawai Negeri, Pengusaha, 

Pedagang, dan Buruh tani serta Karyawan Swasta. Hasil pertanian yang menonjol adalah sayur-mayur, 

buah-buahan, bungabungaan dan palawija lainnya. Disamping itu penduduk juga mempunyai pekerjaan 

sambilan yaitu memelihara ternak ayam, lembu, kerbau, kambing serta kolam ikan untuk penambahan 

pendapatan. 

 

3.3.  kebijakan tata ruang wilayah (peruntukan, peraturan bangunan setempat) 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 84 ayat (3)  meliputi: 

a) kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan          

pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata, kegiatan pemanfaatan potensi 

alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, 

kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau (heritage); 

b) kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas 

untuk menunjang kegiatan pariwisata sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang 

ditetapkan; dan 

c) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dan b. 

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi: 

a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengembalikan 

keseimbangan ekosistem; 
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b. pengembangan pusat agropolitan dan daerah tujuan wisata untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing nasional berbasis masyarakat; 

c. penetapan dan pengembangan kawasan-kawasan strategis kabupaten dari sudut 

kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, fungsi dan daya dukung 

lingkungan hidup, serta pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi. 

 Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan 

mengembalikan keseimbangan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  meliputi: 

a.   mempertahankan luasan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup; 

a. mempertahankan fungsi kawasan lindung untuk mengurangi dampak bencana; dan 

b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun. 

 Strategi untuk pengembangan pusat agropolitan dan daerah tujuan wisata untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing nasional berbasis masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi: 

a. meningkatkan aksesibilitas antar pusat produksi dan pusat pemasaran agropolitan; 

b. meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang mendukung pengembangan 

agropolitan; 

c. meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang mendukung pengembangan 

pariwisata; 

d. melestarikan, melindungi, dan mengembangkan obyek wisata untuk pengembangan 

kegiatan pariwisata berbasis masyarakat dan berwawasan lingkungan; 

e. memelihara dan memperbaiki kualitas lingkungan untuk menjaga kelestarian dan keindahan 

alam; dan 

f. mendukung pelestarian fungsi kawasan konservasi dan kawasan lindung. 

 Strategi penetapan dan pengembangan kawasan-kawasan strategis kabupaten dari sudut 

kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, fungsi dan daya dukung lingkungan 

hidup, serta pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) butir i meliputi: 

a. merevitalisasi situs-situs peninggalan budaya, mengembangkan potensi-potensi 

kebudayaan dan kearifan lokal serta pariwisata dalam rangka menunjang 

pengembangan ekonomi wilayah; 
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b. menetapkan kawasan Gunung Sibayak dan Gunung Sinabung sebagai kawasan strategis 

lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan 

kawasan; dan 

c. mengembangkan kegiatan pemanfaatan sumber daya berteknologi tinggi bagi 

kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan. 

 

3.3.1  Koefisien dasar bangunan (KDB) dan koefisen luas bangunan (KLB) 

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang untuk mendukung 

kegiatan penelitian dan pendidikan sesuai dengan penetapan KDB, KLB, KDH yang sesuai dengan amplop 

bangunan, tema arsitektur bangunan, tata bangunan dan lingkungan, serta jenis dan syarat penggunaan 

bangunan yang diizinkan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan 

pendidikan. Yang meliputi: 

1. KDB paling tinggi sebesar 60 (enam puluh) persen; 

2. KLB paling tinggi sebesar 3-4   

3. KDH paling rendah sebesar 30 (tiga puluh) persen  

 

3.3.2  Persyaratan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 

GSB terhadap sempadan jalan di hitung dari as jalan sampai dinding terluar bangunan. Untuk 

jalan Kolektor Sekunder yang berfungsi sebagai Bangunan hotel, Garis Sempadan Muka Bangunan 

terhadap jalan sebesar 8 meter. 

3.4   Perkembangan Pariwisata di Kabupaten Karo  

Prospek pendapatan dari sektor pariwisata yang tercermin dari jumlah kunjungan meningkat 

dari tahun ke tahun berdasarkan data Dinas Pariwisata Kabupaten Karo (2013) maka prospek pariwisata 

Kabupaten Karo memiliki prospek yang cerah. 

 

3.4.1 Objek Wisata di Kabupaten Karo 

1. Air terjun Sipiso-piso Rekreasi  

Jenis wista  Panorama dan Keindahan Alam berlokasi di kecamatan Merek Desa Pengambaten.  

2. Gunung Sipiso -piso  

Jenis wisata Panorama Alam dan Olahraga Terjun Payung/Para Layang.  Berlokasi di Merek 

Situnggaling. 

3. Tongging  
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 Jenis wisata Rekreasi dan Keindahan Alam. Berlokasi di  Merek Tongging.  

4. Deleng Kutu  

 Jenis wisata dengan Panorama dan Keindahan Alam berlokasi di Berastagi Gurusinga. 

5. Bukit Gundaling 

 Jenis wisata dengan Panorama dan Keindahan Alam, dan Kuda Tunggang. Berlokasi di 

Berastagi Gundaling. 

6. Taman Mejuah -juah Berastagi  

 Jenis wisata Rekreasi dan Kuda Tunggang berlokasi di Berastagi.  

7. Pasar Buah Tradisional Berastagi  

 Jenis wisata Rekreasi dan wisata Belanja berlokasi Berastagi.  

8. Pesta Bunga dan Buah Berastagi  

 Jenis wisata Festival Seni dan Budaya berlokasi Berastagi. 

9. Desa Peceren  

 Desa Budaya dan Penelitian berlokasi Berastagi. 

10. Taman Hutan Raya Bukit Barisan  

 Rekreasi dan Penelitian berlokasi di Dolat Rakyat Tongkoh. 

11. Gunung Sibayak Olahraga,  

 Jenis wisata Keindahan Alam dan Penelitian berlokasi di Berastagi. 

12. Raja Berneh  

 Jenis wisata Pemandian Air Panas Alam  berlokasi di kecamatan Merdeka Semangat 

Gunung 

13. Lau Debukdebuk  

 Jenis wisata Pemandian Air Panas Alam berlokasi di Berastagi Doulu. 

14. Air terjun Sikulikap  

 Jenis wisata Keindahan dan Panorama Alam berlokasi di Berastagi Doulu. 

15. Panorama Penatapan Doulu  

 Jenis wosata Panorama dan Keindahan Alam berlokasi di Berastagi Doulu 

16. Pagoda lumbini  

 Pagoda Lumbini menyuguhkan keindahan yang berbeda, sisi lain tak terlupakan dari 

kemajemukan dan keharmonisan umat beragama di Sumatera Utara khusunya 

kabupaten Karo. Berlokasi di berastagi. 

17. Danau Lau Kawar Rekreasi 
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 Jenis wisata Penelitian dan Keindahan Alam berlokasi di kecamatan Naman Teran Lau 

Kawar 

18. Desa Budaya Lingga  

 Desa Budaya dan Penelitian berlokasi di kecamatan Simpang Empat Lingga. 

 
                 3.4.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Karo 

TAHUN DOMESTIK WISMAN JUMLAH TOTAL KUNJUNGAN 

WISATAWAN (*) 

2005 218.963 8.365 227.328 295.526 

2006 374.233 4.665 378.898 429.567 

2007 395.923 6.242 402.165 522.815 

2008 405.875 6.483 412.358 536.065 

2009 434.641 6.491 441.132 573.472 

2010 402.102 5.796 407.898 530.267 

2011 406.245 5.500 411.745 535.269 

2012 433.421 5.647 439.068 570.788 

2013 380.486 2.711 383.197 498.156 

2014 389.586 4.886 394.472 515.466 

2015 396.883 6.644 403.527 526.923 

Tabel 3.5 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Karo 

Sumber :   BPS Kabupaten karo 

 (*) Catatan : total kunjungan wisatawan ke Kabupaten Karo dihitung dari jumlah kunjungan 

wisatawan yang memasuki objek wisata ditambah dengan jumlah wisatawan yang tidak memasuki objek 

wisata  (diperkirakan 30% dari jumlah kunjungan wisatawan) 

 

NO HOTEL 

 

KELAS 

 

LOKASI 

 

1. Mikie Holiday Resort Bintang Lima Jl. Jamin Ginting Desa 

Sempajaya Berastagi 
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2. Grand Mutiara 

 

Bintang Lima Jl. Peceren No.168 Berastagi 

3. Sinabung Hotel Resort 

 

Bintang Empat Jl. Kolam Renang Berastagi 

4. Hotel 
InternasionalSibayak 

Bintang Empat Jl. Merdeka Berastagi 

 

5. Hotel Green Garden Bintang Empat Jl. Jamin Ginting Desa 

 

6. Sempajaya Berastagi 
Cottage 

 

Bintang Dua Jl. Gundaling Desa Gongsol Berastagi 

7. Hotel Rudang 

 

Bintang Dua Jl. Sempurna No.16 Berastagi 

 

8. Hotel Bukit Kubu 

 

Bintang Dua Jl. Jamin Ginting Desa 

Sempajaya Berastagi 

 

9. Hotel Danau Toba Int 

 

 

Bintang Satu 

Jl. Gundaling Berastagi 

 

10. Hotel City Inn 

 

 

Bintang Satu 

Jl. Jamin Ginting Desa 

Sempajaya Berastagi 

Tabel 3.6  Daftar 10 Hotel Berbintang di Berastagi 

Sumber : BPS Kabupaten Karo 
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3.4.3  Data Tamu Hotel bintang di Kota Berastagi 

 

Hotel Berbintang 

 

 

 

Bintang 1 

Bintang 2 

Bintang 3 

Bintang 4 

Bintang 5 

Jumlah 

 

2014 2015 

Asal Negara (Jiwa) Asal Negara (Jiwa) 

Domestik Asing Jumlah Domestik Asing Jumlah 

4 234 3 418 7 652 3 340 2 583 5 923 

12 390 224 12 614 9 955 54 10 009 

4 147 1 588 5 735 8 655 1 153 9 808 

40 610 8 263 48 873 39 788 8 320 48 108 

51 257 12 500 63 757 43 560 13 442 57 002 

112 638 25 993 138 631 105 298 25 552 130 850 

 

Tabel 3.7  Data Tamu Hotel bintang di Kota Berastagi 

(Sumber:  BPS Kabupaten karo) 

 

3.4.4 Data Tamu Hotel Non bintang di Kota Berastagi 

 

Hotel Non Berbintang 
 
 
 
 

< 10 Kamar 

10-24 Kamar 

25-40 Kamar 

> 41 Kamar 

Jumlah 
 

2014 2015 

Asal Negara (Jiwa) Asal Negara (Jiwa) 

Domestik Asing Jumlah Domestik Asing Jumlah 

10 109 441 10 550 14 061 794 14 855 

41 880 2 855 44 735 51 996 2 514 54 510 

9 196 213 9 409 21 187 183 21 370 

9 646 0 9 646 10 702 12 10 714 

70 831 3 509 74 340 97 946 3 503 101 449 
 

Tabel 3.8  Data Tamu Hotel bintang di Kota Berastagi 

(Sumber:  BPS Kabupaten karo) 
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3.4.5  Data Pengunjung, Jumlah Unit, Jumlah Kamar, dan Jumlah Tempat Tidur Hotel di 

Berastagi Tahun 2015 

 

Tabel 3.9 Data Pengunjung, Jumlah Unit, Jumlah Kamar, dan Jumlah Tempat Tidur 
Hotel 

(Sumber:  BPS Kabupaten karo) 

 

3.4.6  Tingkat Hunian Kamar Hotel di Berastagi Tahun 2015 

No Non Bintang / Melati Hotel Bintang Rata-Rata 

1 
10.31 % 15.08 % 22.195 % 

Tabel 3.10.Tingkat Hunian Kamar Hotel  di Berastagi Tahun 2015 
 (Sumber:  BPS Kabupaten Karo) 

 

3.4.7  Tingkat Rata-rata Lama Menginap Tamu Hotel di Kota Berastagi Tahun 2015 

No Bintang 1 

(hari) 

Bintang 2 (hari) Bintang 3 (hari) Bintang 4 (hari) Rata-Rata 

1 
1.19 1,68 1,43 1,27 1.3 

Tabel 3.11.Tingkat Rata-rata Lama Menginap Tamu Hotel  di Tahun 2015 

 (Sumber:  BPS Kabupaten Karo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Bintang  2015 

unit kamar Tempat tidur 

Bintang 1 1 34 51 

Bintang 2 3 149 266 

Bintang 3 1 72 118 

Bintang 4 3 298 541 

Bintang 5 2 295 543 

Jumlah  10 848 1519 
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BAB IV 

PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

 
4.1 Pendekatan Aspek Fungsional  

4.1.1     Pendekatan Jenis Kegiatan 

Pendekatan jenis kegiatan berdasarkan studi literatur , studi banding dan potensi lokasi dan 

tapak adalah sebagai berikut :  

No.  Jenis Kegiatan  Kegiatan  

Kegiatan Privat  
Kegiatan utama berupa menginap dan beristirahat.  

