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ABSTRAK 
 

RESORT HOTEL DAN RESTO DIPANTAI EMPURANCAK JEPARA 
(Dengan Pendekatan Desain Arsitektur Bioklimatik) 

Oleh : Aris Sriwidaya 
 Dosen Pembimbing : Ir. Moch. Husni Dermawan, MT.  
  Moch. Fathoni Setiawan, ST. MT 
 

Prodi S1 Teknik Arsitektur, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik UNNES 
 

Pariwisata merupakan salah satu sektor industri yang sedang digalakkan oleh 
Pemerintah Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan devisa negara 
dan masyarakat pada umumnya. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang 
memiliki banyak sumber daya alam yang sangat besar dan keindahan alam yang sangat 
menawan dan memiliki potensi wisata yang beragam, yaitu antara lain wisata alam 
bahari, wisata budaya, dan wisata religi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. 

 
Kabupaten Jepara merupakan kota yang sedang berkembang yang mempunyai 

banyak potensi, dan potensi yang paling populer adalah di bidang pariwisata. Salah satu 
dari wisata populer tersebut yaitu wisata alam. Sebagai kota pesisir yang masuk ke 
dalam pengembangan kawasan Kota Pantai Unggulan (Seafront City), Jepara  
mempunyai beberapa pantai unggulan salah satunya yaitu Pantai Empurancak. 
Banyaknya wisatawan yang datang ke pantai ini tidak hanya dari daerah sekitar 
Kabupaten Jepara saja, namun banyak juga wisatawan yang datang dari luar kota yang 
rela jauh-jauh datang hanya untuk mrnikmati keindahan alam dan kuliner yang ada di 
Pantai Empurancak sembari berkumpul bersama keluarga/kerabat. Sayangnya, 
pengembangan dan pendayagunaan potensi yang ada di kawasan wisata Pantai 
Empurancak ini belum dioptimalkan. 

 
Melihat kondisi dan potensi alam di kawasan wisata Pantai Empurancak Jepara  

terlihat adanya peluang pengembangan pariwisata sarana akomodasi berupa Resort 
Hotel dan Resto sebagai fasilitas menginap, wisata kuliner dan kegiatan rekreatif. 
Sehingga mampu menjaga dan menarik jumlah pengunjung wisata di masa yang akan 
datang sebagai salah satu usaha pengoptimalan potensi kepariwisataan yang ada pada 
kawasan wisata Pantai Empurancak Jepara. 

Konsep arsitektur bioklimatik pertama kali dikemukakan oleh arsitek victor 
Olgyay pada tahun 1963, victor mempublikasikan hasil dari studinya kedalam buku 
“design with climate: bioklimatic aapproach to architectural regionalism”. Esensi dari 
bioklimatik adalah menciptakan microclimate yang baik pada ruang dalam bangunan 
maupun luar bangunan dengan menggunakan teknik arsitektur. 
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Tampilan pada Resort Hotel dan Resto di Pantai Empurancak  menggunakan 
tampilan bangunan Bioklimatik. Yaitu pendekatan bioklimatik pada desain arsitektur 
pada hakekatnya bertitik tolak dari dua hal fundamental untuk menentukan strategi 
desain yang responsif terhadal lingkungan global yaitu kondisi kenyamanan manusia 
dengan kontrol iklim dan penggunaan energi secara pasif. 
 

Kata kunci : Pariwisata, Resort, Hotel, Resto, Bioklimatik. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak 

sumber daya alam yang sangat besar dan keindahan alam yang sangat 

menawan dan memiliki potensi wisata yang beragam, yaitu antara lain wisata 

alam bahari, wisata budaya, dan wisata religi yang tersebar di berbagai daerah di 

Indonesia. Dengan adanya perkembangan bidang pariwisata dan seiring dengan 

meningkatnya kebutuhan masyarakat akan hiburan serta rekreasi, maka setiap 

daerah yang memiliki potensi wisata akan dikembangkan dan dimanfaatkan 

secara optimal sebagai kawasan wisata yang menarik bagi para pengunjung. 

Secara hakiki, orang-orang melakukan perjalanan wisata menginginkan 

kepuasan dapat menikmati perjalanan tersebut. Tuntutan keinginan dan harapan-

harapan orang biasanya meliputi rasa aman, suasana tertib, teratur dan tenang. 

Disamping itu mereka ingin dilayani dengan baik, disambut dengan keramahan, 

disuguhi pemandangan yang indah dan unik, tempat menginap (hotel) yang 

bersih dan nyaman serta makanan yang lezat. Atas dasar pemahaman ini dan 

melihat kondisi pariwisata dalam negeri (Indonesia) yang semakin terpuruk 

dengan adanya berbagai macam konflik dan bencana yang menimpa bangsa 

kita. Maka pariwisata dalam negeri harus termasuk dibangkitkan untuk memupuk 

rasa cinta tanah air berbangsa dan bernegara, semangat dan nilai luhur bangsa 

dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, disamping 

meningkatkan kegiatan ekonomi. Usaha pembinaan dan pengembangan 

kepariwisataan dalam negeri ditunjukan untuk meningkatkan kualitas 

kebudayaan bangsa dan memperkenalkan kekayaan peninggalan sejarah serta 

keindahan alam bahari di berbagai daerah di Indonesia. 

Di Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten yang memiliki 

berbagai jenis potensi sebagai objek wisata, salah satunya potensi wisata bahari 

atau wisata pantai. Letak Jepara yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa 
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sangat berpotensi sebagai wisata bahari atau wisata pantai. Berbagai objek 

wisata pantai sudah mulai dikembangkan di beberapa daerah di Kabupaten 

Jepara, seperti wisata di Pantai Kartini, Pantai Bandengan, Pantai Teluk Awur, 

dll. Selain aktivitas olahraga laut dan pemandangan pantai yang dapat dinikmati 

sebagai objek wisata bahari sebenarnya masih ada potensi lain yang dapat 

dimanfaatkan sebagai fasilitas dari wisata pantai yang ada di kabupaten jepara. 

Yaitu dengan dilengkapi dengan fasilitas wisata kuliner makanan laut atau 

seafood dipinggir pantai yang ditata dengan baik dengan mengedepankan nilai 

estetika dan kenyamanan pengunjung dengan tetap mempertahankan keindahan 

alam yang ada disekitar pantai. 

Pantai Empurancak yang terletak di desa Karanggondang Kecamatan 

Mlonggo Kabupaten Jepara memiliki keindahan alam bahari berupa 

pemandangan laut yang terkenal dengan pasir putihnya. Pantai Empurancak 

saat ini belum memiliki fasilitas memadai untuk pelayanan obyek wisata dan 

rekreasi. Pantai Empurancak sudah terkenal dengan citra kulinernya, olahan 

makanan laut atau seafood yang ada dipantai purancak sangat digemari oleh 

warga atau wisatawan yang datang di pantai empurancak. Namun  semua itu 

belum tertata dengan baik dan memiliki konsep estetis agar pengunjung semakin 

nyaman menikmati sajian kuliner seafood di Pantai Empurancak. Warga hanya 

menggunakan warung-warung dan gasebo-gasebo sederhana semi permament 

yang sekarang ditempati oleh masyarakat sekitar untuk menjajakan aneka kuliner 

masakan olahan seafood, tempat parkir, kamar mandi seadanya, dan tempat 

pertemuan kecil yang dimanfaatkan sebagai ruang serbaguna dan merupakan 

bangunan lama serta terdapat sampah-sampah yang belum terkelola dengan 

baik.  

Berdasarkan kekurangan fasilitas dan tidak tertatanya kawasan di Pantai 

Empurancak seperti uraian di atas, di Pantai Empurancak membutuhkan suatu 

fasilitas wisata rekreasi keluarga berupa resort hotel dan resto sebagai salah 

satu usaha pengoptimalan potensi kepariwisataan yang ada pada kawasan 

tersebut sehingga mampu mempertahankan dan meningkatkan jumlah 

wisatawan yang berkunjung di Pantai Empurancak di masa yang akan datang, 

serta diharapkan menjadi icon baru di kawasan Kabupaten Jepara yang sudah 

terkenal dengan keelokan pantainya. Oleh karena itu diperlukan perencanaan 
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dan perancangan Resort Hotel And Resto di Pantai Empurancak Jepara, dengan 

pendekatan desain Arsitektur Bioklimatik  sebagai fasilitas pendukung wisata 

pantai di Pantai Empurancak Jepara. 

1.2. Permasalahan 
Berdasarkan latar belakang masalah terbentuk suatu permasalahan yang 

terbagi menjadi permasalahan secara umum dan permasalahan secara khusus. 

1.2.1. Permasalahan Umum 
Bagaimana merencanakan dan merancang Resort Hotel Dan 

Resto di Pantai Empurancak Jepara Dengan pendekatan desain 

Arsitektur Bioklimatik ini sebagai fasilitas pendukung wisata pantai agar 

menarik bagi pengunjung dan dapat mengangkat citra Pantai 

Empurancak. Serta agar dapat menjadi icon baru kawasan wisata di 

kabupaten jepara serta dapat menjadi sarana akomodasi bagi 

pengunjung terutama yang berasal dari  luar Kabupaten Jepara maupun 

yang dari mancanegara. 
 

1.2.2. Permasalahan Khusus 
Untuk memenuhi tuntutan sebuah Resort Hotel Dan Resto di 

Pantai Empurancak Jepara Dengan pendekatan desain Arsitektur 

Bioklimatik terdapat beberapa permasalahan khusus yaitu : 

a. Mengolah site untuk mendapatkan zoning yang tepat yang sesuai 

dengan fungsi masing-masing kelompok kegiatan. 

b. Mengolah sirkulasi ruang dan standar perancangan untuk komplek 

bangunan resort hotel dan resto. 

c. Merancang ruang luar dan ruang dalam pada sebuah resort yang 

berkonsep arsitektur bioklimatik melalui pengolahan ruang yang 

kontekstual dengan lingkungan alam di tepi pantai serta mampu 

mendukung kegiatan yang sifatnya rekreatif. 

d. Menentukan bentuk-bentuk arsitektural baik melalui ungkapan fisik 

pada ruang luar maupun dalam yang dapat mencerminkan arsitektur 

bioklimatik.  
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1.3. Maksud Dan Tujuan 
1.3.1. Maksud 

Merencanakan dan merancang resort hotel dan resto untuk 

mewadahi kegiatan wisata bahari dan menyediakan fasilitas penginapan 

di kawasan wisata alam di tepi pantai di lingkungan pantai Empurancak 

Jepara. 

 

1.3.2. Tujuan 
Tujuan dari penyusunan Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur (LP3A) adalah membentuk konsep perencanaan 

dan perancangan Resort Hotel Dan Resto di Pantai Empurancak Jepara 

Dengan pendekatan desain Arsitektur Bioklimatik.   
 

1.4. Manfaat 
1.4.1. Subjektif 

1) Untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh Tugas Akhir sebagai 

penentu kelulusan Sarjana Strata 1 (S1) pada Prodi Teknik Arsitektur 

Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang 

(UNNES). 

2) Penulis diharapkan dapat menambah pengetahuan lebih tentang 

resort hotel dan resto serta dapat dipergunakan dalam referensi 

perencanaan selanjutnya. 

 

1.4.2. Objektif 
1) Dapat bermanfaat sebagai pengetahuan dan penambah wawasan 

pembaca pada umumnya maupun mahasiswa arsitektur dalam 

penyususnan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur (LP3A).  

2) Dapat dijadikan sebagai salah satu masukkan dan rekomendasi 

dalam proses merencanakan desain Resort Hotel Dan Resto di 

Pantai Empurancak.  

  

1.5. Lingkup Pembahasan 
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1.5.1. Lingkup Substansial 
Lingkup pembahasan substansial meliputi segala sesuatu yang 

berkaitan dengan penyediaan fasilitas resort hotel Dan resto di kawasan 

wisata pantai di lingkungan Pantai Empurancak dengan titik berat pada 

hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu arsitektur. Sedangkan hal-hal 

diluar kearsitekturan yang mempengaruhi, melatarbelakangi, dan 

mendasari faktor-faktor perencanaan akan dibatasi, dipertimbangkan, dan 

diasumsikan tanpa dibahas secara mendalam.    

 

1.5.2. Lingkup Spasial 
Perencanaan dan perancangan Resort Hotel Dan Resto di Pantai 

Empurancak Jepara Dengan pendekatan desain Arsitektur Bioklimatik.  
 

1.6. Metode Pembahasan 
a. Deskriptif  

Pengumpulan data faktual Pantai Empurancak Jepara dan data resort hotel 

dan resto baik data eksisting maupun perubahannya beserta kawasan di 

sekitarnya melalui observasi lapangan (pengukuran, sketsa, foto) dan 

wawancara dengan sumber terkait. 
b. Studi Literatur 

Mencari berbagai literatur yang menerangkan landasan teori yang 

berhubungan dengan resort hotel dan resto, pengolahan kawasan wisata 

kuliner dan wisata alam pantai pada umumnya serta literatur tentang 

pengolahan tata ruang luar dan tata ruang dalam terutama untuk 

penerapannya pada resort hotel dan resto dengan konsep arsitektur 

bioklimatik. 
c. Studi Kasus 

Mencari data dan melakukan studi perbandingan baik langsung maupun 

melalui media buku dan internet terhadap objek wisata resort hotel dan resto 

di tepi pantai, serta bangunan atau lokasi lain yang memiliki kesamaan 

fungsi. 

 

d. Analisis 
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Analisis dengan mengurai dan mengkaji hasil data-data yang didapatkan, 

kemudian dibandingkan dengan studi literatur. Setelah itu diambil prinsip-

prinsip, persyaratan bangunan, standar-standar dan simpulan. 
e. Sintesis 

Menggabungkan data dan informasi yang telah diperoleh dari proses 

pengumpulan data yang kemudian dianalisis dengan mengulas dan 

mengkaji data tersebut kemudian diolah menjadi rumusan konsep 

perencanaan dan perancangan resort hotel dan resto sesuai sasaran yang 

diharapkan. 
f. Menyimpulkan 

Menghasilkan rumusan konsep perencanaan dan perancangan sebagai 

pemecah terhadap permasalahan yang ada dalam pokok bahasan. Hasil 

kesimpulan keseluruhan nantinya merupakan konsep dasar yang digunakan 

dalam perencanaan dan perancangan resort hotel dan resto sebagai 

landasan dalam desain grafis arsitektur selanjutnya. 

Dalam pengumpulan data, akan diperoleh data yang kemudian akan 

dikelompokkan kedalam 2 (dua) kategori yaitu : 
a. Data Primer 

1) Observasi Lapangan 

Dilakukan dengan cara pengamatan langsung di wilayah lokasi 

tapak perencanaan dan perancangan resort hotel dan resto di Pantai 

Empurancak dan observasi studi kasus dengan objek yang 

bersangkutan dengan resort hotel dan resto. 

2) Wawancara 

Wawancara yang dilakukan dengan pihak pengelola serta 

berbagai pihak-pihak yang terkait dalam perencanaan dan perancangan 

khususnya wawancara dengan pihak yang bersangkutan di dalam studi 

kasus yang ada. 

b. Data Sekunder 
Studi literatur melalui buku dan sumber-sumber tertulis mengenai 

perencanaan dan perancangan resort hotel dan resto serta peraturan-

peraturan yang berkaitan dengan studi kasus perencanaan dan 

perancangan resort hotel dan resto. 
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Berikut ini akan dibahas design requirement dan design determinant 

yang berkaitan dengan  perencanaan dan perancangan resort hotel dan 

resto : 
 

1) Pemilihan Lokasi dan Tapak 

Pembahasan mengenai pemilihan lokasi dan tapak, dilakukan 

dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam 

penentuan suatu lokasi dan tapak yang layak sebagai perencanaan dan 

perancangan resort hotel dan resto, adapun data yang dimaksud adalah 

sebagai berikut : 

a) Data tata guna lahan atau peruntukan lahan pada wilayah 

perencanaan dan perancangan yaitu wilayah kepariwisataan 

sekaligus aturan dan pedoman tata ruang kawasan. 

b) Data potensi fisik geografis, topografi, iklim, persyaratan bangunan 

yang dimiliki oleh lokasi dan tapak itu sendiri dan juga terhadap 

lingkungan sekitarnya yang menunjang terhadap perencanaan dan 

perancangan resort hotel dan resto. 

Setelah memperoleh data dari beberapa alternatif tapak, kemudian 

dianalisa dengan menggunakan nilai bobot terhadap kriteria lokasi dan 

tapak yang telah ditentukan untuk kemudian memberi scoring terhadap 

kriteria x nilai bobot dan tapak yang terpilih diambil dari nilai yang 

terbesar. 
 

2) Program Ruang 

Pembahasan mengenai program ruang dilakukan dengan terlebih 

dahulu mengumpulkan data yang berkaitan dengan perencanaan dan 

perancangan resort hotel dan resto, yaitu dilakukan dengan 

pengumpulan data mengenai pelaku ruang itu sendiri beserta 

kegiatannya, dilakukan dengan observasi lapangan baik dari studi 

kasus, serta dengan standar atau literatur perencanaan dan 

perancangan resort hotel dan resto. 

Persyaratan ruang yang didapat melalui studi kasus dengan 

standar perencanaan dan perancangan resort hotel dan resto sehingga 

dari hasil analisa terhadap kebutuhan dan persyaratan ruang akan 
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diperoleh program ruang yang akan digunakan pada perencanaan dan 

perancangan resort hotel dan resto. Analisa program ruang juga 

melibatkan hasil dari studi ruang pada objek yang menjadi studi kasus 

apabila tidak adanya standar khusus pada sumber referensi literature.  
 

3) Penekanan Desain Arsitektur 

Pembahasan mengenai penekanan desain arsitektur dilakukan 

dengan observasi literatur  yang menjelaskan ciri-ciri bangunan yang 

sesuai dengan tema konsep pada bangunannya yaitu arsitektur 

bioklimatik. Adapun data yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

a) Aspek kontekstual pada lokasi dan tapak terpilih dengan 

pertimbangan keberadaan bangunan disekitarnya. 

b) Literatur atau standar perencanaan dan perancangan resort hotel 

dan resto. 

c) Literatur yang memiliki konteks pendekatan arsitektur bioklimatik 

yang kemudian diterapkan kedalam desain resort hotel dan resto 

tersebut. 

1.7. Sistematika Pembahasan 
Secara garis besar, sistematika dalam penyusunan Landasan Program 

Perencanaan dan Perancangan Resort Hotel dan Resto di Pantai Empurancak 

Dengan pendekatan desain Arsitektur Bioklimatik adalah :  
 

BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, 

ruang lingkup, metode pembahasan, sistematika pembahasan, serta alur 

bahasan dan alur pikir. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Membahas tinjauan mengenai Resort Hotel dan Resto di Pantai 

Empurancak Dengan pendekatan desain Arsitektur Bioklimatik di kabupaten 

Jepara, kaitannya dengan tinjauan pariwisata, tinjauan wisata alam pantai, 

tinjauan wisata kuliner, tinjauan resort hotel dan resto, perkembangan, 

pengertian, sistem pengelolaan, dan persyaratan teknis. Selain itu, juga 
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membahas tentang tinjauan studi banding.  
 

BAB III TINJAUAN LOKASI 
Membahas tentang gambaran umum Kabupaten Jepara yang meliputi 

kedudukan geografis, wilayah administrasi, rencana pembagian wilayah kota 

atau BWK Kabupaten Jepara. Dan pemilihan alternatif tapak berupa data fisik 

dan non fisik, potensi dan kebijakan tata ruang pemilihan tapak, scoring / 

pembobotan tapak untuk menentukan tapak terpilih dan gambaran khusus 

berupa data tentang batas wilayah dan karakteristik pada tapak terpilih dengan 

uraian yang lebih detail dan jelas.  
 

BAB IV PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN 
PERANCANGAN ARSITEKTUR 

Bab ini menjelaskan tentang uraian dasar-dasar pendekatan konsep 

perencanaan dan perancangan awal dan analisis mengenai pendekatan 

fungsional, pendekatan pelaku aktifitas, pendekatan kebutuhan ruang, 

pendekatan arsitektur, pendekatan aspek teknis serta pendekatan aspek kinerja.   
 

BAB V LANDASAN KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 
ARSITEKTUR 

Berisi tentang konsep perencanaan dan perancangan Resort Hotel dan 

Resto di Pantai Empurancak Jepara Dengan pendekatan desain Arsitektur 

Bioklimatik yang  ditarik  berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan 

berdasarkan tentang tori arsitektur bioklimatik yang digali dan diperdalam dari 

berbagai literatur dan sumber yang ada agar dapat menghasilkan konsep 

perancangan arsitektur bioklimatik yang kontekstual dan tidak menyimpang dari 

pengertian arsitektur bioklimati yang merupakan dari bagian arsitektur green 

architecture. 
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1.8. Alur Pikir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Konsep Desain 

 
 

TOR 
Statement 

 

a. Pengertian 
b. Batasan 
c. Anggapan 

Analisis 
 

a. Fisik 
b. Non Fisik 

 
 

SITE 
 
 

Zoning 
 

Transformasi 
Desain 

Desain 

Gambar 1.1. Alur Pikir 
Sumber : Analisis , 2016 

F 
E 
E 
D 
B 
A 
C 
K 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A)  

Aktualita  
a. Potensi wisata alam pantai empurancak jepara. 
b. Perkembangan wisata alam pantai yang ada di kabupaten jepara. 
c. Beluma adanya fasilitas yang mewadahi untuk kegiatan wisata alam pantai di pantai empurancak . 

