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ABSTRAK 
 

HOTEL RESORT DAN SPA DI KAWASAN WISATA GUCI  
KABUPATEN TEGAL 

(Pendekatan Arsitektur Ekologi) 
Oleh : Irma Yustika 

 

Dosen Pembimbing :  

Wiwit Setyowati, S.T., M.Sc dan Diharto, S.T.,M.Si 

Prodi S1 Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik UNNES 

 

Kawasan wisata Guci sangat diminati oleh masyarakat Kabupaten 

Tegal dan sekitarnya karena terkenal dengan wisata alam serta potensi 

sumber air panasnya yang alami, sehingga kawasan wisata Guci ini ramai 

wisatawan terutama di hari libur. Dalam tiap tahunnya pengunjung di 

Kawasan wisata Guci ini mengalami peningkatan. Dengan adanya 

kenaikan jumlah pengunjung di Obyek wisata guci ini, membuat kawasan 

ini membutuhkan sarana dan prasarana khususnya untuk tempat 

beristirahat. Dengan menambahkan Hotel Resort di kawasan ini dapat 

menambah sarana penginapan di kawasan ini. Hotel Resort yang 

dibutuhkan yaitu Hotel Resort bintang 3. Selain itu, masyarakat sekarang 

tidak hanya membutuhkan kegiatan rekreasi, melainkan juga kegiatan 

relaksasi. Oleh karena itu, dengan menambahkan fasilitas Spa yang 

memanfaatkan sumber air panas ini bisa lebih menarik pengunjung.  

Konsep bangunan Arsitektur Ekologi yang memanfaatkan sumber 

daya sekitar yaitu air panas yang ada di kawasan wisata Guci. Arsitektur 

Ekologi merupakan arsitektur yang meminimalisir dampak kerusakan 

lingkungan serta menerapkan bahan-bahan bangunan dari alam sehingga 

memberikan kesan alami dan menyatu dengan alam. 

 

Kata Kunci : Hotel Resort; Spa ; Arsitektur Ekologi ; Kawasan wisata Guci ; 

Kabupaten Tegal 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Pengertian Judul 
Hotel merupakan  suatu jenis akomodasi yang menggunakan 

sebagian atau seluruh bangunan dengan menyediakan jasa penginapan, 

makanan minuman serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola 

secara komersial. Sedangkan resort merupakan tempat 

untuk relaksasi atau rekreasi, menarik pengunjung untuk berlibur. 

Hotel Resort merupakan Hotel yang terletak dikawasan wisata, 

dimana sebagian pengunjung yang menginap tidak melakukan kegiatan 

usaha. Umumnya terletak cukup jauh dari pusat kota sekaligus difungsikan 

sebagai tempat peristirahatan. Spa merupakan suatu perawatan tubuh 

dengan menggunakan air, mulai dari perawatan rambut, wajah dan 

perawatan tangan dan kaki. 

Hotel Resort dan Spa merupakan suatu penginapan yang berada di 

kawasan wisata yang menyediakan fasilitas Spa. Hotel Resort dan Spa di 

kawasan Guci Kabupaten Tegal ini merupakan hotel resort di kawasan 

dengan pemandangan pegunungan dan menyediakan fasilitas Spa dengan 

memanfaatkan air panas alami Guci. Hotel Resort dan Spa di kawasan Guci 

ini menggunakan pendekatan arsitektur ekologi, yaitu arsitektur yang 

meminimalisir dampak kerusakan lingkungan. 

 
1.2. Latar Belakang 

Kabupaten Tegal ialah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah dengan ibukota kabupatennya ialah Slawi. Kabupaten Tegal diutara 

berbatasan langsung dengan Kota Tegal dan Laut Jawa, di timur berbatasan 

dengan Kabupaten Pemalang, di selatan dengan Kabupaten Banyumas dan 

di barat degan Kabupaten Brebes. Terbagi atas 18 kecamatan. Bagian utara 

Kabupaten Tegal merupakan dataran rendah sedangkan di bagian selatan 

merupakan pegunungan dengan puncaknya Gunung Slamet (3.428 meter) 

yang merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah. 
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Di Kabupaten Tegal memiliki sejumlah objek wisata menarik 

diantaranya Pemandian Air Panas Guci, Pantai Purwahamba Indah, Waduk 

Cacaban, Gunung Sitanjung, Jembatan Gantung di Kali Gung, Situs 

Manusia Purba Semedo dan wisata ziarah Surau Ponolawen. Diantara  

objek wisata di Kabupaten Tegal diatas yang menjadi primadona ialah objek 

wisata Pemandian Air Panas Guci yang terletak di desa Guci Kecamatan 

Bumijawa karena terletak di kaki Gunung Slamet yang memiliki keindahan 

alam dan potensi alam yang menarik sehingga objek wisata ini sangat ramai 

dikunjungi wisatawan terutama di hari libur dan pada hari jumat kliwon.  

Guci Indah merupakan kawasan wisata yang berada di desa Guci 

yang memiliki luas 210 hektar yang memiliki ketinggian 1.050 meter dpl. 

Untuk mencapai ke Wisata Alam Guci dari Kota Tegal jaraknya sekitar 40 

Kilometer, sedangkan dari Kota Slawi sekitar 30 Kilometer. Obyek wisata 

Guci ini bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi ataupun kendaraan 

umum seperti Angkot ataupun Bus. Obyek wisata Guci ini terkenal dengan 

pemandian air panasnya. Pemandian air panas Guci berbeda dari 

pemandian air panas yang lain. Kebanyakan wisata air panas memiliki 

banyak kandungan belerang, sedangkan pemandian air panas guci tidak 

terdapat kandungan belerang. Oleh karena itu banyak yang menyebutnya air 

panas alami.  

Di Kawasan wisata Guci ini terdapat pemandian air panas dan juga 

pemandian air dingin. Pemandian air panas yang paling banyak dikunjungi 

adalah Pancuran Tiga Belas, sedangkan yang lain adalah kolam renang.  

Selain itu terdapat air terjun, air terjun yang terkenal yaitu curug jedor. Di 

Kawasan Guci ini juga terdapat Hot Guci ku waterboom, yaitu wahana 

permainan air yang menggunakan air panas. Di dekat Hot Guci ku 

waterboom ini terdapat air terjun yaitu curug kembar atau disebut juga curug 

penganten. Selain itu pemandangan pegunungan berupa perbukitan yang 

masih sejuk dan asri menambah daya tarik wisata. 
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Kawasan objek wisata Guci Indah sangat diminati oleh masyarakat 

Kabupaten Tegal dan sekitarnya sehingga ramai wisatawan terutama di hari 

libur.  Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal 

tahun 2013-2015 menunjukkan bahwa jumlah pengunjung di obyek wisata 

Pemandian Air Panas Guci mengalami peningkatan jumlah pengunjung. 

Gambar 1.1. Kolam/Pemandian Air Panas Pancuran Tiga Belas 
di kawasan Obyek Wisata Guci 

Sumber : Dokumentasi Pribadi,2016 

Gambar 1.2. Hot Guci ku Waterboom di kawasan Obyek Wisata Guci 
Sumber : Dokumentasi Pribadi,2016 

Gambar 1.3. Curug Jedor dan Curug Kembar, Guci 
Sumber : Wisatategal.com, 2016 
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Banyaknya jumlah pengunjung di obyek wisata Guci dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut: 
Tabel 1.1. Jumlah pengunjung di Obyek wisata Guci Kecamatan Bumijawa 

Kabupaten Tegal tahun 2013-2015 

Tahun Nusantara Mancanegara Jumlah Kenaikan 
Dewasa Anak Jumlah % 

2013 164.650 16.053 48 180.751   
2014 167.781 29.391 316 197.488 16.737 9,26 
2015 179.778 28.694 100 208.572 11.084 5,61 

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Tegal,2015 
 

Dengan adanya kenaikan jumlah pengunjung di Obyek wisata Guci 

ini, membuat kawasan ini membutuhkan sarana dan prasarana khususnya 

untuk tempat beristirahat. Sarana penginapan di kawasan ini masih 

dibutuhkan. Menurut hasil survey persentase rata-rata jumlah kamar yang 

dikunjungi cukup tinggi, dapat dilihat pada tabel 1.2. Oleh karena itu masih 

dibutuhkan fasilitas penginapan di kawasan guci. Dengan menambahkan 

hotel resort di kawasan ini dapat menambah sarana penginapan di kawasan 

ini. Hotel resort yang dibutuhkan yaitu Hotel resort bintang 3 karena 

kebanyak hotel di kawasan wisata Guci ini berbintang 3, dengan jumlah 

kamar lebih dari 20 kamar. 
Tabel 1.2 Rata-rata jumlah kamar yang di kunjungi di Hotel sekitar obyek wisata 

Guci, Tegal 

Nama Hotel Jumlah 
Kamar 

Rata-rata jumlah kamar yang di kunjungi  
Hari biasa Akhir Pekan Hari Libur 

∑ (%) ∑ (%) ∑ (%) 
Hotel Sankita  (***) 30 12 40 27 90 29 96 
Hotel Duta Wisata  (***) 22 11 34 26 81 30 93 
Hotel Grand Mega Guci(***) 34 11 32 28 82 32 94 
Hotel Guci Kencana (****) 40 14 35 35 87 37 92 
Hotel Brama Lestari(***) 37 14 37 33 89 35 94 
Rata-rata   35.6  85.8  93.8 

 Sumber :Data Survei, 2016 

 

Hotel resort merupakan hotel yang dibangun di tempat-tempat 

wisata.  Tujuan pembangunan hotel semacam ini tentunya adalah sebagai 

fasilitas akomodasi dari suatu aktivitas wisata. Rancangan hotel resort ini 

harus dilengkapi dengan fasilitas untuk rekreasi seperti tenis, bowling, golf, 

fitness center, arena permainan anak, hiking, ataupun menunggang kuda. 

Hotel resort ini hotel yang mempunyai kelebihan pemandangan yang bagus 
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dikarenakan terletak dekat dengan objek-objek wisata serta diperuntukan 

bagi keluarga maupun perorangan untuk berlibur 

Dalam hal ini di kawasan wisata Guci ini memiliki potensi sumber air 

panas. Masyarakat sekarang tidak hanya membutuhkan kegiatan rekreasi, 

melainkan juga kegiatan relaksasi. Oleh karena itu, dengan menambahkan 

fasilitas Spa yang memanfaatkan sumber air panas ini bisa lebih menarik 

pengunjung. Spa merupakan perawatan tradisional yang menggunakan air 

sebagai medianya. Fasilitas Spa ini merupakan tempat perawatan badan 

dari ujung rambut sampai ujung kaki. Perawatan Spa ini terdiri dari 

creambath, facial, pedicure-manicure, lulur, scrub, massage, foot Spa, dan 

body treatment. 

Bangunan Resort dan Spa ini menggunakan konsep bangunan 

Arsitektur Ekologi yang memanfaatkan sumberdaya sekitar yaitu air panas 

yang ada di kawasan Guci Indah. Dengan konsep arsitektur ekologi bisa 

meminimalisir dampak kerusakan lingkungan. Selain itu, menerapkan bahan-

bahan bangunan dari alam sehingga memberikan kesan alami. Lokasi 

bangunan ini yang terletak di kawasan Guci ini memanfaatkan view 

pemandangan alam ke dalam bangunan. Dengan desain yang natural ini 

bisa membuat bangunan ini memiliki kesan menyatu dengan alam sekitarnya 

yang suasananya masih asri dan segar. 

 
1.3. Rumusan Masalah 

1.2.1. Umum 
Bagaimana merancang dan merencanakan bangunan Hotel 

resort dan Spa di kawasan wisata Guci kabupaten Tegal yang 

menekankan desain arsitektur ekologi dengan memanfaatkan material 

alam dan meminimalisir kerusakan lingkungan? 
1.2.2. Khusus 

Bagaimana menjadikan desain Hotel resort dan Spa dengan 

elemen arsitekturalnya yang dapat mencerminkan dan mewadahi 

bermacam kegiatan yang terjadi di dalam bangunan ini, seperti tata 

bangunan, tata site, pengolahan tapak,  utilitas,dan lain sebagainya? 
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1.4. Tujuan dan Sasaran 
1.3.1. Tujuan 

Menyusun konsep perencanaan dan perancangan Hotel resort 

dan Spa yang akhirnya menjadi sebuah desain bangunan untuk 

penginapan dan perawatan relaksasi serta kebugaran bagi 

masyarakat. Dengan konsep desain arsitektur ekologi yang 

menciptakan suasana lebih dekat dengan alam sehingga 

menciptakan suasana yang tenang. 
1.3.2. Sasaran 

Terwujudnya fasilitas Hotel resort dan Spa yang dapat 

mengembangkan kawasan wisata Guci di Kabupaten Tegal dengan 

pendekatan arsitektur ekologi. 
 

1.5. Manfaat 
Dengan tersedianya fasilitas Hotel resort di kawasan wisata Guci ini 

memberikan manfaat antara lain sebagai berikut : 

a. Semakin mempermudah pengunjung dari luar daerah yang akan 

menginap dan menjadikan daya tarik di kawasan wisata Guci. 

b. Konsep bangunan ekologi meminimalkan dampak kerusakan lingkungan 

sekitar kawasan Guci 

c. Tercapainya peningkatan dan pengembangan pendapatan masyarakat 

dari berbagai sumber pendapatan yang meningkatkan perekonomian dan 

kesejahteraan masyarakat. 
 

1.6. Lingkup Pembahasan 
a. Secara substansial 

Lingkup pembahasan meliputi segala sesuatu yang berkaitan 

dengan bangunan Hotel resort dan Spa dengan titik berat pada hal-hal 

yang berkaitan dengan disiplin ilmu arsitektur, sedangkan hal-hal diluar 

ilmu arsitektur yang mempengaruhi, melatarbelakangi dan mendasari 

faktor-faktor perencanaan akan dibatasi, dipertimbangkan atau 

diasumsikan tanpa dibahas secara mendalam. 

b. Secara Spasial 

Lingkup pembahasan meliputi bangunan Hotel resort dan Spa di 
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Kawasan wisata Guci Kabupaten Tegal. 

 
1.7. Metode Pembahasan 

Metode pembahasan yang di pergunakan dalam penyusunan 

landasan program perencanaan dan perancangan arsitektur adalah 

metode diskriptif analitis serta dokumentatif, yaitu dengan memaparkan 

semua data baik data literatur, wawancara maupun data lapangan dan 

permasalahan kemudian di analisis secara sistematis sesuai ilmu arsitektur 

untuk memperoleh pemecahan yang sesuai dengan perencanaan dan 

perancangan Hotel resort dan Spa 

Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah 

sebagai berikut : 

1) Studi Literatur / Kepustakaan 

Pengumpulan data mengenai Hotel resort dan Spa melalui studi 

literatur yang menerangkan landasan teori mengenai segala hal dan 

teori-teori yang berhubungan dengan kawasan Hotel resort dan Spa, 

serta literatur tentang konsep bangunan yang akan digunakan. 

2) Wawancara dengan narasumber 

 Pengumpulan data yang dipergunakan untuk mencari informasi 

pendukung atau tambahan bagi data yang ada, maupun informasi bagi 

data yang belum ada di lapangan. Narasumber diperoleh dari warga 

sekitar guci dan pengelola kawasan wisata Guci. 

3) Survei lapangan  

 Pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara 

langsung ke lapangan untuk memperoleh data secara nyata. 
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1.8. Sistematika Pembahasan 
Secara garis besar, sistematika dalam penyusunan Landasan 

Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur Hotel resort dan Spa di 

Kawasan wisata Guci Kabupaten Tegal ini adalah : 
BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, 

tujuan dan sasaran, ruang lingkup pembahasan, metode pembahasan, 

serta sistematika pembahasan. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang tinjauan umum tentang hotel resort berupa 

pengertian, faktor penyebab adanya Hotel resort, karakteristik, klasifikasi, 

persyaratan, kriteria umum, prinsip perancangan dan fasilitas hotel resort. 

