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BAB III 

ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

 

3.1. Analisa Pendekatan Kawasan 

3.1.1. Analisa Konteks Lingkungan 

lokasi kawasan wisata Goa Kreo berada di Kelurahan Kandri 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Jawa Tengah 

masuk dalam BWK VIII. Dikutip dari Kota Semarang Dalam 

Angka 2009, semarangkota.bps.go.id. Kota Semaang 

adalah ibu Kota Jawa Tegah dengan luas wilayah 373,70 

Km2. Secara administratif Kota Semarang terbagi menjadi 16 

Kecamatan dan 177 Kelurahan. Dari 16 Kecamatan yang 

ada, terdapat 2 Kecamatan yang mempunyai wilayah terluas 

yaitu Kecamatan Mijen dengan luas wilayah 57,55 Km2, dan 

Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah 54,11 Km2. 

Kedua Kecamatan tersebut terletak dibagian selatan yang 

merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar 

wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan 

perkebunan. Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas 

terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan dengan luas 

wilayah 5,93 Km2, dan selanjutnya Kecamatan Semarang 

Tengah dengan luas wilayah 6,14 Km2. 
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Gambar : 3.1. Peta Administrasi Kota Semarang 

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah 

 

 Batas – Batas :  

Utara  : Laut Jawa 

Timur : Kabupaten Demak 

Selatan : Kabupaten Semarang 

Barat  : Kabupaten Kendal 

 

 Topografi 

No.  Bagian Wilayah  
Ketinggian 

(MDPL)  

1.  Daerah Pantai  0,75  

2.  Daerah Dataran Rendah   
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 -  Pusat Kota (Depan Hotel Dibya Puri 

Semarang)  

2,45  

 - Simpang Lima  3,49  

3.  Daerah Perbukitan   

 - Candi Baru  90,56  

 - Jatingaleh  136,00  

 - Gombel  270,00  

 - Mijen  253,00  

 - Gunungpati Barat  259,00  

 - Gunungpati Tmur  348,00  

 

Gambar : Tabel 3.1. Topografi Kota Semarang 

Sumber : Kota Semarang Dalam Angka Tahun 2009, 

semarangkota.bps.go.id 

 

Kota bawah merupakan pantai dan dataran rendah dengan 

kemiringan antara 0% sampai 5%, sedangkan dibagian 

Selatan yaitu merupakan daerah dataran tinggi dengan 

kemiringan bervariasi antara 5% - 40%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 Anlisa Kondisi Eksisting Kawasan Wisata Goa Kreo 

 

Gambar : 3.2. Kondisi Eksisting Kawasan Wisata Goa Kreo 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

A. Jalan lingkungan Dukuh Talun Kacang menuju ke kawasan wisata Goa 

Kreo 

 

Gambar : 3.3. Jalan Lingkungan Eksisting 

Sumber : Dokumen Pribadi 

A B 

C 
D 

E 

F 
I 
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J 

H 

J 
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Jalan lingkungan Dukuh Talun Kacang menuju ke kawasan wisata Goa 

Kreo ini adalah satu – satunya jalan menuju kawasan wisata. 

Jenis Fasilitas Eksisting Solusi Desain 

B. Jalan lingkungan 

Dukuh Talun Kacang 

menuju ke kawasan 

wisata Goa Kreo. 

 Kondisi jalan aspal 

 Lebar Jalan ± 10m 

 Sudah dilengkapi 

dengan pedestrian 

dengan lebar ± 

1,5m. 

 Terdapat 

penerangan jalan 

sepanjang jalan 

lingkungan dengan 

kondisi baik.  

 Pembangunan 

pedestrian 

cenderung 

menutupi drainase 

di sepanjang jalan 

lingkungan. 

 Dipertahankan 

karena kondisi 

eksisting jalan baik 

dan saat ini sedang 

dilakukan perbaikan 

dan pengadaan 

pedestrian oleh 

pemerintah. 

 

Gambar : Tabel 3.2. Analisa Jalan Lingkungan 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

 



69 
 

 

 

B. Open Theater 

    

Gambar : 3.4. Open Theater 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

Jenis Fasilitas Eksisting Solusi Desain 

C. Open Theater  Kondisi Open 

theater lapis paving 

 Luas open theater 

± 74m2 

 Bentuk 

meneyerupai 

segitiga dan dalam 

bentuk ini 

menjadikan fungsi 

kurang maksimal. 