 

Urgensi 
Perlu adanya sebuah fasilatas yang mewadahi kegiatan wisata alam pantai berupa resto resort hotel dan 
dengan tata ruang luar dan tata ruang dalam yang kontekstual dengan karakter lingkungan di tepi pantai 
sehingga mendukung kegiatan rekreasi objek. 
 

Originalitas 
Bagaimana merancang sebuah Resort Hotel dan Resto di Pantai Empurancak Jepara Dengan Pendekatan 
Desain Arsitektur Bioklimatik sehingga dapat digunakan sebagai wadah wisata alam pantai yang 
representatif bagi wisatawan yang datang ke pantai empurancak jepara.  

Tinjauan Lokasi 
a. Site 
b. Analisis Site 

Tinjauan Pustaka  
 

a. Tinjauan tentang resort, hotel dan resto 
b. Standart kebutuhan ruang dan pelaku kegiatan.   
c. Tinjauan teori arsitektur bioklimatik sebagai pendekatan 

perencanaan bangunan resort hotel dan resto.  

Data Studi 
 

a. Studi Literatur 
b. Studi Kasus 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
2.1.   Tinjauan Wisata 

2.1.1.  Definisi Wisata 
Pariwisata menurut Yoeti (1985) berasal dari bahasa sansekerta 

“pari”  yang artinya banyak, berputar-putar, berkali-kali dan “wisata” yang 

artinya perjalanan, bepergian. Dalam pariwisata berdasarkan UU 1990 No 

9 diperlukan tempat wisata dan wisatawan yang mengunjungi tempat 

tersebut. Jadi wisata merupakan kegiatan atau perjalanan yang bersifat 

sukarela untuk menikmati daya tarik objek wisata tersebut.  

Banyaknya wisatawan yang datang mengunjungi objek wisata 

akan memberi dampak positif bagi industri pariwisata, yaitu penyediaan 

sarana akomodasi, baik yang berbentuk losmen atau resort untuk 

mempermudah bagi wisatawan yang bertempat tinggal jauh maupun yang 

ingin lebih lama menikmati objek wisata yang ada. Untuk memenuhi 

tujuan diatas, diperlukan pelengkap industri pariwisata yang dapat 

dikelompokkan menjadi (Yusuf, 2006) : 

a. Travel Agent atau Tour Operator 

b. Perusahaan Pengangkutan 

c. Akomodasi Perhotelan 

d. Bar dan Restoran 

e. Souvenir Shop 

f. Sarana terkait aktivitas wisata. 

 

2.1.2.  Jenis Pariwisata 
Objek wisata adalah perwujudan dari penciptaan manusia, tata 

hidup, seni budaya, serta sejarah dan tempat atau keadaan alam yang 

mempunyai daya tarik untuk dikunjungi oleh wisatawan. Daya tarik 

tersebut berupa (Fadeli, 2001) : 

a. Sumber-sumber daya tarik yang bersifat alamiah 

b. Sumber-sumber daya tarik buatan manusia 

c. Sumber-sumber daya tarik yang bersifat manusiawi. 
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Berdasarkan konsep pemanfaatan, wisata dapat diklasifikasikan  menjadi 

(Yulianda, 2007): 

a. Wisata alam (nature tourism), merupakan aktivitas wisata yang 

ditujukan pada pengalaman terhadap kondisi alam atau daya tarik 

panoramanya. 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1 : wisata alam angke kapuk 
Sumber : google, 2016 

 
b. Wisata budaya (cultural tourism), merupakan wisata dengan 

kekayaan budaya sebagai obyek wisata dengan penekanan pada 

aspek pendidikan. 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.2 : Reog Ponorogo sebagai Wisata Budaya 
Sumber : google, 2016 
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c. Ekowisata (Ecotourism, green tourism  ataualternative tourism), 

merupakan wisata berorientasi pada lingkungan untuk 

menjembatani kepentingan perlindungan sumberdaya 

alam/lingkungan dan industri kepariwisataan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.  Unsur-Unsur Wisata 
Mengembangkan kepariwisataan disuatu obyek wisata berarti 

mengembangkan potensi fisik pada obyek tersebut, sehingga fungsinya 

makin meningkat sebagai obyek pariwisata yang dapat dipasarkan. Di 

setiap obyek atau lokasi pariwisata sebetulnya ada berbagai unsur yang 

saling tergantung, yang diperlukan agar para wisatawan dapat menikmati 

suatu pengalaman yang memuaskan. Pariwisata tidak menghancurkan 

kebudayaan ataupun potensi wisata yang ada, melainkan justru 

memberikan inspirasi untuk terjadinya proses pengayaan, konservasi, 

adaptasi, rekonstruksi dan reinterpretasi (Pitana dan Gayatri, 2005). 

Unsur-unsur pokok yang terlibat dalam kegiatan pariwisata adalah 

(Yoeti, 1989) : 

a. Menarik minat wisatawan 

Untuk menjadi suatu daerah tujuan wisata agar menarik wisatawan 

harus memenuhi syarat berikut (Yoeti, 1983) : 

Gambar 2.3 : Ekowisata alam jayapura 
Sumber : google, 2016 
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1) Something to see, tempat tersebut harus ada objek wisata dan 

atraksi wisata yang berbeda dengan apa yang dimiliki daerah 

lain, dengan kata lain daerah tersebut harus memiliki daya tarik 

khusus. 

2) Something to do, selain banyak yang dapat dilihat dan 

disaksikan, harus menyediakan fasilitas rekreasi yang dapat 

membuat wisatawan betah tinggal lebih lama di tempat 

tersebut. 

3) Something to buy, tersedia fasilitas untuk berbelanja, terutama 

souvenir dan kerajinan rakyat yang khas sebagai cindera mata. 

b. Perkembangan daerah tujuan wisata 

Daerah tujuan wisata dapat berkembang tergantung dari : 

Atraksi atau suatu kondisi yang mempengaruhi daerah tujuan 

wisata, yaitu : 

1) Iklim yang baik dan pemandangan alam. 

2) Pameran, kegiatan olahraga, atau kegiatan budaya. 

Pencapaian, sarana transportasi dan kemudahan dalam 

pencapaian sangat mempengaruhi daerah tujuan wisata. Fasilitas, 

tempat menginap, restaurant, dan sarana komunikasi sangat 

mendukung daerah tujuan wisata. 

c. Sarana Pariwisata 

Sarana-sarana yang terdapat dalam suatu objek wisata dapat 

dibedakan menjadi (R.S. Damajati, 1982) : 

1) Sarana wisata pokok, adalah fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan 

dan dirasakan sekali perlu bagi wisatawan, misal tempat 

menginap atau akomodasi serta tempat makan dan minum. 

2) Sarana wisata pelengkap, fasilitas wisata yang dapat 

melengkapi sarana-sarana pokok sehingga wisatawan akan 

merasa betah untuk tinggal lebih lama di suatu tujuan wisata, 

misalnya kolam renang atau sarana olahraga. 

3) Sarana fasilitas penunjang, fasilitas wisata lainnya misalnya, 

souvenir shop, SPA, dll. 

 

 



 

RESORT HOTEL DAN RESTO DI PANTAI EMPURANCAK JEPARA 
DENGAN PENDEKATAN DESAIN ARSITEKTUR BIOKLIMATIK 

 
      15 

 

LANDASAN PROGRAM  
PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR (LP3A) 

2.2.  Tinjauan Resort  
2.2.1. Pengertian Resort  

a. Resort adalah sebuah tempat menginap dimana mempunyai 

fasilitas khusus untuk kegiatan bersantai dan berolah raga seperti 

tennis, golf, spa, tracking, dan jogging, bagian concierge 

berpengalaman dan mengetahui betul lingkungan resort, bila ada 

tamu yang ingin hitch-hiking berkeliling sambil menikmati keindahan 

alam sekitar resort. (Nyoman S, 1999) 
b. Resort adalah suatu perubahan tempat tinggal untuk sementara 

bagi seseorang diluar tempat tinggalnya dengan tujuan antara lain 

untuk mendapatkan kesegaran jiwa dan jiwa serta hasrat ingin 

mengetahui sesuatu. Dapat pula dikaitkan dengan kepentingan 

yang berhubungan dengan kegiatan olahraga, kesehatan, konvensi, 

keagamaan serta keperluan usaha lainnya. (Dirjen pariwisata, 1998) 
c. Resort adalah timpat peristirahatan di musim panas, ditepi pantai 

atau di pegunungan yang banyak dikunjungi. (John M. Echols, 

1987) 
d. Resort adalah tempat wisata atau rekreasi yang sering dikunjungi 

orang dimana pengunjung datang untuk menikmati potensi 

alamnya. (A.S. Hornby, 1974) 
e. Resort adalah sebuah kawasan yang terencana yang tidak hanya 

sekedar untuk menginap tetapi juga untuk istirahat dan rekreasi. 

(Chuck Y. Gee, 1998) 
f. Resort adalah suatu perubahan tempat tinggal untuk sementara 

bagi seseorang di luar tempat tinggalnya dengan tujuan antara lain 

untuk mendapatkan kesegaran jiwa dan raga serta hasrat ingin 

mengetahui sesuatu. Dapat juga dikaitkan dengan kepentingan 

yang berhubungan dengan kegiatan olah raga, kesehatan, 

konvensi, keagamaan serta keperluan usaha. Resort adalah tempat 

wisata atau rekreasi yang sering dikunjungi orang dimana 

pengunjung datang untuk menikmati potensi alamnya.  
g. Menurut Neufert dalam buku Data Arsitek (1991), resort adalah 

tempat menginap yang terdapat ditepi pantai, di daerah 

pegunungan atau daerah wisata lainnya. Biasanya direncanakan 
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untuk melayani akomodasi pengunjung dalam melakukan kegiatan 

wisata. Menurut W.SHatrell and Partners (1962), resort yaitu 

penginapan yang terletak didaerah wisata yang sekaligus sebagai 

salah satu fasilitas penunjang kawasan wisata tersebut.  
h. Maka dapat disimpulkan bahwa resort adalah jenis hotel atau 

penginapan yang terletak di suatu tempat (di dalam, pinggir, atau 

luar kota) yang melayani para pengunjung untuk menginap dalam 

jangka waktu tertentu dimana daerah sekitarnya memiliki obyek 

wisata yang mendukung 
 

2.2.2.  Faktor Penyebab Adanya Resort 
Sesuai dengan tujuan dari keberadaan Resort yaitu selain untuk 

menginap juga sebagai sarana rekreasi. Oleh sebab itu timbulnya resort 

disebabkan oleh faktor-faktor berikut (Nyoman S, 1999) : 

a. Kebutuhan Manusia akan rekreasi  

Manusia pada umumnya cenderung membutuhkan rekreasi untuk 

dapat bersantai dan menghilangkan kejenuhan yang diakibatkan 

oleh aktivitas mereka. 

b. Berkurangnya waktu untuk beristirahat  

Bagi masyarakat diperkotaan kesibukan mereka akan pekerjaan 

selalu menyita waktu mereka, sehingga mereka membutuhkan 

tempat untuk dapat beristirahat dengan tenang dan nyaman. 

c. Keinginan Menikmati Potensi Alam 

Keberadaan potensi alam yang indah dan sejuk sangat sulit 

didapatkan di daerah perkotaan yang penuh sesak dan polusi  

udara. Dengan demikian keinginan masyarakat perkotaan untuk 

menikmati potensi alam menjadi permasalahan, oleh sebab itu hotel 

resort menawarkan pemandangan alam yang indah dan sejuk 

sehingga dapat dinikmati oleh pengunjung ataupun pengguna hotel 

tersebut. 

d. Kesehatan 

Gejala-gejala stress dapat timbul akibat pekerjaan yang melelahkan 

sehingga dapat mempengaruhi kesehatan tubuh manusia. Untuk 

dapat memulihkan kesehatan baik para pekerja maupun para 
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manula membutuhkan kesegaran jiwa dan raga yang dapat 

diperoleh di tempat berhawa sejuk dan berpemandangan indah 

yang disertai dengan akomodasi penginapan sebagai sarana 

peristirahatan. 

 

2.2.3.  Karakteristik Resort 
Karakteristik hotel resort meliputi tiga aspek yaitu kategori 

pengunjung, segmentasi pasar, lokasi dan fasilitas yang disediakan. 

Ketiga aspek tersebutlah yang membedakan resort dengan hotel lainnya 

W.SHatrell and Partners (1962): 

a. Kategori pengunjung  

Pengunjung atau wisatawan (tourism) adalah penghuni atau 

pengunjung sementara yang tinggal paling sedikit  24 jam 

(bermalam) ditempat yang dikunjungi. Pengunjung atau wisatawan 

dibagi menjadi wisatawan domestik dan wisatawan asing dengan 

jenis-jenisnya meliputi: 

1) Wisatawan modern idealis  

Tujuan utamanya adalah menambah wawasan dan 

memperkaya pengalaman. Mereka sangat menaruh minat 

terhadap budaya multinasional baik dari segi arsitektur, menu, 

interior dan pelayanan. Mereka lebih menyukai eksplorasi alam 

secara individual. 

2) Wisatawan modern materialis 

Wisatawan ini terdiri dari dua golongan yaitu mereka yang 

hedonism (mencari kesenangan) dan materialism. Ciri khas 

wisatawan ini adalah: wisata yang berkarakter liar seperti night 

club, perjudian dan hiburan seksual. Mereka menyukai kegiatan 

wisata secara berkelompok. 

3) Wisatawan tradisional materialistik  

Wisatawan ini mempunyai ciri-ciri yang berperilaku berpola 

sangat standar dan mempunyai kecenderungan berpandang 

koinservatif. Keterjangkauan atraksi, kemurahan dan keamanan 

murupakan pertimbangan yang sangat penting. 
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b. Segmentasi pasar 

Sebagai sarananya adalah wisatawan atau pengunjung yang ingin 

berlibur atau bersenang-senang untuk menikmati pemandangan 

alam sekitar pantai, pemandangan alam sekitar pegunungan atau 

tempat-tempat lain yang memiliki keindahan alam yang menarik. 

1) Socio economi dan demographic segmentation 

Segmen pasar ini mempertimbangkan variabel demografi 

ekonomi dan sosial ekonomi. Umumnya yang dibidik adalah 

wisatawan berusia muda, wisatawan dengan pendapatan relatif 

tinggi dan wisatawan keluarga muda dengan anaknya. 

2) Geographic segmentation 

Segmen pasar ini mempertimbangkan asumsi kebutuhan dan 

pilihan wisatawan yang berbeda-beda berdasarkan asalnya. 

Hotel resort pada segmen pasar ini harus memperhatikan 

kebutuhan yang biasa wisatawan dapatkan serta menyediakan 

hal-hal yang menyenangkan, tetapi berbeda dengan daerah 

asal wisatawan. 

3) Psyco segmentation 

Segmen pasar ini didasarkan pada kelas sosial, gaya hidup dan 

sifat pengunjung. Segmen ini sangat penting untuk mengetahui 

pilihan berdasarkan gaya hidup dan aktivitas yang biasa 

dilakukan sesuai sifat dan kelas mereka. 

4) Behavioral segmentation 

Segmen pasar ini memberikan sebuah pengalaman baru dan 

kepuasan wisatawan, biasanya diwujudkan dalam perjalanan, 

tinggal di suatu tempat yang menjauhkan mereka dari 

lingkungan dan rutinitas sehari-hari, menikmati tradisi atau 

sejarah dan melakukan kegiatan yang menyenangkan. 

c. Lokasi 

Resort banyak ditemui di tempat-tempat yang jauh dari keramaian 

kota dan padat lalu lintas. Hotel resort cenderung memilih tempat 

yang memiliki view yang indah seperti pemandangan alam pantai, 

gunung, pinggiran kota, tepi sungai, tepi danau, tepi rawa atau atau 

view lain yang menjadi daya tarik utama hotel resort. 
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d. Fasilitas 

Fasilitas yang tersedia pada hotel resort berbeda dengan hotel 

lainnya. Hotel resort menuntut tersedianya fasilitas utama yang 

memenuhi kebutuhan wisatawan sehari-hari dan fasilitas 

pendukung fasilitas utama yang bisa dibedakan atas dasar 

privasinya.  

 

2.2.4.  Jenis-Jenis Resort 
Resort merupakan suatu bangunan akomodasi yang mempunyai 

fungsi dan fasilitas seperti bangunan Hotel pada umumnya, dan 

mempunyai klasifikasi yang berdasar pada “Keputusan Menparpostel No. 

1410/11/1988 tanggal 25 Februari 1988, tentang kententuan usaha dan 

penggolongan hotel.  

a. Penggolongan Resort berdasarkan kelas dan minimal kamar tidur 

yang harus tersedia : 

1) Bintang 1, terdiri dari 15 kamar tidur standart dengan luas 

20m2. 

2) Bintang 2, terdiri dari 20 kamar tidur standart dengan luas 

22m2, dan 1 kamar suite dengan luas 48m2. 

3) Bintang 3, terdiri 30 kamar tidur standart dengan luas 24m2, 

dan 3 kamar suite dengan luas 48m2. 

4) Bintang 4, terdiri 50 kamar tidur standart dengan luas 24m2, 

dan 3 kamar suite dengan luas 48m2. 

5) Bintang 5, terdiri 100 kamar tidur standart dengan luas 26m2, 

dan 4 kamar suite dengan luas 52m2. 

b. Penggolongan Resort  Berdasarkan Lokasi 

Menurut Lawson (1995), berdasarkan lokasi berdirinya Resort dapat 

digolongkan menjadi : 

1) Tradisional Resort, merupakan suatu bentuk pengembangan 

dari fasilitas wisata dan lingkungan yang sudah ada sebagai 

upaya meningkatkan citra wisata disuatu kawasan atau daerah 

termasuk fasilitas didalamnya berupa fasilitas olah raga yang 

menantang dan fasilitas hiburan. 
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2) Resort Terpadu, merupakan suatu bentuk resort yang 

dikembangkan secara terpadu dan terencana dengan kontrol 

dalam penzoningan. Contohnya seperti resort dengan tema-

tema khusus seperti marina, resort pantai dan pegunungan.  

3) Desa Wisata, merupkan suatu bentuk Resort yang biasanya 

terletak di daerah terpencil dan mempunyai orientasi pelayanan 

untuk keluarga. Bentuk bangunan yang muncul biasanya 

bergaya arsitektur vernakular dengan menonjolkan bentuk 

penataan landscape dan fasilitas rekreasi. 

c. Penggolongan Resort Berdasar Pada Tipologi Massa Bangunan 

Menurut Rutes dan Penner (1985), berdasar pada bentuk bangunan  

resort dapat digolongkan menjadi 3 macam, antara lain : 

1) Convention Highrise Building, resort yang umumnya memiliki 

beberapa lantai, dengan pola penataan ruang secara vertikal. 

2) Bangunan Menyebar, merupakan resort yang terdiri dari 

sejumlah unit-unit bangunan. Pola penataan ruang tersusun 

secara horizontal. 

3) Kombinasi, merupakan bentukan massa bangunan yang 

merupakan gabungan dari dua bentuk diatas, dan mempunyai 

unit yang sebagian menyebar dan sebagian lainnya tersusun 

secara vertikal, sehingga membentuk suatu kombinasi 

penataan massa yang menarik. 

d. Penggolongan resort berdasrkan jenis  

1) Mountain Resort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.4 : mountaint resort tomohon 

Sumber : google, 2016 
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Lokasi terletak dipegunungan dengan fasilitas utama 

disesuaikan dengan keadaan fisik pegunungan tersebut. 

Misalnya dilengkapi dengan fasilitas sky es (pada pegunungan 

es), berkuda, mendaki gunung, agrowisata, dan lain 

sebagainya sesuai dengan daerah pegunungannya. 

2) Seaside Resort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi resort yang terletak didaerah tepi pantai dengan fasilitas 

utama seperti wisata bahari atau wisata pantai yang 

disesuaikan dengan potensi perairan setempat, misal seperti 

surfing, diving, game fishing, dan lain sebagainya. 

3) Spa and Health Resort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 : The Natia resort 
Sumber : google, 2016 

Gambar 2.6: como sambala resort 
Sumber : google,2016 
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Kawasan wisata yang lebih mengkhususkan pada penyegaran 

kesehatan, fisik, maupun mental, dengan fasilitas penunjang 

kesehatan yang lengkap seperti fitness center dan lain 

sebagainya. 

4) Wedding Resort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resort yang khusus menampilkan tema wedding dan 

menyediakan fasilitas wedding capel untuk pasangan pengantin 

dan dikhususkan bagi pasangan yang ingin berbulan madu. 

Biasanya resort ini terdapat paket pernikahan dan disebut 

sebagai honeymoon place.  

 

2.2.5.  Persyaratan Resort 
Motivasi utama wisatawan yang menginap di resort adalah berlibur 

dan berekreasi. Berlibur dapat diartikan sebagai kegiatan beristirahat, 

menghindari kegiatan rutin, serta mengembalikan kesegaran badan dan 

pikiran. Berekreasi diartikan sebagai kegiatan rekreatif, terutama yang 

menimbulkan rasa senang, kegembiraan dan kesegaran, untuk rileks dan 

santai. Adapun kecenderungan yang dituntut resort adalah Menurut 

Lawson (1995) : 

� Penyediaan macam rekreasi luar/dalam bangunan yang sesuai 

dengan kondisi/potensi daerah pariwisatanya dan tujuan 

kedatangannya.  

Gambar 2.7: wedding capel bali 
Sumber : google, 2016 
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� Dalam jarak cepat, cukup dekat dari objek-objek rekreasi/pariwisata 

lain (kontinuitas objek pariwisata).  