Kegiatan Publik  
Kegiatan yang dilakukan oleh para tamu hotel baik tamu yang menginap atau hanya singgah 
saja.  

1.  Pertemuan  Kegiatan pertemuan seperti rapat, 
seminar, workshop, diskusi, dan 
sebagainya.  

2.  Makan dan minum  Kegiatan menyantap hidangan 
ditempat yang menyediakan 
hidangan tersebut. Namun tidak 
hanya sekedar untuk makan 
danminum tapi bias untuk bersantai, 
mengobrol, dll.  

3.  Rekreasi dan Olahraga  Kegiatan untuk berekreasi seperti 
melihat pemandangan, relaksasi 
dengan pijat (spa),horse touring dan 
kegiatan olahraga.  

4.  Kegiatan check-in dan 
check-out  

Kegiatan saat tamu datang dan 
meninggalkan hotel. Tamu akan 
dilayani dan dan disambut serta 
diberi informasi.  

5.  Kegiatan pelayanan 
khusus  

Kegiatan yang menunjang pelayanan, 
seperti pelayanan informasi, 
kesehatan, keuangan, bidang jasa 
wisata, dan sebagainya.  

6.  Kegiatan parkir  Kegiatan memarkirkan kendaraan.  

Kegiatan Servis  
Kegiatan yang dilakukan guna menunjang berlangsungnya kinerja hotel dan melayani para 
tamu secara tidak langsung  

1.  Kegiatan pelayanan 
restoran  

Kegiatan berupa memasak untuk 
mewadahi seluruh kebutuhan hotel, 
baik tamu maupun pengelola.  

2.  Kegiatan pengelola hotel  Kegiatan dimana pengelola hotel 
melakukan pekerjaan harian.  
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3.  Kegiatan housekeeping  Kegiatan mengatur, merawat, serta 
memelihhara barang inventaris hotel.  

4.  Kegiatan operasional hotel  Kegiatan menyimpan barang dan 
bahan, peralatan dan perlengkapan 
serta penerimaannya, kegiatan dalam 
hal mekanikal elektrikal, serta 
kegiatan penunjang keseharian 
pengelola.  

5.  Kegiatan keamanan hotel  Kegiatan yang menjaga keamanan 
lingkungan hotel.  

Tabel 4.1. Analisa jenis kegiatan 

Sumber : Analisa Pribadi 

 
4.1.2 Pendekatan Jenis  Pelaku 

Pelaku kegiatan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu : 

1) Tamu 

Sesuai dengan fungsi dari sebuah hotel, pengunjung dapat dibedakan 

menjadi : 

a) Tamu menginap 

Tamu yang melakukan kegiatan utama yaitu menginap. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 Diagram alur kegiatan tamu menginap 

Sumber : Analisa Pribadi 
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b) Tamu tidak menginap 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 2 Diagram alur kegiatan tamu tidak menginap 

Sumber : Analisa Pribadi 

2) Pekerja 

Pelaku yang terlibat dalam kegiatan – kegiatan yang berkaitan dalam 

pengelolaan dan penyelenggaraan hotel. 

a) Pengelola 

Terlibat dalam kegiatan    – kegiatan yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan Hotel Resort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 3 Diagram alur kegiatan Pengelola 

                                                                                        Sumber : Analisa Pribadi 
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b) Karyawan 

Meliputi para pekerja yang merupakan pekerja pada unit – unit 

kegiatan tambahan diluar kegiatan utama dan pengelolaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 4 Diagram alur kegiatan Karyawan 
      Sumber : Analisa Pribadi 

 

 
4.2  Pendekatan Ruang Berdasarkan Analisa Kegiatan Pelaku dan Kelompok Ruang  

Berdasarkan peraturan-peraturan dan standart yang telah diolah maka hotel bintang 4 harus memiliki 

klasifikasi atau persyaratan sebagai berikut :  

 
Tabel 4.2 Persyaratan Fasilitas Hotel Bintang 4 

 

Kegiatan Private  

Kamar  Minimal memiliki50 kamar termasuk 3 suite, 
dengan ukuran :  
- Kamar standart min. 24 m2  
- Kamar suite min. 48 m2  
 

Kegiatan Publik  

Pertemuan  Function room/meeting room  

Makan dan minum  Restaurant dan Bar/coffe shop  

Rekreasi dan Olahraga  Min. 2 jenis  

Kegiatan check-in dan check-out  Mempunyai luas min. 100m2  
Memiliki 2 toilet umum untuk pria dan 3 
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untuk wanita dengan perlengkapannya.  

Kegiatan pelayanan khusus  Min. 3 jenis  

Kegiatan parkir kendaraan  Memenuhi kebutuhan tamu dan pekerja  

Kegiatan Service  

Kegiatan pelayanan restoran  Dapur dengan 60% dari seluruh lantai makan.  

Kegiatan pengelola hotel  Memenuhi kegiatan pengelola hotel.  

Kegiatan housekeeping  Memenuhi kebutuhan akan standart 
housekeeping.  

Kegiatan operasional hotel  Memenuhi kegiatan operasional hotel.  

Kegiatan keamanan hotel  Memenuhi kebutuhan keamanan hotel.  

 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

Tabel 4.3 Pendekatan Ruang Berdasarkan Analisa Kegiatan Pelaku dan Kelompok Ruang 

 

Jenis Kegiatan  
 

Pelaku  
 

Kegiatan  
 

Fasilitas  
 

Kegiatan Privat  
Menginap  
 

Tamu menginap  
 

 
 Menginap dan 

beristirahat 

  Makan dan 
minum 

  Mandi dan 
buang air  

 

 
 Standart room  

- Ruang tidur  
- Kamar mandi  
- Lounge  
- Terrace  

 Deluxe Villa  
- Ruang tidur  
- Kamar mandi  
- Living room  
- Teracce  

 Family Villa  
- Ruang tidur  
- Kamar mandi  

 
- Living room  
- Mini bar  
- Terrace  

 Royal Suite 
Villa  

- Ruang tidur  
- Kamar mandi  
- Lounge  
- Living room  
- Pantry + mini bar  
- Dapur  
- Private pool  
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Kegiatan Publik  
 

Pertemuan  
 

Tamu  
 

 
 Penerimaan 

 Penyelenggaraa
n acara 

  Kegiatan 
kepanitiaan  

 Mempersiapka
n diri  

 Diskusi  

  Buang air  
 

 
 Convention 

Hall  
- R. Pertemuan  
- Lobby  
- Lounge  
- R. Persiapan  
- Gudang  
- R. Operator  
- Toilet  

 Meeting Room  
- R. Rapat  
- Gudang  
- Toilet  
 

Karyawan  
 

 
 Mempersiapka

n peralatan dan 
ruang 

 Melayani 
kebutuhan 

 Menyiapkan 
tata suara  

 

Makan dan Minum  
 

Tamu  
 

 
  Makan  

  Minum 

  Mengobrol  

  Bersantai  

  Transaksi 

  Kebutuhan 
pribadi  

 

 
 Restaurant  

- R. Makan  
- Dapur  
- Pantry  
- Washing Area  
- Storage  
- Kasir  
- Wastafel  
- Toilet  

 Cafe  
- Lounge  
- Pantry  
- Storage  
- Kasir  

 Bar  
- R. Pengunjung  
- Bar Lounge  
- R. Bartender  
- Kasir  
 

Karyawan  
 

 
 Melayani tamu 

 Menyiapkan 
makanan dan 
minuman  

 Transaksi  
 

Rekreasi dan 
Olahraga  
 

Tamu  
 

 
 Berekreasi  

 Berolahraga  

 
 Taman  

- Saung/Gazebo area  
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 Bersantai  

 Bermain  

 Buang air  
 

 

- Children Playground  

 Fitness Center  
- R. Fitness  
- Receptionist  
- Rest room  
- Storage  

 Spa & Sauna  
- Receptionist  
- Lounge  
- R. Treatment  
- R. Sauna  
- R. Pijat  
- Jacuzzi room  
- Rest room  
- R. Pegawai  
- Storage  

 Swimming 
pool  

- Kolam renang  
- Area duduk  
- Pool bar  
- Receptionist  
- Rest room  

 Natural 
Hotspring pool 
wanita dan 
pria 

- Area duduk  
- Pool bar  
- Receptionist  
- Rest room  

 horse ride  
- stand sewa kuda 
 

Karyawan  
 

 
 Melayani tamu  

 

Kegiatan check-in 
dan check-out  
 

Tamu  
 

 
 Masuk 

 Mencari 
informasi 

 Memesan 
kamar  

 Transaksi  

 Menunggu dan 
bersantai  

 Buang air  
 

 
 Lobby  

- Front Office  
- Reception Area  
- Lounge  
- ATM Area  
- Bar  
- Toilet  
- Ruang ibadah  
 

Karyawan  
 

 
 Menerima 
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tamu  

 Melayani tamu 

 Memberikan 
informasi  

 Transaksi  
 

Kegiatan Pelayanan 
Khusus  
 

Tamu  
 

 
 Menggunakan 

layanan khusus 

 Transaksi  
 

 
 Souvenir Shop  

- R. Pajang  
- Kasir  
- Storage  

 Butik  
- R. Panjang  
- Kasir  

 
- Changing room  
- Storage  

 Money 
Changer  

- Kasir  
- Storage  

 Travel and Tour  
- Receptionist  
- Ruang tunggu  
- Back Office  

 Drugstore  
- Toko  
- Kasir  
- Storage  
 

Karyawan  
 

 
 Melayani tamu  

 Transaksi  
 

Kegiatan Parkir 
Kendaraan  

 

Tamu  
 

 
 Parkir  

 

 
 Ruang parkir 

tamu  
- Motor  
- Mobil  
- Bus  

 Ruang parkir 
pekerja  

- Motor  
- Mobil  

 Parking posts  
 

Karyawan  
 

 
 Parkir  

 

Kegiatan Service  
 

Kegiatan pelayanan 
restoran  
 

Karyawan  
 

 
 Mengurusi 

segala urusan 

 
 Dapur Utama  

- R. Persiapan (dapur 



                                                                                                     Hotel Resort and Spa di kawasan wisata Berastagi  

69 
 

food and 
beverage  

 Memasak  
 

bersih/pantry)  
- R. Pengolahan (dapur 
kotor)  
- Gudang kering  
- Gudang dingin  
- Gudang sayuran  
- Gudang minuman  
- R. Administrasi (Chef)  
- R. Pencucian  
- R. Peralatan dan 
perlengkapan dapur  
- R. Penyimpanan bahan 
bakar dapur  
- Toilet  
 

Kegiatan 
Pengelolaan Hotel  
 

Pengelola  
 

 
 Mengelola 

hotel  

 Rapat  

 Menunggu  

 Mengobrol  

 Buang air  
 

 

