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Resort Hotel Danau Singkarak Sumatera Barat (Penekanan Arsitektur Neo Vernakular) 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

Abstrak  

Resort Hotel Danau Singkarak Sumatera Barat adalah suatu bangunan yang memberikan fasilitas 

penginapan, makan dan minum, olah raga, hiburan dan fasilitas lainnya yang ditujukan kepada seseorang 

atau kelompok yang sedang melakukan perjalanan wisata ke danau singkarak yang terletak di Kabupaten 

Tanah Datar yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Alasan dari pembangunan Resort Hotel ini karena 

kawasan ini memiliki potensi pengembangan sebagai kawasan wisata. Tanah Datar merupakan Kabupaten 

yang mempunyai banyak wisata alam. Maka dari itu, dirancangnya Resort Hotel ini untuk meningkatkan 

potensi daya tampung serta meningkatkan kunjungan ke Kabupaten Tanah Datar. Fungsi dari hotel ini 

tidak hanya sebagai sarana menginap, namun juga sarana untuk menikmati wisata alam yang yang berada 

di sekitar kawasan Resort ini. Resort yang dirancang ini memiliki konsep Neo Vernakular yaitu perpaduan 

konsep bangunan tradisional dan bangunan modern. Konsep ini bertujuan untuk melestarikan budaya alam, 

sehingga budaya tersebut dapat dinikmati secara turun menurun dan dikenal oleh orang banyak. 

Penggunaan konsep ini bertujuan untuk mengikuti kondisi bangunan umum yang berada dikawasan ini 

agar terjadinya keselarasan bagunan sehingga kawasan ini memiliki ciri khasanya sendiri. Berdasarkan 

permasalah yang ada dapat diciptakannya sebuah penginapan yang berkonsep neo vernakular yang dapat 

dinikmati orang banyak sehingga dapat menampung wisatawan lokal ataupun mancanegara dalam jangka 

10 tahun kedepan melalui perhitungan jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan ini. 

Kata Kunci:Resort Hotel Danau Singkarak Sumatera Barat. (Penekanan konsep neo vernakular) 

Abstracts 

The Resort of Lake Singkarak in Tanah Datar disstrick area is a nature tourism and recreational tourism 

area of neo vernacular concept. The location its design is in Tanah Datar regency in the province of West 

Sumatra. The reason of the construction of this Resort Hotel because the area has potential for development 

as a tourist area. Tanah Datar is a district that has many natural attractions. Therefore, the designed of the 

hotel is to increase the potential capacity and increase many visitors to Tanah Datar. The function of this 

hotel is not only as a means to stay, but also the means to enjoy the natural attractions that are located 

around the hotel area. The Resort is designed for Neo Vernacular concept which is a combination of 

traditional building concepts and modern buildings. This concept aims to preserve the culture of nature, so 

that the culture can be enjoyed in hereditary and known by many people. The use of this concept aims to 

follow the condition of public buildings that are in this area so that the alignment of buildings so that this 

region has its own characteristics. Based on the existing problems can be created an inn that neo vernacular 

concept that can be enjoyed by a lot so it can accommodate local and foreign travelers within the next 10 

years through the calculation of the number of tourists visiting the region. 

Keywords:Tourism Lake Singkarak West Sumatera (Emphasis concept of neo vernakular)

1. PENDAHULUAN 

1.1 Deskripsi Judul 

Resort Hotel Danau Singkarak adalah suatu bangunan yang memberikan 

fasilitas penginapan, makan dan minum, olahraga, hiburan dan fasilitas lainnya yang 

berada di lokasi wisata dan ditujukan kepada seseorang atau kelompok yang sedang 

melakukan perjalanan berwisata ke danau singkarak yang terletak di Kabupaten Tanah 

Datar dan berada di Provinsi Sumatera Barat, yang bertujuan untuk meningkatkan 

kunjungan wisatawan ke provinsi ini. 

