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ABSTRAK 

 

Rahmawati, Ika. 2010. Hotel Resort Tari Topeng di Batu. Dosen pembimbing 

Pudji Wismantara, M.T. dan Nunik Junara, M.T. 

Kata kunci: Hotel Resort Tari Topeng, Metafora Kombinasi, Kota Batu  

 

Letak geografis kota Batu  merupakan potensi yang membawa keuntungan 
pada bidang  pariwisata khususnya bidang perhotelan. Hadirnya Hotel Resort di 
Batu  ini  didukung oleh potensi yang dimiliki Kota Batu  yaitu udara yang sejuk 
dan dingin dan terkenal dengan potensi alamnya sebagai kota penghasil apel. 
Bangunan hotel resort jumlahnya tidaklah sedikit, maka untuk menarik minat 
pengunjung datang ke hotel yang akan saya rancang adalah mengaplikasikan seni 
tari topeng kedalam bangunan  sebagai pencitraan nuansa yang berbeda dan unik. 
Pemilihan Seni Tari Topeng Malang sebagai daya pikat untuk hotel resort 
berdasarkan atas kekeyaan kesenian di daerah  Malang Raya, dan sebagai 
perwujudan pelestarian budaya. Sehingga kerjasama dalam bidang ekonomi dan 
pariwisata, budaya Malang dan Batu akan terjalin dengan baik. 

Metode kajian dari rancangan ini meliputi metode pengumpulan data 
dengan cara: survei lapangan secara langsung, studi literatur yang berkaitan 
dengan tema dan obyek rancangan, serta studi nilai-nilai yang terkandung dalam 
Seni Tari Topeng Malang. Untuk mendapatkan data-data mengenai obyek 
rancangan, dilakukan studi  banding melalui literatur tentang Hotel Resort serta 
studi obyek lainya secara langsung yang memiliki kesamaan fungsi. Sedangkan 
penerapan nilai-nilai/karakter/filosofi yang terkandung dalam Seni Tari Topeng, 
dilakukan dengan mengintegrasikannya dengan nilai-nilai Islam yang kemudian 
diwujudkan dalam kesatuan wujud arsitektural. 

Konsep perancangan yang dihasilkan mengandung nilai-nilai/ 
karakter/filosofi Tari Topeng  Malang yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. 
Prinsip tersebut antara lain: HabluminaAllah,Hablumnannas, Habluminala’lam. 
Semua nilai tersebut terintegrasi secara menyeluruh pada aspek rancangan Hotel 
Resort Tari Topeng Malang di Kota Batu. 
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ABSTRACT  

 

Rahmawati, Ika. 2010. Hotel Resort in Stone Mask Dance. Pudji Wismantara, 

M.T and  Nunik Junara,M.T 

  
Keywords: Mask Dance, Resort Hotel, Combined Metaphors, Islamis Values  
 
Batu geographical location is a potential to bring benefits to the field of tourism 
especially in Hotel. The presence of Batu Resort Hotel is supported by the 
potential of the Batu  city is the cool and cold air and is famous for its natural 
potential as a producer of apples. Building Hotel Resort in number not a few, so to 
attract visitors to come to the hotel which I will apply the design is the art of 
dance as an imaging mask into building a different and unique nuances. The 
selection of dance masks as allurements for resort hotels based on the richness of 
the arts in Greater Malang area, and as the embodiment of cultural preservation. 
So that cooperation in the fields of economy and tourism, culture and Batu 
Malang will be well maintained. 
  
Studies of this design method include methods of data collection by way of: direct 
field surveys, literature studies related to the theme and design objects, and study 
the values contained in Malang Mask Dance. To obtain data about the object of 
their design, conducted a comparative study through the literature on Resort Hotel 
and other objects of study directly with similar functions. While the application of 
the values / character / philosophy contained in the Mask Dance, performed by 
integrating it with Islamic values which then manifested in the form of 
architectural unity. 
 
Finally resulting design concepts that contain the values / character / philosophy 
Mask Dance are integrated with Islamic values. These principles include: the 
relationship with God, relationship with humans, the relationship with nature All 
values are thoroughly integrated in the design aspect of Malang Mask Dance 
Resort Hotel in  Batu. 
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 الملخص 
 
 

اتي رحمة ، إيكا. 2010. فندق ومنتجع في الرقص قناع الحجري. المشرفين بو رجل يسكنسن اسھم 
 الشركات ا&مريكية الكبرى تارا ، طن متري والتمتع جو نو ا$شخاص ، طن متري 
 كلمات البحث : فندق ومنتجع ، الرقص قناع ، الجمع بين ا&ستعارة وستون تاون 
 
 

باتو الموقع الجغرافي ھو القدرة على جلب المنافع للمجال السياحة وخاصة في قطاع الضيافة. ويؤيد وجود 
داو منتجع فندق من إمكانات بلدة ستون ھو الھواء البارد والبرد وتشتھر إمكاناتھا الطبيعية باعتبارھا منتجا 
من التفاح. بناء فندق ومنتجع في عدد غير قليل ، وذلك لجذب الزوار إلى أن يأتي إلى الفندق التي سوف 
تطبق على تصميم ھو فن الرقص وقناع التصوير في بناء ظ<ل مختلفة وفريدة من نوعھا. اختيار أقنعة 
الرقص باDغراء للفنادق والمنتجعات على أساس ثراء الفنون في منطقة ما&نج الكبرى ، وبوصفه تجسيدا 
للحفاظ على التراث الثقافي. ذلك أن التعاون في مجا&ت ا&قتصاد والسياحة والثقافة وما&نغ باتو سيكون 
 بحالة جيدة. 

دراسات لھذه الطريقة وتشمل تصميم طرق جمع البيانات عن طريق : المسوحات الميدانية المباشرة ، 
ودراسات ا$دب فيما يتعلق بالموضوع والكائنات التصميم ، ودراسة القيم الواردة في ما&نغ قناع الرقص. 
للحصول على بيانات حول موضوع تصميمھا وإجراء دراسة مقارنة من خ<ل ما كتب حول منتجع فندق 
وغيرھا من ا$شياء من الدراسة مباشرة مع وظائف مماثلة. في حين أن تطبيق القيم / حرف / فلسفة 
 الواردة في الرقص قناع ، قام بدمجه مع القيم اDس<مية التي تجلت بعد ذلك في شكل وحدة معمارية. 

مما أدى أخيرا مفاھيم التصميم التي تحتوي على القيم / حرف / فلسفة الرقص قناع تتكامل مع القيم 
اDس<مية. وتشمل ھذه المبادئ : الع<قة مع H ، والع<قة مع البشر ، والع<قة مع أعلم. ومتكامل شامل 
 لجميع القيم في جانب تصميم قناع ما&نغ فندق منتجع الرقص في بلدة باتو.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar belakang  

Perkembangan pariwisata khususnya perhotelan yang begitu pesat 

membawa dampak yang begitu besar dalam kancah dunia ekonomi, begitu juga 

bidang yang lainnya seperti teknologi, budaya,  sosial dan lain sebagainya. 

Kesemuanya itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kota Batu 

memiliki potensi sangat bagus di bidang pariwisata karena tata letak geografisnya 

dan potensi alam yang sangat indah serta didukung oleh kekayaan budaya yang 

cukup menarik.  

Letak geografis Kota Batu merupakan potensi yang membawa keuntungan 

pada bidang pariwisata khususnya bidang perhotelan. Berikut ini adalah faktor 

timbulnya hotel resort (Kurniasih, 2006). 

a) Kebutuhan manusia akan rekreasi  

Manusia pada umumnya cenderung membutuhkan rekreasi untuk dapat  

bersantai dan menghilangkan kejenuhan yang diakibatkan oleh aktivitas mereka. 

b) Kesehatan  

Gejala-gejala stress dapat timbul akibat pekerjaan yang melelahkan 

sehingga dapat mempengaruhi kesehatan tubuh manusia. Untuk dapat 

memulihkan kesehatan baik para pekerja maupun para manula membutuhkan 

kesegaran jiwa dan raga yang dapat diperoleh di tempat berhawa sejuk dan 

berpemandangan indah yang disertai dengan akomodasi penginapan sebagai 

sarana peristirahatan. 
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c) Keinginan menikmati potensi alam  

Keberadaan potensi alam yang indah dan sejuk sangat sulit didapatkan di 

daerah perkotaan yang penuh sesak dan polusi udara. Dengan demikian keinginan 

masyarakat perkotaan untuk menikmati potensi alam menjadi permasalahan, oleh 

sebab itu hotel resort menawarkan pemandangan alam yang indah dan sejuk 

sehingga dapat dinikmati oleh pengunjung ataupun pengguna hotel tersebut 

(Pendit, 1999). 

Keberadaan potensi alam yang indah dan sejuk ini sangat sulit didapatkan 

di daerah perkotaan yang penuh sesak dan polusi udara. Dengan demikian 

keinginan masyarakat perkotaan khususnya disekitar Kota Malang dan Kota Batu, 

akan terjawab pada hotel resort di Kota Batu. Hadirnya hotel resort di Kota Batu 

ini  didukung oleh potensi yang dimiliki Kota Batu  yaitu udara yang sejuk dan 

dingin dan terkenal dengan potensi alamnya sebagai kota penghasil apel. 

Dari segi geografis Kota Batu diuntungkan dengan keindahan alam daerah 

sekitarnya dengan agrowisata Kota Batu, pemandian Selekta, Songgoriti, Payung, 

dan Sengkaling yang terletak di Dau atau situs-situs purbakala di Singosari. 

Banyaknya tempat pariwisata dan peninggalan budaya serta udara yang sejuk 

merupakan faktor pendukung bagi para wisatawan asing dan lokal  betah 

bekunjung lama-lama di Kota Batu (Profil Kabupaten/kota hal 2). 

Semua itu merupakan wujud dari penciptaan Tuhan yang diciptakan hanya 

untuk mahluk ciptaan-Nya, dengan tujuan agar mereka (mahluk ciptaan-Nya) agar 
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selalu ingat kepada sang pencipta (Allah) yang menjadikan Kota Malang sejuk 

dan memiliki potensi alam yang indah, dalam Al-Qur’an dijelaskan: 

 

Q.S Al-Anbiya’:16 disebutkan 

“Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada diantara 
keduanya dengan bermain-main.” 

 
Surat Al-Anbiya menerangkan bahwa Allah menciptakan Langit dan Bumi 

dan apa yang ada diantara keduanya itu adalah dengan maksud dan tujuan yang 

mengandung hikmat kepada mahluk ciptaan-Nya. Hotel resort ini diharapkan 

sebagai saran selalu ingat pada Allah karena kebesaran-Nya dalam menciptakan 

alam beserta isinya yang sangat bermanfaat bagi mahluk didalamnya. 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1  Peta Lokasi 
(Sumber: Laporan Rencana penyusunan RTRW Kota Batu, 2003) 

     
Dengan potensi alam yang dimiliki Kota Batu  serta budaya yang dimiliki 

Kota Malang, semua itu tidak terlepas dari kebesaran Allah yang tiada duanya di 

BWK II 

Kecamatan Junrejo kota Batu 

berada pada wilayah BWK II 

yang akan menglami 

pengembangan sebagai pusat 

pelayanan 
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dunia ini dan sebagai khalifah- khalifah yang diciptakan di bumi wajib bersyukur 

dan wajib menjaga serta melestarikannya.  

 

Seperti firman Allah dalam Q.s Faathir: 12 

“Dan tiada sama (anatara) dua laut;  yang ini tawar,segar,sedap diminum 
dan yang lain asin lagi pahit,dan masing-masing laut kamu dapat memakan daging 
yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu 
memakainya,dan masing-masing kamu lihat kapal- kapal berlayar membelah laut 
supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur.” 

 
Bangunan hotel resort jumlahnya tidaklah sedikit, maka untuk menarik 

minat pengunjung datang ke hotel yang akan saya rancang adalah 

mengaplikasikan Seni Tari Topeng Malang kedalam bangunan sebagai pencitraan 

nuansa yang berbeda dan unik. Pemilihan Seni Tari Topeng Malang sebagai daya 

pikat untuk hotel resort berdasarkan atas kekayaan kesenian Kota Malang, dan 

sebagai perwujudan pelestarian budaya. Sehingga kerjasama dalam bidang 

ekonomi dan pariwisata, budaya Malang dan  Kota Batu akan terjalin dengan 

baik. Tari Topeng Malang adalah kesenian Kota Malang yang terkenal dan tetap 

eksis sampai saat ini yang semakin hari terkikis oleh kesenian modern. Gaya 

kesenian ini adalah wujud pertemuan gaya kesenian Jawa Tengahan (Solo, 

Yogya), Jawa Timur-Selatan (Ponorogo, Tulungagung, Blitar) dan gaya kesenian 

Blambangan (Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, dan Banyuwangi). Dengan 

potensi Seni Tari Topeng Malang dan kreatifitas masyarakat dalam pembuatan 

topeng untuk pagelaran Tari Topeng Malang maka diperlukan sebuah sarana 

untuk mengangkat Seni Tari Topeng Malang. Hotel resort ini juga akan 

menyuguhkan sebuah pagelaran seni khas Malangan Tari Topeng, dimana 
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pengunjung bisa belajar bagaimana membuat topeng dan berlatih tarian topeng. 

Di hotel resort seni ini pengunjung bisa bermain drama Tari Topeng Malang 

dengan hasil topeng yang dibuatnya. Pengunjung tidak hanya bisa menonton Tari 

Topeng Malang namun juga secara langsung dapat berpartisipasi dan 

berkreatifitas langsung didalamnya. 

Dalam gerakan-gerakan Tari Topeng Malang terkandung filosofi nilai 

yang luhur untuk mengingatkan manusia kepada sang pencipta, sesama manusia 

dan alam. Keluhurun nilai yang di sampaikan tidak bertolak belakang dengan 

kaidah islam yang menghantarkan manusia menjadi insan khamil. 

Diharapakan dengan adanya hotel resort dengan Seni Tari Topeng Malang 

yang menerapkan kaidah-kaidah/nilai-nilai islam ini memiliki kekhasan tersendiri 

yang memenuhi semua aspek pendukungnya yaitu: ekonomi, pariwisata, edukasi 

dan budaya. Karena itu, hasil rancangan diharapkan dapat memberikan suatu 

wawasan dan peringatan agar selalu ingat kepada Allah Swt. Belajar, berwisata, 

beribadah menjadi satu paket kesatuan yang utuh dan bermanfaat bagi jasmani 

dan rohani. 

1.1.1 Alasan Pemilihan Tema 

Tema yang diambil untuk hotel resort dengan Seni Tari Topeng Malang 

ini adalah Metafora. Pendekatan Metafora diharapkan dapat mempermudah 

penerapan konsep yang mengambil nilai-nilai dalam Seni Tari Topeng Malang. 

Dalam pendekatan tema Metafora diharapkan pengunjung dapat melihat 

penyampaian sebuah pesan dari nilai-nilai Tari Topeng Malang dan penerapan 
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konsep yang mengambil dari karakter/filosofi dalam Seni Tari Topeng Malang 

yang dapat diaplikasikan dalam keseluruhan hasil rancangan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1.   Bagaimana merancang Hotel Resort Tari Topeng Malang di Kawasan Kota 

Batu  dengan tema Metafora? 

2. Bagaimana mewujudkan tema dan penerapan nilai-nilai Seni Tari Topeng 

Malang sebagai  konsep dalam perancangan Hotel Resort Tari Topeng Malang 

di Kota Batu yang tidak terlepas dengan nilai keislaman? 

 

1.3 Tujuan dan  Manfaat 

1.3.1 Tujuan 

1. Merancang sebuah hotel resort yang memenuhi tema Metafora 

2. Menampilkan bentuk tatanan massa dan fasad bangunan Hotel Resort Tari 

Topeng Malang di Kota Batu dengan menerapkan tema Metafora yang 

merupakan konsep dalam rancangan hotel resort ini yang tentunya tidak 

terlepas dari nilai islam dalam perancangan nantinya. 

1.3.2 Manfaat 

2. Menghadirkan rancangan arsitektural yang berkualitas menurut kaida-kaidah 

keislaman dan berkarakter namun juga sesuai dengan kenyamanan dan 

kepuasan pengunjung Hotel Resort Tari Topeng Malang di Kota Batu. 
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3. Seni Tari Topeng Malang yang diwadahi untuk dilestarikan hotel tersebut 

mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Batu dan khususnya di 

Hotel Resort Tari Topeng Malang di Kota Batu. 

4. Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar dan pemerintah karena 

membuka lapangan pekerjaan baru. 

5. Meningkatkan mutu daerah, kualitas pariwisata, ikon budaya karena 

dibangunnya hotel resort ini. 

6. Terjalinnya kerjasama dalam bidang ekonomi, pariwisata dan budaya antara 

Kota Batu dan Malang. 

7. Memacu masyarakat untuk dapat meningkatkan potensi alam yang ada. Juga 

memacu masyarakat maupun pengujung agar senantiasa mengingat Allah 

dengan tanda-tandanya sehingga menjadikan hotel resort ini sebagai sarana 

peristirahatan, sarana belajar dan saran bertafakkur pada Allah Swt. 

 

1.4 Batasan 

Adanya batasan dalam pembahasan ini bertujuan agar pembahasan tidak 

melebar jauh dan tetap fokus. Pembatasan pembahasan meliputi: 

1. Perancangan Hotel Resort Tari Topeng Malang di Kota Batu yang merupakan 

seni khas Malang Raya. 

2. Tema metafora kombinasi sehingga bentuk, tatanan massa, fasad dan sirkulasi 

pada perancangan hotel resort sesuai dengan penerapan konsep atau nilai-nilai 

Tari Topeng Malang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Obyek Rancangan 

2.1.1. Definisi Hotel 

Secara harfiah, kata Hotel dulunya berasal dari kata HOSPITIUM (bahasa 

Latin), artinya ruang tamu. Dalam jangka waktu lama kata hospitium mengalami 

proses perubahan pengertian dan untuk membedakan antara Guest House dengan 

Mansion House (rumah besar) yang berkembang pada saat itu, maka rumah-rumah 

besar disebut dengan HOSTEL (Kodyat. 1984). 

Rumah-rumah besar atau hostel ini disewakan kepada masyarakat umum 

untuk menginap dan beristirahat sementara waktu, yang selama menginap para 

penginap dikoordinir oleh seorang host, dan semua tamu-tamu yang (selama) 

menginap harus tunduk kepada peraturan yang dibuat atau ditentukan oleh host 

(HOST HOTEL). 

Sesuai dengan perkembangan dan tuntutan orang-orang yang inslin 

mendapatkan kepuasan, tidak suka dengan aturan atau peraturan yang terlalu 

banyak sebagaimana dalam hostel, dan kata hostel lambat laun mengalami 

perubahan. Huruf "s" pada kata hostel tersebut menghilang atau dihilangkan 

orang, sehingga kemudian kata hostel berubah menjadi hotel (Kodyat. 1984). 

Hotel merupakan satu jenis akomodasi. Sedangkan akomodasi adalah salah 

suatu tempat atau fasilitas berupa kamar dimana pengunjung dapat tidur atau 

menginap. Akomodasi merupakan main tourism super structure, yang artinya 
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kehidupan usaha akomodasi tergantung pada banyaknya pengunjung yang datang. 

Akomodasi mutlak diperlukan wisatawan yang melakukan perjalanan lebih dari 24 

jam agar dapat beristirahat, mandi atau tinggal sementara selama berada di daerah 

kunjungannya. Akomodasi dalam arti luas tidak hanya sekedar untuk menginap 

tetapi telah berkembang sebagai suatu tempat beristirahat, menginap sementara 

selama perjalanan. Juga untuk mendapatkan makanan, minuman dan terpenuhi 

kebutuhan lainnya (Dimyati, 1989). 

Bangunan publik ini sudah disebut-sebut sejak akhir abad ke-17. Maknanya 

kira-kira, "tempat penampungan buat pendatang" atau bisa juga "bangunan 

penyedia pondokan dan makanan untuk umum". Jadi, pada mulanya hotel memang 

diciptakan untuk meladeni masyarakat. Tidak aneh kalau di Inggris dan Amerika, 

yang namanya pegawai hotel dulunya mirip pegawai negeri alias abdi masyarakat. 

Tapi, seiring perkembangan zaman dan bertambahnya pemakai jasa, layanan inap-

makan ini mulai meninggalkan misi sosialnya. Tamupun dipungut bayaran. 

Sementara bangunan dan kamar-kamarnya mulai ditata sedemikian rupa agar 

membuat tamu betah. Meskipun demikian, bertahun-tahun standar layanan hotel 

tidak banyak berubah. Sampai pada tahun 1793, saat City Hotel dibangun di cikal 

bakal wilayah Kota New York. City Hotel itulah pelopor pembangunan 

penginapan gaya baru yang lebih fashionable. Sebab, dasar pembangunannya tidak 

hanya mementingkan letak yang strategis tapi juga pemikiran bahwa hotel juga 

tempat istirahat yang mumpuni. Jadi, tidak ada salahnya didirikan di pinggir kota. 

Setelah itu, muncul hotel-hotel legendaris seperti Tremont House (Boston, 

1829) yang selama puluhan tahun dianggap sebagai salah satu tempat paling top di 
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Amerika Serikat (AS). Tremont bersaing ketat dengan Astor House, yang 

dibangun di New York, 1836. Saat itu, hotel modern identik dengan 

perkembangan lalu lintas dan tempat beristirahat. Saat pembangunan jaringan 

kereta api sedang gencar-gencarnya, hampir di tiap perhentian (stasiun) ada hotel. 

Menurut beberapa sumber yang berbeda Hotel didefinisikan sebagai 

berikut : Menurut Dirjen Pariwisata - Depparpostel: Hotel adalah suatu jenis 

akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan, untuk 

menyediakan jasa penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya bagi umum, 

yang dikelola secara komersial. Sedangkan dalam Surat Keputusan Menteri 

Perhubungan R.I No. PM 10/PW - 301 /Phb. 77, tanggal 12 Desember 1977, Hotel 

adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi 

setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan, berikut makan dan minum. 

Menurut Webster, Hotel adalah suatu bangunan atau suatu lembaga yang 

menyediakan kamar untuk menginap, makan dan minum serta pelayanan lainnya 

untuk umum (Webster, 1995). 

Hotel juga bisa dikatakan juga sebagai suatu bidang usaha yang 

menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara 

khusus, untuk setiap orang yang menginap, makan, memperoleh pelayanan dan 

menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Dalam hal ini merupakan 

bentuk usaha yang mempunyai prospek yang bagus dalam bisnis properti terutama 

pada hotel-hotel yang berbintang. Kelas hotel ditentukan oleh Dinas Pariwisata 

Daerah (Diparda). 
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Menurut Undang-undang Hotel adalah: 

Suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial disediakan bagi 

setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan berikut makanan dan 

minuman. (SK Menteri Perhubungan No. PM/ 16/PW301 /PHB 77 tanggal 22 

Desember 1977 pada bab I pasal 7 ayat). 

2.1.2  Organisasi ruang hotel 

 

 

Diagram 2.1 Diagram organisasi ruong poda hotel 

Sumber: Rutes, W. Ft Pener, r, 1992 

 

 

 

Diagram 2.1 Organisasi Ruang 
(Sumber: Rutes, W. & Penner, R, 1992) 

                   

Berdasarkan persyaratan fungsionalnya, bangunan hotel dapat dibagi 

menjadi beberapa zona dengan karakter dan tuntunan stuktural yang berbeda 

sebagai berikut (Rutes, W. Et Penner, R, 1992): 

1. Area publik (misalnya ruang pertemuan, ruang konferensi, dan lain-lain) 

memiliki tuntunan sebagai berikut: 
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• Menggunakan stuktur berbentang lebar, ruang terbuka, dan langit-langit yang 

tinggi untuk memberikan keluasan pengaturan layout dalam ruang karena area 

ini biasanya berkapasitas besar dan dituntut untuk mempunyai fleksibilitas 

pengaturan layout ruang yang tinggi. 

• Interior ruang yang bersifat fleksibel, dirancang khusus sesuai image hotel 

yang ingin ditonjolkan. 

• Berada pada atau dekat level jalan untuk kemudahan pencapaian, control dan 

penyelamatan. Area publik seringkalin merupakan salah satu area dengan 

intensitas kegiatan yang tinggi dan biasanya mempunyai kapasitas besar. 

Pengguna area ini bukan selalu tamu yang menginap hotel tersebut sehingga 

akses dari luar bangunan perlu dirancang untuk mendapat kemudahan, yaitu 

mudah dikenali dan mudah dicapai. 

2. Ruang-ruang tamu 

Selain area publik yang dirancang untuk mewadahi event-event insidentil, 

pada sebuah hotel juga perlu disediakan ruang tamu yangbdapat difungsikan untuk 

menemui tamu hotel. Karakter ruang ini adalah sebagai berikut: 

• Ruang-ruang kecil, dapat dirancang dengan privatisasi tinggi maupun rendah, 

dengan rancangan modular (berulang). 

• Penempatan ruang-ruang dikelompokan di sekitar saluran-saluran layanan. 

• Pemanfaatan dinding luar maksimal untuk cahaya alami dan view. 

3. Area layanan adalah area yang diakses oleh staff hotel yang difungsikan untuk 

menyiapkan layanan bagi tamu hotel. Area ini mempunyai karakter sebagai 

berikut: 
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• Perletakannya dirancang untuk memudahkan pencapaian keseluruh bagian 

hotel sehingga layanan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. 

• Jalur sirkulasi pada beberapa bagian perlu disediakan khusus, dibedakan 

dengan jalur sirkulasi tamu. 

• Lazimnya area ini ditempatkan pada level basement atau atap agar tidak 

mengurangi area sewa terlalu banyak. 

Menurut Time Server Standart, ruang-ruang dalam hotel dibagi menjadi 

dua ketompok, yaitu bagian depan (front of the house) dan bagian belakang back 

of house) yang dipengturan fungsinya adalah sebagai berikut: 

1. Back of house, biasanya diisi berbagai fasilitas sebagai berikut: 

• Fasilitas laundry 

Luasan ruang laundry tergantung darin aktifitas yang ada didalamnya. 

Untuk hotel berbintang, laundry berukuran cukup luas dan berfungsi sebagai 

tempat mencuci, mengeringkan, setrika, dan mesin proses yang digunakan untuk 

melayani tamu dan juga karyawan (Rutes, W. Et Penner, 1992). , 

• Housekeeping Department 

Ruang ini mempunyai beberapa fungsi yang meliputi ruang kepala 

department dan ruang asisten. Selain juga dibuat gudang untuk menyimpan 

peralatan housekeeper dan tempat khusus untuk menjahit kain sprei, sarung 

bantal, dan gorden yang dipersiapkan untuk petayanan kamar tamu hotel (Marlina, 

Edy. 2008: 42). 
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• Servis makanan dan sayuran 

Aktifitas ini tidak terlalu membutuhkan ruang yang luas karena makanan 

dan sayuran tersebut selalu berjalan dan tidak bertahan lama di tempat tersebut. 

Untuk penyimpanan minuman seperti susu dilakukan dilemari es khusus yang 

terpisah dari sayuran, ikan, dan daging. Apabila terdapat perbedaan ketinggian 

lantai pada bagian ini, dipertukan ramp yang akan memudahkan pembersihan 

dengan air dam memudahkan pergerakan bahan makanan dengan kereta dorong 

atau meja doron (Marlina, Endy. 2008: 43). 

• Ruang Mekanikal 

Ruang ini berisi peralatan heating dan cooling yang berupa tangki dan 

pompa untuk menjaga sistem operasi mekanikal secara keseluruhan (Marlina, 

Endy. 2008: 43). 

2. Front of the house, berisi ruang-ruang berikut: 

• Ruang regristrasi tamu26 

• Servis  penyimpanan kunci 

• Kasir 

• Ruang Administrasi 

• Lobby 

Lobby adalah salah satu ruangan wajib yang terdapat pada sebuah hotel dan 

bersifat publik. Lobby merupakan bagian penting dari sebuah hotel yang harus 

diperhatikan tatanan serta estetikanya, sebab lobby merupakan ruangan dimana 

pengunjung pertama kali datang ke hotel tersebut akan singgah di lobby dan 

pengunjung akan memberi penilaian terhadap kuantitas hotel tersebut berdasarkan 
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bagaimana lobbynya. Kesan pertama dari sebuah hotel muncul ketika melewati 

lobby, yaitu ruang pertama yang dilewati. Dengan kata lain, lobby merupakan 

point of interest atau vocal point pada suatu hotel. Maka dari itu, di lobby inilah 

tema desain dari sebuh hotel harus benar-benar muncul dan mampu 

mengekspresikan ruang dengan baik. 

Pada Hotel lobby didesain dengan baik dan memiliki furniture yang sangat 

indah dan memiliki desain lighting buatan yang sangat indah pula. Hat ini 

menunjukkan bahwa betapa pentingnya keberadaan ruang lobby yang tidak hanya 

memiliki fungsi untuk ruang tunggu dan sebagai tempat bersosialisasi, tetapi juga 

sebagai image yang mewakili seluruh bagian desain hotel tersebut. 

Jalur sirkulasi pada lobby biasanya dibuat lurus dan memiliki area yang 

cukup luas sehingga pengunjung yang datang tidak bingung dan dapat tangsung 

mengarah pada vocal point yang biasanya berupa meja check in. 

• Fasilitas transportasi vertical mekanik (elevator) 

• Guest Rooms  

2.1.3 Definisi resort 

Definisi resort adalah suatu perubahan tempat tinggal untuk sementara bagi 

seseorang di luar tempat tinggalnya dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan 

kesegaran jiwa dan raga serta hasrat ingin mengetahui sesuatu. Dapat juga 

dikaitkan dengan kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan olahraga, 

kesehatan, konvensi, keagamaan serta keperluan usaha lainnya (Dinas Pariwisata 

Tanah Air Indonesia, 1988:13). 
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Banyak definisi resort dari para ahli diantaranya: 

1. Resort adalah tempat peristirahatan di musim panas, di tepi pantai di 

pegunungan yang banyak dikunjungi (Echols, 1987). 

2. Resort adalah tempat wisata atau rekreasi yang sering dikunjungi orang 

dimana pengunjung datang untuk menikmati potensi alamnya (Hornby, 1974). 

3. Resort (a) adalah sebuah tempat menginap yang mempunyai fasilitas khusus, 

untuk kegiatan bersantai dan berolah raga seperti tennis, golf, spa, tracking, 

dan jogging, bagian concierge berpengalaman dan mengetahui betul 

tingkungan resort, bila ada tamu yang mau hitch-hiking berkeliling sambil 

menikmati keindahan alam sekitar resort ini. 

Resort (b) adalah sebuah kawasan yang terencana dan tidak hanya sekedar 

untuk menginap tetapi juga untuk istirahat dan rekreasi. Dapat di simpulkan 

bahwa resort "merupakan tempat dimana orang berwisata dengan menikmati 

fasilitas serta keindahan alam yang tersedia". 

Resort (c) adalah sebuah tempat menginap dimana mempunyai fasilitas 

khusus untuk kegiatan bersantai dan berolah raga seperti tennis, golf, spa, 

tracking dan jogging, bagian concierge berpengalaman dan mengetahui betul 

lingkungan resort, bila ada tamu yang mau hitch-hiking berkeliling sambil 

menikmati keindahan alam sekitar resort ini. Resort sebaiknya mempunyai 

lahan yang ada kaitannya dengan obyek wisata, oleh sebab itu sebuah hotel 

resort berada pada perbukitan, pegunungan, lembah, pulung kecil dan juga 

pinggiran pantai (Pendit, 1999). 
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4. Resort adalah tempat peristirahatan di musim panas, di tepi pantai di 

pegunungan yang banyak dikunjungi (John M. Echols, 1987). 

5. Resort adalah tempat wisata atau rekreasi yang sering dikunjungi orang 

dimana pengunjung datang untuk menikmati potensi alamnya (A.S. Hornby, 

1974). 

6. Resort adalah sebuah kawasan yang terencana yang tidak hanya sekedar untuk 

menginap tetapi juga untuk istirahat dan rekreasi (Chuck Y. Gee, 1988). 

Hotel resort didefinisfkan sebagai hotel yang terletak di kawasan wisata, 

dimana sebagian pengunjung yang menginap tidak melakukan kegiatan usaha. 

Umumnya terletak cukup jauh dari pusat kota sekaligus difungsikan sebagai 

tempat peristirahatan. 

Menurut Eirenetarru (1988), Hotel resort adalah suatu bentuk akomodasi di 

daerah peristirahatan yang menampung wisatawan pesiar dengan tujuan berekreasi  

berlibur di daerah. Kecenderungan yang dituntut adalah: 

• Penyediaan macam rekreasi di luar dalam bangunan yang sesuai dengan 

kondisi dan potensi daerah pariwisatanya dan tujuan kedatangannya. 