 Fasilitas 

Dipertahankan 

namun diubah letak, 

kapasitas, dan 

bentuk. Hal ini 

dilakukan untuk 

lebih 

memaksimalkan 

kegiatan yang 

memerlukan peran 

open theater. 
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 Daya tampung 

penonton ± 200 

orang. 

 Posisi kurang 

strategis karena 

tidak terlihat dari 

akses jalan utama 

didalam kawasan 

wisata. 

 

Gambar : Tabel 3.3. Analisa Open Theater 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

C. Area Parkir, Kios / Warung Makan, dan WC Umum. 

  

 

Gambar : 3.5. Area Parkir, Kios / warung makan, dan WC Umum 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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Jenis Fasilitas Eksisting Solusi Desain 

D. Area Parkir  Kondisi area parkir 

dengan lapisan 

aspal. 

 Saat hari libur area 

parkir ini tidak 

mencukupi dan 

cenderung tidak 

tertata. 

 Luas area parkir saat 

ini adalah ± 957 m2 

 Fasilitas area parkir 

Dipertahankan 

namun diubah letak 

dan kapasitas. Hal ini 

dilakukan untuk lebih 

memaksimalkan 

tampungan 

kendaraan sehingga 

dapat 

mengakomodasi 

kebutuhan parkir. 

E. Kios / Warung 

Makan 

 Posisi warung makan 

dan kios souvenir 

masih menjadi satu. 

 Perlu adanya 

pemisahan fungsi 

bangunan kios dan 

warung makan. 

 Ukuran bangunan 

kios dan warung 

hanya ± 6,25 m2 

(2,5m x 2,5m). 

 Fasilitas Kios / 

Warung Makan 

Dipertahankan 

namun diubah letak 

dan Ukuran. Hal ini 

dilakukan untuk lebih 

memaksimalkan 

kegiatan jual beli dan 

menambah 

kenyamanan bagi 
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 Ukuran bangunan 

kios dan warung 

makan terlalu kecil 

sehingga barang 

dagangan sebagian 

diletakkan di luar. 

wisatawan maupun 

pedagang. 

F. WC Umum  Posisi WC umum 

menjadi satu dengan 

Warung makan / 

kios. 

 Kapasitas WC 

masing – masing 

untuk pria dan wanita 

hanya 2 buah ruang. 

 Kondisi bangunan 

tergolong layak. 

 Fasilitas WC 

dipertahankan namun 

diubah letak dan 

Ukuran. Hal ini 

dilakukan untuk lebih 

memaksimalkan 

kegiatan dan 

menambah 

kenyamanan bagi 

wisatawan maupun 

pedagang. 

 

Gambar : Tabel 3.4. Analisa Area Parkir , Kios / Warung Makan, dan WC 

Umum 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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D. Area Bangunan Pengelola dan Mushola 

   

Gambar : 3.6. Area Bangunan Pengelola dan Mushola 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

Jenis Fasilitas Eksisting Solusi Desain 

G. Bangunan 

Pengelola 

 Kondisi bangunan 

baik karena 

tergolong bangunan 

baru hasil dari 

penataan yang 

dilakukan oleh 

pemerintah. 

 Letak bangunan 

pengelola kurang 

tepat karena jika dari 

akses masuk dan 

 Fasilitas bangunan 

pengelola 

Dipertahankan 

namun diubah letak 

dan kapasitas. Hal ini 

dilakukan untuk lebih 

memaksimalkan 

kegiatan administrasi 

dan kegiatan dalam 

bewisata bagi 

wisatawan. 
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ticketing bangunan 

ini langsung terlihat. 

H. Mushola  Kondisi bangunan 

mushola tergolong 

layak karena 

bangunan ini adalah 

bangunan baru hasil 

dari penataan yang 

dilakukan dan 

dibangun oleh 

pemerintah. 

 Perlu adanya 

pemindahan letak 

bangunan karena 

posisi mushola 

strategis dapat 

melihat keseluruhan 

wisata. 

 Fasilitas Mushola 

Dipertahankan 

namun diubah letak 

dan kapasitas. Hal ini 

dilakukan untuk lebih 

memaksimalkan 

kegiatan dan 

menambah 

kenyamanan bagi 

wisatawan maupun 

pengelola. 