1.2 Latar Belakang 

Tanah Datar merupakan kabupaten yang dipercayai sebagai asal-usul orang 

Minangkabau. Hal ini menjadi salah satu alasan untuk wisatawan untuk berkunjung ke 
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kabupaten ini. Tidak hanya sejarahnya yang menarik, kabupaten ini memiliki berbagai 

macam tempat wisata. Kegiatan wisata yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok 

akan membutuhkan sebuah sarana. Tak hanya sarana wisata, sarana penginapan juga 

menjadi sebuah kebutuhan wisatawan. Sarana penginapan dijadikan sebagai rumah 

sementara selama berwisata yang difungsikan sebagai tempat peristirahatan. Salah satu 

jenis sarana penginapan adalah hotel wisata. Hotel wisata adalah sebuah hotel yang 

memiliki fasilitas khusus bagi para pengunjung yang ingin melakukan kegiatan 

berwisata. Berbagai kegiatan dilakukan untuk mempromosikan Sumatera Barat menjadi 

daerah tujuan wisata, dengan adanya promosi ini jumlah wisatawan akan terus 

meningkat dan peningkatan jumlah wisatawan ini akan di antisipasi dengan 

pembangunan sebuah hotel. Tidak hanya mengantisipasi jumlah wisatawan, hotel ini 

juga diharapkan dapat menjadi daya tarik untuk meningkatkan jumlah wisatawan ke 

daerah ini, sehingga dapat menjadi sebuah peluang bisnis usaha wisata (tourism). 

Peluang wisata tak hanya menguntungkan para investor namun juga dapat 

mempengaruhi peningkatan kunjungan wisatawan.  

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana cara mewujudkan rancangan resort hotel dengan pendekatan pada 

tampilan bangunan agar teciptanya suasana yang tenang dan nyaman sehingga 

memberikan suasana lingkungan yang akrab dengan pengunjung? 

2. Perancangan diorientasikan pada masalah penekanan arsitektur neo vernakular 

1.4 Tujuan 

1. Tujuan dari perancangan ini adalah untuk memaksimalkan view beserta bukit-

bukitnya  

2. Mengantisipasi jumlah wisatawan yang berkunjung agar memiliki ruang yang 

cukup. 

1.5 Lingkup Pembahasan 

A. Lingkup Pembahasan 
Pembahasan diorentasikan pada masalah perencanaan dan perancangan 

“Resort Hotel Danau Singkarak Sumatera Barat” dengan bercirikan bangunan neo 

vernakular. 

B. Batasan Pembahasan 
a. Program kegiatan disesuaikan dengan standar kebutuhan. 

b. Klarifikasi Resort Hotel Danau Singkarak Sumatera Barat dibatasi dengan 

persyaratan hotel bintang tiga 

c. Rancangan Resort Hotel Danau Singkarak Sumatera Barat fokus pada 

tampilan bangunan agar mendapatkan suasana yang akrab dengan kawasan 

sekitar yang berkonsep Neo Vernakular 

d. Lokasi atau tempat yang dipilih dianggap telah siap dibangun. 

e. Pemikiran tentang kebutuhan ruang diperhitungkan dari kondisi yang ada 

beberapa tahun yang lampau dan akan diproyeksikan untuk 10 tahun yang 

akan mendatang. 

C. Metologi Pembahasan 

a. Metode Pengumpulan Data  
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 Studi Literatur 

Mengumpulan data dari berbagai instansi, dari buku, jurnal, artikel, 

maupun data sekunder yang berkaitan dengan judul 

 Survey Lokasi 

Survey dilokasi dilakukan agar mendapatkan data langsung terhadap site 

yang dipilih. 

b. Metode Pengolahan data 
Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah dengan mengidentifikasikan 

potensi yang ada dilapangan yang selanjutnya dikaitkan dengan permasalahan yang 

terjadi, sehingga didapatkan hasil yang maksmal.  

