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BAB VI 

PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

6.1 Program Dasar Perencanaan 

6.1.1 Program Ruang 

Tabel 6.1.  Kebutuhan Ruang 

Kelompok Ruang Penerimaan 

Nama Ruang Jumlah Luas (𝒎𝟐) 

Lobby 1 unit 100 

Front Office Lobby 1 unit 11.52 

Tempat Penitipan Barang 1 unit 2.88 

ATM Center 3 unit 5.2 

Smoking Area  1 unit 24 

Souvenir Shop 1 unit 48 

Café & Resto 1 unit 136 

Jumlah  327.6 m2 

Sirkulasi 30% 98.28 m2 

Total 425.88 m2 

Kelompok Ruang Kegiatan Semi Privat 

Nama Ruang Jumlah Luas (𝒎𝟐) 

Meeting Room 4 unit 370 

Business Center 1 unit 24 

Jumlah  394 m2 

Sirkulasi 30% 118.2 m2 

Total 512.2 m2 

Kelompok Ruang Menginap 

Nama Ruang Jumlah Luas (𝒎𝟐) 

Standart Room  (Twin Bed) 78 unit 1,560 

Standart Room (Double Bed) 78 unit 1,560 

Suite Room 2 unit 88 

Jumlah  3,208 m2 

Sirkulasi 30% 962.4 m2 

Total 4,170.4 m2 

Kelompok Ruang Pengelolaan 
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Nama Ruang Jumlah Luas (𝒎𝟐) 

Manager Room 1 unit 22.5 

Accounting Room 1 unit 22.5 

Operational Manager Room 1 unit 22.5 

Sales Departement Room 1 unit 22.5 

Purchasing Room 1 unit 22.5 

Engineering Room 1 unit 22.5 

Security Office 1 unit 9 

Jumlah  144 m2 

Sirkulasi 30% 43.2  m2 

Total 187.2 m2 

Kelompok Ruang Mechanial Engineeering 

Nama Ruang Jumlah Luas (𝒎𝟐) 

R.Genset 1 unit 12 

R. Panel 1 unit 16 

R. Pompa 1 unit 9 

R.PABX 1 unit 15 

R. Sampah 1 unit 7.5 

R. Trafo 1 unit 25 

R. Water Ground Tank 1 unit 15 

R. Water Roof Tank 1 unit 15 

R. Water Treatment 1 unit 15 

R. STP 1 unit 10 

R. VRV 1 unit 10 

R. Water Heater 1 unit 10 

R. CCTV 1 unit 10 

Jumlah  168.5 m2 

Sirkulasi 20% 33.7 m2 

Total 202.2 m2 

Kelompok Ruang Pelayanan 

Nama Ruang Jumlah Luas (𝒎𝟐) 

Housekeeping Room 1 unit 92.5 

Janitor 1 unit 24 

R.Linen 1 unit 158.4 

Laundry and Dry Cleaning Room 1 unit 30 
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Gudang Bahan Makanan 1 unit 18 

Dapur 1 unit 22.5 

Ruang Cuci Dapur 1 unit 9 

Gudang Peralatan 1 unit 9 

Gudang Umum 1 unit 73.92 

Loading Dock 1 unit 42.5 

Jumlah  479.82 m2 

Sirkulasi 30% 144 m2 

Total 623.82 m2 

Kelompok Ruang Kegiatan Penunjang 

Nama Ruang Jumlah Luas (𝒎𝟐) 

Lavatory Tamu 2 unit 20.4 

Mushola Tamu 1 unit 11.60 

Meeting Room Karyawan 1 unit 40 

R. Karyawan, 

Ruang Locker Karyawan 

1 unit 18 

Uniform Room 1 unit 18 

Ruang Ganti Karyawan 1 unit 18 

Pantry Karyawan 1 unit 9 

Mushola Karyawan 1 unit 6.8 

Lavatory Karyawan 1 unit 16.3 

Jumlah  158.1 m2 

Sirkulasi 30% 47.43 m2 

Total 205.53 m2 

Kelompok Ruang Kegiatan Parkir 

Nama Ruang Jumlah Luas (𝒎𝟐) 

Parkir Mobil Pengunjung 64 unit 960 

Parkir Motor Pengunjung 7 unit 14 

Parkir Mobil Karyawan 2 unit 30 

Parkir Motor Karyawan 25 unit 50 

Bus 17 unit 43.5 

Mobil Barang 1 unit 15 

Jumlah  1,112.5 m2 

Sirkulasi 100% 1,112.5 m2 

Total 2,225 m2 
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Tabel 6.2.  Rekapitulasi Kebutuhan Ruang 