� Tersedianya media kontak antar wisatawan. 

� Menjamin faktor aman, privacy, confort, dan air bersih.Ketentuan 

setiap fasilitas  

� yang disediakan termasuk dalam tarif resort. 

� Sifat operasi, pelayanan, dan pengawasan dalam ruang 

lengkap/bangunan dan site dengan tata cara yang tidak resmi.  

Perencanaan resort adalah proses pengolahan eksisting bangunan 

terhadap potensi-potensi tapak yang dimiliki baik fisik maupun 

budayanya. Dalam Planning, Op. Cit beberapa aspek yang harus 

diperhatikan dalam proses perencanaan ini tujuannya adalah agar 

keistimewaan lokasi hotel resort terutama tapaknya dapat dimaksimalkan. 

Aspek tersebut meliputi Rutes dan Penner (1985): 

a. Melakukan kontak dengan alam 

Mengutamakan orientasi visual ke arah objek yang memiliki potensi 

keindahan alam dan berhubungan langsung dengan kegiatan 

masyarakat. Tampak bangunan hotel resort harus didukung dengan 

peletakan vegetasi sebagai landscape.  

b. Integrasi dengan alam 

Mempertimbangkan keterkaitan antara hotel resort secara 

keseluruhan dengan lingkungan alami. 

c. Melakukan pengelompokan kegiatan 

Mengelompokkan dan memisahkan berbagai aktivitas yang berbeda 

sehingga tidak menimbulkan permasalahan antar kegiatan dalam 

hotel resort. Zonasi kegiatan pada hotel resort harus jelas agar 

privasi tamu terjaga dan didukung oleh sistim pelayanan hotel resort 

yang baik. 

d. Menghilangkan lingkungan miskin di sekitar tapak 

Melakukan pengontrolan terhadap pola sistim sirkulasi dalam hotel 

resort dengan cara mengatur dan memisahkan sirkulasi kendaraan 

dengan sirkulasi pejalan kaki. Secara tidak langsung daerah miskin 

yang dilalui oleh jalur sirkulasi akan mengalami proses 

pengembangan. 
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e. Melakukan proses pengembangan 

Melakukan pengembangan fasilitas hotel sesuai dengan kebutuhan 

dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi wisatawan yang 

memanfaatkan resort. Hal tersebut dapat dilihat dari pola kegiatan 

wisatawan selama dalam resort. 

 

2.2.6. Kriteria Umum Resort 
Kecenderungan dan kriteria umum yang ada pada  resort menurut Rutes 

dan Penner (1985) adalah : 

a. Orientasi bangunan dari koridor-koridor dekat pemandangan (view) 

yang langsung terhadap suasana lingkungan seperti sungai, pantai, 

danau, gunung, atau bangunan-bangunan bersejarah tergantung 

jenis resort. Untuk itu diperlukan penataan tapak yang baik dan 

kontrol terhadap batas ketinggian bangunan, sehingga dapat 

menonjolkan karakteristik hotel resort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Penjagaan  rona lingkungan yang spesifik meliputi rona-rona alam 

yang menarik seperti pohon-pohon besar, tanaman khas kawasan, 

atau formasi geologis (bukit-bukit dan kontur).  

c. Pengelompokan fasilitas-fasilitas dan kegiatan 

wisata.Pengelompokan secara fungsional tipe akomodasi, fasilitas 

rekreasi, dan fasilitas komersial.  

Gambar 2.8:  Contoh resort yang berhadapan dengan view laut 

Sumber : google, 2016 
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d. Adanya hubungan yang erat antara sarana akomodasi dan atraksi 

resort yang utama. Kriteria ini meliputi penataan tapak hotel yang 

menghasilkan akses yang sangat baik terhadap zona atraksi yang 

utama, misalnya pantai atau kolam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Akses ke lingkungan resort membatasi jumlah kendaraan dan 

mengurangi kemungkinan terjadinya masalah-masalah lalu lintas 

kendaraan. Biasanya satu atau dua jalan masuk (access point) 

sudah cukup, ditambah satu jalan terpisah untuk kendaraan servis 

jika diperlakukan.  

f. Lokasi resort mudah dicapai terutamanya kendaraan darat motor, 

mobil. Kendaraan laut seperti perahu, langsung ke area resort. 

Resort harus terhindar dari pencemaran yang diakibatkan gangguan 

luar yang berasal dari suasana bising, bau tidak enak, debu asap, 

serangga, dan binatang pengerat. 

g. Bangunan resort memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Pengaturan ruang hotel ditata sesuai 

dengan fungsinya sehingga memudahkan arus tamu, arus 

karyawan, arus barang/produksi resort. Untuk unsur-unsur dekorasi 

lokal harus tercermin dalam ruang lobby, restoran, kamar tidur, atau 

function room. 

Gambar 2.9: Resort di Karimunjawa yang dekat dengan penangkaran hiu 

Sumber : google, 2016 
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h. Untuk unit kamar tidur, jumlah kamar minimal 100 buah, termasuk 

empat kamar suite. Semua kamar dilengkapi dengan kamar mandi 

di dalam kamar. Standarisasi luasan kamar mengacu pada standar 

internasional dengan konsep desain ruang budaya tradisional. 

i. Untuk fasilitas olahraga dan rekreasi, resort menyediakan sarana 

kolam renang untuk dewasa dan anak-anak yang terpisah atau 

digabung dan dilengkapi pengaman. Sedangkan jenis sarana 

olahraga dan rekreasi lainnya merupakan pilihan dari: kolam 

renang, tennis, bowling, golf, fitness centre, sauna, billiard, dan 

jogging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j. Terdapat zona pembatas resort. Penataan lansekap sepanjang 

batas lingkungan resort dapat menciptakan pemisah dari lingkungan 

yang berdekatan, terutama jika kegiatan-kegiatan dalam hotel dapat 

menggangu lingkungan sekitarnya. 

 

2.2.7. Prinsip Perancangan Resort 
Prinsip perancangan resort menurut Lawson (1995) adalah tahap 

perancangan awal yang berusaha memadukan antara fasilitas standar 

resort dengan kondisi dan lokasi resort. Prinsip yang harus perlu 

diperhatikan dalam perancangan awal resort adalah: 

 

Gambar 2.10: Contoh Fasilitas Pendukung Resort 

Sumber : google, 2016 
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a. Tingkat privasi tamu 

Privasi tamu adalah hal utama yang mempengaruhi 

keberlangsungan suatu resort. Untuk menjaga tingkat privasi tamu 

pada resort dapat diwujudkan dalam pola tata ruang luar dari suatu 

resort yang meliputi: 

1) Lokasi, memanfaatkan potensi alam yang ada dan 

menjadikannya hal yang utama dari pola penataan ruang luar 

dari resort. Potensi alam yang ada dalam hotel resort 

merupakan hal yang akan dijual pada tamu atau wisatawan. 

2) Pencapaian, pola pencapaian terhadap tapak dapat dengan 

pola pencapaian langsung untuk memberikan image tentang 

keadaan hotel resort dan menghindari zona privat milik tamu 

sedangkan pencapaian tidak langsung, bertujuan untuk 

menegaskan bentuk hotel resort pada tamu. 

3) Sirkulasi, pola sirkulasi dirancang agar bersifat rekreatif dan 

dinamis tanpa mengganggu privasi tamu yang lain. 

4) Tata landscape, landscape sangat mendukung citra hotel 

resort. Hotel resort diusahakan memaksimalkan memanfaatkan 

elemen di sekitar site dan berkesan alami. Adanya penataan 

landscape yang baik dan alami dapat menunjang atau 

meningkatkan perasaan privasi tamu. 

5) Tata massa bangunan, perlunya menjaga jarak antar bangunan 

untuk mempertimbangkan tingkat privasi dan kegiatan masing-

masing ruang dalam resort. 

6) Teritori, teritori merupakan unit terkecil atau detail yang harus 

diperhatikan karena masing-masing ruang berdampak pada 

tata masa yang selanjutnya akan berdampak pada tata ruang 

luar resort. 

7) Orientasi bangunan, orientasi bangunan resort berpengaruh 

pada tingkat kenyamanan dalam hotel resort. 

b. Kontak dengan alam 

Beberapa cara dapat dilakukan pada perancangan hotel resort agar 

diperoleh kesan hotel resort merespon alam dan melakukan kontak 

dengan alam di sekitarnya. Diantaranya adalah: 
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1) Memasukkan elemen alam ke dalam bangunan. 

2) Memasukkan vegetasi ke dalam bangunan dan unsur alam 

seperti air, tanah dan lain sebagainya ke dalam bangunan. 

3) Derajat keterbukaan ruang, semakin besar derajat keterbukaan 

ruang, semakin banyak bangunan tersebut melakukan kontak 

dengan alam. 

4) Peletakan bukaan ruang yang tepat pada keindahan alam 

dapat menimbulkan perasaan dekat dengan alam. 

5) Menempatkan bukaan yang lebar yang menghadap langsung 

ke alam. 

c. Menyuguhkan sebuah pengalaman yang menarik bagi tamu 

Fasilitas yang disediakan oleh resort, suasana serta pelayanan 

hotel yang diberikan kepada tamu atau wisatawan yang berkunjung 

ke resort tersebut diharapkan mampu memberikan pengalaman 

yang unik kepada tamu atau wisatawan. 

d. Image bangunan hotel resort dan kawasan disekitarnya 

Image bangunan yang ditampilkan harus mencerminkan apa yang 

hendak ditawarkan oleh resort tersebut kepada tamu dan wisatawan 

yang berkunjung. Keyakinan, kesan, persepsi, ide dan perasaan 

yang dimiliki tamu atau wisatawan terhadap hotel resort adalah 

indikator penilaian sukses atau tidaknya perancangan dari resort 

tersebut. 

 
2.2.8. Perencanaan Resort  

Perencanaan resort mempunyai susunan Kelompok ruang yang 

terdiri dari (Chuck Y. Gee, 1998):  

a. Ruang privat  

Fasilitas untuk ruang pribadi meliputi: kamar tidur, kamar mandi, 

teras dan balkon. Kamar tidur harus dapat memberi suasana 

tenang, sound proof, bersih, sehat, nyaman, sinar matahari yang 

cukup, menyatu dengan alam. 

b. Ruang publik  

1) Entrance, harus mudah dicapai oleh tamu yang berjalan kaki 

atau berkendara serta berhubungan langsung dengan 
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recepsionis. Entrance harus didesain untuk menampilkan 

suasana yang menarik karena merupakan pengalaman visual 

pertama bagi tamu yang datang. 

2) Lobby/Receptionist Hall, hendaknya menyerupai ruang 

keluarga yang proporsional dengan skala manusia, suasana 

harus hangat dan bersahabat, dengan langit-langit yang 

rendah, perabot yang khas lebih sesuai untuk hotel dan resort 

daripada lobby yang besar dan mewah.(Gee, 1988) 

3) Toilet, diletakkan berdekatan dengan lobby, pencapaiannya 

mudah dan tidak tersembunyi, dilengkapi urinoir untuk tamu 

pria, closet dan urinoir tidak boleh terlihat dari luar ketika pintu 

toilet terbuka. 

4) Shopping Arcade/Pertokoan, disediakan dengan alasan belanja 

merupakan kegiatan rekreasi bagi sebagian orang. Pertokoan 

harus mudah dan lobby kecil kecuali pertokoan yang lebih 

besar boleh memiliki akses tersendiri dan tidak perlu memakai 

lobby tersendiri. 

5) Restaurant,  harus mudah dicapai dari dalam dan luar, sebab 

restoran selain melayani tamu dari dlam juga melayani tamu 

dari luar. Restoran bisa merupakan suatu ruang terbuka 

dengan memanfaatkan potensi pemandangan alam, sinar 

matahari dan angin. Tipe ruangan disesuaikan dengan menu 

dan ruangan restoran serta pelayanan. 

6) Cocktail lounge, merupakan ruang transisi, penataan ruang ini 

harus berkesan menarik dan estetis dan rileks. 

7) Bar, harusnya memberi kesan suasana hangat, semi tertutup, 

permainan cahaya alami untuk privasi, memasukkan elemen 

alam yang mendukung suasana. 

8) Ruang serbaguna, dipakai untuk berbagai keperluan. Desain 

ruang terutama untuk mempertimbangkan fleksibilitas dengan 

penggunaan partisi yang mudah diatur dan dipindahkan. Untuk 

melayani kebutuhan makan dan minum di ruang serbaguna 

disediakan dapur sendiri. 
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9) Ruang rekreasi, dapat berada didalam atau diluar ruangan 

dengan suasana yang bisa menunjang rekreasi. 

c. Kelompok Ruang Belakang 

Yang termasuk kedalam kelompok ruang belakang adalah ruang-ruang 

pelayanan, yaitu: 

1) Dapur utama yang melayani restoran hendaknya satu lantai 

dengan restoran, jika tidak bisa maka harus ada alat 

penghubung diantaranya letak dapur harus mudah dicapai dari 

servis entrance. 

2) Gudang, adalah gudang umum yang dipakai untuk menyimpan 

peralatan, letaknya dekat dengan servis entrance. 

3) Laundry, yang perlu diperhatikan adalah penyaluran limbah 

harus baik dan lancar. 

4) Ruang generator, ruangan yang menimbulkan suara bising dan 

getaran sehingga harus dipindahkan dari bangunan induk agar 

tidak mengganggu tamu dan lingkungan sekitar. 

 

2.2.9. Progam Kegiatan Dan Aktivitas 
Menurut Gee, 1988  Progam kegiatan dan Pelaku kegiatan 

pada resort terbagi kedalam beberapa kegiatan diantaranya: 
a. Kegiatan wisatawan  

1) Kegiatan utama  

Kegiatan utama yaitu untuk menginap atau beristirahat setelah 

menikmati sajian wisata yang ada pada resort. Kegiatan ini 

terdiri dari kegiatan di dalam ruang tidur dengan melakukan 

sdikit gerakan sepeti melihat pemandangan luar melalui bidang 

bukaan, makan, minum, mandi, dan duduk-duduk. Dan juga 

kegiatan yang tidak melakukan gerakan secara aktif, misalnya 

tidur dan istirahat secara fisik maupun mental. 

2) Kegiatan pelengkap atau penunjang merupakan kegiatan yang 

dilakukan untuk mengisi waktu luang yaitu kegiatan rekreasi 

termasuk kegiatan berolahraga, menikmati musik, dansa dan 

lain sebagainya. 
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b. Kegiatan pelayanan /karyawan resort, dibagi atas: 

1) Kegiatan pokok, merupakan kegiatan yang melayani aktifitas 

utama dan pelengkap yang dilakukan oleh wisatawan. 

2) Kegiatan tambahan, merupakan kegiatan yang melayani 

fasilitas yang mendukung kegiatan pokok seperti laundry, 

parker, dan lain-lainnya. 

3) Kegiatan antar karyawan, merupakan kegiatan yang dilakukan 

oleh karyawan yang satu berhubungan dengan karyawan yang 

lainnya sehingga tercipta kelancaran yang mendukung kegiatan 

pelayanan. 

Pada umumnya aktivitas yang dilakukan pengunjung suatu resort 

adalah menginap dalam beberapa hari menikmati keindahan 

pemandangan dan suasana alami daerah tersebut. Selain itu dengan 

fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh resort memungkinkan pengunjung 

untuk melakukan aktivitas berlibur dan rekreasi di dalam resort tersebut. 

Fasilitas yang merupakan kelebihan dari resort ini adalah bisa dijadikan 

sebagai tempat berbulan madu, maka aktivitas akan berbeda dengan 

resort pada umumnya yaitu lebih ditekankan pada privasi pengunjung 

yang minikmati fasilitas resort. 

Menurut Walter A. Rutes dan Richard H. Planner (1985) aktivitas 

resort adalah: 

a. Aktivitas pengunjung resort dibedakan menjadi : 

1) Aktivitas utama, yaitu kelompok aktivitas yang paling penting 

yaitu mencakup tamu resort yang menginap maupun yang tidak 

menginap. 

2) Aktivitas pengelola, yaitu kelompok aktivitas yang mendukung 

kelangsungan kegiatan kelompok aktivitas utama, tercakup 

didalamnya kegiatan administrasi, penyediaan barang dan 

perawatan gedung. 

3) Kelompok aktivitas pelayanan, yaitu kelompok aktivitas yang 

mencakup kegiatan servis bagi para tamu baik langsung 

maupun tidak langsung. Subyek yang terlibat didalamnya 

adalah housekeeping, karyawan penyedia food dan beverage, 

serta room boy. 
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b. Aktivitas rekreasi 

Aktivitas rekreasi resort di tepi pantai dapat dibedakan terdapat 

beberrapa macam aktivitas rekreasi antaranya (Richard H. Planner, 

1985) : 

� Aktivitas rekreasi air 

� Berenang 

� Sepeda air 

� Memancing 

� Perahu dayung 

� Perahu motor, dsb 

 

c. Fasilitas resort  

Fasilitas-fasilitas yang umumnya terdapat pada resort yaitu ada 

fasilitas rekreasi seperti: wisata alam, area hiking, fishing, surving, 

daiving, camping serta area agrowisata keluarga yang terdapat fasilitas 

area bermain anak-anak, children playground, area jogging track, 

lapangan olahraga, kolam renang, spa. Ada juga wisata kuliner seperti 

restaurant, satelite dash, lounge cafe untuk memfasilitasi pengunjung 

yang ingin menikmati wisata kuliner bersama keluarga dan untuk 

menyediakan tempat nongkrong bagi para anak-anak muda. Apabila 

dimungkinkan terdapat juga fasilitas pendukung resort seperti karaoke, 

bilyard, dan wifi area. 

 

2.2.10. Jenis Pelaku 
Jenis pelaku dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu 

kelompok pengunjung dan kelompok pengelola (Walter A. Rutes, 1998). 

a. Pengunjung 

Pengunjung adalah orang yang datang dan memanfaatkan sarana 

dan prasarana yang ada. Pengunjung objek wisata dapat juga disebut 

wisatawan, menurut Inpres 1969 No. 6 wisatawan juga dapat 

didefinisikan sebagai orang yang berkunjung ke tempat lain untuk 

menikmati perjalanan dalam kunjungan. Pengunjung wisatawan 

ekowisata mangrove ini dari berbagai kalangan masyarakat, mulai 

� Aktivitas rekreasi darat 

� Berenang 

� Berjemur 

� Bermain  

� Jogging 

� Melihat pemandangan, dsb. 
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dari lapisan masyarakat tingkat bawah, menengah sampai lapisan 

atas. Mereka juga dari berbagai kelompok umur yang masing-masing 

mempunyai karakteristik tersendiri. Pengunjung resort menurut usia 

dikelompokkan menjadi: 

1) Anak-anak (usia 0-9 tahun), karakteristiknya serba ingin tahu 

dan ingin bermain, cenderung lebih banyak bermain bebas dan 

kreatif. 

2) Remaja (usia 10-24 tahun), cenderung bersifat sosial dan 

romantis, kurang menyukai hal-hal bersifat formal, biasanya 

berkelompok terdiri atas dua orang atau lebih. 

3) Dewasa (usia 25-54 tahun), cenderung menyukai wisata yang 

bersifat petualang, menikmati pemandangan dan olahraga. 

4) Lanjut usia (usia <55 tahun), cenderung lebih suka melakukan 

hal-hal yang tidak terlalu banyak melakukan kegiatan 

fisik/jasmani, cenderung menyukai rekreasi pasif seperti melihat 

pemandangan. 

 

Wisatawan juga dibedakan menurut sifat perjalanan dan ruang lingkup 

perjalanan yang dilakukan. Wisatawan yang berkunjung yaitu: 

1) Wisatawan lokal (domestic tourism), adalah wisatawan yang 

melakukan perjalanan wisata di dalam batas-batas wilayah 

negaranya sendiri. 

2) Wisatawan asing (foreign tourism), adalah orang asing yang 

melakukan kegiatan wisata, datang memasuki wilayah negara 

lain yang bukan tempat tinggalnya. 

3) Wisatawan sementara (transit tourism), adalah wisatawan yang 

dalam perjalanan wisata ke suatu tempat tertentu terpaksa 

singgah, baru kemudian mengadakan perjalanan wisata di 

tempat tersebut untuk dilanjutkan ke tempat tujuannya semula. 

4) Indigenous foreight tourism, warga negara suatu negara 

tertentu, karena tugas atau jabatan di luar negeri, pulang ke 

negara asalnya dan melakukan perjalanan wisata di wilayah 

negaranya sendiri. 
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5) Wisatawan untuk urusan bisnis (business tourism), adalah 

orang asing atau warga negara sendiri yang melakukan 

perjalanan wisata setelah tujuan utamanya selesai. 

Ditinjau dari kegiatannya, pengunjung dapat dibedakan menjadi : 

1) Tamu yang menginap 

Pengunjung yang datang untuk menggunakan fasilitas resort 

yang tersedia.  

2) Tamu yang tidak menginap 

Pengunjung yang datang untuk sementara (tidak menginap) 

dimana kunjungannya ada yang bersifat formal (mengadakan 

diskusi, rapat kerja seminar, dan lain-lain). Pelayanan tamu 

yang langsung berhubungan dengan tamu misalnya dalam 

kegiatan-kegiatan di front office, restoran bar, coffee shop, dan 

lain-lain. 

Selain pengunjung yang datang untuk berekreasi, terdapat juga 

pengunjung yang merupakan tamu pengelola yaitu pengunjung yang 

datang untuk menemui pengelola untuk keperluan. 