Selain itu berisi  mengenai Spa berupa pengertian dan klasifikasi Spa, 

aktivitas, fungsi, dan kebutuhan ruang Spa. Serta berisi tentang tinjauan 

arsitektur ekologi dan studi kasus. 
BAB III  TINJAUAN LOKASI 

Berisi tentang uraian tentang Kabupaten Tegal dan uraian-uraian 

lain tentang site berupa fisik dan non fisik, potensi dan kebijakan tata ruang 

Kabupaten Tegal, gambaran khusus berupa data tentang batas wilayah, 

karakteriskrik, serta gambaran umum tapak terpilih. 
BAB IV PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN 
PERANCANGAN 

Berisi paparan mengenai analisis  pelaku, kegiatan,  dan  ruang,  

analisis  pemilihan  lokasi bangunan, serta analisis struktur dan konstruksi, 

utilitas, dan analisis perancangan yang terkait dengan pendekatan desain 

yang digunakan. 
BAB V LANDASAN KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Berisi tentang konsep perencanaan dan perancangan Resort dan 

Spa berdasarkan analisis yang telah dilakukan. 
BAB VI   PENUTUP 

Berisi tentang simpulan dan saran. 
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1.9. Alur Pikir 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualita : 
a. Semakin maju perkembangan suatu kota, semakin banyak permasalahan 

yang muncul terkait kehidupan masyarakat yang memicu stres. 
b. Obyek wisata di Kawasan wisata Guci Kabupaten Tegal semakin ramai 

dikunjungi 
Urgensi : 

a. Kebutuhan fasilitas untuk beristirahat atau penginapan di kawasan obyek 
wisata Guci 

b. Dibutuhkannya wadah relaksasi untuk mengurangi stres dan meningkatkan 
kebugaran dan kesehatan tubuh. 

c. Potensi Kawasan wisata Guci dengan memanfaatkan sumber air panas 
untuk kesehatan tubuh 

Originalitas : 
Menyediakan tempat untuk beristirahat atau penginapan yang terdapat 
fasilitas untuk relaksasi dan melakukan perawatan tubuh di kawasan wisata 
Guci. 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

(Survey Lapangan, Internet, Literatur, 
wawancara)  
a. Tinjauan mengenai Hotel Resort dan 

Spa 

STUDI KASUS 
 

a. Susan Resort dan Spa, 
Bandungan, Semarang 

b. Novotel Bali Benoa, Nusa 
Dua, Bali 
 

ANALISIS 
 
a. Aspek Fungsional  
b. Aspek Kontekstual  
c. Aspek Arsitektural 
d. Aspek Struktur 
e. Aspek Utilitas 

LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 
“HOTEL RESORT DAN SPA DI KAWASAN WISATA GUCI KABUPATEN TEGAL 

DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR EKOLOGI” 

TINJAUAN LOKASI 
 
a. Tinjauan Kabupaten Tegal 
b. Potensi dan Kebijakan tata 

ruang Kabupaten Tegal 
c. Tapak Terpilih 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.10. Tinjauan Umum Hotel Resort 
2.1.1. Pengertian Hotel Resort 

Pengertian Hotel menurut SK Menparpostel No KM 

34/HK103/MPPT-87 adalah suatu jenis Akomodasi yang 

mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk 

menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minuman, 

serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial serta 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan didalam keputusan 

pemerintah. 
Menurut John M. Echols, 1987, Resort adalah tempat 

peristirahatan di musim panas, di tepi pantai/di pegunungan yang 

banyak dikunjungi.  

Menurut Pendit, 1999 , Hotel resort adalah sebuah tempat 

menginap dimana mempunyai fasilitas khusus untuk kegiatan 

bersantai dan berolah raga seperti tenis, golf, Spa, tracking, dan 

jogging, bagian concierge berpengalaman dan mengetahui betul 

lingkungan hotel resort, bila ada tamu yang mau hitch-hiking 

berkeliling sambil menikmati keindahan alam sekitar resort ini.  

Dapat disimpulkan Hotel Resort merupakan suatu tempat 

penginapan yang berada di area wisata untuk kegiatan rekreasi. 

 

2.1.2. Faktor Penyebab Adanya Hotel Resort 
Sesuai dengan tujuan dari keberadaan Hotel resort yaitu selain 

untuk menginap juga sebagai sarana rekreasi. Oleh sebab itu 

timbulnya hotel resort disebabkan oleh faktor-faktor berikut : 

(https://battlemyworm.wordpress.com/hotel-resort/) 

a. Berkurangnya waktu untuk beristirahat 
b. Kebutuhan Manusia akan rekreasi Manusia  

Manusia membutuhkan rekreasi untuk dapat bersantai dan 

menghilangkan kejenuhan yang diakibatkan oleh aktivitas mereka 
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c. Kesehatan 

Gejala-gejala stres dapat timbul akibat pekerjaan yang 

melelahkan sehingga dapat mempengaruhi kesehatan tubuh 

manusia. Untuk dapat memulihkan kesehatan baik para pekerja 

maupun para manula membutuhkan kesegaran jiwa dan raga 

yang dapat diperoleh di tempat berhawa sejuk dan 

berpemandangan indah yang disertai dengan akomodasi 

penginapan sebagai sarana peristirahatan 

d. 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 resort tersebut 

 
2.1.3. Karakteristik Resort 

Menurut Marlina, Endi (2008:62), ada 4 karakteristik  

Hotel resort sehingga dapat dibedakan menurut jenis hotel resort 

lainnya, yaitu : 

a. Lokasi 

Umumnya berlokasi di tempat-tempat berpemandangan 

indah, pegunungan, tepi pantai dan sebagainya, yang tidak 

dirusak oleh keramaian kota, lalu lintas yang padat dan bising, 

“Hutan Beton” dan polusi perkotaan. Pada Hotel resort, kedekatan 

dengan atraksi utama dan berhubungan dengan kegiatan 

prinsip Hotel resort. Rekreasi merupakan tuntutan utama pasar 

dan akan berpengaruh pada harganya. 

b. Fasilitas 

Motivasi pengunjung untuk bersenang-senang dengan 

mengisi waktu luang menuntut ketersediaan fasilitas pokok serta 

fasilitas rekreatif indoor dan outdoor. Fasilitas pokok adalah ruang 

tidur sebagai area privat. Fasilitas rekreasi outdoor meliputi kolam 
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renang, lapangan tenis dan penataan landscape. 

c. Arsitektur dan Suasana 

Wisatawan yang berkunjung ke Hotel resort cenderung 

mencari akomodasi dengan arsitektur dan suasana yang khusus 

dan berbeda dengan jenis hotel resort lainnya. Wisatawan 

pengguna Hotel resort cenderung memilih suasana yang nyaman 

dengan arsitektur yang mendukung tingkat kenyamanan dengan 

tidak meninggalkan citra yang bernuansa etnik. 

d. Sasaran Pasar 

Sasaran yang ingin dijangkau adalah wisatawan/ 

pengunjung yang ingin berlibur, bersenang-senang, menikmati 

pemandangan alam, pantai, gunung dan tempat-tempat lainnya 

yang memiliki panorama yang indah. 

 
2.1.4. Klasifikasi Hotel Resort 

Hotel resort merupakan suatu bangunan akomodasi yang 

mempunyai fungsi dan fasilitas seperti bangunan Hotel pada 

umumnya, dan mempunyai klasifikasi.  

a. Berdasarkan “Keputusan Menparpostel No. 1410/11/1988 tanggal 

25 Februari 1988, tentang kententuan usaha dan penggolongan 

hotel, penggolongan hotel resort berdasarkan kelas dan minimal 

kamar tidur yang harus tersedia :  

1) Bintang 1, terdiri dari 15 kamar tidur standar dengan luas 20m2. 
2) Bintang 2, terdiri dari 20 kamar tidur standar dengan luas 22m2, 

dan 1 kamar suite dengan luas 48 m2. 
3) Bintang 3, terdiri 30 kamar tidur standar dengan luas 24 m2, 

dan 3 kamar suite dengan luas 48 m2. 
4) Bintang 4, terdiri 50 kamar tidur standar dengan luas 24 m2, 

dan 3 kamar suite dengan luas 48 m2. 
5) Bintang 5, terdiri 100 kamar tidur standar dengan luas 26m2, 

dan 4 kamar suite dengan luas 52m2. 
b. Menurut Marlina, Endi (2008:64), penggolongan hotel resort 

berdasarkan letak dan fasilitasnya yaitu sebagai berikut : 
1) Beach Resort Hotel 
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Beach Resort Hote ini terletak di daerah pantai, 

mengutamakan potensi alam dan laut sebagai daya tariknya. 

Pemandangan yang lepas ke arah laut, keindahan pantai, dan 

fasilitas olahraga air seringkali dimanfaatkan sebagai 

pertimbangan utama perancangan bangunan. Contoh beach 

resort hotel adalah Amari Trang Beach Resort Hotel. (Gambar 

2.1). Hotel resort ini dilengkapi dengan fasilitas restoran yang 

memungkinkan sekaligus bersantai baik di dalam maupun di 

luar ruangan. Selain itu, hotel resort juga dilengkapi dengan 

kolam renang luar ruangan agar dapat melakukan rekreasi 

berenang sambil menikmati pemandangan dan cuaca luar yang 

menarik. 

 
 
 

2) Marina Resort Hotel 
Hotel resort ini terletak di kawasan marina (pelabuhan 

laut).  Oleh karena terletak di kawasan marina, rancangan hotel 

resort ini memanfaatkan potensi utama kawasan tersebut 

sebagai kawasan perairan.  Biasanya respon rancangan hotel 

resort ini diwujudkan dengan melengkapi hotel resort dengan 

fasilitas dermaga serta mengutamakan penyediaan fasilitas 

yang berhubungan dengan aktivitas olahraga air dan kegiatan 

yang berhubungan dengan air. Contoh hotel resort ini adalah 

Mauritius Hotel. 

Gambar 2.1 Amari Trang Beach Resort Hotel 
Sumber: https://media.datahc.com/HI134113096.jpg,2016 
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3) Mountain Resort Hotel 

Hotel resort ini terletak di daerah pegunungan. 

 Pemandangan daerah pegunungan yang indah merupakan 

kekuatan lokasi yang dimanfaatkan sebagai ciri rancangan 

hotel resort ini.  Fasilitas yang disediakan lebih ditekankan pada 

hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan alam dan rekreasi 

yang bersifat kultural dan natural seperti mendaki gunung, 

hiking, dan aktivitas lainnya.   

 
 

 
4) Health Resorts and Spas 

Health Resorts and Spas ini dibangun di daerah-daerah 

dengan potensi alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana 

penyehatan, misalnya melalui aktivitas Spa.  Rancangan hotel 

resort semacam ini dilengkapi dengan fasilitas untuk pemulihan 

kesegaran jasmani, rohani, maupun mental serta kegiatan yang 

berhubungan dengan kebugaran. Contoh hotel resort jenis ini 

Gambar 2.2. Mauritius Hotel  
Sumber: http://www.palmhols.co.uk/wp-content/uploads/2013/01/beau-

rivage-mauritius-hotel.jpg, 2016 

Gambar 2.3. Phu Chaisai Mountain resort, Thailand 
Sumber: http://cote-dazur-hotels.com/hotelphotos/1176769_1_sml.jpg, 2016 
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adalah The Cangkringan Spa & Villas Hotel. 

 
 

 

5) Rural Resort and Country Hotels 

Rural Resort and Country Hotels adalah hotel resort yang 

dibangun di daerah pedesaan jauh dari area bisnis dan 

keramaian.  Daya tarik hotel resort ini adalah lokasinya yang 

masih alami, diperkuat dengan fasilitas olahraga dan rekreasi 

yang jarang ada di kota seperti berburu, bermain golf, tenis, 

berkuda, panjat tebing, memanah, atau aktivitas khusus 

lainnya.  Contoh hotel resort ini adalah Village Equestre de 

Pompadour, Correze, France. 

6) Themed Resorts 

Hotel resort jenis ini dirancang dengan tema tertentu, 

menawarkan atraksi yang spesial sebagai daya tariknya. 

Contoh hotel resort ini adalah Grosvenor Resort in Walt Disney 

World Resort Hotel, Lake Buena Vista Florida. 

7) Condiminium, time share, and residental development 

Hotel resort ini mempunyai strategi pemasaran yang 

menari. Sebagian dari kamar resort ini ditawarkan untuk disewa 

selama periode waktu yang telah ditentukan dalam kontrak, 

biasanya dalam jangka panjang.  Tentunya penghitungan biaya 

sewanya berbeda dengan biaya sea harian dari kamar-kamar 

tersebut.  Sistem ini dapat dilakukan sebagai daya tarik untuk 

memfasilitasi serangkaian kegiatan yang dapat dilakukan di 

resort tersebut. Dalam operasionalnya, perlu dilakukan 

Gambar 2.4. The Cangkringan Spa & Villas Hotel 
Sumber:http://www.cleartrip.com/places/hotels//2702/270243/images

/1276492_4_b_w.jpg,2016 
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pembedaan area dalam fasilitas publik resort tersebut seperti 

entrance, lobby, dan elevator, harus dipisahkan untuk 

penggunaan residen dan tamu hotel yang biasa. 

8) All-suites hotels 

Hotel resort jenis ini terholong resort mewah yang semua 

kamar disewakan dalam hotel tersebut tergolong ke dalam 

kelas suite.  Contoh Hotel resort ini adalah Conrad Hotel yang 

terletak di pelabuhan New Chelsea, London.  Hotel ini memiliki 

160 kamar suite dengan beberapa desain. 

9) Sight-seeing Resort Hotel 

Hotel resort ini terletak di daerah yang mempunyai 

potensi khusus atau tempat-tempat menarik seperti pusat 

perbelanjaan, kawasan bersejarah, tempat hiburan, dan 

sebagainya.  Contoh hotel resort jenis ini adalah Hotel resort 

Amanjiwo di Magelang yang berada di dekat Candi Borobudur 

dan memanfaatkan keindahan alam pedesaan sebagai daya 

tariknya. 

 
 

 
c. Menurut Endi Marlina (2008:64), Penggolongan hotel resort 

berdasarkan periode pemakaiannya yaitu sebagai berikut : 
1) Winter Resort Hotel, merupakan hotel resort yang dibuka hanya 

pada musim dingin, biasanya karena potensi wisatanya 

memang hanya menonjol di musim dingin, misalnya hotel resort 

di kawasan-kawasan wisata ski.  

2) Summer Resort Hotel, merupakan hotel resort yang dibuka 

hanya pada musim panas saja, biasanya karena potensi wisata 

Gambar 2.5. Hotel resort Amanjiwo, Magelang 
Sumber: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/736x/d1/f4/f5/d1f4f50722ed78bc0eeb50377734396e.jpg, 2016 
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di daerah tersebut hanya menonjol di musim panas. Contoh 

resort ini adalah Sharm El Sheikh hotel resort yang terletak di 

tepi pantai. 

3) Year Round Hotel, merupakan hotel resort yang dibuka 

sepanjang tahun.  

 
2.1.5. Persyaratan Hotel Resort 

Motivasi utama wisatawan yang menginap di hotel 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 hotel resort adalah :  

(http://addyarchy07.blogspot.co.id/2011/12/hotel-resort.html) 

a. Penyediaan macam rekreasi luar/dalam bangunan yang sesuai 

dengan kondisi/potensi daerah pariwisatanya dan tujuan 

kedatangannya. 

b. Dalam jarak cepat, cukup dekat dari objek-objek 

rekreasi/pariwisata lain (kontinuitas objek pariwisata). 

c. Tersedianya media kontak antar wisatawan. 

d. Menjamin faktor aman, privasi, nyaman, dan air bersih. 

e. Ketentuan setiap fasilitas yang disediakan termasuk dalam tarif 

resort hotel. 

f. Sifat operasi, pelayanan, dan pengawasan dalam ruang 

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

 
2.1.6. Kriteria Umum Hotel Resort 

Kriteria umum yang kecenderungan dituntut hotel resort 

adalah : (http://addyarchy07.blogspot.co.id/2011/12/hotel-resort.html) 

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 hotel resort. Untuk itu diperlukan penataan tapak 



18 
 

 
 

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-bukti dan kontur). 

c. Pengelompokan fasilitas-fasilitas dan kegiatan wisata. 