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 TINJAUAN UMUM 

2.1.1 Pengertian Resort Hotel 

Resort hotel adalah perubahan tempat tinggal yang bertujuan untuk 

menyehatkan jiwa dan raga, serta hasrat untuk ingin mengetahui sesuatu. Resort 

hotel juga dapat dikaitkan dengan kegiatan refreshing, olah raga, konversi, 

kesehatan, ataupun kegiatan lainnya. (Dirjen Parawisata. 1988. Parawisata Tanah 

Air Indonesia. Dirjen Pariwisata : Jakarta) 

2.1.2 Karakteristik Resort Hotel 

Ada empat karakteristik hotel resort sehingga dapat dibedakan menurut jenis 

hotel laninnya, karakteristiknya adalah  

a. Lokasi: Umumnya berada ditempat-tempat wisata 

b. Fasilitas: motifasi kunjungan untuk bersenang-senang dengan mengisi 

waktu luang 

c. Arsitektur dan Suasana: Wisatawan mencari sebuah penginapan yang 

memiliki arsitektur yang beda dengan lainnya 

d. Segmen pasar: sasaran pengunjung adalah wisatawan 

2.1.3 Klasifikasi Resort Hotel Berdasarkan Letaknya 

a. Beach resort hotel adalah resort yang berada dikawasan pantai 

mengutamakan potensi pantai dan laut sebagai daya tariknya. 

b. Marina resort hotel adalah resort yang berada disekitar kawasan pelabuhan. 

Memafaat kan potensi perairan sebagai daya tariknya. Biasanya resort ini 

memberikan fasilitas dermaga untuk failitas penunjangnya 

c. Mountain resort hotel adalah resort yang berada didaerah pegunungan. 

Memafaatkan pemandangan yang indah sebagai daya tariknya 

d. Health resort and spa adalah resort yang berada didaerah yang berpotensi 

alam yang dapat dimafaatkan sebagai sarana kesehatan. 

e. Rural resort and country hotel adalah resort yang dibangun didaerah 

pedesaan yang jauh dari keramaian kota dan dari area bisnis. Resort ini 

memiliki daya tarik alam yang masih asri. 

f. Themed resorts adalah resort hotel yang dibangun dengan sebuah tema 

tertentu, dan memberikan sebuah atraksi sebagai daya tariknya 
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g. Condiminium, time share, and residental deveploment adalah resort yang 

memiliki strategi pemasaran yang menarik. Sebagaian dari jumlah kamar 

pada hotel ini ditawarkan untuk disewa dalam beberapa periode, biasanya 

penyeawaannya dalam jangka waktu yang panjang dengan harga tertentu 

h. All-suites hotels adalah resort hotel yang tergolong dalam hotel mewah, 

kamar yang disediakan termasuk dalam kamar yang type suite 

i. Sight-seeing resort hotel adalah resort hotel yang terletak didaerah yang 

memiliki potensi khusus atau tempat-tempat yang menarik, misalnya seperti 

tempat perbelanjaan,kawasan bersejarah, tempat hiburan, dan tempat 

menarik lainnya.  

2.1.4 Klasifikasi Hotel Berbintang  

Klasifikasi hotel berbintang adalah sebuah kriteria penggolongan hotel 

berdasarkan jumlah poin yang didapatkan dari hasil penilaian yang berdasarkan 

fisik bangunan, manajemen dan operasional, pelayanan dan service. Berdasarkan 

pada penilaian tersebut, hotel-hotel di Indonesia digolongkan kedalam 5 kelas 

hotel. Penggolongannya adalah sebagai berikut 

a. Hotel Bintang 1 (*) 

b. Hotel Bintang 2 (**) 

c. Hotel Bintang 3 (***) 

d. Hotel Bintang 4 (****) 

e. Hotel Bintang 5 (*****)  

2.1.5 Faktor Timbulnya Resort 

Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan adanya sebuah resort, yakni 

sebagai berikut 

a. Berkurangnya waktu istirahat karena sebuah kegiatan 

b. Kebutuhan manusia akan rekreasi untuk dapat bersantai dan menghilangkan 

kejenuhan akan aktivitas sehari-hari 

c. Gejala-gejala stres yang timbul akibat aktivitas sehari-hari 

d. Keinginan manusia untuk menikmati potensi alam 

2.1.6 Jenis-jenis Kegiatan Resort Hotel 

a. Kegiatan Wiisatawan: kegiatan hunian meliputi kegiatan sehari-hari yang 

dilakukan di ruang privat (kamar), kegiatan rekreasi seperti menikmati 

fasilitas penunjang yang dilakukan di area publik  

b. Kegiatan pelayanan hotel meliputi kegiatan berikut 

 Kegiatan pengelola yang bertugas melayani tamu, kegiatan administrasi 

lainnya. 

