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BAB VI 

PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

 

6.1 Program Perencanaan 

 6.1.1 Program Ruang 

Berikut rekapitulasi program ruang berdasarkan pendekatan program ruang yang 

sudah dibuat. 

Tabel Rekapitulasi Studi Besaran Ruang 

NO JENIS RUANG KAPASITAS LUAS (M2) 

TERBANGUN 

Kelompok Ruang Kegiatan Hunian 

1 Standar Room 24 unit 750 m² 

2 Suite Room 3 unit 190 m² 

3 Villa 23 unit 3.285 m² 

 Total Ruang Kegiatan Hunian 4.225 m² 

Kelompok Ruang Kegiatan Publik 

 Kegiatan Pertemuan   

4 Function Room 100 orang 550 m² 

5 Meeting Room 30 orang 150 m² 

 Jumlah ruang kegiatan pertemuan 700 m² 

 Kegiatan Makan dan Minum   

6 Restaurant  200 orang 348 m² 

7 Coffe and bar 60 orang 177 m² 

 Jumlah ruang kegiatan makan dan minum 525 m² 

 Kegiatan Rekreasi dan Olahraga   

8 Fitness center 20 orang 184 m² 

9 Swimming pool 2 unit 982 m² 

10 Spa dan sauna 58 orang 230 m² 

11 Outbond Area  4.723 m² 

 Jumlah ruang rekreasi dan olahraga 7.344 m² 

 Kegiatan checkin checkout   

12 Drop off 3 mobil 75 m² 

13 Lobby  100 orang 233 m² 

 Jumlah ruang kegiatan check in/out 308 m² 

 Kegiatan pelayanan khusus   

14 Retail shops 4 unit 90 m² 
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15 Atm  10 unit 7,5 m² 

16 Drugstore  65 m² 

17 Money Changer  1 unit 13  m² 

 Jumlah ruang kegiatan pelayanan khusus 188 m² 

 Total Ruang Kegiatan Publik 9.065 m² 

Kelompok Ruang Kegiatan Servis 

 Kegiatan pelayanan restaurant   

18 Dapur 1 unit 400 m² 

 Jumlah ruang kegiatan pelayanan restaurant 400 m² 

 Kegiatan Pengelolaan hotel    

19 Ruang kerja 1 orang 15 m² 

20 Ruang tamu/ruang tunggu 5 orang 40 m² 

21 Ruang rapat 20 orang 60 m² 

22 Ruang karyawan 9 unit 108 m² 

23 Ruang loker 1 unit 60 m² 

24 Ruang uniform 1 unit 6,25m² 

25 Ruang training 15 orang 30 m² 

26 Ruang makan pengelola 1 unit 12 m² 

28 Kamar mandi/WC 4 unit 12 m² 

29 Mushola pengelola 20 orang 30 m² 

 Jumlah ruang kegiatan pengelola hotel 426 m² 

 Kegiatan Tata Graha   

31 Ruang laundry 1 unit 31,5 m² 

32 Ruang lost and found 1 unit 5 m² 

33 Room boy 1 unit 50 m² 

34 Janitor 8 unit 1,5 m² 

 Jumlah ruang kegiatan housekeeping 88 m² 

 Kegiatan operasional hotel   

35 Loading dock 1 unit 96 m² 

36 Gudang penerimaan 1 unit 15 m² 

37 Gudang peralatan dan perlengkapan 1 unit 55 m² 

38 Gudang barang bekas 1 unit 15 m² 

39 Ruang genset 1 unit 36 m² 

40 Ruang MDP 1 unit 36 m² 
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41 Ruang pompa 1 unit 40 m² 

42 Ruang AHU 1 unit 30 m² 

43 TPS 3 unit 18 m² 

44 Ruang Septictank  1 unit 30 m² 

45 Ruang PABX 1 unit 9 m² 

 Jumlah ruang kegiatan operasional hotel 632 m² 

 Kegiatan keamanan   

46 Ruang kontrol keamanan 1 unit 30 m² 

47 Security pos 3 unit 12 m² 

 Jumlah ruang kegiatan keamanan 56 m² 

 Total Ruang Kegiatan Service 1.602 m² 

Kegiatan Kelompok Ruang Parkir 

48 Parkir pengunjung 50 mobil 

10 motor 

5 bus/truk 

1.030 m² 

49 Parkir pegelola 40 mobil 

40 motor 

660 m² 

 Total Ruang Parkir 3.380 m² 

 TOTAL  ± 3.380 m² 

 

Tabel 6. 1 Rekapitulasi Studi Besaran Ruang 

Sumber: Analisa Penulis, 2018 

 