Pengelompokan secara fungsional tipe akomodasi, fasilitas 

rekreasi, dan fasilitas komersial. Dimaksudkan untuk menciptakan 

kemudahan bagi pengunjung dan perencana infrastruktur 

sekaligus untuk memperoleh penzoningan yang baik karena 

adanya kekontrasan beberapa kegiatan (beberapa kegiatan 

bersifat tenang dan hening serta beberapa kegiatan lainnya yang 

bersifat sibuk dan dinamis).   

d. Adanya hubungan yang erat antara sarana akomodasi dan atraksi 

resort yang utama. Kriteria ini meliputi penataan tapak hotel resort 

yang menghasilkan akses yang sangat baik terhadap zona atraksi 

yang utama, misalnya pantai atau kolam. 

e. Akses ke lingkungan hotel 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 hotel mudah dicapai terutamanya kendaraan darat motor, 

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

hotel resort. Hotel 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 hotel resort memenuhi persyaratan perizinan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Pengaturan ruang hotel resort 

ditata sesuai dengan fungsinya sehingga memudahkan arus tamu, 

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

unsur dekorasi lokal harus tercermin dalam ruang lobby, restoran, 

kamar tidur, atau function room. 

h. Untuk unit kamar tidur, jumlah kamar minimal 100 buah, termasuk 
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empat kamar suite. Semua kamar dilengkapi dengan kamar mandi 

di dalam kamar. Standar luasan kamar mengacu pada standar 

internasional dengan konsep desain ruang budaya tradisional. 

i. Untuk fasilitas olahraga dan rekreasi, hotel menyediakan sarana 

kolam renang untuk dewasa dan anak-anak yang terpisah atau 

digabung dan dilengkapi pengaman, area bermain anak (children 

playground), dan diskotik. Sedangkan jenis sarana olahraga dan 

rekreasi lainnya merupakan pilihan dari: tenis, bowling, golf, fitness 

centre, sauna, billiard, dan jogging. 

j. Terdapat zona pembatas hotel resort. Penataan landscape 

sepanjang batas lingkungan dapat menciptakan pemisah dari 

lingkungan yang berdekatan, terutama jika kegiatan-kegiatan 

dalam hotel resort dapat menggangu lingkungan sekitarnya. 

 

2.1.7. Prinsip Perancangan Hotel Resort 
Prinsip perancangan hotel resort menurut Lawson (1995) 

adalah tahap perancangan awal yang berusaha memadukan antara 

fasilitas standar hotel resort dengan kondisi dan lokasi hotel resort. 

Prinsip yang harus perlu diperhatikan dalam perancangan awal hotel 

resort adalah:  

a. Tingkat privasi tamu 
Privasi tamu adalah hal utama yang mempengaruhi 

keberlangsungan suatu hotel resort. Untuk menjaga tingkat privasi 

tamu pada hotel resort dapat diwujudkan dalam pola tata ruang 

luar dari suatu hotel resort yang meliputi :  

1) Lokasi, memanfaatkan potensi alam yang ada dan 

menjadikannya hal yang utama dari pola penataan ruang luar 

dari hotel 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. 
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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 hotel 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 hotel resort. 
7) Orientasi bangunan, orientasi bangunan hotel 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: 

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 hotel resort, suasana serta 

pelayanan hotel resort yang diberikan kepada tamu atau 

wisatawan yang berkunjung ke hotel resort tersebut diharapkan 
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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 hotel 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 hotel resort tersebut. 

 
2.1.8. Persyaratan Hotel Resort Bintang 3 

Menurut Marlina, Endi (2008:74), klasifikasi Hotel Resort 

bintang 3 mempunyai persyaratan sebagai berikut: 

a. Umum 

Unsur dekorasi Indonesia tercermin pada lobby, restoran, kamar 

tidur, dan function room. 

b. Bedroom 

1) Minimum mempunyai 20 kamar dengan luasan 22 m2/kamar 

2) Minimum terdapat 2 kamar suite dengan luasan 44 m2/kamar 

3) Tinggi minimum 2,6 m tiap lantai 

c. Dining room 

Bila tidak berdampingan dengan lobby maka harus dilengkapi 

dengan kamar mandi/wc sendiri. 

d. Bar 

1) Apabila berupa ruang tertutup maka harus dilengkapi dengan 

pengatur udara mekanik (AC) dengan suhu 24oC 

2) Lebar ruang kerja bar tender setidaknya 1 m 

e. Lobby 

1) Mempunyai luasan minimum 30 m2 

2) Dilengkapi dengan lounge 

3) Toilet umum minimum 1 buah dengan perlengkapan 

4) Lebar koridor minimum 1,6 m 
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f. Drug Store 

1) Minimum terdapat drug store, bank, money changer, biro 

perjalanan, air line agent, souvenir shop, perkantoran, butik dan 

salon. 

2) Tersedia poliklinik 

3) Tersedia paramedik 

g. Sarana olahraga dan rekreasi 

1) Minimum 1 buah dengan alternatif pilihan : tenis, golf, fitness, 

sauna, billiard, jogging,diskotik, atau taman bermain anak. 

2) Terdapat kolam renang dewasa yang terpisah dengan kolam 

renang anak. 

3) Sarana rekreasi untuk hotel di pantai dapat dipilih dari alternatif 

berperahu, menyelam, selancar, atau ski air. 

4) Sarana rekreasi untuk hotel di gunung dapat dipilih dari 

alternatif hiking, berkuda, atau berburu. 

h. Utilitas penunjang 

1) Terdapat transportsi vertikal yang bersifat mekanis 

2) Ketersediaan air minimum 500 liter/orang/hari 

3) Daya listrik mencukupi 

4) Dilengkapi dengan telepon local dan interlokal 

5) Tersedia PABX 

6) Dilengkapi dengan sentral video/TV 

7) Terdapat alat deteksi kebakaran awal pada tiap ruang, fire 

extinguisher, fire hydrant, pintu kamar tahan api. 

 
2.1.9. Karakteristik Tata Ruang Hotel Resort 

a. Berdasarkan Rencana Denah 

Menurut Neufert disebutkan bahwa bentuk-bentuk kamar 

tidur merupakan bagian terbesar pembangunan suatu hotel resort, 

maka keekonomisasi perencanaannya sebagian besar terletak 

pada blok-blok dimana kamar tidur tersebut ditempatkan. 

Beberapa bagian yang menunjukkan berbagai penataan yang 

mungkin dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

1) Bentuk blok ganda; dimungkinkan pengembangan menurut 
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Gambar 2.7.  Denah blok “T” 
Sumber : Neufert, Ernst, 2002 

Gambar 2.8. Denah blok deret tunggal 
Sumber : Neufert, Ernst, 2002 

Gambar 2.9. Denah blok bujur sangkar 
Sumber : Neufert, Ernst, 2002 

Gambar 2.6. Denah blok ganda 
Sumber : Neufert, Ernst, 2002 

bentuk “L” dan “U”, diterapkan pada lahan yang luas dan 

berbentuk taman di tengahnya. Bentuk ini membutuhkan dua 

daerah untuk tangga dan penataan blok yang ekonomis. 

 

 

 

 

2) Bentuk blok “T”; dimungkinkan dibangun menyilang, cukup 

ekonomis, walaupun dibutuhkan tiga tangga. 

 
3) Bentuk blok berderet tunggal; dapat dikembangkan menjadi 

bentuk “L” dan “U” di lahan luas beserta taman di tengahnya. 

Bentuk ini dapat dipakai, tetapi kurang ekonomis. Bila 

dikembangkan bagian tengahnya akan memberikan kesan 

bentuk atrium. 

 
4) Bentuk blok bujur sangkar; menyatukan semua sirkulasi vertikal 

pada blok tengah, baik untuk sirkulasi pelayanan maupun 

sirkulasi petugas hotel dan sebagainya. Bentuk ini cukup 

terpadu, dapat diterapkan di lahan sempit serta dapat 

dikembangkan menjadi bentuk menara. 
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Gambar 2.10. Denah blok “Y” 
Sumber : Neufert, Ernst, 2002 

Gambar 2.11. Denah lengkung 3 sudut 
Sumber : Neufert, Ernst, 2002 

Gambar 2.12. Denah melingkar 
Sumber : Neufert, Ernst, 2002 

5) Bentuk denah “Y”; dibutuhkan tiga tempat tangga, struktur 

rumit, akan menyulitkan pembentukan ruang-ruang umum. 

 
6) Bentuk lengkung tiga sudut; hampir sama dengan bentuk “Y” 

dengan ruang sirkulasi lebih luas. Lengkungan yang terjadi 

dapat dipakai untuk perluasan kamar. 

 
7) Bentuk melingkar; membutuhkan penyelesaian yang seksama 

untuk menghindarkan kejanggalan pengaturan kamar. Tidak 

dimungkinkan adanya perluasan. 

 
8) Bentuk melingkar dengan blok di tengah; bentuknya mirip blok 

bujur sangkar, tetapi lebih membutuhkan perhitungan seksama 

bagi ruang-ruang yang membelakangi. 

 
b. Berdasarkan Hubungan Kamar dan Ruang Umum 

Menurut Ernest Neufret, cara untuk menghubungkan blok 

kamar tidur dengan ruang-ruang umum dan daerah sirkulasinya 

yaitu sebagai berikut: 

1) Pengembangan blok kamar tidur terpadu dengan penandaan 

pada sirkulasi vertikal seperti tonggak di tengah, sesuai untuk 

Gambar 2.13. Denah melingkar dengan blok di tengah 
Sumber : Neufert, Ernst, 2002 
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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. 

2) 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. 

3) 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. 

c. Berdasarkan Hubungan Kamar dan Koridor 

Menurut Rutes dan Penner (1985: 163), bahwa 

berdasarkan hubungan kamar dengan koridor, pada prinsipnya 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1) Single corridor, yaitu koridor dengan salah satu sisinya berderet 

kamar-kamar hotel. Sistim ini tidak efisien karena terjadi 

pemborosan ruang sirkulasi. 

 
 

2) Double corridor, yaitu koridor yang pada kedua sisinya berderet 

kamar-kamar hotel. Sistim ini lebih efisien dilihat dari ruang 

sirkulasinya. 

 

Gambar 2.14. Single Corridor 
Sumber : Neufert, Ernst, 1996 

Gambar 2.15. Double Corridor 
Sumber : Neufert, Ernst,1996 
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1.11. Tinjauan Umum Spa 
2.2.1. Pengertian Spa 

Menurut Marlina, Endy (2008;183), Spa merupakan suatu 

fasilitas pusat pemulihan kesehatan fisik maupun spiritual 

(Rejuvenation Center) dengan aktivitas relaksasi dan penyegaran 

seperti health screening, wellness center dan Spa and beauty center 

yang dikemas dengan pendekatan-pendekatan alamiah yang 

mengombinasikan pemanfaatan teknologi tinggi dan teknik-teknik 

tradisional. Sebagai fasilitas perawatan kesehatan dan kecantikan 

yang memanfaatkan air, terdapat beberapa terminologi Spa yaitu : 

a. Hydrotherapy, adalah istilah umum untuk terapi air, terdiri dari 

whirpool bath, hot roman pool, hot tub,Jacuzzi dan mandi mineral. 

b. Balneotherapy, adalah istilah umum untuk perawatan air mineral 

yang menggunakan sumber air panas, mineral, atau air laut. 

c. Crenotherapy (Crounotherapy), adalah semua jenis perawatan 

dengan menggunakan air mineral, lumpur dan uap air. 

d. Thalassotherapy, adalah perawatan yang menggunakan manfaat 

produk laut sebagai vitamin dan mineral. 

 
2.2.2. Klasifikasi Spa 

Menurut Marlina, Endy (2008;191), Spa dikunjungi konsumen 

dengan tujuan untuk mendapatkan relaksasi serta penyegaran fisik 

dan psikis setelah selama sehari penuh menghabiskan waktu dengan 

bekerja. Pada golongan masyarakat menengah ke atas, sebagian 

besar waktu dihabiskan dengan bekerja dan seringkali dengan 

tekanan pekerjaan yang relatif tinggi sehingga memberikan tekanan 

pikiran yang besar. Untuk merespon kondisi tersebut, dewasa ini 

banyak berkembang fasilitas Spa sebagai salah satu alternatif 

pelepas beban. Saat ini terdapat 4 jenis Spa yang berkembang 

berdasarkan paket program dan pemilihan lokasinya, antara lain : 

a. Day Spa 

Pada dasarnya day Spa merupakan perluasan dari salon dan 

terletak di pusat kota. Waktu yang diperlukan untuk melakukan 

perawatan di fasilitas ini tidak lebih dari satu hari sehingga sering 
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disebut day Spa (Spa harian). 

b. Destination Spa atau Resort Spa 

Destination Spa atau resort Spa merupakan sarana relaksasi 

yang sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai penginapan dan 

rekreasi. Fasilitas ini biasaya terletak di area-area yang memiliki 

potensi wisata. Program perawatan tubuh dan wajah di obyek ini 

dikemas dalam beberapa hari dan selain bertujuan untuk 

melakukan perawatan kesehatan dan kecantikan tubuh dan kulit, 

program yang ditawarkan juga dimaksudkan untuk mendidik dan 

melatiih konsumen tentang cara meningkatkan kesehatan melalui 

perawatan tubuh, perawatan kecantikan, latihan kebugaran dan 

relaksasi. 

Pada destination Spa variasi aktivitas sangat diperlukan baik 

berupa fungsi utama maupun fungsi pendukung untuk 

meningkatkan daya tarik kunjungan dan sebagai alternatif untuk 

meningkatkan lama tinggal konsumen dalam fasilitas ini. Variasi 

aktivitas dapat ditawarkan, selain dengan sasaran konsumen 

perawatan kesehatan dan kecantikan tubuh dan wajah, juga untuk 

konsumen sekunder, misalnya teman atau keluarga yang 

mendampingi dn ikut menginap di obyek ini. Untuk menunjang 

keberhasilan program yang ditawarkan dalam obyek ini,selain 

perawat kecantikan, juga disediakan instruktur pemandu yang 

selalu mengontrol kemajuan program pada konsumen. Fasilitas-

fasilitas yang disediakan untuk mewadahi fungsi utama, 

pendukung,maupun pelengkap pada destination Spa hampir sama 

dengan fasilitas yang disediakan pada hotel atau resort, tetapi 

dengan penekanan fungsi pada perawatan kesehatan dan 

kecantikan tubuh serta wajah, juga relaksasi bagi pengunjungnya. 

c. Hotel Spa atau Club Spa 

Hotel Spa merupakan fasilitas Spa yang terletak pada sebuah 

hotel dan merupakan suatu fasilitas di hotel berbintang.  

d. Medical Spa 

Medical Spa adalah perawatan kesehatan dengan 

menggunakan air sebagai sarana medis.  
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2.2.3. Fungsi, Aktivitas, dan Kebutuhan Ruang Spa 
Menurut Marlina, Endy (2008:187), Berikut ini contoh 

identifikasi fungsi dan aktivitas untuk menentukan kebutuhan ruang 

pada Spa. 
Tabel 2.1 Fungsi, aktivitas, dan Kebutuhan Ruang Spa 

Fungsi Aktivitas Kebutuhan Ruang 
1. FUNGSI UTAMA 
Konsultasi kesehatan 
dan kecantikan 

Konsultasi R.Konsultasi 
Periksa R. Periksa 
BAB/BAK Lavatory 

Perawatan tubuh Mandi berendam Whirlpool (pria) 
Whirlpool (wanita) 
Steambath room 

Mandi uap Sauna room 
Relaksasi R.Aromaterapi 
Pemijatan R. Massage 
Mandi bilas R. bilas 
Berganti pakaian R.ganti 
BAB/BAK Lavatory 