• Ketentuan setiap fasilitas yang disediakan ternasuk dalam tarif hotel kecuali  

hal-hal khusus. 

• Sifat operasi, pelayanan, dan pengawasan dalam ruang lingkup bangunan dan 

site dengan tata cara yang tidak resmi atau formal. 

• Kontuinitas obyek pariwisata, pencapaian obyek-obyek rekreasi atau 

pariwisata sekitarnya mudah dan dekat. 
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• Menjamin faktor keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan kesehatan serta 

privacy yang tinggi. 

Sebuah hotel resort sebaiknya mempunyai lahan yang ada kaitannya 

dengan obyek wisata, oleh sebab itu sebuah hotel resort berada pada perbukitan, 

pegunungan, lembah, pulung kecil dan juga pinggiran pantai. 

2.1.3.1. Faktor Penyebab Timbulnya 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 : 

• Berkurangnya waktu untuk beristirahat 

Bagi masyarakat kota khususnya Kota Jakarta kesibukan mereka akan 

pekerjaan selalu menyita waktu mereka untuk dapat beristirahat dengan tenang 

dan nyaman. 

• Kebutuhan Manusia akan rekreasi 

Manusia pada umumnya cenderung membutuhkan rekreasi untuk dapat 

bersantai dan menghilangkan kejenuhan yang diakibatkan oleh aktivitas mereka. 

• Kesehatan 

Gejala-gejala stress dapat timbul akibat pekerjaan yang melelahkan 

sehingga dapat mempengaruhi kesehatan tubuh manusia. Untuk dapat memulihkan 

kesehatan baik para pekerja maupun para manula membutuhkan kesegaran jiwa 

dan raga yang dapat diperoleh di tempat berhawa sejuk dan berpemandangan 

indah yang disertai dengan akomodasi penginapan sebagai sarana peristirahatan. 
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• Keinginan Menikmati Potensi Alam 

Keberadaan potensi alam yang indah dan sejuk sangat sulit didapatkan di 

daerah perkotaan yang penuh sesak dan polusi udara. Dengan demikian keinginan 

masyarakat perkotaan untuk menikmati potensi alam menjadi permasalahan, oleh 

sebab itu hotel resort menawarkan pemandangan alam yang indah dan sejuk 

sehingga dapat dinikmati oleh pengunjung ataupun pengguna hotel tersebut (Bovy 

dan Lawson,1977). 

Secara umum fasilitas yang disediakan pada Hotel Resort terdiri dari 2 

kategori utama yaitu: 

• Fasilitas umum, yaitu penyediaan kebutuhan umum seperti akomodasi, 

pelayanan, hiburan, relaksasi. Semua tipe resort menyediakan fasilitas ini. 

• Fasilitas tambahan yang disediakan pada lokasi khusus dengan memanfaatkan 

kekayaan alam yang ada pada tapak dan sekitarnya untuk kegiatan rekreasi 

yang lebih spesifik dan dapat digambarkan kealamian resort (Marlina, Edny. 

2008: 63). 
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2.1.3.2. Hotel resort dapat dibedakan berdasarkan letak dan fasilitasnya: 

1. Sky Resort Hotel 

Terletak di pegunungan yang bersalju, biasanya dilengkapi fasilitas olah 

raga ski es (Marlina, Endy. 2008: 66). 

2. Sea side Beach Resort Hotel 

Terletak di daerah pantai dan biasanya menyediakan fasilitas olah raga air 

seperti: berperahu, menyelam, berselancar, ski air dll (Marlina, Edy. 2008: 64). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Rincon Beach Resort 
(Sumber: http://www.venere.com/hotels/anasco/rincon-beach-resort/)  

 
3. Mountain Resort Hotel 

Hotel resort ini terletak di pegunungan. Pemandangan daerah pegunungan 

yang indah merupakan kekuatan lokasi yang dimanfaatkan sebagai ciri rancangan 

Hotel Resort ini (Marlina, Endy. 2008: 66). 

 



21 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  Stoweflake Mountain Resort & Spa, Stowe 
(Sumber: www.skihills.comlr162/b2642 stoweflake mounta..) 

 

4. Marina Resort Hotel 

Terletak di kawasan marina (Pelabuhan laut). Oleh karena terletak di 

kawasan marina, rancangan resort ini memanfaatkan potensi utama kawasan 

tersebut sebagai perairan (Marlina, Endy. 2008: 65). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3  The Vacation Headquarters of the Missouri Ozarks 
(Sumber: www.tmrbuilshoals.net) 
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5. Health Resort and Spa 

Dibangun di daerah-daerah dengan potensi alam yang dimanfaatkan 

sebagai sarana penyehatan, misalnya melalui aktifitas spa (Marlina, Endy. 2008: 

67). 

6. Rural Resort and Country Hotels 

Dibangun di daerah-daerah perdesaan, jauh dari keramaian bisnis dan 

keramaian (Marlina, Endy. 2008: 68). 

7. Themed Resort  

Resort Hotel ini dirancang dengan tema tertentu, menawarkan atraksi 

spesial sebagai daya tariknya (Marlina, Endy 2008: 68). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4  All-Star Music Resort 
(Sumber: www.caile.com/.../lail-star-music-resort.htm) 

 

Hotel Resort di Kota Batu ini termasuk Themed Resort yang sesuai dengan 

pengertiannya menggunakan tema tertentu dan menawarkan atraksi tertentu 

sebagai daya tariknya. Hotel resort yang akan dirancang pada kawasan Kota Batu 

ini bertema Seni Tari Topeng Malang. Hotel resort ini juga akan menyuguhkan 

sebuah persembahan seni khas Malangan Tari Topeng, di hotel ini pengunjung 
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bisa betajar bagaimana pembuatan topeng dan Tarian Topeng Malang, pengunjung 

juga bisa berkreatifitas membuat topeng. Di hotel resort seni ini pengunjung bisa 

bermain drama Tari Topeng Malang dengan hasil topeng yang dibuatnya. Disini 

juga terdapat galeri tempat pelestarian sejarah seni Kota Malang Raya. 

Pengunjung tidak hanya bisa menonton Tari Topeng Malang namun bisa secara 

langsung ikut berkreatifitas dan berpartipasi didalamnya, hal inilah yang akan 

menjadi daya tarik sendiri bagi pengunjung hotel dan merupakan ciri khas yang 

tidak dimiliki hotel resort lainnya di Kota Batu. 

2.1.3.3. Berdasarkan periode pemakainya, Resort Hotel dapat dibagi menjadi: 

• Winter Resort Hotel, merupakan resort yang hanya dibuka pada musim 

dingin, biasanya karena potensi wisatanya hanya menonjol pada musim 

dingin, misalnya Resort Hotel di kawasan ski (Marlina, Endy 2008: 70). 

• Summer Resort Hotel, merupakan resort yang hanya di buka pada musim 

panas saja. Contoh resort ini adalah EL Sheikh Resort Hotel yang 

memanfaatkan iklim panas yang berlimpah dengan fasilitas kolam renang 

luar, ruangan dan area berjemur sebagai daya tarik pengunjung (Marlina, 

Endy 2008: 71). 
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Gambar 2.5  Hyatt Regency Lake Tahoe Resort 

(Sumber: www.ivseminars.netlLoke%20Tohoe%20summer%2020...) 
 

Hotel Resort didefinisikan sebagai hotel yang terletak di kawasan wisata, 

dimana sebagian pengunjung yang menginap tidak melakukan kegiatan usaha. 

umumnya tertetak cukup jauh dari pusat kota sekaligus difungsikan sebagai 

tempat peristirahatan. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hotel resort secara total 

menyediakan fasilitas untuk berlibur, rekreasi dan olahraga. Juga umumnya tidak 

bisa dipisahkan dari kegiatan menginap bagi pengunjung yang berlibur dan 

menginginkan perubahan dari kegiatan sehari-hari. 

2.1.4. Klasifikasi Hotel 

2.1.4.1 Jenis Hotel menurut kedatangan tamu 

• Business hotel adalah hotel yang dirancang untung mengakomodasi tamu 

yang bertujuan bisnis. 

• Pleasure hotel adatah hotel yang sebagian besar fasilitasnya ditujukan untuk 

memfasilitasi tamu yang bertujuan untuk rekreasi. 

• Country Hotel adalah hotel khusus bagi tamu antar negara. Layanan-layanan 

yang disediakan perlu mempertimbangkan fleksibilitas pengaturannya untuk 
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mewadahi tamu dengan berbagai latar belakang yang berbeda (Marlina, Endy. 

2008: 55). 

2.1.4.2 Jenis hotel menurut lamanya tamu menginap 

• Transit hotel adalah hotel dengan waktu inap tidak lama ( harian ). 

• Semiresidential hotel adalah hotel dengan rata-rata waktu menginap  

konsumen cukup  lama ( mingguan ). 

• Residential hotel adalah hotel dengan waktu kunjungan tammu yang 

tergolong lama (bulanan) (Marlina, Endy. 2008: 58 ). 

2.1.4.3 Jenis hotel menurut jumlah kamar 

• Small hotel yaitu hotel dengarr jumtah kamar yang kecil ( min. 25 kamar ). 

Hotel ini biasanya dibangun di daerah-daerah dengan angka kunjungan 

rendah. 

• Medium hotel yaitu hotel dengan jumlah kamar sedang ( 29 - 299 kamar ). 

Hotel ini biasanya dibangun di daerah-daerah dengan angka kunjungan 

sedang. 

• Large hotel yaitu hotel dengan jumtah kamar besar ( min.300 kamar ). Hotel 

ini biasanya dibangun di daerah-daerah dengan angka kunjungan tinggi 

(Marlina, Endy. 2008: 59). 

Hotel Resort Tari Topeng Malang di Kota Batu ini akan di rancang menurut 

jumlah kamar merupakan jenis large hotel berdasarkan tingkat kunjungan dalam 

sektor pariwisata menduduki presentase cukup tinggi yang mempengaruhi tingkat 

ekonomi Kota Malang. 



26 

 

No. Bidang Jumlah (%) 

1 Perdagangan, Hotel dan 
Restoran 

32.22 

2 Bangunan 2.89 

3 Listrik Gas, dan Air Bersih 0.55 

4 Pengangkutan dan 
Komunikasi 

7.76 

5 Keuangan 8.33 
6 Jasa – jasa 11.64 
7 Pertanian 0.67 
8 Industri Pengolahan 35.84 
9 Pertambangan dan 

Penggalian 
0.11 

 
Tabel 2.1 Distribusi Persentase Kegiatan Ekonomi Th. 2000 

 (Sumber: Profil Kabupaten kota hal 5)  
 

1.1.4.4  Persyaratan Rancangan Hotel 

Hotel berbintang adalah suatu bidang usaha yang menggunakan suatu 

bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, untuk setiap 

orang yang menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas 

lainnya dengan pembayaran, serta merupakan salah satu prospek dalam proyek 

bisnis properti dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti 

yang ditentukan oleh Dinas Pariwisata Daerah (Diparda). 

Persyaratan tersebut antara lain mencakup: 

• Persyaratan Fisik, seperti lokasi hotel, kondisi bangunan. 

• Bentuk peiayanan yang diberikan (servis). 

• Kualifikasi tenaga kerja, seperti pendidikan, dan kesejahteraan karyawan. 

• Fasilitas yang tersedia seperti fasilitas olahraga dan rekreasi lainnya, misalnya 

pusat kebugaran, spa , cafe, restoran, dan medical center, dll. 
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• Jumlah kamar yang tersedia beserta fasilitas dan properti yang tersedia 

didalamnya. 

Dalam perancangan sebuah hotel, ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

yaitu: 

• Pihak-pihak yang terkait dengan bidang usaha perhotelan tersebut baik yang 

menyangkut pihak investor, pemerintah, tenaga ahli, pemakai dan masyarakat 

sekitar. 

• Perolehan modal baik dari swasta nasional, asing, kredit, dari bank ataupun 

gabungan dari swasta, asing dan nasional. 

  (Araben  1991). 

2.1.5 Tinjauan tentang Junrejo Kota Batu 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6  Peta Kota Malang 
(Sumber: http: //www.wikipedia.com) 

 
Kota Junrejo berada dekat dengan gerbang perbatasan antara Kota Malang 

dan Kota Batu. Lokasi hotel resort ini terletak di Junrejo Kota Batu. Letak Junrejo 

Lokasi 

 

Lokasi 

 



28 

 

sangat strategis Karena letaknya yang berdekatan antara 2 kabupaten Jika ditinjau 

dari segi ekonomi Junrejo diuntungkan karena letaknya dekat dengan Malang dan 

dari segi pariwisata Junrejo berada di Kota Batu yang terkenal dengan 

pariwisatanya (http://www.wikipedia.com). 

Junrejo letaknya startegis dengan daerah pariwisata Sengkaling dan daerah 

wisata lain di Kota Batu. Contoh wisata yang ada di Kota Batu, yaitu: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7  Songgoriti 
(Sumber: www.BatuKota.qo.id) 

 
Terletak sekitar 3,5 km dari pusat Kota Batu, Songgoriti terkenal dengan 

sumber air panasnya yang menyehatkan dan wilayahnya yang sejuk. Cocok bagi 

siapa saja yang ingin memanjakan diri. 
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Gambar 2.8  Tugu Apel Batu 
(Sumber: www.BatuKota.qo.id) 

 
2.1.6. Tinjauan mengenai kesenian Tari Topeng Malang 

2.1.6.1 Kesenian  

Kesenian mengacu pada nilai keindahan (estetika) yang berasal dari 

ekspresi hasrat manusia akan keindahan yang dinikmati dengan mata ataupun 

telinga. Sebagai makhluk yang mempunyai cita rasa tinggi, manusia menghasilkan 

berbagai corak kesenian mulai dari yang sederhana hingga perwujudan kesenian 

yang kompleks (http://id.wikipedia.Org/wiki/Budaya). 

2.1.6.2 Kesenian Jawa Timur 

Kebudayaan Jawa Timur juga memiliki beragam budaya yang berkembang 

sejak kerajaan ataupun era kemerdekaan. Konsekuensi varian budaya di atas 

mendorong munculnya seni rakyat di Jawa Timur antara lain Kiprah Glipang 

(Probolinggo), Tari Rateb (Sumenep), Jaran Kepang (Kediri), Tari Tiban 

(Tulungagung), Jaran Pegon (Madura), Wayang Beber (Pacitan), Tari Topeng 

(Malang) dan sebagainya. Kesenian rakyat ini sebagian masih berkembang dan 

sebagian mulai meredup. 
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Topeng Malang adalah tari asli arek Ngalam. Tari ini merupakan hasil 

perpaduan antara budaya Jawa Tengahan, Jawa Kulonan dan Jawa Timuran 

(Blambangan dan Osing) sehingga akar gerakan tari ini mengandung unsur 

kekayaan dinamis dan musik dari etnik Jawa, Madura dan Bali. Dalam tari ini 

digunakan beberapa alat musik yaitu, sitar Jawa, seruling Madura, serta karawitan 

model Blambangan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9  Topeng Malangan 
(Sumber: http://blog.malangkotv.go.idlsmvn8/?page_id=150) 

 
Tari topeng sendiri diperkirakan muncul pada masa awal abad 20 dan 

berkembang luas semasa perang kemerdekaan. Tari topeng adalah perlambang 

bagi sifat manusia, karenanya banyak model topeng yang menggambarkan situasi 

yang berbeda, menangis, tertawa, sedih, malu dan sebagainya. Bisanya tari ini 

ditampilkan dalam sebuah fragmentasi hikayat atau cerita rakyat setempat tentang 

berbagai hal terutama bercerita tentang kisah-kisah Panji. 
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2.1.6.3. Sejarah Singkat Tari Topeng di Indonesia 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Seni Tari Topeng 
(Sumber: http://blog. fighttothethurt.blogspot.com/2008/12/kesenian) 

 
Seni tari topeng merupakan kesenian khas Indonesia yang sudah ada 

semenjak zaman nenek moyang. Hampir semua daerah di Indonesia memiliki 

sejarah tentang pertunjukan menggunakan topeng. Di Jawa pertunjukan seni tari 

topeng telah dikenal semenjak tahun 762 Saka (840 M). Hal ini dijelaskan dalam 

prasasti Jaha dan dikala itu topeng dijadikan sebagai sarana utama ritual pemujaan 

dan pertunjukan yang dikenal dengan istilah Atapukan. Istilah lain yang juga 

sering digunakan yaitu istilah Raket, Manapet dan ropok. Dari beberapa istilah 

tersebut semuanya menjurus pada satu arti yaitu berarti penutup wajah yang pada 

saat ini juga bisa disamakan dengan arti kata "topeng". 

Dalam literatur lain disebutkan bahwa keberadaan topeng telah dikenal 

semenjak Zaman Kerajaan tertua di Jatim yaitu kerajaan Gajayana (760 Masehi) 

yang berlokasi di sekitar Kota Malang. Tepatnya, kesenian ini telah muncul sejak 
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zaman Mpu Sendok. Saat itu, topeng pertama terbuat dari emas, dikenal dengan 

istilah Puspo Sariro (bunga dari hati yang paling dalam) dan merupakan simbol 

pemujaan Raja Gajayana terhadap arwah ayahandanya, Dewa Sima 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11  Jenis jenis Topeng Malang 
(Sumber: http://bloq.malangkota.go.idlsmon8/?paqe_id=150) 
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Gambar 2.12 Pertunjukan Tari Topeng di Samanto Krida UB 
(Sumber:http://images.google.co.id/imgres?imgurl=http://prasetya.brawijaya.a c.id/image 

/topeng.JPGftimgrefurl) 
 

Tari atau drama topeng dianggap sebagai sarana untuk pemanggilan roh-

roh nenek moyang atau roh-roh baik untuk masuk merasuk ke dalam tubuh para 

penari. Sehingga para pelaku tidak lagi memainkan diri tetapi beralih sebagai 

wadah (tempat) hadirnya roh nenek moyang. Mereka datang untuk memberikan 

perbuatan baik atau menerima penghormatan (puja bakti). 

Fenomena ini merupakan ciri khas yang dimiliki oleh masyarakat Jawa 

primitif pra Hindu di wilayah Jawa. Jika dilihat dari kacamata psikologi sosial, 

dari data ini bisa disinyalir bahwa peran seorang samman (dukun, dalang) sebagai 

seorang pencerita memiliki andil yang cukup besar dalam proses internalisasi 

pemahaman aspek religius-kultural pada penonton selama pertunjukan 

berlangsung. 
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Dalam beberapa literatur banyak dicerftakan tentang cara penyajian 

pertunjukan tari tersebut. Salah satunya dalam kitab Negara Kertagama. Di dalam 

kitab tersebut diceritakan tentang kronologi upacara Sraddha yang dilaksanakan 

oteh prabu Hayam Wuruk untuk menghormati roh Shri Rajapatni, neneknya. Di 

dalam upacara tersebut prabu Hayam Wuruk mengenakan topeng yang dinamakan 

Sang Hyang Puspasharira dan memperagakan tarian pemujaan agama yang 

dianutnya. Sejalan dengan alur perkembangan zaman seni tari topeng dikenal tak 

hanya sebagai sarana pemujaan ruh tetapi dikenal juga sebagai sebuah bentuk 

kesenian. Hiburan masyarakat elit kerajaan yang bersifat eksklusif dan menjadi 

simbol ketinggian derajat sosial (keningratan) yang dimiliki seseorang. Kesenian 

ini kemudian terus berkerrrbartg pesat saat zaman kerajaan Majapahit. 

Keterputusan sejarah tari topeng terjadi semenjak runtuhnya kerajaan 

Majapahit oleh invasi kerajaan Demak ke Jawa Timur. Peralihan kekuasaan dari 

kerajaan Hindu-Jawa menjadi kekuasaan kerajaan Islam membawa perubahan 

yang cukup signifikan di setiap lini budaya masyarakat, utamanya semangat 

keagamaan. Hal ini otomatis mengakibatkan seni tari topeng yang merupakan 

buah karya budaya Hindu-Jawa perlahan luntur dan kemudian hilang karena 

kerajaan-kerajaan yang menjadi kantong budaya kesenian ini mengubah haluan 

kultur-religiusnya menjadi kerajaan yang memeluk agama Islam. Namun di batik 

keruntuhan kerajaan dalam fungsinya sebagai pusat pengembangan hasil 

kebudayaan, terjadi perubahan fakta sejarah yang menunjukkan bahwa persebaran 

kesenian yang ada tak lagi dijalankan di dalam kerajaan, karena banyak dari 

keluarga kerajaan yang menyebarkan hasil budaya ini kepada masyarakat umum 
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yang mana masih memeluk agama Hindu-Jawa di wilayah pelosok tanah Jawa. 

Fakta ini bisa ditemukan bahwa kesenian tari topeng banyak ditemukan di wilayah 

yang sulit dijangkau oleh kekuasaan pemerintah. Seiring berjalannya waktu dan 

ketertatihan eksistensi budaya tradisional, kesenian ini perlahan-lahan hilang dan 

berangsur-angsur tergusur oleh arus budaya moderen. Hal ini salah satunya 

dikarenakan kurangnya sumber sejarah yang mencatat sepak terjang kesenian ini 

secara pasti, sampai pada akhirnya dilakukan pencatatan sejarah oleh Dr. Th. 

Pigeaud pada tahun 1930an yang menyebutkan bahwa kesenian ini merupakan 

salah satu pertunjukan tradisional populer khas Jawa yang berada di wilayah 

Malang. 

2.1.6.4. Tari Topeng di Wilayah Malang 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13  Tari Topeng Malang 
(Sumber: http:// mepow.files.wordpress.com/2009/06/topeng.jpg) 

 
Malang adalah salah satu Kota di Propinsi Jawa Timur yang terkenal 

karena kesejukan udaranya. Kota dan Kabupaten dikelilingi oleh empat buah 

Gunung, yaitu gunung Arjuna disebelah utara, Gunung Tengger di sebelah Timur, 
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Gunung Kawi disebetah Barat, dan Gunung Kelud di sebeiah selatan. Karena 

dikelilingi oleh beberapa Gunung inilah maka kota Malang mempunyai tingkat 

kesejukan yang baik. Sebagai kota yang begitu potensial sebagai tempat wisata 

dan budaya Malang memiliki kawasan yang sangat layak huni dan menjadi daerah 

yang elit sehingga wajar kiranya jika pada masa penjajahan Belanda Malang 

dijadikan kawasan strategis tempat tinggal ekspatriat Belanda di masanya. 

Penjelasan sejarah Malang sebagai jajahan Belanda sangat berpengaruh kelak 

terhadap proses tumbuh kembang kebudayaan lokal di wilayah Malang, seperti 

halnya pelaksanaan event-event wisata sejarah Malang yang tidak pernah 

meninggatkan kawasan jatan Kawi yang sampai saat ini dihuni oleh anak 

keturunan para penjajah Belanda. 

Salah satu pusat persebaran seni tari topeng di tanah Jawa adalah di 

wilayah Malang, di mana dahulu terdapat kerajaan yang bernama Kerajaan 

Singosari. Murgiyanto dan Munardi datam penelitiannya menyebutkan bahwa 

awal mula dikenalnya tari topeng di wilayah Malang terjadi pada abad ke-13 

Masehi, yaitu pada periode pemerintahan Raja Kertanegara. Sejak saat itulah seni 

tari topeng yang berada di daerah Malang dinamakan sebagai Tari Topeng 

Malang. 

Adapun bukti mengenai keberadaan tari topeng di masa kerajaan Singosari 

adalah adanya relief di beberapa candi peninggalan kerajaan Singosari yang dalam 

relief tersebut digambarkan suasana di daiam lokasi kerajaan yang di dalamnya 

dimainkan tarian bertopeng. Dalam relief tersebut para penari topeng memakai 

atribut endhong (sayap belakang), rapek (hiasan setengah lingkaran di depan 



37 

 

celana, lazim juga disebut pedangan), bara-bara dan irah-irahan (mahkota) yang 

bentuknya sama dengan kostum tari topeng di masa sekarang. 

Malang sebagai bagian dari kota sejarah kerajaan Jawa (Singosari) dahulu 

banyak memiliki komunitas tari topeng di tiap-tiap daerah. Semasa penjajahan 

Belanda beberapa komunitas tersebut muncul kembali setelah sekian lama jejak 

kesejarahan mereka tidak tercatat oleh pewarta hasil budaya. Tak kurang dari 11 

komunitas dahulu pernah meramaikan budaya kesenian tradisional Malang. 

Namun seperti yang telah disebutkan di atas bahwa perguliran sejarah dari 

kebudayaan Hindu-Jawa menjadi kebudayaan Islam menjadi salah satu sebab 

kemunduran eksistensi kesenian ini di tanah Jawa, tak terkecuali di Wilayah 

Malang. 

Sampai saat ini, di wilayah Malang Raya komunitas Tari Topeng hanya 

bisa ditemui sedikitnya 4 komunitas yang aktif berkesenian. Itupun berada di 

wilayahwilayah pelosok. Namun dari data wawancara dengan beberapa akademisi 

yang dikumpulkan ada kesatuan paham yang menjurus pada kesimpulan 

bahwasanya daerah tempat komunitas tari ini berada dahulu merupakan daerah 

yang banyak dihuni oleh pemeluk agama Hindu-Jawa. Bahkan sebagian dari 

daerah tersebut masih didominasi oleh masyarakat Hindu-Jawa yaitu di wilayah 

Tengger Ngadas Malang. Menurut catatan Murgiyanto, komunitas tari topeng 

modern yang tertua adalah di wilayah Tumpang. Kemunculan komunitas ini 

diawali oleh pengembangan kesenian tari topeng di wilayah Kecamatan Tumpang 

pada pertengahan abad 19-an oleh Mbah Rusman yang terkenal dengan nama Kik 

Tirto. Nama ini merujuk pada nama Tirtowinoto, dan arti kata "Kik" adalah bapak 
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sehingga nama Kik Tirto berarti bapak dari Tirto. Sekarang di wilayah Tumpang 

hanya ditemui paguyuban seni tari Mangun Dharmo pimpinan Karen Elizabeth di 

desa Tutus Besar dan Sri Margo titomo di desa Gagah Dowo pimpinan Rasimoen. 

Versi lain menyebutkan bahwa tari topeng yang terhitung tua dan masih 

eksis di wilayah kabupaten Malang adalah di dusun Kedungmonggo, tempat 

penelitian ini bertangsung. Menurut penuturan Handoyo . 

 "Tari topeng di wilayah Malang yang sampai sekarang masih aktif dan 
eksis ya di sini ini mas (Kedungmonggo). Komunitas lainnya meskipun masih ada 
tetapi sudah jarang tampil di depan umum. Kadang kalau ada pertunjukan dari 
komunitas lain, sebagian penarinya juga diambil dari sini." 

Masih menurut Handoyo, sejarah munculnya tari topeng di Kedungmonggo 

itu sejak zaman penjajahan Belanda. Sayangnya ketepatan waktu tahun munculnya 

belum bisa dipastikan. Namun menurutnya munculnya di lokasi penelitian adalah 

waktu Kabupaten Malang dipimpin oleh Bupati Malang yang bernama Raden 

Sjarip bergelar Adipati Suryo Adiningrat pada tahun 1890an. 

2.1.6.5.  Ketentuan-ketentuan dalam Tari Topeng 

1. Dahulu sebelum tahun 70-an pertunjukan tari topeng umumnya dilakukan 

mulai waktu setelah isya sampai pagi (20.00-04.00 WIB) namun sekarang 

seringkali dilaksanakan mulai habis Isya sampai tengah malam saja (20.00-

23.00 WIB). Berdasarkan keterangan Kasnam, hal ini untuk mengurargi 

kebosanan penonton karena pada saat ini penonton cenderung mencari 

tontonan yang praktis. 

2. Dalam pertunjukan tari topeng adanya pemotongan beberapa segmen , 

pertunjukan, seperti penggunaan janturan (perulangan bahasa sinonim) dan 

ungkapan sastra Jawa kuno yang menunjukkan keindahan bahasa sastra lisan. 
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Ada juga peringkasan onto wacono dalam setiap penggambaran profil suatu 

kerajaan atau tokoh yang sedang ditampilkan. Selain itu ada juga penambahan 

segmen pertunjukan di depan penonton, seperti penampilan ritual sesajen dan 

pengucapan mantra yang sebelumnya hanya dilakukan di batik bilik 

panggung. Hat ini dimaksudkan untuk memberikan daya tarik baru bagi 

penonton. 

3. Perubahan tingkat agresifitas atau aspek psikologis lainnya dalam proses 

pertunjukan. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan unsur artistik 

penampilan dengan norma yang berlaku saat itu. Seperti halnya dalam 

beberapa lakon pada waktu dulu endingnya terjadi pembunuhan pada tokoh 

negeri Sabrang (Bolo Kiwo) dan menjadi pihak yang kalah. Namun akhir-

akhir ini penampilan yang menunjukkan penundukan pihak tokoh Negeri 

Sabrang seringkali dengan pengusiran kembali serangan oleh golongan 

Satria/Panji (Bolo ' tengen). 

4. Adanya lakon kreasi modern yang keluar dari pakem cerita topeng. Perubahan 

itu menyesuaikan dengan tema yang yang diangkat sesuai keinginan 

penghelat acara sebagai tuan rumah. 

5. Adanya formaiisasi (pakem) gerakan tari pada tokoh topeng yang dilakukan 

oleh akademisi kesenian tari. Menurut penuturan Sunari yang dibenarkan juga 

oleh Handoyo, dahulu seringkali terjadi silang (salah) gerakan antar satu 

tokoh dengan tokoh lain ketika penari yang tampil memerankan tokoh topeng 

lebih dari satu karena terlalu banyak tokoh yang dimainkan dan sedikit 
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jumlah penari. Formalisasi gerakan ini cukup membantu penonton dan penari 

dalam mengidentifikasi tokoh yang sedang ditarikan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14  Topeng Panji 
(Sumber: http:// nhia16.files.wordpress.com/2009/05/images1.jpg) 

 
Visualisasi wajah pada topeng yang ditampilkan menunjukkan nilai 

keumuman yang memilah sisi positif-negatif suatu karakter. Misalnya pada tokoh 

negeri Sabrang yang dominan digambarkan memiliki wajah merah, memitiki 

taring, mata melotot, beralis dan berkumis tebal, janggut brewok. Tokoh Negeri 

Sabrang selalu diposisikan sebagai pemeran sifat antagonis dalam lakon. Berbeda 

dengan tokoh kerajaan Jawa, Panji dan para pendampingnya digambarkan dengan 

wajah yang berwarna cerah (putih dan kuning), dan warna hijau. Mata sempit, 

kumis berbentuk kucing anjlok (tipis klimis), jenggot berbentuk udan gerimis 

(tipis). 

Selain dari warna wajah, terdapat pula tanda yang membedakan antara 

tokoh yang memiliki kedudukan tinggi dan tokoh pembantu. Pada tokoh yang 

memiliki kedudukan tinggi digambarkan dengan adanya kembangan (ukiran 
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bunga) setiap sisi wajah. Pada tokoh pembantu visualisasi yang ditunjukkan 

adalah tanpa menggunakan ukiran kembangan. 

Pada visualisasi kostum yang dikenakan di atas panggung terdapat 

perbedaan antara tokoh Panji yang memakai irah-irahan dengan pembantunya 

demang Potrojoyo yang tidak mengenakan tutup kepala. Pembedaan atribut 

kostum yang lain adalah tingginya irah-irahan yang dipakai Panji dan hiasan di 

atasnya yang berbeda dengan irah-irahan yang dipakai oleh para Patih. 

Tata laku gerak tokoh dari kerajaan Sabrang bisa dibedakan dengan 

golongan kerajaan Jawa (Ksatria) dan tokoh Putri. Jika tokoh kerajaan Sabrang 

banyak tingkah, gerakan kaku, bersuara keras dan tergesa-gesa. Berbeda dengan 

tokoh Ksatria yang selalu bertindak tenang, suara halus (bahkan ada yang 

feminim), gerakan halus. Hal ini juga berbeda dengan tokoh putri yang cenderung 

sangat halus, feminim, tutur kata sangat pelan. Visualisasi gerak di atas bisa 

menjadi pembeda antar satu karakter dengan yang lain. 