 
 R. Kerja  

- General Manager  
- Vice General Manager  
- Assitance General  

 
Manager  
- Housekeeping 
Manager  
- Food and Beverage 
Manager  
- Accounting Manager  
- Personeel Manager  
- Engineering Manager  
- Minor Manager  
- Purchasing Manager  
- Sales Manager  
- Staff  

 Lobby  

 R. Tamu/R. 
Tunggu  

 R. Rapat  

 Pantry  

 R. Makan  

 Toilet 
 

Kegiatan 
Housekeeping  
 

Pekerja  
 

 
 Mengatur, 

merawat, serta 
memelihara 
barang 
inventaris hotel  

 
 R. Uniform  

 R. Laundry  

 Room boy  

 Linen  

 R. Jahit  
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  Lost and found 
room  

 
 

Kegiatan 
Operasional  
 

Pekerja  
 

 
 Menyiapkan 

barang dan 
bahan  

 Menyimpan 
peralatan dan 
perlengkapan  

 Kegiatan 
mekanikal 
elektrikal  

 Penerimaan 
barang dan 
bahan pasokan  

 Melakukan 
kegiatan 
pendukung 
(kebutuhan 
pekerja)  

 

 
 Gudang 

peralatan dan 
perlengkapan  

 Gudang barang 
bekas  

 Gudang botol 
kosong  

 Gudang ME  

 R. Genset  
- R. Panel listrik  
- R. Travo  
- R. Pompa  
- R. AC  
- R. AHU  
- R. Kontrol  
- R. PABX  
- R. Sampah  
- R. Bengkel Kerja  
- Storage  

 Loadingdock/rec
eiving area  

 Gudang 
penerima  

 R. Karyawan  
- R. Istirahat karyawan  
- R. Locker karyawan  
- R. Makan karyawan  
- R. Training  
- Dapur  
- R. Ibadah  
- Kamar mandi/WC  
 

 
Kegiatan Keamanan 
hotel  
 

Karyawan  
 

 
 Menjaga 

keamanan 
lingkungan 
hotel  

 

 
 R. Kontrol 

Keamanan  

 Security posts  

 

Sumber : Analisa Pribadi 
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4.3 Pendekatan Kapasitas 
4.3.1 Pendekatan Jumlah Tempat Tidur Hotel Resort and Spa 

Hotel Resort and Spa di Kawasan Wisata lausidebuk-debuk Berastagi ini 
merupakan fasilitas menginap yang sekaligus menawarkan fasilitas health spa dan 
rekreasi. 

Maka dari itu, kapasitas jumlah tempat tidur hotel resort  dapat dihitung 
menggunakan standar berdasarkan data terakhir mengenai kondisi wisatawan dan 
perhotelan di Kota Berastagi. Selain itu, kapasitas juga dapat dihitung berdasarkan 
studi banding pada proyeksi sejenis yaitu hotel resort dan resort and spa. 

a) Melalui Data Kondisi Perkembangan Pariwisata dan Perhotelan Hotel 
Bintang di Kabupaten aro 

Jumlah unit dan jumlah pengunjung yang menginap di hotel 

bintang pada 10 tahun mendatang (tahun 2025) dapat dihitung dari 

tahun terakhir data (tahun 2015) dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

Dimana       : 

Pn = proyeksi jumlah pada tahun ke-n 

Po = jumlah pada tahun awal = 10 Unit 

x = angka pertumbuhan jumlah dari tahun ke tahun 0,21 

n = selisih tahun n dengan tahun awal 

 Jumlah Unit Hotel Bintang 

P2025 = P2015  (1 + x)11
 

=  10 (1 + 0,21)
11

 

= 81.4027 ≈ 81 unit 

Jadi, jumlah hotel bintang di Kabupaten Karo pada tahun 2025 adalah 

sekitar 81 unit. 

Dari hasil perhitungan di atas, maka dapat diperkirakan bahwa 

penambahan jumlah hotel bintang yang terjadi dari tahun 2015-2025 

di Kabupaten Karo sebanyak : 81 – 10 hotel = 71 Hotel. 

 Jumlah Tamu yang Menginap di hotel Bintang  

P2025 = P2015  (1 + x)¹¹
 

=  130.850 (1 + 0,01)
¹¹

 

=  145.985.20 orang  

Jadi, jumlah tamu yang menginap di hotel bintang di Berastagi 

Kabupaten Karo  pada tahun 2025 adalah sekitar 145.985.20 orang. 

Berdasarkan data dan hasil perhitungan yang telah didapat, maka 

dengan menggunakan pendekatan Fred Lawson dalam buku  Hotel  &  

Resort  :  Planning  Design  Refurbishment  (1995)  didapat kebutuhan 

Pn  = Po  (1 + x)n
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tempat tidur untuk menfasilitasi wisatawan di hotel resort pada 10 tahun 

mendatang (tahun 2025) dengan rumus : 

Bn = Gn x St / Pt x Of  

Rn = Bn / Df 

Dengan :  

Bn = jumlah tempat tidur  

Gn = jumlah tamu  

St = rata-rata lama menginap 

Pt = periode operasi yaitu 365 hari sepanjang tahun  

Of = tingkat hunian kamar (occupancy rate)  

Rn = jumlah kamar  

Df = double occupancy factor (1,3) 

Sehingga :  

Bn = 145.985.20 x 1,3 /  365 x 15,08 % 

      = 189.780,76 / 55.042 

      = 3.947,92 beds 

Maka di dapat jumlah kamar:  

Rn = 3.447,92 / 1,3 

      = 2.652,24 ≈ 2.652 Kamar 

Dari hasil perhitungan di atas, maka dapat diperkirakan jumlah 

kamar yang belum terpenuhi di Kabupaten Karo sebesar (2.652 – 848) 

kamar = 1.804 kamar. Dengan Jumlah tempat tidur sebanyak 

(3.447,92 – 1519 ) = 2.428 tempat tidur. 

b) Melalui data studi banding 
Melihat satuan tempat tidur (bed) digunakan untuk satu orang saja 

(atau berupa single bed), jika menggunakan double bed berarti terhitung 2 

(dua) orang. 

 

Jumlah tempat tidur di Susan Spa & Resort : 

 Superior – 6 unit x 2 orang = 12 orang 

 Deluxe – 6 unit x 2 orang = 12 orang 
Suite 

 Prince Suite – 2 unit x 2 orang = 4 orang 

 Princess Suite – 1 unit x 2 orang = 2 orang 

 Aurora Suite – 1 unit x 2 orang = 2 orang 

 Grand Suite – 1 unit x 2 orang = 2 orang 

 Guest House – 1 unit x 4 orang = 4 orang 

 Family Room – 2 unit  x 4 orang                                 =8 orang 

 Petrus – 1 unit x 4 orang = 4 orang 

 Debora – 1 unit x 6 orang  = 6 orang  
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Jumlah = 56 orang / beds 

 

Jumlah tempat tidur di Ciater Spa and resort  : 

 President suite - 2 unit x 2 orang = 4  orang 

 Executive Suite - 2 unit x 2 orang = 4 orang 

 Pain Hill Suite - 15 unit x 2 orang = 30 orang 

 Familly  Suite - 10 unit x 4 orang = 40 orang 

 Pin Hill Deluxe - 5 unit x 2 orang  = 10 orang  

 Flat Duluxe - 1 unit x 6 orang                                      = 6 orang  

 Superior- 5 unit x 4 orang                                           = 10 orang 

Jumlah = 114 orang /beds 

Jumlah tempat tidur di Hotel Resort Sinabung Berastagi: 

 Superior Room  30 unit x 2 orang = 60 orang 

 deluxe Room  30 unit x 2 orang = 60 orang 

 superior Cottage Room  4 unit x 4 orang  = 16 orang  

 Deluxe Cottage 2 unit x 4 orang                               = 8 orang 

 Familly Room 2 unit x 6 orang                                  = 12 orang  

Jumlah                                                              = 158 orang/beds      

                                                       Rata-rata jumlah tempat tidur studi banding = 56 +114+158 / 3 

                                                     = 109  tempat tidur     

c) Kesimpulan 

Untuk mendapatkan jumlah tempat tidur yang ideal, kedua cara 

perhitungan diatas yang masih menggunakan pendekatan asumsi perlu 

disimpulkan. Maka, kapasitas jumlah tempat tidur pada Hotel Resort and 

spa akan diambil dari rata – rata perhitungan dari kedua cara tersebut : 

 

Tabel 4. 4 Persentase Kamar Resort Hotel Studi banding berdasarkan Kapasitas Kamar 

 

No Hotel Kapasitas 

Kamar 

Jumlah 

Kamar 

Jumlah 

Kamar 

Total 

Persentase 

1 Susan Spa and Resort 

Bandungan 

 2 orang 

 4 orang 

 6 orang 

 17 

  4 

  1 

     22 

 

 77 % 

 18 % 

 4 % 

2 Ciater Spa and Resort  2 orang  

 4  orang  

 6  orang  

  24 

  15 

   1 

40   60 % 

 20 % 

 2.5 % 
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3 Sinabung Hotel Resort   2 orang 

 4 orang 

 6 orang  

 60 

 6 

 2 

     68  88% 

 8.8% 

 2.9 % 

Rata-Rata  2 orang 

 4 orang 

 4+ 

orang 

  96 

  30 

  3 

129  

Sumber : Analisa Pribadi 

Rata-rata hasil Studi Banding: 

  Villa/kamar 2 orang = (77%+60%+88%)/3 = 75 %  

  Villa/kamar 4 orang = (18%+20%+8%)/3 = 15 %  

  Villa/kamar 4+orang = (4%+2.5%+2.9%)3 =2.6%  

 

Kesimpulan: 
Maka, pembagian jumlah kamar yang disediakan dalam perancangan Hotel Resort and Spa di Berastagi 

ini adalah: 
a. Kamar untuk 2 orang = 75 % x 109 beds 

 
= 81.75 beds ≈ 82 beds 

= 41 Kamar 
b. Kamar untuk 4 orang = 15% x 109 beds 

 
= 16.35beds ≈ 16  𝑏𝑒𝑑𝑠 

= 8  kamar  
       c. kamar  untuk 4+ orang = 2.6% x 109 beds 

 
=2.18 beds ≈ 2 beds 

= 1 kamar 
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a) Pendekatan Tipe Kamar 
Pendekatan dilakukan dengan cara melihat pola berulang pada 2 resort hotel 

yang menjadi studi preseden. Berikut tabel perbandingan studi preseden. 

 

Tabel 4. 5 Tipe Kamar Hotel Studi banding 
 

Susan Spa Resort Ciater spa and resort Sinabung Hotel 

Resort 

 Superior Room 

 Deluxe Room 

 Suite Room 

 Grand Suite Room 

 Family Room 

 Guest House 

 President suite 

 Executive Suite 

 Pain Hill Suite 

 Familly  Suite 

 Pin Hill Deluxe 

 Flat Duluxe 

 Superior 

 Superior Room 

 Deluxe Room  

 Superior Cottage 

 Deluxe Cottage 

 Familly Villa 
 

Sumber : Analisa Pribadi 
 

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa minimal ruang yang 

direncanaka pada Hotel Resort and Spa di Berastagi adalah superior room, 

deluxe room, suite room, dan family room  dengan rincian sebagai berikut: 

 Superior room  = 25 Unit 

 Deluxe room/villa = 16 unit 

 Family villa   = 8 unit 

 Royal suite villa = 1 unit 
 

 Pendekatan Jumlah Karyawan 
Pendekatan dilakukan mengikuti Surat Keputusan Dirjen Pariwisata No. 

14/U/II/88, rasio perbandingan antara jumlah unit direncanakan dengan karyawan 

yang melayani adalah 1:1.6, dapat diartikan bahwa 1 kamar dilayani oleh 1.6 karyawan, 

termasuk pelayanan makan. Berikut perhitungannya  : 1.6 x 50 = 80 karyawan. 