   
Perawatan kecantikan Perawatan rambut R. styling 

R. shampoo 
Perawatan kuku R. pedicure 

R. manicure 
Perawatan wajah R. facial/wax 

R. reflexiology 
R. relaksasi 

Berganti pakaian R.ganti 
BAB/BAK Lavatory 

2. FUNGSI PENDUKUNG 
Penerimaan 
pengunjung 

Penerimaan pengunjung Spa lounge 
Memberi informasi R. Informasi 
Mendaftar R. Pendaftaran 
Menunggu giliran R.tunggu 
BAB/BAK Lavatory 

Kebugaran dan 
relaksasi 

Fitness R.fitness 
Senam R.Senam 
Meditasi R. meditasi / yoga 

(outdoor) 
Mandi uap Sauna room 
Mandi bilas R.bilas 
Berganti pakaian R. ganti dan loker 
Penyimpanan alat Gudang alat 
BAB/BAK Lavatory 

Olahraga Bermain tennis Tennis court 
Jogging Jogging track 
Berenang Swimming pool 
BAB/BAK Lavatory 
Mandi bilas R.bilas 
Berganti pakaian  R. ganti dan loker 
Penyimpanan alat Gudang alat 

Rekreasi permainan Bermain computer Komputer/play station 
Game area 

Mengontrol peralatan R.kontrol 
BAB/BAK Lavatory 
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Fungsi Aktivitas Kebutuhan Ruang 
Belanja kerajinan Melihat&membeli kerajinan Craft area 
Theater Menonton film Movie theater 

Mengontrol peralatan R. control 
BAB/BAK Lavatory 

Cafe Makan-minum, dan 
berinteraksi social 

Club café 
Pantry 
Dapur 

BAB/BAK Lavatory 
Butik Promosi Etalase 

Menjual pakaian Retail 
Mengepas pakaian R.pas 
Membayar Kasir 
Penyimpanan stok Gudang 
BAB/BAK Lavatory 

Restoran Makan-minum R. makan 
Memasak makanan Dapur 
Membayar Kasir 
BAB/BAK Lavatory 
Penyimpanan stok Gudang 

Retail makanan ringan Makan-minum ringan R.makan &minum ringan 
BAB/BAK Lavatory 

Juice bar Minum jus Juice bar 
 Menyiapkan makanan Dapur 
Bersantai Bersantai,interaksi social R. santai 
Membaca Membaca R.baca 
Akomodasi pengunjung Tidur R.tidur 

Bersantai R. duduk 
BAB/BAK Lavatory 
Bersantai outdoor Teras, taman 

3. FUNGSI PELENGKAP 
Pengelolaan Bekerja R. direktur 

R. sekretaris 
R. karyawan 

Rapat, koordinasi R. rapat 
R. arsip 

Istirahat R.Istirahat karyawan 
Beribadah Mushola 
Mencuci R.cuci 
Menyimpan perlengkapan Gudang 

Parkir Memarkir kendaraan Tempat parker tamu dan 
pengelola 

Akomodasi karyawan Istirahat karyawan Asrama karyawan 
Utilitas Pemeliharaan dan layanan 

bangunan 
R.genset 
R.MEE 
Sumur air 
Pompa air 
Tangki air 

Sumber : Pedoman panduan bangunan komersial, 2008 

 

1.12. Standart Ruang dan Kawasan 
2.3.1. Standar Ruang 

a. Area Parkir 

Area parkir yang berlokasi di depan pintu masuk lobby 
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hotel resort. Area ini harus mampu menampung kendaraan tamu 

sesuai kebutuhan. Para pengunjung yang datang ke tempat 

rekreasi pada umumnya menggunakan bebrapa macam jenis 

kendaraan diantaranya kendaraan umum maupun pribadi. Standar 

ukuran yang digunakan akan dijelaskan pada Tabel 2.2. 
Tabel 2.2. Jenis-Jenis Kendaraan Pengunjung 

Jenis Kendaraan Panjang 
(m) 

Lebar 
(m) 

Tinggi 
(m) 

Radius Putaran 
berbentuk 
lingkaran 

Sepeda motor 2,20 0,70 1,00 1,00 
Mobil pribadi 4,70 1,75 1,50 5,75 
Mobil pribadi ukuran 
besar 5,00 1,80 2,00 6,00 

Bus 11,00 2,50 3,95 10,25 
Sumber : Neufert, 2013:105 
 

b. Lobby Hotel resort 

Lobby hotel resort merupakan sebuah area dimana tamu 

yang datang akan melakukan registrasi, sebuah area dimana tamu 

hotel resort satu bertemu dengan tamu hotel lainya dan dimana 

tamu melakukan proses keberangkatan (check-out) dari hotel. 

Lobby resort juga biasa digunakan seperti area membaca pada 

umumnya. Di bawah ini merupakan penjelasan dari standar ruang 

pada fasilitas lobby sebagai ruang utama pada Tabel 2.3. 
Tabel 2.3. Standar Ruang-ruang Lobby 

Ruang Sumber Standar 
Main Lobby BPDS 0,65-0,9 m2/orang 
Lounge Area NAD 2,5 m2/orang 
Resepsionis BPDS 10 m2/unit 
Ruang Kasir NAD 2,75 m2/orang 
Customer Service NMH 12 m2/unit 
Toilet umum NAD 3,6 m2/orang 

Sumber: http://petrachristianuniversitylibrary-/jiunkpe/s1/tmi/2000.html 
 

c. Kamar Hotel resort 

Kamar hotel resort merupakan fasilitas utama untuk 

penjualan dan penyewaan kamar. Berbagai tipe kamar dan 

berbagai fasilitas yang terdapat di dalamnya. Jenis-jenis kamar 

hotel resort, contoh-contoh kamar sesuai kualifikasinya menurut 

Agustinus Darsono (2011:52) sebagai berikut : 
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1) Single room, jenis kamar tamu standar ekonomi yang 

dilengkapi satu tempat tidur untuk satu orang tamu. 

2) Twin room, jenis kamar tamu standar ekonomi yang dilengkapi 

dua tempat tidur untuk dua orang tamu. 

3) Triple room, jenis kamar tamu standar ekonomi yang dilengkapi 

dua tempat tidur atau satu tempat tidur double jenis queen 

dengan satu tempat tidur tambahan untuk tiga orang tamu. 

4) Superior room, jenis kamar tamu yang cukup mewah dilengkapi 

satu double bed jenis queen atau twin bed. Tempat tidur jenis 

queen bed digunakan untuk dua orang tamu. 

5) Suite room, jenis kamar tamu mewah, yang dilengkapi 

beberapa kamar tamu, ruang makan, dapur kecil dan kamar 

tidur dengan sebuah king bed. 

6) President Suite Room, kamar hotel resort yang terlengkap 

fasilitasnya dengan harga yang mahal. Pemberian nama jenis 

kamar di hotel resort berbeda-beda sesuai dengan selera 

manajemen masing-masing. 

Di bawah ini merupakan keterangan gambar pada jenis-

jenis kamar hotel resort pada Tabel 2.4. 
Tabel 2.4. Standar Kamar hotel resort 

Tipe Kamar Ukuran 
Single Bed 
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Tipe Kamar Ukuran 
Double Bed 

 
Triple Room 

 
Superior Room 

 
Suite Room 
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Tipe Kamar Ukuran 
President Suite Room 

 
Sumber : Neufert 2002:128 

d. Restoran, merupakan tempat penjualan makanan atau minuman. 

Berbagai macam jenis restoran disuguhkan untuk memenuhi 

kebutuhan tamu seperti coffe shop spesial restoran (Indonesia, 

jepang, dan westren), dan lainnya. Biasanya semakin banyak 

kamar hotel resort semakin banyak fasilitas yang tersedia. Untuk 

standar acuan yang dipakai dijelaskan pada Tabel 2.5. 
Tabel 2.5. Standar ruang fasilitas penunjang 

Ruang Sumber Standar 
Restoran NAD 2,5 m2/orang 
Cafe NAD 2,5 m2/orang 
Gudang NAD 250x0,4 m2 

Sumber: Neufert, 2002:105 
 

e. Meeting Room atau Function Room adalah tempat yang 

disewakan untuk berbagai macam kebutuhan seperti meeting, 

rapat, seminar dan lain sebagainya. Ruang ini disebut juga 

sebagai Banquet room. Standar ruang meeting dan function 

dijelaskan pada Tabel 2.6. 

Tabel 2.6. Standar meeting room atau function room 

Ruang Sumber Standar 
Meeting room HMC (Hotel, Motel, dan 

Condominium) 
1,1 -1,3 m2/orang 

Function room HMC (Hotel, Motel, dan 
Condominium) 

1,8 m2/orang 

Sumber : http://petrachristianuniversitylibrary-/jiunkpe/s1/tmi/2000.html 
 

f. Tempat untuk entertainment dan olahraga merupakan fasilitas 

yang ditawarkan kepada tamu yang ingin mendapatkan hiburan 

(musik dan pertunjukan lainnya) dan pelatihan (tenis, golf,renang, 
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dan lainnya). Untuk standar kolam renang terbuka yang bukan 

digunakan oleh perenang bidang air 500-200 m² kedalaman air 

0,50-1,35 m. (Sumber: Neufert, 2013:193) 

g. Laundry dan dry cleaning merupakan fasilitas untuk mencuci, 

pengeringan dan penyetrikaan pakaian tamu. Fasilitas ini 

merupakan fasilitas penunjang untuk mendapatkan keuntungan 

tambahan dijelaskan pada tabel 2.7. 
Tabel 2.7. Standar ruang laundry dan dry cleaning 

Ruang Sumber Standar 
Chief Laundry TSS 7,5-9,5 m2/orang 
Laundry TSS 0,5 m2/orang 
Gudang Laundry HPD (Hotel Planning 

and Design) 
0,0023 m2/orang 

Sumber: http://petrachristianuniversitylibrary-/jiunkpe/s1/tmi/2000.html 
 

h. Tempat untuk para karyawan, seperti EDR (employees 

diningroom), loker,toilet, mushola, dan lain-lain. Standar ruang 

pekerja dapat dilihat pada tabel 2.8. 
Tabel 2.8. Standar loker, toilet karyawan, mushola 

Ruang Sumber Standar 
Loker NAD 0,882 m2/orang 
Toilet Karyawan NAD 0,5 m2/kamar 
Mushola NAD 1,008 m2/orang 

Sumber: Neufert, 2002:105 
 

i. Ruang penyimpanan atau gudang material untuk operasional 

seperti, makanan, minuman, perlengkapan gudang dan 

sebagainya.  
Tabel 2.9. Standar Ruang Penyimpanan 

Ruang Sumber Standar 
Gudang makanan HPD 0,1 m2/kamar 
Gudang minuman NAD 0,18 m2/kamar 
Gudang pendingin HPD 0,1 m2/kamar 
Gudang Bahan NAD 0,14 m2/kamar 
Ruang Cuci TSS 0,2 m2/kamar 

Sumber: http://petrachristianuniversitylibrary-/jiunkpe/s1/tmi/2000.html 
 

j. Kantor, meliputi general manager, front office manager, F&B 

manager, chief accounting, personal manager, sampai bagian 

terbawah. Penjelasan mengenai standar ruang kantor pada hotel 

resort dijelaskan pada tabel 2.10. 
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Tabel 2.10. Standar Ruang Kantor pada Hotel Resort 
Ruang Sumber Standar 

General Manager TSS 1,33 m2/orang 
Sekretaris TSS 1,8-2,3 m2/orang 
R. F&B Manager HPD 7,5-9,5 m2/orang 
R. Staff Admin HPD 1,8-2,3 m2/orang 
R. Akuntan HPD 7,5-9,5 m2/orang 
R. Arsip HPD 0,02 m2/orang 
R. Rapat HPD 1,5-2 m2/orang 

Sumber: http://petrachristianuniversitylibrary-/jiunkpe/s1/tmi/2000.html 
 

2.3.2. Standar Kawasan 
a. Jalur Pedestrian 

Kebutuhan ruang jalur pejalan kaki untuk berdiri dan 

berjalan dihitung berdasarkan dimensi tubuh manusia. Dimensi 

tubuh yang lengkap berpakaian adalah 45 cm untuk tebal tubuh 

sebagai sisi pendeknya dan 60 cm untuk lebar bahu sebagai sisi 

panjangnya. Berdasarkan perhitungan dimensi tubuh manusia, 

kebutuhan ruang minimum pejalan kaki:  

1) Tanpa membawa barang dan keadaan diam yaitu 0,27m2  

2) Tanpa membawa barang dan keadaan bergerak yaitu 1,08 m2 

3) Membawa barang dan keadaan bergerak yaitu antara1,35-

1,62m2. 

Kebutuhan ruang minimum untuk berdiri, bergerak, dan 

membawa barang dapat dilihat pada tabel 2.11. berikut: 
Tabel 2.11. Kebutuhan Ruang Gerak Minimum Pejalan Kaki 

Posisi Kebutuhan Ruang 
Lebar Luas 

Diam 

 

0,27 m2 

Bergerak 

 

1,08 m2 
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Membawa 
barang 

 

1,35-1,62 m2 

Sumber:Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 2014 
 

Kebutuhan ruang gerak minimum tersebut di atas harus 

memperhatikan kondisi perilaku pejalan kaki dalam melakukan 

pergerakan, baik pada saat membawa barang, maupun berjalan 

bersama (berombongan) dengan pelaku pejalan kaki lainnya, 

dalam kondisi diam maupun bergerak sebagaimana gambar 

berikut ini: 

 
 

Gambar 2.16. Kebutuhan Ruang Per Orang secara Individu, Membawa Barang, 
dan Kegiatan Berjalan bersama  

Sumber:Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 2014 
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b. Vegetasi atau Tanaman 

Tinggi dan lebar tanaman merupakan faktor yang harus 

diperhitungkan dalam pemilihan maupun penetapan titik tanam. 

Karenanya perancang harus memahami benar pertumbuhan 

maksimal, serta kondisi lingkungan yang dikehendaki tanaman. 
Adakalanya suatu jenis tanaman tidak dapat tumbuh maksimal 

karena kondisi lingkungan yang tidak sesuai dan kurang 

mendukung, atau karena gangguan hama/penyakit. Untuk itu 

diperlukan perlakuan-perlakuan tertentu. 
  Tabel 2.12 Jenis, ukuran, dan Karakteristik Tanaman 

Jenis/ukuran 
tanaman 

Karakteristik dan Peranan dalam Taman Contoh 
Tanaman 

Pohon Kecil 3-
6 m. 

Kanopi membentuk ruang akrab. Cocok 
pada halaman yang kecil. Menjadi penarik 
visual bila digabung dengan tanaman 
rendah. 

Belimbing, 
Kamboja, 
Cemara kipas. 

Pohon Sedang 
9 – 12 m 

Tidak cocok untuk halaman yang kecil Nangka, 
Kisabun, 
Jambu air 

Pohon Besar 
> 12 m 

Penarik visual Mahoni, 
Damar, 
Kihujan 

Semak/ Perdu 
tinggi 3-4,5 m 

Berperan sebagai dinding. Digunakan 
sebagai sekat dan pembentuk ruang yang 
bersifat privat atau sebagai latar belakang 
netral bagi patung atau tanaman berbunga. 

Kol merak, 
Kol banda, 
Nusa indah 

Semak 
Sedang dan 
rendah 0,3-2 
m 

Digunakan untuk pembatas ruang, sebagai 
unsur peralihan komposisi dari semak tinggi 
ke semak rendah. Sebaiknya ditanam dalam 
kelompok besar. 

Puring, 
Kembang 
sepatu, Diefen 
bahia 

Pohon 
Ornamental 

Tidak cocok digabung dalam komposisi. 
Sangat cocok dipasang dekat pintu gerbang 
masuk karena menarik perhatian 

Cemara 
norfolk. 
 

Penutup tanah 
15-30 cm 

Membentuk pola bidang alas. Pembatas 
antara rumput dan perkerasan. Dapat 
menghubunkan unsur unsur dalam 
komposisi. Menutup tanah yang tidak sesuai 
dengan rumput. 

Lantana, Lili 
paris, 
Portulaka. 