(http://prasetya.brawfjaya.ac.id/feb05.htmt&usg= t12C7v8m 58m5) 

Hotel resort dalam proses perancangannya menerapkan nilai-nilai islam 

dan nilai-nilai filosofi Tari Topeng dipakai dalam bentuk yang ditranformasikan 

dalam arsitektur yang baIk dan indah melalui pendekatan metafora. Baik berarti 

mengajarkan nilai-nilai yang balk ketika tarian ini ditampilkan dalam sebuah 

fragmentasi hikayat atau cerita rakyat, indah karena ada keselarasan dan 

keterpaduan antara alunan musik, gerak, penjiwaan, dan ekspresi yang melebur 

menjadi satu. Rasulullah bersabda; 
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"Sesungguhnya Allah itu baik, Dia suka yang baik. Dia juga bersih, suka 
kepada bersih. Dia juga mulia, suka kepada yang mulia. Dia juga dermawan, 
sangat suka kepada dermawan. Oteh karena itu bersikantah halaman rumahmu, 
jangan menyerupai orang-orang Yahudi." (Riwayat Tarmidi) 

2.1.6.6.  Tari topeng dari sudut pandang nilai-nilai islam memiliki sisi positif 

dan negatif, diantaranya yaitu: 

a. Sisi positif 

1.  Dalam tari topeng penggambaran situasi perasaan sedih, senang, malu dan 

sebagainya merupakan ekspresi seseorang ketika menjalani kehidupannya, 

menerima ujian dari Allah berupa nikmat yang banyak ataupun nikmat yang 

sedikit. Yang mana situasi ekspresi seperti itu akan selalu berputar tidak 

selamanya manusia akan selalau bahagia ataupun selalau menangis. 

Sebagaimana Allah dalam Q.S. Ath Thalaaq: 7 berfirman;  

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. 
Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang 
diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan kepada seseorang metainkan 
sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan 
kelapangan sesudah kesempitan." 

2.  Tari topeng biasanya ditampilkan dalam sebuah fragmentasi hikayat atau cerita 

rakyat setempat tentang berbagai hal terutama cerita kisah-kisah Panji, ini 

secara tidak tangsung mengajarkan akhlak budi pekerti, sopan satun 

sebagaimana yang diperagakan oleh penari dalam alur cerita. Sehingga, orang 

yang menonton pertunjukan tari topeng dapat mengambil hikmah dari cerita 

yang dibawakan, yaitu bagaimana tabiat, akhlak, perangai seorang yang 

berperan lakon ataupun pemeran antagonis. 

3.  Cara berpakaian para penari tari topeng lebih tertutup sesuai dengan nilai-nilai 

islam. 
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4.  Gerak laki-laki (pahlawan Panji) digambarkan gagah berani dan bertindak 

tenang, sedangkan wanita (penokohan Putri) cenderung sangat halus, 

feminim, tutur kata sangat pelan. Ini sesuai fitrah penciptaan dan syariat 

islam. Sabda Rasulullah saw; 

 "Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang 
menyerupai laki-laki" (HR Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah). 

b. Sisi negatif 

1.  Tari topeng yang digunakan untuk ritual pemujaan kepada roh-roh leluhur yang 

dikenal dengan istilah Atapukan sangat tidak sesuai dengan ajaran islam. 

Islam dibangun atas dasar tauhid yang hanya memuja dan memuliakan Allah 

swt, maka hat seperti ini termasuk syirik (dosa besar). Sesuai firman Allah 

Q.S. Al Qashash:88; 

"Janganlah kamu sembah di samping (menyembah) Allah, tuhan apapun 
yang lain. Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Tiap-tiap 
sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Bagi-Nyalah segala penentuan, dan hanya 
kepadaNyalah kamu dikembalikan." 

 
2. Visualilasi kostum yang dikenakan oleh penari topeng diatas panggung 

menunjukkan adanya kasta-kasta, yang mana tidak ada dalam islam. 
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2.1.6.7. Nilai-nilai Islam sebagai filter perancangan bangunan Hotel Resort 

Seni Tari Topeng 

Hotel resort budaya ini juga memperhatikan kaidah-kaidah Islam dalam 

bukunya Aulia Fikriani dan Luluk Maslucha (2007), kaidah islam tersebut adalah: 

1.  Menjaga diri dari hal yang syubat (samar-samar/meragukan), misalnya: adanya 

pembagian zona dalam satu rancangan, seperti zona private, public dan 

service. 

2. Selalu memperkuat hubungan dengan Allah, misalnya: adanya ruang-ruan 

khusus yang dapat berfungsi sebagi tempat kita bertaqarrub dan bertafakkur 

terhadap Allah seperti adanya musholla, baik di tempat publik ataupun 

private. 

Kaidah arsitektur Islam menurut penjelasan Rehman (2002) datam The 

Grand Tradition Of Islamic Architecture bahwa arsitektur Islam adalah arsitektur 

yang berlandaskan Alquran dan hadis. Bangunan harus sesuai dengan nilai-nilai 

berikut ini: 

1. Perancangan dan pembangunan rumah didasarkan pada tauhid dan 

risalah. Bangunan didirikan tanpa unsur syirik baik dalam pembuatannya, 

desain, maupun ornamen di dalamnya (termasuk penggunaan patung). Oleh 

karena, itu hiasan dan ornamen interior dalam arsitektur istam banyak 

menggunakan motif tumbuhan kaligrafi, dan geometri. Selain itu, bangunan 

tidak dibuat dengan mengotori atau merusak tanaman, binatang, dan 

tumbuhan. 
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2. Al-quran memberikan kesadaran akan lingkungan. Diantaranya stuktur 

matematika dalam Alquran yang menghubungkan intelektual, spiritual islam, 

dan matematika sebagaimana terkandung dalam struktur Alquran dan simbol-

simbol numerik huruf dan kata. Olehkarena itu, arsitektur islam berkembang 

dalam konsep geometri, astronomi, dan metafisika. Konsep tersebut dapat 

dilihat dalam Q.S. Ali Imran:191. 

"orang-orcng yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam 
keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi 
(seraya berkata) : ya Tuhan kami tidakkah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, 
Maha Suci Engkau, maka periharalah kami dari dari siksa api neraka". 

 

3. Desain "badan" bangunan berkonsep nilai-nilai Tari Topeng yang berbasis 

nilai-nilai islam . Adapun "jiwanya" dapat didesain denqan memodifikasi 

pencahayaan,'' ventitasi, efek suara, landscape, warna, tekstur, serta interior 

dan eksterior. Konsep itu bisa dilihat dalam rumah,  makam,  masjid, dan 

taman. 

4. Desain arsitektur berkonsep surga di bumi. Arsitektur islam sangat 

dipengaruhi oleh konsep taman dan courtyard (ruang dalam bangunan) 

sehingga landscape menjadi bagian tidak terpisahkan dari bangunan. Dalam 

Q.S. At Baqarah:82 dan Ar Rahmaan:4647, Allah Swt. Berfirman tentang 

surga. 

"Dan, orang-orang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni 
surga, mereka kekal didalamnya." 

"Bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga. 
Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan?" 
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Maksud "dua surga"  datam ayat tersebut adalah satu untuk manusia dan 

satu laqi untuk jin. Ada juqa ahli tafsir yang berpendapat dua surga itu 

adalah surga dunia dan surga akhirat. 

6. Desain arsitektur islam berkonsep cahaya. Dalam dunia sufi cahaya dikenal 

sebagai simbol spiritualitas. Desain pencahayaan, bayanq-bayang, panas dan 

dingin dari angin, air beserta efek pendinginnya dan tanah dalam arsitektur 

islam bertujuan menyelaraskan dengan alam.(Susanti, Anna :18-19) 

Nilai-nilai universal yang dimuat oleh ajaran Islam nantinya akan dapat 

diterjemahkan kedalam sebuah bahasa arsitektur dan akan tampil dalam berbagai 

bentuk tergantung konteksnya, dengan tidak melupakan esensi dari arsitektur itu 

sendiri, serta tetap berpegang pada tujuan utama proses berarsitektur, yaitu 

sebaqai bagian dari beribadah kepada Allah dengan penerapan pada sebuah hasil 

karya yang memiliki nilai-nilai arsitektur Islam. 

Menurut Nangkula Utaberta, 2003 bahwa didalam menjelaskan beberapa 

prinsip dan nilai-nilai yang menjadi dasar bagi pembentukan kerangka pemikiran, 

ide-ide dan filosofi Arsitektur Islam, terbagi atas tujuh prinsip, diantaranya 

adatah: 

1) Prinsip pengingatan pada Tuhan 

Pada prinsip ini dinyatakan bahwa sangat penting untuk memperlihatkan 

kebesaran alam sebagai ciptaan langsung dari Allah jika dibandingkan dengan 

bangunan atau produk ciptaan manusia. Perancangan bangunan dan perkotaan 

haruslah berusaha mendekatkan penghuninya dengan suasana yang lebih alami 

dan dekat dengan alam. Makhluk ciptaan Allah seperti pepohonan, rumput dan 
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bunga-bungaan diharapkan dapat mendominasi sebuah perancangan bangunan, 

perumahan atau perkotaan yang Islami, karena Pada perancangan bangunan dan 

perancangan perkotaan saat ini, prinsip yang lebih diutamakan berupa penjagaan 

terhadap alam sangat kurang maksimal. 

Salah satu contoh rancangan bangunan peduli alam dilakukan oleh Frank 

Lloyd Wright. Pada perancangan bangunannya, Wright tidak serta-merta 

meratakan tanah dan lahan yang akan dibangunnya namun beliau secara hati-hati 

memilih pohon atau elemen alami yang dapat digunakan sebagai elemen utama 

dari bangunannya. Setelah itu beliau akan secara hati-hati juga menyusun massa 

bangunan diantara elemen alam tersebut. Dalam memilih bahan bangunan dan 

ornamentasipun beliau secara hati-hati mengambil elemen dengan karakter yang 

sesuai dengan kondisi alam sekitarnya. 

2) Prinsip pengingatan pada ibadah dan perjuangan 

Islam merupakan agama yang sangat berbeda dengan agama lain karena 

tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, namun juga 

mengatur bagaimana hubungan sesama manusia dalam konteks hubungan dengan 

Tuhannya.  

Pada perancangan Hotel Resort Masjid dan Musholla dirancang agar 

mampu menarik perhatian dan mengundang jama'ah untuk bergabung dan 

beraktivitas di dalamnya. Musholla bukanlah monument atau bangunan suci yang 

justru diletakkan terpisah dan terasing dari masyarakatnya. Akan tetapi harus 

dapat menjadi pusat aktivitas yang menyatukan dan menjadi sarana dari berbagai 

kegaiatan masyarakat, karenanya elemen-elemen seperti pagar dan dinding 
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bangunan seharusnya lebih terbuka dan memberi kesan mengundang daripada 

melarang orang untuk masuk ke dalamnya. Selain itu pada bangunan masjid harus 

dipisahkan antara bagian yang memungkinkan ibadah secara khusyuk dengan 

bagian yang memungkinkan pergerakan dan aktivitas yang lebih bebas. Karenanya 

diperlukan perancangan dan zoning yang lebih jelas dan dinamis. 

3) Prinsip pengingatan akan kerendahan hati 

Dalam dunia arsitektur prinsip ini membawa imptikasi yang sangat besar. 

Karena membahas tentang bagaimana seharusnya meletakkan dan menyusun 

massa bangunan dalam konteks lingkungannya, diantaranya adalah: 

• Ukuran bangunan yang tidak seharusnya berdiri terlalu besar secara kontras 

dibandingkan bangunan sekitarnya. 

• Pemitihan bahan dan material bangunan harus dibuat sedemikian rttpa 

sehingga tidak terkesan terlalu mewah yang akhirnya akan banyak 

menghabiskan uang untuk perawatannya. 

• Kesan monumental pada bangunan (biasanya terjadi pada Masjid atau 

bangunan pemerintahan) yang seringkali justru menyebabkan pemborosan 

lahan dan menghabiskan banyak biaya, hal ini harus dihindari karena akan 

memberikan imej yang negatif terhadap Islam (sebagai agama yang feudal, 

penuh dengan pemborosan, haus kekuasaan dan terbelakang). 

• Bangunan tidak seharusnya mengacaukan komposisi alami dari lingkungan 

alaminya dengan memaksakan komposisi simetri yang seringkali justru 

dipaksakan demi alasan simbolik atau formalitas saja. 
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4) Prinsip pengingatan akan wakaf dan kesejahteraan publik 

Sebagaimana semangat dan prinsip yang telah disebutkan sebelumnya, 

Islam mengajarkan agar umatnya berinteraksi dan saling menolong dalam 

masyarakat. sehingga aktivitas dan fasititas sosial merupakan suatu elemen 

penting datam kehidupan masyarakat Muslim. 

Didalam agama Islam sangat memperhatikan kehidupan sosial dari 

umatnya seperti yang telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini 

menunjukkan bahwa Islam sangat menggalakkan kegiatan dan aktivitas sosial. 

Dalam dunia arsitektur prinsip ini membawa implikasi yang sangat besar. Yang 

pertama, bahwa fasilitas umum dan fasilitas sosial perlu mendapatkan prioritas 

yang utama. Berbeda dengan perancangan bangunan dewasa ini, yang seringkali 

mengutamakan aspek komersial dari suatu bangunan dengan mengetepikan 

fasilitas dan kebutuhan umum untuk masyarakat. 

Salah satu contohnya adalah bangunan Mall yang seringkali fasilitas umum 

seperti tempat bermain anak, tempat duduk, taman atau masjid menjadi bagian 

dari bangunan yang terpinggirkan, karena dianggap tidak memiliki nilai 

komersial. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai dalam 

arsitektur Islam, sebingga pertu adanya rekonstruksi pola pikir dan pemahaman 

dari sebuah pola perancangan yang berorientasi kepada materialistik ke pemikiran 

yang lebih sosial dan mengutamakan kepentingan publik. 
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5) Prinsip pengingatan terhadap toleransi cultural 

Pada prinsip ini diterangkan bahwa saling mengenal satu sama lain dan 

bekerja sama bagi kesejahteraan bersama merupakan bentuk dari nilai dan prinsip 

agama Islam. Dalam arsitektur, hal ini menegaskan akan kewajiban untuk 

menghormati budaya dan kehidupan sosial masyarakat dimana bangunan tersebut 

berdiri. Selama tidak bertentangan dengan Islam diperbolehkan mempergunakan 

bafrasa arsitektur masyarakat setempat dengan memanfaatkan potensi dan material 

yang ada di tempat tersebut. Hal ini tentu menjadi prinsip yang menjamin aspek 

flesibilitas perancangan bangunan dalam Islam. 

Pada aspek yang lain seperti perancangan sebuah rumah tinggal, aspek 

budaya dan pola kehidupan sosial masyarakat perlu diperhatikan ketika akan 

menyusun perletakkan dan program ruangnya. Sensivitas hubungan antara lelaki 

dan perempuan atau penghormatan antara orang muda dan orang tua perlu 

mendapat perhatian dan pertimbangan yang serius dalam proses perancangan 

sebuah bangunan hunian. 

6) Prinsip pengingatan kehidupan yang berkelanjutan 

Didalam agama Islam seluruh alam sebagai tempat sholat yang harus dijaga 

kebersihan dan kesuciannya. Karenanya sebagai seorang Muslim hendaknya perlu 

menjaga kelestarian alam ini sebagaimana menjaga tempat sholat. Dari sini 

terlihattah bagaimana konsepsi Islam yang tinggi dalam menjaga lingkungannya. 

Kehidupan berkelanjutan menurut Nangkula Utaberta memiliki dua 

konteks yaitu konteks alami dan konteks sosial. Konteks alami artinya bahwa 

pembangunan yang dilakukan hendaknya memperhatikan kebutuhan generasi 
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penerus. Selain itu juga hendaknya berusaha melestarikan alam demi kepentingan 

generasi yang akan datang karenanya diperlukan sebuah perencanaan dampak 

lingkungan hidup dari setiap pembangunan dan pembinaan yang direncanakan, 

dalam konteks sosial berarti bahwa seharusnya menyiapkan suatu sistem 

pemerintahan dan politik yang berkelanjutan. 

Dalam dunia arsitektur kedua prinsip ini memiliki implikasi yang sangat 

besar. Kelestarian secara alami mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan 

betul-betul kondisi lahan dan lingkungan sekitar kita sebelum merancang sebuah 

bangunan. Pemilihan bahan dan penggunaan teknologi perlu betul-betul 

diperhatikan sebelum melakukan suatu perubahan terhadap tapak dan 

mengolahnya. Sementara Kelestarian secara sosial memberikan pengajaran agar 

tebifr memperhatikan bahasa arsitektur yang dipergunakan dalam merancang 

sebuah bangunan. Bahasa arsitektur feodal dalam perancangan bangunan 

pemerintahan atau bangunan umum seperti simetri dan skala raksasa dengan set 

back yang berlebihan perlu dihindari demi menciptakan sebuah bangunan 

pemerintahan atau bangunan umum yang lebih demokratis dan akrab dengan 

masyarakat. 

7) Prinsip pengingatan tentang keterbukaan - 

Dalam dunia arsitektur prinsip keterbukaan berimplikasi terhadap 

perancangan minimum dari bangunan untuk keselamatan anak. Pada bangunan 

tinggi seperti apartemen dan rumah susurr aspek keamanan bagi anak-anak 

seringkali diabaikan. Penggunaan ornamentasi pada bangunan-bangunan umum 

apalagi bangunan pemerintahan yang pada akhirnya menghabiskan banyak uang 
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untuk pembuatan dan pemeliharaannya perlu dihindari, dana yang ada sebaiknya 

disalurkan untuk kesejahteraan orang banyak dan usaha-usaha perlindungan di 

masa depan. 

Ornamen dapat digunakan untuk membahasakan slogan atau ide-ide yang 

membangun kepada masyarakat namun hendaknya tidak keluar dari koridor diatas. 

Mengenai penggunaan ornamentasi juga harus diperhatikan dalam perancangan 

bangunan. 

Dari prinsip-prinsip tersebut diatas nantinya dapat memberikan konstribusi 

terhadap perancangan bangunan yang berprinsip Islam, sehingga keseimbangan 

didalam pemanfaatan dan pengembalian kondisi alam dapat selalu menjadi 

prioritas utama. 

Beberapa prinsip dan nilai dasar pada pembentukan kerangka pemikiran, 

dan ide-ide tersebut akan menjadi lebih maksimal pengaplikasianya apabila 

diiringi dengan penerapan nilai-nilai arsitektur Islam lainya, hal ini dimaksudkan 

agar dapat mendukung dari perwujudan makna Hablumminnala’lam , 

Hablumminallah , dan Hablumminannas. 
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2.2. Tema Rancangan 

2.2.1.  Pembagian Metafora 

2.2.1.1. Etimologis 

• Dalam kamus bahasa, metafora (metaphor) berarti pemakaian suatu kata atau 

ungkapan untuk suatu obyek atau konsep, berdasarkan persamaan, dapat 

diartikan juga sebagai kosakata atau susunan kata yang pada mulanya 

digunakan untuk makna tertentu (secara literal atau harfiah) dialihkan kepada 

makna lain (www.dompukab.go.id). 

• Berasal dari kata Yunani "metaphora" yaitu melibatkan pemindahan atau 

perubahan makna 

• Jadi, pengertian metafora menurut bahasa adalah pemindahan kata yang 

memiliki makna berbeda/perumpamaan (Abrori, 2009: 47). 

• Pengertian metafora secara umum berdasarkan Oxford Learner's Dictionary: 

"A figure of speech denoting by a word or pharse usually one kind of 
object or idea in place of another to suggest a likeness between them." 

"A figure of speech in which a term is transferred from the object it , 
ordinal(y designates to on object it may designates only by implicit comparison or 
analogies. 

"A figure of speech in which a name or quality is attributed to something to 
which is not literally quplicable. 

 
• Metafora berasal dari bahasa latin yaitu "Methaperein" yang terdiri dari 2 

buah kata yaitu "metha" yang berarti : setelah, melewati, dan "pherein" yang 

berarti membawa. 

 

Pengertian metafora dalam arsitektur adalah kiasan atau ungkapan bentuk, 

diwujudkan dalam bangunan dengan harapan akan menimbulkan tanggapan dari 
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orang yang menikmati atau memakai karyanya (www.zahronidotcom. arsitektur-

metafora.html,2009:13). 

Jadi dapat disimpulakan bahwa metafora etimologis adalah kiasan atau 

perumpamaan dari sebuah konsep yang memiliki makna yang diwujudkan dalam 

bangunan (analisis 2009). 

2.2.1.2.  Termatologi 

• Menurut l.A. Richards dalam ”The Philosophy of Rhetoric” (4936), metafora 

terdiri dari dua bagian yaitu: tenor dan vehicle. Tenor adalah subjek yang 

hendak dijelaskan dengan sifat-sifat tertentu. Sedangkan vehicle adalah 

subjek lain yang sifat-sifatnya dipinjam untuk memperjelas. Ini hanya sekedar 

istilah. Penulis lain memakai istilah ground untuk tenor, dan figure untuk 

vehicle (http//esfieana.com/Majas_004 Metafora). 

• Metafora merujuk pada proses bahasa yangg melibatkan suatu objek dibawa 

atau dipindahkan kepada objek lain. Kata ini sering digunakan untuk gejala 

penggantian sesuatu kata lain yang harfiah dengan kata lain yang figuratif. 

Yang menjadi dasar penggantian tersebut ialah kesamaan atau analogi antara 

kata harfiah dan pengantinya yang metafora (Abrori, 2009: 47). 

• Menurut James C. Sydney dan Anthony J. Cattanesse dalam "Introduction of 

Architechture" metafora sebagai kode yang ditangkap pada suatu saat oleh 

pengamat dari suatu objek dengan mengandalkan objek lain dan bagaimana 

melihat suatu bangunan sebagai suatu yang lain karena adanya kemiripan. 

• Menurut Geoffrey Broadbent, 4995 dalam buku "Design in Architechture", 

"Transforming figure of speech in which a name of description term is 
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transferred to some object different from." Menurutnya pada metafora pada 

arsitektur adalah merupakan salah satu metode kreatifitas yang ada dalam 

desain spectrum perancangan. 

Maka pengertian metafora dari segi etimolosgis dan termatologis memiliki 

kesamaan yaitu suatu proses perubahan makna dari sebuah konsep/ungkapan yang 

dikiaskan menjadi makna perumpamaan persamaan analogi. Dapat digambarkan 

dalam skema berikut: 

 

 

 

 

 

 

2.2  Diagram Proses Metafora 
(Sumber : hasil analisis 2009) 
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2.2.1.3. Terdapat 3 kategori Metafora dalam arsitektur 

1. Intangible metaphors (metafora yang tidak bisa diraba), metafora yang 

berangkat dari suatu konsep, ide, hakekat manusia dan nilai-nilai seperti 

individualism, naturalism, komunikasi, tradisi budaya. 

2. Tangible metaphors (metafora yang nyata), metafora yang berangkat dari hal-

hal visual serta spesifikasi/karakter tertentu dari sebuah benda seperti sebuah 

rumah adalah puri atau istana, maka wujud rumah menyerupai istana. 

3. Combined methaphors (metafora kombinasi), merupakan penggabungan 

kategori 1 dan kategori 2 dengan membandingkan suatu objek visual dengan 

objek visualnya yang dapat dipakai sebagai acuan kreativitas perancangan. 

2.2.1.4. Jenis metafora 

1. Metafora usang penggunaan kiasan ringkas dan mudah diterapkan dalam 

kalimat. 

2. Metafora tapuk, kesan penghayatan. 

3. Metafora rancu, gabungan antara dua unsur atau lebih sebagai perbandingan 

metafora luasan. 

4. Personifikasi, pemberian sifat manusia kepada unsur bukan manusia. 

2.2.1.5. Fungsi metafora 

1. Alat mempertegas persepsi makna baru yang diwujudkan. 

2. Memperjelas pemahaman sesuatu yang abstrak. 

3. Wahana untuk mencadangkan suatu pernyataan. 

4. Jembatan penemuan kaedah pengucapan baru.  

(Abrori, 2009: 48) 
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Pada bangunan Hotel Resort Tari Topeng di Kota Batu akan memakai tema 

Combined metaphors karena sesuai dengan pengertiannya yaitu berangkat dari 

suatu konsep atau nilai-nilai tradisi budaya Malang Raya yang salah satunya 

adalah seni tari topeng yang diambil nilai-nilai yang ada pada tari topeng yang 

berbasis nilai-nilai islam yang nantinya akan diwujudkan dalam perancangan 

bangunan yang nyata sehingga orang dapat membaca makna yang dibuat 

perancang dalam bentuk bangunannya. 

2.3.  Studi Banding Objek 

2.3.1. Lake Buena Vista Resort Village Ek Spa Orlando 

Pada studi banding pertama berupa obyek yang terletak pada kota Orlando, 

Florida U.S , yaitu Lake Buena Vista Resort Village & Spa Orlando. 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.15  lokasi Orlando Florida 
(Sumber: www.lakebuenavistaresortorlando.com/lake-buen..).  
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Hotel ini terletak di Orlando Florida Amerika jalan 8113 Resort Village 

Drive, Lake Buena Vista (Florida), FL 32821. 

Perjalanan ke Orlando adalah perjalanan antar pulau dari Los Angles dan 

New York. Kota Orlando terkenal dengan sebutan "Kota yang di bangun dari kulit 

buah jeruk" karena kota di Florida ini berdiri sangat stabil dalam semua sektor 

dengan potensi yang dimiliki. Kota Orlando adalah kota dengan kawasan 

bangunan High Tech di Florida. 

Berkunjung ke Orlando Florida sama dengan pergi kebeberapa negara 

untuk berpariwisata karena Hotel Resort ini dekat dengan Walt Disney World, 

Museum Seni Orlando, Sea World Orlando, Taman Gator yang kesemuanya itu 

bisa dinikmati dalam satu paket pariwisata di Kota Orlando. 

(www.lakebuenavistaresortorlando.com/lake-buen... ) 

 

 

Gambar 2.16  Lake Buena Vista Resort Villager & Spa Orlando 
(Sumber: www.activehotels.com/1/4/indexc762.htmt) 
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2.3.1.1.  Klasifikasi kamar di Lake Buena Vista Resort Viltage & Spa 

Orlando:  

1. Bedroom Antigua Resort Suite. 

 

 

 

 

Gambar 2.17  Bedroom Antigua Resort Suite 
(Sumber: www.activehotels.com/1 /4/indexc762.html) 

 
Fasilitas-fasilitas yang tersedia dikamar Antigua Resort Suite, yaitu: 

• Kamar ini menampung 6 orang , 

• 2 Bed king 

• 2 kamar mandi dengan 2  jetted bathup, dan shower jalan 

• Sofa Queen di ruang tamu 

• Perlengkapan dapur/ kitchen set dengan pencuci dan pengering otomatis 

• Balkon pribadi. 
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2.   Bedroom Barbados Resort Suite 

 

 

 

 

Gambar 2.18  Bedroom Barbados Resort Suite 
(Sumber: www.activehotels.com/1 /4/indexc762.html) 

 
Fasilitas-fasilitas yang tersedia Bedroom Barbados Resort Suite , yaitu: 

• Menampung 8 orang 

• bed king 

• kamar mandi 2 kamar mandi dengan 2 jetted bathup, dan shower jalan 

• Sofa Queen di ruang tamu 

• Perlengkapan dapur/ kitchen set dengan pencuci dan pengering otomatis 

• Balkon pribadi 

3.   Bedroom Bahama Resort 

Fasilitas-fasilitas yang tersedia Bedroom Barbados Resort Suite , yaitu: 

• Menampung 10 orang 

• Isi 2 kamar dengan bed king kembar 

• Kamar mandi pribadi tiap kamar dengan jacuzzi yang mewah, shower dan tv. 

• Dapur lengkap dengan dishwasher 

• Mini bar 
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• Ruang tamu dengan sofa quenn slepper dengan tv. 

• Ruang makan 

• Fasilitas laundry 

• Balkon pribadi dengan views sunrise 

• Bedroom Sunshine Resort Suite 

 

 

 

 

Gambar 2.19  Bedroom Sunshine Resort Suite 
(Sumber: www.activehoteLs.com/1 /4/indexc762.html) 

 
Fasilitas-fasilitas yang tersedia Bedroom Barbados Resort Suite , yaitu: 

• Menampung 4 orang 

• 1 king bed dengan jacuzzi tub yang mewah 

• Kamar mandi pribadi dengan shower terpisah, fasilitas tv 

• Ruang tamu dengan queen sofa bed dengan tv 

• Dapur tengkap dengan dishwasher 

• Mini bar 

• Ruang makan 

• Fasilitas laundry 

• Balkon pribadi dengan views Sunshine dan Sunrise 
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Fasilitas-fasilitas yang diberikan hotel resort ini pada tamu, yaitu: 

• Kolam renang outdoor dan spa 

• Pusat kesehatan Ruang game 

• Pusat spa dengan pijat refleksi 

• Fitness center 

• Sauna 

• Bilyard 

• Golf 

• Jacuzzi 

• Playground untuk anak-anak 

• Restaurant 

• Bar 

• Ruang keluarga 

• Area no smoking 

• Parkir luas 

• Wifi 

• Gift shop 

• Atm 

• Laundry 

• Ruang meeting 

Dari studi khasus Vista Resort Village & Spa Orlando dapat disimpulkan 

bahwa fasilitas yang disediakan dalam kawasan tersebut sangat lengkap dan 
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menarik untuk di aplikasikan dalam Hotel Resort seni Tari Topeng yang akan 

dirancang. 

2.3.2.  Hotel Resort Putri Duyung, Ancol 

Hotel ini terletak di kawasan Ancol tepatnya di Jalan Lodan Timur No.7 

Jakarta Pusat. Hotel yang berlokasi di tepi pantai ini mempunyai luas lahan 16 

hektar dengan bentuk "cottage". Setiap cottage terdiri dari 2 (dua) sampai 9 

(sembilan) bangunan yang berbeda tipe kamarnya. Kamar tidur pada Hotel Resort 

Putri Duyung berjumlah 125 kamar dengan spesifikasi sebagai berikut: (sumber, 

www.resort.com) 

• Untuk Kamar tipe Standart (Standard Room) memiliki enam tipe, yang 

meliputi : 

Cottage Kerang dengan kamar 10 buah, Bawal dengan kamar 10 buah, Hiu 

dengan kamar 10 buah, Kepiting dengan kamar 12 buah, Penyu dengan kamar 14 

buah, Kakap dengan kamar 10 buah. 

 

 

Gambar 2.21 Cottage Kerang 

 

 

 Gambar 2.20 Cottage Kerang 
(Sumber: www.resort.com) 
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• Untuk Kamar tipe Deluxe (Unique Deluxe Room), memiliki lima jenis 

diatanranya : Cottage Kole-kole dengan kamar 2 buah, Leva-leva dengan 

kamar 2 buah, Mayang dengan kamar 2 buah, Leti-leti dengan kamar 2 

buah, Kuda Laut dengan kamar 5 buah. 

 

 

 

 

 

 

• Ada dua Kamar tipe Suite (Deluxe Suite Room) yaitu : Cottage Kerapu 

jumlah kamar 3 buah dan Cottage Tongkol jumlah kamar 4 buah 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.21  Cottage Kole-kole 
(Sumber: www.resort.com) 

Gambar 2.22  Cottage Tongkol 
(Sumber: www.resort.com) 
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Sedangkan untuk kamar tipe Keluarga (Family room), terbagi menjadi empat 

bagian : 

1.  Golden Room 

Pada golden room ini terbagi menjadi 8 jenis Cottage, diantaranya: Cottage 

Cucut dengan kamar 3 buah, Teripang dengan kamar 3 buah, Udang dengan kamar 

3 buah, Ubur-ubur dengan kamar 3 buah, Rajungan dengan kamar 4 buah, 

Tenggiri dengan kamar 3 buah,m Cakalang dengan kamar 4 buah, Lumba-lumba 

dengan kamar 9 buah. 

2.   Duyung Room 

Pada jenis cottage ini hanya memiliki satu jenis cottage yaitu: Cottage 

Duyung dengan jumlah kamar 5 buah. 

3.   Marlin 

Pada cottage marlin terdapat lima jenis tipe diantaranya: Cottage Marlin 

400 dengan jumlah kamar 1 buah, Cottage Marlin 500 dengan jumlah kamar 1 

buah, Cottage Marlin 600 dengan jumlah kamar 1 buah, Cottage Marlin 700 

dengan jumlah kamar 1 buah, Cottage Marlin 800 dengan jumlah kamar 1 buah. 