Sehingga 96 karyawan merupakan jumlah yang dibutuhkan resort hotel yang 

direncanakan. 

Tabel 4. 6 Perhitungan Distribusi Pekerja 
 

No.  Distribusi Kerja  Persentase  Jumlah  

1  Front Office Dept.  7% x 80  5 

2  Housekeeping Dept.  30.6% x 80  24 

3  Food and BeverageDept.  23.6% x 80  18 

4  Accounting Dept.  3.1% x 80  2   

5  Personeel Dept.  3.1% x 80  2  

6  Engineering Dept.  10% x 80  8 

7  Security Dept.  7.5% x 80  6  

8  Minor Dept.  3.1% x 80  2  



                                                                                                     Hotel Resort and Spa di kawasan wisata Berastagi  

76 
 

9  Purchasing Dept.  3.1% x 80  2  

10  Pekerja “Health Spa”  8.3% x 80  6  

11  General Manager  1  2  

Sales Dept.  3  

Jumlah  80 
Sumber : Analisa Pribadi 
 

3. Pendekatan Jumlah Ruang Parkir  
a) Parkir Tamu Menginap (Kegiatan Privat)  

 Perhitungan parkir mobil  
 Asumsi 1 mobil = 2 orang 

                             = jumlah tempat tidur x 75 % / 2  = 100  x 75 % / 2  = 37 mobil 

 
 Perhitungan parkir motor  

 Asumsi menggunakan standar ukuran motor besar  

 Asumsi 1 motor = 2 orang  
                             = jumlah tempat tidur x 25 % / 2  = 100  x 25 % / 2  = 12 motor 
 

b) Parkir Tamu Tidak Menginap (Kegiatan Publik)  
 Perhitungan Parkir Mobil  

 Asumsi 1 mobil = 4 orang  
= 50 % kapasitas ruang publik x 75 % / 4 = 500 x 50 % / 4  = 62 mobil 

 

 Perhitungan Parkir Mobil  
 Asumsi 1 motor = 2 orang  

= 50 % kapasitas ruang public  x 25 % / 2  = 500 x 20% / 2 = 50 motor 

 

 Perhitungan Parkir Bus  

 Asumsi 1 bus = 59 orang  
= 50 % kapasitas ruang publik x 30 %  / 59 = 500 x 20%  / 59 = 3 bus 

 
c) Parkir Pekerja (Kegiatan Service)  

 Perhitungan Parkir Mobil  

 Asumsi 1 mobil = 1 orang  

 Asumsi pengguna mobil : General Manager, Vice GM, Ass. GM, Kepala Departemen 
dengan total 13 orang = 13 mobil  

 Ditambah 1 (mobil kantor) + 3 (akomodasi hotel) + 1 (parkir tamu) = 5 mobil  

 Total adalah 13 + 5 = 18 mobil  
 

 Perhitungan Parkir Motor  

  Asumsi 1 motor = 1 orang  

  Asumsi pengguna motor 80  – 13 = 67 motor  
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4.3.2 Pendekatan Hubungan Ruang 
Kegiatan yang berlangsung di Resort Hotel and spa ini dibagi menjadi 3 

kelompok yakni, Kegiatan Privat, Kegiatan Publik dan Kegiatan Servis. Hubungan ruang 

brdasarkan aksesibilitas keruang kegiatan : 

 

 

Gambar 4. 5 Diagram Hubungan Ruang 
      Sumber : Analisa Pribadi 
 

1) Kegiatan Privat 

a) Kegiatan Menginap (1) 

2) Kegiatan Semi Privat 

a) Kegiatan Pengelola (2) 

3) Kegiatan Publik 

a) Kegiatan Check-in & Check Out (3) 

b) Kegiatan SPA Rekreasi dan Olahraga (4) 

c) Kegiatan Pertemuan (5) 

d) Kegiatan Makan dan Minum (6) 

e) Kegiatan Pelayanan Khusus (7) 

f) Kegiatan Parkir Kendaraan (8) 
4) Kegiatan Servis 

a) Kegiatan Pelayanan Restoran (9) 

b) Kegiatan Pengelolaan Hotel (10) 

c) Kegiatan House Keeping (11) 

d) Kegiatan Operasional (12) 

e) Kegiatan Keamanan Hotel (13) 
 

 Diagram Alur Kegiatan Pelaku : 

 Tamu Menginap 
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Gambar 4. 6 Diagram Alur Kegiatan Tamu menginap 
         Sumber : Analisa Pribadi 

 

 

 Tamu tidak Menginap 

                     
 

Gambar 4. 7 Diagram Alur Kegiatan Tamu tidak Menginap 
         Sumber : Analisa Pribadi 

 Pengelola 

                      

Gambar 4.8 Diagram Alur Kegiatan Pengelola 
         Sumber : Analisa Pribadi 
 

 Karyawan 

                  

Gambar 4.9 Diagram Alur Kegiatan Karyawan 
         Sumber : Analisa Pribadi 
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 Diagram akses setiap sub kegiatan ke giatan lain 

 Kegiatan Menginap 

                           

Gambar 4.10 Diagram Hubungan Ruang kegiatan Menginap 
          Sumber : Analisa Pribadi 

 

 Kegiatan Check In dan Check Out 

                                

Gambar 4.11 Diagram Hubungan Ruang kegiatan Check In dan Check Out 
          Sumber : Analisa Pribadi 

 Kegiatan Rekreasi dan Olahraga 

                           

Gambar 4.12 Diagram Hubungan Ruang kegiatan Rekreasi dan Olahraga 
          Sumber : Analisa Pribadi 

 Kegiatan Pertemuan 

                                         
 

 

Gambar 4.13 Diagram Hubungan Ruang kegiatan Pertemuan 
          Sumber : Analisa Pribadi 
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 Kegiatan Makan dan Minum 

       

Gambar 4.14 Diagram Hubungan Ruang kegiatan Makan dan Minum 
          Sumber : Analisa Pribadi 

 Kegiatan Pelayanan Khusus 

    
 

Gambar 4.15 Diagram Hubungan Ruang kegiatan Pelayanan Khusus 
          Sumber : Analisa Pribadi 
 

 Kegiatan Parkir Kendaraan 

 

Gambar 4.16 Diagram Hubungan Ruang kegiatan Parkir Kendaraan 
          Sumber : Analisa Pribadi 

 

 Kegiatan Pelayanan Restoran 

 

Gambar 4.17 Diagram Hubungan Ruang kegiatan Pelayanan Restoran 
Sumber : Analisa Pribadi 

 Kegiatan Pengelolaan Hotel 

 

Gambar 4.18 Diagram Hubungan Ruang kegiatan Pegelolaan Hotel 
          Sumber : Analisa Pribadi 
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 Kegiatan Housekeeping 

 

Gambar 4.19 Diagram Hubungan Ruang kegiatan Housekeeping 
          Sumber : Analisa Pribadi 

 Kegiatan Operasional 

 

Gambar 4.20 Diagram Hubungan Ruang kegiatan Operasional 
          Sumber : Analisa Pribadi 
 

 Kegiatan Keamanan 

      

Gambar 4.21 Diagram Hubungan Ruang kegiatan Keamanan 
          Sumber : Analisa Pribadi 

 

4.3.3 Pendekatan Besaran Ruang 
Pendekatan program ruang dilakukan dengan mengacu pada standar besaran 

ruang dan kapasitas dari ruang-ruang yang ada. Standar besaran ruang yang digunakan 

dalam perencanaan diperoleh dari beberapa sumber, sebagai berikut : 

 Data Arsitektur (DA)  

 Studi Banding (SB)  

 Hotel Planning and Design (HP)  

 Time Saver Standart’s for Building Types (TS)  

 Studi Analisa (AN), Asumsi (AS), Studi Ruang (SR)  

 Dimensi Manusia dan Ruang Interior (DM)  

 Surat Keputusan Dinas Pariwisata No. 14/U/II/1988 tentang Pelaksanaan 
Ketentuan Usaha dan Pengelolaan Hotel (SK)  
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4.3.4 Pendekatan Program Ruang 
Pendekatan program ruang dilakukan menentukan besaran ruang-ruang pada 

bangunan yang akan dirancang. Pendekatan dilakukan dengan menggunakan acuan 

standar yang sudah ada, studi preseden dengan metode induktif. Menghitung program 

ruang bangunan perlu diperhatikan prosentase kenyamanan untuk sirkulasi, yang akan 

dijelaskan pada tabel di bawah : 

 

Tabel 4.7  Prosentase Kenyamanan Sirkulasi 

 

No Prosentase Keterangan 

1. 5-10% Standar minimum 

2. 20% Kebutuhan keluasan sirkulasi 

3. 30% Kebutuhan kenyamanan fisik 

4. 40% Tuntutan kenyamanan psikologis 

5. 50% Tuntutan spesifik kegiatan 

6. 70-100% Keterkaitan dengan banyak kegiatan 

Sumber: Analisa Penulis, 2016 

Berikut ini adalah pendekatan ruang utama pada Hotel Resort and Spa di 

Berastagi. 

Tabel 4.8   Pendekatan Besaran Ruang  

No.  Kelompok 

Kegiatan/Ruang  
Standart Besaran  

Ruang  

Kapasitas  Jumlah  Sumber  Luas  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

KELOMPOK RUANG KEGIATAN PRIVAT 

1  

Standart Room  

Standart 

hotelbintang 4; min. 

24-26 m
2
  

2 orang  25 unit  PD  650 m
2
  

Sirkulasi 30 %    195 m
2
  

TOTAL    845 m
2
  

2  
Deluxe Villa  

Standart  

hotelbintang  4; 

min. 48-52 m
2
  

2 orang  16 unit  PD  832 m
2
  

Sirkulasi 30 %    2 49m
2
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TOTAL    1.081 m
2
  

3  

Family Villa  

Ruang tidur :  

24 m² / 2 orang  

4 orang  

2 unit  DA  48 m²  

Living room :  

12 m²  
1 unit  DA  12 m²  

Pantry + mini bar:  

3,75 m²  
1 unit  DA  3,75 m²  

Kamar mandi/WC  :  

10 m²  
2 unit  DA  20 m²  

Terrace: 12 m²  1 unit  AS  12 m²  

Sub Total    95,75 m²  

Sirkulasi 30 %    28,73 m²  

Total per unit    124,48 m²  

TOTAL (8unit)    995.84 m²  

4  

Royal Suite Villa  

Ruang tidur :  

24 m² / 2 orang  

6 orang  

3 unit  DA  72 m²  

Living room :  

12 m²  
1 unit  DA  12 m²  

Lounge :  

1,2 m² / orang  
1 unit  DA  9,6 m²  

Private pool : 

25 m² 
1 unit 

SB 

AN 
25 m² 

 

Pantry + mini bar:  

3,75 m²  
1 unit  DA  3,75 m²  

Dapur :  

12 m²  
1 unit  DA  12 m²  

Kamar mandi/WC :  

10 m²  
3 unit  DA  30 m²  

Sub Total  164.35 m²  

Sirkulasi 30 %  49,305 m²  

TOTAL (1 unit)  213.65 m²  

TOTAL KELOMPOK KEGIATAN PRIVAT  2.290,49 m²  
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KELOMPOK RUANG KEGIATAN PUBLIK  

Kegiatan Pertemuan  

1  

Convention Hall  

Ruang pertemuan :  

2,5 m² / orang  
200 orang  1 unit  HP  500 m

2
  

Lobby : 0,9 m² / orang  100 orang  1 unit  DA  90 m
2
  

Lounge :  

1,5 m² / orang  
10 orang  1 unit  TS  15 m

2
  

Ruang persiapan:  

1,5 – 2 m² / orang  
10 orang  1 unit  DA  20 m

2
  

Gudang :  

0,5 m² / kursi  
200 kursi  1 unit  DA  100 m

2
  

Ruang operator :  

15 m² / unit  
  1 unit  

AN  

SR  
15 m

2
  

Toilet :  