TABEL TOTAL REKAPITULASI STUDI BESARAN RUANG 

NO 

 
KELOMPOK 

LUAS (M2) 

TERBANGUN 

1. KELOMPOK RUANG KEGIATAN PRIVAT 4.225 m2 

2. KELOMPOK RUANG KEGIATAN PUBLIK 9.065 m² 

3. KELOMPOK RUANG KEGIATAN SERVICE 1.602 m² 

4.  KELOMPOK RUANG LUAR (PARKIR) 3.380 m² 

JUMLAH ± 18.272 m² 

 

Tabel 6. 2 Total Rekapitulasi Studi Besaran Ruang 

Sumber: Analisa Penulis, 2018 

 

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perda Pembangunan Kab Karanganyar, 

yakni: 
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• KDB : maks. 60 %  

• Jumlah lantai : KLB 1,5  

 

 

Dengan beberapa peraturan tersebut dapat diketahui : 

Luas Tapak Minimal = Luas Tapak Terbangun / KDB 

 = ± 18.272  m²/ 60% 

 = ± 30.453 m² 

 Dibulatkan ± 30.500 m² 

 

6.1.2 Tapak Terpilih 

 
Gambar 6. 1 Lokasi Tapak 

Sumber: Google Maps 

 

Gambar kontur tapak 
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- Lokasi  

Berada pada lahan kosong di pinggir jalan pringgosari 

- Aksesibilitas 

Jalan akses menuju tapak adalah jalan kolektor sekunder, dapat diakses 

menggunakan kendaraan pribadi. 

- Luas : ± 6,3 ha 

- Batas- Batas Tapak 

Utara : Jalan pringgosari 

Timur : Jalan pringggosari 

Barat : Lahan Kosong 

Selatan : Permukiman 

- KDB : 60% 

- KLB  : 1,5 

 

 

6.2 Program Perancangan  

 6.2.1 Aspek Kinerja 

a. Sistem Pengkondisian Udara 

Sistem pengkondisian udara menggunakan sistem pengkondisian udara alami dan 

buatan. Penghawaan alami dilakukan dengan membuka jendela. Sedangkan 

pengkondisian udara buatan menggunakan AC sebagai pemanas karena suhu di 

Tawangamangu cenderung dingin. 

b. Sistem Pencahayaan 

Sistem Pencahayaan yang digunakan adalah sistem pencahayaan alami dan 

buatan. Sistem pencahayaan alami dilakukan dengan pemanfaatan cahaya 

matahari yang masuk ke dalam ruangan melalui lubang-lubang cahaya. 

Sedangkan sistem pencahayaan buatan menggunakan system general lighting 

dan spotlight. 

c. Sistem air bersih 

Air yang diperoleh berasal dari PAM. Pendistribusian air bersih akan dilakukan 

secara up feed dan down feed  

d. Sistem air kotor 

Pada jaringan air kotor akan dipisahkan grey water dan black water. Grey water 

akan langsung disalurkan pada sistem pembuangan kota. Black water yang 

berasal dari WC akan dialirkan menuju septictank untuk diendapkan sedangkan 

yang berasal dari kegiatan service akan dialirkan menuju saluran kota. 

e. Sistem Pemadam Kebakaran 

Instalasi pemadam api pada bangunan hotel resort rencananya menggunakan 

sistem deteksi awal bahaya, yang terdiri dari 

- Alat deteksi asap 

- Alat deteksi nyala api 
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- Sprinkle 

- Hydrant box 

- Hydrant pillar 

- Fire Extinghuiser 

f. Jaringan Sampah 

Dari titik – titik peletakan kantung sampah, sampah dimasukkan ke tempat 

penampungan sampah sementara, setelah itu sampah-sampah tersebut akan 

dialihkan ke luar tapak oleh Dinas Kebersihan Kota yang selanjutnya dibuang ke 

TPA. Perletakan titik Tempat Pembuangan Sampah Sementara diletakkan dekat 

dengan jalur servis.  

g. Sistem Keamanan Bangunan 

Sistem keamanan yang rencananya akan diterapkan antara lain 

- Fire Alarm system 

- CCTV 

h. Sistem Transportasi Bangunan 

Sistem transportasi yang ada pada bangunan ini terdiri dari dua, yaitu sistem 

horizontal dan vertikal. Untuk sistem horizontal antara masa bangunan 

dihubungkan dengan selasar atau koridor,plasa sedangkan untuk sistem vertikal 

dengan menggunakan tangga, dan ramp. 

i. Sistem Penyediaan dan Distribusi Listrik 

Distribusi listrik berasal dari energy yang dihasilkan oleh panel surya dan PLN. 