 

2.2.11. Pengelola 
Pengelola adalah orang-orang yang bekerja pada obyek wisata 

yang bersangkutan, bertugas dan bertanggung jawab akan kelancaran 

seluruh aktivitas dalam objek wisata tersebut. Pengelola tersebut 

diantaranya yaitu(Walter A. Rutes, 1998): 

a. General Manager 

b. Manager Sekretaris 

c. Divisi Administrasi dan Keuangan 

d. Divisi Promosi dan Pemasaran 

e. Divisi Personalia 

f. Divisi Perencanaan 

g. Divisi Operasional, dsb. 
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2.3. Tinjauan Hotel 
2.3.1. Pengertian Hotel 

a. Menurut SK Menhub No. PM 10-301/Phb. 1997 bahwa hotel adalah 

suatu bentuk usaha akomodasi yang dikelola secara komersial 

dengan menyediakan layanan penginapan serta makanan dan 

minuman.  

b. Menurut R.S. Damarjati dalam bukunya yang berjudul istilah-istilah 

dunia pariwisata hal. 42 yang dimaksud dengan hotel adalah 

perusahaan yang menyediakan jasa-jasa dalam bentuk akomodasi 

(penginapan) serta menyajikan hidangan dan fasilitas lainnya dalam 

hotel pada umumnya yang memenuhi syarat-syarat yang comfort 

yang bertujuan komersil. 

c. Munurut Surat Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan 

Telekomunikasi No. KM. 37/PW.304/MPPT-1998, hotel adalah 

suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh 

bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makan dan minum 

serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial. 

d. Dari tiga penjelasan tentang hotel diatas dapat disimpulkan bahwa 

hotel adalah suatu bentuk usaha yang menyediakan layanan 

penginapan, hidangan dan jasa lainnya yang dikelola secara 

komersial. 

Unsur pokok yang terkandung dalam pengertian hotel sebagai 

suatu akomodasi komersial yaitu: 

1) Hotel adalah suatu bangunan, lembaga, perusahaan, atau 

badan usaha akomodasi. 

2) Menyediakan fasilitas pelayanan atau jasa penginapan, makan, 

minum, dan jasa lainnya. 

3) Fasilitas dan pelayanan tersebut diperuntukan bagi masyarakat 

umum diantaranya untuk para turis dan para traveler. 

4) Pengguna atau seseorang  yang bertujuan untuk tinggal 

tersebut hanya bersifat untuk sementara waktu. 

5) Akomodasi ini dikelola secara komersial. 
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2.3.2. Fungsi Hakekat dan Peranan Hotel 
Menurut W.S. Hetrell and partners (1962) ada fungsi, hakekat dan 

peranan pada sebuah hotel, yaitu diantaranya 
a. Fungsi 

Hotel berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi segala kebutuhan 

tamu yang berkunjung, sebagai tempat tinggal sementara selama 

berada jauh dari tempat asalnya.   

b. Hakekat  

Hotel merupakan wadah penginapan yang memberikan service 

sebaik-baiknya kepada tamu atau pengunjung hotel melalaui 

fasilitas-fasilitas yang disediakan serta bertujuan komersial. 

c. Peran  

1) Meningkatkan industri masyarakat 

2) Menciptakan lapangan pekerjaan 

3) Membantu usaha pendidikan dan latihan  

4) Meningkatkan pendapatan daerah atau negara 

 

2.3.3. Jenis Hotel  
a. Menurut W.S Haterell and Pertners (1962:1) hotel dapat 

digolongkan menurut lokasinya, yaitu: 

1) City hotel yaitu hotel yang terletak dipusat kota dekat dengan 

kawasan bisnis. Contoh Hotel Horison Semarang 

2) Transite hotel yaitu hotel yang terletak pada jalan0jalan utama 

antar kota, dekat dengan fasilitas transportasi seperti bandar 

udara, terminal, pelabuhan laut ataupun stasiun kereta api. 

Pengunjung biasanya hanya menginap sebentar untuk 

kemudian melanjutkan perjalanan sesuai tujuan kepergiannya. 

3) Resident hotel yaitu hotel yang terletak dipusat atau kawasan 

tepi kota guna melayani penginapan bagi orang-orang yang 

belum mendapatkan tempat tinggal disekitar kota tersebut. 

b. Menurut W.S. Hetrell and partners (1962:5) hotel dapat digolongkan 

menurut jenis tamu yang berkunjung didalamnya yaitu: 
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1) Bussiness hotel, adalah hotel yang sebagian besar 

fasilitasnya disediakan untuk tamu yang menginap kehotel 

tersebut dengan tujuan berbisnis. Contoh Hotel Horison 

Semarang 

2) Leisure/tourist hotel, adalah hotel yang sebagian besar 

fasilitas yang ada disediakan untuk tamu yang menginap 

dengan tujuan rekreasi. Contoh Amangani Hotel 

3) Sport hotel, adalah hotel yang sebagia besar fisilitasnya 

disediakan bagi tamu yang menginap dengan tujuan olahraga. 

c. Menurut W.S. Hetrell and partners (1962:5) hotel dapat digolongkan 

menurut jumlah kamar yang tersedia. 

1) Large hotel, adalah hotel yang memiliki kamar tamu dengan 

jumlah minimal  300 kamar atau lebih.  

2) Medium hotel, adalah hotel yang memiliki kamar tamu dengan 

jumlah minimal 26 hingga 299 kamar. 

3) Small hotel, adalah hotel yang memiliki kamar tamu dengan 

jumlah maksimal 25 kamar. 

Dari beberapa penjelasan tentang jenis hotel diatas dapat disimpulkan 

bahwa, satu hotel bisa mempunyai tiga golongan hotel tergantung 

dari lokasi, tujuan tamu menginap dan jumlah kamarnya. 

 

2.3.4. Klasifikasi Hotel 
Selain karena letak bangunannya hotel juga dapat diklasifikasikan 

berdasarkan minimum jumlah kamar, fasilitas dan peralatan yang tersedia 

serta mutu pelayanan sebagaimana disyaratkan. Berdasarkan keputusan 

Dirjen Pariwisata No. 14/U/II/1988, tentang usaha dan pengelolaan hotel 

enjelaskan bahwa klasifikasi hotel menggunakan sistem bintang. Dari 

kelas terendah yang diberi tanda bintang satu sampai kelas tertinggi yang 

diberi kelas hotel bintang lima. Sedangkan hotel yang tidak memenuh 

standar kelima kelas tersebut, atau yang berada dibawah standar 

minimum yang ditentukan disebut hotel non bintang atau hotel melati. 

Klasifikasi hotel berbintang tersebut secara garis besar adalah sebagai 

berikut:  

 



 

RESORT HOTEL DAN RESTO DI PANTAI EMPURANCAK JEPARA 
DENGAN PENDEKATAN DESAIN ARSITEKTUR BIOKLIMATIK 

 
      38 

 

LANDASAN PROGRAM  
PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR (LP3A) 

a. Hotel bintang satu 

1) Jumlah kamar hotel minimal 10 kamar. 

2) Ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi: 

Kamar single : 18 m2 

Kamar double : 20 m2  

3) Luas ruang publik 3 m2 x jumlah kamar tidur, minimal terdiri 

dari lobby, ruang makan (30 m2) dan bar. 

4) Pelayanan akomadasi: penitipan barang berharga 

b. Hotel bintang dua 

1) Jumlah kamar hotel minimal 15 kamar (termasuk minimal 1 

suite room) 

2) Ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi: 

Kamar single : 18 m2 

Kamar double : 20 m2 

3) Luas ruang publik 3 m2 x jumlah kamar tidur, minimal terdiri 

dari lobby, ruang makan (36 m2) dan bar. 

4) Pelayanan akomodasi: penitipan barang berharga. 

c. Hotel bintang tiga  

1) Jumlah kamar hotel minimal 30 kamar (termasuk minimal 2 

suite room) 

2) Ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi: 

Kamar single : 22 m2 

Kamar double : 26 m2 

3) Luas ruang publik 3 m2 x jumlah kamar tidur, minimal terdiri 

dari lobby, ruang makan 75 m2 dan bar 25 m2. 

4) Pelayanan akomodasi: penitipan barang berharga, penukaran 

uang asing, postal service, dan antar jemput. 

d. Hotel bintang empat  

1) Jumlah kamar hotel minimal 50 kamar (termasuk minimal 2 

suite room) 

2) Ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi: 

Kamar single : 22 m2 

Kamar double : 26 m2 
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3) Luas ruang publik 3 m2 x jumlah kamar tidur, minimal terdiri 

dari lobby, ruang makan 100 m2 dan bar 45 m2. 

4) Pelayanan akomodasi: penitipan barang berharga, penukaran 

uang asing, postal service, dan antar jemput. 

5) Fasilitas penunjang: ruang linen 20 m2 x jumlah kamar, ruang 

luondry 40 m2, dry cleaning 30 m2, dapur 60% dari seluruh 

luas lantai ruang makan. 

e. Hotel bintang lima 

1) Jumlah kamar hotel minimal 100 kamar (termasuk minimal 2 

suite room) 

2) Ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi: 

Kamar single : 26 m2 

Kamar double : 52 m2 

3) Luas ruang publik 3 m2 x jumlah kamar tidur, minimal terdiri 

dari lobby, ruang makan 160 m2 dan bar 75 m2. 

4) Pelayanan akomodasi: penitipan barang berharga, penukaran 

uang asing, postal service, dan antar jemput. 

5) Fasilitas penunjang: ruang linen 20 m2 x jumlah kamar, ruang 

luondry 40 m2, dry cleaning 30 m2, dapur 60% dari seluruh 

luas lantai ruang makan. 

6) Fasilitas tambahan: pertokoan kantor, biro perjalanan, 

maskapai penerbangan, drugstore, salon, fuction room, 

banguet hall, serta fasilitas olahraga, rekreasi dan sauna. 

 

2.3.5. Fasilitas Hotel 
Fasilitas yang digunakan para tamu resort baik yang menginap 

ataupun tidak menginap dapat dibedakan menjadi dua tipe fasilitas yaitu 

Agustinus Darsono (1992) 

� Fasilitas indoor, meliputi: 

a. Kamar tidur tamu, menurut Agustinus Darsono (1992) 

disediakan dalam beberapa tipe, yaitu: 

1) Single room, yaitu dalam satu kamar terdapat satu 

tempat tidur untuk satu orang tamu. 
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2) Twin room, yaitu dalam satu kamar terdapat dua tempat 

tidur untuk dua tempat tidur untuk dua orang tamu. 

3) Double room, yaitu dalam satu kamar terdapat satu 

tempat tidur besar untuk dua orang tamu. 

4) Triple room, yaitu dalam satu kamar terdapat double bed 

atau twin bed untuk dua orang tamu ditambah extra bed 

untuk tiga orang tamu. 

5) Junior suite room, yaitu satu kamar besar terdiri atas 

ruang tidur dan ruang tamu. 

6) Suite room, adalah kamar yang terdiri atas dua ruang 

kamar, yaitu kamar tidur untuk dua orang yang 

didalamnya ditambah ruang tamu, ruang makan dan 

ruang dapur kecil. 

b. Front desk 

c. Restaurant 

d. Coffe shop 

e. Bar and night 

f. Drugstore 

g. Bank/money changer 

h. Fasilitas dan informasi agen perjalanan, Travel Agent dan 

Airland Agent 

i. Souvenir shop 

j. Function room 

k. Sauna 

l. Fasilitas olahraga indoor seperti bowling, fitness dan bilyar 

m. Service seperti toilet, laundry, penitipan barang dan mushola 

n. Telepon umum 

 

Selain ruang privat pada fasilitas indoor juga memuat ruang publik. 

Ruang publik adalah ruang yang disediakan untuk para tamu hotel dan 

digunakan secara bersama-sama. Menurut Walter A. Rutes (1985) 

besaran ruang publik dapat dilihat ada tabel berikut. 
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Tabel 2.1 Besaran Ruang Publik Berdasarkan Jenis Hotel 
 

 

 

 

 

 

    sumber : Hotel Planning dan Desain 

Keterangan: 

Kecil  :   Lobby < 0,67 m2/ kamar 

  Area Function < 2 kursi/ kamar 

  Area Rekreasi < kolam renang + fasilitas standar 

  Parkir < 1 mobil/ kamar 

Sedang :  Lobby < 0,67 – 1,1 m2/ kamar 

 Area Function < 2-4 kursi/ kamar 

 Area Rekreasi = kolam renang + fasilitas standar 

 Parkir = 1 mobil/ kamar 

Besar :  Lobby > 1,1 m2/ kamar 

 Area Function > 4 kursi/ kamar 

Area Rekreasi > kolam renang + fasilitas standar 

Parkir > 1 mobil/ kamar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Fasilitas outdoor, meliputi: 

a. Fasilitas olahraga outdoor seperti kolam renang, tennis court 

dan jogging track 

Tipe Hotel Lobby 
Function 
Spaces 

Area Rekreasi Area Parkir 

City Sedang Sedang Sedang Besar 

Transit Kecil Besar Kecil Sedang 

Resort Besar Sedang Besar Besar 

Konvention Besar Besar Besar Sedang 

Gambar 2.11: Contoh Lobby Hotel 

Sumber : google, 2016 
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b. Children playground dan sitting group 

c. Restaurant 

d. Panggung terbuka 

e. Taman buatan 

f. Parkir kendaran 

 

2.3.6. Persyaratan Hotel 
Berdasarkan sumber yang didapat dari Dirjen Pariwisata (2008), 

persyaratan hotel terdiri dari: 

a. Arsitektur bangunan 

Bangunan harus memenuhi syarat-syarat sesuai dengan undang-

undang atau peraturan-peraturan yang berlaku dan harus 

menyesuaikan denga keadaan setempat. 

b. Dekorasi dan tata ruang 

Dekorasi dan penataan disesuaikan dengan fungsi-fungsi ruang 

yang ada untuk memberikan suasana yang harmonis, serasi dan 

estetis untuk menonjolkan ciri khas Indonesia atau daerah 

setempat. 

c. Jenis perlengkapan, peralatan dan mutunya  

Jenis perlengkapan atau peralatan disesuaikan dengan fungsi 

ruang, jenis dan keadaan setempat, untuk mutunya disesuaikan 

dengan kelas dari hotel tersebut. 

d. Kamar tidur  

Adalah kamar hotel yang diperuntukan bagi tamu, yang terdiri dari 

kamar tidur, kamar mandi dan serambi. Kamar tamu harus 

menjamin terciptanya suasana ketenangan pribadi (privacy) tamu, 

bersih, bebas dari serangga dan dindingnnya kedap dari air. 

e. Fasilitas dan servis 

1) Mempunyai lokasi yang mudah dicapai, persediaan listrik dan 

air bersih yang cukup selama 24 jam, mempunyai bagian 

penerimaan tamu (front office) yang terbuka 24 jam. 

2) Mempunyai alat pencegah dan pemadam kebakaran serta 

memiliki cukup tangga darurat. 

3) Mempunyai fasilitas bantuan pos, telepon dan telegram. 
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4) Mempunyai tempat penitipan barang-barang berharga. 

5) Mempunyai fasilitas bantuan pengobatan serta drugstore. 

6) Perlengkapan, peralatan dan macam hidangan harus 

memenuhi persyaratan higienis. 

7) Mempunyai locker, toilet dan ruang makan untuk karyawan. 

8) Mempunyai lift untuk tamu bila bangunan hotel lebih dari tiga 

lantai dan mempunyai lobby disetiap tingkatnya. 

9) Mempunyai karyawan  

10) Pemeliharaan (maintenance) 

f. Pengelolaan hotel 

Pengelolaan sebuah hotel merupakan sebuah usaha yang 

bertujuan mencari keuntungan denagan menjual tiga produk yaitu 

penyewaan kamar, penjualan makanan dan minuman serta 

penyewaan fasilitas penunjang lainnya. Mengingat rumitnya 

pengelolaaan hotel, maka dalam penanganannya tidak mungkin 

ditangani oleh satu atau dua orang saja, tetapi harus ditunjang 

dengan struktur organisasi yang jelas dan baik. 

1) Menurut De Chiara dan Callender (1973; 719-735), pada 

dasarnya sebuah hotel terdiri dari dua bagian yaitu: 

a) Front office, bagian ini menangani masalah pengelolaan 

bagian umum, staff dan tamu hotel seperti guest 

registration, administration area, lobby, guest room serta 

fasilitas umum seperti restaurant 

b) Back of the house, bagian ini menangani masalah yang 

berkaitan dengan pengelolaan pada bagian service 

hotel seperti: housekeeping, laundry, dan mechanical 

space. 

Dari kedua bagian ini diorganisasikan dalam kelompok-

kelompok ruang yaitu: 

a) Public space, bagian ini murupakan kelompok ruang 

untuk umum termasuk dalam kelompok ini adalah lobby 

utama, front office dan entertaiment room. 

b) Consession dan rentable space, yaitu kelompok ruang 

yang fungsinya untuk disewakan guna melayani 
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kebutuhan tamu hotel dan juga usaha bisnis lainnya 

yang terpisah dari kegiatan hotel. 

c) Food and baverage store space, yaitu kelompok ruang 

yang fungsinya untuk disewakan guna melayani 

kebutuhan dan penyediaan makanan maupun minuman 

baik dari penerimaan sampai pelayanan kepada para 

tamu yang ada. Termasuk dalam kelompok ini adalah 

store room, receiving room, restaurant, coffe shop, bar, 

kitchen dan gudang. 

d) General service space, merupakan kelompok ruang 

pelayanan secara umum seperti pelayanan umum 

seperti pelayanan administrasi umum, storage, locker, 

employee aiming room, laundy, linen room, 

housekeeping, dan maintenance. 

e) Guest rim space, merupakan kelompok ruang pelayanan 

yang terdiri atas ruang tidur bagi tamu yang dilengkapi 

dengan fasilitas untuk ruang tidur, toilet, koridor dan lift. 

2) Menurut Agus Sulistiyono (1999;32) terdapat beberapa 

pembaagian departemen dalam pengelolaan suatu hotel yang 

dikordinasi dan dikendalikan oleh seorang general manager 

dan dibantu oleh executive assistent manager. Departemen-

departemen yang dimaksud adalah: 

a) Front office departement, bertugas sebagai kasir, 

menjual (menyewakan kamar), melayani pesanan 

kamar, penanganan barang-barang tamu, pelayanan 

informasi, melayani check in dan check out tamu. 

b) Housekeeping department, bertugas memelihara 

kebersihan, kerapian dan kelengkapan kamar-kamar 

tamu, restoran, dan tempat umum lainnya. 

c) Food and baverage department, bertugas menyediakan 

dan menyajikan makanan serta minuman. 

d) Engineering department, bertugas melakukan 

perencanaan, serta pemeliharaan bangunan.  
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e) Personal department, bertugas melakukan pemilihan 

dan pengadaan tenaga kerja hotel, termasuk 

didalamnya pemeliharaan moral dan kesejahteraan 

tenaga kerja, serta peningkatan pengetahuan dan 

ketrampilan tenaga kerja. 

f)   Marketing department, bertugas mengelola 

pemasaran dan keuangan hotel. 

g) Seccurity department, bertugas menjaga dan 

memelihara keamanan dan ketertiban didalam maupun 

diluar dilungkungan hotel. 

h) Other department, merupakan bagian-bagian yang tidak 

termasuk dalam kelompok diatas (misal: bank, sport 

club, massage). 

Untuk melihat peranan dari department tersebut, hotel membuat 

susunan yang terstruktur dan mudah dimengerti tiap pengelola 

agar mengetahui posisi dan peranan dari masing-masing 

departemen. 

 

2.3.7. Karakteristik Tata Ruang Hotel 
Karakteristik hotel merupakan sifat khusus dalam industri hotel 

yang tidak dimiliki oleh industri-industri lainnya. Karateristik industri hotel 

merupakan hal yang harus dipahami sebelum membuat perencanaan 

sebuah bangunan hotel. Bangunan hotel dibangun berdasarkan sifat atau 

karakter dari industri hotel itu sendiri. Berikut karakteristik hotel yang 

membedakan hotel dengan industri lainnya : 
a. Industri hotel tergolong industri yang padat modal serta padat karya, 

hal ini berarti, dalam pengelolaannya memerlukan modal usaha 

yang besar dengan tenaga kerja yang banyak pula. 

b. Dipengaruhi oleh keadaan dan perubahan yang terjadi pada sektor 

ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan sesuai dengan 

keberadaan hotel tersebut. 

c. Hotel menghasilkan dan memasarkan produknya bersamaan 

dengan tempat jasa pelayanannya dihasilkan. 
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d. Memperlakukan pelanggan seperti raja selain juga memperlakukan 

pelanggan sebagai partner dalam usaha, karena jasa pelayanan 

hotel sangat tergantung pada banyaknya pelanggan yang 

menggunakan fasilitas hotel tersebut. 

Menurut Ernest Neufret, karakteristik hotel dilihat Berdasarkan 

Hubungan Kamar dan Ruang Umum. 

Cara untuk menghubungkan blok kamar tidur dengan ruang-ruang 

umum dan daerah sirkulasinya yaitu sebagai berikut: 

a. Pengembangan blok kamar tidur terpadu dengan penandaan pada 

sirkulasi vertikal seperti tonggak di tengah, sesuai untuk 

pengembangan bangunan di tengah kota. Masalah yang ada ialah 

untuk pelayanan kamar terpaksa harus melalui daerah-daerah 

umum dan juga terpaksa menempatkan blok kamar tidur di atas 

bentangan-bentangan yang lebar. 

b. Perletakan blok-blok kamar tidur berdampingan dengan blok ruang-

ruang umum, bentuk ini dianggap cukup ekonomis karena struktur 

bangunan optimal dan daerah pelayanan dapat dirancang untuk 

masing-masing bagian. 

c. Penataan ruang terbuka, dengan blok untuk umum dan pelayanan 

terletak terpisah dari blok-blok kamar tidur yang ditata dalam 

kelompok tersebar pada lahan yang luas. Cocok untuk motel dan 

hotel peristirahatan dengan lahan yang memungkinkan dan 

pemandangan lepas yang sesuai. 