3 m² /  unit  
4 orang  

Pria : 2 unit  

Wanita :2 

unit  

DA  

NA  
12 m

2
  

Pre function : 

30 % x function   

room  

    TS  150 m
2
  

Sub Total  902 m
2
  

Sirkulasi 30 %  270 m
2
  

TOTAL  1.172 m
2
  

2  
Meeting Room  

Ruang rapat :  

2,5 m² / orang  
30 orang  1 unit  HP  75 m²  

Gudang :  

0,5 m² / kursi   
30 kursi  1 unit  DA  15 m²  

Toilet :  

3 m² /  unit  
2 orang  

Pria : 1 unit 

Wanita : 1 

unit  
DA  6 m²  

Pre meeting : 

30 % x meeting 

room  
    TS  28,8 m²  

Sub Total  124,8 m²  
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Sirkulasi 30 %  37,44 m²  

TOTAL  162,24 m²  

Jumlah Keseluruhan  1.334,24 m²  

 Kegiatan Makan dan Minum  

1  

Restaurant  

R. Makan :  

1,2 – 2 m² / orang   
200 orang  1 unit  DA  400 m²  

Dapur :  

15 % ruang makan  
  1 unit  

DA  

AN  

SR  

60 m²  

Pantry :  

12 m²  
  1 unit  

AN  

SR  
12 m²  

Washing area :  

15 m²  
  1 unit  DA  15 m²  

Storage :  

10 % ruang makan  
  1 unit  

DA  

AN  

SR  

40 m²  

Kasir :  

1,5 m² / unit  
1 orang  1 unit  DA  1,5 m²  

Wastafel :  

1 m² / orang  
4 orang  1 unit  

AN  

SR  
4 m²  

Toilet :  

3 m² / unit  
4 orang  

Pria : 2 unit 

Wanita : 2 

unit  

DA  

AN  
12 m²  

Sub Total   544,5 m²  

Sirkulasi 30 %   163,35 m²  

TOTAL   707,85 m²  

2  Cafe  

Lounge :  

1,5 m² / orang  
50 orang  1 unit  TS  75 m²  

Pantry :  

15 % café  
  1 unit  

DA  

AN  

SR  

11,25 m²  

Storage :  

10 % café  
  1 unit  

DA  

AN  

SR  

7,5 m²  
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Kasir :  

1,5 m² / unit  
1 orang  1 unit  DA  1,5 m²  

Sub Total   95,25 m²  

Sirkulasi 30 %   28,58 m²  

TOTAL   123,83 m²  

3  

Bar  

Ruang pengunjung :  

1,75 m² / orang  
50 orang  1 unit  TS  87,5 m²  

Bar Lounge :  

20 – 30 % bar  
  1 unit  HP  29,7 m²  

Ruang bartender:  

5 m² / orang  
2 orang  1 unit  DA  10 m²  

Kasir :  

1,5 m²/ unit  
1 orang  1 unit  DA  1,5 m²  

Sub Total   128,7 m²  

Sirkulasi 30 %   38,61 m²  

TOTAL   167,31 m²  

 Jumlah Keseluruhan  998,99 m²  

 

 Kegiatan Rekreasi dan Olahraga   

1  

Taman  

Saung/Gazebo area  

:  

0,6 m² / orang  

40 orang  
1 unit : 

10 saung  
DA  24 m²  

Jogging Track        1.500 m
2
  

Children 

playground : 

1,5 m² / orang  
25 orang  1 unit  

AS  

AN  

SR  

37,5 m²  

Sub Total    61,5 m²  

Sirkulasi 100 %    61.5 m²  

TOTAL    3.123 m²  

2  Fitness Center  
Ruang fitness :  

4,7 m² / alat  
20 orang  1 unit  HP  94 m²  
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Receptionist :  

1,5 m² / orang  
2 orang  1 unit  DA  3 m²  

Rest room :  

-Toilet :  

3 m² / unit x 2 pria 

dan 2 wanita -

Shower :  

1 m² / orang  

-Locker  

1,2 – 2 m² / orang  

Pria : 5 orang 

Wanita : 5 

orang  
1 unit  

DA  

AN  
34 m²  

Storage :  

5 % ruang fitness  
  1 unit  HP  4,7 m²  

Sub Total    135,7 m²  

Sirkulasi 30 %    40,71 m²  

TOTAL    176,41 m²  

3  Spa  

Receptionist :  

1,5 m² / orang  
3 orang  1 unit  DA  4,5 m²  

Lounge :  

1,5 m² / orang  
20 orang  1 unit  TS  30 m²  

Ruang treatment:  

1,9 m² / orang  

Pria : 10 orang 

Wanita : 10 

orang  
1 unit  HP  38 m²  

Ruang sauna :  

1,9 m² / orang  

Pria : 10 orang 

Wanita : 10 

orang  
1 unit  HP  38 m²  

Ruang pijat :  

6 m² / orang  

Pria : 5 orang 

Wanita : 5 

orang  
1 unit  DA  60 m²  

Jacuzzi room :  

4 m² / orang  

Pria : 5 orang 

Wanita : 5 

orang  
1 unit  DA  40 m²  

Rest room :  

-Toilet :  

3 m² / unit x 2 pria 

dan 2 wanita -

Shower :  

1 m² / orang  
-Locker  

Pria : 5 orang 

Wanita : 5 

orang  
1 unit  

DA  

AN  
34 m²  
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1,2 – 2 m² / orang  

  Ruang pegawai :  
5 m² / orang  

20 orang  
 

1 unit  
 

DA  
 

100 m²  
 

  Storage :  
5 % ruang spa & 

sauna  

 
1 unit  

 
HP  

 

8,8 m²  
 

 Sub Total  
 

322,7 m²  
 

 Sirkulasi 30 %  
 

96,81 m²  
 

 TOTAL  
 

419,51 m²  
 

4 Swimming pool  

 

Kolam renang :  
Dewasa : 200 m²  
Anak : 50 m²  

 

1 unit 
kolam 
renang 
dewasa  
1 unit 

kolama 
anak  

AN  
AS  
SR  

250 m²  
 

  Area duduk :  
1,5 m² / orang  

20 orang  
 

1 unit  
 

DA  
 

30 m²  
 

  Pool bar :  
9 m² / orang  

10 orang  
 

1 unit  
 

DA  
 

90 m²  
 

  Receptionist :  
1,5 m² / orang  

2 orang  
 

1 unit  
 

DA  
 

3 m²  
 

  Rest room :  
-Toilet :  
3 m² / unit x 2 pria 
dan 2 wanita  
-Shower :  
1 m² / orang  
-Locker  
1,2 – 2 m² / orang  

Pria : 5 orang  
Wanita : 5 

orang  

1 unit  
 

DA  
AN  

34 m²  
 

 Hot spring pool Hot spring pool : 
Wanita : 100 m² 
Pria : 100 m² 

 

1 unit 
kolam 
renang 
wanita  
1 unit 
kolam 

pria 

AN  
AS  
SR 

200 m²  
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  Area duduk :  
1,5 m² / orang 

20 orang  
 

1 unit DA 
30 m²  

 

  Receptionist :  
1,5 m² / orang 

2 orang  
 

1 unit  
 

DA 3 m 

  Rest room :  
-Toilet :  
3 m² / unit x 2 pria 
dan 2 wanita  
-Shower :  
1 m² / orang  
-Locker  
1,2 – 2 m² / orang 

Pria : 5 orang  
Wanita : 5 
orang 

1 unit DA 
34 m²  

 

 Sub Total  674 m²  
 

 Sirkulasi 30 % 202,2 m²  
 

 TOTAL 876,2 m²  
 

5 horseTouring  

 

Kandang kuda (10 
kuda) 
1 kandang kuda : 3 
m x 2 m  
Penambat kuda :  
Lantai 2mx 2.5m 
Tinggi tiang: 1.5 m 
Tinggi pagar 80 cm  
Stand penunggang 
kuda  

 1 unit  
  

 200 m² 

  

  

 Sirkulasi 30 % 
60 m² 

 TOTAL 
260 m² 

 Jumlah Keseluruhan  1.732,12 

m²  

 Kegiatan Check-in dan Check-out  

1  Lobby  

Lobby : 1,8 m² / 

kamar atau minimal  

100 m²  

50 kamar /  

villa  
1 unit  

DA  

SK  
100 m²  

Front Office :  

0,3 m² / kamar  

50 kamar /  

villa  
1 unit  SK  15 m²  

Reception area :  

0,09 m² / kamar  

50 kamar /  

villa  
1 unit  TS  4,5 m²  
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Lounge : 0.56 m² / 

kamar  

50 kamar /  

villa  
1 unit  TS  28 m²  

ATM area :  

1,5 m² / unit  
1 orang  4 unit  

DA  

TS  

AS  

6 m²  

Bar : 3,75 m²  

  
2 orang  1 unit  DA  3,75 m²   

Toilet :  

3 m² /  unit  
4 orang  

Pria : 2 unit 

Wanita : 2 

unit  
DA  12 m²  

Ruang ibadah 

(mushola) : 

1,2 m² / orang 

T. wudhu :  

1 m² / orang  

-2 pria  

-2 wanita  

  

10 orang  1 unit  

DA  

AS  

AN  

16 m²  

Sub Total   185,25 m²  

Sirkulasi 30 %   55,575m²  

TOTAL   240,852 

m²  

 Jumlah Keseluruhan  240,852 

m²  

 Kegiatan Pelayanan Khusus  

1  

Souvenir Shop  

Ruang pajang : 0,3 

m² x jumlah kamar  
50  kamar /  

villa  
1 unit  TS  15 m²  

Kasir :  

1,5 m² / orang  
1 orang  1 unit  DA  1,5 m²  

Storage :  

6 m²  
  1 unit  

DA  

AN  

AS  

6 m²  

Sub Total   22,5 m²  

Sirkulasi 30 %   6,75 m²  

TOTAL   29,25 m²  
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2  Butik  

Ruang pajang : 0,6 

m² x jumlah kamar  

50  kamar /  

villa  
1 unit  TS  30 m²  

Kasir :  

1,5 m² / orang  
2 orang  1 unit  DA  3 m²  

Changing room :  

2 m² / unit  
1 orang  2 unit  

AS 

AN  
4 m²  

  
Storage :  

6 m²  
  1 unit  

DA  

AN  

AS  

6 m²  

Sub Total   70 m²  

Sirkulasi 30 %   21 m²  

TOTAL   91 m²  

3  

Money Changer  

Kasir : 0,2 m² x 

jumlah kamar  
50 kamar /  

villa  
1 unit  TS  10 m²  

Storage :  

1,5 m²  
  1 unit  

AN  

AS  
2,25 m²  

Sub Total   12,25 m²  

Sirkulasi 30 %   3,675 m²  

TOTAL   15,925 m²  

4  

Travel and Tour  

Receptionist/ 

customer service :  

2 m
2
 / orang  

3 orang  1 unit  DA  6 m
2
  

Ruang tunggu : 0,6 

m
2
 /orang  

10 orang  1 unit  DA  6 m
2
  

Back Office : 2 m
2
  4 orang  1 unit  

DA  

TS  
8 m

2
  

Sub Total   20 m
2
  

Sirkulasi 30 %   6 m
2
  

TOTAL   26 m
2
  

5  Drugstore  

Toko : 0,2 m² x 

jumlah kamar  

50  kamar /  

villa  
1 unit  TS  10 m²  

Kasir :  

1,5 m² / orang  
1 orang  1 unit  DA  1,5 m²  
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Storage :  

4 m²  
  1 unit  

AS 

AN  
4 m²  

Sub Total   15,5 m²  

Sirkulasi 30 %   4,65 m²  

TOTAL   20,15 m²  

 Jumlah Keseluruhan  156,325 

m²  

 Kegiatan Parkir Kendaraan  

1  

Ruang parkir 

tamu menginap  

Motor :  

2 m² / motor  

  