Untuk keadaan darurat disediakan generator set. 

j. Sistem Komunikasi 

Sistem komunikasi akan menggunakan komunikasi internal berupa intercom, 

handy talky dan komunikasi eksternal berupa telepon dan faximile. 

 

6.2.2 Aspek Teknis 

Aspek teknis yang nantinya akan diterapkan pada perancangan Hotel Resort di Marina 

yaitu sub structure dan upper structure. 

 

6.2.3 Penekanan Desain 

Beberapa hal yang akan diterapkan dalam rancangan Hotel Resort Tawangmangu ini 

yang sesuai dengan konsep dasar Arsitektur Organik menurut Pearson (2002) dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

• Building as Nature 

Prinsip arsitektur organik building as nature diterapkan untuk menjawab persoalan 

bentuk bangunan. Ekspresi massa bangunan sesuai dengan pendekatan Arsitektur 

Organik akan lebih menekankan pada bentuk-bentuk biomorfik yang dinamis dan 

cenderung memiliki grid yang tidak teratur. Massa bangunan menggunakan bentuk-

bentuk yang fleksibel dan dinamis untuk memunculkan Atensi dan Stimulasi dari 

penggunanya dengan menciptakan suatu kesan dan pengalaman ruang tertentu. 



DEVA BAGUS PRABOWO (21020114130098) 89 

 

Sistem struktur bangunan mempertimbangkan sistem struktur yang dapat 

mendukung bentukbentuk biomorfik. 

• Form Follow Flow 

Keunikan bentuk bangunan Arsitektur Organik juga dikarenakan Arsitektur Organik 

merupakan arsitektur form follow flow (bentuk mengikuti energi). Bentuk bangunan 

dengan Arsitektur Organik mengikuti aliran energi dari alam, menyesuaikan alam 

sekitarnya secara dinamis, bukan melawan alam. 

 

• Of the People 

Desain Arsitektur Organik dipengaruhi oleh aktifitas-aktifitas yang diwadahi pada 

bangunan, tujuan bangunan, kebutuhan pengguna, kenyamanan penggunanya dan 

keinginan-keinginan penggunanya. 

• Of the Hill 

Of the hill memiliki arti bahwa bangunan merupakan bagian dari site, bukan sekedar 

bangunan yang ditempatkan di atas sebuah site. Prinsip arsitektur organik of the hill 

dilakukan dengan analisa pencapaian, iklim dan lingkungan tapak untuk 

mendapatkan respon desain yang tepat terhadap kondisi tapak.  

Dalam Hotel Resort Tawangmangu ini ditekankan wujud bangunan nantinya dapat 

menyesuaikan dengan kontur lahan agar potensi view alam dapat dimaksimalkan. 

• Youthful and Unexpected 

Prinsip youthful and unexpected diterapkan pada  pemilihan bentuk ruang. Bentuk 

dasar ruang menggunakan bentuk-bentuk yang fleksibel bertujuan untuk 

menciptakan suatu ruang gerak yang luwes dan leluasa sehingga memudahkan 

adanya interaksi-interaksi dan kolaborasi. 

Selain itu, prinsip youthful and unexpected juga diterapkan melalui permainan 

dimensi ruang. Tinggi rendahnya dimensi suatu ruang dapat menciptakan suatu 

kesan-kesan ruang yang tertentu. Hal ini bisa dicapai melalui permainan ketinggian 

plafond dan lantai, juga penggunaan void dan mezzanine. Ruang yang sangat tinggi 

memberikan kesan yang monumental, sedangkan ruang yang terlalu rendah akan 

membuat pengguna merasa tertekan. 

• Continuous Present 

Arsitektur Organik merupakan sebuah desain yang terus berlanjut. Arsitektur 

Organik tidak pernah berhenti dan selalu dalam keadaan dinamis namun tetap 

membawa unsur keaslian dalam sebuah desain. 

Penerapan prinsip continuous present dilakukan dengan memaksimalkan 

pencahayaan dan penghawaan alami bangunan, sehingga mengurangi penggunaan 

cahaya dan penghawaan buatan. 

• Of the material 

Material bangunan yang digunakan pada bangunan yang direncanakan sesuai 

dengan 

pendekatan Arsitektur Organik menggunakan material-material yang dapat 

menciptakan bentuk-bentuk fleksibel dan dapat digunakan sebagai interior maupun 

eksterior seperti beton pracetak dan juga kayu.  

 