4.   Paus 

Pada cottage paus terdapat tiga tipe diantaranya: Cottage Paus 100 dengan 

jumlah kamar 1 buah, Cottage Paus 200 dengan jumlah kamar 1 buah, Cottage 

Paus 300 dengan jumlah kamar 1 bua. 
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Sedangkan untuk luas Bangunan = t 81 m2 dengan Tipe : Family Room, 

terdiri dari 1 (satu) kamar yang memiliki R. Tamu - R. Tidur, Dapur - KM / WC, 

R. Tidur Anak. 

 

 

Gambar 2.24  Cottage Cakalang 

 

 

Untuk Fasilitas Penunjang pada hotel ini meliputi: 

 

Gambar 2.25 Cottage Bentar 

 

 

 

Ruang Serba Guna dengan luas Bangunan = t 756 m2 Fungsi : Ruang Serba Guna 

 

 

 

Gambar 2.23  Cottage Paus 
(Sumber: www.resort.com) 

Gambar 2.24  Gapura Masuk 
(Sumber: www.resort.com) 

Gambar 2.25  Gedung Serba Guna 
(Sumber: www.resort.com) 
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Tempat ibadah luas Bangunan = t 676 m2 yang Fungsi : 

 

 

 

 

 

Sarana Olah Raga 

 

 

 

 

 

 

Selain yang tersebut di atas fasilitas penunjang lainnya seperti Minishop, 

kantor pengelola hotel, dan lain-lain. Sehingga dari keterangan diatas hal menarik 

yang dapat diaplikasikan dalam hotel resort ini yang akan dirancang pengolahan 

tata masa, penataan ruang-ruang dalam setiap bangunan, dan tata sirkulasi pada 

kawasan tersebut. 

 

Gambar 2.27 Lapangan Tennis 
(Sumber: www.resort.com) 

Gambar 2.26  Musholla 
(Sumber: www.resort.com) 
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2.3.3. Studi Banding Tema (Metafora) 

Yamanashi Fruits Museum 

 

 

 

 

Gambar 2.28  Yamanashi Fruits Museum 
(Sumber: GA document, Itsuko hasegawa 2008) 

 
Arsitek: Itsuko Hasegawa 

Lokasi : Yamanashi, Jepang 

Tahun : 1996 

Type : Museum don Greenhouse 

Style : High Tech Modern, Expressionist modern 

Hasegawa mengatakan : 

"This museumuses the form of a group of shelters scalttered around the site 
as metaphor for the vitality and diversity of fruit" (Hasegawa 2008,184) 

 
Museum of fruit don green house ini mempunyai konsep metafora, fruit 

Museum ini d'umpamakan sebagai vitalitas dan keanekaragaman dari buah (Fruit). 

Sitenya dirancang seperti benih yang berserakan, ada yang masih kecil dan ada 

juga yang sudah tumbuh berkembang. Hal itu untuk menunjukkan matahari dapat 

mengembangkan dan menyuburkan tanaman. Keanekaragaman budaya dan 

sejarah, serta eratnya hubungan antar manusia dan buah bisa disimbolkan oleh 
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benih yang berserahkan di tanah dan kemudian tumbuh berkembang 

menyesuaikan lingkungannya. Hal inilah yang ingin dihadirkan oleh Hasegawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Gambar 2.29  Plan Yamanashi Fruits Museum 
(Sumber: GA document, ftsuko hasegawa 2008) 

 
“The architecture of the museum tells the story of fruit, the shelters are of 

different , size and material, either planded frimly in the ground or jumping out of 
- rejecting - the earth" (Hasegawa 2008,187). 

 
Museum ini menceritakan tentang buah (fruit), perwujudannya pada 

bangunan terletak pada perbedaan ukuran yang dipakai pada masing-masing 

bangunan, material yang digunakan. Pada awatnya dari benih yang ditanam di 

datam tanah kemudian berkembang muncul keluar bumi. Maka itu bentuk 

bangunan ini ia hadirkan seperti matahari yang bersinar, membuat benih tumbuh 

berkembang menjadi buah. 
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Gambar 2.30  Metaphor Yamanashi Fruits Museum 
(Sumber: GA document, Itsuko hasegawa 2008) 

 
Menyimbolkan bangunan ini adalah sebagai sifat keterasingan yang tidak 

bisa dipisahkan dari daya tahan benih untuk tumbuh berkembang. Menurut 

Hasegawa museum ini adatah sejenis " New Age Village " dari kubah (atap 

lengkung) yang mempunyai fungsi khusus pamer, dengan materialnya sebagian 

besar dari baja. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.31  Peneduh Yamanashi Fruits Museum 
(Sumber: GA document, Itsuko hasegawa 2008) 
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Konsep metafora Museum of Fruit dan Green House ini, menggunakan 

filosofi keanekaragaman dari buah (Fruit), terlihat adanya benih dan matahari 

yang menyinari. Maka konsep metafora seperti ini juga dapat diterapkan dalam 

hotel yang akan dirancang yaitu, filosofi tari topeng, berupa nilai yang terkandung 

dalam gerak tari. 

2.3.4. Kesimpulan 

 

2.3 diagram Skema kesimpulan 
(Sumber : hasil analisis 2009) 

 
Pada bangunan Hotel Resort Tari Topeng di Kota Batu akan memakai tema 

Combined metaphors karena sesuai dengan pengertiannya yaitu berangkat dari 

suatu konsep atau nilai-nilai tradisi budaya Malang Raya yang salah satunya 

adalah seni tari topeng yang diambil nilai-nilai yang ada pada tari topeng yang 

berbasis nilai-nilai islam yang nantinya akan diwujudkan dalam perancangan 

bangunan yang nyata sehingga orang dapat membaca makna yang dibuat 

perancang dalam bentuk bangunannya. 
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2.4  Diagram Skema kesimpulan 
(Sumber : hasil analisis 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metafora Kombinasi Konsep nilai-nilai tari 

topeng sesuai dengan 

nilai islam 

Menelaah Analisa 
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BAB III 

METODE PERANCANGAN 

 
3.1.Metode Perancangan 

3.1.1. Identifikasi masalah 

a. Perancangan Hotel Resort yang sesuai dengan tema, konsep dan wawasan 

keislaman. 

b. Karakter Hotet Resort dalam tatanan masa, eksterior dan interior. 

3.1.2. Rumusan Masalah 

Proses dan tahapan kajian yang digunakan dalam perancangan Hotel Resort 

Tari Topeng Malang di Kota Batu, dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pencarian ide/gagasan dengan menyesuaikan informasi tentang seni budaya 

yang ada dan berkembang di Kota Malang terkait dengan Hotel Resort Tari 

Topeng Malang di Kota Batu. 

b. Pemantapan ide perancangan melalui penelusuran informasi dan data-data 

arsitektural maupun non-arsitektural dari berbagai pustaka dan media sebagai 

bahan perbandingan dalam pemecahan masalah. 

c. Mencari ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan keterkaitan tema dan konsep 

yang sesuai dengan nilai-nilai/ kaidah-kaidah islam. 

d. Dari pengembangan ide perancangan yang diperoleh kemudian dituangkan 

dalam makalah tertulis. 
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3.1.3. Tujuan 

• Merancang sebuah hotel resort yang memenuhi tema metafora 

• Menampilkan bentuk tatanan massa dan fasad bangunan hotel resort dengan 

menerapkan tema metafora yang diperoleh konsep nilai-nilai yang ada pada 

tari topeng dan nila-nilai keislaman yang nanti akan dierapkan dalam 

perancangan bangunan. 

3.1.4. Pencarian Data 

Dalam pencarian data dari informasi primer dan sekunder, digunakan 

metode yang dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui proses pengambilan 

data secara langsung pada lokasi , dengan cara: 

3.1.5. Survey Lapangan 

Dengan adanya survey didapat data-data yang sistematis melalui kontak 

langsung derrgan masyarakat yang ada di sekitar tapak, yaitu dengan melakukan 

indentifikasi karakter-karakter masyarakat guna mengetahui kedudukannya 

terhadap bangunan. Pelaksanaan survey ini dilaksanakan secara langsung dan 

merekam fakta dengan apa adanya. Metode pengamatan yang dilakukan dengan 

croos section, yaitu dengan mengetahui aktifitas pemakai bangunan, ruang yang 

dibutuhkan. 
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3.1.6. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data-data yang lebih detail yang 

dibutuhkan mengenai kebutuhan ruang, aktivitas pemakai, serta persepsi dan opini 

tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Hotel Resort Tari Topeng di  

Kota Batu. 

Wawancara ini bertujuan untuk mentransformasikan ide-ide baru dalam 

perancangan dan mampu memperjelas data-data yang akan digunakan dalam 

analisa. Wawancara ini dilakukan secara spontanitas dengan para staf ahli, 

karyawan, serta pelaku yang berkecimpung didalamnya mengenai obyek yang 

akan dirancang. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data atau informasi yang tidak berkaitan secara 

langsung dengan obyek perancangan tetapi sangat mendukung program 

perancangan, meliputi: 

3.1.7. Studi Pustaka 

Data yang diperoleh dari studi pustaka ini, baik dari teori, pendapat ahli, 

serta peraturan dan kebijakan pemerintah menjadi dasar perencanaan sehingga 

dapat memperdatam analisa. Data yang diperoleh dari penelusuran literatur 

bersumber dari data internet, buku, majalah, Al-Qur'an dan peraturan kebijakan 

pemerintah. Data ini meliputi: 

• Data atau literatur tentang kawasan dan tapak terpitih berupa peta wilayah, dan 

potensi alam dan buatan yang ada di kawasan. Data ini selanjutnya digunakan 

untuk menganalisis kawasan tapak. 
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• Literatur tentang hotel resort dengan tema metafora dan khususnya tentang 

Seni Tari Topeng Malang yang meliputi pengertian, fungsi, hasil-hasil budaya, 

fasilitas dan ruang-ruang yang mewadahinya. Data ini digunakan untuk 

menganalisa konsep. 

• Literatur mengenai perpaduan dua unsur budaya yang mempengaruhi 

kebudayaan Tari Topeng Malang sehingga menghasilkan sebuah solusi 

arsitektural. 

• Data mengenai kebudayaan Tari Topeng Malang sebagai batasan dalam 

perancangan dalam hubungannya dengan tema, konsep perancangan. 

• Penjelasan-penjelasan dari Al-qur'an bagaimana etika dan nilai yang sesuai 

yang digunakan sebagai kajian keislaman. 

3.2. Analisis Perancangan 

Dalam proses analisa, dilakukan pendekatan-pendekatan yang merupakan 

suatu tahapan kegiatan yang terdiri dari rangkaian telaah terhadap kondisi 

kawasan perencanaan. Proses analisis ini yaitu analisis tapak, analisis pelaku, 

analisis aktifitas, dan analisis ruang dan fasilitas, analisis bangunan serta analisis 

struktur dan utilitas. Semua analisa diusahakan berkaitan dengan tema utama yaitu 

metafora, kecuali analisis utilitas tidak begitu berpengaruh pada analisis 

perancangan. 

a. Analisis  Kawasan & Tapak 

Analisis tapak dengan menggunakan metode tautan menghasilkan program 

tapak yang terkait dengan fungsi dan fasilitas yang akan diwadahi pada tapak 

perancangan. analisis ini meliputi analisis persyaratan tapak, analisis aksesibilitas, 
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analisis kebisingan, analisis pandangan (ke luar dan ke dalam), sirkulasi, matahari, 

angin, vegetasi, dan zoning. 

b. Analisis Fungsi 

Menggunakan metode analisis fungsi, yaitu kegiatan penentuan ruang yang 

mempertimbangkan fungsi dan tuntunan aktifitas yang diwadahi oleh ruang. 

Analisis ini disajikan dalam tabel dan diagram hubungan fungsi. 

c. Analisis Aktivitas 

Menggunakan metode analisis aktivitas untuk mengetahui aktivitas 

masing-masing kelompok pelaku yang menghasilkan besarart aktivitas tiap ruang 

dan persyaratan tiap ruang dalam hotel resort . Analisis ini meliputi analisis 

aktivitas kelompok promosi, konservasi, apresiasi dan penunjang. 

d. Analisis Penataan Ruang 

Berupa analisis fisik yang mendukung perwujudan bangunan sesuai dengan 

pendekatan masalah, yaitu dengan pemunculan karakter bangunan yang serasi dan 

saling mendukung. Analisis tatanan ruang dan bentuk meliputi, karakter 

fungsional bangunan, analisis transformasi konsep angin, transformasi bentuk, 

fungsi dan konteks ruang, hubungan fungsi dalam konteks tapak, hubungan bentuk 

dan tampilan bangunan. Anatisis disajikan dalam bentuk deskriptif dan sketsa-

sketsa. 
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e. Analisis Ruang dalam (interior) 

Analisis ini untuk memperoleh persyaratan-persyaratan ruang interior agar 

pengunjung dapat mernikmati hotel resort sesuai dengan fungsi dan tatanan ruang 

dalam tema, dan dikaitkan dengan unsur-unsur Seni Tari Topeng Malang. 

f. Analisis Bentuk 

Analisis ini untuk memperoleh bentuk-bentuk yang sesuai dengan 

karakteristik dan nilai-nilai tari topeng, geometri, warna sebagai perwujudan 

karakter dan tema Metafora Kombinasi pada bangunan. Analisis ini disajikan 

dalam bentuk sketsa dan program yang mendukung analisa. 

g. Analisis Struktur 

Analisis ini berkaitan dengan dengan bangunan, tapak dan lingkungan 

sekitarnya. Analisa struktur metiputi sistem struktur dan bahan yang digunakan. 

h. Analisis Utilitas 

Analisis utilitas meliputi sistem penyediaan air bersih, sistem drainase, 

sistem pembuangan sampah, sistem jaringan listrik, sistem kemanan dan sistem 

komunikasi. Metode yang digunakan adalah metode anatisis fungsional. Analisis 

disajikan dalam bentuk diagram. 

3.3. Konsep Perancangan 

Konsep rancangan sesuai dengan tema metafora yang didalam bangunan 

terdapat nilai-nilai dan karakteristik Seni Tari Topeng Malang, dan nilai-nilai 

islam untuk perancangan bangunan. Penyajian konsep dipaparkan dalam bentuk 

sketsa dan gambar. 
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3.4. Evaluasi 

Tahap evaluasi dilakukan setelah analisis, konsep perancangan. Tahap ini 

dilakukan dengan mengkaji ulang kesesuaian analisis dan kosep perancangan yang 

nantinya akan digunakan sebagai acuan pada umpan balik ( feed back) yang 

mengacu pada objek yaitu hotel resort dengan tema Metafora Kombinasi. Tahapan 

metode perancangan digambarkan dalam diagram sebagai berikut. 
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BAB IV 
ANALISIS PERANCANGAN 

 

Hotel Resort Seni Tari Topeng 

Identifikasi Malsalah 

a. Perancangan Hotel Resort yang sesuai dengan tema, konsep, dan wawasan 

keislaman. 

b. Karakter galeri dalam tatanan masa, eksterior, dan interior. 

c. Bagaimana merancang Hotel resort dai Dau Malang yang menitik beratkan pada 

bentuk/tatanan masa, fasad, dan sirkulasi serta seuai dengan tema metafora? 

d. Bagaimana mengintegerasikan konsep seni tari topengdan wawasan keislaman 

dalam perancangan Hotel Resort dengan menerapkan tema metafora pada 

perancangan bangunan. 

Tujuan 

a. Merancang Hotel Resort yang sesuai dengan tema metafora. 

b. Menampilkan bentuk tatanan masa dan fasad bangunan Hotel Resort dengan 

mengintegerasikan tema, konsep, dan wawasan keislaman, yang menghasilkan 

bentuk metafora. 

Pencarian data 

Primer 

Survey lapangan 

Wawancara 

Sekunder 

Al-Qur’an & Hadits 

Buku 

Internet 

Analisis 

kawasan & 

tapak 

Analisis 

fungsi 

Analisis 

aktifitas 

Analisis 

ruang 

Analisis 

bentuk 

Analisis 

interior 

Analisis 

struktur 

Analisis 

utilitas 

Konsep 

tapak 

Konsep 

bentuk 

Konsep 

utilitas 

Konsep 

ruang 

Konsep 

struktur 

Metafora  

Konsep Rancangan 

Analisis Perancangan 

FEED 

BACK 

3.1 Diagram Metode Penelitian 
Sumber : Hasil analisis (2009) 

 

3.5. Diagram Metode Penelitian 
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BAB IV 

ANALISIS PERANCANGAN 

4.1. Analisis Kawasan 

4.1.1. Analisis Syarat dengan Letak kawasan 

Dalam pemilihan tapak perancangan bangunan sebagai Hotel Resort Tari 

Topeng Malang di Kota Batu yang berfungsi sebagai pusat peristirahatan,  rekreatif 

dan budaya , maka harus dipertimbangkan beberapa hal tentang pemilihan lokasi 

tapak, antara lain: 

1.   Kemudahan Potensi Memunculkan Karakter Bangunan 

Kemudahan untuk memunculkan karakter bangunan berkaitan dengan konsep 

bangunan yang akan dimunculkan yaitu berusaha untuk menampilkan karakter Hotel 

Resort Tari topeng di Kota Batu. Hal tersebut membutuhkan sebuah daerah dimana 

lokasi tersebut merupakan kawasan dengan potensi alam dan wisata yang bagus. 

2.   Kedekatan dengan Fasilitas-fasilitas Penunjang lainnya 

Dari beberapa fasititas yang diwadahi maka pertu adanya fasilitas-fasilitas 

penunjang lainnya yang berada di kawasan tapak perancangan yang mendukung 

objek perancangan.  Keberadaan fasilitas seperti pasar, pom bensin, tempat rekreasi, 

terletak pada jalan utama di dekat lokasi tapak memudahkan pengunjung dalam 

melakukan kunjungan kesana. 

3.   Potensi alam yang menguntungkan 

Perancangan Hotel Resort di Kota Batu ini sangat tepat, karena potensi 

alamnya dan letak geografisnya yang mendukung, selain itu hotel resort ini 
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mempunyai karakter khusus dari bentuk dan perancangannya karena mengaplikasikan 

nilai-nilai tari topeng Malangan yang merupakan konsep perancangan dan tetap 

memperhatikan nilai-nilai islam. Jika ditinjau dari segi lokasi dan letak geografis, 

perencanaan perancangan hotel resort di kawasan Junrejo ini sangat kuat karena letak 

geografisnya dan letak tapak dekat dengan tempat rekreasi dan didukung geografis 

kota Batu yang dikelitingi oleh beberapa puncak gunung berapi yaitu Arjuno, 

Semeru, Tengger, dan Kawi yang memberikan pemandangan yang indah pada 

kotanya. Dari segi geografis juga Batu diuntungkan oleh keindahan alam daerah 

sekitarnya seperti Kota Batu dengan agrowisatanya, pemandian Selecta, Songgoriti, 

Payung, dan Sengkaling yang terletak di Dau atau situs-situs purbakala di Singosari. 

Banyaknya tempat pariwisata dan peninggalan budaya serta udara yang sejuk 

merupakan faktor pendukung bagi para wisatawan lokal dan asing yang datang di 

Kota  Batu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.1 Lokasi Kawasan 
(Sumber : Google Earth 2009) 
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4.1.1.1. Karakter Fisik Kawasan 

Kondisi fisik dasar merupakan langkah awal dalam sebuah kebutuhan adanya 

wadah untuk menampung sebuah kehidupan, sehingga fisik dasar mempunyai 

pengaruh pada kegiatan atau aktifitas yang tertampung didalamnya yang berpengaruh 

pada kehidupan datam tatanan masyarakat. Berdasarkan RDTRK Kota Batu secara 

umum, kondisi kawasan Batu khususnya wilayah Junrejo sebagai tapak perancangan 

Hotel Resort Tari Topeng sebagai berikut: 

• Topografi dan Morfologi 

Luas Wilayah Kecamatan Junrejo sendiri berdasarkan potensi desa tahun 1995 

adalah seluas 2.694,407 Ha, terletak pada ketinggian 700 M di atas permukaan laut 

dengan kelerengan wilayah berkisar antara 3-40 % serta wilayah ini memiliki jenis 

tanah andosol 1.526Ha, kambisol 741,25Ha, alivial 199,93Ha dan latosol 217,00Ha. 

Keadaan topografi wilayah Kecamatan  Junrejo bagian Barat mencapai ketinggian 

800 M di atas permukaan laut, kemudian  arah Timur  keadaan terus menurun sampai 

pada ketinggian 500 M, dengan kemiringan 0-10%. Lokasi tapak berada pada lahan 

yang berkontur sedang, dengan ketinggian kontur 60-70 cm. 

• Hidrologi  

Kondisi hidrologi  kawasan Junrejo dipengaruhi oleh Kelancaran  aliran air 

yang ada pada Sungai Brantas dan PDAM.  Kondisi Hidrologi berpengaruh pada 

tingkat kesuburan tanah dan jenis tanaman. Untuk air minum penduduk 

memanfaatkan air PDAM sedangkan untuk saluran drainase dan pembuangan air 

hujan dialirkan pada Sungai Brantas. Penggunaan air PDAM dan Sungai Brantas 

berpengaruh pada kemampuan ekonomi penduduk, sehingga ada yang menggunakan 
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air Sungai Brantas sebagai air pokok untuk kegiatan seperti memasak, mengairi 

sawah, dan mck. Sungai Brantas menurut RDTRK Kota Batu memiliki garis 

sempadan sungai 15 m dihitung dari tepi Sungai pada waktu ditetapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kondisi hodrologi  kawasan Batu, maka dapat dianalisis beberapa 

hal sebagai berikut: 

1. Memanfaatkan aliran air Sungai Brantas untuk pola aliran drainase dan 

pembuangan air hujan . 

Kelebihan : Memudahkan pengaturan arah saluran drainase dan pembuangan air 

hujan sehingga distribusi pembuangan tidak terlalu jauh. 

Kekurangan : Adanya pencemaran air sungai akibat limbah buangan dari 

bangunan jika tidak ada pengolahan internal didalam perancangan.  

2. Memanfaatkan sumber air dari PDAM  di dalam perancangan. 

Kelebihan : Pengadaan sumber air lebih mudah dan efektif karena saluran air 

sebelumnya sudah tersedia. 

Gambar 4.2 Garis Sempadan Sungai 
(Sumber: RDTRK Lowokwaru)  
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Kekurangan : Biaya yang dikeluarkan cukup mahal jika dibandingkan dengan 

pemanfaatan sumber dari galian air sumur. 

3. Memungkinkan adanya penggalian sumur sebagai sumber air dalam kawasan 

perancangan. 

Kelebihan : Biaya yang dikeluarkan tidak terlalu mahal selama proses 

berlangsung. 

Kekurangan : Perlu memperhitungkan kedalaman titik air karena jika sumber air 

dalam maka memakan waktu penggalian cukup lama. 

• Iklim dan Curah Hujan 

Selain dipengaruhi oteh topografi dan hidrologi kawasan Junrejo Kota Batu 

dipengaruhi letak geografis, curah hujan suhu Kota Batu.  

Berdasarkan data iklim dan curah hujan di kawasan Junrejo, maka analisis 

yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

Curah hujan yang relatif tinggi memungkinkan adanya penampungan air 

hujan pada kawasan perancangan.  

Kelebihan   : Dapat menghemat penggunaan air karena air sudah tertampung, hal ini 

akan memepengaruhi biaya pengeluaran 

Kekurangan : Perlu adanya pembuatan bak penampung air hujan yang tentunya 

membutuhkan biaya cukup mahal 

• Keadaan Tanah 

Berdasarkan kondisi tanah yang ada pada kawasan Junrejo, maka dapat 

dilakukan analisis sebagai berikut: 
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Pemanfaatan tanah berkontur sebagai tatanan lansekap maupun split level pada 

bangunan dalam perancangan. Luas Wilayah Kecamatan Junrejo sendiri berdasarkan 

potensi desa tahun 1995 adalah seluas 2.694,407 Ha, terletak pada ketinggian 700 M 

di atas permukaan laut dengan kelerengan wilayah berkisar antara 3-40 % serta 

wilayah ini memiliki jenis tanah andosol 1.526Ha, kambisol 741,25Ha, alivial 

199,93Ha dan latosol 217,00Ha. Keadaan topografi wilayah Kecamatan Junrejo 

bagian Barat mencapai ketinggian 800 M di atas permukaan laut, kemudian arah 

Timur keadaan terus menurun sampai pada ketinggian 500 M, dengan kemiringan 0-

10%. Lokasi tapak berada pada lahan yang berkontur sedang, dengan ketinggian 

kontur 60-70 cm. 

 

 

 

 

 

Kelebihan : menambah keindahan dan keunikan pada kawasan perancangan 

Kekurangan : membutuhkan biaya dalam pengolahannya (misal dengan cut and fill). 

Kondisi Sarana dan Prasarana Kawasan 

Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam objek perancangan. Jaringan 

saran prasarana yang perlu direncanakan adalah fungsi bangunan, kondisi fisik 

bangunan sekitar, jaringan air bersih, jaringan air kotor, saluran pembuangan air 

Gambar 4.3 Kondisi Tanah pada Tapak 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi 2009)  
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hujan/drainase, sistem pembuangan sampah. Kondisi sarana dan prasarana di Junrejo 

sebagai berikut: 

Fungsi bangunan 

Bangunan Komersial 

Bangunan yang mewadahi berbagai fungsi komersial, rekreatif seperti Hotel 

Resort Seni Tari Topeng, tempat rekreasi, relaksasi, galeri seni Tari Topeng dan lain-

lain yang direncanakan untuk mendapatkan keuntungan bagi pemilik maupun 

penggunanya dan masyarakat sekitar. 

Aspek yang dipertimbangkan: 

• Karakter / citra (brand image) 

• Nilai ekonomis bangunan 

• Lokasi strategis 

• Prinsip keamanan bangunan 

• Prinsip kenyamanan bangunan 

• Kebutuhan jangka panjang 

• Kondisi, potensi dan karakter kawasan 

• Perkembangan teknologi 

• Kondisi fisik bangunan sekitar 

Pola lingkungan dan orientasi bangunan 

Pertumbuhan lingkungan pada kawasan site terpillih secara umum membentuk 

pola pertumbuhan lingkungan secara linier yang berada di sepanjang jalan raya 

Junrejo. 
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Intensitas pemanfaatan lahan 

Intensitas pemanfaatan lahan dikawasan ini kepadatan bangunannya belum 

begitu padat ini ini bisa kita ketahui dari kawasan terbangun yang ada di sekitar site 

masih kosong dan belum bangyak bangunan yang berdiri. Penggunaan lahan 

bangunan pada area sekitar kawasan terpilih sebagian besar digunakan untuk 

permukiman dan perumahan, daerah jasa dan komersial, baik berupa hotel dan kantor 

penyewaan. Akan tetapi untuk disekitar lokasi masih berupa lahan kosong dan belum 

terbangun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KET.: 
A. Sungai Brantas   
B. Lahan Kosong   
C. Jalan Raya Dau ( bagian depan lahan kosong)     
D. Lahan Kosong 
 
 
 
 

 

Gambar 4.4  Site  Tapak 
(Sumber: Google Earth dan Analisa 2009) 
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Kondisi sarana dan prasarana  sangat berpengaruh dalam perancangan. 

Jaringan prasarana yang direncanakan adalah jaringan air bersih, jaringan 

komunikasi, saluran pembuangan air hujan/drainase, dan sistem pembuangan sampah. 

Kondisi sarana dan prasarana di kawasan Junrejo adalah sebagai berikut: 

• Jaringan air bersih 

PDAM yang jaringannya berada di seluruh area jalan utama dan jalan 

lingkungan. Penjelasan mengenai pemanfaatan sebelumnya telah diuraikan pada 

analisis hidrologi. 

• Jaringan komunikasi 

- Jaringan telekomunikasi berupa tower jaringan telepon yang banyak tersebar di 

kawasan ini. 

- Jaringan telepon bawah tanah dan dilayani dengan Sentral Telepon Otomatis 

(STO) 

Berdasarkan data jaringan komunikasi yang terdapat di kawasan Junrejo, 

maka analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 4.5  Jaringan Telekomunikasi 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi 2009) 
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1. Menggunakan jaringan telekomunikasi pada aobyek perancangan 

Kelebihan : mempermudah sistem komunikasi baik secara internal maupun 

hubungan eksternal. 

Kekurangan :membutuhkan biaya tambahan dalam proses pemasangan saluran 

telekomunikasi serta biaya pemakaian selama proses kegiatan dalam bangunan 

berlangsung. 

2. Tidak memakai jaringan telekomunikasi dalam perancangan 

Kelebihan : dapat mengurangi biaya pengeluaran baik dalam proses pemasangan 

maupun penggunaan. 

Kekurangan: hubungan internal dalam bangunan maupun eksternal menjadi 

terganggu. 

•   Air limbah dan tadah hujan 

Analisis yang dapat dilakukan mengenai air limbah dan tadah hujan adalah 

sebagai berikut:  

1. Membuang air limbah menuju saluran air Brantas 

Kelebihan : memudahkan mengarahkan saluran air pada pembuangan. 

Kekurangan : dapat mencemari air sungai brantas jika  limbah tidak diolah 

terlebih dahulu. 

2. Membuang air limbah melalui saluran terbuka yang telah ada pada jalan 

lingkungan. 

Kelebihan : tidak membutuhkan biaya tambahan untuk pengadaan saluran air. 

Kekurangan : limbah yang dihasilkan dapat mencemari lingkungan sekitar. 
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3. Membuat sumur resapan 

Kelebihan : dapat memanfaatkan air limbah yang terbuang 

Kekurangan : butuh biaya dan lahan tambahan  

•  Jaringan Listrik 

Jaringan listrik di kawasan ini menggunakan saluran PLN Kota Batu. 

Analisis yang dapat dilakukan mengenai air limbah dan tadah hujan adalah 

sebagai berikut:   

- Menggunakan jaringan listrik PLN yang sudah ada pada kawasan 

Kelebihan :lebih mudah dan efektif dalam pemasangannya. 

Kekurangan :pemakaian yang terlalu besar dapat meningkatkan biaya pengeluaran 

• Jaringan pembuangan sampah 

Sistem pembuangan sampah dilakukan setiap hari secara rutin yang dilakukan 

oleh Dinas Kebersihan Kota Batu, tempat pembuangan akhir sampah letaknya jauh 

dari permukiman sehingga warga tidak terganggu. 

Analisis yang dapat dilakukan mengenai Jaringan pembuangan sampah di 

kawasan Junrejo adalah sebagai berikut:   

1. Pembuangan sampah melalui Dinas Kebersihan Kota Batu 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6  Jaringan Persampahan 
(Sumber: Hasil Analisis 2009)  
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Kelebihan :meminimalkan biaya untuk pengadaan pengolahan sampah. 

Kekurangan : bertambahnya biaya yang dikeluarkan kepada Dinas Kebersihan Kota 

Batu. 

4.1.1.2. Analisis Tapak 

• Lokasi Tapak 

Tapak perancangan  bangunan Hotel Resort Seni Tari Topeng Malang ini 

berada di Jalan Raya Junrejo, Kota Batu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.7  Tapak Junrejo 

(Sumber: Hasil Analisis dan Google Earth 2009) 
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• Bentuk dan Dimensi Tapak 

Berdasarkan ketentuan pada RDTRK Kota Batu secara umum menetapkan 

bahwa peraturan untuk bangunan pada lokasi adalah sebagai berikut: 

Koefisian Dasar Bangunan (KDB) : 50-60% 

Ketinggai bangunan maksimal : 15 meter/4 lantai 

Garis Sempadan jalan(GSB) : 10 meter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8  Bentuk dan Dimensi Tapak 
(Sumber: Hasil Analisis dan Dokumentasi Pribadi  2009)  
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Berdasarkan kondisi eksisting mengenai bentuk dan dimensi tapak, analisis 

yang yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Penataan massa linier 

Kelebihan:orientasi searah, serta mudah digabungkan dengan pola sirkulasi lain 

Kekurangan:penerapan pada tapak berkontur menjadikan sirkulasi melelahkan, 

jarak tempuh jauh dan panjang. 

2. Penataan massa pola radial 

Kelebihan: - terpusat pada satu titik serta mudah digabung dengan sirkulasi  

 - kesan radial adalah dinamis sehingga untuk lahan berkontur diperlukan pola 

yang dinamis sesuai dengan nilia-nilai yang ada pada Tari Topeng yaitu nilai 

pergerakan yang dinamis 

Kekurangan: pola ini memiliki kecenderungan penataan massa yang menyebar 

sehingga pencapaian mungkin sedikit menyulitkan . 

3. Penataan gabungan antara pola linier dan radial 

Kelebihan: jika proses penataan pola massa baik maka akan memudahkan 

pengguna. 

Kekurangan :penataan massa yang kurang baik akan semakin membingungkan 

pengunjung karena sirkulasi tidak jelas. 