Dengan demikian, berdasarkan karakteristik hotel tersebut ditemukan 

beberapa sifat industri hotel yang memberi dampak cukup signifikan 

dalam proses perencanaan bangunannya. Adapun karakter penting 

tersebut antara lain dalam hal jumlah tenaga kerja, sifatnya yang 

memasarkan produk bersamaan tempat dengan proses produksi 

jasanya dihasilkan, sestem operasinya yang 24 jam sehari tanpa hari 

libur. Karakter-karakter ini harus mendapat perhatian khusus demi 

tercapainya perencanaan bangunan yang matang 
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2.4. Tinjauan Arsitektur Bioklimatik 
2.4.1. Pengertian arsitektur bioklimati 

Kata bioklimatik terdiri dari dua kata “bio” yang berarti bentuk 

natural dari benda hidup dan “climate” yang berarti pola reguler kondisi 

cuaca pada tempat tertentu (homby, 2000).  
Bioklimatik merupakan ienteraksi antara bangunan dan lingkungan 

dimana dia berada, dengan tujuan memperbaiki kenyamanan thermal 

dengan mengurangi pemanasan dan dan kebutuhan pendinginan 

bangunan (proharam, 2008). 
Jadi dapat disimpulkan bahwa arsitektur bioklimatik adalah suatu 

pendekatan yang mengarahkan arsitek untuk mendapatkan penyelesaian 

desain dengan memperhatikan hubungan antara bentuk arsitektur 

dengan lingkungannya dalam kaitanyan iklim daerah tersebut. Pada 

akhirnya bentuk arsitektur yang dihasilkan juga dipengaruhi oleh budaya 

setempat, dan hal ini akan berpengaruh pada ekspresi arsitektur yang 

akan ditampilakan dari suatu bangunan, selain itu pendekatan bioklimatik 

akan mengurangi ketergantungan karya arsitektur terhadap sumber – 

sumber energi yang tidak dapat dipengaruhi.  
Arsitektur bioklimatik lebih berfokus pada iklim (atau pengamatan 

terhadap iklim) sebagai konteks pembangkit tenaga (generator) utama, 

dan dengan tidak membahayakan lingkungan sekitar menggunakan 

energi yang minimal sebagai targetnya sendiri. Hal ini dapat 

dikonseptualisasikan sebagai desain bangunan yang memanfaatkan 

berbagai elemen biofisik. Unsur-unsur biofisik terutama diambil dari 

ekosfer, bukan litosfer yaitu, panas, cahaya, lanskap, udara, hujan dan 

bahan material yang ramah lingkungan. 
Menurut priyatman (2002,174) desain bioklimatik sering 

diimplementasikan tanpa mengintegrasikan gaya arsitektur. 

Sebenarnya kesempatan terbaik untuk meningkatkan kinerja 

lingkungan suatu bangunan terjadi pada saat proses desain. 

Jelaslah kita harus membuat bangunan yang tidak saja tanggap 

terhadap lingkungan namun juga menyenangkan secara estetika 
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jika menginginkan desain yang berwawasan lingkungan dan 

bertahan lama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.4.2. Perkembangan Arsitektur Bioklimatik 
Perkembangan Arsitektur Bioklimatik berawal dari 1960-an. 

Arsitektur Bioklimatik merupakan arsitektur modern yang dipengaruhi oleh 

iklim. Arsitektur bioklimatik merupakan pencermian kembali arsitektur 

Frank Loyd Wright yang terkenal dengan arsitektur yang berhubungan 

dengan alam dan lingkungan dengan prinsip utamanya bahwa didalam 

seni membangun tidak hanya efisiensinya saja yang dipentingkan tetapi 

juga ketenangannya, keselarasan, kebijaksanaan, kekuatan bangunan 

dan kegiatan yang sesuai dengan bangunannya, “Oscar Niemeyer 

dengan falsafah arsitekturnya yaitu penyesuaian terhadap keadaan alam 

dan lingkungan, penguasaan secara fungsional, dan kematangan dalam 

pengolahan secara pemilihan bentuk, bahan dan arsitektur”.

 Akhirnya dari Frank Loyd Wright dan Oscar Niemeyer lahirlah 

arsitek lain seperti Victor Olgay pada tahun 1963 mulai memperkenalkan 

arsitektur bioklimatik. Setalah tahun 1990-an Kenneth Yeang mulai 

Gambar 2.12:  parameter arsitektur bioklimatik 

Sumber: business.vic.gov.au, 2016 
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menerapkan arsitektur bioklimatik pada bangunan tinggi bioklimatik yang 

memenangkan penghargaan Aga Khan Award tahun 1966 dan Award 

pada tahun 1966. 
Konsep arsitektur bioklimatik pertama kali dikemukakan oleh 

arsitek victor Olgyay pada tahun 1963, victor mempublikasikan hasil dari 

studinya kedalam buku “design with climate: bioklimatic aapproach to 

architectural regionalism”. Esensi dari bioklimatik adalah menciptakan 

microclimate yang baik pada ruang dalam bangunan maupun luar 

bangunan dengan menggunakan teknik arsitektur. Prinsip desain 

bioklimatik adalah sebagai berikut:  
a. Memberikan kenyamanan lingkungan dengan menerapkan 

keutamaan passive design. 

b. Menggabungakan sistem aktif dan pasif untuk menghasilkan solusi 

integratif untuk mencapai kontrol iklim. 

Desain bioklimatik termasuk termasuk konsep luas dari desain 

lingkungan yang juga mencakup sustainable design. Walaupun begitu, 

pendekatan bioklimatik berbeda dengan pendekatan sustainable design 

karena bioklimatik memiliki titik fokus pada integrasi antara bangunan 

dengan iklim lingkungannya dan tidak terbatas pada penggunaan 

material.  

Tujuan dari desain bioklimatik adalah untuk pemeliharaan kondisi 

kenyamanan thermal di dalam bangunan. Mengatur kenyamanan thermal 

adalah permasalahan antara keseimbangan temperatur antara tubuh 

dengan lingkungannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan 

thermal adalah sebagai berikut: 

a. Daya tahan thermal dari pakaian dan permukaan yang berkontak 

langsung dengan tubuh. 

b. Temperatur udara, dan kecepatan angin. 

c. Temperatur dari permukaan lingkungan dan ekanan uap air . 

Bangunan bioklimatik memanfaatkan radiasi matahari secara 

efisien dan meminiamalisir penggunaan material kongkret dan 

alumunium yang membutuhkan banyak energi dalam proses 

pembuatannya mendukung material yang ramah lingkungan 

(universcience, 2006). Arsitektur bioklimatik melakukan pendekatan pada 
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aspek interior dan eksterior bangunan ini bisa dicapai dengan aspek 

desain yang dibutuhkan dari arsitektur bioklimatik dan mengintregasikan 

lansekap, material konstruksi, dan iklim mikro bangunan dengan 

lingkungannya (martinez, 2012). Pendekatan bioklimatik pada desain 

arsitektur pada hakekatnya bertitik tolak dari dua hal fundamental untuk 

menentukan strategi desain yang responsif terhadal lingkungan global 

yaitu kondisi kenyamanan manusia dengan kontrol iklim dan penggunaan 

energi secara pasif.  

Iklim pada suatu area dapat didefinisikan sebagai interaksi antara 

berbagai elemen meteorogikal, elemen-elemen tersebut adalah: 

a. Radiasi matahari 

Terdapat tiga tipe utama yang berpengaruh pada bangunan dan 

banyaknya panas yang disalurkan kedalam bangunan: 

1) Radiasi matahari langsung, komponen utamanya adalah 

matahari secara langsung. 

2) Radiasi matahari yang menyebar, komponen utamanya 

adalah semua komponen langit seperti langit, awan dan 

atmosfer. 

3) Radiasi matahari yang memantul komponen utamanya adalah 

radiasi matahari yang memantul dari tanah dan obyek 

bangunan lainnya. 

b. Suhu udara 

Secara umum suhu udara terendah adalah beberapa saat sebelum 

matahari terbit dan suhu udara tertinggi ketika 2 jam setelah waktu 

siang, ketika efek dari radiasi matahari dan suhu udara tinggi 

berkombinasi. 

c. Kelembapan  

Terminologi ini mengarah pada uap air yang terkandung dari 

atmosfer sebagai hasil dari penguapan dari permukaan air tanah 

yang lembab dan transpirasi dari tumbuhan.  

d. Angin  

Arah, kecepatan, hembusan dan frekuensi adalah karakter penting 

dari angin. Windrose adalah diagram yang biasa digunakan untuk 

mengindikasikan karakteristik angin untuk periode waktu tertentu. 
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e. Curah hujan  

Penting untuk mengetahui total curah hujan tidak hanya setiap 

bulan atau tahun namun juga pada maksimum 24 jam untuk 

menentukan drainase yang memadai dari atap dan area beraspal. 

Curah hujan juga digunakan untuk mengetahui apabila terdapat 

fenomena iklim yang tidak biasa seperti badai. 

 

2.4.3. Prinsip Perancangan Arsitektur Bioklimatik 
Menurut pemikiran dari ken yaeng prinsip dasar perancangan 

tipologi arsitektur yang sadar energi dan arsitektur hijau dapat 

diformulasikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 2.2: Prinsip Perancangan Arsitektur Bioklimatik 

PARAMETER 
DESAIN 

ARSITEKTUR 

PRINSIP-PRINSIP PERANCANGAN ARSITEKTUR 

BIOKLIMATIK HEMAT 
ENERGI SURYA HIJAU LAIN-LAIN 

Konfigurasi 
bangunan 

Dipengaruhi 
iklim 

Dipengaruhi 
iklim 

Dipengaruhi 
matahari 

Dipengaruhi 
lingkungan 

Pengaruh 
lainnya 

Orientasi 
bangunan krusial krusial Sangat 

krusial Krusial Tidak penting 

Fasade 
bangunan 

Responsif 
iklim 

Responsif 
iklim 

Responsif 
matahari 

Responsif 
lingkungan 

Pengaruh 
lainnya 

Sumber energi Natural pembangkit Pembangkit Natural dan 
pembangkit Pembangkit 

Energi lost Krusial Krusial Krusial Krusial Krusial 

Sistem 
operasional 

Passive+ 
mixed 

Active+ 
mixed Productive Passive+active+ 

mixed 
Passive+ 
active 

Tingkat 
kenyamanan Variabel Konsisten Konsisten Variabel+ 

konsisten Konsisten 

Konsumsi 
ekologi Rendah Rendah Rendah Rendah Tinggi medium 

Sumber material Tidak penting Tidak 
penting 

Tidak 
penting 

Minimum 
dampak 
lingkungan 

Tidak penting 

Material output Tidak penting Tidak 
penting 

Tidak 
penting 

Reuse, recycle, 
reconfigure Tidak penting 

Ekologi tapak Penting Penting penting Krusial Tidak penting 

 
 Sumber: ken yeang 1994:12 
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Dari tabel 2.2 dapat disimpulkan tentang hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam merancang sebuah bangunan dengan menggunakan 

tema bioklimatik, yaitu dengan memperhitungkan konfigurasi bangunan, 

orientasi bangunan, fasade bangunan, sumber energi, energi yang 

dikeluarkan, sistem operasional, tingkat kenyamanan dan ekologi tapak. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi arsitektur bioklimatik menurut 

martinez, 2012 yaitu antara lain: 

a. Penampilan bentuk arsitektur dipengaruhi lingkungan setempat. 
b. Meminimalkan ketergantungan pada sumber energi yang tidak 

dapat diperbaharui. 
c. Penghematan energi dari segi bentuk bangunan, penempatan 

bangunan,dan pemilihan material. 
d. Mengikuti pengaruh dari budaya setempat 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendesain bangunan 

dengan tema bioklimatik antara lain: 

� strategi pengendalian iklim 
� Memperhatikan keuntungan matahari 
� Meminimalkan perlakuan aliran panas 
� Meminimalkan pembesaran bukaan/bidang terhadap matahari  
� Memperhatikan ventilasi 
� Memperhatikan penguapan pendinginan system atap 

 

2.4.4. Strategi Kontrol Iklim 
Proses desain arsitektur yang dikembangkan sebagai respon 

terhadap kebutuhan iklim dinamakan bioclimatic design oleh olgyay 

bersaudara. Victor dan aladar olgyay menjadi orang pertama yang 

memberikan definisi konsep yang menghubungkan ketepatan kondisi 

temperatur dan kelembapan untuk mengontrol iklim dan kenyamanan 

dalam desain bangunan. Dengan memanfaatkan natural dari sinar 

matahari, angin dan kedinginan ketika malam hari, strategi desain dapat 

dapat diidentifikasikan. Ketika hal-hal tersebut tidak mencukupi dapat 

menggunakan peralatan mekanik yang sesuai. Kenyamanan thermal 

berbeda-beda tergantung dari setiap kultur dan individu dilihat dari kondisi 
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fisik dan aktivitas. Strategi desain dati kontrol iklim untuk bangunan yang 

tepat dengan suhu lingkungan dan kondisi kelembaban ditentukan 

dengnan analisis dan persyaratan kenyamanan manusia.  
Bangunan adalah perangkat dimana pertukaran thermal antara 

interior dan lingkungan eksterior dikontrol. Bangunan menjadi perantara 

dengan lingkungan eksterior yang kemudian membuat zona iklim mikro 

didalam bangunan. Manifestasi dari kontrol iklim adalah statis, sebagai 

contoh insulasi yang diletakan di dinding dan rongga plafon, dan orientasi 

dari bangunan. Walaupun begitu sebagian lagi cenderung dinamis, 

seperti daun jendela yang dapat dioprasikan mandiri, insulasi pada 

jendela yang movable, dan macam-macam sunshading yang dapat 

disesuaikan. 
Tidak semua dari sumber energi pasif efektif untuk digunakan 

sebagai salah satu petimbangan desain. Matahari misalnya, sebagai 

satu-satunya sumber pasif untuk energi panas, sedangkan kegunaan 

potensial peredam panas bergantung pada kondisi meteorologi kawasan 

setempat. 
Beberapa faktor yang harus diperhatikan ketika mendesain 

dengan pendekatan iklim adalah sebagai berikut: 
a. Untuk kawasan hangat dan lembab, pergerakan udara sangat 

dibutuhkan untuk membuat individu tetap nyaman. 

b. Orientasi bangunan dan jalan diarahkan untuk menangkap 

hembusan angin.  

c. Gabungan dari ketinggian bangunan mendukung ventilasi dan 

menggunakan salah satu bagian dari bangunan sebagai shading 

untuk bagian yang terkena sinar matahari. 

d. Vegetasi yang ada tidak boleh menghalangi pergerakan udara. 

Pepohonan dengan ranting panjang dari tanah seperti pohon palem 

adalah salah satu contoh yang ideal. 

e. Permukaan yang berpori dibutuhkan untuk mengurangi limpasan 

angin dan air terjun ketika curah hujan sedang tinggi. 

Aspek-aspek yang terdapat pada desain bioklimatik diutamakan 

kepada kebutuhan yang berhubungan dengan iklim, yaitu sebagai berikut: 
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a. Building envelope and orientation: bangunan membutuhkan 

perlindungan struktur dari panas matahari terutama ketika musim 

panas. Dampak dari hal tersebut dapat dikurangi dengan mengatur 

orientasi bangunan dan penggunaan meterial konstruksi (Martinez, 

2012). 

b. Energy source: energi panas matahari digunakan sebagai sumber 

energi alternatif juga untuk menerangi bagian dalam bangunan 

sepanjang taun. Orientasi bangunan yang diarahkan ke selatan dan 

penempatan bukaan juga harus dipertimbangkan (Kane Cres, 

2012). 

c. Sun shading devices: panas matahari yang masuk kedalam 

bangunan ketika temperatur sedang tinggi dapat dikurangi dengan 

menggunakan sunshading devices material dan cat yang dapat 

mengurangi penetrasi sinar matahari. 

d. Passive design: panas yang terakumulasi sepanjang hari dapat 

dikeluarkan atau diseimbangkan secara natural ketika malam hari 

dengan penggunaan bukaan jendela besar yang dapat memberikan 

ventilasi natural dengan penggunaan tipe jendela yang tepat.  

e. Indoor air quality: dengan penggunaan green/living walls atau 

vertical garden, kualitas udara dalam ruangan dapat ditingkatkan, 

juga dapat menangkal partikel udara dan pada saat yang sama 

menyediakan oksigen untuk ruangan. Air locks juga dapat dipasang 

pada pintu denga manfaat mengurangi panas dari bangunan (Moon, 

2007). 

f. Heating and cooling: memastikan penggunaan material kaca 

memberi radiasi panas yang minim dan pencahayaan yang cukup 

untuk ruang interior. 

g. Landscape: penanaman pohon dan menggabungkan dengan 

element air buatan dapat meningkatkan iklim mikro lingkungan. 

Bangunan yang tanggap terhadap iklim tropis harus berlaku untuk 

memodifikasi iklim diluar untuk menciptakan zona mikro iklim baru pada 

interior bangunan. Terdapat beberapa strategi untuk bangunan untuk 

mengontrol iklim. 

� Strategi ventilasi. 
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� Bantuan untuk pendinginan berupa windscreen dengan 

lubang. 

� Evaporative cooling. 

� Thermal transmission. 

� Passive solar application. 

 

2.4.5. Elemen bangunan  
a. Bangunan dapat didesain untuk mengambil keuntungan dari aspek 

yang bermanfaat dari iklim dan memodifikasi aspek yang tidak baik. 

Area hijau pada area urban dan area bangunan dapat memberikan 

efek pada kondisi iklim dan mengurangi temperatur eksterior. 

Terdapat prinsip umum yang dipertimbangkan ketika mendesain 

mikro iklim bangunan dengan mengontrol iklim yang ada sebagai 

berikut: 
1) Bangunan harus terbuka, berorientasi pada ruang luar dan 

memanjang untuk mengambil keuntungan dari dari semua 

pergerakan udara. Area permukaan harus lebih besar 

daripada volume bangunan. 

2) Dalam hal orientasi matahari, bangunan harus memanjang 

sepanjang sumbu barat-timur. 

3) Jarak yang lebar antara bangunan satu dengan yang lain 

memungkinkan peredaran udara antara ruang eksterior 

dengan ruang interior. 

4) Bukaan dan shading menjadi fitur dominan dari bangunan. 

Semua permukaan vertikal dan bukaan harus dilindungi tanpa 

membatasi pergerakan udara. 

5) Kecepatan angin secara umum meningkat ketika ketinggian 

bangunan juga meningkat. 

6) Lansekap dan elemen arsitektural lainnya diatur untuk 

menciptakan lingkungan dalam dan lingkungan luar bangunan 

yang nyaman. Atap yang menjorok, verandah, shadding, 

penghijauan dapat didesain untuk menyediakan naungan 

tanpa membatasi pergerakan udara. 
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b. Lingkungan luar bangunan  

Desain yang aktif tidak hanya berakhir pada mendesain bangunan, 

juga menyebar pada luar lingkungannya, dimana lansekap 

mempengaruhi iklim di dalam bangunan. Penghuni dari kawasan 

tropis menghabiskan kebanyakan dari waktunya diluar ruangan. Area 

luar ruangan dapat menjadi menyenangkan dengan ketentuan yang 

dibuat untuk memfasilitasi pergerakan udara, tempat berteduh, dan 

menyediakan perlindungan akan hujan. Ketentuan tersebut juga akan 

meningkatkan kenyamanan dalam ruangan. Ketentuan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1) Tidak ada dinding untuk ruang tertutup, apabila bangunan 

perlu diberikan batas, pagar atau perforated screen yang 

menghalangi pandangan tetapi tidak menghalangi pergerakan 

udara dapat digunakan. 

2) Perencanaan ruang terbuka, kebutuhan akan angin mutlak 

diperlukan untuk area terbuka atau area panjang dari 

bangunan yang saling mengapit di jalanan. Bangunan sebisa 

mungkin direncanakan berkelompok dan independen secara 

bebas. Bangunan dapat digunakan untuk mengatur arah 

angin kedalam suatu area tetapi pada saat yang bersamaan 

dapat menghalangi hembusan angin untuk ruang atau obyek 

dibelakangnya. Akan lebih tepat untuk menaikkan susunan 

bangunan dan memungkinkan bangunan menjadi “wind 

transparent” 

3) Tempat berteduh, orang-orang yang bekerja, bermain atau 

beristirahat di ruang terbuka membutuhkan perlindungan dari 

sinar matahari. Tritisan atap, verandah, gang pedestrian yang 

terlindungi dan lansekap dapat digunakan sebagai tempat 

berteduh. Ruang terbuka yang terbentuk dari bangunan 

layang dapat digunakan sebagai ruang berteduh luar ruangan. 

4) Penghijauan, popohonan yang membentuk bayangan harus 

menjadi prioritas desain untuk ruang terbuka. Mereka 

menyaring cahaya matahari, mengurangi teperatur udara 

dengan penguapan, dan mengurangi silau dari langit cerah. 
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Ground cover sama pentingnya untuk penghijauan tetapi jika 

jumlahnya sudah terlalu banyak harus dikurangi atau dikontrol 

untuk menjaga area dari kutu dab untuk menjaga pergerakan 

udara disekirar bangunan. 