No Kelompok Kegiatan Luas (𝐦𝟐) 

1 Kelompok Ruang Kegiatan Publik 425.88 

2 Kelompok Ruang Kegiatan Semi Privat 512.2 

3 Kelompok Ruang Kegiatan Privat 4,170.4 

4 Kelompok Ruang Kegiatan Pengelolaan 187.2 

5 Kelompok Ruang Mechanical Engineering 202.2 

6 Kelompok Ruang Kegiatan Service 623.82 

7 Kelompok Ruang Kegiatan Penunjang 205.53 

Total 6,327.23 

8 Kelompok Ruang Parkir 2,225 

Total 6,173.806 

Sirkulasi antar ruang 30% 1,852.142 

Jumlah 8,552.23 

Pembulatan 8,552  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

6.2 Tapak Terpilih 

 

Gambar 6.2. Tapak I 
Sumber : (Google Maps, 2018) 

 

 

Gambar 6.4. Tapak I 
Sumber : (Hasil Survey, 2018) 

 

 

 

Gambar 3.2. dan Gambar 3.3. merupakan lokasi tapak I dengan bentuk L. 

Berada di Jalan A. Yani (Arteri Sekunder),  merupakan pusat perdagangan dan 

jasa, serta merupakan salah satu jalan yang strategis di Kota Semarang, karena 

terletak di pusat kota, banyak dilewati oleh kendaraan pribadi maupun kendaraan 

umum.  

 
Gambar 6.2. To Site 

Sumber : (Hasil Survey, 2018) 

 
 

 
Gambar 6.4. From Site 

Sumber : (Hasil Survey, 2018) 
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Luas tapak 4,582 𝑚2 dengan GSB 29 meter dari as jalan A. Yani, (16 meter 

dari tepi tapak), GSB 0.5 lebar jalan dari jalan Erlangga Timur (7 meter), dan GSB 

sebesar 0.5 lebar jalan di Jalan Erlangga Raya (5 meter), Dari perhitungan GSB, 

tapak yang bebas dari GSB seluas 2,591 𝑚2.  Sedangkan untuk KDB adalah 60 % 

sehingga luas tapak maksimal yang boleh dibangun adalah 2,750 𝑚2.  Dari luas 

tapak yang boleh dibangun, dari total kebutuhan ruang 8,552 m2 , maka 

diperkirakan Budget Hotel akan dibangun adalah  jumlah kebutuhan ruang dibagi 

dengan luas tapak maksimal yang boleh dibangun 8,552: 2,591 sehingga 

bangunan diperkirakan 4 lantai, sesuai dengan KLB yang berlaku pada tapak. 
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6.3 Program Dasar Perancangan 

6.3.1 Aspek Kinerja 

6.3.3.1  Sistem Penerangan 

Sistem penerangan pada Budget Hotel lebih banyak menggunakan 

sistem penerangan buatan namun pada beberapa ruang tertentu yang 

memungkinkan mendapatkan penerangan alami seperti pada lobby, 

restoran, dan ruang meeting. Sedangkan pada fasilitas yang menggunakan 

penerangan buatan, maka perlu diperhatikan pengaplikasiannya sehingga 

dapat memunculkan kesan estetis dan atraktif. 

6.3.3.2 Sistem Penghawaan 

Sistem penghawaan buatan yakni dengan menggunakan AC (Air 

Conditioner). AC central digunakan pada public area seperti lobby, 

restaurant, dan koridor, sedangkan AC split digunakan pada unit kamar. 

Sumber daya penggunaan AC sebisa mungkin diminamilisir dengan 

penghijauan dan shading pada bangunan, namun pada beberapa ruang 

tetap akan diutamakan penggunaan penghawaan alami. 

6.1.1.1 Sistem Jaringan Listrik 

Distribusi listrik berasal dari PLN yang disalurkan ke gardu utama. 

Untuk keadaan darurat disediakan generator set yang dilengkapi dengan 

automatic switch system yang secara otomatis (dalam waktu kurang dari 5 

detik) akan langsung menggantikan daya listrik dari sumber utama PLN 

yang terputus. 