• Batas Tapak 

Batasan-batasan tapak pada perancangan sebagai berikut: 

1. Sebelah timur : Sungai Brantas dan Lahan kosong 

2. Sebelah Barat : Lahan Kosong 
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3. Sebelah Selatan : Jalan Raya Junrejo 

4.  Sebelah Utara : Sungai Brantas dan Persawahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9  Batas Tapak 
(Sumber: Google Earth dan Dokumentasi Pribadi  2009) 

 
Berdasarkan kondisi eksisting mengenai batas tapak, analisis yang dapat 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Memberi pembatas berupa vegetasi yang memberi kesan open space/terbuka 

Kelebihan: jika area terbuka, maka fungsi hotel pun memberi kesan welcome, 

selin itu juga mampu membantu penyegaran udara di sekitar lokasi. 

Kekurangan: penggunaan pembatas berupa vegetasi masih kurang aman. 

2. Memberi pembatas berupa dinding masif disekeliling tapak 

Kelebihan: keamanan lebih terjaga 
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Kekurangan: - memberi kesan tertutup sehingga tidak terlalu mencerminkan sebuah 

bangunan untuk fasilitas publik 

  - Dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk membangun pembatas  

masif mengelilingi bangunan 

3. Menggunakan pembatas masif dan vegetasi 

Kelebihan: - kesan keterbukaan masih terasa tanpa meninggalkan kesan privasi. 

            - perbedaan fungsi ruang semakin jelas 

Kekurangan:dibutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, berupa 

material bahan masif dan jenis vegetasi yang sesuai. 

 

 

Gambar 4.10  Kondisi  Sekitar Tapak 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi  2009) 

 

• Topografi pada Tapak 

Kondisi topgrafi yang memiliki kemiringan membuat kondisi tanah 

bergelombang sehingga menimbulkan cekungan-cekungan.  

Berdasarkan kondisi topografi pada tapak, analisis yang dapat dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Membiarkan lahan yang berkontur sebagai potensi dalam perancangan tapak 

Kelebihan: - tidak ada biaya tambahan dalam perancangan 

Gambar 4.10 Vegetasi pada Tapak 
(Sumber: Google Earth dan Dokumentasi Pribadi  2009)  
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                       - lahan berkontur lebih mampu menerima angin secara maksimal untuk  

bangunan. 

Kekurangan: akan membutuhkan waktu lebih banyak dalam proses pembangunan 

dengan lahan berkontur. 

2. Perataan lahan dengan cut and fill 

Kelebihan:proses pembangunan akan lebih mudah dan cepat. 

Kekurangan : membutuhkan biaya untuk  proses tersebut dan akan 

menghilangkan potensi kontur. 

3. Perataan lahan dengan cara menggali dan dibuang 

Kelebihan: cepat dan praktis dalam perencanaan bangunan. 

Kekurangan:boros, tidak efisien, dan menghilangkan potensi kontur. 

 

 

 

 

 

• Potensi Tapak 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada kondisi tapak, maka terdapat 

potensi alami seperti vegetasi  

 

 

Gambar 4.11 Topografi Tapak 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi  2009) 
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1. Vegetasi 

Pada analisa vegetasi ini banyak manfaat dan fungsi dari vegetasi itu sendiri. 

Dimana peletakan vegetasi juga menentukan kenyamanan bagi semua pelaku pada 

bangunan. Berdasarkan jenisnya, tanaman dibedakan menjad: 

• Tanaman pohon tinggi, berbatang kayu, besar, cabang jauh dari tanah, tinggi >3m. 

• Tanaman perdu, berkayu, tumbuh menyemak, percabangan mulai di muka tanah, 

berakar dangkal, 1-3 m. 

• Tanaman semak, batang tidak berkayu, percabangan dekat dg tanah, berakar 

dangkal, 50 cm-1 m. 

• Tanaman rumput-rumputan, tinggi beberapa cm, menjaga kelembaban, erosi dan 

struktur tanah. 

• Tanaman merambat, ada yang memerlukan penunjang untuk rambatan, ada yang 

tidak. 

• Tanaman air. 

Vegetasi yang mendukung dari vegetasi asli pada tapak tanpa menghilangkan 

atau menebangnya, dapat dimanfaatkan sebagai berikut: 

Fungsi Gambar 

Tanaman peneduh, 
percabangan mendatar, daun 
lebat, tidak mudah rontok, 3 
macam (pekat, sedang, 
transparan) 

 

Gambar 4.12 Vegetasi peneduh 
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Tanaman pengarah, bentuk 
tiang iurus, tinggi, 
sedikit/tidak bercabang, tajuk 
bagus, penuntun pandang, 
pengarah jalan, pemecah 
angin. 

 

Gambar 4.13 Vegetasi pengarah 

Tanaman penghias jalan, sifat 
musiman, karakter individual, 
kuat dan menarfik, dapat 

soliter ataupun berkelompok 
 

Gambar 4.14 Vegetasi penghias 

 

Tanaman pembatas, tinggi 1-
2m, pembentuk 

bidang dinding, pembatas 
pandang, penyekat 
pemandangan buruk, jenis 
semak atau rambat 

Gambar 4.15 Vegetasi pembatas 

Tanaman pengatap, massa 

daunlebat, percabangan 

mendatar, atap ruang luar, 

bisadiperoleh dari tanaman 

menjalar di pergola 

 

Gambar 4.16 Vegetasi pengatap 
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Tanaman penutup tanah, 

melembutkan 

permukaan, membentuk 

bidang lantai pada 

ruang luar, pengendali suhu 

dan iklim. 

Gambar 4.17 Vegetasi pengendali 

 

Pada kondisi eksisting pohon berfungsi sebagai peneduh, filter dari polusi, dan 

peredam kebisingan. Pada tapak vegetasi sangat baik dan lahan untuk tanaman masih 

luas. Vegetasi pada tapak hotel resort ini mempunyai peranan penting sebagai 

penyumbang udara yang segar dan sejuk bagi Malang dan Kota Batu. Vegetasi pada 

tapak akan ditata sesuai dengan metafora dari irah-irahan penari topeng. 

 

 

   

 
 

Gambar 4.18 Vegetasi tapak 
(Sumber : Hasil analisis 2009) 

 

 

 

 

         (Sumber: Arsitektur Landscape) 
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Gambar 4.19 Vegetasi Tapak 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi  2009) 

 
Berdasarkan kondisi vegetasi pada tapak, analisis yang dapat dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Tetap mempertahankan vegetasi pada tapak  

Kelebihan: tidak ada upaya untuk merusak lingkungan karena tetap 

mempertahankan tanaman yang telah ada. 

Kekurangan: penataan bangunan harus menyesuaikan dengan tata letak vegetasi 

yang telah ada. 

2. Menambah vegetasi baru seperti tanaman berbunga atau berbuah. Fungsi vegetasi 

ini dapat dijadikan sebagai penyaring kebisingan dan polusi udara mengingat 

kondisi tapak berada di tepi jalan raya. 

Kelebihan: dapat membantu keseimbangan ekologi sekitar kawasan. 

Kekurangan: memerlukan biaya untuk perawatan serta tambahan lahan untuk 

penanaman. 

3. Pengolahan vegetasi sebagai elemen bangunan 

Kelebihan: dapat menghemat biaya jika memanfaatkan elemen alam 

Kekurangan: membutuhkan waktu untuk mendapatkan elemen alam yang 

berkualitas. 
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4. Pengolahan vegetasi sebagai elemen lansekap sesuai dengan tema metafora irah-

irahan dari penari topeng. 

Kelebihan akan menambah keindahan dalam perancangan khususnya untuk area 

ruang luar dan sesuai dengan nilai-nilai metafora elemen yang ada hubungan 

dengan Tari Topeng. 

Kekurangan: membutuhkan biaya perawatan untuk menjaga keindahan tetap 

terjaga. 

4.1.1.3 Analisis Aksesibilitas 

Dasar Analisa ME danSE 

Lokasi berada di tempat yang sangat strategis, berada di perbatasan antara 

kota Malang dan Kota Batu,tepatnya berada di jalan raya Junrejo yang merupakan 

jalan akases regional antar Kota Batu kab Kediri-Jombang yang ramai dilalui oleh 

angkutam umum maupun kendaraan pribadi,sehingga bagi masarakat umum yang 

tidak memiliki kendaraan pribadi tidak perlu khawatir tidak bisa singgah dan 

menginap di Hotel Resort yang akan dibangun ini karena aksesnya sangat mudah. 

Jalan Raya Junrejo memiliki badan jalan yang besar sehingga tidak rawan kemacetan. 

Begitu mudahnya akses menuju lokasi hotel resort ini sehingga sangat tepat jika kita 

bangun sebuah Hotel resort di lokasi ini yang bisa digunakan sebagai tempat 

peristirahatan bagi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan antar kota. 

Untuk mendapat kenyamanan pengunjung hotel dan pengelola maka pintu 

masuk dibedakan menjadi 2, yaitu: 

1.   Pintu masuk untuk pengunjung 

2.   Pintu masuk pengelola 
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Sedangkan untuk penentuan pencapaian harus disediakan posisi Main 

Entrance (ME) didasarkan beberapa kriteria, antara lain: 

• Pencapaian dari akses utama 

• Pencapaian menuju fasilitas-fasilitas dalam tapak 

• Pembagian keseimbangan terhadap pembagian tapak 

• Kemudahan tertangkap secara visual dari akses utama 

Berdasarkan kondisi eksisting mengenai batas dan bentuk tapak, bentuk 

kontur maka analisis yang dilakukan memunculkan beberapa altematif tanggapan 

sebagai berikut: 

• Posisi ME dan SE 

1. Perletakan posisi ME dan SE terletak dekat akses dari Malang dan tepat berada 

pada tikungan. 

Kelebihan : dekat dengan akses dari Malang sehingga pengunjung tidak jauh-jauh 

untuk memasuki hotel. 

Kekurangan : kondisi jalan raya sebagai jalan utama sehingga intensitas 

kendaraan akan meningkat dan karena letaknya tepat pada tikungan maka 

dikhawatirkan rawan kecelakaan. 

2. Perletakan posisi ME dan SE berada di tengah 

Kelebihan : dapat meminimalisir kecelakaan karena letaknya pada tengah yang 

termasuk jalur aman karena tidak berada pada tikungan. 

Kekurangan: karena letaknya tengah sehingga pengunjung agak lebih sedikt jauh. 

3. Perletakan posisi ME dan SE berada diujung Barat 
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Kelebihan : Aman karena letaknya termasuk jalan yang lurus,tidak macet 

Kekurangan : karena letaknya paling ujung sehingga terlalu jauh bagi para 

pengunjung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 Pola ME dan SE 
(Sumber: Google Earth dan Analisis Pribadi  2009) 

 
4.2. Analisis View 

Pada tapak perancangan di kawasan Junrejo, terdapat beberapa view yang 

mendukung beberapa diantranya adalah view pada arah utara berupa sungai dan area 

persawahan. Pandangan keluar tapak berupa jalan raya yang dimanfaatkan sebagai 

orientasi bangunan. Gambaran view pada tapak adalah sebagai berikut: 

 

 

Main Entrance & Side Entrance 

ME dan SE berada diujung Barat 

ME dan SE berada di tengah 
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Gambar 4.21 View Tapak 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi dan Analisis Pribadi  2009) 

 
View masuk yang paling potensial ke tapak adalah dari arah Selatan yakni 

jalan Raya Junrejo, sedangkan dari arah Utara, timur dan barat view masuk sangat 

kurang karena masih berupa lahan kosong, persawahan,sungai Brantas sehingga 

nantinya facade bangunan yang paling banyak mendapat view masuk akan diolah 

secara lebh maksimal , agar bisa menjadi point of view yang dapat menarik minat 

masyarakat yang melewati daerah ini. 

View ke dalam tapak adalah berupa lahan berkontur. Analisis mengenai view ke 

dalam adalah sebagai berikut: 

1. Tidak meletakkan pembatas yang tertutup pada area ini karena akan mengurangi 

pandangan dari arah luar 

Kelebihan: dapat memberi kesan keterbukaan 

View Barat in to out++ View Barat in to out+++ 

Pandangan ke dalam Tapak 

Pandangan ke luar Tapak 
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Kekurangan:keamanan kurang terjaga 

2. Memberi penanda pintu masuk agar dapat memudahkan pengunjung 

Kelebihan: pengunjung mudah mengenali dengan adanya penanda tersebut 

Kekurangan: perlu adanya desain gate yang menarik karena jka tidak maka akan 

kurang menarik perhatian  

3. Menambah sculpture atau taman sehingga mampu menarik perhatian pengunjung 

Kelebihan: menarik pemgunjung untuk mendekat ke tapak 

Kekurangan: perlu adanya biaya tambahan untuk pembuatan serta lahan untuk 

taman. 

4. Membuat desain yang sedikit berbeda dari bangunan sekitar tanpa menghilangkan 

nilai lokalitas dari kondisi sekitar 

Kelebihan :bangunan akan mudah dikenali oleh pengunjung 

Kekurangan: desain yang sedikit menonjol memberi kesan individualis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22 Analisa Desain Sclupture dan Gate 
(Sumber: Analisis Pribadi  2009) 
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Sedangkan analisis mengenai view ke luar adalah sebagai berikut: 

1. Memanfaatkan material transparan berupa kaca yang dapat menghadirkan view 

keluar bangunan. 

Kelebihan: Dapat memperoleh pandangan keluar dengan leluasa 

Kekurangan: Kekuatan kaca mungkin tidak terlalu kuat  

` 

 

 

 

 

 

 

Kaca 

            Gambar 4.24  Material pada Bangunan 
(Sumber: Analisis Pribadi  2009) 

Gambar 4.23 Analisa Desain Bangunan 
(Sumber: Analisis Pribadi  2009) 

 



108 

 

 

2. Menggunakan bukaan pada fasad bangunan  

Kelebihan: dapat memperoleh pandangan keluar 

      Kekurangan: bukaan akan menimbulkan tampias air hujan dan membawa udara 

panas ke dalam bangunan. 

3. Menggunakan lubang cahaya pada dinding sebagai olahan fasad 

Kelebihan: selain sebagai penambah aliran udara disekitar, juga sebagai efek 

permainan cahaya. 

Kekurangan:pandangan kurang jelas karena tersekat, perawatan (pembersihan) 

cukup sulit. 

4. Menciptakan taman yang dapat dinikmati pengunjung dari dalam ruangan 

Kelebihan: menambah keindahan visual pada perancangan. 

Kekurangan: membutuhkan biaya dalam pengolahan lahan dan perawatan 

tanaman 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.25 Bukaan pada Bangunan 
(Sumber: Analisis Pribadi  2009) 
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4.3.  Analisis Kebisingan 

Berdasarkan hasil pengamatan maka diketahiu bahwa sumber kebisingan 

adalah berasal dari jalan raya yang berada di sebelah selatan tapak. Sedangkan di area 

bagian Utara, Timur, dan Barat kebisingan tidak terlalu tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.26 Kebisingan 
(Sumber: Analisis Pribadi  2009) 

  

 

 

 

Kebisingan rendah dari area persawahan 

Kebisingan tingi dari jalan raya 

Kebisingan 
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Dari kondisi tersebut, hasil analisis atas kebisingan pada tapak adalah: 

1. Adanya penzoningan pada tapak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.27  Penzoningan 
(Sumber: Analisis Pribadi  2009) 

 
2. Penataan vegetasi untuk filter kebisingan 

Kelebihan: vegetasi mampu membantu kebisinngan dan memberikan kesan 

terbuka pada kawasan 

Kekurangan: kebisingan tidak terserap secara sempurna 

3. Adanya jarak antara bangunan dengan jalan sehingga kebisingan tidak terlalu 

mengganggu 

Kelebihan: kebisingan teredam dan masih memberi kesan terbuka 

Zona 3 

Mundur Gawang 

zona 1 

Maju gawang 

Zona 2 

     Isi 
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Kekurangan: kebisingan tidak terserap secara sempurna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.28  Analisis Desain Kebisingan 
(Sumber: Analisis Pribadi  2009) 

 

 

 

Penataan vegetasi untuk 

filter kebisingan 

Memberi jarak antara 

bangunan dan jalan raya 
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4.4 Analisis Lintasan  Matahari 

Analisis matahari  berpengaruh pada perancangan yang berkaitan dengan 

tingkat kenyamanan pengunjung hotel. Seperti  cahaya matahari pada pukul 07.00-

10.00 sangat bermanfaat bagi tubuh, sedangkan pada pukul 10.00-15.00 cahaya 

matahari cenderung dihindari karena mengandung pancaran radiasi.  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.29 Arah Sirkulasi Matahari 

(Sumber: Analisis Pribadi  2009) 
 

Dari kondisi tersebut, hasil analisis matahari pada tapak adalah: 

1. Bentuk bangunan dibuat memanjang searah dengan arah sirkulasi matahari, 

dengan demikian hanya sedikit permukaan bangunan yang akan menerima panas 

matahari.  

Kelebihan: permukaan dinding yang terkena sinar sedikit sehingga suhu dalam 

ruangan tidak begitu tinggi 

Kekurangan: penataan bangunan agak sulit karena harus mempertimbangkan arah 

matahari dan bentuk tapak 

Arah sirkulasi matahari 

pada tapak 
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2. Bentuk bangunan memanjang ke arah Utara Selatan memotong arah sirkulasi 

matahari. 

Kelebihan: dengan penataan seperti ini maka cukup sesuai dengan arah bentukan 

tapak. 

Kekurangan:banyak bagian bangunan yang menerima panas matahari sehingga 

hal ini bisa mengakibatkan suhu dalam bangunan menjadi panas. 

3. Bukaan dominan pada bagian utara dan selatan bangunan, cahaya yang masuk 

bukan cahaya langsung tetapi hanya berupa cahaya pantulan, 

Kelebihan:dapat mengurangi radiasi matahari secara langsung. Hal ini selain bisa 

mengurangi panas, cahaya pantulan merupakan cahaya yang bagus, tidak 

menyebabkan silau. 

Kekurangan: bangunan kurang mendapatkan pencahayaan alami 

4. Bukaan dominan pada bagian Timur atau Barat, cahaya yang masuk dalam 

bangunan berupa cahaya langsung dan disiasati dengan shading 

Kelebihan: - bangunan mendapatkan pencahayaan alami 

                 - Pemberian shading dapat mehalau silau matahari, penerapan shading 

pada bangunan dapat dimetaforakan sebagai Topeng yang melindungi bangunan 

dari panas. 

Kekurangan: - dapat menyebabkan silau, dan suhu dalam ruangan meningkat 

                   - Biaya untuk pembelian Solar lite cukup mahal. 

5.  Penanaman vegetasi guna menghalangi atau mengurangi sinar matahari langsung   

mengenai bangunan 

Kelebihan: bangunan mendapatkan pencahayaan alami 
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Orientasi 

bangunan 

terhadap 

sirkulasi 

matahari 

Arah bukaan 

Kekurangan: dapat menyebabkan silau, dan suhu dalam ruangan meningkat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.30  Arah Bukaan 

(Sumber: Analisis Pribadi  2009) 
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Gambar 4.31 Bentuk Bangunan 
(Sumber: Analisis Pribadi  2009) 

 

 

 

 

Bentuk-bentuk bangunan yang aero 

dinamis,seperti bulat, elips sangat baik,bentuk-

bentuk ini menjadikan aliran udara mengalir 

dengan baik sehingga bisa menghapus panas 

bangunan, 

 

Bentuk-bentuk kotak bisa 

mngakibatkan aliran angin 

tidak mengalir dengan 

baik, sehingga angin tidak 

bisa maksimal 

menghapuskan panas pada 

bangunan. 

Analisis Matahari 
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Gambar 4.32 Analisis Matahari 
(Sumber: Hasil Analisa  2009) 

 
4.5 Analisis Sirkulasi 

Sirkulasi pada perancangan tapakterbagi menjadi 2, yaitu sirkulasikendaraan 

dan pejalan kaki. Kendaraan menggunakan jalan perkerasan yang terdapat pada tapak 

dan pada area parker. Sedangkan pejalaan kaki menggunakan trotoar, jalan setapak 

serta pada area terbuka. 

 

Memaksimalkan bukaan pada bagian arah 

datangnya angin yaitu bagian selatan 

bangunan, dan juga penggunan sistem cross 

ventilation sehingga angin bergerak dengan 

lancar dalam bangunan dan dapat 

menghapus panas dalam bangunan 

Penggunaan vegetasi 

sebagai pengarah 

aliran angin segingga 

angin yang ada bisa 

kita manfaatkan 

semaksimal mungkin 

untuk menghapus 

panas pada 

bangunan. Selain itu 

juga pengguanaan 

vegetasi untuk 

menghalangi aliran 

aingin yang terlalu 

kencang. 
Analisis 

Matahari 
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1 Sirkulasi tamu hotel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Analisis yang dilakukan pada pengunjung adalah sebagai berikut: 

1. Memisahkan antara jalur pejalan kaki dengan kendaraan 

Kelebihan: keamanan  akan terjamin 

lobby-lounge 

Restaurant 
Indoor sport 

cafe 

Outdoor sport Mini market 

Perpustakaan mini 

toilet 

Kamar hotel 

Menggunakan 

kendaraan umum Datang 

Tamu 

Menggunakan 

kendaraan pribadi 

Parkir 

Entrance  

Diagram 4.1  Alur sirkulasi aktivitas tamu hotel 
(Sumber : Hasil analisa 2009)  
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     Kekurangan: perlu membangun pedestrian 

2. Memudahkan para pengunjung untuk mengakses menuju entrance 

     Kelebihan: akses lebih mudah 

     Kekurangan:seluruh aktifitas seolah-olah terpusat pada satu area 

3. Memberikan peneduh seperti selasar bagi pengunjung  

     Kelebihan: kenyamanan pengunjung terpenuhi 

     Kekurangan: membutuhkan biaya untuk pengadaan selasar  

4. Menyediakan ramp sebagai fasilitas tambahan bagi pengunjung 

     Kelebihan: memberi kenyamanan pengunjung (khususnya bagi yang cacat)  

 

 

 

 

Analisis yang dilakukan pada kendaraan adalah sebagai berikut: 

1. Menyediakan beberapa area parkir  

Kelebihan:  

-sirkulasi antara pejalan kaki dan kendaran terpisah 

-akses menuju area yang dituju lebih mudah 

Kekurangan: penataan massa menjadi kurang teratur 

2. Memusatkan area parkir 

Kelebihan: penataan massa teratur 

pedestrian 
Gambar 4.33 Alur Pedestrian 
 (Sumber : Hasil analisa 2009)  
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Kekurangan: jarak tempuh pada suatu area tertentu menjadi cukup jauh 

3. Menyediakan jalur lambat, misalnya pada area di bagian depan lobby 

Kelebihan:dapat menghindari kemacetan dan keamanan dapat terjaga 

Kekurangan:jalur pada pintu masuk menjadi padat 

4.6 Analisis Ruang Luar  

Analisa ini bertujuan untuk mengetahui potensi dari sebuah lingkungan pada 

tapak yang kemudian dapat dikembangkan untuk menciptakan suasana baru yang 

mendukung bangunan. Ruang luar berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi dua, 

yaitu: 

1. Ruang luar aktif adalah ruang luar yang digunakan untuk mendukung kegiatan 

yang ada dalam bangunan, seperti pengadaan lahan parkir. 

2. Ruang luar pasif adalah ruang luar yang biasanya digunakan sebagai lahan hijau, 

resapan air, ditanam tumbuhan untuk peredam bising, dan tempat perletakan 

lampu taman untuk penerangan.  

Ketentuan ruang luar adalah: 

� Keberadaan ruang luar harus menyokong kegiatan yang ada di dalam bangunan.  

� Penghijaun merupakan keutamaan dalam bangunan maupun lingkungan sekitar.  

� Elemen-elemen pendukung disesuaikan dengan bentukan bangunan secara umum, 

sehingga ada kesesuaian antara bangunan dengan ruang luar.  
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4.7.  Analisa Bentuk  

 Bentuk dasar bangunan disesuaikan dengan karakteristik bangunan. Penyesuaian 

bentuk dasar dengan karakteristik bangunan harus disesuaikan dengan sifat bentuk. 

Adapun sifat-sifat bentuk adalah: 

Lingkaran  : Terpusat, berarah ke dalam dan stabil (berporos), terkesan 
lembut karena tidak bersudut 

Segitiga :  Segitiga menunjukkan kstabilan, namun jika cenderung kesalah satu 
sudutnya menjadi tidak stabil 

Segiempat :  Merupakan bentuk yang statis dan netral, namun segi empat memiliki 
bermacam-macam variasi 

 

Bentuk-bentuk yang terjadi dibuat atas pertimbangan faktor-faktor dari tapak dan 

hubungan yang baik dengan sirkulasi pengguna. Sebagaimana berikut:  

Tabel 4.1  Alternatif Bentuk 

No Pola sirkulasi Kelebihan Kekurangan 

1 Dinamis 

 

 

Pada pengolahan 
bentuk penambahan 
dari satu bentuk 
geometri yang 
diulang-ulang 
dengan pengurangan 
untuk memperoleh 
bentukan yang tidak 
monoton dan 
terbentuk mengikuti 
garis lengkung. 

Kesan harmoni baik 
untuk bangunan 
rekreasi  

Kesan harmoni baik untuk 
bangunan rekreasi tetapi 
untuk bangunan seperti 
Hotel Resort baik. Seauai 
dengan nilai-nilai tari 
topeng yang dinamis. Pola 
sirkulasi ini penggambaran 
metafora gerak penari 
topeng. 

2 Bujur sangkar Bujur sangkar 
merupakan bentuk 

Terkesan kaku mengikuti 
grid-grid yang ada, 

DINA
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statis dan dapat 
menjadi grid-grid 
yang teratur, serta 
mempunyai garis-
garis yang tegas. 
Garis-garis tegas 
tersebut 
melambangkan 
keteraturan fungsi 
dan aktivitas. 

 

langsung pada sasaran 
ruang yang dituju. 

3 Kurva 

 

Bentuk kurva 
memunculkan kesan 
visual untuk 
mengurangi kesan 
kaku yang muncul 
pada kompleks 
bangunan yang akan 
diberikan dari luar 
tapak. 

Cenderung memusat pada 
satu titik sumbu yang 
membentuk kurva, dan 
pengunjung cenderung 
masuk melalui titik sumbu 
kurva. 

(Sumber: Analisa, 2009) 

4.8. Analisis Material Bangunan 

 Material Dominan Pembentuk Tampilan Bangunan 

a. Material penutup dinding 

Tabel 4.2 Beberapa material dan kesan yang ditimbulkannya. 

No. Material Kesan yang ditimbulkan 

1. Kayu Tenang dan hangat 

2. Kertas dinding Menyatu dan hangat 

3. Cermin, Kaca Dingin, meluaskan, hangat, dan tembus pandang 

4. Cat Mengikuti tekstur dinding, dan menyatu 

(Sumber: Kuliah Interior, 2007) 
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b. Material Lantai 

Lapisan permukaan keras 

1. Tegel 

 

 

 

 

 

Gambar 4.34  Jenis Tegel 
(Sumber : Mapping 3dmax) 

 
Tekstur: Kasar: digunakan untuk sirkulasi aktif, seperti; koridor dan KM/WC 

Halus: digunakan untuk sirkulasi tenang 

Permukaan: kilap dan doff 

Warna bermotif polos sebaiknyua digunakan untuk permukaan lantai tangga 

agar tidak menimbulkan kesan membingungkan. Warna bermotif kacau digunakan 

pada teras yang dekat dengan taman 

2. Susunan batu biasanya digunakan pada teras dekat taman 

Lapisan permukaan lunak dan permukaan kasar 
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Gambar 4.35  Batu Alam dan Batu Kali 
(Sumber : Hasil analisa 2009) 

Karpet sifatnya menghangatkan, meredam suara, dan memperindah ruang. 

Diletakkan pada ruang-ruang yang memerlukan kenyamanan lebih dan terhindar dari 

kebisingan, seperti: ruang rapat, Auditorium, dan kamar hotel. 

c. Material Praktisi Non Permanen 

Tabel 4.3  Alternatif Material Partisi Non Permanen 

Alternatif 
Material 

Kelebihan Kekurangan 

Panel Kayu � Desain bervariasi 
� Elemen akustik ruang 
� Memberi kesan keakraban 

pada ruang 

� Membutuhkan banyak 
tempat  

� Susah digerakkan 

Tirai Kain � Ringan dan mudah digerakkan 
� Menyerap bunyi 
� Hemat tempat 
� Perawatan dan kebersihannya 

lebih mudah 

� Menyerap debu 
� Menyerap air yang dapat 

menimbulkan bau 
� Alternatif desain terbatas 

Folding Door � Area lebih privasi 
� Alternatif desain bervariasi 

� Harga mahal 
� Membutuhkan banyak 

tempat 
Sumber: Analisa, 2009 
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4.9.  Analisis Angin 

Angin yang berhembus dimanfaatkan sebagai penghapus panas pada 

bangunan. Analisis mengenai angin adalah sebagai berikut: 

1. Pemanfaatan vegetasi untuk pengendali, pengarah, maupun penyerapan angin 

Kelebihan:  

-memiliki manfaat bagi bangunan (sebagai penghapus panas) 

-mampu menyaring kotoran dan debu yang terbawa angin 

2.  Penataan bangunan yang  dapat membelokkan angin 

Kelebihan: angin akan tersebar merata 

Kekurangan : tatanan massa kurang menyatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.36  Vegetasi Pengarah dan Pengarah Angin 
(Sumber : Hasil analisa 2009) 



125 

 

 

4.10. Analisis Fungsi 

Analisis Fungsi Ruang 

Berdasarkan aktivitas yang akan diwadahi hotel resort di kawasan Dau, maka 

fasititas bangunan memberikan berbagai jenis pelayanan yang terbagi menjadi tiga 

kebutuhan, yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Perwujudan atau 

penyediaanya dari ketiga kebutuhan tersebut di setaraskan dengan Tema Metafora 

Seni Tari Topeng Malang. Sedangkan untuk Fungsi-fungsi yang diwadahi  

berdasarkan kebutuhan tersebut di atas adalah sebagai berikut: 

Fungsi  Aktivitas Ruang/Wadah Karakter aktifitas 

fungsi utama : 
Bermukim  

Istirahat  

Makan  

Membersihkan 
diri  

Kamar tidur 

Ruang makan 

Kamar mandi/wc 

Nonformal, 
santai 

Nonformal-
formal 

Privat, 
nonformal 

Fungsi pendukung: 

-  Standar 

Interaksi sosial 
administrasi 

-Tambahan 

(sesuai jenis hotel 
yang dibangun)  

Interaksi sosial  

Registrasi, 

Pembayaran  

*)sesuai jenis 
hotel 

Yang dibangun  

Ruang tamu,ruang santai 

Lobby, resepsionis 

*)sesuai jenis hotel 

Yang dibangun 

Nonformal-
formal 

Santai, rekreatif 

*) 
menyesuaikan 
dengan 
aktifitasnya 

Fungsi pelengkap: 

Pengelolaan bangunan  

Manajemen 

Administratif 

Service 

Pemeliharaan 
bangunan 

Ruang-ruang kantor 

Ruang-ruang kantor 

Gudang, parkir, ruang 
karyawan,dapur 

Gudang, ruang karyawan 

Formal, disiplin  

Formal, disiplin  

Disiplin, 
nonformal aktif  

Disiplin, 
nonformal,aktif  

Tabel 4.4  Fungsi, Aktivitas,Ruang,  Karakter Aktifitas 
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1. Fungsi primer, merupakan fungsi utama dari bangunan,diantaranya Hunian : 

Merupakan fungsi pokok dari proyek ini, yaitu tempat hunian (kamar tidur) 

bagi wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata Dau, yang tujuanya adalah 

memberikan nilai positif wahana rekreatif dan kebugaran fikiran yang merupakan 

penarik daya tarik bagi wisatawan, selain itu juga memberikan kelengkapan fasilitas 

hunian yang lebih memadai. 

• Hiburan dan rekreasi: 

Sesuai dengan bangunan hotel resort seni tari topeng maka disediakan fasilitas 

galeri seni tari topeng Malang, juga wahana rekreasi yang berfungsi untuk 

memberikan kepuasan terhadap tamu. Fungsi yang terwadahi diantaranya adalah: 

gardu pandang, kolam renag, gazebo dan open stage, galeri seni, spa center 

2. Fungsi sekunder, merupakan fungsi yang di akibatakan karena adanya kegiatan 

yang digunakan untuk mendukung kegiatan utama, diantaranya: 

• Pengelolaan atau administrasi: 

Merupakan fungsi pengetolaan hotel resort secara menyeturuh. Yang meliputi 

ruang kepala: ruang pegawai (administrasi, tata usaha), dan penunjang lainya. 

• Pelayanan komersil: 

Merupakan fasilitas-fasilitas guna mendukung mutu dan kwalitas hotel, 

meliputi restaurant, cafe, tempat penjualan barang-barang tradisional dan mini 

market. 