5) Perlindungan dari hujan, karena hujan sangat sering terjadi 

pada kawasan tropis, beranda yang tertutup atasnya agar 

aktifitas bekerja dan bermain dapat tetap berlanjut, dapat 

direncanakan. Beranda atau tritisan atap memberikan 

perlindungan hujan untuk bangunan dengan dinding terbuka 

pada kawasan tropis. Perlindungan akan hujan juga termasuk 

jalan pedestrian yang beratap disepanjang jalan dan diantara 

bangunan. Pepohonan dapat juga berlaku sebagai 

perlindungan akan hujan. 

6) Ruang terbuka publik, ruang terbuka yang tidak terpakai pada 

kawasan tropis biasanya adalah area hijau. Namun akan lebih 

efektif tidak memberikan ruang terbuka yang terbentuk karena 

insidental muncul. Ruang terbuka harus didesain untuk 

menyediakan tujuan khusus untuk mencegah 

penyalahgunaan. Penting untuk mendesain dan membatasi 

ruang terbuka hijau secara jelas dan perletakannya yang baik 

untuk kemudahan perawatannya. 

c. Shading Bangunan 

Shading diperlukan pada bangunan-bangunan kawasan tropis untuk 

memberikan peneduhan terhadap cahaya matahari berlebih yang 

mengakibatkan silau dan gangguan lainnya. Berikut ini beberapa 

ketentuan shading pada bangunan: 

1) Alat-alat peneduh dapat dirancang untuk meningkatkan 

penerangan siang hari. Kisi-kisi yang dirancang cermat 

memungkinkan menjaga karakteristik peneduhan yang sama 

tetapi masih memantulkan cahaya kedalam ruangan. 

2) Suatu lapisan penyekat yang dapat dipindah dapat 

ditempatkan ditempatkan diatas jendela untuk mengurangi 

kehilangan panas di malam hari. Penutup-penutup fleksibel 

memerlukan jauh lebih sedikit ruang penyimpanan daripada 
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penutup kaku dan dapat diberi motor untuk secara otomatis 

menutup dimalam hari dan terbuka selama siang hari. 

3) Suatu lapisan dapat diletakan pada sisi luar dinding jendela 

untuk meneduhi bidang kaca dan mengurangi perolehan 

panas. Alat-alat peneduh dapat beranekaragam ukurannya 

tanpa mengubah karakteristik peneduhnya, sepanjang rasio 

antara kedalaman dan jarak elemen-elemen tetap konstan. 

d. Natural Ventilation 

Ventilasi natural dapat memberikan udara segar, membantu 

menghilangkan bau tidak sedap dan panas didalam ruangan, 

mendinginkan struktur dan mengurangi radiasi struktural, juga 

menghasilkan evaporative cooling dari tubuh dan udara. Berikut ini 

adalah ketentuan tentang penghawaan natural: 

1) Elemen eksternal dan tampak bangunan berhubungan 

dengan bagaimana penghawaan natural dapat didesain untuk 

memungkinkan pergerakan angin yang maksimum. Elemen 

internal seperti dinding dan partisi dapat didesain untuk 

meminimalkan hambatan pergerakan udara. 

2) Ventilasi untuk ruang internal diperlukan selama siang hari 

dan malam hari untuk menghindari penyimpanan akan panas 

dari struktur. Ini akan membutuhkan struktur untuk didesain 

terbuka untuk menangkap hembusan angin yang tersedia. 

3) Bukaan lebar berfungsi untuk memaksimalkan ventilasi silang 

dari ruang internal. Ketika kecepatan angin sedang rendah, 

bukaan dapat didesain untuk memanfaatkan stack effect 

(cerobong). Bukaan juga dapat didesain untuk memventilasi 

elemen struktural yang spesifik, contohnya rongga atap.  

4) Pada kawasan dmana suhu udara pada saat tengah hari di 

musim panas mencapai titik level ketidak nyamanan, dan 

ventilasi natural tidak dapat menciptakan lingkungan dalam 

ruangan yang nyaman, selubung bangunan harus tetep 

tertutup untuk menghindari masuknya udara luar, dan sistem 

pasif untuk penghawaan udara dan struktur dapat digunakan. 
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5) Perangkat mekanikal yang sederhana dapat digunakan untuk 

melengkapi ventilasi natural. Ketika kecepatan angin pada 

luar banguna tidak dapat mencukupi kebutuhan penghawaan, 

perangkat ini dapat digunakan untuk menghasilkan 

pergerakan udara dalam ruangan, meningkatkan distribusi 

udara dalam ruangan dan kecepatan angin. Kipas angin dapat 

diletakan pada area tertentu dan beroperasi pada waktu 

tertentu. Kipas angin dapat digunakan secara langsung untuk 

meningkatkan kondisi kenyamanan.  

6) Pendinginan dengan penguapan dapat digunakan untuk 

mendinginkan ruang dalam bangunan, tetapi lebih juga untuk 

mendinginkan tubuh. Pendinginan ini membutuhkan bukaan 

dan shading devices didesain dan dialokasikan sesuai 

kebutuhannya dan cukup fleksibel untuk merespon perubahan 

kondidi eksternal. 

7) Metode ventilasi dari struktur dinding dan pendinginan tanah 

dapat digunakan untuk mengurangi panas dari selubung 

bangunan juga mendinginkan udara yang masuk ke dalam 

bangunan. 

Pembukaan-pembukaan ventilasi dapat diatur untuk menggerakkan 

udara melalui penghuni guna meningkatkan jumlah penyejukannya. 

Apabila pembukaan pada ruangan ditempatkan pada dua dinding, 

kecepatan rata-rata interior menjadi jauh lebih tinggi karena satu 

bukaan akan selalu berada pada zona tekanan yang lebih tinggi 

daripada yang lainnya. Kecepatan pada interior banyak dipengaruhi 

oleh ukuran dari pembukaan dan ukuran dari bukaan-bukaan yang 

lebih kecil. Arah angin juga mempunyai penting pada interior 

bangunan. 

Pembukaan untuk ventilasi, cahaya dan perolehan matahari dapat 

dipisahkan atau digabungkan. Apabila komponen bangunan seperti 

jendela dirancang untuk fungsi tunggal, rancangannya dapat secara 

spesifik dan fungsional. Apabila menggabungkan berbagai fungsi 

pada satu komponen tunggal, memungkinkan komponen tersebut 

untuk dirancang dari segi beberapa fungsi yang ingin dimasukkan, 
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bergantung pada iklim dan type bangunan, fungsi ventilasi, perolehan 

matahari, dan penerangan. 

Ada dua strategi dasar untuk menggunakan matahari sebagai 

penerangan sekaligus meminimalisir perolehan panas 

1) Munggunakan pembukaan jendela yang sangat kecil (paling 

banyak 10% - 20% dari luas dinding) untuk menerangi 

permukaan pada interior yang kemudian memantulkan dan 

menyebarkan cahaya ke daerah yang lebih luas. 

2) Menggunakan jendela berukuran sedang yang melihat suatu 

permukaan reflektif eksterior tetapi diteduhi dari matahari 

langsung. 

e. Material Bangunan  

Efektivitas dari selubung bangunan berhubungan dengan pilihan 

yang dibuat tentang material dan konstruksi bangunan. Properti 

material yang dimiliki material dan karakteristik material itu sendiri 

bergabung untuk membuat elemen bangunan. Satu elemen dari 

material memungkinkan untuk keputusan desain thermal untuk 

mencapai potensi thermal dari material bertolak belakang dengan 

keputusan desain yang ada. Ini menjadi penting pada proses desain 

dimana setiap pilihan mempunyai efek dan dampak tersendiri. Berikut 

adalah ketentuan desain akan material bangunan yang berkaitan 

dengan keadaan iklim: 

1) Material dengan daya penyimpanan panas yang rendah dan 

ringan lebih baik untuk memastikan radiasi minimal menuju 

bangunan. 

2) Permukaan luar atap yang reflektif dapat digunakan untuk 

mengurangi panas yang didapat bangunan. Material yang 

reflektif seperti permukaan yang shiny metallic tidak 

seharusnya digunakan untuk dinding karena dapat membuat 

lingkungan luar ruangan yang tidak nyaman karena silau yang 

terpantul. 

3) Material dengan insulasi dapat digunakan untuk atap dan 

dinding asalkan tidak menghindari pendinginan pada saat 

malam hari dan tidak merangkap panas di dalam bangunan. 
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Material dengan insulasi tidak boleh menciptakan 

ppengembunan dari perbedaan temperatur pada permukaan 

dari elemen bangunan. Pengembunan dapat menghasilkan 

kelembapan didalam material itu sendiri dan dapat 

mengurangi efek dari insulasi itu sendiri. 

4) Material untuk lantai harus memiliki karakteristik penyimpanan 

panas yang rendah. 

5) Lantai harus dibuat melayang dari atas tanah dengan tujuan 

menaikan pergerakan udara dari bawah dan mengurangi 

panas dari tanah. 

Permukaan-permukaan berwarna tentang memantulkan cahaya 

siang dan meningkatkan tingkat penerangan dalam ruang. Penting 

bahwa permukaan yang pertama memantulkan cahaya berwarna 

terang untuk meningkatkan jumlah cahaya masuk dari langit-langit, 

atau langit-langit apabila cahaya dipantulkan dari permukaan tanah 

eksterior. Insulasi thermal yang diletakan pada sebelah luar dinding 

penyimpanan panas masif memungkinkan masa tersebut 

menstabilkan suhu udara ruangan. Mengurangi kontras warna 

diantara bingkai jendela dengan dinding yang berbatasan akan 

mengurangi silau dan memperbaiki pandangan. 

 

2.4.6. kenyamanan thermal 
ASHRAE (American Society of Heating Refrigating Air 

Conditioning Engineer) memberikan definisi kenyamanan thermal sebagai 

kondisi pikir yang mengekspresikan tingkat kepuasan seseorang terhadap 

lingkungan thermalnya. Kenyamanan thermaldapat didefinisikan sebagai 

suatu kondisi pikiran yang mengekspresikan kepuasan dengan 

lingkungan thermal (Nugroho, 2006). Untuk merasakan nyaman, manusia 

harus menjaga suhu badan internal pada rentang angka 36,5-37o C. 

Fanger (1970) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kenyamanan thermal seperti berikut: 

� Aktifitas 

� Rintangan thermal daripada pakaian  

� Suhu udara 
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� Suhu sinaran panas matahari 

� Kadar kelembaban udara relatif 

� Tekanan uap air dalam udara persekitaran  

Yilmaz (1983) menyatakan kenyamanan thermal dalam bangunan 

tidak hanya dipengaruhi dari aktivitas penghuni bangunan namun juga 

dipengaruhi oleh lokasi bangunan dan lingkungan sekitarnya. Lingkungan 

alam (iklim) disekitar bangunan memegang peranan penting terhadap 

keadaan thermal dalam bangunan.Masalah utama yang menyebabkan 

ketidaknyamanan secara thermal dalam bangunan di jakarta serupa 

dengan yang dialami daerah tropika lain seperti malaysia yang memiliki 

suhu udara tinggi, radiasi panas matahari tinggi dan kelembaban yang 

tinggi. 

Terdapat 4 faktor yang membentuk lingkungan thermal: 

a. Temperatur 

Temperatur udara dapat dikatakan dalam kondisi nyaman apabila 

dalam kondisi rentang suhu kurang lebih 16-30oC. Suhu yang 

dirasakan oleh manusia dalam bangunan juga termasuk radiasi dari 

bangunan sekitar dan kemungkinan radiasi langsung dari bukaan 

yang ada pada bangunan. 

b. Kelembapan 

Kelembaban relatif berada pada angka kurang dari 20% akan 

menyebabkan ketidaknyamanan karena udara memiliki kering yang 

berlebihan. Sedangkan kelembaban pada angka diatas 90% tidak 

nyaman karena udara yang ada cenderung basah.  

c. Radiasi  

Panas yang didapatkan dari radiasi langsung matahari atau radiasi 

tidak langsung dari lingkungan menjadi sumber utama 

ketidaknyamanan bagi iklim tropis. 

d. Kecepatan angina 

Kecepatan angin dibawah angka 0,1 m/s cenderung menimbulkan 

kesesakan. Kecepatan angin pada angka diatas 2,0 m/s dapat 

diterima ketika angin dibutuhkan untuk bangunan. Kecepatan angin 

pada angka 1,0 m/s adalah batas normal yang dipertimbangkan 

menjadi batas maksimum untuk kenyamanan pada malam hari.  
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Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kasus arsitektur 

tradisional di indonesia, rata-rata angka rasio ketidaknyamanan hunian 

adalah sekitar 0.3 artinya dari jam 24 jam dalam satu hari, terdapat sekitar 

7 jam, dimana situasinya adalah tidak nyaman secara termis. Rasio 

ketidaknyamanan hunian secara maksimum terjadi pada musim panas 

(sekitar 0.4) sebaliknya terjadi pada musim penghujan (sekitar 0.2). 

Meskipun pada musim penghujan yang dirasakan biasanya bersuhu 

rendah dan nyaman, namun pada kenyataannya masih terdapat saat-saat 

tertentu dimana terjadi situasi tidak nyaman, sekitar 4 jam dalam satu hari 

rata-rata.  

Di dalam bangunan tidak hanya pergerakan angin yang digunakan 

untuk menetralkan temperatur uadara yang tinggi, dapat juga dengan 

properti thermal dari selubung bangunan dan pendinginan pasif lainnya. 

Grafik diagram juga menunjukan bahwa untuk daerah hangat lembab 

yang memiliki kombinasi kelembaban dan temperatur udara yang tinggi, 

selain menggunakan ventilasi natural, pendinginan evaporatif secara tidak 

langsung dibutuhkan untuk mencapai kenyamanan thermal. 

Menurut nobert lechner, dalam bukunya Heating, Cooling, Lighting 

(2007:282) untuk mendapatkan kenyamanan thermal secara pasif, maka 

harus diterapkan beberapa pendekatan seperti:  

�  Penghindar panas 

�  Pendinginan alami 

�  Penggunaan peralatan mekanis  

Berdasarkan pendapat yaeng (1994) dan Lechner (2007), strategi 

desain tanggap iklim dengan pendekatan kenyamanan thermal secara 

pasif dapat diantisipasi dengan strategi desain melalui penghindaran 

panas dan pendinginan alami yang disesuaikan juga dengan karakteristik 

lokasi. 

Oleh karena itu, faktor-faktor dibawah ini perlu dipertimbangkan 

ketika mendesain bangunan dengan kenyamanan thermal yang baik 

(Omer, 2008): 

� Orientasi bangunan 

� Ventilasi menyilang 

� Material konstruksi  



 

RESORT HOTEL DAN RESTO DI PANTAI EMPURANCAK JEPARA 
DENGAN PENDEKATAN DESAIN ARSITEKTUR BIOKLIMATIK 

 
      64 

 

LANDASAN PROGRAM  
PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR (LP3A) 

� Insulasi atap, dinding dan lantai 

� Perletakan dan ukuran bukaan  

� Pendinginan tambahan selama musim panas  

Untuk mencapai kenyamanan thermal yang diinginkan perlu 

dilakukan kontrol atau tindakan adaptif dari penghuni diantaranya dengan 

mengatur sistem ventilasi, mengtur sirkulasi angin secara mekanik, 

memberikan tirai pada bagian bangunan yang langsung terkena radiasi 

matahari bahkan disarankan untuk membuat desain perangkat shading 

matahari untuk meminimalkan panas radiasi. Dengan faktor-faktor yang 

dibutuhkan untuk membuat kenyamanan thermal yang baik, dapat 

disimpulakan bioklimatik merupakan salah satu solusi desain yang tepat. 

Dapat dilihat dari prinsip-prinsip bioklimatik yang tanggap dengan iklim 

lingkungan (dalam hal ini iklim tropis indonesia) meitikberatkan pada 

kebutuhan thermal bangunan, hal yang secara langsung memasukkan 

kenyamanan thermal dalam permasalahan yang diatasinya. 

 

2.4.7. PENERAPAN ARSITEKTUR BIOKLIMATIK PADA OBJEK 
RANCANG BANGUN  

Berdasarkan teori-teori yang telah disebutkan diatas, poin-poin 

dimana bioklimatik dapat diterapkan dalam objek rancang bangun adalah 

sebagai berikut: 

a. Menetukan Orientasi 

Bangunan harus 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. 
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b. Penempatan Bukaan Jendela 

Bukaan jendela harus sebaiknya menghadap utara dan selatan 

sangat penting untuk mendapatkan orientasi pandangan. Jika 

memperhatikan alasan estetika, curtain wall bisa digunakan pada 

fasad bangunan yang tidak menghadap matahari. Pada daerah iklim 

sejuk, ruang transisional bisa menggunakan kaca pada bagian fasad 

yang lain maka teras juga berfungsi sebagai ‘ruang sinar matahari’, 

berkumpulnya panas matahari, sperti rumah kaca. Penggunaan 

ventilasi silang dianjurkan meski pada ruangan ber-AC sehingga 

dapat diperoleh udara segar dan membuang hawa panas ruangan. 

Udara yang berasal dari ruang-ruang terbuka dan ruang transisi pada 

bagian atas bangunan dapat memberi hembusan angin ke ruang-

ruang dalam yang dapat dilengkapi dengan scoop/penampung angin. 

Menggunakan kaca jendela yang sejajar dengan dinding luar dengan 

menggunakan kaca dengan sistem Metrical Bioclimatic Window 

(MBW). MBW didesain sebagai sistem elemen dengan fungsi yang 

dikhususkan untuk ventilasi, perlindungan tata surya, penerangan 

alami, area visualisasi, dan kebebasan pribadi serta sistem luar yang 

aktif. 

Sistem MBW disadur dan disesuaikan dengan perkembangan 

zaman. Sistem ini bermaksud mengatur kondisi ternal ruangan 

dengan menggunakan maksud bioklimatik teknik, yaitu : 

� Penurunan perolehan panas oleh radiasi surya. 

Gambar 2.13:  orientasi cahaya bangunan bioklimatik 

Sumber: ken yeang, 2016 
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� Control perolehan panas oleh konveksi dan penggunaan 

ventilasi silang ataupun dengan pemilihan cerobong 

asap. 

Dengan penggunaan teknik diatas, maka pencahayaan lebih 

maksimal dan udara pada malam hari dapat menjadi lebih sejuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Penggunaan Balkon 

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 akan tercipta dimasa yang akan 

datang.  

Menurut 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. Atrium sebaiknya tertutup, tetapi diletakkan diantara 

ruangan. Puncak bangunan sebaiknya dilindungi oleh sirip – sirip 

atap yang mendorong angin masuk kedalam bangunan. Hal ini juga 

bisa di desain sebagai fungsi Wind scoops untuk mengendalikan 

pengudaraan alami yang masuk kedalam bagian gedung. Ruang 

Gambar 2.14:  penempatan bukaan bangunan bioklimatik 

Sumber: ken yeang, 2016  
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istirahat yang dalam dapat memberikan keteduhan pada sisi panas 

bangunan. Sebuah jendela dapat dikurangi untuk membentuk suatu 

balkon atau sebuah skycourt kecil yang dapat melayani beberapa 

fungsi di samping sebagai peneduh. Penempatan balkon pada sisi 

panas dapat membolehkan penempatan jendela yang lebar dan jalan 

masuk ke balkon dapat berfungsi sebagai ruang pengungsian. Meski 

dibuat dengan tujuan komersil yang tinggi, bangunan bertingkat juga 

harus mempunyai sentuhan kemanusiaan sebagai daya tarik dan 

juga skala seperti pengadaan skycourt dan teras-teras yang 

digunakan untuk ruang publik dan penghawaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Membuat ruang Transisional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15:  penempatan balkon bangunan bioklimatik 

Sumber: ken yeang, 2016 

Gambar 2.16:  ruang transisi bangunan bioklimatik 

Sumber: ken yeang, 2016  
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Menurut Yeang, ruang transisional dapat diletakkan ditengah dan 

sekeliling sisi bangunan sebagai ruang udara dan atrium. Ruang ini 

dapat menjadi ruang perantaran antara ruang dalam dan ruang luar 

bangunan. Ruang ini bisa menjadi koridor luar seperti rumah – rumah 

toko tua awal abad sembilan belas di daerah tropis.  

Bagian atas atrium dapat dilindungi dengan atap bundar untuk 

memberi jalan angin masuk (louvered) ke dalam area bangunan yang 

juga berfungsi sebagai alat untuk memasukkan angin dan mengontrol 

penghawaan alami pada bagian dalam bangunan. 

e. Desain Pada Dinding 

Penggunaan mebran yang menghubungkan bangunan dengan 

lingkungan dapat dijadikan sebagai kulit pelindung. Pada iklim sejuk 

dinding luar harus dapat menahan dinginnya musim dingin dan 

panasnya musim panas. Pada kasus ini, dinding luar harus seperti 

pelindung insulasi yang bagus tetapi harus dapat dibuka pada musim 

kemarau. Pada daerah tropis dinding luar harus bisa digerakkan yang 

mengendalikan dan cross ventilation untuk kenyamanan dalam 

bangunan. 