 Kegiatan servis merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan tamu  

 Kegiatan penunjang meliputi kegiatan seperti kegiatan belanja dan lainnya 

Dengan kegiatan tersebut dapat ditentukan pembagian ruang sebagai berikut: 

a. Ruang publik meliputi ruang entrance, lobby, restoran, ruang rekreasi, 

ruang sebaguna, ruang publik outdoor 
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b. Ruang privat meliputi kamar tidur 

c. Area pengelolaan meliputi tempat pengelolaan hotel 

d. Area servis meliputi ruang-ruang operasional seperti dapur, gudang, ruang 

ME, ruang servis dan ruang kontrol. 

2.2 METODE PERANCANGAN 

2.2.1 Latar Belakang Neo Vernakular 

Menurut Charles A. Jenck terdapat 6 aliran yang muncul pada era post 

modern, aliran tersebut adalah historicsm, straight revivalism, neo vernakular, 

contextualism, methapor dan post modern space. Charles A. Jenck merupakan 

seorang tokoh yang mencetuskan lahirnya post modern. Ada tiga alasan yang 

mendasari post modernnya, yakni 

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

yang disebabkan oleh cepatnya komunikasi dan tingginya daya tiru manusia. 

b. Canggihnya teknologi di setiap perkembangan zaman yang menghasilkan 

produk-produk yang bersifat pribadi. 

c. Adanya kecenderungan untuk kembali kepada nilai-nilai tradisional atau 

daerah, sebuah kecenderungan manusia untuk menoleh ke belakang dan 

kecenderungan untuk melihat kedepan. 

Dapat disimpulkan bahwa arsitektur post modern dan aliranya itu 

merupakan penggabungan arsitektur yang tradisional dengan arsitektur non 

tradisional, ataupun modern dengan setengah non modern. Vernakular berada pada 

posisi arsitektur modern awal yang berkembang menjadi Neo Vernakular. Ada 

beberapa kriteria yang mempengaruhi arsitektur Neo Vernakular, yakni: 

a. Bentuk bangunan menerapkan unsur budaya, lingkungan serta termasuk 

iklim setempat diungkapkan dalam bentuk fisik arsitektural (tata letak denah, 

detail, struktur dan ornamen. 

b. Tidak hanya elemen fisik yang diterapkan dalam bentuk modern, tetapi juga 

elemen nonfisik yaitu budaya pola pikir, kepercayaan, tata letak yang 

mengacu pada makro kosmos dan lainnya menjadi konsep dan kriteria 

perancangan. 

c. Produk pada bangunan ini tidak murni menerapkan prinsip-prinsip bangunan 

vernakular melainkan karya baru (mengutamakan penampilan visualnya) 

2.2.2 Pengertian Neo Vernakular 

Kata NEO atau NEW berarti baru, sedangkan kata vernakular berasal dari 

kata vernaculus (bahasa latin) yang berarti asli. Maka arsitektur vernakular dapat 

diartikan sebagai arsitektur asli yang dibangun oleh masyarakat setempat. Jadi, neo 

vernakular adalah arsitektur asli dari masyarakat setempat yang didesain 

menggunakan material zaman sekarang.  

2.2.3 Cir-ciri Neo Vernakular 

Didalam buku “language of post modern Architecture” ada beberapa ciri-

ciri dari arsitektur neo vernakular yakni sebagai berikut: 

a. Batu bata (merupakan elemen konstruksi lokal) 
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b. Mengembalikan bentuk-bentu tradisional yang ramah lingkungan 

dengan bentuk proporsi lebih vertikal. 