• Promosi: 

Memamerkan jenis-jenis kerajinan tradisionat, selain bertujuan untuk 

menginap di hotel, tetapi juga dapat menikmati hasil kerajinan tradisional masyarakat 
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Desa Besole. 

• Olah raga: 

Merupakan fungsi dari tempat hunian di dalam mejaga kesehatan tubuh 

misalnya: kolam renang, fitness, olah raga air. 

3. Fungsi tersier, merupakan kegiatan yang mendukung fungsi kegiatan, baik primer 

maupun sekunder, diantaranya: 

• Pelayanan Servis 

Merupakan fasilitas yang menunjang keseluruhan fungsi dan fasilitas yang di 

sediakan. kegiatan-kegiatan servis yang metiputi kegiatan rraintenance, perbaikan 

bangunan, kegiatan keamanan bangunan dari bahaya kebakaran.  

• Fungsi servis 

Fungsi ini memberiakn pelayanan kepada tamu hotel, segala kebutuhan tamu 

akan berkaitan dengan fungsi servis ini, di dalam fungsi ini di wadahi fasilitas 

fasilitas berupa dapur utama, engginering, tempat ibadah, perkir kendaraan. 

Selain itu fungsi servis juga memberikan pelayanan, berupa dapur utama, 

Dengan adanya fasilitas dari hotel resort tersebut di atas, maka dapat di ambit 

kesimpulan, bahwa kebutuhan ruang ditentukan oleh fungsi bangunan itu sendiri 

dengan tujuan agar dapat mewadahi semua aktifitas yang ada didalamnya. 

4.11. Analisis Akivitas dan Ruang 

Berdasarkan analisa fungsi diatas maka dapat dikelompokkan Jenis-jenis 

kegiatan di dalam proyek ini, hal ini dapat dilihat pada hubungan pelaku terhadap 

fungsi dan aktivitasnya, sehingga dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, 

meliputi: 
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• Pengunjung adalah salah satu aspek terpenting bagi kemajuan hotel resort ini 

adalah adalah jumlah pengunjung. Pengunjung dalam di dalam hotel resort ini di 

bagi menjadi beberapa macam diantaranya: 

 1. Pengunjung umum yang datang untuk menggunakan fasilitas umum yang di 

sediakan, yaitu: tempat pameran hasil kerajinan masyarakat, restaurant, 

perpustakaan mini dll. 

2. Perrgunjung khusus yang datang hanya untuk menginap di kamar hotel dan 

menikmati fasilitas hotel. 

• Pengelola aktivitas kewajiban pengelola dapat bagi menjadi: 

1. Pengelola hotel yang mencakup seluruh aspek-aspek di dalamnya salah satunya 

tata usaha. 

2. Pengelola kamar hotel yaitu mendata jumlah kamar hotel yang tersedia, mengecek 

fasilitas tiap kamar yang di sesuaikan dengan kelasnya, dll. 

3. Pengelola fasilitas hotel terbagi menjadi: 

• Kolam renang 

• Restaurant 

• Café 

• Olahraga 

• Taman dll 

Penjelasan mengenai pelaku aktifitas dapat dilihat pada tabel analisa ruang 

dan aktifitasnya. 
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Tabel  4.5  Pelaku, Aktifitas, Ruang 

NO PELAKU AKTIVITAS RUANG 

1. Tamu Hotel Check-in, Check-Out, Mengurus 
administrasi 

Lobby, Resepsionist 

  Menunggu / mengantri untuk 
check-in atau check-out 

Lobby 

  Beristirahat, menginao, 
menonton TV, membaca, 
memerima tamu 

Guest room 

  Berolahraga Fitnesscenter, kolam 
renang 

  Minum, bersantai, menikmati 
hiburan 

Bar 

  Makan minum, bersantai, 
berbincang-bincang 

Restoran 

  Menitipkan kunci, surat, barang 
berharga 

Ruang penitipan 

  Mengadakan acara resmi Convention Hall 

  Mencuci Pakaian Laundry 

  Mengadakan meeting, menukar 
mata uang asing, mengirim paket 
urusan bisnis. 

Bussiness Centre 

  Bersantai, Menikmati taman 
sekitar kolam renang 

Taman 

 Pengelola   

2. General 
manager 

Mengelola keseluruhan hotel Ruang G.M 

  Mengkoordinasi pengelolaan 
hotel 

Meeting room 

3. Asisten 
General 

Membantu General Manager Ruang Asisten G.M 
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Manager (GM) 

4. Manager 
Personalia 
(MP) 

Berhubungan dengan karyawan, 
mengawasi pekerjaan karyawan, 
meningkatkan kualitas dan 
kesejahteraan karyawan, 
menyediakan tenaga kerja 

Ruang manajer 
personalia 

5. Staff manager 
personalia 
hotel 

Membantu manager personalia Ruang staff M.P 

6. Staf manager 
personalia 
paguyuban 
seni tari topeng 

Membantu manager personalia Ruang staf M.P 
paguyuban seni dan tari 
topeng 

7. Manager 
keuagan (MK) 

Mengatur dan mengelola 
keuangan hotel 

Ruang manajer keuangan 

8. Staff manager 
keuangan 

Membantu manager keuangan Ruang staff M.K 

9. Manajer 
pemasaran 
(MPs) 

Mengatur promosi hotel kepada 
masyarakat luas 

Ruang manajer 
pemasaran 

10. Staff manajer 
pemasaran 

Membantu manager pemasaran 
Seni Tari Topeng 

Ruang staff MP 

 Servis Hotel   

11. Penerima tamu 
dan penari 
topeng 

Menerima tamu dan 
mengarahkan tamu 

Pintu masuk hotel 

12. Receptionist Menerima reservasi, menerima 
check-in, menentukan no. kamar, 
mencatat keberadaan tamu, 
memproses administrasi, check-
out, mengurus pengantaran dan 
penjemputan tamu yang 
menggunakan kendaraan 

Recepsionist 

13. Bookkeeper Merekap tamu yang masuk dan 
keluar 

Resepsionist 

14. Pemegang Menjaga keamanan barang yang Ruang penitipan 
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barang titipan dititipkan serta mengatur dan 
merekap keluar masuknya 

15. Penjaga 
elevator 

Membantu tamu 
mengoperasikan lift 

Lift 

16. Bellboy Membawakan barang bawaan 
tamu, melayani kebutuhan tamu 

 

17. Waiters Mengantar makanan dan 
minuman, membersihkan sisa 
makanan dan minuman 

Restaurant 

18. Housekeeping Membersihkan kamar-kamar, 
menjaga kebersihan hotel 

Gudang housekeeping, 
gudang alat-alat 
kebersihan 

19. Koki dan staff 
dapur 

Memasak, menyiapkan pesanan 
tamu 

Dapur 

  Menata sajian makanan dan 
minuman 

Ruang penyajian 
makanan 

  Membersihkan peralatan makan 
yang telah digunakan 

Ruang cuci peralatan 

  Mengambil bahan baku Ruang penyimpanan 
makanan, ruang 
penyimpanan minuman 

20. Laundry 
workers 

Mencuci pakaian, menyetrika Laundry 

21. Kasir Melakukan transaksi Ruang kasir 

22. Operator Merekam telpon masuk dan 
keluar, mengawasi kegiatan yang 
berlangsung di hotel melalui 
CCTV, menghubungkan telepon 
pada/dari   pengunjung 

Ruang operator 

23. Engineer Memastikan system mekanikal 
dan elektrikal bangunan 
berfungsi dengan baik, 
memperbaiki kerusakan 

Mechanical Electrical 
Engineering 

24. Petugas 
maintenance 

Merawat bangunan, 
memperbaiki kerusakan 

Ruang petugas 
maintenance bangunan 
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bangunan 

25. Satpam Menjaga keamanan, berpatroli, 
memberi informasi pada 
pengunjung 

Pos satpam, security 
room 

26. Tukang parkir Menjaga keamanan kendaraan 
yang diparkir, memarkir 
kendaraan 

Lapangan parkir 

27. Tukang kebun Merawat taman, memperbarui 
tanaman yang sudah rusak 

Gudang peralatan kebun, 
interior dan eksterior 
garden 

28. Seluruh 
karyawan 

Beristirahat Ruang istirahat karyawan 

  Berganti pakaian kerja 
menyimpan barang bawaan 

Ruang locker 

29. Karyawan Menurunkan barang-barang dan 
bahan makanan 

Loading dock 

30. Seluruh 
pengelola hotel 

Rapat Ruang rapat pengelola 
hotel 

31. Seluruh 
karyawan dan 
pengelola 

Beribadah Mushola 

32. Seluruh pelaku 
di hotel 

Membersihkan diri, Buang air 
besar, Buang air kecil 

Kamar mandi 

  Menyelamatkan diri jika terjadi 
kebakaran 

Tangga darurat 

33. Petugas 
penukaran 
uang 

Menukarkan uang dari 
pengunjung sesuai permintaan 
pengunjung 

Money changer 

34. Pegawai spa  perawatan tubuh tamu Spa room 
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4.12. Analisis Obyek 

• Penzoningan 

Pembagian zona ini didasari dengan aktifitas dan kegiatan yang dilakukan 

oleh manusia itu sendiri, dimana pembagian zona ini berfungsi untuk tata letak 

bangunan, fungsi dan tatanan ruang Luar agar tidak bercampur dengan kegiatan 

lainnya. Penzoningan area public dan private dalam perancangan sangatlah dasar 

karena dari penzoningan berpengaruh pada kenyamana user didalamnya, beberapa 

penzoningan dari hasil analisa yaitu: 

1. Publik-semi public-private 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.37  Penzoningan 

                                     (Sumber : Hasil analisa 2009) 

 

A. Perletakan  zona publik berada pada area yang sering dilakukan aktivitas 

pengunjung dan dekat dengan jalan publik agar sirkulasi mudah. Peletakan zona 
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semi publik diletakkan pada area yang mengalami kebisingan sedang dan aktivitas 

manusia tidak padat. Sedangkan zona privasi diletakkan pada area yang jarang 

dilakukan masyarakat umum dan terhindar dari kebisingan yang sedang ataupun 

besar untuk menjaga kenyamanan privasi. 

B. Zona ini memerlukan penzoningan khusus karena letaknya yang memerlukan 

kenyamanan tingkat tinggi. 

Pengelompokan ruang-ruang pada perencanaan hotel ini dikelompokkan 

dalam zona publik,  semi public,  privat,  servis dan sirkulasi  
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Diagram 4.2  Pengelompokan Ruang 

                                   (Sumber : Hasil analisa 2009) 

 

- Servis room 

- Kamar Hotel 

- R.General 

Manager 

- Looby Staff 

- Gebyok/tempat 

pelatihan Tari 

Topeng 

- R.karyawan 

- R. ganti & rias 

penari tari 

topeng 

- Indoor Sport 

- Outdoor Sport 

Service 

- Locker 

karyawan 

- Gudang 

- Dapur bersih & 

dapur kotor 

- Loundry 

- Enginering dan 

mekanikal 

- Cafet 

pedisterian 

- Scurity 

- Bell Boy 

- Parkir 

- Lobby  

- Receptionist 

- Penari 

Topeng 

- Galeri Seni 

- Panggung 

Tari Topeng 

- Auditorium 

Private 

Publik 

Semi 

Publik 
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• Organisasi ruang Hotel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 4.3   Organisasi Ruang 

                                      (Sumber : Hasil analisa 2009) 

 

 

 

 

 

 

Gebyok 
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Parkir 
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door sport 
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4.13. Analisis Hubungan Antar ruang 

Analisis Ruang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4.38  Hubungan antar Ruang 

                                  (Sumber : Hasil analisa 2009) 
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Tabel  4.6 Analisis ruang dan besarannya 

 Entrance  
Program Ruang Standart Ruang Kapasitas 
Resepsionis 15% m² 4 orang 
 14.4 m²  
Gebyok seni tari 
topeng 

200 m2 25 orang 

Galeri seni tari 
topeng 

400 m2 50 orang 

Lobby 1,6 m²/orang 20 orang 
 32 m²  
Lounge 1,8 m²/orang 20 orang 
 72 m²  
Saluran telepon O,3 m²/kamar 50 kamar 
Sumber: AND 50 x 0,3 m² = 15 m²  
Km/Wc 

 Urinoir 
 WC 
 Westafel 

Sumber AND 

 
1,4 m²/buah 
2,6 m²/buah 
2,0 m²/buah 

 
2 buah 
2 buah 
2 buah 

 (1,4 x 2) + (2 x 2,6) + (2 x 
2,0)= 23,76 m² 

 
 

 TOTAL = 139,028 m² 
 
 

 
 

Kelompok Ruang 
Function Room 

Program Ruang Standart Ruang Kapasitas 

Hall  1,1 - 1,3 m²/orang 200 orang 

 200 x 1,3 m²=260 m² 

R saji 0,32 m²/kamar 50 50 kamar 

 16 m² 
R peralatan 5X5 m²  
 25m²  
R Operator 5X5m²  
 25m²  
Telepon umum 0,75 perunit 3 buah 
 3 x 0,75=2.25  
Km/Wc 

• Urinoir 

 

1,4 m²/buah 

 

2buah 
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• Wc 
• Westafel 
Sumber AND 

2,6 m²/buah 

2,0 m²/buah 

2buah 

2buah 

 (1,4 x 2) + (2 x 2,6) + (2 
x 2,0)= 23,76 m2 

 

 Total: 411,57m² 
 
 

 

 Indoor Sport  
Program Ruang Standart Ruang Kapasitas 
R ganti dan locker 2m²/orang 30 orang 
 60 m²  
Gudang 5x6=30 m²  
R fitness 2 m²/0rang 70 
 140 m²  
Pool dan cafe 40 m² 100 orang 
 4000 m²  
 Total=4200 m²  
 Restaurant  
Program Ruang Standart Ruang Kapasitas 
R makan 1,2 m²/orang 90 orang 
 108 m²  
R saji 1,2 m²/orang 25 orang 
 30 m²  
R memasak 3,8 m²/kamar 7 orang 
 26.6 m²  
Gudang bahan 
makanan dan alat 

1,2 m²/kamar 10 orang 

 12 m²  
R service 15%luas dapur 6 orang 
 90 m²  
R sanitasi 12,75 m² 3 orang 
 15,75 m²  
Km/Wc 

• Urinoir 
• Wc 
• Westafel 

Sumber AND 

 
1,4 m²/buah 
2,6 m²/buah 
2,0 m²/buah 

 
2buah 
2buah 
2buah 

 (1,4 x 2) + (2 x 2,6) + (2 
x 2,0)= 23,76 m² 

 
 

 Total= 191.06 ≈191m² 
 

 

 Bangunan Service  
Program Ruang Standart Ruang Kapasitas 
Locker 0,3 m²/orang 30 orang 
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 9 m²  
Loundry & dry 
cleaning 

0,63 m²/orang 5 orang 

 2.52 m²  
Loding dock 8,6x2,4 m² 1 truck 
 20.64m²  
Mekanikal 1,08 m²/kamar 2 orang 
 216 m²  
Elektrikal 1,5 m²/orang 2 orang 
 3 m²  
Security 2 m²/orang 4orang 
 8 m²  
Musolla 1 m²/orang 20 orang 
 20 m²  
Km/Wc 

 Urinoir 
 Wc 
 Westafel 

Sumber AND 

 
1,4 m²/buah 
2,6 m²/buah 
2,0 m²/buah 

 
2buah 
2buah 
2buah 

 (1,4 x 2) + (2 x 2,6) + (2 
x 2,0)= 23,76 m² 

 
 

 Total= 302.92m²  

 Rekreasi dan Hiburan  
Program Ruang Standart Ruang Kapasitas 
Gazebo  1.5 m²/orang 6 orang 
 9 m²  
R bilas+locker 0,6 m²/kamar 4 kamar 
 21.6 m²  
 Total = 30.6 m²  
 
 Ruang parkir  
Program Ruang Standart Ruang Kapasitas 

Tamu hotel 
Mobil 

 
5,5x2,4 
m²=13,20m²/unit 

 
60 unit 

 792 m²  
Bus  24 m² 10 unit 
 4x24=96 m²  
Motor 1x2=2 m² 70 motor 
 140 m²  
Pengelola 
Mobil 

 
5,5x2,4m2=13,20 

 
25 unit 
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(Sumber:  Analisi Pribadi 2009) 

4.14. Analisis Ruang Dalam (interior) 

Pembahasan yang lebih spesifik dari analisa ruang dalam perancangan Hotel 

Resort Seni Tari Topeng Malang di Kota Batu ini yaitu pada ruang kamar hotel resort 

dan galeri Malang. Klasifikasi jenis kamar yang ada dalam hotel resort ini 

mempunyai spesifikasi ketas berdasarkan fasilitasnya, yaitu: 

• Nama kamar High Class adaLah President Suite 

• Kelas kedua atau bisnis dinamakan Deluxe Suite 

• Kelas ketiga dinamakan Moderat Suite 

Sesuai dengan jenis koleksi yang terdapat datam Hotel Resort, maka dalam 

tata ruang dan sirkulasi perbedaan kelas akan ditampilkan tiap Lantai, untuk 

penyambutan tamu yang mg menginap akan disuguhi tarian Tari Topeng dan dalam 

hotel resort ini pengunjung bisa menikmati seni sambil berekreasi.  

Warna Penutup Tampilan Bangunan 

Warna dapat mempengaruhi psikologi kejiwaan seseorang yang menempati 

suatu ruang dengan warna-warna tertentu. Ditinjau dari efek terhadap kejiwaan dan 

sifat khas yang dimilikinya, warna dipilah menjadi dua kategori yaitu golongan panas 

dan golongan warna dingin. Warna-warna itu sendiri menciptakan berbagai macam 

pengaruh kejutan. Warna dingin bila digunakan untuk mewarnai ruangan akan 

memberikan ilusi jarak, akan terasa tenggelam atau mundur. Sebaliknya warna 

hangat, utamanya keluarga merah, akan terasa seolah-olah maju ke depan mata, 

m²/unit 

 265 m²  
Motor 2 m² 15 
 15 m²  
 Total 1308 m²  
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memberikan kesan jarak yang lebih pendek. Warna-warna cerah memberikan obyek 

lebih besar dan ringan daripada sesungguhnya. Sementara itu warna gelap membuat 

objek tampak lebih kecil dan berat. Penempatan warna kontras secara mencolok 

bersamaan dapat menyebabkan sensasi getaran seperti warna yang terlihat bergerak 

dalam arah berlawanan. Efek psikologi warna memiliki pengaruh negatif dan positif 

yang dapat dirasakan secara tanpa sadar oleh seseorang.  

Tabel 4.7  Pengaruh Warna dengan Kejiwaan Seseorang 

No. Warna Pengaruh Piskologi Kekurangan 

1. Kuning Membangkitkan energy dan 
mood, warna yang 
mendorong ekspresi diri, 
member inspirasi, 
memudahkan berfikir secara 
logis dan merangsang 
kemampuan intelektual. 

Pengunaan yang kurang tepat 
akan menimbulkan kesan 
menakutkan. 

2. Oranye Membangkitkan vitalitas dan 
kreatifitas, menimbulkan 
perasaan senang, gembira, 
dan penuh energy. Bisa 
mengurangi perasaan depresi 
atau tertekan.   

Bila berlebihan akan 
merangsang perilaku 
hiperaktif. 

3. Merah Dapat membangkitkan 
energy, hangat, komunikatif, 
aktif, optimis, antusias, dan 
bersemangat. Meningkatkan 
aliran darah di dalam tubuh. 

Pengunaan yang berlebihan 
merangsang emosi dan sifat 
agresif. 

4. Ungu Mampu menarik perhatian 
dan memberikan kesan 
hangat. Ungu yang gelap 
dapat memancarkan 
kekuatan, kreatif, imajinatif, 
sensitif, memberi inspirasi, 
dan obsesi. 

Terlalu banyak member kesan 
murung. 

5. Biru Memberi kesan lapang, 
memberi perasaan tenang, 

Penggunaan terlalu 
berlebihan menimbulkan 
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sejuk, tentram, hening, dan 
damai. Memberikan kesan 
kenyamanan dan 
perlindungan.  

kelesuan. 

6. Hijau 

 

Membangkitkan energy, 
memberikan efek 
menenagkan, dan 
menyejukkan. Membantu 
mengurangi stress, hidup, 
konsentrsi, dan perlindungan. 

Terlalu banyak warna hijau 
menimbulkan perasaan 
terperangkap. 

7. Abu-Abu Memberikan kesan serius, 
hangat, menentramkan dan 
menimbulkan perasaan 
damai, menciptakan 
keheningan dan kesan luas. 

Juga menimbulkan kesan 
kaku, dingin, dan tidak 
komunikatif. 

8. Coklat Netral, hangat, membumi dan 
stabil. Menghadirkan 
kenyamanan, rasa aman, dan 
menenangkan. 

Bila terlalu banyak 
menimbulkan rasa berat dan 
kaku. 

9. Hitam 

 

Kuat dan penuh percaya diri, 
penuh perlindungan, megah, 
dan dramatis. 

Warna hitam yang terlalu 
banyak dapat menimbulkan 
perasaan tertekan dan berat. 

(Sumber: Kuliah Interior, 2006) 

Sistem Bangunan 

Sistem bangunan yang dipaakai pada Hotel Resort Seni Tari Topeng Malang 

ini meliputi system sruktur, system modul, bahan bangunan, dan system uutilitas 

bangunan. Masing-masing dapat dijelaskan pada subbab berikut ini: 

• Sistem Struktur 

Pemilihan system struktur pada Hotel Resort Seni Tari Topeng Malang ini 

didasarkan pada: 

1. Struktur pondasi bor pada bangunan utama, karena bangunan utama terdiri dari 4 

lantai. Serta manggunakan struktur Caisson yaitu drum/tabung yang ditanam 

dalan tanah dengan kedalaman tertentu, dan luar adalah lumpur dengan 
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kekentalan tertentu, sehingga tabung tersebut mengambang untuk 

menyeimbangkan bangunan ketika ada gempa. 

2. Struktur dinding menggunakan struktur bata dan baja karena baja dapat 

dimodifikasi dalam berbagai bentuk. Sebagai penutup dinding adalah bata dan 

gipsum pada sekat struktur kolom praktis. Sedangkan pada struktur kolom utama 

menggunakan batako dan bata. 

3. Struktur pada basement menggunakan struktur kolom dan plat dengan lapisan atas 

aspal. 

4. Bentangan struktur yang digunakan dalam hall menggunakan struktur rangka 

ruang, batang, dan kabel. 

5. Pada ruang auditorium dan pertunjukan mengggunakan bentang lebar karena 

memungkinkan tidak ada kolom yang menutupi pandangan pengunjung pada 

fokus pertunjukan. 

6. Pada sistem utilitas lift menggunakan bearing wall karena sebagai core yang 

menerus dari pindasi sampai lantai yang dituju.  

• Sistem Modul 

Modul merupakan sistem perancangan yang menekankan pada efisiensi dan 

penggunaan uukran yang telah disepakati. Modul perrencanaan berdasarkan 

factor: 

1. Dimensi perabot, yang terkait dengan adanya standar ukuran perabot yang ada 

dilingkup arsitektur 

2. Studi gerak, yaitu analisa pergerakan manusia dalam satu area yang berlaitan 

dengan dimensi-dimensi keselarasan dan kenyamanan pengguna 
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3. Sistem struktur dan konstruksi yang digunakan akibat tuntutan fungsi ruang 

4. Ukuran material bahan bangunan yang berlaku di pasaran 

5. Kapasitas dan besaran ruang 

Penentuan modul ditetapkan sebagai berikut: 

1. Modul dasar 

Nilai ukuran yang dipakai sebagai tuntutan dasar dalam menetukan besaran 

modul berikutnya. Berdasarkan kesepakatan Internasional, yaitu International 

Standart Organization (ISO), modul standar yagh ditetapkan adalah 10 cm. Multi 

modul horizontal adalah kelipatan 30m, 60 cm, dan 120 cm. multi modul vertical 

adalah 20 cm atau 30 cm, sedangkan modul standar adalah 90 cm. 

2. Modul fungsional 

Kelipatan nilai modul dasaryang nilainya ditentukan oleh kebutuhan ruang 

gerak pelaku kegiatan. 

3. Modul struktur 

Merupakan jarak terbesar diletakkannya kolom struktur yang nilainya 

ditentukan oleh: 

-    Unit ruang terkecil yang dihasilkan 

-   Kemampuan bentang balok baja dari konstruksi dengan perletakan koom-kolom 

struktur utama merupakan kelipatan dari 8 m. 

Pada bangunan dengan fungsi promosi, dibutuhkan ruang dengan bentangan 

lebar yang bebas kolom, agar tidak mengganggu kegiatan pameran dan konsentrasi 

pengunjung, sehingga tidak menggunakaan struktur rangka kaku dengan sistem 
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modul, sedangkan pada kelompok ruang lain menggunakaan modul dasar atau modul 

struktur. 

• Bahan Bangunan 

Faktor-faktor yang diperhatikan dalam pemakaian bahan dan finishingpada 

bangunan Hotel Resort Seni Tari Topeng antara lain adalah: 

-   Kemudahan pemasangan dan pemakaian 

-   Kemudahan perawatan 

-   Aspek estetika dan kesan yang ditimbulkan 

Selain itu juga pemakaian bahan bangunan harus memperhatikan kesan dan 

karakter yang ingin ditampilkan dalam tampilan bangunan karena pemilihan bahan 

bangunan secara langsungakan memperlihatkan tekstur dari tampilan bangunan 

tersebut. 

4.15.Analisa Struktur  

Dasar pertimbangan pemilihan struktur adalah: 

1. Kemudahan pelaksanaan 

2. Fleksibilitas dan efektivitas ruang 

3. Daya tahan terhadap kebakaran 

4. Mampu membuat massa bangunan dengan banyak jendela, karena rumah sakit 

membutuhkan pertukaran udara 

5. Mampu dipasang saluran utilitas yang banyak sekalipun 
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Alternatif Sistem Struktur 

Tabel  4.8 Alternatif Sistem Struktur 

Alternatif Kriteria Dinding 
Pemikul 

Rangka 

Kestabilan Baik Baik 

Kekakuan Baik Baik 

Kekuatan Baik Baik 

Penyesuaian terhadap fungsi bangunan Kurang Baik 

Penyesuaian terhadap tinggi bangunan Kurang Baik 

Estetika Kurang Baik 

Ekonomis Baik Baik 

Pelaksanaan  Mudah Mudah 

Pemeliharaan  Mudah Mudah 

(Sumber: Analisa, 20010) 

Alternatif struktur dinding 

Tabel 4.9  Alternatif struktur dinding 

Alternatif Kriteria Beton Baja 

Kesesuaian terhadap fungsi bangunan Baik Kurang 

Kekuatan  Homogen Homogen 

Faktor ekonomis Baik Kurang 

Keamanan terhadap kebakaran Baik Kurang 

Pemeliharaan Baik Kurang 

Waktu pelaksanaan Lama  cepat 

Umur  Lama  Lama 

Keahlian khusus  Tidak perlu Perlu 

Harga  Murah Mahal 
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4.16 Sistem Utilitas 

• Sistem Penghawaan 

Pembahasan mengenai sistem penghawaan dalam bangunan Hotel Resort Seni 

Tari Topeng Malang tidak lepas dari sistem tata udara dimana dalam dasar 

perencanaannya, sistem pengkondisian dan pengaturan udara dalam suatu bangunan 

meliputi antara lain: 

1. Menurunkan suhu dan kelembaban relative udara di dalam ruangan, sehingga 

tercapai suhu ruangan secara standar maupun permintaan terpenuhi 

2. Mengatur agar kualitas udara yang bersirkulasi di dalam ruangan cukup bersih 

dengan standar yang lazim berlaku 

3. Mengatur aliran dengan system ventilasi mekanis agar pertukaran udara di dalam 

ruangan tetap memenuhi persyaratan 

4. Mengatur bila terjadi kebakaran dengan pengendalian asap yang timbul (smoke 

exhaust) 

5. Mengatur bila terjadi kebakaran agar tangga/jalan keluar (escape route) bebasa 

asap dengan system presuriasi 

Bangunan Hotel Resort Seni Tari Topeng Malang di Kota Batu ini 

mengguanaknsistem penghawaan alami dan buatan. Dasar pertimbangan yang harus 

diperhatikan dalam merencanakan sistem penghawaan adalah: 

-    Kebutuhan udara tiap orang dalah 27m3/jam 

-    Kebutuhan yang nyaman adalah ±45% 

o Penghawaan alami 

Penanggulangan sistem penghawaan secara alamiah dilakukan dengan 

pengaturan layout dan kunstruksi bangunan atas dasar sifat jalan dan arus udara 
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melalui prinsip utama, yaitu udara mengalir dengan sendirinya dari bagian-bagian 

yang bertekanan tinggi ke arah yang bertekanan rendah sebagai aplikasi aliran angin. 

Untuk itu diperlukan penempatan bukaan-bukaan yang dapat mengoptimalkan 

pemakaian penghawaan alami. 

Sistem penghawaan alami digunakan secara optimal pada ruang-ruang yang 

tidak memerlukan penggunaan penghawaan buatan secara terus menerus, misal pada 

ruang pengelola dan fasilitas penunjang, seperti cafe. Pada ruang-ruang tersebut 

walaupun pemakaian penghawaan alami diusahakan maksimal tetapi juga tetap 

digunakan penghawaan buatan sebagai alternatif apabila udara luar terlalu panas. 

Pada ruang-ruang lainnya, selain menggunakan sistem penghawaan buatan, juga 

menggunakan penghawaan alami agar proses pergantian udara dapat tetap 

berlangsung dan tidak membuat udara dalam ruangan pengap, hanya tidak secara 

optimal, karena bagaimanapun juga dengan banyaknya bukaan-bukaan tersebut harus 

memperhatikan arah cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan. 

o Penghawaan buatan 

Penanggulangan sistem penghawaan secara buatan dilakukan apabila kondisi 

alami tidak memungkinkan atau dibutuhkan penghawaan secara khusus, dengan 

mempertimbangkan : 

• Rasa kesegaran temperatur pada kulit manusia rata-rata pada perbedaan 5ºC. 

• Letak kenikmatan temperatur pada manusia, rata-rata pada temperatur 20ºC-25ºC, 

dengan kelembaban antara 45%-60%. 

Sistem penghawaan buatan pada Hotel Resort Seni Tari Topeng di Kota Batu 

untuk ruang-ruang yang dikondisikan dengan temperatur nyaman (20º - 25º C), 
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dengan sistem tata udara yang digunakan yaitu sistem Central Unit, jenisnya yaitu 

Chiled Water Sistem dengan AHU pada tiap lantai (menggunakan cooling tower 

sehingga kapasitas ducting tidak terlalu banyak, hal ini dilakukan dengan 

pertimbangan : 

• Ruang yang dipakai mempunyai luasan yang besar 

• Kapasitas pendinginan mesin cukup besar 

• Kebisingan mesin AC dapat terhindari 

• Efisiensi biaya operasional 

• Pemeliharaan dan perawatan lebih mudah dan murah 

Sistem ini menggunakan campuran udara luar dengan udara di dalam ruangan 

yang didinginkan dan dilembabkan kemudian dialirkan kembali kedalam ruangan. 

Pembagian setiap lantai dengan menggunakan AHU, yang mendpat air dari chiler. 

Pengolaan air dingin yang diperlukan untuk AC dilakukan secara sentral dengan 

menggunakan cooling tower, water centrifugal chiller, chiled water pumps, dan 

cendencing water pumps. 

Sistem distribusi udara akan dilengkapi dengan variabel air volume (VAV) 

unit untuk dapat secara individual mengatur suhu ruangan, jumlah udara yang 

dihembuskan disesuaikan dengan beban pendingin (cooling load) untuk mendapatkan 

suhu yang sesuai. Sistem ini mendukung untuk penggunaan ruang-ruang dengan 

kebutuhan suhu yang berbeda. 

Setiap kelompok yang mempunyai sebuah AHU yang dilengkapi dengan 

variabel speed controller (VSC) yang mendapatkan sinyal dari sensor static pressure 

yang dipasang di ducting. VSC ini akan mengatur putaran fan AHU untuk 
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mempertahankan static pressure di supply duct konstan. 

Penerapan sistem penghawaan dalam ruangan pamer berkaitan dengan : 

1. Pengunjung 

Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam memberikan kenyamanan ini, 

antara lain adalah temperatur udara, kelembaban udara, dan pergerakan udara. 