Sumber:Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 2014 
 

1.13. Tinjauan Arsitektur Ekologi 
2.4.1. Pengertian Arsitektur Ekologi 

Menurut C. Elton (1927) ekologi adalah ilmu yang mengkaji 

sejarah alam atau perkehidupan alam (natural history) secara ilmiah. 

Heinz Frick (1998) berpendapat bahwa, arsitektur ekologi 

tidak menentukan apa yang seharusnya terjadi dalam arsitektur, 

karena tidak ada sifat khas yang mengikat  ebagai standar atau 
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ukuran baku. Namun mencakup keselarasan antara manusia dan 

alam. Arsitektur ekologi mengandung juga dimensi waktu, alam, 

sosio-kultural, ruang dan teknik bangunan. Oleh karena itu eko 

arsitektur adalah istilah holistik yang sangat luas dan mengandung 

semua bidang.  

Jadi, Arsitektur Ekologis merupakan arsitektur yang 

mempertimbangkan keberadaan dan kelestarian alam, disamping 

konsep-konsep arsitektur bangunan itu sendiri. 

 
2.4.2. Kriteria Bangunan Ekologi 

Berikut ini adalah kriteria bangunan sehat dan ekologis 

berdasarkan buku arsitektur ekologis versi Heinz Frick,antara lain :  

a. Menciptakan kawasan hijau diantara kawasan bangunan 

Taman ekologis berfungsi sebagai salah satu pencegahan 

global warming dan juga sebagai view yang menarik bagi siapa 

saja yang melihat . 

b. Memilih tapak bangunan yang sesuai 

Tapak yang digunakan sesuai dengan proyek yang 

dihasilkan , tetapi tetap dengan melihat kesinambungan antara 

lingkungan dan gedung. Pada lahan yang akan digunakan untuk 

membangun sebuah gedung , Berikut adalah hal – hal yang 

sebaiknya diperhatikan dalam membangun sebuah bangunan :  

1) Pertimbangkan apakah kesuburan tanah itu dapat dibuat 

tandus oleh gedung. Tanah yang sangat subur sebaiknya 

dipertahankan sebagai lahan tanaman dan bukan digunakan 

sebagai tempat parkir, lahan bangunan ataupun jalan. 

2) Lahan yang ditumbuhi oleh tanaman yang sudah ada misalnya 

pohon peneduh, semak, dan bunga , sebaiknya tanaman 

tersebut dipertahankan sebanyak mungkin. 

3) Pertimbangkan tanaman yang akan direalisasikan. 

c. Menggunakan bahan bangunan buatan lokal 

Sekarang ini mulai banyak perkembangan bahan bangunan, 

munculnya pekembangan bahan bangunan dikarenakan adanya 

kesadaran masyarakat terhadap ekologi lingkungan dan fisika 
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bangunan. Bahan bangunan yang alami tidak mengandung zat 

yang dapat merusak kesehatan manusiamaka berikut ini 

merupakam penggolongan bahan bangunan menurut bahan 

mentah dan tingkat transformasinya :  
Tabel 2.13. Penggolongan bahan bangunan menurut bahan mentah dan 

tingkat transformasinya 
Penggolongan ekologis Contoh Bahan bangunan 
Bahan bangunan yang regneratif Kayu, bambu, rotan, rumbia, 

alang-ang, serabut kepa, kulit 
kayu, kapas ,kapuk, kulit 
binatang dan wol 

Bahan bangunan yang dapat 
digunakan kembali 
 

Tanah, tanah liat, lempung, tras, 
kapur, batukali, batu alam 

Bahan bangunan recycling Limbah, potongan, sampah, 
ampas, bahan kemasan, serbuk 
kayu, potongan kaca. 

Bahan bangunan alam yang mengalami 
tranformasis sederhana 

Batumerah, genting tanah liat, 
batako, conblok, logam, kaca, 
semen 

Bahan bangunan alam yang 
mengalami beberapa tingkat perubahan 
transformasi 

Plastik, bahan sintesis, epoksi 

Bahan banguann komposit Beton bertulang, pelat serat semen, 
beton komposit, cat kimia, perekat. 

Sumber: Frick, Heinz, dan Tri Hesti M, (2006), Arsitektur Ekologis, 

Penerbit Kanisius, Yogyakarta 
 

Bahan bangunan yang ekologis seharusnya memenuhi 

syarat-syarat berikut :  

1) Produksi bahan bangunan menggunakan energi sedikit 

mungkin. 

2) Tidak mengalami perubahan bahan yang dapat dikembalikan 

ke alam. 

3) Eksploitasi, pembuatan (produksi), penggunaan bahan 

bangunan sesedikit mungkin mencemari lingkungan. 

d. Menggunakan ventilasi alam dalam bangunan 

Ventilasi berfungsi untuk pertukaran udara . Hal yang 

berkaitan dengan arsitektur ekologis tentunya berkaitan dengan 

unsur alam salah satunya yaitu penggunaan ventilasi dari alam. 

Ventilasi berkaitan dengan kualitas di dalam ruangan. 2 hal yang 

berkaitan dengan kualitas udara yaitu penghawaan dan 

pencahayaan . penghawaan oleh angin dan pencahayaan oleh 
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sinar matahari. Berikut ini adalah penjelasan tentang kualitas 

ruangan yang baik dan benar berdasarkan buku arsitektur ekologis 

versi heinz frick : 

1) Penghawaan 

 
 
 

Pada daerah yang beriklim tropis kelembapan udara dan 

suhu juga tinggi. Angin sedikit bertiup dengan arah yang 

berlawanan pada musim hujan dan musim kemarau. Pengaruh 

angin dan lintasan matahari terhadap bangunan dapat 

dimanfaatkan seperti berikut : 

a) Gedung dibuat secara terbuka dengan jarak yang cukup 

diantara bangunan tersebut agar gerak udara terjamin. 

b) Orientasi bangunan ditempatkan diantara lintasan matahari 

dan angin sebagai kompromi antara letak gedung berarah 

dari timur ke barat, dan yang terletak tegak lurus terhadap 

arah angin. 

c) Gedung yang baik sebaiknya berbentuk persegi panjang 

yang nantinya berguna untuk ventilasi silang  

d) Ruang disekitar bangunan sebaiknya dilengkapi pohon 

peneduh. 

e) Menyisakan minimal 30% lahan bangunan terbuka untuk 

penghijauan dan tanaman. 

 

 

 

Gambar 2.17. Letak gedung terhadap arah angin  
Sumber: Frick, Heinz, dan Tri Hesti M, 2006 

Letak gedung 
terhadap arah 
angin paling 
menguntungka
n bila memilih 
arah tegak 
lurus erhadap 
arah angin 
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2) Pencahayaan 

 
 

 

Cahaya berasal dari sinar matahari yang masuk ke 

dalam ruangan melalui lubang atap dan / atau lubang dinding. 

Berbagai macam variasi bentuk tergantung dari bentuk dan 

arah matahari terhadap bangunan itu sendiri. Pelubangan 

bangunan untuk cahaya alam berdampak pada kesilauan bila 

bentuk dan arah lubang tidak tepat dalam pengguanaannya. 

Intensitas matahari terkadang juga berlebihan , cahaya 

yang berlebihan menyebabkan silau. Silau akibat sinar 

matahari yang berlebihan akan menyebabkan 

ketidaknyamanan visual dan dapat melelahkan mata. Untuk 

mengatasi hal tersebut berbagai macam cara untuk 

menghindari atau mengurangi silau tersebut yaitu penyediaan 

selasar disamping bangunan dan pembuatan atap tritisan atau 

pemberian sirip/kanopi pada jendela. 

e. Menjamin bahwa bangunan tidak menimbulkan permasalahan 

lingkungan 

Bangunan yang baik adalah bangunan yang tidak merugikan 

lingkunagan . memang saat banguanan tersebut dibangun sudah 

mengurangi komunitas hewan yang sebelumnya ada dilahan 

tersebut . tetapi kita sebagai manusia yang bijak adan peduli akan 

lingkungan seharusnya mengaganti lahan yang menjadi komunitas 

mereka dengan cara melakukan penghijauan disekitar bangunan. 

Gambar 2.18. Letak gedung terhadap arah matahari 
Sumber: Frick, Heinz, dan Tri Hesti M, 2006 

Letak gedung 
terhadap sinar 
matahari paling 
menguntungkan 
bila memilih arah 
dari timur ke barat. 
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f. Menggunakan energi terbarukan 

Energi terbarukan merupakan energi yang dapat dihasilkan 

sendiri. Berikut ini adalah beberapa macam alat yang dapat 

digunakan untuk meciptakan energi sendiri menurut Frick, Heinz : 

1) Energi surya 
Tabel 2.14. Daya kerja dan penyimpanan energi surya 

No. Kolektor Surya Daya Kerja Penyimpanan 

1. Menghasilkan 

uap 

untuk mesin uap, yang 

membangkitkan listrik, 

memasak, air panas untuk 

mencuci, mesin pendingin 

absorbsi. 

Dengan menggunakan 

alat penyimpanan 

panas, dengan bahan 

pelarut (air) atau massa 

(batu-batuan) 

2. Menghasilkan 

air panas 

Menghasilkan air panas 

untuk mandi dan mencuci, 

menghasilkan udara 

panas. 

Dengan menggunakan 

alat penyimpanan 

panas, dengan bahan 

pelarut (air) atau massa 

(batu-batuan) 

3. Membangkitkan 

listrik 

Membangkitkan listrik 12 V 

arus searah (dengan 

menggunakan perata arus 

dan transformer terdapat 

220 V arus bolak balik) 

Tenaga listrik sulit 

disimpan, kecuali 

dengan mengisis aki 

(biasanya 12 V arus 

searah). 

Sumber: Frick, Heinz., dan Tri Hesti M., (2006), Arsitektur Ekologis, 

Penerbit Kanisius, Yogyakarta 

2) Energi Air 

Energi air yang digunakan berupa kincir air 

3) Energi Angin 

Energi angin dapat dimanfaatkan dengan menggunakan 

kincir angin sesuai kebutuhan tenaga. Energi geotermal 

memanfaatkan panas bumi untuk menghasilkan uap yang 

dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga . pembangkit 

listrik dengan menggunakab panas (uap)merupakan sistem 

yang kurang efisien (faktor efisiensi< 27%) 
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2.4.3. Aplikasi Arsitektur Ekologi pada Bangunan 
Berikut ini Aplikasi Arsitektur Ekologi pada bangunan : 

a. Double Skin untuk menghemat energi 

 

 

Salah satu cara untuk menghemat pemakaian energi di suatu 

gedung adalah melalui konsep double skin. Konsep double skin 

merupakan teknologi yang memungkinkan suatu gedung dapat 

menghemat energi 30% karena lebih memaksimalkan 

penggunaan cahaya matahari. Konsep double skin adalah 

membuat kulit luar gedung menjadi dua lapis, dimana lapisan 

pertama terbuat dari lembar alumunium yang diberi lubang-lubang 

sebanyak 50%, sehingga mampu mengontrol intensitas cahaya 

matahari yang masuk. Sementara lapisan kedua menggunakan 

jendela kaca clear  yang dapat dibuka-tutup sesuai kebutuhan. 

Desain pembangunan gedung dengan konsep double skin diawali 

dengan menentukan orientasi masa bangunan yang 

memperhatikan arah sinar matahari sehingga mengurangi terik 

sinar matahari. 
b. Penghematan penggunaan bahan bakar,listrik, dll 

Dengan isu yang ada sekarang ini soal krisis energi, maka 

sangat diharapkan pemakaian energi yang efektif dan efisien. 

Salah satu aplikasinya dapat diterapkan pada bangunan.  

Perancangan bangunan untuk memenuhi kebutuhan manusia 

dapat dilakukan dengan perancangan secara pasif dan aktif.   

Perancangan secara pasif adalah  perancangan bangunan yang 

Gambar 2.19. Double Skin 
Sumber:http://s.kaskus.id/images/2013/12/10/3520183_2013121002

5038.jpg,2016 
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dapat memberikan kondisi aman, nyaman dan produktif bagi 

pengguna bangunan secara alami. Aplikasinya lebih ditekankan 

pada rancangan massa dan fasad bangunan (seperti 

orientasi,material bangunan , ventilasi, zoning,dll) agar optimal 

dalam penggunaan cahaya alami, memperoleh suhu nyaman dan 

mendapatkan pergerakan udara yang baik. 

Perancangan secara aktif adalah perancangan bangunan 

yang memberikan kondisi aman,nyaman, dan produktif bagi 

pengguna secara mekanik, seperti penggunaan AC, pemanas 

ruangan, ventilasi mekanis,dll. Untuk mencapai kenyamanan dan 

produktifitas pengguna bangunan harus menggunakan energy 

yang tidak dapat diperbarui, seperti energi listrik, energi fosil, 

minyak bumi dan batu bara. Perancangan secara aktif ini 

diantisipasi dengan solusi penghematan energi, diantaranya : 

1) Menggunakan tenaga surya 

Cahaya matahari menjadi salah satu sumber alternatif yang 

paling sering digunakan untuk mengurangi bahkan bisa 

mengganti pemakaian energi listrik. Dalam hal ini dibutuhkan 

perangkat tambahan pada bangunan untuk mengubah energi 

cahaya menjadi energi listrik. Perangkat ini biasanya dipasang 

di atap atau dinding tergantung dari orientasi bangunan 

tersebut, apakah langsung kearah sinar matahari atau tertutup 

dengan pohon. 

 
 

 

Gambar 2.20. Solar Cell 
Sumber: http://2.bp.blogspot.com/-

E_XJ4AK91sQ/VZewtbH_CAI/AAAAAAAAAhc/sEIpu4Qc-
WM/s320/layoutoffgridpvsystem.jpg,2016 
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2) Menggunakan kincir angin 

Angin adalah salah satu bentuk energi yang tersedia di 

alam, Pembangkit Listrik Tenaga Angin mengkonversikan 

energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin 

angin atau kincir angin. Terdapat beberapa masalah yang 

terjadi akibat penggunaan sumber energi angin sebagai 

pembangkit listrik, diantaranya adalah dampak visual, derau 

suara, beberapa masalah ekologi dan keindahan. 

 
 

 

3) Energi Biogas 

Energi Biogas adalah bentuk energi terbarukan yang 

dihasilkan dari pembusukan bahan organik. Biogas dapat 

ditangkap dari berbagai sumber dari kotoran sapi limbah TPA. 

Energi yang disediakan oleh biogas dapat digunakan untuk 

menyediakan panas, menghasilkan listrik, atau bahan bakar 

kendaraan. 
 

c. Penggunaan Material 
Pemanfaatan material bekas atau sisa untuk bahan renovasi 

bangunan juga dapat menghasilkan bangunan yang indah dan 

fungsional. Kusen, daun pintu atau jendela, kaca, teraso, hingga 

tangga dan pagar besi bekas masih bisa dirapikan, diberi 

sentuhan baru, dan dipakai ulang yang dapat memberikan 

suasana baru pada bangunan. Lebih murah dan tetap kuat. 

Gambar 2.21.Kincir Angin  
Sumber: http://manfaat.co.id/wp-content/uploads/2015/05/manfaat-

kincir-angin.jpg,2016 
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Material ramah lingkungan memiliki kriteria sebagai berikut; 

1) Tidak beracun, sebelum maupun sesudah digunakan 

2) Dalam proses pembuatannya tidak memproduksi zat-zat 

berbahaya bagi lingkungan 

3) Dapat menghubungkan kita dengan alam, dalam arti kita makin 

dekat dengan alam karena kesan alami dari material tersebut 

(misalnya bata mengingatkan kita pada tanah, kayu pada 

pepohonan) 

4) Bisa didapatkan dengan mudah dan dekat (tidak memerlukan 

ongkos atau proses memindahkan yang besar, karena 

menghemat energi BBM untuk memindahkan material tersebut 

ke lokasi pembangunan) 

5) Bahan material yang dapat terurai dengan mudah secara alami 

Material yang ramah lingkungan menurut kriteria diatas 

misalnya; batu bata, semen, batu alam, keramik lokal, kayu, dan 

sebagainya. Ramah lingkungan atau tidaknya material bisa diukur 

dari kriteria tersebut atau dari salah satu kriteria saja, seperti kayu 

yang makin sulit didapat, tapi bila dipakai dengan hemat dan benar 

bisa membuat kita merasa makin dekat dengan alam karena 

mengingatkan kita pada tumbuh-tumbuhan. Semen, keramik, batu 

bata, aluminium, kaca, dan baja sebagai bahan baku utama dalam 

pembuatan sebuah bangunan berperan penting dalam 

mewujudkan konsep bangunan ramah lingkungan. 