c. Kesatuan interior yang terbuka melalui elemen yang modern 

d. Warna-warna yang kuat 

e. Susunan masa indah 

2.2.4 Tinjuan Arsitekur Neo Vernakular 

Perbanding

an 

Tradisional Vernakular Neo Vernakular 

Ideologi Bangunan 

tradisonal 

erbentuk oleh 

tradisi yang 

diwariskan 

secara turun 

menurun, 

berdasrkan 

kultur dan 

kondisi lokal 

Bangunan 

yang 

terbentuk 

oleh tradisi 

turun 

menurun 

tetapi 

terdapat 

pengaruh dari 

luar baik 

pengaruh 

fisik maupun 

non fisik, 

merupakan 

bentuk 

perkembanga

n arsitektur 

tradisonal 

Bangunan yang 

menerapan 

elemen 

arsitektur yang 

sudah ada dan 

namun 

kemudian 

sedikit atau 

banyaknya 

mengalami 

pembaruan 

menuju suatu 

karya yang 

modern pada 

zamannya 

Prinsip Tidak mati  

oleh 

perubahan 

zaman yang 

berpegang 

teguh pada 

satu kultur 

kedaerahan, 

dan 

mempunyai 

aturan-aturan 

dan norma-

norma yang 

kental 

Perkembang

annya setiap 

waktu untuk 

merefleksika

n lingkungan, 

budaya dan 

sejarah dari 

daerah 

dimana 

arsitektur 

tersebut 

berada. 

Transformasi 

dari situasi 

kultur 

homogen ke 

situasi yang 

Arsitektur yang 

bertujuan 

melestarikan 

unsur-unsur 

lokal yang telah 

terbentuk secara 

empiris oleh 

tradisi turun 

menurun dari  

suatu daerah dan 

mengembangka

nnya menjadi 

sesuatu  yang 

modern. Dan 

merupakan 

kelanjutan dari 

arsitektur 
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lebih 

heterogen 

vernakular 

Ide Desain Lebih 

mementingka

n bentuk 

fasat, 

ornamen 

menjadi 

sesuatu 

kewajiban. 

Menjadikan 

ornamen 

sebagai 

pelengkap, 

masih memili 

unsur budaya 

dan dapat 

melayani 

aktifitas 

masyarakat 

didalam 

Desain lebih 

modern. 

Sumber: Sonny Susanto, Joko Triyono, Yulianto Sumalyo, diakses 23/09/16 

2.30 AM  

2.2.5 Studi Banding 

a. Iman Seniman Resort  

b. Danau Dariza Hotel dan Resort 

c. Kampung Sumber Alam Resort 

2.2.6 Gambaran Lokasi 

A. Keadaan Fisik Daerah 

 Wilayah Geografis 

Kabupaten Tanah Datar mempunyai luas wilayah sebesar 1.336 

Km
2
 atau sekitar 133.600 Ha yang terletak ditengah-tengah provinsi 

Sumatera Barat, yaitu pada posisi 00
o
17’ LS – 00

o
39’ LS dan 100

o
19’ BT – 

100
o
51’ BT yang terdiri dari 14 Kecamatan dengan ketinggian rata-rata 400 

sampai 1000 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Tanah Datar 

merupakan salah satu dari 19 Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat dengan 

ibu kotanya Batusangkar yang mempunyai batas-batas wilayah sebagai 

berikut,  

Utara : Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota 

Selatan : Kabupaten Solok dan Kota Sawah lunto 

Timur : Kabupaten Sijunjuang 

Barat  : Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang Panjang 

 Wilayah Topografi 

Secara utuh, topografi Kabupaten Tanah Datar yang mempunyai 

luas wilayah sebesar 1.336,00 Km
2 

atau sekitar 133.600 Ha ini dibedakan 

menjadi 4 wilayah, yakni sebagai berikut: 

a. Wilayah datar dengan kemiringan 0 – 3 % seluas 6.189 Ha (4,6%) dari 

luas wilayah Kabupaten Tanah Datar 

b. Wilayah berombak dengan kemiringan 3 – 8 % seluas 3.560 Ha (2,7%) 

dari luas wilayah Kabupaten Tanah Datar 
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c. Wilayah bergelombang dengan kemiringan 8 – 15 % seluas 43.492 Ha 

(32,9%) dari luas wilayah Kabupaten Tanah Datar 

d. Wilayah berbukit dengan kemiringan lebih dari 15 % seluas 79.895 Ha 

(59,7%) 

 Curah Hujan dan Iklim 

Secara umum, Kabupaten Tanah Datar memiliki iklim sedang 

dan memiliki temperatur antara 12 – 25 
o
C, serta curah hujan dengan 

rata-rata sekitar ±2445 mm per tahun. Curah hujan yang cukup tinggi ini 

dapat menyebabkan ketersediaan air yang cukup sehingga bisa 

memungkinkan usaha perikanan dan pertanian yang luas. 