Batasan-batasanya adalah: 

• Temperatur udara   : 20ºC - 25ºC 

• Kelembaban udara  : 20% - 70% 

• Pergerakan udara  : 0,15 m/dt – 0,25 m/dt 

2. Koleksi 

Batasan-batasan yang diizinkan dalam pengendalian penghawaan terhadap 

koleksi adalah 

• Temperatur udara : 20ºC - 24ºC 

• Keleembaban udara  : 45% - 69% 

Sistem Komunikasi 

Sistem komunikasi yang ada dalam bangunan juga sebagai sistem kontrol 

aktifitas didalam bangunan, yang meliputi sistem telepon dan internet.  

1. Telepon digunakan sebagai sarana percakapan yang terbagi menjadi : 

• Didalam bangunan menggunakan sistem intercommunication (didalam 

ruangan/antar ruangan/antar lantai) yang tidak bisa dihubungka dengan telepon 

umum. 

• Fasilitas telepon IDD untuk komunikasi luar dan sambungan international. 
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• Teleks dan faksimile, terdapat dalam suatu ruang yang dapat digunakan bersama 

(pada kantor pengelola) 

• Telepon umum, beberapa wartel untuk pelayanan masyarakat umum. 

Sistem komunikasi yang juga direncanakan dalam bangunan Hotel Resort 

Seni Tari Topeng di Kota Batu sistem tata suara. Didalam perencanaan sistem tata 

suara ini diperhitungkan tingkat kebisingan disetiap tempat dan ruang. Intensitas yang 

dihasilkan harus bias melebihi tingkat kebisingan dari luar tapak  sebesar 6-15 dB. 

Sistem tata suara yang digunakan adalah sistem tata sentral dengan fungsi antara lain. 

Sebagai alat untuk memberi musik/suara latar belakang (background music) untuk 

membentuk suasana apresiasi dalam ruangan. 

• Sebagai alat memberi pengumuman. 

• Sebagai penunjang pertunjukan dalam ruang auditorium maupun tempat 

pertunjukan kesenian dan adat. 

2. Jaringan internet 

Jaringan internet yang digunakan dalam Hotel Resort Seni Tari Topeng di 

Kota Batu ini untuk sarana penunjang bagi pengunjung yang ingin menikmati fasilitas 

dalam bangunan. Jaringan yang dipakai adalah wearless yang dihubungkan langsung 

dengan jaringan komputer yang ada pada pengelola, sebagian diletakkan pada ruang 

pamer. 

SPAB ( Sistem Penyediaan Air Bersih ) 

Sumber air bersih di peroleh dari PDAM dan sebagai cadangan apabila 

kapasitas PDAM terganggu, maka disediakan sumur dalam yang digunakan untuk 

keperluan kamar mandi, WC, wastafel, air minum, masak dll. Dan penyediaan air 
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untuk bahaya kebakaran pada hidran dan tandon. 

Sistem distribusi yang digunakan adalah sistem downfeed (sistem disrtibusi 

dari sumber air masuk kedalam tandon bawah dan dipompa menuju tandon atas 

kemudian didistribusikan kemasing-masing ruangan yang memutuhkan persediaan 

air. Didalam tandon juga diperhatikan konsrtuksinya agar air tetap bersih dan 

higienis. 

Untuk diperhatikan dalam konstruksi tangki : 

• Pemasangan  tangki dalam bangunan : 

o  Tidak memakai lantai, dinding, langit-langit 

o  Perlu ruang bebas untuk pemeriksaan di sekeliling tangki  

o  Pipa peluap  

• Pemasangan  tangki di luar bangunan: 

o  Jarak minimal dengan pengumpul air kotor adalah 5 meter 

o  Gabungan dengan tangki pemadam kebakaran 

 

 

 

 

 

Gambar 4.39  Struktur tangki 
(Sumerr : Neufert, 2002) 
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Diagram 4.4   SPAB 

                                                (Sumber : Hasil Analisa 2009) 
 

SPAK ( Sistem Pembuangan Air Kotor) 

Sistem pembuangan air kotor dari bangunan dengan menggunakan shaff 

tersendiri guna kemudahan dalam pembuangan air kotor dan perawatan saluran 

pembuangan. Pembuangan air kotor ini terlebih dahulu memulai perangkap lemak 

(grace trap) hal ini bertujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Seperti 

yang ada dalam diagram berikut. 

 

 

 

 

 

Air kotor 

KM/ WC Pipa plumbing Bak kontrol 

Dapur Pantry Penangkap lemak Bak kontrol 

Sumur Resapan 

PDAM 

Sumur bor 

Tangki Bawah Pompa 

Hydrant 

Tangki Atas 
Keseluruhan 

Bangunan 

Diagram 4.5  Sistem Pembuangan Air Kotor 
                             (Sumber : Hasil Analisa  2009) 
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Diagram 4.6  SPAK dan Sistem Kotoran Padat 
                                       (Sumber : Hasil Analisa 2009) 

System pembuangan air hujan  

 

 

Diagram 4.7  Sistem Pembuangan Air Hujan 
                                          (Sumber : Hasil Analisa 2009) 

Sistem persampahan 

Adapun skema pembuangan sampah akan dijelaskan pada bagan berikut ini : 

 

 

 

Diagram 4.8   Sistem Persampahan 
(Sumber : Hasil Analisa 2009) 

Kotoran Padat 

KM/ WC Pipa plumbing Bak kontrol Septictank 

Dapur Pantry Penangkap lemak Pipa plumbing Bak kontrol 

Sumur 

Resapan 

Air hujan Riol dalam 

tapak 
Resapan 

sampah Bak/shaft 

sampah 

TPS TPA 

Cleaning service Truk sampah 
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Untuk sampah-sampah organic akan dimanfaatkan sebagai kompos yang 

dapat digunakan masyarakat sebagai pupuk bahan pertanian.  

 

 

 
 

Diagram 4.9  Sistem Pengolahan Sampah 
(Sumber : Hasil Analisa 2009) 

Untuk mempermudah pemisahan sampah yang akan diolah/didaur ulang maka 

harus dipisahkan terlebih dahulu. Namun hal tersebut tidak perlu dilakukan karena 

desain tempat sampah sudah cukup dalam mengatasi hal tersebut. Pemisahan sampah 

dilakukan sesuai jenisnya dengan 2 macam warna bak sampah di tiap bangunan yang 

memudahkan pengolahan/ daur ulang sampah lebih lanjut, yaitu : 

Sampah dapat didaur ulang 

Sampah plastic /sampah yang tidak dapat hancur 

 

 

 

 

Tempat sampah Bak penampungan 

Pupuk kompos 

pencampuran 

Sampah organik 

Gambar 4.40  Sistem Pengolahan Sampah 
Sumber : Hasil Analisa 2009 
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Sistem Pengaturan Listrik 

Sistem pengaturan listrik utama diperoleh melalui PLN dengan sumber listrik 

cadangan dari generator listrik atau genset yang berfungsi secara otomatis apabila 

Listrik dari PLN mengalami pemadaman. 

 

 

 

 
 

Diagram 4. 10  Sistem Pengaturan Listrik 
(Sumber : Hasil Analisa 2009) 

 
Sistem Keamanan 

Sistem keamanan pada bangunan harus dipertimbangkan sebagaimana 

mestinya. Sistem keamanan yang harus memadai pada Hotel Resort Seni Tari Topeng 

Malang ini terutama pada bahaya kebakaran, kriminal, dan bencana alam. 

1. Terhadap bahaya kebakaran 

Untuk mencegah bahaya kebakaran bita tejadi, maka hotel Resort Seni Tari 

Topeng ini harus memenuhi persyaratan sbb: 

• Berbahan struktur utama dan finishing tahan api 

• Berjarak bebas dengan bangunan sekitarnya 

• Memitiki tangga kebakaran sesuai aturan 

• Memiliki sistim pencegahan terhadap sistim elektrikal 

• Memitiki pencegahan terhadap sistim 

PLN 

MDP  

Genset 

SDP  Panel 

Pembagi 
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• Penangkal petir 

• Memiliki alat kontrot untuk ducting pada sistim 

• Pengkondisian udara 

• Memiliki sistim pendeteksian dengan sistim alarm 

• Automatic smoke system dan heat ventilating. 

• Memiliki alat kontrol terhadap lift 

• Berkomunikasi dengan petugas pemadam kebakaran. 

-    Pendinginan, yaitu merryemprotkan air pada benda yang terbakar. 

-  Blasting effect system, yaitu dengan cara memberi tekanan yang tinggi, misal 

dengan bahan peledak. 

-   Solasi/lokalisasi, yaitu denga menyemprotkan bahan kimia CO2 

Tipe Alat Pemadam dan Pencegah Kebakaran antar lain : 

a. Fire hydrant, alat ini menggunakan bahan baku air, dimana  terbagi  dalam  2  

zona,  yaitu  zona dalam bangunan dan zona luar bangunan. Ada beberapa syarat 

dalam pemasangan hidran yaitu: 

1. Sumber persediaan air hidran harus diperhitungkan pemakaiannya selama 30 – 60 

menit dengan daya pancar 200 galon / menit. 

2. Pompa kebakaran dan peralatan listrik lain harus mempunyai aliran listrik 

tersendiri dari sumber daya listrik darurat. 

3. Selang kebakaran berdiameter 1.5” – 2” terbuat dari bahan tahan panas dan 

panjang selang 20 – 30 m. 

4.  Memiliki kopling penyambungan yang sama dengan kopling unit pemadam 

kebakaran. 
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5.  Penempatan  hidran harus jelas,  mudah dijangkau, mudah dibuka dan tidak 

terhalang oleh benda2 lain. 

6.  Hidran  yang  berada  di  halaman  harus  memakai katup pembuka dengan 

diameter 4” untuk 2 kopling, 6” untuk 3 kopling dan mampu mengalirkan air 250 

galon / menit atau 950 liter / menit setiap kopling. 

Jumlah pemakaian hidran kebakaran pada suatu bangunan ditentukan 

berdasarkan klasifikasi bangunan dan luas bangunan. 

Klasifikasi bangunan A  = 1 buah / 800 m² 

Klasifikasi bangunan B dan C= 1 buah / 1000 m² 

b.  Sprinkler,  yaitu  alat  pemadam  yang  akan  bekerja secara  otomatis  bila  terjadi  

bahaya kebakaran. Pemasangan alat ini harus memperhatikan : 

1. Kapasitas air yang dipakai fire reservoir 

2. Pompa tekan sprinkler 

3. Kepala sprinkler 

4. Alat bantu lain. 

Sistem penyediaan air untuk sprinkler diambil dari: 

- Tangki gravitasi, tangki harus diletakkan sedemikian hingga dapat 

menghasilkan aliran air dengan tekanan cukup pada tiap springkler. 

- Tangki bertekanan harus berisi 2/3 dari volume serta bertekanan 5 kg/cm2 

- Dipasang jaringan air bersih khusus untuk sprinkler.  

Kepala sprinkler, adalah bagian sprinkler yang berada di bagian ujung pipa  

dan  harus  diletakkan  sehingga  perubahan  suhu  tertentu  akan  memecahkan kepala 
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sprinkler yang akan memancarkan air automatically. Kepala sprinkler dibedakan 

beberapa macam sesuai dengan tingkat kepekaannya terhadap panas, yaitu: 

- Jingga, tabung pecah pada suhu 57ºC 

- Merah, tabung pecah pada suhu 68 ºC 

- Kuning,tabung pecah pada suhu 79ºC 

- Hijau, tabung pecah pada suhu 93ºC 

- Biru, tabung pecah pada suhu 141ºC  

Peletakan sprinkler harus bisa melayani area seluas 10 – 20 m dengan tinggi 3 

m dipasang di plafon dan tembok (jarak tidak lebih dari 2.25m dari tembok) 

c. Halon gas 

Pada daerah yang tidak boleh menggunakan air untuk memadamkan 

kebakaran misalnya ruang arsip, maka pemadaman api akibat kebakaran dapat 

menggunakan gas halon, dimana tabung halon diletakkan dan dihubungkan dengan 

kepala sprinkler.  

Ketika terjadi kebakaran, kepala sprinkler akan pecah dan gas halon secara 

otomatis mengalir keluar untuk memadamkan api.  Selain gas ini, bisa juga memakai 

busa / foam,  dry chemical  seperti CO2. 

d. Fire damper 

Alat ini untuk menutup ducting pipe yang mengalirkan udara supaya asap 

dan api tidak  menjalar  kemana-mana.  Alat ini bekerja  secara  otomatis, sehingga  

bila terjadi  kebakaran akan segera menutup pipa-pipa tersebut. 
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e. Smoke and Heating Ventilating 

Alat ini dipasang di area yang terhubung dengan udara luar, sehingga bila 

terjadi kebakaran, asap yang timbul segera mengalir keluar bangunan. 

f. Vent and Exhaust, dimana alat ini dipasang di: 

1. Depan  tangga kebakaran dan akan berfungsi untuk mengisap asap yang akan 

masuk pada tangga yang terbuka pintunya. 

2. Dalam tangga,  sehingga  secara otomatis berfungsi memasukkan  udara  untuk  

memberi  tekanan pada udara di dalam ruangan tangga. 

3. Bangunan  dengan  Atrium  system  (ruangan lantai yang terbuka menerus),  

sehingga bila terjadi suatu kebakaran, maka asap dapat keluar ke atas melalui alat 

ini. 

g. Tangga kebakaran 

Tangga ini berfungsi sebagai tempat melarikan diri bila terjadi kebakaran. 

Adapun syaratnya antara lain: 

1. Terbuat dari konstruksi beton dan baja yang tahan selama 2 jam. 

2. Dipisahkan dari ruangan2 lain dengan dinding beton yang tebalnya min.15 cm / 

tebal tembok 30 cm dan tahan terhadap kebakaran selama 2 jam. 

3. Bahan2 finishing, seperti lantai dari bahan yang tidak mudah terbakar dan tidak 

licin. Hand rail dari besi.  

4. Lebar minimum 120 cm (untuk lalu lintas 2 orang) 

5. Pintu paling atas membuka ke arah luar (atap bangunan) dan semua pintu lainnya 

membuka ke arah ruangan tangga,kecuali pintu paling bawah membuka keluar 

dan langsung berhubungan dengan lingk.luar. 
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6.  Pintu tidak terbuka secara otomatis, kecuali pintu di bagian  paling  atas  dan  

bawah. Seluruh komponen pintu terbuat dari bahan tahan api, mulai dari daun 

pintu, engsel, kunci dan pegangannya. 

7.  Letak pintu terjauh dapat dijangkau oleh pengguna dalam jarak radius 25 m. Oleh 

karena itu diperlukan satu tangga  kebakaran  di dalam sebuah bangunan dengan 

luas 600m2, yang ditempati 50 – 70 orang. 

8.  Perlu adanya alat penerangan secara otomatis dan bersifat emergency, sebagai 

penunjuk arah tangga. 

9.  Perlu adanya Exhaust fan penghisap asap di depan tangga dan Pressure fan  

pemberi tekanan dalam ruang tangga. 

2.  Terhadap bahaya Kriminal 

Mengantisipasi bahaya kriminal dapat dilakukan dengan cara : 

• Penggunaan CCTV pada tempat-tempat tertentu yang dimonitor dari ruang 

keamanan dengan Pemakaian sistem alarm. 

• Keamanan dengan security. 

3.  Terhadap Bencana alam 

Bencana alam ini juga perlu digunakan pada Hotel Resort Seni Tari Topeng 

di Malang, bencana alam tidak dapat dihindari, tetapi dapat ditanggulagi. 

a) Sistem Transportasi 

Transportasi ini memiliki sudut kerja 180 derajat. Salah satu masalah yang 

menjadi pemikiran pertama pada perencanaan bangunan bertingkat banyak, dengan 

lantai minimal 4 lantai. Sistem transportasi vertical yang digunakan dalam galeri 

budaya pendalungan  ini adalah : 
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1. Lift / elevator,dengan jenis; 

• Lift penumpang  

• Lift barang / fright elevator 

• Lift uang/makanan / dumb waiters 

•  Lift pemadam kebakaran / lift barang 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar  4.41 Lift 

(Sumber : sistem bangunan tinggi 2008) 
 

2. Dengan sudut diatas 0 derajat, yaitu escalator dan moving walk / conveyor 

 

 

 

 

Gambar 4.42 Eskalator 
(Sumber : www.escalator.com 2008) 

 

Lift dengan view 

terbuka 
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3. Tangga manual dan ramp sebagai makna sosial kepada disable person (cacat) 

 

 

Gambar 4.43 Ramp 
(Sumber : Bangunan Tinggi 2008
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BAB V 

KONSEP PERANCANGAN 

HOTEL RESORT SENI TARI TOPENG DI DAU BATU 

 

1.1  KONSEP PERANCANGAN 

Konsep perancangan pada pembahasan kali ini diperoleh dari hasil analisis 

pada bab sebelumnya yang kemudian disimpulkan. Kesimpulan diperoleh 

berdasarkan dan disesuaikan dengan tema perancangan yaitu Combined 

Metaphors dan Integrasi antara tema dengan nilai-nilai Islam. Sesuai dengan tema 

tangible metaphor dengan menggunakan objek yang dimetaforakan berupa nilai-

nilai yang ada pada Seni Tari Topeng. Konsep metafora Tari Topeng yang 

dimaksud adalah karakter dan nilai-nilai yang terkandung dalam tari topeng 

Malang. karakteristik Tari Topeng Malang menggunakan cerita-cerita Panji yang 

ceritanya sarat dengan dengan nilai-nilai sosial,agama dan budaya. Pada Tari 

Topeng terdapat karakter yang berbeda antar tokoh yaitu peran laki-laki 

gagah,geraknya  dinamis dan perempuan  lemah lembut,indah,geraknya teratur. 

Hal ini sesuai  dengan  objek  perancangan hotel resort yang  bersifat dinamis dan 

ada pergerakan indah yang  teratur dalam  tata ruang hotel yang sesuai fungsinya.  

Dari aspek tersebut maka diperoleh beberapa poin penting yang akan digunakan 

sebagai dasar prancangan, diantaranya  akan dijelaskan pada pembahasan di 

bawah ini. 

 



166 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 Seni Tari Topeng 
(Sumber: http://blog. fighttothethurt.blogspot.com/2008/12/kesenian) 

 
Tabel 5.1 Karekteristik Tari Topeng  

Konse
p Tari 
Topen

g 

Dalam pertunjukan 
tari topeng terdapat 

ungkapan sastra 
jawa kuno 

menunjukan 
keindahan bahasa 

lisan 

Sesuai dengan 
nilai islam 

karena terdapat  
kesopanan dan 
nilai keindahan 

dalam tari 
topeng 

Pembagian zona  
Privat,publik dan service 
sebagai perwujudan niali 

kesopanan dan nilai 
keindahan adanya konsep 

surga bumi yang 
memaksimalkan 

pencahayaan,ventilasi,efek 
suara,landsccape,warna,tek

tur serta eksterior 
&interior 

 Terdapat ritual sesajen 
saat akan mulai 
pertunjukan tari 

topeng 

Tidak sesuai 
dengan nilai islam 

karena terdapat 
unsur kesyirikan 
terhadap Allah 

Nilai tauhid:bangunan didesai 
tanpa syirik,memakai 

tumbuh- unsur 
tumbuhan,geometri,kaligrafis

sebagai ornamen.terdapat 
ruangan untuk bertafakurpada 

Allah misalnya 
musholla,bangunan tidak 

merusak 
alam,binatang,tumbuhan 

 Dalam pertunjukan 
tari topeng terdapat 

pemotongan beberapa 

Terdapat nilai 
pergerakan yang 
statis dan dinamis 

Penataan sirkulasi yang 
menggambarkan adanya 

perulanggan san keteraturan 
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segmen dan terdapat 
penggunaan 

janturan(perulangan 
bahasa sinonim) 

sesuai dengan 
nilai islam yang 
bergerak dinamis 

dalam 
pebenyebarannya 

yang baik 

 Preubahan tingakat 
agresifitas atau aspek 
psikologis dala proses 

pertunjukan 

Terdapat nilai 
kedinamisan yang 

sesuai dengan 
nilai islam 

Penataan pola ruang dan 
sirkulasi 

 Adanya lakon kreasi 
moderen dari cerita 

tari topeng 
menyesuaikan tema 

Nilai ilmu 
perkembangan 

islam yang 
selalyu 

dikembangkan 
sesuai zaman 

Perwujudan bangunan hasil 
metafora taritopeng dan unsur 
atau gaya-gaya tertentu yang 

sesuai yang mengkuatkan 
karaktter bangunan 

 Visualisasi wajah 
pada topeng,peran 

antagonis 
digambarkan dengan 
warna merah,untuk 

pemeran utama warna 
cerah misal 

putih,hijau,kuning. 
Visualisasi kostum  

tokoh Panji 
menggunakan 

tingginya irah-irahan 
pada tokoh Panji 

Warna yang 
sesuai dengan 

nilai islam adalh 
yang bermanfaat 

seperti warna 
sebagai penanda. 

Desain bangunan yang 
ditampilakan permainan dari 
efek pencahayaan atau warna 
untuk penggambaran suasana 

ruangan-ruangan tertentu. 

 Pada tokoh memeiliki 
kedudukan tinggi 

digambarkan dengan 
adanya ukiran 
ditopengnya 

sedangkan untuk 
tokoh pembantu 

topeng tanpa 
menggunakan ukiran 

bunga 

Yang tidak sesuai 
adalah adanya 

perbedaan 
golongan atau 
kasta. Namun 

sesuai jika 
kedudukan 

tersebut menjadi 
pembagian daerah 
privasi dan publik 

Meletakkan dan menyusun 
bangunan tidak kontras 

dengan bangunan 
sekita,bangunan tidak 

mengacaukan komposisi 
alami lingkungan. 

 Tata  laku gerak tokoh 
Sabrang(musuh) 

banyak 
tingkah,kaku,tergesa-
gesa. Berbeda dengan 
tokoh kesatria yang 

bertindak tenang dan 
gerakan halus dan 

Dalam nilai islam 
adalah 

penggambaran 
dfitrah laki-laki 
dan perempuan. 

Perwujudan facade,pola 
massa terdapat kesan 

halus,dinamis sehiongga 
pengunjung tidak bosan dan 

lelah. 
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(Sumber: Analisis Pribadi 2009) 

1.2. Konsep Dasar Hotel Resort Seni Tari Topeng Malang 

       Konsep perancangan yang akan digunakan dalam merancang Hotel Resort 

Budaya Seni Tari Topeng Malang berangkat dari tema Metafora kombinasi 

(Combined metaphors). Yang mana tema ini merupakan penggabungan antara 

metafora yang tidak bias diraba ( intangible metaphor) dan metafora yang nyata ( 

tangible metaphors ). Metafora kombinasi pada Hotel Resort ini berupa sifat fisik 

dan nilai-nilai/karakteristik/filosofi yang terdapat pada Seni Tari Topeng, 

kemudian dalam proses perancangannya diintegrasikan dengan nilai-nilai 

keIslaman dan akan ditransformasikan dalam sebuah bentukan arsitektur yang 

baik dan indah melalui pendekatan metafora kombinasi . Berikut penjelasan 

konsep dasar perancangan Hotel Resort Seni Tari Topeng Malang di Batu. 

 

 

  

gerak putri feminim 
dan lemah lembut 

 Dalam tari topeng 
terdapat 

penggambaran situasi 
sedih,senang,malu dan 

sebagainya. 

Sesuai dalam 
islam terdapat 
penggambaran 

situasi hidup yang 
selalu berputar 

tidak selamanya 
manusia bahagia 

ataupun menangis 

Pencitraan bangunan sebagai 
penanda dan pencitraan 
terhadap bangunan agar 

mudah dikenali. 

 Pakaian tari topeng 
lebih tertutup 

Pakaian yang 
sopan dan lebih 
tertutup dalam 

tari topeng sesuai 
dengan syariat 
islam untuk 

menutup aurat. 

Prinsip penjaggaan terhadap 
pengunjung agar melindungi 

dari hal yang samar-
samarsehingga  terdapat 

penzoningan yang menjaga 
privasi. 
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5.2.1. Konsep Dasar Tari Topeng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsep dasar Tari Topeng jika dijabarkan lebih rinci seperti dibawah ini: 

1. Konsep pengingat pada ibadah dan perjuangan: perancangan masjid mampu 

menarik perhatian dan mengundang jama’ah untuk bergabung  

(HabbluminnAllah).  

2. Konsep kedudukan dalam Tari Topeng sebagai prinsip pengingat akan 

kerendahan hati yang sesuai dengan pesan moral yang ada pada Tari 

Topeng : meletakkan dan menyusun bangunan agar tidak berdiri kontras dengan 

bangunan sekitarnya dan tidak mengacau komposisi alam dari lingkungan 

alaminya (Habbluminnala’lam).  

3. Konsep keindahan dan kesopanan penggambaran situasi topeng ( dalam 

cerita Tari Topeng digambarkan kisah susah, senang, sedih, gembira). yang 

KelirKelirKelirKelir    SlambuSlambuSlambuSlambu    LangsihLangsihLangsihLangsih    

Maju GawangMaju GawangMaju GawangMaju Gawang    IsIsIsIsiiii    Mundur GawangMundur GawangMundur GawangMundur Gawang    

HabbluminnalamHabbluminnalamHabbluminnalamHabbluminnalam    HabbluminnallahHabbluminnallahHabbluminnallahHabbluminnallah    HabbluminnasHabbluminnasHabbluminnasHabbluminnas    

              ( Filosofi dan nilai Islam yang terdapat pada Tari Topeng) 

( Urutan dan istilah gerakan pada tari topeng) 

( Urutan Layar yang terdapat pada panggung Tari Topeng) 

Kosep TariKosep TariKosep TariKosep Tari    TopengTopengTopengTopeng    

Gambar 5.2  Konsep Dasar Tari Topeng 
(Sumber:Analisis Pribadi 2009) 
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didalamnnya terdapat nilai perlindungan : Pembagian zona  privat, publik dan 

service sebagai perwujudan yang melindungi privasi an adanya konsep surga 

bumi yang memaksimalkan pencahayaan,ventilasi,efek 

suara,landsccape,warna,tektur serta eksterior,interior dan penataan sirkulasi tata 

massa yang tidak membahayakan dan melelahakan (Habluminannas). 

4. Konsep dinamis gerak berbeda antar tokoh laki-laki dan perempuan: 

Perwujudan facade, pola massa terdapat kesan halus, dinamis sehingga 

pengunjung  tidak  bosan dan lelah. 

5. Konsep Visualisasi warna topeng,kostum terdapat nilai pencitraan terhadap 

baanguan:  Desain bangunan yang ditampilakan permainan dari efek pencahayaan 

atau warna untuk penggambaran suasana ruangan-ruangan tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak mengacau komposisi alam 

sekitarnya,tetap menjaga dan 

mempertahankannya 

Bangunan tidak lebih tinggi dari 

banguan sekitar & tidak 

menghalangi memperoleh cahaya 

dan udara 

Konsep kedudukan dalam Konsep kedudukan dalam Konsep kedudukan dalam Konsep kedudukan dalam 

tari topengtari topengtari topengtari topeng    

Keselarasan dan keterpaduan 

bangunan dengan bangunan 

masyarakat 

 

 
Gambar 5.3 Konsep Kdudukan Tari Topeng 

(Sumber: Hasil Analisa 2009) 
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Gambar 5.4  Konsep Pengingat Ibadah 
(Sumber: Hasil Analisa 2009) 

 

 

    5.2.1.1. Konsep pengingat ibadahKonsep pengingat ibadahKonsep pengingat ibadahKonsep pengingat ibadah    

(HABLUMINNALLAH)(HABLUMINNALLAH)(HABLUMINNALLAH)(HABLUMINNALLAH)    

Terdapat Masjid untuk mewadahi kegiatan 

Masjid mampu menarik perhatian dan letaknya mudah 

di jangkau masyarakat dan pengunjung hotel. 

Masjid tidak dikelilingi pagar atau tembok agar 

kesannya terbuka 
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Penataan lansekap ( Habluminnaa’lam) 

• Mempertahankan vegetasi yang ada pada tapak 

• Menyediakan lahan hijau untuk resapan air dan 

tumbuhan 

privatprivatprivatprivat 

ServicServicServicServic 
PublikPublikPublikPublik 

5.2.1.2. Konsep keindahan dan kesopanan 

Pembagian zona private, publik, service 

Meaksimalkan pencahayaan landscape, udara, 
sirkulasi yang tidak membahayakan dan 
melelahkan  ( Habluminannas) 

Gambar 5.5  Pembagian zona yang sesuai dengan gerak Tari Topeng  
(Sumber: Hasil Analisa 2009) 

 

Gambar 5.6  Penataan Landscape dengan vegetasi  
(Sumber: Hasil Analisa 2009) 
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Sirkulasi yang tidak membahayakan dan melelahkan sehingga disini juga 

terdapat nilai perlindungan (Habluminannas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Letak ME & SE 

yang berada di 

tengah tengah jalur 

aman karena tidak 

berada pada 

tikungan. 

 

Selasar sebagai pelindung 

hujan dan panas serta 

tempat istirahat bagi 

pengunjung hotel. 

Gambar 5.7  Perletakan Main Entrance 
(Sumber: Hasil Analisa 2009) 

 

Gambar 5.8  Konsep Keindahan dengan penataan Lansekap 
(Sumber: Hasil Analisa 2009) 

 



174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.9  Konsep Gerak Tokoh Penari Tari Topeng 
(Sumber: Hasil Analisa 2009) 

 

 

 

 

5.2.1.3. Konsep Gerak antar 
tokoh 

Adanya jalan lurus dan sudut 

kaku alah penggambaran tokoh 

panji sebagai lakon yang gagah 

dan kaku 

Penataan selasar dan jalan 

lengkung adalah gambaran gerak 

putri yang gemulai dan lemah 

lembut 

Jalan yang tidak braturan ini 

penggambaran okoh sabrang yang 

geraknya awut-awutan. 

Sehingga perpaduan antara gerak kaku,dinamis dan lemah gemulai dari tari 

topeng dapat disautkan menjadi pola sirkulasi yang tidak membosankan dan 

melelahkan karena sudah didukung selasar dan pohon-pohon rimbun sebagai 

tempat istirahat. 
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Gambar 5.10  Konsep Visualisasi Warna Topeng 
(Sumber: Hasil Analisa 2009) 

 

 

 

Untuk menempilkan warna dengan efek 

psikologis harus sesuai dengan suasana dan 

fugsi ruang, penataan cahaya yang bagus 

membantu efek suasana ruang yang akan 

dihadirkan. 

Warna yang dipakai untuk 

ksatria atau putri adalah 

warna\warna terang,sedangkan 

untuk musuh wrna 

gelap.penerapan warna 

menjadi pencitraan khusus 

pada bangunan sehingga 

mudah dikenali. 

Penataan vegeatasi 

alurnya seperti irah-

irahan yang dipakai 

penari topeng dan 

terdapat perbedaan 

ukuran pohon serta 

warna. 

5.2.1.4Konsep Visualisasi warna topeng dan 
kostum 
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1.3.  Konsep Tapak 

5.3.1  Aksesibilitas  

Salah satu aspek penting dalam perancangan bangunan public service 

adalah kemudahan dalam pencapaian ke lokasi tapak. Yang disesuaikan dengan  

pola tapak yang ada dan adanya tuntutan gaya hidup yang cepat,aman,praktis, 

maka konsep aksesibilitas pada Perancangan Hotel Resort ini adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jalan ini merupakan jalur Dua arah yang sering dilalui oleh kendaraan 

bus.sepeda,truk,sehingga butuh pepohonan sebagai penanda jalan dan mengarahkan 

orang yang mau ke Hotel Resort. 

Letak ME & SE yang berada di tengah tengah jalur aman 

karena tidak berada pada tikungan. 

 

Gambar 5.11  Aksesbilitas 
(Sumber: Hasil Analisa 2009) 
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5.3.2  Topografi  

Sesuai dengan kondisi topografi yang terdapat pada Hotel Resort 

berkontur. maka konsep tapak diorientasikan pada penggunaan system cut and fill 

untuk  mengisi kontur yang perlu dan membuang jika tidak digunakan. System ini 

juga digunakan untuk membuat tinggi rendah lantai yang diinginkan. Sehingga 

kondisi dan potensi tapak tetap terjaga. 

 

 

 

 

 

 

Tingkatan / 

ketinggian kontur  

yang ada pada tapak 

menggambarkan 

adanya perbedaan 

gerak tiap tokoh  

penari topeng 

berdasarkan 

kedudukannya. 

Gambar 5.12  Topografi 
(Sumber: Hasil Analisa 2009) 
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5.3.3  Konsep Sirkulasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3  Konsep View 

 

 

Gerak Penari wanita 

yang halus, gemulai 

Gerak Penari laki-laki  

yang gagah, tegas, kaku 

Konsep sirkulasi yang digunakan pada 

tapak adalah pola dari gerak penari 

topeng yang dinamis pola ini mempunyai 

keuntungan karena pencapaian mudah 

,kesan dinamis yang sesuai dengan 

konsep nilai-nilai tari topeng dan 

pengunjung tidak bosan dengan 

sirkulasinya. 