Khusus untuk dinding luar harus mempunyai bagian-bagian yang 

dapat dipindahkan untuk mengontrol kenyamanan dalam ruang dan 

menghasilkan sirkulasi penghawaan silang yang baik, juga memberi 

perlindungan terhadap sinar matahari, mengatur hembusan angin 

dan hujan disamping menyediakan penyaluran air hujan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17:  desain dinding bangunan bioklimatik 

Sumber: ken yeang, 2016 
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f. Hubungan Terhadap Landscape 

Menurut Yeang, lantai dasar bangunan tropis seharusnya lebih 

terbuka keluar dan menggunakan ventilasi yang alami karena 

hubungan lantai dasar dengan jalan juga penting. Fungsi atrium 

dalam ruangan pada lantai dasar dapat mengurangi tinggkat 

kepadatan jalan. Tumbuhan dan lanskap digunakan tidak hanya 

untuk kepentingan ekologis dan eastetik semata, tetapi juga 

membuat bangunan menjadi lebih sejuk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengintegrasikan antara elemen boitik tanaman dengan elemen 

boitik, yaitu : bangunan. Hal ini dapat memberikan efek dingin pada 

bangunan dan membantu proses penyerapan O2 dan pelepasan 

CO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18:  ventilasi lantai dasar  bangunan bioklimatik 

Sumber: ken yeang, 2016  

Gambar 2.19:  element biotik  bangunan bioklimatik 

Sumber: ken yeang, 2016  



 

RESORT HOTEL DAN RESTO DI PANTAI EMPURANCAK JEPARA 
DENGAN PENDEKATAN DESAIN ARSITEKTUR BIOKLIMATIK 

 
      70 

 

LANDASAN PROGRAM  
PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR (LP3A) 

g. Menggunakan Alat Pembayang Pasif 

Menurut Yeang, pembayang sinar matahari adalah esensi pembiasan 

sinar matahari pada dinding yang menghadap matahari secara 

langsung (pada daerah tropis berada disisi timur dan barat) 

sedangkan cross ventilation seharusnya digunakan (bahkan diruang 

ber-AC) meningkatkan udara segar dan mengalirkan udara panas 

keluar. Sunshading atau pelindung matahari adalah penting bagi 

dinding yang langsung terkena sinar matahari, terutama dinding 

kaca. Sunshading dapat berupa tins (sirip), spandrels, egg crates, 

dan sebagainya yang konfigurasinya tergantung pada orientasi 

fasade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberian ventilasi yang cukup pada ruangan dengan peraturan 

volumetric aliran udara. Dengan adanya ventilasi, maka udara panas 

diatas gedung dapat dialirkan kelingkungan luar sehingga dapat 

menyegarkan ruangan kembali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20:  alat pembayang pasif  bangunan bioklimatik 

Sumber: ken yeang, 2016  

Gambar 2.21:  ventilasi  bangunan bioklimatik 

Sumber: ken yeang, 2016  
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h. Penyekat Panas Pada Lantai 

Menurut Yeang, insolator panas yang baikpada kulit bangunan dapat 

mengurangi pertukaran panas yang terik dengan udara dingin yang 

berasal dari dalam bangunan. 

Karakterisitk thermal insulation adalh secara utama ditentukan oleh 

komposisinya. Dengan alasan tersebut maka thermal insulation 

dibagi menjadi lima bagian utama, walaupun banyak insulator yang 

utama kerupakan turunan produk jenis-jenis ini.  

Lima jenis utama, adalah : 

� Flake (serpihan) 

� Fibrous (berserabut) 

� Granular (butiran – butiran) 

� Cellular (terdiri dari sel) 

� Reflective (memantulkan) 

Struktur massa bangunan bekerja melepas panas pada siang hari 

dan melepas udara dingin pada siang hari. Pada iklim sejuk struktur 

bangunan dapat menyerap panas matahari sepanjang siang hari dan 

melepaskannya pada siang hari. Solar window atau solar-collector 

heat ditempatkan didepan fisik gedung untuk menyererap panas 

matahari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.22:  penyekat panas bangunan bioklimatik 

Sumber: ken yeang, 2016  
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Jadi bangunan bergaya arsitektur bioklimatik harus memenuhi standard 

bangunan sebagai berikut: 

� Mampu melebur dengan bentuk arsitektur nusantara. 

� Bersifat green building, penghawaan alami dan pencahayaan 

alami. 

� Meiliki standard kenyamanan thermal yang baik, minimal aktivitas 

ringan tidak berkeringat. 

� Desain yang memperhatikan lingkungan, baik dengan pendekatan 

bioklimatik maupun biomimikri. 

� Orientasi dalam dan luar bangunan, bagaimana strategi akan 

perletakan orientasi bangunan dan elemen-elemen bangunan 

untuk menghindari ekspos iklim yang ekstrim. 

� Sunshading devices, bagaimana strategi perangkat penghalang 

matahari untuk menghalangi pemanasan bangunan dan silau 

karena radiasi matahari. 

� Ventilasi bangunan, memberikan strategi akan ventilasi yang baik 

untuk pencahayaan. 

 

2.5. Studi Kasus Bangunan Arsitektur Bioklimatik  
2.5.1. Menara Mesiniaga (Ken Yeang) 

a. Pengertian 
Mesiniaga Menara adalah kantor pusat untuk IBM di Subang Jaya 

Kota Kuala Lumpur. Bangunan ini pertama kali dibangun pada tahun 

1989 dan akhirnya selesai pada tahun 1992. IBM meminta kantor T.R. 

Hamzah & Yeang untuk membangun sebuah bangunan yang yang 

dapat memperlihatkan teknologi industri yang tinggi dan KenYeang 

membangun bangunan ini menggunakan konsep bioklimatik dan 

diterapkan pada bangunan pencakar langit ini. Mesiniaga Menara 

adalah proyek yang dibangun menggunakan model dasar bangunan 

tradisional Malaysia dan digabungkan dengan teknologi modern. Ini 

adalah visi Yeang tentang kota taman tropis dan mengungkap 

hubungan bangunan, lansekap dan iklim, dan dampak pembangunan 

bangunan bertingkat tinggi di ekosistem kota. 
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Gambar 2.23:  menara meisinaga 

Sumber: ken yeang  
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Gambar 2.24: Konsep menara Mesiniaga 

Sumber: Ken yeang  

 

b. Fungsi dan Penggunaan 

Bangunan ini dilengkapi dengan 6 - ruang kelas, pusat demo, sebuah 

auditorium 130 kursi, lounge, kantin, dan kamar. Bangunan ini 

menyediakan system audio-visual, pencahayaan yang lengkap, 

peralatan administrasi dan layanan servis serta serambi cukup besar 

untuk menampilkan dan demonstrasi produk. Ini adalah hubungan 

untuk komunikasi dalam bangunan ini dan dengan teknologi mitra. 

Mereka membanggakan komitmen "untuk menciptakan fasilitas yang 

privat dan selaras dengan lingkungan setempat, serta satu yang 

mencerminkan aspirasi perusahaan untuk menjadi suatu industri 

pemimpin. 

c. Site 

Site menara mesiniaga terletak di Subang Jaya kota Kuala Lumpur di 

Malaysia dengan iklim tropis sehingga suhu yang tinggi, panas dan 

kelembaban yang cukup mirip di sepanjang tahun. Suhu udara pada 
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siang hari dan malam tidak jauh perbedaannya. Lansekap buatan 

diciptakan untuk tempat tinggal dan melindungi tiga tingkat terendah 

dari matahari pagi. Parkir terletak bawah bangunan dan tanggul. 

Menara Mesiniaga terletak dijalan raya utama dari bandara ke Kuala 

Lumpur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

d. Ide dan Konsep untuk Menara Mesiniaga 

Ide dasar atau konsep dasar dari bangunan menara mesiniaga ini 

mengambil pendekatan desain arsitektur bioklimatik. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.25:  site menara meisinaga 

Sumber: ken yeang  

Gambar 2.25:  ide dasar menara meisinaga 

Sumber: ken yeang  
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� Kebun yang luas untuk memasukkan aliran udara 

� Landscape vertikal 

� Shading pada jendela di Timur dan Barat 

� Curtain wall di Utara dan Selatan 

� Core tunggal di sisi panas – Timur 

� Core servis (toilet, tangga dan lobi) berventilasi dan 

diterangi matahari 

� Balkon spiral pada eksterior bangunan 

� Bangunan setinggi 15 tingkat dan membentuk spiral 
 

Yeang merancang bangunan ini untuk mencakup tiga hal: 

1. Pemandangan yang menghubungkan tanah dengan vertikalitas 

bangunan. 

2. Bangunan berbentuk spiral dengan pemandangan langit yang 

indah memungkinkan pekerja kantor untuk menikmati 

pemandangan visual. 

3. Lantai atas menyediakan kolam renang dan area olahraga. 

e. Shading Device 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.26: Shading Device Menara Mesiniaga 

Sumber: Ken Yaeng Architecture 

Fasad merupakan filter bukan dinding tertutup. Louver dan nuansa 

berhubungan dengan orientasi bangunan berfungsi untuk mengurangi 
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sinar matahari. Taman pada teras memungkinkan tirai setinggi-

tingginya pada dinding di sebelah utara dan selatan sisi-sebagai 

respon terhadap orientasi matahari di iklim tropis. Core servis terletak 

pada sisi timur dan berfungsi untuk menangkal panas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar 2.27: Fasade Menara Mesiniaga 

Sumber: Ken Yaeng Architecture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar2.28: Sun shaders & garden insert 

Sumber: Ken Yaeng Architecture 

Salah satu hal yang dipikirkan pada bangunan ini adalah 

memanfaatkan energi matahari sehingga hemat pada beberapa 

komponen bangunan. Iklim tropis memiliki cahaya matahari yang 

menerangi sepanjang 12 jam, sehingga pemanfaatannya dapat 

berguna untuk bangunan, tentunya dengan beberapa teknik 



 

RESORT HOTEL DAN RESTO DI PANTAI EMPURANCAK JEPARA 
DENGAN PENDEKATAN DESAIN ARSITEKTUR BIOKLIMATIK 

 
      78 

 

LANDASAN PROGRAM  
PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR (LP3A) 

penggunaan, seperti penggunaaan sun shading untuk mengatur 

seberapa banyak pancahayaan yang masuk. Selain itu diterapkan pula 

pengolahan lansekap, berupa taman berbentuk spiral yang melilit dari 

bawah sampai atas bangunan. Lansekap vertikal ini berfungsi sebagai 

pendingin evaporatif supaya didapat kenyamanan termal (lingkungan 

di sekitar bangunan menjadi tidak terlalu panas), pengaplikasian 

vegetasi pada strategi lansekap ini disamping menyediakan 

pembayangan terhadap area-area bagian dalam dan dinding bagian 

diluar, juga akanmeminimalkan pemantulan panas dan sinar matahari. 

Selain itu lansekap vertikal dapat meningkatkan iklim mikro pada 

bangunan dan dapat menyerap polusi karbondioksida dan monoksida 

pada bangunan. Jika penerapan-penerapan ini diaplikasikan pada 

bangunan-bangunan tropis maka diharapkan menjadi bangunan-

bangunan yang tanggap terhadap lingkungan, sesuai dengan ikim 

tropis dan tidak merugikan bangunan atau lingkungan disekitarnya. 

Dibutuhkan pemahaman akan gaya berarsitektur baik secara mikro 

tentang bangunan maupun secara global tentang lingkungan yang 

harus menjadi pertimbangan. 

2.5.2. Palm Beach Resort, Bandengan  
Palm Beach Resort Hotel merupakan resort pantai yang terletak di 8 km ke 

arah Utara dari Kota Jepara, terletak diantara rimbunan pohon palem, hal 

ini palm resort sering disebut resort dengan taman tropis yang langsung 

berhubungan dengan bibir pantai.  

  Gambar 2.30: Palm Resort 
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  Sumber: Hasil Survey 

 

Gambar 2.30 : Siteplan Palm Resort 
Sumber: Hasil Survey 

 
Terdapat  area makan terbuka tepat dipinggir pantai, yang menampilkan 

keindahan alam pantai Bandengan 

Gambar 2.31 : Area Makan Terbuka 
Sumber: Hasil Survey 

 
Palm beach resort terdiri dari 13 kamar, terdiri dari 3 macam fasilitas yaitu 

cottage, superior dan deluxe. Tiap kamar dilengkapi dengan masilitas-
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fasilitas yang beragam, seperti  living room, mini bar , kamar mandi dalam 

dan dapur. Di Palm Resort juga terdapat fasilitas pendukung mini pool. 

Selain mini pool juga terdapat fasilitas pendukung meeting room dengan 

luasan ruangan dalam 7x7 m dan luasan total sampai keteras adalah 8x8 

m. Ruangan ini biasanya digunakan tamu penting untuk melaksanakan 

rapat, namun terkadang digunakan untuk manager melakukan briving 

bersama bagian front office.  

 

 
Gambar 2.32 : Mini Pool 
Sumber: Hasil Survey 

 

 

Tipe kamar di Palm Resort antara lain : 

a. Deluxe (6 x 5 m) 

Fasilitas : 

1) Single bed untuk 2 orang 

2) Mini bar 

3) Kamar mandi 

 
 

 

 

b.Cottage ( 8 x 8 m ) 

Fasilitas 

1) Living room    

2)  Mini Bar  

3) Tempat tidur 

Gambar 2.33 : Meeting Room 
Sumber: Hasil Survey 

Gambar 2.34 : Tipe Kamar Deluxe 
Sumber: Hasil Survey 
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4) Mini Bar 

Gambar 2.35 : Tipe Kamar Cottage 
Sumber: Hasil Survey 

 
c. Superior ( 4 x 6 m ) 

Terdiri dari 4 kamar  

Fasilitas : 

1) Single bad untuk 2  

2) Mini bar 

3) Kamar mandi 

 

 
 

 

 

  

Gambar 2.36 : KamarSuperior 
Sumber: Hasil Survey 
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BAB V 
KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN RESORT 
HOTEL DAN RESTO DI PANTAI EMPURANCAK JEPARA 

DENGAN PENDEKATAN  
DESAIN ARSITEKTUR BIOKLIMATIK  

 
Konsep Dasar Perencanaan dan Perancangan 

 

Resort Hotel dan Resto di Pantai Empurancak Jepara Dengan Pendekatan 

Desain Arsitektur Bioklimatik adalah sebagai salah satu bangunan sarana 

pariwisata berupa wisata pantai yang menyediakan tempat penginapan restoran 

dan wahana bermain serta wahana pendukung lainnya bagi wisatawan yang 

berkunjung. 
 

Resort Hotel dan Resto di Pantai Empurancak Jepara memiliki luasan ± 

38.115 m2 (± 3.5 Ha) Lokasi site berada di kawasan BWK II kabupaten jepara 

Fungsi utama BWK II yaitu  sebagai pusat pendidikan dan kesehatan dengan 

fungsi-fungsi lainnya seperti pemukiman yang menunjang fungsi utama, yang 

meliputi  sebagian Kelurahan Pengkol, sebagian Desa Mulyoharjo dan Kelurahan 

Saripan. Fungsi kedua kawasan ini adalah industri meubel ukir dan pengolahan 

ikan dan pariwisata.. Letak site merupakan kawasan dengan perutukan fasilitas 

pendidikan, perdagangan dan jasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lahan kosong Lahan kosong 
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5.2. Kelompok Pelaku dan Kegiatan 
Pendekatan pelaku pada bangunan Pusat Fotografi merupakan 

mereka yang secara langsung melakukan aktifitas di dalam bangunan 

tersebut. Berdasarkan kegiatan diatas, maka pelaku yang terdapat dalam 

Pusat Fotografi dapat dikelompokan menjadi : 

c. Pengunjung 

Pengunjung Empurancak ResortHotel yaitu tamu menginap dan tamu 

yang tidak menginap atau hanya menikmati fasilitas dari Empurancak 

Resort Hotel saja. 

d. Pengelola 

Untuk menentukan jumlah personal diadakan pendekatan dengan 

standar peraturan yang berlaku berdasarkan Keputusan Direktorat 

Jenderal Pariwisata No. 14/U/II/88 standarnya sebagai berikut untuk 

bintang tiga: 

Gambar 5.1: site lokasi  
Sumber : analisis  

Laut  

Lahan kosong 
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3) Direncanakan terdapat 80 kamar dengan estimasi satu kamar 

dilayani oleh 1,6  karyawan. Dengan demikian dari 80 kamar 

yang direncanakan diperoleh jumlah tenaga minimal 
=  80 kamar x 1,6 
=  128 karyawan 

4) Presentase dan distribusi tenaga kerja berdasarkan SK 

menparpostel No. 10/PW.301/Phb-77 tentang peraturan 

klasifikasi hotel. 

 

Pendekatan kegiatan Resort Hotel dan Resto di Pantai Empurancak 

secara garis besar sebagai berikut: 
c. Pola Kegiatan  

Dibagi atas tiga kelompok yaitu: 

4) Kegiatan tamu menginap 

Kegiatan yang sifatnya khusus dan memiliki tingkat 

kenyamanan dan keamanan yang tinggi bagi pelakunya. 

Kelompok kegiatan pengunjung Empurancak resort hotel 

dengan tujuan menginap, terdiri dari beberapa kelompok 

kegiatan, antara lain : 

c) Beristirahat / bermalam. Untuk kegiatan beristirahat 

dibutuhkan kamar resort. Dalam pembagiannya kamar 

Resort dibedakan atas 3 tipe, yaitu standart room, suit 

room, dan cottage.  

d) Menikmati Fasilitas Wisata 

Kegiatan yang diakukan antara lainmenikmati wisata 

kuliner, fitness, berenang, dan menikmati kegiatan wisata 

alam pantai empurancak. 

Alur kegiatan tamu menginap di Empuracak Resort Hotel dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

RESORT HOORESORT HO

Datang 
L DAN RE
E

SDAN RE
N Parkir  D

O DI PANTAI EMPUR
D

RDI PANTAI EMPUR
E Memesan Kamar  PEPEEPE D DDD

Istirahat 

148148
Menikmati 

Fasilitas Rekreasi 

A
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5) Tamu hotel yang tidak menginap 

Kegiatan yang sifatnya umum dan memiliki tingkat keamanan dan 

kenyamanan yang tidak terlalu tinggi bagi pelakunya. Kelompok 

kegiatan pengunjung Empurancak resort hotel dengan tujuan 

rekreasi, terdiri dari beberapa kelompok kegiatan, antara lain : 

e) Aktivitas wisata Air, aktivitas yang dilakukan yaitu berenang di 

pantai, berjemur, naik kano, naik banana boat, dll. 

f) Makan, pengunjung untuk berwisata dapat makan di restaurant 

yang sudah disediakan, makanan yang disajikan berupa 

makanan khas Jepara dan hasil olahan makanan laut yang 

berasal dari nelayan yang ada di pantai empurancak. 

g) Berenang, pengunjung melakukan aktivitas berenang di kolam 

renang yang sudah disediakan. Pada Kolam Renang ini 

dibedakan kedalamannya sehingga dapat digunakan baik 

untuk dewasa maupun anak-anak. 

h) Fitness, melakukan aktivitas olahraga. 

Alur kegiatan tamu tidak menginap atau sebagai tamu pengunjung 

objek wisata, dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 
 

Datang Parkir  Membeli 
Tiket  

Menikmati Ekowisata Mangrove   

Berenang   

Makan 

Berolahraga 

Menikmati Wisata Air   

Tabel 4.2: alur aktivitas tamu menginap 
Sumber :analisis  

Tabel 4.3: alur aktivitas tamu tidak menginap 
Sumber :analisis  
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6) Kegiatan pelayan atau servis 

Kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan utama meliputi kegiatan 

karyawan/staff dalam pengelolaan baik administrasi, pemeliharaan 

bangunan, aktivitas pelayanan terhadap tamu dan sebagainya. 

Kelompok kegiatan pengelola dapat dibagi menjadi : 

e) Kelompok kegiatan managerial, bentuk kegiatan yang terjadi 

disini adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan 

dengan urusan manejemen Empurancak resort hotel di 

Ekowisata Mangrove Pantai Semat, bisa dikatakan bentuk 

kegiatannya berhubungan dengan pembukuan dan hal-hal lain 

yang menyangkut dengan kinerja perusahaan.  

f) Kelompok kegiatan operasional, segala bentuk kegiatan yang 

mengatur secara langsung kinerja para karyawan dalam 

melakukan kegiatan operasional.  

g) Kelompok kegiatan service, merupakan bentuk kegiatan yang 

berhubungan secara langsung dengan pengunjung 

Empurancak resort hotel. Kelompok kegiatan ini sangat vital 

peranannya, karena sebagai penentu citra bangunan, kelompok 

kegiatan yang terjadi disini, antara lain : kegiatan bersih-bersih, 

pelayanan kebutuhan tamu, perawatan dan perbaikan barang, 

dll. 

h) Kelompok kegiatan mechanical electrical, merupakan suatu 

bentuk pelayanan yang berhubungan dengan pemasangan, 

perbaikan, dan perawatan segala jenis alat mekanikal dan 
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elektrikal. 

 
     

 
 
 

Sehingga dapat dibuat tabel pelaku dan kegiatan yang ada di 

Resort Hotel dan Resto di Pantai Empurancak Jepara sebagai berikut:  

 
NO PELAKU KEGIATAN 
1) Tamu Hotel. terdiri atas:  

� Menginap 
 

� Utama: 
Tidur, makan/minum, mandi/lavatory, rekreasi, olahraga. 

� Tambahan: 
3. Menikmati fasilitas wisata kuliner seafood, melihat 

pemandangan di tepi pantai empurancak, ke 
restaurant, dan aktivitas permainan air. 

4. Makan di restaurant, berenang, dan berolahraga. 

� Tidak 
menginap 

2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengelola, terdiri atas: 
� General 

Manager 
 

Sebagai pemimpin hotel bertanggungjawab dan 
mempunyai kekuasaan yang luas terhadap operasi, 
personel dan material hotel. 