B. KEADAAN FISIK DAERAH 

a. Tinjauan Tentang Pariwisata Tanah Datar 

 

Peta Wisata Tanah Datar 

Sumber: diakses 02/10/16 0.31 AM 

dan diunggah dari 

tanahdatar.go.id 

 

Site Terpilih 

Sumber: Dinas Tata Kota 

Kabupaten Tanah Datar, 2016 

 

3. ANALISA PENDEKATAN DAN KONSEP PERANCANAAN DAN 

PERANCANGAN 

A. ANALISA KONSEP MAKRO 

1) Analisa Lahan  
Luas Lahan site yang dipilih adalah ± 5,9 hektar, lahan ini berada dikawasan 

yang ramai penduduk. Selain berada dijalan utama, lahan ini juga berada di selatan 

pasar Kecamatan Rambatan ini. batasan-batasan dari kecamatan ini adalah sebagai 

berikut: 

 Selatan : berbatasan dengan lahan kosong 

 Utara : berbatasan dengan lahan kosong 

 Barat : pertanian basah 

 Timur : danau singkarak 

B. ANALISA KONSEP MIKRO 

1) Analisa Ruang  
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A)  Menentukan Konsep Ruang  

Menentukan konsep ruangan bertujuan untuk memperoleh rincian 

tentang ruangan yang dibutuhkan pada sebuah bangunan hotel. Dasar 

pertimbangan dari sebuah pengonsepan ruangan pada bangunan hotel adalah 

sebagai berikut: 

 Klasifikasi Hotel 

 Pelaku Kegiatan 

 Jenis Kegiatan 

B) Perkiraan Jumlah Pengunjung 

 

 

TAHUN 

DANAU SINGKARAK 

WISNU WISMA

N 

JUMLA

H 

2013 4.108 174 4.277 

2014 14.932 358 15.290 

2015 16.421 610 17.031 

TOTAL 35.461 1.142 36.597 

 

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Datar, 2016 

a. Rata-rata wisatawan tiap tahun 

 

 
 

 

Jadi rata-rata pengunjunga wisatawan yang berkunjung ke danau 

singkarak dari tahun 2013-2015 adalah sebanyak 6377 wisatawan.  

b. Jumlah wisatawan 10 tahun yang akah datang (2025) 

Dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 
Jadi jumlah wisatawan yang berkunjung ke Danau Singkarak 

pada tahun 2025 diperkirakan sebanyak 80.801 wisatwan. 

c. Perhitungan Jumlah Kamar 

10 % x 80.801 = 8.080, 1 digenapkan menjadi 8080 wisatawan 

Dari jumlah tersebut maka jumlah kamar yang dibutuhkan ditentukan 

dengan rumus berikut ini: 

 
Keterangan:  

K = Jumlah Kamar yang diprediksikan 

P = Proyeksi jumlah wisatawan pada tahun n  

L = Lama menginap  

6 = Room occupancy rates 
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0% 

1,

75 

= Indeks jumlah per-kamar 

3

65 

= Jumlah hari dalam setahun 

Rumus ini dikutip dari Fransiska, 2015 

 
Maka jumlah kamar pada hotel yang akan direncanakan ini 

adalah 42 kamar. Kamar yang berjumlah 42 ini masuk kedalam 

klasifikasi hotel bintang 3 (tiga) dengan jumlah kamar 30 kamar 

dengan 2 kamar suites. 

d. Pembagian Jumlah Kamar 

 Jenis cottage family  

 Jenis cottaage suite  

 Jenis cottage supperior  

Jumlah dari perhitungan diatas adalah 42 kamar jika kamar 

terisi penuh maka jumlah pengunjung pada Resort Hotel ini adalah 164 

orang 

e. Kebutuhan Ruang 

Kegiatan utama dari sebuah resort hotel adalah memberikan 

pelayanan jasa akomodasi wisata serta menyediakan fasilitas-fasilitas 

dengan standar hotel bintang 3 (***). Sehingga pembagian zona diikuti 

dengan kategori pelaku meliputi hunian, area pengunjung, area 

pengelola dan servis. 

f. Pola Hubungan Ruang 

Pola hubungan ruang meliputi  

 Pola hubungan Penginapan 

 Pola hubungan ruang fasilitas  

 Pola hubungan ruang pengelola  

 Pola hubungan ruang servis 

g. Pola Besaran Ruang 

Tujuan dari perhitungan besaran ruang adalah untuk mendapatkan 

besaran ruangan yang sesuai dengan kebutuhan. 