  12 unit  

DA  

AS  

AN  

24 m²  

Mobil :  

(2,5 x 5) m² / mobil  
  37 unit  

DA  

AS  

AN  

462,5 m²  

Sub Total   486,5 m²  

Sirkulasi 100 %   486,5 m²  

TOTAL   973 m²  

2  
Ruang parkir 

tamu tidak 

menginap  

Motor :  

2 m² / motor  
  50 unit  

DA  

AS  

AN  

100 m²  

Mobil :  

(2,5 x 5) m² / mobil  
  62 unit  

DA  

AS  
775 m²  

     AN   

Bus :  

(3,5 x 13) m² / bus  
  3 unit  

DA  

AS  

AN  

136,5 m²  

Sub Total  1.011,5 

m²  

Sirkulasi 100 %  1.011,5 

m²  

TOTAL  2.023 m²  

3  
Ruang parkir 

pekerja  

Motor :  

2 m² / motor  
  67 unit  

DA  

AS  

AN  

134 m²  
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Mobil :  

(2,5 x 5) m² / mobil  
  18 unit  

DA  

AS  

AN  

225 m²  

Sub Total  359 m²  

Sirkulasi 100 %  359 m²  

TOTAL  718 m²  

4  

Parking posts  3 m²  1 orang  3 unit  
AN  

AS  
9 m²  

Sub Total  9 m²  

Sirkulasi 30 %  2,7 m²  

TOTAL  11,7 m²  

Jumlah Keseluruhan  3.725,7 

m²  

JUMLAH KELOMPOK RUANG KEGIATAN PUBLIK  8.188,227 

m²  

KELOMPOK KEGIATAN SERVICE  

Kegiatan Pelayanan Restoran  

1  Ruang kerja  

Ruang presiapan  

(dapur 

bersih/pantry :  

Dapur:  

0,9 m² x jumlah 

kamar  

43 kamar /  

villa  
1 unit  HP  40,5 m²  

R. pengelolaan 

(dapur kotor) : 40 

– 60 % luas 

seluruh ruang 

makan  

  1 unit  PD  200 m²  

Gudang kering : 

0,2 m² x luas dapur 

utama  
  1 unit  SK  48,1 m²  

Gudang dingin : 

0,25 m² x luas dapur 

utama  
  1 unit  SK  60,12 m²  
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Gudang sayuran: 

0,25 m² x luas dapur 

utama  
  1 unit  SK  60,12 m²  

Gudang minuman : 

0,2 m² x jumlah 

kamar  

50  kamar /  

villa  
1 unit  SK  10m²  

 

 

  Ruang administrasi 

(Chef) :  

8 m² / orang  

10 orang  1 unit  

AS  

AN  

SR  
80 m²  

Ruang pencucian:  

15 m²  
  1 unit  DA  15 m²  

Ruang peralatan dan 

perlengkapan 

dapur :  

0,3 – 0,5 m² x luas 

dapur utama  

  1 unit  HP  96,2 m²  

Ruang penyimpanan 

bahan dapur dapur  

:  

0,25 m² x jumlah  

50 kamar /   

villa  
1 unit  SK  12,5 m²  

Toilet :  

3 m² / unit  
  2 unit  DA  6 m²  

Sub Total   628,54 m²  

Sirkulasi 30 %   188,562 

m²  

TOTAL   817,10 m²  

 Jumlah Keseluruhan  814,18 m²  

 Kegiatan Pengelola Hotel  

1  Ruang Kerja  

Ruang General 

Manager :  

15 m² / orang  

1 orang  1 unit  DA  15 m²  
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Ruang Vice General 

Manager :  

12 m² / orang  

1 orang  1 unit  DA  12 m²  

Ruang Assistance 

General Manager :  

9 m² / orang  

1 orang  1 unit  DA  9 m²  

Ruang 

Housekeeping 

Manager :  

10 m² / orang  

1 orang  1 unit  

AS  

AN  

SR  

10 m²  

Ruang Food an 

Beverage Manager  

:  

10 m² / orang  

1 orang  1 unit  

AS  

AN  

SR  

10 m²  

Ruang Accounting 

Manager :  

10 m² / orang  

1 orang  1 unit  

AS  

AN 

SR  
10 m²  

Ruang Personeel 

Manager :  

10 m² / orang  

1 orang  1 unit  

AS  

AN  

SR  
10 m²  

Ruang Engineering 

Manager :  

10 m² / orang  

1 orang  1 unit  

AS  

AN  

SR  
10 m²  

Ruang Minor  1 orang  1 unit  AS  10 m²  

  Manager :  

10 m² / orang  
  AN  

SR  
 

Ruang Purchasing 

Manager :  

10 m² / orang  

1 orang  1 unit  

AS  

AN  

SR  
10 m²  

Ruang Sales 

Manager :  

10 m² / orang  

1 orang  1 unit  

AS  

AN  

SR  
10 m²  

Ruang Staff :  

8 m² / orang  
8 orang  1 unit  

AS  

AN  

SR  

64 m²  
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Sub Total   180 m²  

Sirkulasi 30 %   54 m²  

TOTAL   234 m²  

2  Lobby  0,9 m² / orang  10 orang  1 unit  DA  9 m²  

3  
Ruang Tamu/  

Ruang Tunggu  
1,5 – 2 m² / orang  5 orang  1 unit  DA  10 m²  

4  Ruang Rapat  3 m² / orang  19 orang  1 unit  DA  57 m²  

5  Pantry  12 m²    1 unit  
AN  

AS  
12 m²  

6  Ruang Makan  1,2 – 2 m² / orang  25 orang  1 unit  DA  50 m²  

7  Toilet  3 m² / orang  4 orang  4 unit  DA  12 m²  

Sub Total   384 m²  

Sirkulasi 30 %   115,2 m²  

TOTAL   499,2 m²  

 Jumlah Keseluruhan  499,2 m²  

 Kegiatan Housekeeping  

1  
Ruang Uniform  0,125 m² x jumlah 

kamar  

50  kamar /  

villa  
1 unit  TS  6,25 m²  

2  
Ruang Laundry  0,63 m² x jumlah 

kamar  
50  kamar /  

villa  
1 unit  TS  31,5 m²  

3  
Room boy  0,5 m² x jumlah 

kamar  

50  kamar /  

villa  
1 unit  HP  25 m²  

4  
Linen  0,46 m² x jumlah 

kamar  
50  kamar /  

villa  
1 unit  TS  23 m²  

5  
Ruang jahit  

12 m²    1 unit  
AS 

AN  
12 m²  

6  
Lost and Found 

room  

0,10 m² x jumlah 

kamar  

50  kamar /  

villa  
1 unit  TS  5 m²  

Sub Total   102,75 m²  

Sirkulasi 30 %   30,825 m²  
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TOTAL   133,57 m²  

 Jumlah Keseluruhan  133,57 m²  

 Kegiatan Operasional Hotel  

1  
Gudang 

peralatan dan 

perlengkapan  

G. peralatan :  

0,2 m² x jumlah 

kamar  

G. perlengkapan:  

50 kamar /  

villa  
1 unit  

DA  

SK  
55 m²  

  0,9 m² x jumlah 

kamar  
    

2  
Gudang barang 

bekas  

0,3 m² x jumlah 

kamar  
50 kamar /  

villa  
 1 unit  

SK 

AS  
15 m²  

3  
Gudang botol 

kosong  
0,2 x jumlah kamar   

50 kamar /  

villa  
1 unit  SK  10 m²  

4  Gudang ME  

Ruang genset :  

20 m²  
  2 unit  TS  20 m²  

Ruang panel listrik :  

12 m²  
  1 unit  

DA  

AS  
12 m²  

Ruang travo :  

12 m²  
  1 unit  

DA  

AS  
12 m²  

Ruang pompa :  

20 m² / unit  
  1 unit  DA  20 m²  

Ruang AC :  

52 m²  
  1 unit  

DA  

AS  
52 m²  

Ruang AHU :  

12 – 15 m²  
  1 unit  

DA  

AS  
15 m²  

Ruang kontrol :  

30 m²  
  1 unit  TS  30 m²  

Ruang PABX :  

9 m²  
  1 unit  

AS 

AN  
9 m²  

Ruang sampah :  

6 m²  
  1 unit  

AS 

AN  
6 m²  

Ruang bengkel 

kerja :  

20 m²  

  1 unit  TS  20 m²  
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Storage :  

20 m²  
  1 unit  TS  20 m²  

Sub Total  296 m²  

Sirkulasi 30 %  88,8 m²  

TOTAL  384.8 m²  

5  

Loading 

dock/receiving 

area  
96 m² / truk  1 truk  1 unit  

AN  

SR  

SB  

96 m²  

6  
Gudang 

penerimaan  

0,3 m² x jumlah 

kamar  

43 kamar /  

villa  
1 unit  SK  13,5 m²  

7  Ruang karyawan  

Ruang istirahat 

karyawan : 0,6 

m² x 50 % 

jumlah karyawan  

59 orang  1 unit  SK  30 m²  

Ruang locker 

karyawan : 0,6 

m² x jumlah 

kamar  

43 kamar /  

villa  
1 unit  PD  27 m²  

Ruang makan 

karyawan : 0,9 

m² x 50 % 

jumlah karyawan  

50 orang  1 unit  HP  45 m²  

  Ruang training :  

80 m²  
  1 unit  

AN  

AS  
80 m²  

Dapur :  

15 % ruang makan  
  1 unit  

DA  

AN  

SR  

6,75 m²  

Ruang ibadah : 

1,2 m² / orang T. 

wudhu :  

1 m² / orang  

-2 pria  

-2 wanita  

6 orang  1 unit  

DA  

AS  

AN  

11,2 m²  

Kamar mandi/WC :  

3 m² / unit  
  

Pria : 2 unit 

Wanita : 2 

unit  
DA  12 m²  

Sub Total          321,45 m²  
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Sirkulasi 30 %          96,44 m²  

TOTAL          417,89 m²  

Sub Total  792,29 m²  

Sirkulasi 30 %  237,69 m²  

TOTAL  1.029,98 

m²  

Jumlah Keseluruhan  1.414,78 

m²  

Kegiatan Keamanan Hotel   

1  
Ruang kontrol 

keamanan  
50 m²    1 unit  DA  50 m²  

2  Security Posts  1,2 - 2 m² / orang  2 orang  3 unit  
SB 

AN  
12 m²  

Sub Total  62 m²  

Sirkulasi 30 %  18,6 m²  

TOTAL  80,6 m²  

Jumlah Keseluruhan  80,6m²  

TOTAL KELOMPOK RUANG KEGIATAN SERVIS  2.942,33 

m²  

TOTAL SELURUH KELOMPOK RUANG KEGIATAN  13.421,04 

m²  

 

Rekapitulasi besaran ruang, total: 

Tabel 4.9   Rekapitulasi Program Ruang 

 

NO KELOMPOK 
LUAS (M2) 

TERBANGUN 

1. KELOMPOK RUANG KEGIATAN HUNIAN 2.290,49 m² 

2. KELOMPOK RUANG KEGIATAN PUBLIK 8.188,227 m 

3. KELOMPOK RUANG KEGIATAN SERVICE 2.942,33 m² 

JUMLAH 13.421,04 m² 
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Sumber: Analisa Penulis 

 Kebutuhan luas seluruh ruang : ± 13.421,04 m² 

 Regulasi bangunan setempat  
KDB : 60 %  
KDH : min. 30 % 

 

4.3.5 Pendekatan Konsep Perancangan Hotel Resort and Spa 

1. Konsep Perancangan Hotel Resort and Spa di Berastagi 
Perancangan Hotel Resort and Spa di Berastagi menggunakan pendekatan arsitektur Neo- Vernakular 

yang dilandasi dengan konsep desain berkelanjutan, yakni meminimalisir dampak buruk bangunan 

terhadap lingkungan melalui desain bangunan yang dapat menjawab permasalahan dari iklim tropis, 

dengan menciptakan desain pasif pada bangunan dengan turut mempertimbangkan kelestarian 

lingkungan sekitar. Strategi dari bangunan pasif yaitu mengambil keuntungan langsung dari alam, 

khususnya matahari dan angin untuk mencapai kenyamanan hunian. Prinsip desain pasif yang utama 

adalah orientasi tapak bangun yang memposisikan bangunan sesuai jalur matahari, alam penanaman 

pohon atau pembuatan tritisan yang lebar. 