6.1.1.2 Sistem Otomatisasi Bangunan 

Sistem Otomatisasi Bangunan (BAS – Building Automation System) 

pada bangunan diadakan pada hotel agar memudahkan pengontrolan 

pada berbagai sistem di dalam bangunan. 

6.1.1.3 Sistem Pemipaan 

Sistem pemipaan yang digunakan adalah jaringan pipa diatur 

menurut arah vertikal (riser, down feed, atau stand pipe) yang 

disembunyikan dalam saluran di dalam tembok (shaft). 

6.1.1.4 Sistem Jaringan Air Bersih 

Kebutuhan air bersih diambil dari PDAM dan sumur artetis. 

Distribusi air dari sumber mata air dan sumur artetis menggunakan down 

feed distribution system atau disebut juga dengan sistem distribusi pasokan 

ke bawah. Sedangkan untuk pasokan air panas, digunakan water heater 

yang mengandalkan tenaga surya 
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6.1.1.5 Sistem Pembuangan Air Kotor 

Pembuangan dari kloset diolah di dalam septic tank dengan 

Sewage Treatment Plant (STP), kemudian dialirkan ke riol kota agar air 

yang keluar cukup aman untuk lingkungan. Pembuangan air kotor dari 

dapur, laundry, wastafel, shower masuk ke bak penampungan SPAL untuk 

diolah kembali. Sedangkan air hujan ditampung bersama air kotor untuk 

berbagai keperluan seperti sistem flushing, menyiram tanaman (irigasi 

bangunan), dan sebagainya. 

6.1.1.6 Sistem Pembuangan Sampah 

Terdapat tempat sampah di setiap unit kamar dan ruangan lainnya, 

karyawan kebersihan mengambil sampah dari tiap unit kamar dan ruang 

lainnya, kemudian memasukkan ke tempat penampungan sampah 

sementara yang berupa corong pada tiap lantai. Corong pembuangan 

sampah dibuat serong ke bawah agar sampah yang dibuang dari atas tidak 

masuk ke lantai di bawahnya. Pada dasar corong ditempatkan bak 

penampungan. Selanjutnya bak penampungan yang sudah penuh akan 

dibuang keluar bangunan dengan kendaraan.   

6.1.1.7 Sistem Pencegah Bahaya Kebakaran 

Menggunakan sistem pemadam kebakaran yang tepat, yaitu : 

detektor panas dan asap, hydrant dan sprinkler. 

6.1.1.8 Sistem Transportasi Vertikal 

Sistem transportasi vertikal yang digunakan adalah lift baik untuk 

manusia dan barang serta tangga darurat. Lift yang digunakan adalah lift 

otomatis yang hemat energi.   

6.1.1.9 Sistem Penangkal Petir 

Penangkal petir yang digunakan adalah sistem penangkal petir 

Thomas dengan radius perlindungan 25 – 125 m. Sistem Thomas dipilih 

karena perawatan dan pemasangannya yang mudah selain itu tiang 

penangkal petir tidak mengganggu estetika bangunan.   

6.1.1.10 Sistem Telekomunikasi 

Sistem telekomunikasi yang digunakan merupakan saluran telepon 

dari Telkom untuk keluar bangunan dan di dalam bangunan. Saluran 

telpon di dalam bangunan dimulai dari saluran Telkom ke fasilitas PABX 

(Private Automatic Branch Exchange), selanjutnya dihubungkan ke 

setiap pesawat telepon. 
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6.1.1.11 Sistem Keamanan 

Sistem keamanan pada hotel diadakan untuk mencegah 

pengunjung, pengelola dan properti fisik dari tindak kejahatan. Terdapat 

tiga komponen untuk sistem keamanan hotel ; sistem penguncian, CCTV, 

security, dan berbagai alarm. 

6.3.2 Aspek Teknis 

6.1.1.12 Sistem Modul 

Bangunan menggunakan modul horisontal dan vertikal dengan 

mempertimbangkan aktivitas yang akan diwadahi, kapasitas, karakter jenis 

ruang, dan penataan perabot yang memerlukan persyaratan tertentu. 

6.1.1.13 Sistem Struktur 

1. Pondasi  

Pondasi yang direncanakan akan digunakan pada Budget Hotel adalah 

pondasi tiang pancang. 

2. Lantai  

Lantai yang direncanakan pada Budget Hotel adalah menggunakan 

plat lantai dengan beton post tension berarti mengurangi tebal plat 

lantai secara keseluruhan. 