� Resident 
Manager 

Bertanggungjawab dalam penyediaan dan keadaan kamar, 
bertanggungjawab terhadapmhousekeeping, mengatur 
jadwal acara dan sebagai eksekutif asisten manajer. 

� Staff Front 
Office 
Department 

Bertugas memberikan informasi pada tamu serta 
membereskan segala registrasi yang ada. Terdiri atas: 
c. Front office terdiri atas bagian registrasi. 
d. Front desk terdiri atas reseption, postal service, 

information, kasir dan bagian deposit box. 
� Staff House 

Keeping 
Department 

Bagian yang bertugas melengkapi jasa dengan cara 
mengatur segala alat-alat/barang-barang inventaris hotel, 
merawat dan memeliharanya. Bagian ini membawahi floor 
room, linen, houseman, poolattendant, gardener, 
housekeeping store, maintrenance dan uniform room. 

� Staff Food 
And 
Beverage 

Bagian yang menangani pengadaan penyimpanan dan 
pengolahan makanan/minuman untuk tamu maupun 
karyawan. Bertanggungjawab terhadap tugas pelayanan 

Parkir 

Membantu Pengunjung Mengelola 

R. Presensi 

Memperbaik

Datang 

P

P

Tabel 4.4: alur aktivitas karyawan 
Sumber :analisis  
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NO PELAKU KEGIATAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Department seperti restoran, bar, kitchen, banquet dan stewarding 
� Staff 

Accounting 
Department 

Bagian yang menangani keuangan baik pemasukan 
maupun pengeluaran seperti biaya pembelian, 
pemeliharaan peralatan, pembiayaan gaji karyawan dan 
sebagainya. 

� Staff 
Personal 
Department 

Bagian yang mengurusi masalah karyawan hotel. 
 

� Staff Sales 
Department 

Bagian yang menangani pemasaran hotel yang meliputi 
public relation pemasaran fasilitas-fasilitas hotel. 

� Staff 
Engineering 
Department 

Bagian yang menangani mekanikal elektrikal hotel, 
perbankan dan peralatan-peralatan hotel. 

� Staff 
Security 
Department 

Bagian menangani masalah keamanan lingkungan hotel. 
 
 

� Minor 
Department 

Bagian yang menangani fasilitas-fasilitas hotel yang 
bersifat khusus dan spesifik, yang terdiri atas telepon, 
soundsystem dan rekreasi. Bagian ini juga menangani 
penyediaan majalah, televisi dan media komunikasi 
lainnya. 

 

 

5.3. Konsep Standar Ruang 
Tabel 5.1 Besaran Ruang Kegiatan Umum 

NO JENIS RUANG KAPASITAS LUAS (m2) 
KELOMPOK RUANG KEGIATAN UMUM 
1.  Lobby 1 unit 64 m2 
2.  Lounge  1 unit  40,5 m2 
3.  Lavatory, terdiri atas: 

Pria: 4 urinoir, 2 WC, 2 wastafel 2 unit 6 m2 
Wanita: 2 wastafel, R.menyusui 2 unit 6 m2 
JUMLAH  12 m2 

4.  Front office dan save deposit 1 unit 24 m2 
5.  Ruang yang disewakan, terdiri atas: 

a. Tour Guide 1 unit 16 m2 
b. Money changer 1 unit 16 m2 
c. Souvenir shop 1 unit 24 m2 
JUMLAH 56 m2 

JUMLAH 199,2 m2 
Sirkulasi 40 % = 79,68 m2 279 m2 

Sumber : Analisa 
 
 

Tabel 5.2 Besaran Ruang Tamu Bersama 
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NO JENIS RUANG KAPASITAS LUAS (m2) 
KELOMPOK RUANG TAMU BERSAMA 
 
1. Function room, terdiri atas: 

a. Ruang pertemuan 500 orang 1250 m2 
b. Pantry  1 unit 416,7 m2 
c. Ruang operator 1 unit 15 m2 
d. Gudang perabot 150 kursi 75 m2 
e. Lavatory  4 unit 24 m2 
f. Pre fungtion room 1 unit 534,21 m2 
JUMLAH 2314,9 m2 

2.  Metting room, terdiri atas: 
a. Besar (30 orang) 2 unit 120 m2 
b. Kecil (15 orang) 3 unit 120 m2 
JUMLAH 240 m2 

3.  Restaurant , terdiri atas: 
a. Main dinning room 1 unit 104 m2 
b. Lavatory  2 unit 12 m2 
c. Kasir  1 unit 1,5 m2 
JUMLAH 117,5 m2 

4.  Kolam renang, terdiri atas: 
a. Kolam dewasa 1 unit 200 m2 
b. Kolam anak 1 unit 50 m2 
c. Kafetaria 1 unit 36 m2 
d. Ruang bilas 20 orang 20 m2 
e. Ruang ganti 20 orang 20 m2 
f. Lavatory  2 unit 12 m2 
g. Pool Guard 1 unit 4 m2 
JUMLAH 342m2 

5.  
 
 
 

Fitness Center, terdiri atas: 
a. Ruang fitness 30 unit 141 m2 
b. Locker, shower, lavatory 50 orang 30 m2 
JUMLAH 171 m2 

6. Ekowisata Mangrove, terdiri atas : 
a. Gallery Mangrove 1 unit 300 m2 
b. Kerajinan Mangrove 1 unit 200 m2 
c. Area Konservasi 2 unit 450 m2 
d. Tempat Pertunjukan 3 unit 90 m2 
e. Menara Pandang 1 unit 25 m2 
JUMLAH 1065 m2 

JUMLAH 4250,41 m2 
Sirkulasi 30 % = 1275,12 m2 5525,53 m2 

 
Sumber : Analisa 
 
 
 

Tabel 5.3 Besaran Ruang Kegiata Menginap 
 

NO JENIS RUANG KAPASITAS LUAS (m2) 
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KELOMPOK KEGIATAN MENGINAP 
4. Standart room 45 unit 1080 m2 
5. Suit room 25 unit 1200 m2 
6. Cottage 10 unit 640 m2 

JUMLAH 2920 m2 
Sirkulasi 40 % = 1168 m2 4088 m2 

Sumber : Analisa 

 

Tabel 5.4 Besaran Ruang Kegiatan Pengelola 
 

NO JENIS RUANG KAPASITAS LUAS (m2) 
KELOMPOK KEGIATAN PENGELOLA 
13. R. General Manager 1 unit 12 m2 
14. R. Sekretaris General 

Manager 
1 unit 7,2 m2 

15. R. Wakil General Manager 1 unit 9,6 m2 
16. R. Personalia Manager 1 unit 9,6 m2 
17. R. Sales Manager 1 unit 9,6 m2 
18. R. Purchasing Manager 1 unit 9,6 m2 
19. R. Accounting Manager 1 unit 9,6 m2 
20. R. Engineering Manager 1 unit 9,6 m2 
21. R. Food and Beverage 

Manager 
1 unit 9,6 m2 

22. R. Staff Administrasi 5 orang 25 m2 
23. R. Rapat 15  orang 45 m2 
24. Lavatory  2 unit 12 m2 

JUMLAH 168,4 m2 
Sirkulasi 20 % = 33,68 m2 202 m2 

Sumber : Analisa 

 

Tabel 5.5 Kelompok Besaran Ruang Kegiatan Service 

NO JENIS RUANG KAPASITAS LUAS (m2) 
KELOMPOK RUANG KEGIATAN SERVICE 
1. Uniform  1 unit 10 m2 
2. Roomboy station 1 unit 40 m2 
3. R. Housekeeping 1 unit 56 m2 
4. Laundry and dry cleaning 1 unit 50,4 m2 
5. R. Linen 1 unit 36,8 m2 
6. R. Karyawan, terdiri atas: 

a. R. Makan 1 unit 54 m2 



 

RESORT HOTEL DAN RESTO DI PANTAI EMPURANCAK JEPARA 
DENGAN PENDEKATAN DESAIN ARSITEKTUR BIOKLIMATIK 

 
      
155 

 

LANDASAN PROGRAM  
PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR (LP3A) 

NO JENIS RUANG KAPASITAS LUAS (m2) 
b. R. Training 1 unit 80 m2 
c. R. Istirahat 1 unit 36 m2 
d. R. Seragam dan locker 1 unit 36 m2 
e. Mushola 1 unit 30 m2 
f. Lavatory  2 unit 12 m2 

JUMLAH 246 m2 
7. Loading dock 1 unit 56 m2 
8. Poliklinik  1 unit 6,4 m2 
9. Dapur Restoran, terdiri atas : 

a. Dapur utama 1 unit 72 m2 
b. Pantry 1 unit 34,7 m2 

JUMLAH 106,7 m2 
10. Gudang, terdiri atas: 

a. Gudang kering 1 unit 14,4 m2 
b. Gudang dingin 1 unit 18 m2 
c. Gudang sayuran 1 unit 18 m2 
d. Gudang peralatan dapur 1 unit 21,6 m2 
e. Gudang minuman 1 unit 16 m2 
f. Gudang botol kosong 1 unit 16 m2 
g. Gudang perabot 1 unit 72 m2 
h. Gudang peralatan 1 unit 16 m2 
i. Gudang bahan bakar 1 unit 20 m2 
j. Gudang penerimaan 1 unit 24 m2 

JUMLAH 236 m2 
11. Ruang mekanikal elektrikal, tediri atas: 

a. R. penampungan air bersih 1 unit 60 m2 
b. Ruang PBAX 1 unit 6 m2 
c. Ruang genset 1 unit 64 m2 
d. Ruang sampah 1 unit 50 m2 
e. Ruang chiller 1 unit 11,2 m2 
f. Ruang AHU 6 unit 24 m2 
g. Ruang panel listrik 6 unit 24 m2 
h. Ruang boiler 1 unit 50 m2 
i. Ruang pompa 1 unit 25 m2 
j. Bengkel kerja 1 unit 50 m2 

JUMLAH 364,2 m2 
12. Ruang security 3 unit 24 m2 

JUMLAH 1232,47 m2 
Sirkulasi 20 % = 246,5 m2 1478,97 m2 

Sumber : Analisa 

 

Tabel 5.6 Besaran Ruang Luar 
NO JENIS RUANG KAPASITAS LUAS (m2) 
KEGIATAN PARKIR 
1. Parkir mobil tamu, terdiri atas: 

a. Menginap  80 mobil 832 m2 
b. Tidak menginap  50 mobil 520 m2 
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JUMLAH 1352 m2 
2. Parkir bus 3 bus 115,5 m2 
3. Parkir motor tamu 50 motor 75 m2 
4. Parkir mobil karyawan 10 mobil 104 m2 
5. Parkir motor karyawan 128 motor 192 m2 

JUMLAH 1838,5 m2 
Sirkulasi 100 % = 1838,5 m2 3677 m2 

RUANG LUAR  
1. Gazebo 5 unit 45 m2 

JUMLAH 45 m2 
Sumber : Analisa 

 

Rekapitulasi ruang: 
a. Rekapitulasi kelompok ruang Jung Para Resort: 

1) Kelompok ruang kegiatan umum   luas total:   279 m2  
2) Kelompok ruang kegiatan tamu bersama luas total: 5526 m2 
3) Kelompok ruang kegiatan menginap  luas total: 4088 m2 
4) Kelompok ruang kegiatan pengelola  luas total:   202 m2 
5) Kelompok ruang kegiatan pelayanan  luas total: 1479 m2 

JUMLAH           11573 m2 
b. Rekapitulasi kelompok ruang luar 

1) Kelompok kegiatan parkir   luas total:  3677 m2  
2) Kelompok ruang luar    luas total:     45  m2 
JUMLAH             3722 m2 
LUAS TOTAL = 11573 m2 + 3722 m2       =           15295 m2 

 
5.4.  Konsep Organisasi Ruang 

Ruang dalam Resort dikelompokkan menjadi beberapa area sehingga 

pengelompokan organisasi dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Ruang privat, ruang pribadi tamu yang menginap seperti ruang tidur dan 

lavatory. 

b. Ruang publik, yang termasuk ruang publik antara lain kelompok 

kegiatan umum dan kelompok kegiatan tamu bersama. 

c. Ruang service,  ruang khusus pengelola dan karyawan.  

Organisasi ruang Resort dapat dilihat dalam diagram berikut : 
 

 
 

 
 

PANTAI 

Keterangan 
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5.5. Konsep Penzoningan  
Penzoningan pada tapak sebagai berikut: 
a. Area publik, untuk kegiatan umum. 
b. Area semi publik, digunakan untuk kegiatan tamu bersama. 
c. Area privat, digunakan untuk kegiatan menginap tamu. 
d. Area service, digunakan untuk area pengelola dan pelayanan. 

 

5.5.1. Zoning Ruang  

a. Hasil zoning Aksesibilitas 

Tabel 5.7: organisasi ruang 
Sumber : analisis  

BANGUNAN UMUM 

BANGUNAN PENGELOLA 

BANGUNAN UTAMA

 

 

Keterangan 

BANGUNAN PENUNJANG  

 

 
ME 

GEDUNG 
PENGELOL

A 

PUSAT 
OLEH-
OLEH

HOTEL PLASA 
SPA 

COTTE
GE 

RESTA
URANT 

BAR 
POOL

PANTAI 
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b. Hasil zoning Kebisingan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Hasil Zoning Klimatologi 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2: Zoning Aksesibilitas  
Sumber : analisis  

Gambar 5.3: Zoning Kebisingan  
Sumber : analisis  

 

OUTPUT 

POT. AREA KEGIATAN UTAMA 

POT. AREA KEGIATAN SERVICE 

POT. AREA KEGIATAN PENUNJANG 

POT. AREA KEGIATAN UMUM  

 

 

 

Keterangan : 

OUTPUT 

POT. AREA KEGIATAN UTAMA 

POT. AREA KEGIATAN SERVICE 

POT. AREA KEGIATAN PENUNJANG 

POT. AREA KEGIATAN UMUM  

 

 

 

Keterangan : 

POT. AREA KEGIATAN UTAMA 

POT. AREA KEGIATAN SERVICE 

POT. AREA KEGIATAN PENUNJANG 

POT. AREA KEGIATAN UMUM  

 

 

 

Keterangan : OUTPUT 
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d. Zoning Akhir 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6. Konsep Sistim Pada Bangunan Resort Hotel dan Resto di Pantai 
Empurancak Jepara 

 

5.6.1. Sistim Struktur 
Struktur bangunan menggunakan pondasi food plat yang dipasang 

mengikuti bentuk modul bangunan dipadukan pondasi langsung untuk 

bangunan cottage.  

 

5.6.2. Sistim Penghawaan  

Zoning akhir 

POT. AREA KEGIATAN UTAMA 

POT. AREA KEGIATAN SERVICE 

POT. AREA KEGIATAN PENUNJANG 

POT. AREA KEGIATAN UMUM  

 

 

 

Keterangan : 

Gambar 5.4: Zoning Klimatologi  
Sumber : analisis  

 

Gambar 5.3: Zoning Akhir  
Sumber : analisis  
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Penghawaan alami menggunakan bukaan-bukaan jendela untuk cross 

siculation udara.  

 
Gambar 5.6: Penghawaan dengan Sistim Ventilasi Silang 
Sumber : Buku Fisika Bangunan 1 

 

Penghawaan buatan menggunakan : 

a. Exhaust fan, berfungsi untuk penyedotan udara dari dalam ruangan 

keluar ruangan, seperti KM/WC, Dapur, Ruang Genset, Ruang 

Pompa, Ruang Instalasi air. 

b. Underfloor Cooling, atau biasa disebut dengan radiant cooling 

berfungsi untuk menyerap energi panas dari ruangan untuk digantikan 

dengan udara yang lebih dingin, udara dingin yang didapat berasal 

dari air bersuhu rendah yang dipompa atau dialirkan dengan 

menggunakan pipa RAUTHERM S yang dipasang di lantai. Radiant 

cooling ini merupakan pendingin udara yang ramah lingkungan karena 

tidak merusak alam. 



 

RESORT HOTEL DAN RESTO DI PANTAI EMPURANCAK JEPARA 
DENGAN PENDEKATAN DESAIN ARSITEKTUR BIOKLIMATIK 

 
      
161 

 

LANDASAN PROGRAM  
PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR (LP3A) 

 
Gambar 5.7: Penghawaan dengan Sistim Radiant Cooling 
Sumber : System Radiant Cooling 

 

c. AC window untuk pelayanan ruangan yang kecil dan terpisah-pisah 

dan AC central untuk pelayanan yang besar.  

 

 
 
 
 
 
 
Tabel 5.8: Sistim Penghawaan Buatan 
Sumbe : Analisa 

5.6.3. Sistim Pencahayaan 

a. Sistim pencahayaan alami  

Sistim pencahayaan alami dimaksimalkan dengan banyak 

bukaan-bukaan. Kapasitas cahaya terang langit dapat diatur 

dengan pengaturan ketinggian, dan pemberian tritisan. 

Dengan begitu jumlah pembayangan kedalam bangunan dapat 

diatur. 

b. Sistim Pencahayaan Buatan  

Ruang M.E Cottage 

Temperature 
Control 

Compresor Condensor 
Spay bersuhu 

rendah 
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Untuk menambah kesan estetis, penerangan buatan juga 

diberikan pada interior bangunan dan eksterior kawasan / 

taman dan kolam. Beberapa bentuk lampu yang digunakan:  

a. Down lighting untuk mendapatkan pencahayaan langsung. 

b. Lampu hias digunakan untuk mendapatkan efek khusus pada sebuah 

ruang dan obyek. 

 

 
Gambar 5.8: Pencahayaan Alami 
Sumber : Analisis 
 

 
Gambar 5.9: Pencahayaan Buatan 
Sumber : Hasil Surv 

 
 
 

5.6.4. Sistim Elektrikal 
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Sumber utama listrik untuk Jung Para Resort ini melalui PLN dengan 

menggunakan bantuan Genset (Generator Set), yang dapat bekerja 

secara otomatis bila aliran listrik dari PLN / listrik padam atau terputus. 

 
 
Tabel 5.9: Sistim Distribusi Elektrikal 
Sumber : Analisa 

 
Gambar 5.10: Sistim Elektrikal 
Sumber : Analisa 

PLN 

Travo 

Genset 

Sub Panel 

Main Distribution 
Panel (MDP) 

Sub Panel 

Sub Panel 

Solar 
Panel 

Inverter Battery Controller 

Otomatis 
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5.5.5.  Sistim Sanitasi 
Sistim sanitasi terdiri dari jaringan air bersih dan jaringan pembuangan 

limbah. Jaringan air bersih yang digunakan oleh resort adalah Down Pipe 

System, yaitu pendistribusian air yang dilakukan melalui pipa yang berasal 

dari ground tank. 

 

 
Pembuangan limbah dibagi menjadi tiga : 
a. Untuk limbah padat dari closet dibuang melalui  melalui bio 

septictank, hasil olahan airnya digunakan untuk menyiran tanaman. 

b. Untuk limbah air kotor dari kamar mandi dan dapur pembuangan 

melalui IPAL, hasil olahan airnya digunakan untuk air kolam renang 

dan kolam-kolam ikan. 

5.5.6. Sistim Penangkal Petir 
Sistim penangkal petir menggunakan sistim penangkal petir preventor 

mengingat bangunan yang akan dirancang merupakan bangunan 

bertingkat dan di sekeliling bangunan merupakan area ruang terbuka. 

 
Gambar 5.11: Sistim Penangkal Petir 
Sumber : Wikipedia 
 

Penangkal petir yang akan digunakan adalah sistim preventor dengan 

pertimbangan bentuk bangunan yang cenderung tinggi dengan sekeliling 

lahan berupa lahan yang kosong.Sistim ini menggunakan sistim pencairan 

radioaktif. Pencairan ini terdiri atas partikel berupa ion-ion yang akan 
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menghantarkan arus listrik ke dalam tanah. Alat ini cara kerjanya hampir 

sama dengan sistim franklin hanya radiasinya lebih luas. 
 

5.5.7. Sistim Perlindungan Bahaya Kebakaran 
Untuk pendeteksian terhadap api menggunakan heat + smoke detector. 

Untuk pemadaman terhadap api menggunakan sistim Sprinkler, Hydrant 

Box, Hydrant Pillar dan Fire Extinguisher. 
 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.11: Sistim Pemadam Kebakaran 

Sumber :Analisa 

Main 
distribu

kolam 

Asap  Smoke 
detector 

Sistim 
alarm 

Tabung pemadam 

Hidrant  

Sistim 
start 

Alat pemadam 
kebakaran 

otomatis aktif 
(sprinkler) 

Smoke 
detector 

Alat 
pemadam 
kebakaran 

manual 
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5.5.8. Sistim IPAL 
Pengolahan air limbah dengan kapasitas yang besar, umumnya 

menggunakan teknlogi pengolahan air limbah "Lumpur Aktif" atau 

Activated Sludge Process, tetapi untuk kapasitas kecil cara tersebut 

kurang ekonmis karena biaya operasinya cukup besar. Saluran air limbah 

dan saluran air hujan harus dibuat secara terpisah. Air limbah baik yang 

berasal dari buangan kamar mandi, air bekas cucian, air buangan dapur 

serta air limbah klinis dikumpulkan ke bak kontrol dengan saluran atau 

pipa tertutup, selanjutnya dialirkan ke unit pengolahan air limbah. Setelah 

dilakukan pengolahan, air hasil olahannya dibuang ke saluran umum.  

 
Tabel 5.12: Sistim IPAL dengan Proses Lumpur Aktiv 

Sumber :Wikipedia
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