 

d. Taman Vertikal 
Menurut Budiarto, Slamet (2013:7) vertical garden atau living 

wall atau bisa disebut jug ataman dinding adalah tanaman dan 

elemen taman lainnya yang disusun sedemikian rupa dalam 

bidang yang tegak lurus atau mendekati tegak lurus sebagai 

taman dalam waktu yang relatif lama. Penataannya memadukan 

unsur softscape (tanaman) dan unsur hardscape (bebatuan, besi, 

stepping stone, dan lain-lain). 

Untuk menumbuhkan tanaman pada vertical garden biasanya 

menggunakan metode hidroponik, yakni bertanam tanpa 
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menggunakan tanah. Peran tanah sebagai penopang akar, 

pendistribusi pupuk, dan persediaan air digantikan oleh media lain, 

bisa berupa substrat seperti rock wool, pecahan batu apung, jelly, 

arang sekam, serbuk kelapa, cacahan pakis, dan aneka bahan 

organic dan anorganik lainnya.  

Menurut Budiarto, Slamet (2013:21), secara umum, vertical 

garden dapat dibedakan berdasarkan wadah yang digunakan. 

Masing-masing wadah ini menggunakan media tanam yang 

berbeda. Ada beberapa jenis vertical garden yang umum dibuat 

oleh para praktisi vertical garden saat ini antara lain multipot, 

sistem kantong(pocket), sistem rambatan, dan sistem tebing 

bebatuan. 

a. Vertical garden multipot 

Sistem ini menggunakan bantuan struktur seperti besi 

atau bahan lain dan pot tanaman (pot plastik, pot tanah liat, 

atau pot dari bahan lainnya) yang disusun sedemikian rupa 

pada bidang vertikal. Struktur tersebut digunakan untuk 

menegakkn pot-pot tanaman. 

Pot yang digunakan biasanya berbentuk silinder, persegi 

panjang, atau pot memanjang seperti talang (gutter). Pot diisi 

dengan media tanam berupa bahan organik maupun 

anorganik, seperti serbuk kelapa, sekam bakar, peat moss, 

perlite, vermikulit, pasir, atau campuran dari beberapa bahan 

tersebut. Selanjutnya tanaman ditanam seperti umumnya 

dalam pot, tetapi disusun sedemikian sehingga secara 

keseluruhan dalam bidang vertikal tersebut tercipta suatu pola 

tertentu. 
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b. Sistem kantong(pocket) 

Pada sistem ini akar tanaman berada didalam kantong-

kantong yang berfungsi sebagai wadah atau pot sekaligus 

media tanam vertical garden. Media tanam yang digunakan 

berupa karpet setebal 1-40 mm yang terbuat dari sabut 

kelapa, ijuk, serbuk kelapa, karpet glas wool, geotextile 

(nonwoven geotextile), serat kelapa (semacam keset atau 

serat yang dibentuk menjadi seperti karpet, biasanya dibantu 

dengan bahan perekat atau gum), dan semacamnya. 

Media tanam dijahit atau dibentuk sedemikian rupa 

sehingga pada jarak tertentu ada semacam kantong. 

Biasanya cukup dengan dua karpet disatukan, satu sebagai 

bagian muka, satu kain untuk bagian belakang. Dikarpet 

bagian muka, setiap jarak tertentu disobek sebagai kantong. 

Kedua kain ini dijahit agar menyatu sehingga kantong-kantong 

ini menjadi wadah untuk akar tanaman. 

Gambar 2.22.Vertical garden sistem multipot  
Sumber:http://www.urbangreenthumb.com.au/uploads/6/5/4/5/6545840

7/6802076_orig.png, 2016 
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Selanjutnya media tanam ini ditempelkan pada suatu 

bidang vertical. Penempelannya bisa dibantu dengan struktur 

rigid, seperti PVC board, tripleks, multipleks, atau 

polycarbonate. Struktur penguat di bagian belakangnya bisa 

menggunakan besi. Namun, lebih baik menggunakan bahan 

logam yang tahan karat seperti alumunium atau lebih efisien 

lagi memanfaatkan baja ringan. 

c. Sistem rambatan 

Vertical garden ini menggunakan tanaman yang bisa 

merambat secara cepat dan mampu merambat lebih dari dua 

meter. Tanaman biasanya ditanam di bagian bawah, bisa 

menggunakan wadah pot atau planter box, atau ditanam 

langsung ditanah. Pot atau planter box dapat diisi dengan 

media organic maupun anorganik, kemudian disusun berderet 

Gambar 2.23.Konstruksi karpet berbentuk kantong 
Sumber: Budiarto, Slamet, 2016 

Gambar 2.24. Kantong sebagai wadah tanaman dan rangka vertical 
garden sistem multipot 

Sumber: Budiarto, Slamet, 2016 
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sehingga nantinya setiap satu meter cukup ditanam satu 

tanaman. 

 
 

 
 

e. Roof Garden 

 
 

 

Keberadaan taman atap, terutama di kota-kota besar memiliki 

peran penting serta ruang hijau lainnya. Ancaman terhadap 

keberadaan ruang hijau akibat pembangunan infrastruktur kota 

dapat diimbangi atau dikompensasi dengan mengembangkan 

taman atap. Secara umum, manfaat dari taman atap (roof garden) 

adalah sebagai berikut (Rooftops Hijau, 2008): 

a. Mengurangi tingkat polusi udara, vegetasi pada taman atap 

dapat mengubah polutan (toksin) di udara menjadi senyawa 

berbahaya melalui reoksigenation 

b. Taman atap juga berperan dalam menstabilkan jumlah gas 

rumah kaca (karbon dioksida) di atmosfer kota sehingga untuk 

menekan efek rumah kaca 

Gambar 2.25.Vertical garden dengan sistem rambatan  
Sumber: http://assets.inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2015/08/Vo-

Trong-Nghia-Green-Facade-Babylon-Hotel-Vietnam-11.jpg,2016 

Gambar 2.26. Roof Garden 
Sumber: http://www.londonroofgarden.com/wp-

content/uploads/2015/08/rooftop-garden.jpg,2016 



51 
 

 
 

 

c. Menurunkan suhu 

d. Kehadiran taman atap dapat mengurangi efek radiasi panas 

dari matahari dan dari dinding tanah (panas efek 

pulau), konservasi air, taman atap dapat menyimpan sebagian 

besar air berasal dari air hujan sehingga menyediakan 

mekanisme evaporasi-transpirasi yang lebih efisien 

e. Mengurangi polusi suara / kebisingan, komposisi vegetasi pada 

taman atap memiliki potensi yang baik dalam mengurangi 

kebisingan yang berasal dari luar bangunan (kebisingan dari 

kendaraan bermotor atau kegiatan industri)  

f. Taman atap (atap hijau) memberikan aspek pembangunan 

keindahan yang terlihat lebih hidup, indah, dan 

nyaman, meningkatkan keanekaragaman hayati keragaman 

kota 

g. Taman atap dapat berfungsi sebagai penghubung bagi gerakan 

serta organisme habitat (satwa) antara ruang hijau di daerah 

perkotaan. 

Berdasarkan jumlah biaya (maintenance) yang dibutuhkan, 

kedalaman tanah (media tanam), dan jenis tanaman yang 

digunakan, roof garden ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu 

(Rooftops Hijau, 2008): 

a. Roof garden ekstensif (Green Roof luas), jenis biaya roof 

garden pemeliharaan cukup rendah, media tanam (tanah) 

dangkal, dan tanaman yang digunakan adalah tanaman hias 

ringan.Roof garden memiliki skala yang bangunan ringan dan 

sempit yang banyak digunakan di rumah yang tidak terlalu luas 

seperti garasi, atap, teras, atau dinding.  

b. Roof garden ekstensif Semi (Semi-Extensive Green Roof), 

taman atap memiliki kedalaman media tanam (tanah) lebih dari 

sebuah taman atap yang luas, dapat menampung sejumlah 

besar tanaman dan lebih dekoratif. Taman atap membutuhkan 

struktur yang lebih kuat dan berat.  
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c. Roof Garden Intensif (Intensive Green Roof), taman atap 

memiliki ukuran luas dari struktur yang besar dan kuat, mampu 

menampung berbagai jenis tanaman kecil dan besar 

(pohon).Taman atap jenis ini banyak digunakan pada bangunan 

besar (pencakar langit) dan dapat digunakan sebagai sarana 

rekreasi 

Membuat roof garden membutuhkan konstruksi atap dak yang 

kuat. Pasalnya, konstruksi dak atap tidak hanya menyangga 

beratnya sendiri, tapi juga berat tanah, tanaman, air, dan manusia 

yang ada di roof garden. 

Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk membuat 

taman di atap rumah: (http://www.rumah.com/berita-

properti/2014/11/72244/tips-membuat-roof-garden) 

a. Buatlah atap dak beton dengan kemiringan 20 – 30 derajat. 

Konstruksinya menggunakan material cor beton bertulang 

dengan besi diameter 8 mm. Ukuran setiap kolom beton 20cm x 

20cm. Tebal lantai dak 20cm untuk luasan 50 m². 

b. Buat bak tanaman di tepi dak beton, bisa berbentuk kotak, 

bulat, oval atau kombinasi, asal bentuknya sesuai dengan luas 

dak yang ada. Bak ini berfungsi sebagai wadah tanaman. 

c. Lapisi dak beton dan bak tanaman dengan waterproofing, untuk 

mencegah air merembes ke ruangan di bawahnya dan 

melindungi tulang besi pada balok, kolom dan lantai. 

d. Buat instalasi air bersih dan kotor. Instalasi air bersih untuk 

menyiram tanaman, yang berhubungan langsung dengan 

pompa air atau bak penampungan air. Perhatikan juga instalasi 

air buangan yang tersambung dengan tepi dak terendah, lalu 

hubungkan ke pipa talang air menuju bak resapan di tanah dan 

ke saluran pembuangan air. 

e. Pasang ijuk atau cocopeat—sejenis serabut kelapa—di atas 

dak beton berjajar teratur dengan ketebalan 10cm. Fungsi ijuk 

untuk menahan sekaligus menyaring air yang merembes dari 

pasir dan tanah. 
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f. Tuang tanah merah dan humus sebagai media tanam. 

Kandungan pH tanah yang baik berkisar 5-7. 

g. Tanam rumput di atasnya. Tanam tanaman berakar serabut 

pada bak tanaman. Jenis tanaman rambat dapat ditanam di tepi 

pagar atau dinding, sedangkan tanaman rendah pada bak dan 

tepi taman. Tanam juga tanaman berbunga agar tampilan 

taman lebih indah. 

h. Pasang pagar di bagian depan dan belakang taman. Pagar 

dapat terbuat dari besi, bambu, atau kayu, asal kuat dan aman. 

Lebih baik jika pagar memiliki pintu, sehingga Anda seperti 

berada di pekarangan rumah. 
2.4.4. Contoh Bangunan Arsitektur Ekologi 

 

 
 

Gambar 2.27. Struktur roof garden 
Sumber: https://id1-cdn.pgimgs.com/cms/news/2014/11/roof-top-

konstruksi.original.jpg, 2016 

Gambar 2.28. Talita Mountain Resort 
Sumber: http://www.pergidulu.com/guide/wp-

content/uploads/Talita_Swimming-Pool.jpg, 2016 
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Berikut ini konsep Ekologi pada bangunan Talita Mountain 

Resort : 

a. Material Bangunan 

Pada bagian kolom bangunan terlihat tempelan batu alam 

sebagai aksen salah satu material yang terlihat pada bangunan 

tersebut. Dengan dinding bata merah finishing cat berwarna cream 

serta kayu yg terlihat sebagai tritisan dan plafon tripleks ekspos 

yang terlihat pada bagian atap bangunannya. 

 

 
 

 

Gambar 2.30. Pemakaian Kayu pada plafond 
Sumber: Ramadhania, Irma, 2013 

Gambar 2.29. Penerapan Batu Alam 
Sumber: Ramadhania, Irma, 2013 

Gambar 2.31. Interior menggunakan kayu pada kamar privat 
Sumber: http://www.pergidulu.com/guide/wp-

content/uploads/Talita_private-room.jpg 
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Pada bagian dinding bangunan salah satu resort  yang 

ada memperlihatkan kayu kelapa  ekspos finishing ultran vernis 

sehingga terlihat warna  kayu mengkilap dan tua. Penerapan 

material kayu ini pun dapat dilihat bagian atap bangunan 

secara ekspos tepatnya dijadikan atap kuda-kuda. Kuda-kuda 

atap banyak yang menggunakan kayu jati, pemakaian material 

jenis ini karena telah mempertimbangkan keawetan serta 

kekuatan bahan dari jenis kayu jati tersebut. Pada bagian atap 

ekspos ada salah satu bangunan yang atapnya menggunakan 

jerami 

 

 

 

 

 

 

 

.  
 

Batu bata merah diaplikasikan pada dinding. Perbedaan 

warna yang unik membuat dinding lebih terlihat indah. 

Pengeksposan batu bata merah ini bertujuan untuk 

menimbulkan nuansa alami/natural, tegas, dan sejuk. 

b. Pencahayaan dan Warna 

Pencahayaan matahari pada daerah tropis mengandung 

gejala sampingan dengan sinar panas, solusi yang tepat untuk 

Gambar 2.32. Atap jerami 
Sumber: Ramadhania, Irma, 2013 

Gambar 2.33. Pemakaian material untuk dinding eksterior dan interior 
Sumber: Ramadhania, Irma, 2013 
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menanggulanginya adalah dengan pencahayaan alami yang 

terang tanpa silau dan tanpa sinar panas. 

 
 

Berikut analisis orientasi cahaya terhadap ruangan. 

 
 

c. Sinar Matahari dan Orientasi Bangunan 

 

Gambar 2.34. Tipe pencahayaan alami pada bangunan 
Sumber: Ramadhania, Irma, 2013 

Gambar 2.35. Analisis orientasi cahaya terhadap ruangan 
Sumber: Ramadhania, Irma, 2013 

Gambar 2.36. Siteplan beserta Orientasi bangunan 
terhadap matahari 

Sumber: Ramadhania, Irma, 2013 
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Orientasi bangunan terhadap matahari diantaranya ke arah 

arah barat, timur, selatan dan utara. Pada arah barat, kalor yang 

menyoroti bangunan tersebut memiliki tingkat yang sangat tinggi 

pada siang hari sehingga bangunan tersebut akan menyimpan 

kalor, hal ini dapat diantisipasikan dengan adanya pepohonan 

tinggi sebagai penghalang silaunya matahari yang tinggi.  

Pada arah timur, kalor yang baik pada pagi hari sangat baik 

diserap oleh bangunan namun jika kalor yang memasuki 

bangunan tersebut berlebihan menimbulkan efek panas pada 

bangunan. Pada arah selatan, angin dan cahaya matahari yang 

memasuki bangunan dengan kadar yang tidak berlebihan dan juga 

tidak kekurangan, hal ini membuat arah selatan merupakan 

orientasi arah bangunan yang sangat baik karena memiliki 

kemampuan yang paling baik dalam menahan panas. Sedangkan 

pada arah utara minimnya cahaya matahari yang masuk dan angin 

yang tinggi dapat melembabkan bangunan, pada bangunan yang 

menghadap utara sebaiknya dalam pemilihan material bangunan 

harus lebih diperhatikan kembali. 

d. Angin dan Pengudaraan Ruangan 

Ada beberapa aliran udara yang terjadi pada bangunan 

resort ini, diantaranya adalah udara yang mengalir alami mengitari 

ruangan tanpa bantuan Air Condotioner (AC). 