 

Gambar 5.13  Sirkulasi 
(Sumber: Hasil Analisa 2009) 

 

View masuk yang paling potensial adalah dari arah 

selatan yang berasal dari jalan raya Dau. Sehingga 

façade bangunan yang terlihat dari arah ini akan 

diolah lebih maksimal dan dijadikan sebagi poin of 

view bangunan. 

Point Of View dari jalan raya 

Gambar 5.14  View 
(Sumber: Hasil Analisa 2009) 
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5.3.4. Konsep Kebisingan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.15  Kebisingan 
(Sumber: Hasil Analisa 2009) 

 
 
 

Sumber kebisingan yang paling besar berasal 
dari arah selatan yaitu dari jalan raya Dau, yang 
merupakan jalan utama yang sering dilalui 
kendaraan bermotor, sehingga menjadi sumber 
kebisingan yang cukup besar. 

Untuk mengatasi kebisingan maka dilakukan 
dengan : 

1. Penataan vegetasi unuk filter kebisingan. 

2. Memberikan jarak antara bangunan 
dengan sumber kebisingan 
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5.3.5  Konsep Matahari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sky light 

Roof garden Sky light Sky light 

Shading Device 

a. Penggunaan roof garden pada bangunan 
utama untuk mengurangi panas lansung 
yang diterima atap bangunan sehingga suhu 
dalam ruangan menjadi lebih dingin 

b. Penggunaan Sky light pada galeri, kantor 
pengelola, serta mushola untuk 
pencahayaan alami. 

c. Penggunaan Shading device untuk 
menghalangi silau langsung sinar matahari. 
Shading perwujudan dari topeng yang 
sifatnya melindungi dari luar. 

d. Penanaman vegetasi sebagai peneduh, dan 
penyejuk udara. 

 Gambar 5.16  Arah Sirkulasi Matahari 
(Sumber: Hasil Analisa 2009) 

 

 

Gambar 5.17  Solusi terhadap Matahari 
(Sumber: Hasil Analisa 2009) 
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5.3.6.  Konsep Angin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 5.19  Aliran Angin pada 
Tapak  

(Sumber: Hasil Analisa 2009) 
 

a. Bentuk yang digunakan adalah 
bentuk aerodinamis karena bentuka 
ini menjadikan aliran udara mengalir 
dengan baik, sehingga aliran angin 
yang terjadi bisa menghapus panas 
pada bangunan. Bentukan ini sesuai 
dengan nilai konsep tari topeng, yaitu 
konsep dinamis. 

b. Penanaman vegetasi sebegai 
pengarah aliran angin. 

 Gambar 5.18  Angin  
(Sumber: Hasil Analisa 2009) 
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5.3.7  Konsep Vegetasi 

Vegetasi yang digunakan pada tapak terdiri dari : 

1.  Tanaman peneduh, daun lebat tidak mudah rontok. 

2. Tanaman pengendali, tanaman ini merupakan pembentuk bidang lantai pada 

ruang luar, pegendali suhu dan iklim. 

3.  Vegetasi penghias, mempunyai karakter yang kuat dan menarik. Dapat soliter 

atau berkelompok. Tanaman ini digunakan untuk penataan lansekap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.20  Vegetasi sebagai bagian dari landscape 
(Sumber: Hasil Analisa 2009) 
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Pola irahan dalam  tari topeng dibuat dalam pola 
vegatasi yang teratur  dan berdasarkan letak fungsinya 
masing-masing. Vegetasi disini juga berfungsi sebagai 
filter suara dan udara, pembatas view pada bangunan, 
pelindung matahari dan pengarah angin. 

 

Gambar 5.21  Pola Vegetasi pada Tapak 
(Sumber: Hasil Analisa 2009) 
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5.3.8.  Konsep Ruang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 5.1  Pembagian  Ruang 
(Sumber: Hasil Analisa 2009) 

 

- Servis room 

- Kamar Hotel 

- R.General 

Manager 

- Looby Staff 

- Gebyok/tempat 

pelatihan Tari 

Topeng 

- R.karyawan 

- R. ganti & rias 

penari tari 

topeng 

- Indoor Sport 

Service 

- Locker 

karyawan 

- Gudang 

- Dapur bersih & 

dapur kotor 

- Loundry 

- Enginering dan 

mekanikal 

- Cafet 

pedisterian 

- Scurity 

- Bell Boy 

- Parkir 

- Lobby  

- Receptionist 

- Penari 

Topeng 

- Galeri Seni 

- Panggung 

Tari Topeng 

- Auditorium 

Private 

Publik 

Semi 

Publik 
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5.3.9 Organisasi ruang hotel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 5.2  Organisasi  Ruang 
(Sumber: Hasil Analisa 2009) 

 

Gebyok 

Pengelola 

Penari 

Topeng 

Front Ofiice 

Security Pengujung 

Bell boy 

Parkir 

Receptionost 

Lobby 

Galeri seni 

Panggung tari topeng 

Auditorium 

Kamar 

Hotel 

Room 

Servic 

R.tari 

topeng 

Pengelola 

Musholla 

Indoor&out

door sport 

Kitchen Storage 

Staff 

Facilities 

Staff 

Facilities 
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5.3.10  Suasana Ruang dalam hotel  ( interior ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5.22 Suasana Ruang dalam pada Hotel 

(Sumber: Hasil Analisa 2009) 
 

Pemakaian batu yang dicoating 
pada dinding  membuat suasana 
hangat, membumi yang sesuai 
dengan unsur nilai cerita dalam 
Tari Topeng. Material batu 
menggambarkan tokoh laki-laki 
yang agak kasar dalam geraknya 

 

Pemakaian kaca terkesan 
lembut dan halus,dan warna 
coklat menghadirkan suasana 
yang nyaman dan tenang. 
Dalam Tari Topeng karakter 
ini diwujudkan dalam tokoh 
wanita dengan gerakannya 
yang halus dan tenang.   
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5.8.3  Konsep Ruang Luar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang luar pasif digunakan sebagai 

lahan hijau, resapan air, ditanam 

tumbuhan untuk peredam bising, 

dan tempat perletakan lampu taman 

untuk penerangan.  

 

2. Ruang luar aktif adalah ruang luar yang digunakan untuk mendukung 

kegiatan yang ada dalam bangunan, seperti pengadaan lahan parkir dan 

taman 
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5.3.11. Konsep Bentuk  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsep Bentuk yang dipakai dalam 
perancangan bangunan adalah  
dengan memahami karakter tari 
topeng dan tikoh pemainnya yang di 
dalamnya terdapat ciri khas yang 
menonjolkan karakteristik yang 
berbeda namun tetap selaras satu 
sama lain. 

Gambar 5.23  Ruang Luar Aktif dan Pasif 
(Sumber: Hasil Analisa 2009) 
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5.3.12.  Konsep Utilitas 

5.9.12.1  Sistem Penyediaan Air Bersih  

Sistem penyediaan air bersih yang digunakan pada Hotel Tari Topeng 

Malang di Kota Batu menggunakan 2 sumber, yaitu : yang pertama PDAM dan 

kedua sumur bor. Sistem distribusi air bersih menggunakan down feed system 

dimana air dari sumber air ditampung di tangki bawah yang terletak pada sebuah 

ruangan bagian bawah bangunan (lantai basement) kemudian dialirkan ke tangki 

atas yang terletak di bagian atap bangunan menggunakan pompa. Setelah di tangki 

atas kemudian didistribusikan ke seluruh bagian bangunan di tiap ruang dengan 

gaya grafitasi. Untuk kebutuhan pemadam kebakaran (hydrant dan sprinkel) tidak 

melalui tangki atas namun langsung dari pompa. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.24  Suasana Ruang luar dan Bentuk Hotel  
(Sumber: Hasil Analisa 2009) 

 

Diagram  5.3  SPAB 
(Sumber: Hasil Analisa 2009) 

 

PDAM 

Sumur bor 

Tangki Bawah Pompa 

Hydrant 

Tangki Atas 
Keseluruhan 

Bangunan 
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5.9.12.2  Sistem Pembuangan Air Kotor 

Untuk memenuhi syarat-syarat kesehatan dan menjamin pembuangan 

semua zat cair dan kotoran yang ditimbulkan dari aktifitas yang dilakukan dalam 

bangunan berikut zat-zat yang terkandung di dalamnya secara cepat dan aman, 

maka terdapat beberapa konsep pembuangan berdasarkan klasikasi jenis zat 

buangan. Secara umum, jenis zat bangunan dari dalam bangunan dapat 

digolongkan menjadi 2 yaitu zat padat dan cair. Zat padat adalah kotoran yang 

berasal dari kloset berupa tinja, sedangkan zat cair adalah air kotor yang berasal 

dari air hujan, urinior, bak mandi, westafel dan bak cuci. 

Berdasarkan klasifikasi zat buangan tersebuat di atas, maka system 

pembuangan air kotor pada Hotel Resort Seni Tari Topeng Malang ini adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Air 

KM/ Pipa Bak 

Dapur Penangkap Bak 

Sumur 

Kotoran 

KM/ Pipa Bak Septicta

Dapur Penangkap Pipa Bak 

Sumur 

Resap

an 

Diagram 5.4 SPAK dan Kotoran Padat 
(Sumber: Hasil Analisa 2009) 
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5.9.12.3  System pembuangan air hujan  

 

 

 

 

5.9.12.4  Sistem persampahan 

Hotel Resort Seni Tari Topeng Malang di Kota Batu ini merupakan 

bangunan public sehingga tidak bisa terlepas dari adanya aktivitas manusia yang 

mengakibatkan adanya sampah. Konsep system ini juga berdasarkan konsep nilai 

islam yaitu disebutkan dalam Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim 

“kebersihan adalah sebagian dari iman”. 

Adapun skema pembuangan sampah akan dijelaskan pada bagan berikut 

ini : 

 

 

 

sampah Bak/shaft sampah TPS TPA 

Cleaning service Truk sampah 

Diagram 5.5  Sistem Air Hujan 
(Sumber: Hasil Analisa 2009) 

 

Air hujan Riol dalam 
tapak 

Resapan 
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Untuk sampah-sampah organic akan dimanfaatkan sebagai kompos yang 

dapat digunakan masyarakat sebagai pupuk bahan pertanian.  

 

 

 

 

Untuk mempermudah pemisahan sampah yang akan diolah/didaur ulang 

maka harus dipisahkan terlebih dahulu. Namun hal tersebut tidak perlu dilakukan 

karena desain tempat sampah sudah cukup dalam mengatasi hal tersebut. 

Pemisahan sampah dilakukan sesuai jenisnya dengan 2 macam warna bak sampah 

di tiap bangunan yang memudahkan pengolahan/ daur ulang sampah lebih lanjut, 

yaitu : 

Sampah dapat didaur ulang 

Sampah plastic /sampah yang tidak dapat hancur 

 

 

 

Tempat sampah Bak penampungan 

Pupuk kompos 

pencampuran 

Sampah organik 

Diagram 5. 6 Skema Pembuangan Sampah 
(Sumber: Hasil Analisa 2009) 

 

Diagram 5. 7 Skema Pengolahan Sampah 
(Sumber: Hasil Analisa 2009) 

 

Gambar 5.25  Skema Pengolahan  Tempat Sampah 
(Sumber: Hasil Analisa 2009) 
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5.9.12.5.  Sistem Electrical  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 5. 8  Skema Sistem  elektrikal 
(Sumber: Hasil Analisa 2009) 

 

PLN 

MDP  

Genset 

SDP  
Panel 

Pembagi 
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BAB VI 
HASIL PERANCANGAN 

 

             Perancangan Hotel resort di Kota Batu ini adalah hasil yang di dapat 

dari tema  Combined Methaphors dan Integrasi antara filosofi/karakter Tari 

Topeng dengan nilai-nilai Islam. Pengintregasian dari konsep Metafora 

Kombinasi dengan filosofi dan karakter Tari Topeng sendiri menghasilkan 

hasil perancangan yang lebih spesifik pada hasil tiap-tiap hasil rancangan. 

Hasil perancangan yang lebih spesifik akan dijabarkan sebagai berikut ini:  

1.1.  Desain Perancangan Kawasan Pada Hotel Resort Tari Topeng 

Hasil perancangan Hotel Resort Tari Topeng ini memunculkan Filosofi 

dan karakter yang terdapat pada Tari Topeng itu sendiri. Bila dilihat dari 

rancangan pada kawasan terlihat ada tiga zona pada  yang berporos pada 

Bundaran Plaza dan terdapat sirkulasi vertikal pada jalan menuju hotel sebagai 

inti bangunan.  
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Pembagian tiga zona kawasan diatasdiperoleh berdasarkan filosofi dan 

karakter yang terdapat pada Tarian Topeng yang didalamnya terdapat nilai-

nilai Islam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.1 Zona Tari Topeng 
(Sumber : Hasil Rancangan) 

zona 1 

Maju gawang 

Zona 3 

Mundur Gawang 

Zona 2 

     Isi 
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KelirKelirKelirKelir    SlambuSlambuSlambuSlambu    LangsihLangsihLangsihLangsih    

Maju GawangMaju GawangMaju GawangMaju Gawang    IsiIsiIsiIsi    Mundur GawangMundur GawangMundur GawangMundur Gawang    

HabbluHabbluHabbluHabbluminnalamminnalamminnalamminnalam    HabbluminnallahHabbluminnallahHabbluminnallahHabbluminnallah    HabbluminnasHabbluminnasHabbluminnasHabbluminnas    

              ( Filosofi dan nilai Islam yang terdapat pada Tari Topeng) 

( Urutan dan istilah gerakan pada tari topeng) 

( Urutan Layar yang terdapat pada panggung Tari Topeng) 

Kosep Tari TopengKosep Tari TopengKosep Tari TopengKosep Tari Topeng    

Gambar 6.2  KonsepTari Topeng 
(Sumber : Hasil Rancangan) 

Gambar 6.3  Integrasi Konsep Tari Topeng dengan rancangan 
(Sumber : Hasil Rancangan) 
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Gambar 6.4  Perspektif Kawasan 
(Sumber : Hasil Rancangan) 
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6.2  Sirkulasi Kawasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

E 

A 

Gambar 6.5  Sirkulasi Parkir pada  kawasan 
(Sumber : Hasil Rancangan) 

C 

1.1.1.1. Sirkulasi Sirkulasi Sirkulasi Sirkulasi 

B  Parkir daerah Hall dan Gebyok 

D  Parkir daerah Restaurant dan Mini Market 

E   Parkir Hotel 

A  Parkir daerah masjid dan Hall 

C  Parkir daerah Restaurant dan Gift Shop 

A B 
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Gambar 6.6  Sirkulasi Pedestrian pejalan kaki 
(Sumber : Hasil Rancangan) 

2. 2. 2. 2. Sirkulasi PSirkulasi PSirkulasi PSirkulasi Pejalan kakiejalan kakiejalan kakiejalan kaki    

 

SelasarSelasarSelasarSelasar    

Pada setiap area sirkulasi pejalan kaki terdapat 

selasar sebagai pelindungan terhadap pnas dan 

hujan. Selasar ini juga sebagi penerapan dari 

konsep Habluminnas dengan nilai perlindungan. 
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Atap menggunkan karakter warna 

tokoh dalam tari topeng yaitu 

putih/Hijau adalah tokoh Panji dan 

Merah adalah Sabrang 

Bentukan lengkung dan garis diambil 

dari 2 gerakan tari topeng yaitu gerak 

gagahan dan gerak alusan. 

Material batu Candi dengan tekstur 

kasar dan keramik granit motif 

merupkan perwujudan karakter laki-

laki dan perempuan. 

Gambar 6.7  Detail Selasar 
(Sumber : Hasil Rancangan) 

MaterialMaterialMaterialMaterial 

Batu CandiBatu CandiBatu CandiBatu Candi    yang yang yang yang 
difinishing dengan difinishing dengan difinishing dengan difinishing dengan 
Coating/Stone Coating/Stone Coating/Stone Coating/Stone 

Keramik Granit yang Keramik Granit yang Keramik Granit yang Keramik Granit yang 
berteksturberteksturberteksturbertekstur 

Papan  semen yang Papan  semen yang Papan  semen yang Papan  semen yang 
terkesan alami sebagai terkesan alami sebagai terkesan alami sebagai terkesan alami sebagai 
pot bunga pada selasar pot bunga pada selasar pot bunga pada selasar pot bunga pada selasar  

Gambar 6.8  Detail Material 
(Sumber : Hasil Rancangan) 
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6.3  Karakter Tari Topeng  

Karakter yang terdapat pada Tari Topeng ada tiga yaitu sebagai berikut: 

• Karakter Panji terdapat di Area Maju Gawang, warna topeng Panji adalah 

hijau atau putih. Gerakan Panji dinamakan gerak gagahan. 

• Karakter Ragil Kuning terdapat pada dareah Mundur Gawang, warna 

topengnya adalah kuning. Gerakan Ragil Kuning dalam tari topeng 

dinamakan gerak alusan. 

• Karakter Sabrang terdapat pada semua area yaitu Maju Gawang, Isi, 

Mundur Gawang. Gerakan Sabrang tidak beraturan dan juga terdapat gerak 

gagahan.  

Ketiga karakter tersebut diterapkan pada setiap rancangan salah satunya 

dalam interior kamar hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.9  Tiga Karakter Tari Topeng 
(Sumber : Hasil Rancangan) 

Green is linked to nature. It evokes lush grass 
and over time has come to symbolise our care 
for the Enviroment. 

SabrangSabrangSabrangSabrang 

Red is the colour of passion and fire. It is an 
advancing colour. 

RRRRaaaagil Kununggil Kununggil Kununggil Kunung 

Let the Sunshine in with optimistis energy  of 
yellow. 

Green is linked to nature. It evokes lush grass 
and over time has come to symbolise our care 
for the Enviroment. 

SabrangSabrangSabrangSabrang 

Red is the colour of passion and fire. It is an 
advancing colour. 

RRRRaaaagil Kununggil Kununggil Kununggil Kunung 

Let the Sunshine in with optimistis energy  of 
yellow. 

PanjiPanjiPanjiPanji 
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6.3.1.  Karakter Maju Gawang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karakter maju gawang disebut juga sebagai daerah penerimaan atau 

Selamat Datang bagi para pengunjung hotel resort.  

A. Masjid 

1. Entrance Masjid 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.11  Entrance Masjid 
(Sumber : Hasil Rancangan) 

Gambar 6.10  Detail Zona Maju Gawang 
(Sumber : Hasil Rancangan) 
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2. Karakter Masjid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Hall 

 

 

 

 

 

Masjid ini terdapat karakter Panji dan Sabrang. Kedua karakter tersebut terdapat 

pada pemilihan warna merah sebagai tiang dan atap kubah, dan elemen pendukung seperti 

dinding berwarna putih. 

Kaca 

Stuktur baja 
Tiang penguat 

Stuktur baja 

Batu alam menambah kesan 

alami dan maskulin suatu 

bangunan 

Gambar 6.12 Material Masjid 
(Sumber : Hasil Rancangan) 

Gambar 6.13 Hall 
(Sumber : Hasil Rancangan) 
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1. Entrance Hall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hall ini terdapat Gebyok tempat latihan Tari Topeng dan tempat 

pembuatan Topeng. Dalam Hall ini biasanya pertunjukan tari topeng dipentaskan 

untukmenyambut tamu ataupun ada event tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrance Hall 

Gambar 6.14  Entrance Hall 
(Sumber : Hasil Rancangan) 

Kekokohan Struktur dan Kejujuran 
strukur pada bagunan Hall ini 
mengesankah bangunan ini gagah dan 
kuat seperti karakter Panji yang 
gagah dan Sabrang yang kuat. 

Gambar 6.15  Karakter Hall 
(Sumber : Hasil Rancangan) 
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 6.5  Karakter isi  

 

 

 

 

 

 

Stuktur kabel yang digunakan pada 
Entrance masuk menambah kesan 
maskkulin Hall 

Stuktur baja  ringan digunakan dalam 
struktur atap. Baja ringan di 
kombinasi dengan solar lite.  

Gambar 6.16 Material Hall 
(Sumber : Hasil Rancangan) 

Gambar 6.17  Isi ( Daerah Private) 
(Sumber : Hasil Rancangan) 

6.3.2. Karakter Isi 
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Karakter yang terdapat pada Isi adalah perpaduan dari ketiga karakter 

tokoh dalam Tari Topeng. Penerapan ketiga karakter seperti gerak gagahan, gerak 

alusan,dan warna masing-masing tokoh  akan dihadirkan dalam rancangan 

eksterior maupun interior.  

A. Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.18 Sirkulasi Parkir Hotel 
(Sumber : Hasil Rancangan) 
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1. Karakter Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.19 Potongan Parkir Hotel 
(Sumber : Hasil Rancangan) 

Gambar 6. 20  Hotel 
(Sumber : Hasil Rancangan) 
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Perpaduan antara gerakan alusan dan gerakan gagahan terlihat dengan 

unsur yang lengkung dan juga terdapat unsur vertikal pada kolom sehingga kesan 

gagah dan halus dapat dikombinasikan dalam fasad hotel resort ini. 

1. Interior  Kamar Hotel 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 6.22 Tiga karakter tari topeng dalam interior 
(Sumber : Hasil Rancangan) 

Karakter warna Sabrang di hadirkan 
dalam entrance masuk dan warna 
Shading Device Hote.l  

Karakter warna Panji di pakai sebagai 
atap Hotel yang diatasnya terdapat 
Roof Garden 

Karakter warna Rgil Kuning dipakai 
dalam elemen  Hotel . Elemen tersebut 
selai sebagai kesan Arsitektural namun 
juga berfungsi sebagai pembatas viemw 
untuk menjaga privasi hotel. 

Gambar 6. 21   Karakter Hotel 
(Sumber : Hasil Rancangan) 
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Karakter tiap  tokoh tari topeng 
juga dihadirkan dalam pintu masuk 
kamar hotel.,.perbedaan warna tiap 
kamar hotel juga bedrpengaruh 
pada kelas dan fasilitas hotel. 

Garis lengkung yang berada pada 
entrance kamar hotel 
menggambarkan kedinamisan gerak 
dari tari topeng 

PanjiPanjiPanjiPanji 

Ragil KunungRagil KunungRagil KunungRagil Kunung 

SabrangSabrangSabrangSabrang 

Entrance Kamar Entrance Kamar Entrance Kamar Entrance Kamar 
HotelHotelHotelHotel 

Material kayu yangtelah difinishing 
dan tanaman yang berada pada 
entrance menambah kesan lembut 
dan tenang ketika akan memasuki 
kamar hotel 

Gambar 6.23 Tiga karakter tari topeng dalam interior 
(Sumber : Hasil Rancangan) 



210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karakter Sabrang sengaja dihdirkan 
dalam interior kamar president room 
sehingga kesan yang dirasakan 
kamar berkesan atraktif 

Interior  KaInterior  KaInterior  KaInterior  Kamar  President mar  President mar  President mar  President 
RoomHotelRoomHotelRoomHotelRoomHotel 

Gambar 6.24 Kamar President Room 
(Sumber : Hasil Rancangan) 
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Interior pada kamar Deluxe room yang viewnya 
menghadap kedalam warnanya berbeda dengan 
dengan tokoh tari topeng. Warna ungu adalah 
warna sekunder yang terdapat pada mahkota 
yang dipakai para tokoh tari topeng. Namum 
dalam kamar ini tidak menghilangkan karakter 
utama  yang dipakai dalam interior kamar. 

Motif lengkung sebagai karakter dari gerakan 
tari topeng yang dimnamis interior kamar. Dan 
warna karakter Sabrang pada wallpaper 
belakang tempat tidur.  

Interior  Kamar  Deluxe Interior  Kamar  Deluxe Interior  Kamar  Deluxe Interior  Kamar  Deluxe 
Room HotelRoom HotelRoom HotelRoom Hotel 

Gambar 6.25  Kamar President Room 
(Sumber : Hasil Rancangan) 
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6.3.3.  Karakter Mundur Gawang 

Interior ButikInterior ButikInterior ButikInterior Butik 

Gambar 6.26  Panji Butik 
(Sumber : Hasil Rancangan) 
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Karakter mundur gawang banyak terdapat oleh karakter Ragil Kuning 

yang lembut, lemah gemulai dan teratur, namun karakter  Panji yang gagah dan 

Sabrang tidak hilang begitu saja. Area mundur  gawang sbagian besar adalah area 

servis seperti Spa umum, Restaurant, Gift Shop dan Mini market. 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

A. Spa dan Kolam renang umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.27 Area Mundur Gawang 
(Sumber : Hasil Rancangan) 

Gambar 6.23 Spa dan kolam renang 
Sumber : Hasil Rancangan 

Mini Mrket 

Spa dan Kolam renang umum 

Restaurant 

Gift Shop 

Sirkulasi Spa yang  dilalui oleh pejalan kaki. Kolam 
renang yang terletak pada Spa ini dibagi menjadi 
tiga,, yaitu:  Kolam Anak- anak, remaja, dewasa. 
Pembagian tersebut juga berdasarkan tiga 
konsep tari topeng. 

Gambar 6.28  Sirkulasi Spa dan Kolam Renang 
(Sumber : Hasil Rancangan) 
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Pada Spa dan Kolam renang ini terdapat 
perpaduan dua yaitu garis lengkung karakter 
Ragil Kuning dan karakter panji dabdan 
Sabrang terdapat pada  garis vertikal kolom 
yang menopang atap Spa dan Km. 

Stuktur yang digunakan adalah stuktur kabel.  
Struktur kabel ini seolah-olah 
menggambarkan tangan penari yang sedang 
menari. 
Material yang dipakai 
adlah sederhana batu 
bata yang diekspos 
dengan di finishing 
coating coating coating coating sehingga 
kesan natural terlihat 
sangat jelas dan 
elegan. 

Material batu yang kasar 
dibuat di pinggir kolam 
renang tujuan agar tidak 
ada yang terpeleset dan 
ini merupakan nilai 
perlindungan ( 
Habluminnaas) 

Material batu yang lebih 
halus di area sirkulasi jalan  
Spa 

Gambar 6.29  Struktur, material  Spa dan kolam renang 
(Sumber : Hasil Rancangan) 
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B. Sirkulasi Restaurant 
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Pada daerah Restauran ini terdapat restaurant terbuka sehingga bisa menikmati 

makanan sambil menikmati indahnya alam. 

Gambar 6.31 Perspektif Restaurant 
(Sumber : Hasil Rancangan) 

Gambar 6.30  Sirkulasi Restaurant 
(Sumber : Hasil Rancangan) 



216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur Atap terbuat dari cor dak 
yang di buat naik turun untuk kesan  
dinamis, Atap juga di topang dengan  
stuktur tiang dengan sistem meromeromeromero 

Pada daerah Restauran ini karakter Ragil Kuning menjadi dominan selain dilihat dari 

permainan atap bangunan yang dinamis juga terihat dari garis lengkung juga denah yang lengkung 

seperti gerak Ragil Kuning yang halus dan gemulai. 

Gambar 6.33  Struktur atap 
(Sumber : Hasil Rancangan) 

Gambar 6.32 Permainan Fasad pada Restaurant 
(Sumber : Hasil Rancangan) 



217 

 

 

 

 

 

 

 

C.  Gift Shop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.35  Sirkulasi Gift Shop 
(Sumber : Hasil Rancangan) 

Gambar 6.36  Perspektif Gift Shop 
(Sumber : Hasil Rancangan) 

Gambar 6.34  Restaurant Terbuka 
(Sumber : Hasil Rancangan) 
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Karakter dari bentuk bangunan Gift Shop tetap membawa unsur gerak 

dinamis dari tari topeng dan kesan yang dihadirkan dalam bentuk Gift Shop 

seperti gerakan yang halus dan mengalir seperti karakter Ragil Kuning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.37  Karakter Gift Shop 
(Sumber : Hasil Rancangan) 

Stuktur yang di gunakan pada atap 
Gift Shop adalah baja ringan yang 
ditopang oleh tiang-tiang penguat. 

Stuktur yang digunakan Gift Shop adalah 
aplikasi dari karakter Ragil Kuning  yang 
gerakannya dinamis tapi halus, juga di dukung 
karakter Sabrang pada tampilan struktur dan 
Panji terhadap kesan bangunan yang nampak 
gagah namun elegan. 

Gambar 6.38  Stuktur Gift Shop 
(Sumber : Hasil Rancangan) 
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Interior Gift ShopInterior Gift ShopInterior Gift ShopInterior Gift Shop 

Gambar 6.39  Stuktur Atap Gift Shop 
 

(Sumber : Hasil Rancangan) 

Gambar 6.40  Interior Gift Shop 
(Sumber : Hasil Rancangan) 
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D. Mini Market 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.41  Sirkulasi Mini Market 

(Sumber : Hasil Rancangan) 

Gambar 6.42  Perspektif Mini Market 
(Sumber : Hasil Rancangan) 
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Karakter Mini MarketKarakter Mini MarketKarakter Mini MarketKarakter Mini Market 

Karakter dari Mini market masih 
karakter Ragil Kuning dengan garis 
lengkung pada atap dan Sabrang 
dalanm Stuktur serta Panji dalam kesan 
keseluruhan bangunan Mini Market. 
Bangunan ini menjadi wujud terima 
kasih pada daerah Mundur Gawang. 

Gambar 6.43  Karakter Mini Market 

(Sumber : Hasil Rancangan) 

Stuktur yang digunakan adlah stuktur baja ringnan 
dengan struktur kabel. Pada Entrance Mini Market  
terdapat kolo-kolom yang memperkuat stuktur baja 
ringan. 

Gambar 6.44  Stuktur Mini Market 
(Sumber : Hasil Rancangan) 
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6.4  Vegetasi 

Hasil dari konsep Tari Topeng yang mepunyai nilai Habluminnalam 

Vegetasi mempunyai peranan tersendiri pada perancangan Hotel Resort ini. Dari 

hasil analisa dan konsep vegatasi mempunyai manfaat yang langsung dan dapat 

diterapkan pada tapak. Sehingga vegetasi menjadi suatu elemen alam yang tidak 

bisa dipisahkan dari bangunan dan lingkungan sekitarnya. 

Vegetasi yang terdapat pada tapak terutama pada daerah pinggiran Sungai 

Brantas adalah Bambu. Pohon bambu dapat mencegah longsornya tanah pada 

pinggiran Sungai Brantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Gambar 6.45  Pohon Bambu pada kawasan  
(Sumber : Dokumentasi pribadi 2009) 
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Selain pohon bambu terdapat pohon Tanjung. Mangga, Cemara dan palem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Cemara TiangCemara TiangCemara TiangCemara Tiang    Cemara GembelCemara GembelCemara GembelCemara Gembel    PalemPalemPalemPalem    

Penghijauan tepi sungai Brantas 
dengan pohon Bambu dan Pohon 

Pohon TanPohon TanPohon TanPohon Tanjungjungjungjung    

AngsanaAngsanaAngsanaAngsana    

Gambar 6.46   Vegetasi  
(Sumber : Hasil Perancangan) 
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6.5  Struktur 

A. Bngunan yang menggunakan stuktur  sistem Kabel dan baja ringan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HallHallHallHall 

Mini MarKEtMini MarKEtMini MarKEtMini MarKEt 

Gambar 6.47   Detail Sttruktur Hall 
(Sumber : Hasil Perancangan) 

Gambar 6.48  Detail Struktur Mini Market 
(Sumber : Hasil Perancangan) 
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B. Bangunan yang menggunakan sistem mero dengan penguat tiang pada 

atap baja ringan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HoTElHoTElHoTElHoTEl 

sPasPasPasPa 

Gambar 6.49  Bangunan yang menggunakan stuktur Kabel dan baja ringan 
(Sumber : Hasil Perancangan) 

Gift  ShopGift  ShopGift  ShopGift  Shop 

Gambar 6.50  Sistem Mero pada penguat tiang Gift Shop 
(Sumber : Hasil Perancangan) 
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RRRRestAuRanTestAuRanTestAuRanTestAuRanT 

Gambar 6.51  Bangunan yang menggunakan stuktur mero dan baja ringan 
(Sumber : Hasil Perancangan) 
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6.6  Utilitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.52  Utilitas Hotel Basement & Lantai 1 
(Sumber : Hasil Perancangan) 
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Gambar 6.53  Utilitas Hotel  Lantai 2,3,4 
(Sumber : Hasil Perancangan) 
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 Gambar 6.54  Utilitas kawasan 
(Sumber : Hasil Perancangan) 