2) Analisa Konsep Matahari 

Analisa konsep matahari menentukan orientasi suatu bangunan. Setelah 

melakukan analisis matahari akan didapatkannya area mana yang mendapatkan 

intesitas matahari yang paling banyak dan sebaliknya. 
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Sumber: Analisa Penulis, 2016 

 

3)  Analisa Konsep Vegetasi 

Pemilihan vegetasi sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan. Konsep vegetasi 

pada perancangan ini adalah sebagai berikut: 

 Tanaman Hias digunakan untuk keindahan lingkungan, tidak hanya itu 

tanaman hias dijadikan sebagai pengarah jalan  

 Tanaman peneduh sebagai tanaman peneduh. Tanaman peneduh yang 

dipilih pada perancangan ini adalah pohn pinus. 

 Tanaman penutup tanah berfungsi untuk menutupi tanah supaya 

memberikan keindahan, agar berkesan hijau dan sejuk.  

 

 

 

 

 

 

Sumber: Analisa Penulis, 2016 

 

4) Analisa Konsep Pencapaian 
Analisa konsep pencapaian bertujuan untuk mengetahui jalan masuk bagi 

pengunjung agar tidak mengganggu arah pergerakan lalu lintas, dan juga untuk 

menghindari kemacetan sehingga mempermudah alur pengunjung untuk masuk. 

 

 
Sumber: Analisa Penulis, 2016 

5) Analisa Konsep Zonafikasi 
Tujuan dari analisa zonafikasi adalah untuk mengetahui kebutuhan ruang antar 

zona, sehingga perletakkan zona dapat di tentukan berdasarkan karakter dari kegiatan 

yang dilakukan agar mendapatkan arah alur yang sesuai. Dengan pembagian zonanya  

 Zona privat digunakan untuk kawasan cottage 

 Zona semi publik untuk area pelayanan, perawatan bangunan ataupun 

service 

 Zona publik untuk kawasan penunjang 
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Sumber: Analisa Penulis, 2016 

6) Analisa dan Konsep Tampilan Arsitektur 
Bangunan yang akan dirancang akan berkonsep seperti rumah tradisional 

Minangkabau, yaitu rumah bergonjong sehingga bangunan yang akan dirancang 

memiliki keserasi dengan rumah atau bangunan-bangunan yang ada di kawasan 

tersebut.  

 
Sumber: Analisa Penulis, 2016 

7) Analisa dan Konsep Struktur 
a. Sub struktur 

Sub struktur adalah struktur yang berada dibawah tanah. Struktur yang digunakan 

pada perancangan ini adalah struktur footplate. 

b. Upper Struktur  

Upper struktur adalah struktur yang berada diatas tanah yang berfungsi sebagai 

penyangga beban bangunan yang diteruskan ke pondasi. Upperstruktur yang 

digunakan adalah beton bertulang sebagai struktur utama batu bata dan baja 

ringan untuk atap. 

8) Analisa dan Konsep Utilitas 
a. Jaringan Air Bersih  

Jaringan air bersih yang digunakan pada perancangan ini adlah air PDAM. 

Dengan pendistribusian down feed pumping system  yakni air yang berasal dari 

PDAM dipompa kemudian air tersebut ditampung di ground tank lalu dialirkan 

ke setiap bangunan. 

b. Jaringan Listrik  

Sumber tenaga listrik utama berasal dari PLN dengan generator set sebagai 

sumber dari listrik cadangan, yang menggunakan automatic switch system yang 

secara otomatis menyala ketika sumber utama terputus 

c. Sistem Komunikasi 

Sistem komunikasi yang dipakai pada bangunan ini adalah sistem telekomunikasi 

yang menggunakan jaringan telepon dan faksimili yang digunakan untuk 

kepentingan komunikasi pengelola. Jaringan yang digunakan tersebut berupa 

PABX.  

d. Jaringan Pembuangan Air Kotor 
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Sistem pembuangan air kotor dan satnitasi pada bangunan hotel ini ada 3 jenis 

yakni: 

 Air kotor dengan sabun: meliputi air sisa kamar mandi, air sisa cuci, air 

ini akan dibuang menuju sumur resapan 

 Air kotor yang berasal dari dapur: misalnya air sisa memasak, air jenis 

inni sebelum dibuang ditampung dulu di bak kontrol sebelum dialirkan 

ke sumur resapan. 