 
 

 

Arah angin yang melewati bangunan dimanfaatkan 

semaksimal mungkin agar sedikit tertahan didalam ruangan baru 

Gambar 2.37. Angin berhembus mengelilingi bangunan 
dan bertekanan rendah pada sisi samping kiri dan kanan  

Sumber: Ramadhania, Irma, 2013 
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angin tersebut mengalir keluar. Prinsip ini yang biasa dipakai 

dalam istilah pertukaran udara silang. Angin yang berhembus 

didalam bangunan tidak langsung mengalir keluar akan tetapi 

tertahan sebentar didalam ruangan setelahnya baru mengalir 

keluar. Hal ini berakibat udara akan terus berganti secara terus 

menerus. Dan ini pula yang menjadi alasan mengapa di hotel 

resort ini tidak menggunakan pengudaraan buatan.  

 
1.14. Studi Kasus 

2.3.1. Susan Resort dan Spa, Bandungan, Semarang 
a. Informasi umum 

Susan Resort dan Spa berada di kawasan gunung ungaran 

tepatnya di Jalan Gintungan Utara, Dusun Piyoto, Kel. Bandungan, 

Kabupaten Semarang. Dari lokasi resort ini, tampilan kota 

Semarang juga terlihat jelas. Resort berada pada ketinggian 1100 

meter di atas permukaan laut. 

 
 

 

Susan Resort dan Spa merupakan Resort Hotel berbintang 3 

yang menyediakan 20 kamar. Fasilitas taman yang luas dan indah 

untuk resepsi pernikahan atau acara sejenisnya, fasilitas olahraga 

dan rekreasi, serta Spa. Udaranya sejuk dan view keindahan 

pemandangan lereng Gunung Ungaran, serta dimanjakan dengan 

berbagai perawatan Spa yang menjadi fasilitas unggulan di Resort 

Susan dan Spa ini 

Gambar 2.38. Denah Lokasi Susan Resort dan Spa 
Sumber: Google Maps, 2016 
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b. Fasilitas 

Susan Resort dan Spa ini memiliki 20 kamar dengan 

berbagai tipe, seperti Superior, Deluxe, Suite, Grand Suite, Guest 

House, Family Room. Interiornya didesain bergaya Eropa, tampak 

indah dan elegan. Fasilitas yang tersedia dalam kamar sangat 

lengkap. Selain tempat tidur, terdapat kamar mandi pribadi, 

sofa/kursi dan meja, televisi dengan saluran TV kabel, tea coffee 

maker, perlengkapan mandi, dan beberapa fasilitas pendukung 

lainnya. Berikut tipe kamar yang ada di Susan Resort dan Spa : 
  Tabel 2.15. Tipe Kamar Susan Resort dan Spa 

Tipe Kamar Keterangan 
Superior room 

 

6 kamar 

Deluxe room 

 

6 kamar 

Suite Room 

 

3 kamar 
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Tipe Kamar Keterangan 
Grand Suite Room 

 

 

Guest House (untuk 9 orang) 

 

 4 kamar 

Family room 

 

2 kamar 

Sumber: http://susanSparesort.com/, 2016 
 

Susan Resort dan Spa ini menyediakan berbagai fasilitas-

fasilitas tambahan seperti berikut ini : 
Tabel 2.16. Fasilitas tambahan di Susan Resort dan Spa 

Fasilitas Keterangan 
Grand Ball Room 

 

Ruang ini disewakan 
untuk tempat pertemuan 
ataupun ruang pamer 
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Fasilitas Keterangan 
Function room 

 

Ruang ini disewakan 
untuk tempat pertemuan 
atau ruang rapat 

Restoran 

 

Restoran untuk 
makan/minum 
pengunjung susan 
resort dan Spa, dengan 
kapasitas 100 orang 

Café 

 

Cafe untuk 
makan/minum 
pengunjung susan 
resort dan Spa 50 orang 

Kolam renang 

 

Kolam renang bisa 
untuk pengunjung 
mengnap ataupun untuk 
pengunjung tidak 
menginap 
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Fasilitas Keterangan 
Fitness centre 

 

Sebagai pusat 
kebugaran untuk 
melakukan olahraga. 

Jakuzzi 

 

Merupakan kolam 
berendam air hangat 

Spa 

 

Tempat untuk 
melakukan perawatan 
tubuh dengan view 
pemandangan 
pegunungan 

La kanna Wedding dan Eden Park 

 

Ruang serbaguna, 
biasanya di sewa untuk 
melangsungkan 
pernikahan.  

Sumber: http://susanSparesort.com/, 2016 
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2.3.2. Novotel Bali Benoa, Nusa Dua, Bali 
a. Informasi Umum 

Novotel Bali Benoa merupakan hotel resort di area pantai 

dengan jumlah kamar 188 kamar. Tipe kamar Novotel Bali Benoa 

antara lain deluxe room, family room, tropical terrace rooms, 

Family Suites, Beach Cabanas, One bedroom Pool Villas, Two 

bedrooms Pool Villa with Private Pool or Beach. Konsep 

Perencanaan Novotel Bali Benoa ini adalah natural, yaitu konsep 

desain  dengan menerapkan material-material dari alam pada 

bangunan 

Novotel Bali Benoa terletak di Jl. Pratama, Tanjung Benoa, 

Nusa Dua, Bali. Hotel Novotel Bali Benoa ini letaknya tidak jauh 

dari Pulau Penyu, Pantai Tanjung Benoa, dan Pelabuhan Benoa. 

Tidak jauh dari tempat ini juga terdapat Pantai Nusa 

Dua dan Pusat Konvensi Nusa Dua Bali. 

 

 Gambar 2.36. Denah Lokasi Novotel Bali Benoa, Nusa dua, Bali 
Sumber: Google Maps, 2016 
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Keterangan : 

Family rooms : 421, 423, 425, 427  

Deluxe rooms : 420 – 475, 520 – 561, 532 – 573, 620 – 661, 

720– 753 

Private Pool Villas : 801 – 808 

Beach Cabanas : 820 – 823, 826 - 831  

Family Suites : 238 – 240  

Tropical Terrace rooms : 220 – 237, 320 – 343 

 

 

Gambar 2.36. Site Plan Novotel Bali Benoa, Nusa dua, Bali 
Sumber: Google Maps, 2016 
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b. Fasilitas 

Fasilitas untuk ruang menginap di Novotel Bali Benoa: 
  Tabel 2.17. Tipe Kamar di Novotel Bali Benoa 

Ruang Keterangan 
Deluxe room 

 

Berjumlah 120 kamar 
dan dengan luasan 
36m2. View pada deluxe 
room ini menuju taman 
dan kolam. 

Family room 

 

Berjumlah 4 kamar dan 
dengan luasan 54 m2.  

 

Tropical Terrace Rooms 

 

Berjumlah 42 kamar dan 
dengan luasan 44 m2. 
Tropical Terrace Rooms 
ini memiliki view 
langsung ke pantai. 

 

Beach Cabanas  

 

Berjumlah 10 kamar dan 
dengan luasan 88m2 
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Ruang Keterangan 
One bedroom Pool Villas 

 

Berjumlah 7 kamar dan 
dengan luasan 210 m2 

Two bedrooms Pool Villa with Private Pool or Beach 

 

Berjumlah 1 kamar dan 
dengan luasan 500 m2 

 Sumber: Observasi,2014 

 Novotel Bali Benoa ini menyediakan berbagai fasilitas-

fasilitas tambahan seperti berikut ini : 
 Tabel 2.17. Fasilitas tambahan Novotel Bali Benoa 

Ruang Keterangan 
Function room 

 

Memiliki kapasitas 100 
orang 

Restoran 

 

Restoran ini berada di 
tepi pantai sehingga 
view langsung 
menghadap pantai. 
Kapasitas 100 orang. 
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Kids Club 

 

Tempat khusus untuk 
bermain anak-anak. 

Spa room 

 

Tempat untuk 
melakukan perawatan 
tubuh. 

 Sumber : Observasi, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB V 
KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

 
Konsep Dasar Perencanaan dan Perancangan 

Konsep dasar perencanaan ini merupakan landasan pokok dalam proses 

desain fisik Hotel Resort dan Spa dengan pendekatan arsitektur ekologi di 

Kawasan wisata Guci Kabupaten Tegal, sehingga perancangan bangunan 

tersebut tidak menyimpang dari kriteria yang telah ditetapkan. 
 

Fungsional Bangunan 
Fungsi dari bangunan Resort dan Spa dengan pendekatan arsitektur 

ekologi adalah sebagai bangunan komersil untuk sarana penginapan di kawasan 

wisata Guci. Fasilitas Spa dengan memanfaatkan sumber air panas Guci sebagai 

sarana untuk relaksasi dan perawatan tubuh. Selain itu, terdapat fasilitas 

penunjang berupa fitness center dan kolam renang untuk sarana olahraga. Ada 

juga area kebun strawberry untuk kegiatan rekreasi pengunjung, pengunjung 

bisa memetik langsung buah strawberri dan membelinya. 
 

Kepemilikan 
Kepemilikan dari Hotel resort dan Spa ini adalah milik swasta, dimana 

Hotel Resort dan Spa ini sendiri dipimpin oleh General Manager. Pengelola 

dalam Hotel Resort dan Spa ini terdiri dari beberapa department, diantaranya 

Front Office Department, Accounting Department, Sales and Marketing 

Department, Food and Beverage Department, Housekeeping Department, 

Engineriing Department, dan Security Department. 

 
5. 1. Konsep Fungsional 

5.2.1. Pelaku 
Pelaku dalam Hotel Resort dan spa di kawasan Guci terdiri dari 

pengunjung yang menikmati fasilitas di dalam hotel resort serta pengelola 

yang melayani dan mengelola segala kebutuhan di dalam hotel resort. 

Berikut jumlah pelaku yang ada didalam hotel resort : 
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 Tabel 5.1. Jumlah Pelaku Hotel Resort 

 Pelaku Jumlah 
Pengunjung menginap 70 orang 
Pengunjung tidak menginap 42 orang 
Pengelola 172 orang 

Sumber : Analisis, 2016 

 

5.2.2. Organisasi Ruang 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
5.2.3. Persyaratan Ruang 

Tabel 5.2. Persyaratan ruang 
Nama Ruang Pencahayaan Penghawaan 

Alami Buatan Alami Buatan 
Standart room V V V V 
Deluxe room V V V V 
Suite Cottage  V V V V 
Cottage V V V V 
Lobby V V V V 
Lounge V V V V 
Lavatory V V V - 
Front desk area V V V V 
Restoran V V V V 
Cafe V V V V 
Fitness Centre V V V V 
Ruang Spa V V V V 
Area wisata kebun strawberri V - V - 
Function room V V V V 
Ruang General Manager V V V V 

Gambar 5.1. Organisasi Ruang 
Sumber : Analisis, 2016 

Parkir Masuk 

Lounge 

Front Desk  

Kamar Hotel 
Resort 

Kantor 
Pengelola 

Lobby 

Area Kebun strawberri 

Kolam renang 

Cafe  

Fitness Center 

Spa 

Restoran 
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Ruang Asisten General Manager V V V V 
Ruang Accounting Manager V V V V 
Ruang Asisten Accounting Manager V V V V 
RuangStaff Accounting V V V V 
Ruang Sales dan Marketing Manager V V V V 
Ruang SekretarisSales dan Marketing 
Manager 

V V V V 

Ruang Staff Sales dan Marketing V V V V 
Ruang Personal Manager V V V V 
Ruang Sekeretaris Personal Manager V V V V 
Ruang Staff Personal  V V V V 
Ruang Purchasing Manager V V V V 
Ruang Sekretaris Purchasing Manager V V V V 
Ruang staff Purchasing V V V V 
Ruang Engineering Manager V V V V 
Ruang Sekretaris Engineering 
Manager 

V V V V 

Staff Engineering V V V V 
Ruang F&B Manager V V V V 
Ruang Asisten F&b Manager V V V V 
Front Office area V V V V 
Ruang Executive Housekeeper V V V V 
Ruang Asisten Executive 
Housekeeper 

V V V V 

R. Rapat V V V V 
Pos keamanan V V V - 
Ruang Genset V V V - 
Ruang Penampungan air bersih V V V - 
Ruang PABX V V V - 
Ruang Sampah V V V - 
Ruang Chiller V V V - 
Ruang Panel Listrik V V V - 
Ruang Boiler V V V - 
Ruang Pompa Air V V V - 
Bengkel kerja V V V - 
Dapur Restoran V V V V 
Dapur Cafe V V V V 
Gudang kering V V - - 
Gudang dingin V V - - 
Gudang sayuran V V - - 
Gudang peralatan dapur V V - - 
Gudang perabot V V - - 
Gudang peralatan V V - - 
Gudang bahan bakar V V - - 
Gudang penerimaan V V - - 

Sumber : Analisis, 2016 
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5.2.4. Besaran Ruang 
a. Kelompok Fasilitas Utama (Ruang Menginap) 

Tabel 5.3. Besaran Ruang Kelompok Fasilitas Utama (Ruang Menginap) 
Nama Ruang Kapasitas Luas Ruang(m2) 

Standart room 20 unit 520 
Deluxe room 10 unit 360 
Suite Cottage  6 unit 438 
Cottage 2 unit 188 

Jumlah luasan = 1546 m2 
Sumber: Analisis, 2016 
 

b. Kelompok fasilitas penunjang  
Tabel 5.4. Besaran Ruang Kelompok Fasilitas Penunjang 

Nama Ruang Kapasitas Luas Ruang(m2) 
Lobby 1 unit 100 
Lounge 1 unit 16,2 
Lavatory  4 unit 24 
Front desk area 1 unit 9 
Restoran : 
1) Main dining room 100 orang 250 
2) Lavatory  4 unit 24 
3) Kasir 1 unit 1,5 
Cafe :  
1) Area makan/minum 50 orang 125 
2) Kasir 1 unit 1,5 
Fitness center dan Kolam renang : 
1) Resepsionis   
2) Ruang fitness 20 unit 94 
3) Locker, shower, lavatory 30 orang 18 
4) Kolam dewasa 1 unit 200 
5) Kolam anak 1 unit 50 
6) Kafetaria 1 unit 36 
Ruang Spa : 
1) Ruang Resepsionis 1 unit 12 
2) Ruang tunggu 1 unit 32 
3) R. Terapis 1 unit 32 
4) Loker 2 unit 60 
5) R.Ganti dan bilas 2 unit 44 
6) R.Perawatan Spa (standard) 8 unit 64 
7) Ruang Perawatan Spa (suite) 2 unit 24 
8) Ruang Sauna 1 unit 20 
9) Whirpool 1 unit 16 
Area wisata kebun strawberri 1 unit 5000 
Function room : 
1) Ruang pertemuan 300 orang 750 
2) Pantry 1 unit 56 
3) Ruang operator 1 unit 15 
4) Gudang perabot 150 75 
5) Lavatory 4 unit 24 
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Nama Ruang Kapasitas Luas Ruang(m2) 
6) Pre fungtion room 1 unit 225 
Mushola 1 unit 30 

Jumlah luasan = 7348,2 m2 
Sumber :Analisis, 2016 

 

c. Kelompok pengelola 
Tabel 5.5. Besaran Ruang Kelompok Pengelola 

Nama Ruang Kapasitas Luas Ruang(m2) 
Ruang General Manager  1 orang 7,5 
Ruang Asisten General Manager  1 orang 7,5 
Ruang Accounting Manager 1 orang 7,5 
Ruang Asisten Accounting 
Manager 

 1 orang 7,5 

RuangStaff Accounting  3 orang 22,5 
Ruang Sales dan Marketing 
Manager 

 1 orang 7,5 

Ruang SekretarisSales dan 
Marketing Manager 

 1 orang 7,5 

Ruang Staff Sales dan Marketing  4 orang 30 
Ruang Personal Manager  1 orang 7,5 
Ruang Sekeretaris Personal 
Manager 

 1 orang 7,5 

Ruang Staff Personal  2 orang 15 
Ruang Purchasing Manager  1 orang 7,5 
Ruang Sekretaris Purchasing 
Manager 