2. Konsep Perancangan Sistem Penghawaan 
Terdapat dua sistem penghawaan di dalam bangunan, yaitu penghawaan alami dengan 

menggunakan sistem silang pada bukaan-bukaan di dalam ruangan dan penghawaan 

buatan dengan menggunakan air conditioner (AC) split dan AC central.  

Berikut adalah penempatan penghawaan alami dan buatan pada hotel resort : 

 
Tabel 4.10 Sistem Penghawaan Pada Ruang  

 

KELOMPOK 

RUANG 

RUANG PENGHAWAN 

ALAMI 

PENGHAWAAN BUATAN 

AC SPLIT AC CENTRAL 

KEGIATAN 

UMUM 

- Plasa 
Penerima 

- Lobby 
- Front office 
- Lounge 
- Function 

rooms 

v 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

v 

v 

v 

v 

KEGIATAN 

HUNIAN 

- Superior room 
- Deluxe room 
- Family villa 
- Royal suite 

villa 

v 

v 

v 

v 

- 

v 

v 

v 

V 

- 

- 

- 
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KEGITAAN 

PENGELOLA 

Seluruh ruang 

pengelola 

- V - 

KEGIATAN 

SERVICE 

Seluruh ruang 

karyawan 

- v - 

Sumber: Analisa Pribadi 

 

 

4.3.6 Konsep Perancangan Sistem Pencahayaan 
Terdapat dua sistem pencahayaan di dalam bangunan, yaitu pencahayaan alami 

dengan memanfaatkan matahari langsung dan pencahayaan buatan dengan bantuan 

lampu. Pencahayaan buatan yang digunakan sebagai penerangan utama menggunakan 

flourescent lamp yang menimbulkan cahaya cool-white. Pada sudut tertentu, menggunakan 

jenis lampu downlight yang memberikan kesan eksotis dengan cahaya yang ditimbulkan 

adalah putih kekuningan dengan teknik sorot pada dinding. 

 

4.3.7 Konsep Perancangan Struktur dan Konstruksi Hotel Resort and spa 
Syarat utama sistem struktur pada sebuah bangunan antara lain : 

 Kuat terhadap gaya-gaya yang bekerja 

 Fleksibel  

 Stabil, dalam arti tidak bergeser dari tempat semula. 

Sistem struktur bangunan akan mempengaruhi bentuk bangunan, sehingga akan 

mempengaruhi penampilan bangunan tersebut. Ada beberapa persyaratan pokok struktur 

antara lain :  

 Keseimbangan, agar massa bangunan tidak bergerak 

 Kestabilan, agar bangunan tidak goyah akibat gaya luar dan punya daya tahan 

terhadap gangguan alam, misalnya gempa, angin, dan kebakaran. 

 Kekuatan, berhubungan dengan kesatuan seluruh struktur yang menerima beban. 

 Fungsional, agar sesuai dengan fungsinya yang didasarkan atas tuntutan besaran 

ruang, fleksibilitas terhadap penyusunan unit- unit hunian, pola sirkulasi, system 

utilitas, dan lain-lain. 

 Ekonomis, baik dalam pelaksanaan maupun pemeliharaan. 

 Estetika struktur dapat merupakan bagian integral dengan ekspresi arsitektur yang 

serasi dan logis. 
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 Sistem struktur pondasi pada Hotel Resort and Spa di Berastagi merupakan bangunan 

multi massa dengan kontur yang berbeda, maka peletakkan pondasi disesuaikan dengan 

lahan dengan sedikit melakukan cut and fill. Pondasi yang digunakan adalah pondasi batu 

kali dan pondasi footplate  dengan penyesuaian bahan dengan tanah sekitar. 

4.3.8 Pendekatan Sistem Utilitas Bangunan 

1. Perancangan Jaringan Jalan 
Jaringan jalan dibagi menjadi dua yaitu : 

- Jaringan jalan sekunder, yang berfungsi sebagai jalan penghubung dari  jalan 

utama ke tapak dan juga ke setiap blok peruntukan. 

- Jaringan jalan pedestrian, yang berfungsi sebagai jalur pejalan kaki yang 

menghubungkan antar fungsi kegiatan pada tapak, maupun kegiatan yang berada 

di sekelilingnya. 

2. Perancangan Jaringan Listrik 

Kebutuhan daya listrik kawasan akan dipenuhi dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) 

dan untuk jaringan sekunder menggunakan generator set. 

3. Perancangan Jaringan Telepon 

Sistem yang digunakan yaitu Sentral Telepon Otomat (STO) yang berfungsi sebagai 

sentral telepon, dalam suatu lokasi tertentu. STO ini akan mengatur penggilan 

masuk dan meneruskan panggilan ke nomor tujuannya, sehingga penggunanya 

dapat dengan mudah melakukan panggilan ke nomer tujuan, cukup dengan 

menekan  nomor tujuan (nomor extension). Pada Hotel Resort and Spa  sistem ini 

terdapat pada kamar-kamar sebagai fasilitas. 

4. Perancangan Jaringan Air Bersih 

Dalam perancangan Hotel Resort and Spa di Berastagi sistem distribusi air bersih 

yang dipilih adalah down feed system. Pemilihan tersebut didasari dengan 

pertimbangan bahwa sistem pemompaan air ke menara air kemudian 

didistribusikan ke bangunan dengan memanfaatkan gaya gravitasi merupakan 

sistem yang lebih efisien. Selain itu, sistem down feed lebih menghemat listrik, 

karena pompa tidak bekerja terus menerus melainkan air ditampung pada tangki 

penampungan air sebagai pasokan utama. Sumber dan sistem distribusi air bersih 

yang dibutuhkan berasal dari PDAM. Dan untuk air spa (belerang sendiri di alirkan 

langsung melalui pipa belerang yang ada di daerah kaki gunung sibayak. 
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5. Perancangan Jaringan Air Kotor 

Sistem pengelolaan air limbah pada Hotel Resort and Spa di Berastagi 

menggunakan sistem pembuangan secara langsung. Sistem pengelolaan 

disesuaikan dengan jenis limbah yang di hasilkan dan dilakukan secara individual, 

pemisahan saluran pembuangan limbah dilakukan degan saluran drainase. 

6. Perancangan Jaringan Drainase 

Sistem drainase utama diarahkan dengan sistem tertutup, yang nantinya berfungsi 

sebagai jalur pejalan kaki, lebar 1-2,5 m. Pada jalan lokal, diarahkan dengan sistem 

terbuka, serta dilengkapi dengan kawasan hijau dengan lebar 1 meter. 

7. Perancangan Jaringan Sampah 

Sistem pengelolaan sampah yang dilakukan dengan cara : 

- Pada akomodasi wisata maupun tempat-tempat wisata diharuskan untuk 

dilengkapi dengan tempat/kotak/tong pembuangan sampah sementara, untuk 

memudahkan pengangkutan; 

- Sampah dari tempat/kotak/tong pembuangan sampah sementara diangkut 

menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan metode gali timbun (sanitary 

landfill) 

8. Perancangan Sisttem Transportasi 

Berikut merupakan persyaratan anak tangga sebagai salah satu sistem transportasi 

pada Hotel Resort and Spa di Berastagi: 

- Lebar tangga minimal 120 cm setiap jalur 

- Lebar anak tangga minimal 30 cm. 

- Tinggi anak tangga 18 cm. 

- Terdapat bordes sebagai area istirahat setiap 10 anak tangga. 

Untuk difable terdapat ramp sebagai sistem transportasi dalam bangunan, 

perancangan ramp memiliki persyaratan sebagai berikut :  

- Lebar ramp minimal 125 cm. 

- Sudut kemiringan 12o 

- Ketinggian handrail minimal 80 cm. 

9. Perancangan Sistem Penanggulangan Kebakaran 
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Fire protection sangat diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran. 

Sistem penanggulangan kebakaran yang digunakan pada pada Hotel Resort and 

Spa: 

 Pintu Darurat 

Digunakan pada saat keadaan darurat untuk mencapai ruang luar 

dengan lebih cepat, peletakkannya pada transisi antara bangunan 

dengan ruang luar. 

 Tanda “EXIT” atau “KELUAR”  

Tanda ”EXIT” dilengkapi dengan lampu berwarna merah yang menyala 

saat darurat serta tanda panah yang menunjukkan pintu keluar terdekat; 

diletakkan pada setiap lokasi pintu keluar. 

 Smoke Detector  

Pada saat terdapat asap, maka alarm dari smoke detector akan berbunyi, 

peletakkannya pada ruang-ruang semi terbuka seperti lobby yang 

merupakan kawasan “dilarang merokok”. 

 Sprinkler 

Sprinkler merupakan alat penyemprot yang dapat memancarkan air 

dengan cara melakukan pengabutan dan bekerja secara otomatis; 

dipasang dengan jarak normal 6-9 meter. 

 Hydrant Bangunan  

Diletakkan dalam bangunan untuk menyemprotkan air dengan selang dengan jarak 

efektif adalah 35 meter. Diletakkan disetiap lantai pada massa utama dan massa 

pengelola serta area servis. 

 Hydrant Halaman  

Diletakkan di luar bangunan pada titik-titik tertentu yang dapat 

menjangau semua bangunan dengan massa yang kecil, seperti cottage 

atau outdoor restaurant. 

10. Perancangan Kelengkapan Bangunan 

Lavatori memiliki persyaratan, yaitu memiliki jarak maksimal 40 meter 
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dari pengguna dan 80 meter antar lavatory. 

Peletakkan kamera keamanan CCTV pada titik-titik tertentu yang  

dapat menunjukkan kondisi bangunan dan sekitarnya; sehingga 

keamanan terjaga. 

4.4  Pendekatan Pemilihan Lokasi Tapak 

4.4.1 Kriteria Pemilihan Lokasi dan Tapak 

  Pemilihan lokasi sangat menentukan keberhasilan perencanaan hotel resort 

and Spa. Untuk pendekatan lokasi kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1) Pemandangan (View) 

Berastagi merupakan sebuah salah satu objek wisata lau sidebuk-debuk 

serta pegunungan yang mempunyai topografi desa di dataran tinggi. 

Dengan posisi kawasan yang cukup tinggi, kawasan ini mampu 

menghadirkan pemandangan (view) yang sangat indah. 

2) Keragaman Aktivitas Wisata/Kedekatan Objek Wisata/Potensial Lokal 

Kawasab wisata Lau Sidebuk-debuk Berastagi  merupakan salah satu lokasi 

yang memiliki potensi cukup besar di Kabupaten Karo. Potensi utama yang 

dimiliki adalah sebagai berikut : 

- Terdapat beberapa obyek wisata yang potensial 

- Obyek wisata yang terletak di daerah pegunungan yang sejuk dan 

nyaman 

- Keadaan alam yang sangat mendukung untuk pengembangan 

pariwisata. 

- Terdapat Belerang (sulfur) yang bisa di jadikan sebagai salah satu 

merawat kesehatan tubuh terutama pada kulit. 

3) Tata Guna Lahan 

Penempatan rencana hotel resort and spa berdasarkan peraturan tata 

guna lahan yang berlaku. 

4) Pencapaian 

Berpengaruh pada kecenderungan kunjungan serta kemudahan akses 

dari daerah lain. 

5) Topografi 
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Pemilihan lahan menjadi pertimbangan penting dalam pemilihan tapak 

karena mempengaruhi dan menjadi pertimbangan dalam pemilihan 

struktur yang akan digunakan. Pertimbangan permukaan lahan harus 

melihat kembali fasilitas – fasilitas yang akan disediakan pada hotel 

resort and spa, sehingga dapat mendukung fasilitas – fasilitas tersebut. 