 Air kotor dari WC: air kotor dari WC akan dibuang langsung menuju 

septictank. 

e. Konsep Pencahayaan dan Penghawaan 

 Pencahayaan Buatan 

Dasar pertimbangan menggunakan pencahayaan buatan adalah untuk 

meningkatkan kualitas ruang. Pemakaian pencahayaan buatan pada ruang luar 

bangunan dimaksudkan untuk mempertegaas bentuk visual bangunan. 

 Pencahayaan Alami 

Dasar pertimbangan dari cahaya alami adalah untuk menghemat energi selain 

itu juga untuk kenyamanan indra penglihatan. Untuk pencahayaan alami ini 

menggunakan sistem pencahayaan matahari.  

 Penghawaan Alami  

Untuk mendapatkan penghawaan alami yang sehat dan nyaman dapat dilakukan 

dengan menggunakan sistem cross ventilation (ventilasi silang) dengan 

memberikan bukaan pada bangunan yang berlawanan untuk sirkulas udaranya. 

 Penghawaan Buatan 

Penghawaan buatan digunakan pada ruang-ruang yang tidak memungkinkan 

untuk menggunakan penghawaan alami, misalnya pada ruang hall hotel, ruang 

pertemuan, ataupun ruang lainnya. Alat yang digunakan untuk penghawaan 

buatan adalah AC central pada area publik dan pengelola, dan menggunakan 

exhaust fan yang digunakan pada toilet, dapur restoran dan pada ruang lainnya. 

f. Konsep Pencegahan kebakaran 

Merupakan suatu sistem yang bekerja untuk memadamkan api untuk mencegah 

bahaya kebakaran yang lebih besar. Berikut ini adalah beberapa alat yang akan 

dipakai: 

 Fire Extinguisher adalah jenis pemadam tabung yang berisi bahan CO2. 

 Hidrant selang panjang yang dihubungkan dengan pompa air yang mampu 

menyemprotkan air bertekanan tinggi. 

g. Konsep Penangkal Petir 

Sistem penangkal petir yang digunakan adalah sistem penangkal petir Faraday. 

Penangkal petir faraday adalah penangkal petir yang terbuat dari tembaga yang 

tingginya 30 cm dengan sambungan kabel tembaga sebagai penghantar ke 

buminya. Penangkal petir jenis ini merupakan sistem yang dipakai pada bangunan-

bangunan yang ada di Indonesia. 

h. Konsep Sistem Keamanan (CCTV) 
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CCTV merupakan kepanjangan dari (closed Circuit Television) adalah sebuah 

perangkat kamera video digital yang dihubungkan dengan suatu monitor yang 

berfungsi untuk memantau situasi atau kondisi pada suatu tempat atau suatu ruang. 

4. KESIMPULAN 

Hotel merupakan sarana penginapan yang dikelola secara komersial 

disediakan untuk seseorang atau kelompok yang ingin memperoleh pelayanan, 

penginapan serta makan dan minum. Hotel wisata Danau Singkarak merupakan jasa 

penginapan yang berkonsep Neo Vernakular. Neo vernakular adalah metode 

perancangan arsitektur asli dari masyarakat tradisonal yang didesain dengan material 

zaman sekarang. Dengan menerapkan arsitektur asli daerah setempat secara tidak 

langsung ikut melestarikan budaya itu sendiri walaupun sudah dipengaruhi oleh 

material terbaru yang terdapat pada zaman sekarang. 

Bangunan ini bersifat umum dan fleksibel karena dapat dinikmati oleh semua 

orang, karena bukan hanya menyediakan jasa penginapan namun juga menyediakan 

fasilitas penunjang yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas.  
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