 1 orang 7,5 

Ruang staff Purchasing 2 orang 15 
Ruang Engineering Manager  1 orang 7,5 
Ruang Sekretaris Engineering 
Manager 

 1 orang 7,5 

Staff Engineering  4 orang 30 
Ruang F&B Manager 1 orang 7,5 m2 
Ruang Asisten F&b Manager  1 orang 7,5 
Front Office area 4 orang 28,8 
Ruang Executive Housekeeper  1 orang 7,5 
Ruang Asisten Executive 
Housekeeper 

 1 orang 7,5 

R. Rapat 17  orang 51 
Lavatory  8 unit 48 
Pos keamanan 3 unit 24 

Jumlah luasan = 384,3  m2 
Sumber :Analisis, 2016 
 

d. Kelompok pelayanan (servis) 
Tabel 5.6. Besaran Ruang Kelompok Pelayanan (Servis) 

Nama Ruang Kapasitas Luas Ruang(m2) 
Dapur Restoran : 
1) Dapur Restoran 1 unit 27 
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Nama Ruang Kapasitas Luas Ruang(m2) 
2) Dapur Cafe 1 unit 40 
3) Gudang kering 1 unit 5,4 
4) Gudang dingin 1 unit 6,75 
5) Gudang sayuran 1 unit 6,75 
6) Gudang peralatan dapur 1 unit 6,75 
7) Gudang perabot 1 unit 27 
8) Gudang peralatan 1 unit 6 
9) Gudang bahan bakar 1 unit 7,5 
10) Gudang penerimaan 1 unit 9 
Room Boy Station 1 unit 15 
Ruang Karyawan : 
1) R. Makan 1 unit 77,4 
2) R. Training 1 unit 80 
3) R. Istirahat 1 unit 51,6 
4) R. Seragam dan loker 1 unit 51,6 
5) Mushola 1 unit 30 
6) Lavatory 8 unit 48 
Laundry :  
1) Chief Laundry 1 orang 9,5 
2) RuangLaundry 1 unit 18.9 
Ruang Housekeeping 1 unit 21 
Loading dock 1 unit 21 

Jumlah luasan = 566,15 m2 
Sumber :Analisis, 2016 

 

e. Kelompok Kegiatan Parkir 
Tabel 5.7. Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Parkir 

Nama Ruang Kapasitas Luas Ruang(m2) 
Parkir mobil pengunjung terdiri atas : 
1) Menginap 30 mobil 310,5 
2) Tidak Menginap 20 mobil 207 
Parkir bus 2 bus 77 
Parkir motor pengunjung 50 motor 75 
Parkir mobil karyawan 15mobil 155,25 
Parkir motor karyawan 50 motor 75 

Jumlah luasan =  899,75 m2 
Sumber :Analisis, 2016 
 

f. Kelompok utilitas 
Tabel 5.8. Besaran Ruang Kelompok Utilitas 

Nama Ruang Kapasitas Luas Ruang(m2) 
Ruang Genset 1 unit 64 
Ruang Penampungan air bersih 1 unit 60 
Ruang PABX 1 unit 6 
Ruang Sampah 1 unit 50 
Ruang Chiller 1 unit 7 
Ruang Panel Listrik 6 unit 24 
Ruang Boiler 1 unit 50 



156 
 

 
 

Nama Ruang Kapasitas Luas Ruang(m2) 
Ruang Pompa Air 1 unit 25 
Bengkel kerja 1 unit 50 

Jumlah luasan = 336 m2 
Sumber :Analisis, 2016 

 

Keterangan : 

SKDP : Surat Keputusan Dinas Pariwisata No:14/U/II/1988 

tentang pelaksanaan ketentuan usaha dan pengelolaan hotel 

TSS : Time Saver Standards for Building Types 

NAD : Neufert Architect Data (Data Arsitek) 

HPD : Hotel Planning and Design 

Jumlah Total Keseluruhan Program Ruang Resort dan Spa di 

Kawasan Wisata Guci, Kabupaten Tegal, adalah sebagai berikut : 
Tabel 5.9. Total Besaran Ruang 

No. Kelompok Ruang Jumlah Luas ( m2) 
1. Kelompok fasilitas utama (ruang menginap) 1546 
2. Kelompok fasilitas penunjang  2348,2 
3. Kelompok pengelola 384,3 
4. Kelompok pelayanan (servis) 566,15 
5. Kelompok utilitas 336 

Jumlah Luas 5180,35 
Sirkulasi 30 % 1554,105 
Jumlah Total 6734.455 

Sumber :Analisis, 2016 

Dari hasil perhitungan besaran ruang didapat luasan kebutuhan 

ruang untuk bangunan hotel resort adalah 6734.455 m2. Maka dapat 

dilakukan perhitungan sebagai berikut: 

Luas Lahan = 20.031 m2 

Koefisien Dasar Bangunan = 50% Luas Lahan  

 = 50% x 20.031 m2 

 =10.015,5 m2 
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5. 2. Konsep Kontekstual 
Lokasi site perencanaan dan perancangan Hotel Resort dan Spa  

berada di, kawasan wisata Guci, kecamatan Bumijawa, kabupaten Tegal. Luas 

lahan 21.118 m2  (± 2.1 Ha) dengan KLB2 lantai, KDB 50%, dan Sempadan 

sungai 50 meter. Kondisi topografi site kontur. Lokasi site yang berada di dalam 

kawasan wisata Guci yang di peruntukan untuk pariwisata/komersil. Dilihat dari 

masterplan kawasan wisata Guci lokasi site di peruntukan untuk zona perhotelan. 

Lokasi dekat dengan Hot waterboom Guci. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.2.Eksisting Site 
Sumber : Analisis, 2016 
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5.2.1. Zoning Akhir 

 
 

5. 3. Konsep Teknis 
5.3.1. Sistem Modul 

a. Modul Vertikal  

Modul vertikal mencakup jarak antar dua elemen penyusun ruang 

yaitu antar lantai dengan lantai atau antar lantai dan plafond. 

 
 

 

 

Gambar 5.3.Zoning akhir 
Sumber : Analisis, 2016 

Gambar 5.4.Modul Vertikal 
Sumber : Analisis, 2016 
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b. Modul Horizontal 

Bentuk modul berupa grid yang disesuaikan dengan bentuk 

bangunan. 

 
 

 
5.3.2. Sistem Struktur 

Elemen-elemen struktur yang akan dijadikan pendekatan pemilihan 

sistem struktur yang akan dipakai dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Struktur bawah 

Bangunan utama Hotel resort dan spa ini diperkirakan 1-2 lantai dan 

terletak di daerah pegunungan, maka pondasi yang paling cocok digunakan 

yaitu pondasi footplat.  Selain itu, untuk bangunan cottage bisa menggunakan 

pondasi footplat dan pondasi batu kali menerus karena Cuma 1 lantai. 

 

Gambar 5.5.Modul horisontal 
Sumber : Analisis, 2016 

Gambar 5.6. Pondasi footplat 
Sumber : Analisis, 2016 
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b. Struktur Badan 

Struktur badan menggunakan struktur beton bertulang.  Beton 

adalah campuran pasir, kerikil atau batu pecah, semen, dan air. Pada 

struktur bertulang biasa digunakan pada balok, kolom dan pelat. 

 
 

c. Struktur Atas 

Strukur atas merupakan struktur atap pada bangunan utama dengan 

bentang lebar menggunakan kuda-kuda rangka baja konvensional, 

sedangkan untuk bangunan cottage  menggunakan kuda-kuda kayu. 

Gambar 5.7. Pondasi batu kali menerus 
Sumber : Analisis, 2016 

Gambar 5.8.  Struktur beton bertulang 
Sumber : Analisis, 2016 



161 
 

 
 

 
 

 
 
 

5.3.3. Bahan Bangunan 
a. Lantai 

Tabel 5.10. Bahan Bangunan untuk Lantai 
Bahan Bangunan Nama ruang yang menggunakan 

Granit Area lobby, function room, area kantor pengelola 
Keramik  Area gudang  
Batu alam tempel pedestrian 
Conwood Decorative deck Kamar resort, restoran, cafe, ruang sauna, spa 

Sumber : Analisis, 2016 

b. Dinding 
Tabel 5.11. Bahan Bangunan untuk Dinding 

Bahan Bangunan Nama ruang yang menggunakan 
Batu bata Bangunan utama dan kamar-kamar resort, kantor pengelola 

Kaca Bangunan utama, kamar-kamar resort, kantor pengelola 
Sumber : Analisis, 2016 

 

Gambar 5.9. Kuda-kuda konvensional 
Sumber : Analisis, 2016 

Gambar 5.10. Kuda-kuda Kayu 
Sumber : Analisis, 2016 
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c. Penutup Dinding 
Tabel 5.12. Bahan Bangunan untuk Dinding 

Bahan Bangunan Nama ruang yang menggunakan 
Cat Semua ruangan 
Batu Alam Ruang spa, kolam renang  
Wallpaper Interior kamar-kamar resort, cafe, restoran  
Tacon sheet /HPL Interior Front desk, ruang rapat, kantor 

Sumber : Analisis, 2016 

d. Langit-langit 
Tabel 5.13. Bahan Bangunan untuk Langit-langit 

Bahan Bangunan Nama ruang yang menggunakan 
Kalsiboard Bangunan utama dan pengelola 
Bambu Kamar-kamar resort, cafe, restoran 

Sumber : Analisis, 2016 

e. Penutup atap 
Tabel 5.14. Bahan Bangunan untuk penutup atap 

Bahan Bangunan Nama ruang yang menggunakan 
Genteng tanah liat Bangunan utama dan pengelola 
Rumbia Gazebo, kamar-kamar resort 

Sumber : Analisis, 2016 

 

5. 4. Konsep Kinerja 
5.5.1. Sistem Pemadam Kebakaran 

Untuk pendeteksian terhadap api menggunakan heat + smoke 

detector. Untuk pemadaman terhadap api menggunakan sistim Sprinkler, 

Hydrant Box, Hydrant Pillar dan Fire Extinguisher. 

 
 

 
 

Api  Heat 
detector 

Asap  Smoke 
detector 

Alat pemadam 
kebakaran 

manual 

Sistim 
alarm 

Tabung pemadam 

Hidrant 

Sistim 
start 

Alat pemadam 
kebakaran 

otomatis aktif 
(sprinkler) 

Gambar 5.11.Sistem pemadam kebakaran 
Sumber : Analisis, 2016 
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5.5.2. Sistem Pengkondisian Udara 
c. Penghawaan alami 

Sistem penghawaan jenis ini mengoptimalkan sirkulasi udara 

dengan bukaan-bukaan pada dinding dan atap. 

 
 

 
d. Penghawaan buatan 

Penghawaan buatan digunakan pada bangunan cottage dengan 

menggunakan AC Split. Meskipun udaran pada Kawasan Wisata Guci 

terbilang dingin, namun tetap menggunakan penghawaan buatan yang 

memang sudah ada standar peraturannya, selain itu untuk mengatur 

suhu ruang tetap stabil  jika suhu udara luar terlalu dingin. 

 
 

 
 

Gambar 5.12. Penghawaan Alami 
Sumber : Analisis, 2016 

Gambar 5.13.Sistem AC Split 
Sumber : Analisis, 2016 
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5.5.3. Sistem Pencahayaan 
a. Pencahayaan alami 

Pencahayaan alami dengan memaksimalkan sinar matahari yang 

datang, dengan menggunakan jendela-jendela yang lebar. 

 
 

b. Pencahayaan buatan 

Down lighting untuk mendapatkan pencahayaan 

langsung.Lampu hias digunakan untuk mendapatkan efek khusus 

pada sebuah ruang dan obyek. 

 
 
 

5.5.4. Sistem Penangkal Petir 
Sistem penangkal petir menggunakan sistem penangkal petir 

neo flash mengingat bangunan yang akan dirancang merupakan 

bangunan bertingkat dan di sekeliling bangunan merupakan area ruang 

terbuka. 

Gambar 5.14. Pencahayaan Alami 
Sumber : Analisis, 2016 

Gambar 5.15. Pencahayaan Buatan 
Sumber : Analisis, 2016 

Pohon sebagai filter 
cahaya matahari 



165 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

5.5.5. Sistem Jaringan Listrik 
Sumber utama listrik untuk Resort ini melalui PLN dengan 

menggunakan bantuan Genset (Generator Set), yang dapat bekerja 

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

 
 

 

 

 

 

PLN 

Travo 

Main Distribution 
Panel (MDP)  

Otomatis 

Genset 

Sub Panel 

Sub Panel 

Sub Panel 

Penangkap  
petir 

Kawat  
tembaga Arde Ground 

Gambar 5.16.Sistem penangkal petir 
Sumber : Analisis, 2016 

Gambar 5.17.Sistem penangkal petir Neo flash 
Sumber : Analisis, 2016 

Gambar 5.18.Sistem Jaringan Listrik 
Sumber : Analisis, 2016 
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5.5.6. Sistem Sanitasi 
a. Sistem air bersih 

Jaringan air bersih yang digunakan oleh resort adalah Down 

Feed System, yaitu pendistribusian air yang dilakukan melalui pipa 

yang berasal dari roof tank. 

 
 
 

 
 

 

 

 

b. Sistem air panas 

Air panas alami Guci ini dapat diperoleh dari sumber air panas 

yang berada di dekat dengan lokasi site yaitu sumber air panas 

cahaya. Air panas alami ini hanya disalurkan untuk kebutuhan air di 

dalam resort ini  kolam renang dan untuk perawatan spa. 

 
 

 

 

 

Gambar 5.19.Sistem Distribusi Air Bersih 
Sumber : Analisis, 2016 

Gambar 5.20.Lokasi sumber air panas 
Sumber : Analisis, 2016 

Sumber 
mata air 

Pompa Roof tank 

Ruang-ruang Groundtank Pompa 
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c. Sistem air kotor 

 
5.5.7. Sistem Komunikasi  

Sistim telekomunikasi dalam bangunan menggunakan: 

a. Telepon, penggunaan keluar area resort. 

b. Internal telepon, penggunaan antar ruangan. 

c. Bel, dipenggunakan saat darurat. 

d. Radio, sebagaiback up. 

 
 
 

5.5.8. Sistem Keamanan 
Sistim keamanan menggunakan CCTV yang dipantau pos 

keamanan untuk mengawasi keadaan di setiap ruangan. 

Jaringan 
Telepon 

(TELKOM) 

PABX 
+ 

Operator 

Kabel 
Distribusi 

Control  
Panel 

Pesawat  
Telepon 

Gambar 5.23.Sistem komunikasi 
Sumber : Analisis, 2016 

Gambar 5.21.Sistem Distribusi Air panas 
Sumber : Analisis, 2016 

Gambar 5.22.Sistem air kotor 
Sumber : Analisis, 2016 

Sumber 
air panas 

Fasilitas Spa & 
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5. 5. Konsep Arsitektural 

 
Gambar 5.25.Spa dengan view ke arah sungai  

Sumber : Analisis, 2016 

Gambar 5.24.Sistem Keamanan  
Sumber : Analisis, 2016 
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5. 6. Konsep Pendekatan Arsitektur Ekologi 
Konsep arsitektur ekologi yang digunakan yaitu konsep yang 

menggunakan material-material alami sehingga memiliki kesan natural. Selain itu 

memperhatikan kondisi lingkungan sekitar sehingga bangunan itu tidak merusak 

alam atau lingkkungan sekitarnya. Berikut ini konsep ekologi yang di terapkan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.26.Gazebo dan kolam berendam air panas 
Sumber : Analisis, 2016 
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a. Pemanfaatan air hujan 

 
 

b. Memaksimalkan penghawaan alami 

 
 

c. Roof Garden 

 
 

 

 

Gambar 5.27.Pemanfaatan air hujan 
Sumber : Analisis, 2016 

Ventilasi silang 

Gambar 5.29.Roof garden 
Sumber : Analisis, 2016 

Gambar 5.28.Ventilasi silang 
Sumber : Analisis, 2016 
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d. Menggunakan Struktur panggung 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.30.Struktur Panggung 
Sumber : Analisis, 2016 
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