 

4.4.2 Pemilihan Tapak 
Pemilihan lokasi tapak dipilih dalam kawasan Wisata sekitar Lau Sidebuk-debuk. 

 

 
 Gambar 4.22 Pencitraan Udara Tapak  

Sumber : Google Earth, diakses juni 2017 
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 Gambar 4.23 Kondisi dan View Tapak  
Sumber : Dokumen Pribadi dan Google street diakses juni 2017 

 

- Lokasi Tapak : Jl. Letnan jamin, Berastagi, Karo Regency, North Sumatra  

- Luas Tapak : ± 37.000 m² 

a. Batas tapak 

 Sebelah Utara: Jl. Letnan jamin 

 Sebelah Timur: Lahan kosong/sawah 

 Sebelah Selatan: Lahan kosong/sawah 

 Sebelah Barat: purnama hotspring  

Kelebihan terhadap tapak yaitu : 

1. Pemandangan (view) yang ada sangatlah menarik. 
2. Berada di daerah pegunungan (gunung sibayak) 
3. Potensi lingkungan dekat dengan aliran air panas (belerang) 
4. Keragaman aktivitas wisata, kedekatan objek wisata/potensi lokal mudah untuk dicapai. 
5. Udara didaerah tapak sangatlah nyaman dan sejuk. 
6. Jauh dari kebisingan kota. 
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Gambar 4.24 contoh pemandian belerang  dan View dari Tapak 
Sumber : Dokumen Pribadi  
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BAB V 

PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

5.1. Program Dasar Perencanaan 

5.1.1 Tapak Terpilih 

 
Gambar 5.1 Foto Udara Tapak Terpilih 

(Sumber Gambar: Google Earth, diakses 5 juni 2017) 
 

 
 

Gambar 5.2 Foto Udara Batas Aman Gunung 

(Sumber Gambar: Google Earth, diakses 5 juni 2017 

        Lokasi tapak 
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Gambar 5.4 kontur Tapak 
(Sumber Gambar: Google Earth,  diakses 5 juni  2017) 

 

Lokasi Tapak : kawasan wisata lausidebu-debuk Berastagi 

Batas-batas Tapak : 

 Sebelah Utara : Jl. Letnan jamin 

 Sebelah Timur : Lahan kosong/sawah 

 Sebelah Selatan : Lahan kosong/sawah 

 Sebelah Barat : Purnama Hotspring 

Sedangkan ketentuan bangunannya adalah sebagai berikut : 

 Jenis : lahan kosong dan bangunan tidak permanen milik warga 

 KDB : 60 % 

 Luas Tapak : ± 35 . 000 m² 

 Ketinggian Kontur : 1 meter 

 

 Kebutuhan luas seluruh ruang : ± 13.421.047 m²  

 Sehingga luas Lahan yang dibutuhkan dengan KDB 60 % adalah : ± 22.000 m² 
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5.1.2 Program Ruang 

Tabel 5.1 Program Ruang 

No.  Kelompok kegiatan/Ruang Luas 

KELOMPOK RUANG KEGIATAN PRIVAT 

1 Standart Room 845 m² 

2 Duluxe Room 1081 m² 

3 Familly Villa 995,84 m² 

4 Royal Suite Villa 213,65 m² 

TOTAL KELOMPOK KEGIATAN PRIVAT 2.290,49 m² 

KELOMPOK RUANG KEGIATAN PUBLIK 

Kegiatan pertemuan 

1 Convention Hall 1.172 m² 

2 Meeting Room 162,24 m² 

Jumlah keseluruhan 1.334.24 

Kegiatan makan minum 

1 Restaurant 707,85 m² 

2 Cafe 123,85 m² 

3 Bar 167,31 m² 

Jumlah Keseluruhan 998,99 m² 

Kegiatan Rekreasi dan Olahraga 

1 Taman 3.123 m² 

2 Fitness Center 176,41 m² 

3 Spa 419,51 m² 

4 Swimming pool + Natural Hotspring pool 

wanita dan pria 

876,2 m² 

5 Horse Ride 260 m² 

Jumlah keseluruhan 1.732,12 m² 

Kegiatan Check-in dan Check-out 
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1 Lobby 240.852 m² 

Jumlah keseluruhan 240.852 m² 

Kegiatan Pelayanan Khusus 

1 Souvenir Shop 29,25 m² 

2 Butik 91 m² 

3 Money Changer 15,925 m² 

4 Travel an Tour 26 m² 

5 Drugstore 20,15 m² 

Jumlah Keseluruhan 156,325 m² 

Kegiatan Parkir Kendaraan 

1 Ruang parkir tamu menginap 973 m² 

2 Ruang parkir tamu tidak menginap 2.023 m² 

3 Ruang parkir pekerja 718 m² 

4 Parking posts 11,7 m² 

Jumlah keseluruhan 3.725.7 m² 

JUMLAH KEGIATAN RUANG PUBLIK 8.188,227 m² 

KELOMPOK KEGIATAN SERVIS 

Kegiatan pelayanan Restoran 

1 Ruang kerja 817,10 m² 

 Jumlah keseluruhan 817,10 m² 

Kegiatan pengelola hotel 

1 Ruang kerja 234 m² 

2 Lobby 9 m² 

3 Ruang tamu/Ruang Tunggu 10 m² 

4 Ruang Rapat 57 m² 

5 Pantry 12 m² 

6 Ruang makan 50 m² 

7 Toilet 12 m² 
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Jumlah keseluruhan 499,2 m² 

Kegiatan Housekeeping 

1 Ruang uniform 6,25 m² 

2 Ruang laundry 31,5 m² 

3 Room boy 25 m² 

4 linen 23 m² 

5 Ruang jahit 12 m² 

6 Lost and found room 5 m² 

Jumlah keseluruhan 133,57 m² 

Kegiatan operasional hotel 

1 Gudang peralatan dan perlengkapan 55 m² 

2 Gudang barang bekas 15 m² 

3 Gudang botol kosong 10 m² 

 Gudang ME 384 m² 

 Loading dock/receiving area 96 m² 

 Gudang penerimaan 13,5 m² 

 Ruang karyawan 417,89 m² 

Jumlah keseluruhan 1.029.98 m² 

Kegiatan keamanan hotel 

1 Ruang control keamanan 50 m² 

2 Security posts 12 m² 

Jumlah keseluruhan 80.6 m² 

TOTAL KELOMPOK KEGIATAN SERVIS 2.942,33 m² 

TOTAL SELURUH KELOMPOK RUANG KEGIATAN 13.421.047 m² 

Sumber : analisa penulis 
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5.2 Program Dasar Perancangan 

5.2.1 Aspek Kinerja 

1) Sistem Penghawaan 
 Penggunaan sumber penghawaan alami menggunakan ventilasi dan bukaan pada 

bangunan. 
 Orientasi bangunan menghindari panas berlebih matahari (Timur – Barat), jika tidak 

dapat dihindari dapat menggunakan fasad ataupun vegetasi untuk menguranginya. 
 Pada ruang yang menuntut kualitas udara yang lebih baik menggunakan AC, AC dapat 

berupa AC split dan AC central. 
 

2) Sistem Pencahayaan 
 Menggunakan sistem pencahayaan alami pada siang hari yaitu terang langit bukan sinar 

matahari secara langsung. Dan menghindari efek radiasi dari sinar matahari dalam 
pencahayaan. 

 Pemanfaatan cahaya pada kegiatan atau ruangan tertentu untuk menghasilkan suasana 
berbeda. 

 Pemanfaatan pencahayaan buatan untuk malam hari ataupun siang hari untuk ruang 
yang membutuhkan pencahayaan buatan. 

 
3) Jaringan Listrik 

 Listrik dari PLN yang disalurkan ke gardu utama yang akan disalurkan kel resort and spa 
menggunakan SDP. 

 Menggunakan tenaga cadangan untuk keadaan tertentu berupa genset. 
 

4) Jaringan Air Bersih 
 Sumber air bersih menggunakan air bersih dari pengelolaan setempat (PAM atau mata 

air), pengolahan sendiri air bersih (sumur, daur ulang). Menggunakan sistem distribusi 
pompa ke fasilitas yang membutuhkan air bersih dan menggunakan sistem reservoir dan 
memanfaatkan sistem gravitasi bumi. 
 

5) Jaringan Drainase (Pembuangan Air Kotor/Limbah) 
 Rainwater (limbah air hujan) dan greywater (limbah rumah tangga) dialirkan ke saluran 

drainase setempat. 
 Diolah kembali menjadi air bersih (yang memungkinkan saja). 

6) Jaringan Penangkal Petir 
 Menggunakan sistem faraday, dengan prinsip kerja baja galvanus yang dipasang pada 

puncak atap dengan jarak yang terukur dan dihubungkan dengan kawat menuju 
ground. 
 

7) Jaringan Penanggulangan Kebakaran 
 Pendektesian menggunakan smoke detector dan heat detector. 
 Pengawasan menggunakan CCTV. 
 Pelawanan menggunakan fire extinguisher, sprinkler, hydrant box and pillar, dan 

siamese. 
 Penyelamatan menggunakan signage, warning sistem, dan exhaust fan. 
 Jaringan Transportasi dalam Bangunan 
 Menggunakan tangga untuk transportasi vertikal. 
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 Menggunakan stepping stone untuk transportasi horizontal ruang luar, seperti taman. 
 

8) Jaringan Komunikasi 
 Sistem telekomunikasi pada hotel resort menggunakan jaringan telepon dan faksimili 

melalui jaringan Telkom untuk keperluan pengelolaan hotel dan PABX atau alat 
komunikasi khsus untuk kemudahan komunikasi antar ruang di hotel resort. 

9) Jaringan Sampah 
 Menggunakan cara konvensional yaitu karyawan kebersihan (cleaning service) yang 

mengambil sampah dari tempat sampah di seluruh hotel resort kemudian dimasukkan 
ke penampungan sampah sementara, 
 

10) Jaringan Keamanan 
 Menggunakan sistem CCTV di ruang – ruang yang membutuhkan dengan dikontol 

melalui ruang kontrol keamanan. 
 Tamu menginap dan pekerja diberikan card access control (seperti kartu kunci kamar 

sistem Radio Frequency Identification). 

5.2.2 Aspek Teknis 

a. Sistem Modul 
 Modul horizontal ditentukan dengan memperhitungkan modul ruang efektif, dan modul 

vertical ditentukan oleh perhitungan efektif utilitas bangunan dan sistem ventilasi. 
 

b. Sistem Struktur 
 Struktur disini menggunakan standar struktur bangunan 1 – 2 lantai dan struktur tanah 

pegunungan (talud). 
 

c. Bahan Bangunan 
 Bahan bangunan disini menggunakan bahan yang sesuai dengan konsep bangunan, 

struktur dan konstruksi, modul, kekuatan dan kemudahan perawatan. Bahan bangunan 
disini lebih dominan ke bahan alam. 

6.2.3 Aspek Arsitektural 

Konsep desain berupa arsitektur neo-vernakular. Karakter yang ingin ditunjukan adalah 
Arsitektur yang bertujuan melestarikan unsur-unsur lokal yang telah terbentuk secara empiris oleh 
tradisi dan mengembang-kannya menjadi suatu langgam yang modern. 

Berikut adalah ciri-ciri desain vernacular : 

1. Mengandung unsur komunikatif yang bersikap lokal atau populer. 

2. Membangkitkan kembali kenangan historik. 

3. Berkonteks urban dan bersifat ekletik.  

4. Menerapkan kembali teknik ornamentasi.  

5. Bersifat representasional (mewakili seluruhnya).  

6. Berwujud metaforik (dapat berarti bentuk lain).  

7. Dihasilkan dari partisipasi,  mencerminkan aspirasi umum dan bersifat plural.  
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