 Posisi mushola 

sangat strategis untuk 

dimanfaatkan sebagai 

fasilitas wisata lain 

seperti menara 

pandang atau 

gazebo, karena pada 

poisisi ini hamper 

keseluruhan wisata 

dapat terlihat. 



75 
 

Gambar : Tabel 3.5. Analisa Area Bangunan Pengelola dan Mushola 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

E. Area Pusat Informasi dan Pos Keamanan 

  

Gambar : 3.6. Area Bangunan Pusat Informasi dan Pos Keamanan 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

Jenis Fasilitas Eksisting Solusi Desain 

I. Bangunan Pusat 

Informasi 

 Kondisi bangunan 

tergolong bangunan 

lama namun kondisi 

bangunan baik. 

 Letak dan 

keberadaan 

bangunan seringkali 

tidak menarik 

wisatawan padahal 

 Fasilitas bangunan 

Pusat Informasi 

Dipertahankan 

namun diubah letak 

dan kapasitas. Hal ini 

dilakukan untuk lebih 

memaksimalkan 

kegiatan wisatawan 

dalam memperoleh 

informasi wisata. 
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fungsi dari bangunan 

ini cukup penting. 

J. Pos Keamanan  Kondisi bangunan 

tergolong bangunan 

lama namun kondisi 

bangunan baik. 

 Letak bangunan ini 

sudah strategis dan 

fungsional. 

 Fasilitas pos 

Keamanan 

Dipertahankan letak 

nya namun perlu 

adanya peremajaan 

bangunan atau 

renovasi agar selaras 

dengan desain yang 

nantinya diterapkan.  

 

Gambar : Tabel 3.6. Analisa Bangunan Pusat Informasi dan Pos Keamanan 

Sumber : Dokumen Pribadi 

F. Jembatan 
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Gambar : 3.7. Jembatan 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

Jenis Fasilitas Eksisting Solusi Desain 

K. Jembatan  Kondisi jembatan 

masih sangat bagus. 

 Jembatan ini 

menghubungkan 

antara area fasilitas 

utama wisata dengan 

pulau yang terdapat 

Goa dan pulau ini 

dikelilingi oleh 

waduk. 

 Desain jembatan 

memadukan besi 

baja hollow dan tali 

baja dan membentuk 

 Fasilitas Jembatan 

Dipertahankan. 
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dua buah busur yang 

dipisahkan oleh 

semacam naungan 

yang berada 

ditengah jembatan 

tersebut. 

 Lebar masing – 

masing akses 

pejalan kaki ± 120 

cm. 

 

Gambar : Tabel 3.7. Analisa Jembatan 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

G. Goa 

  

Gambar : 3.8. Goa 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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Jenis Fasilitas Eksisting Solusi Desain 

L. Goa  Kondisi akses 

menuju goa 

sebagian jalan 

berupa beton namun 

tidak menyeluruh ke 

sebua badan jalan. 

 Lebar akses jalan 

untuk pejalan kaki ini 

± 2m. 

 Tidak tersedia 

drainase pada akses 

jalan ini sehingga jika 

terjadi hujan jalan 

akan menjadi licin 

bercampur dengan 

tanah. 

 Fasilitas goa 

dipertahankan. 

 Fasilitas akses jalan 

menuju goa  

Dipertahankan, 

namun perlu adanya 

renovasi untuk 

material perkerasan 

dan penambahan 

drainase. 

 

Gambar : Tabel 3.8. Analisa Goa 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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H. Area WC Umum, Pendopo dan Playground 

  

Gambar : 3.9. Area WC Umum, Pendopo dan Playground 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

Jenis Fasilitas Eksisting Solusi Desain 

M. WC Umum  Posisi WC umum 

menjadi satu area 

dengan playground 

dan pendopo 

 Kapasitas WC 

masing – masing 

untuk pria dan wanita 

hanya 2 buah ruang. 

 Kondisi bangunan 

tergolong layak dan 

masih baru. 

 Fasilitas WC 

dipertahankan 

letaknya namun untuk 

Ukuran diperbesar. 