3. Dinding 

Dinding yang akan direncakan merupakan dinding yang tidak 

menopang beban, artinya dinding hanya sebagai pembatas. 

4. Atap 

Atap pada Budget Hotel berupa atap dak karena pada bagian rooftop 

digunakan sebagai tempat peletakan utilitas seperti water heater 

ataupun pressure pump. 

6.1.2 Aspek Arsitektural 

Dalam pendekatan aspek arsitektural pada bangunan Budget Hotel di 

Semarang mengacu pada penekanan desain dengan konsep modern tropis. Yaitu 

suatu konsep bangunan modern  yang mengadaptasi kondisi iklim tropis. Letak 

geografis Indonesia yang berada di garis khatulistiwa membuat Indonesia memiliki 

dua iklim, yakni kemarau dan penghujan. Pada musim kemarau suhu udara sangat 

tinggi dan matahari bersinar sepanjang hari. Sedangkan pada musim penghujan, 

curah hujan sangat tinggi. Dalam kondisi ikim tropis inilah muncul ide untuk 

menyesuaikannya dengan arsitektur Budget Hotel yang dapat memberikan 

kenyamanan bagi penghuninya. 

Commented [H1]: Ini yang berubah hehe, kaya e atas2 e 
iya 
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Konsep modern artinya bangunan gedung hotel & resto ini memiliki 

ornamen yang sangat simpel, didominasi oleh garis vertikal, horizontal, dan 

diagonal yang sederhana. Fungsi lebih diutamakan dalam menentukan bentuk, 

ukuran, dan bahan. Eksterior didominasi oleh jendela yang berukuran lebar atau 

tinggi, dengan kolom yang simpel, atau bahkan tanpa kolom. Interiornya ditata 

dengan ornamen yang sederhana, plafond bertingkat dan void di ruang pubik yang 

memberikan kesan luas.  

Pendekatan arsitektur modern tropis yang akan dijadikan dasar konsep 

perancangan adalah sebagai berikut:   

a. Optimasi Bentuk dan Orientasi  

Bangunan tingkat tinggi mendapatkan penyinaran matahari secara 

penuh dan radiasi panas. Orientasi bangunan sangat penting untuk 

menciptakan konservasi energi. Secara umum, susunan bangunan dengan 

bukaan menghadap utara dan selatan memberikan keuntungan dalam 

mengurangi insulasi panas. Orientasi bangunan yang terbaik adalah 

meletakkan luas permukaan bangunan terkecil menghadap timur-barat 

memberikan dinding eksternal pada luar ruangan atau pada emperan terbuka. 

Kemudian untuk daerah tropis peletakan core lebih disenangi pada poros 

timur-barat. Hal ini dimaksudkan daerah buffer dan dapat menghemat AC 

dalam bangunan.  

b. Sun Shading  

Pemanfaatan material sebagai selubung bangunan dan perancangan 

desain balkon sedemikian rupa agar panas yang diterima ruangan dapat 

diminimalisir.  

Penggunaan material sun shading digantikan oleh keberadaan taman 

kecil pada balkon unit kamar yang juga berfungsi sebagai filtrasi udara untuk 

meningkatkan kualitas udara dengan mengkonversi panas menjadi O2. Selain 

itu, perancangan dinding kolom struktur bangunan yang lebih lebar dan 

keberadaan balkon juga bertujuan agar panas tidak langsung masuk ke unit 

hunian karena dapat berperan sebagai pembayang pada unit huian.  

c. Bukaan pada Fasad Bangunan  

Menempatkan balkon akan membuat area tersebut menjadi bersih dari 

panel – panel sehingga mengurangi sisi panas yang menggunakan panas. 

Karena adanya teras – teras yang lebar akan mudah membuat taman dan 

menanam tanaman yang dapat dijadikan pembayang sinar yang alami, dan 

sebagai daerah fleksibel akan mudah untuk menambah fasilitas – fasilitas yang 
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akan tercipta di masa yang akan datang. Selain itu, dengan adanya taman 

pada balkon dapat menambah nilai estetika pada unit kamar itu sendiri.  

Menurut Ken Yeang, penempatan teras pada bagian dengan tingkat 

panas yang tinggi dapat mengurangi penggunaan panel – panel anti panas. 

Hal ini dapat memberikan akses ke teras yang dapat juga digunakan sebagai 

area evakuasi jika terjadi bencana seperti kebakaran.  

 

 

 