Hal ini dilakukan 

untuk lebih 

memaksimalkan 

kegiatan dan 

menambah 

kenyamanan bagi 

wisatawan. 
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N. Pendopo  Posisi pendopo 

cukup strategis 

karena pada area ini 

biasanya digunakan 

para wisawan untuk 

duduk – duduk dan 

beristirahat. 

 Kondisi pendopo 

tidak layak dan 

cenderung 

membahayakan, 

karena termasuk 

dalam bangunan 

lama dan kondisi 

struktur atap yang 

sudah lapuk. 

 Fasilitas Pendopo 

dipertahankan letak 

namun perlu adanya 

penambahan jumlah 

dan peremajaan 

bangunan untuk 

menyelaraskan 

dengan desain yang 

nantinya diterapkan. 

O. Playground  Terdapat tiga buah 

permainan, yaitu 2 

buah ayunan dan 1 

buah jungkat – 

jungkit. 

 Material tebuat dari 

besi hollow. 

 Fasilitas Playground 

dipertahankan namun 

letak perlu diubah dan 

diperbanyak wahana 

permainannya. 
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 Kondisi permainan 

sangat tidak layak 

dan membahayakan 

karena pada 

beberapa bagian ada 

yang keropos dan  

bahkan telah patah. 

 

Gambar : Tabel 3.9. Area WC Umum, Pendopo dan Playground  

Sumber : Dokumen Pribadi 

I. Pendopo / Naungan 

  

Gambar : 3.10. Pendopo / Naungan 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

Jenis Fasilitas Eksisting Solusi Desain 

P. Pendopo / 

Naungan 

 Kondisi pendopo / 

naungan ini masiha 

layak karena 

 Fasilitas Pendopo / 

Naungan 

dipertahankan. 
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tergolong bangunan 

baru. 

 Luasan banguan 3m 

x 2,5m = 7,5m2 

 Letak berada di sisi 

Utara tangga akses 

kea rah jembatan. 

 Material terbuat dari 

keramik dan beton 

untuk perkerasan 

dan besi hollow dan 

seng sebagai 

penutup atap. 

 Perlu adanya 

Penambahan jumlah 

naungan pada area 

ini, dikarenakan pada 

area ini biasanya 

wisatawan 

beristirahat karena 

kelelahan saat 

berjalan menaiki 

tangga. 

 Dari segi desain perlu 

adanya penyesuaian 

bentuk agar selaras 

dengan desain yang 

nantinya diterapkan. 

 

Gambar : Tabel 3.10. Pendopo / Naungan 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

J. Waduk Jatibarang 

  
View Ke Selatan View Ke Utara 
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     Gambar : 3.11. Waduk Jatibarang 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

Jenis Fasilitas Eksisting Solusi Desain 

Q. Waduk Jatibarang  Kondisi waduk 

dengan air yang 

bersih. 

 Menampung air 

sebanyak ± 20,4 juta 

m3 

 Wisata Goa Kreo saat 

ini berkesinambungan 

dengan adanya 

waduk Jatibarang, 

namun berbeda 

kepemilikan dan 

administrasi. 

 Pemanfaatan air 

waduk untuk wahana 

Water Fountain yaitu 

air mancur menari, 

letaknya 

direncanakan berada 

di sisi selatan 

jembatan. 

 Pemanfaatan waduk 

untuk wahana 

memancing ikan dan 

letaknya 
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direncanakan berada 

di sisi Utara jembatan. 

Gambar : Tabel 3.11. Waduk Jatibarang 

Sumber : Dokumen Pribadi 

   

 Batas – Batas Kawasan Wisata 

Utara  : Waduk Jatibarang 

Timur : Permukiman Warga 

Selatan : Waduk Jatibarang 

Barat  : Waduk Jatibarang 

 

 Kekuatan Alam 

a. Iklim 

Faktor umum yang mempengaruhi iklim adalah 

kelembaban udara, sinar matahari, dan curah hujan. Di 

kawasan wisata Goa Kreo Ini terletak di ketingian ± 259 

mdpl. 

b. Ekologi 

Sebagian besar wilayah barat kawasan wisata Goa Kreo 

ini adalah hutan konservasi terletak seperti pulau terpisah 

di tengah danau yang dihubungkan dengan sebuah 

jembatan, hal ini menambah potensi kawasan dengan 

view yang menarik. 
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 Kekuatan Buatan 

a. Regulasi 

Paragraf 4 

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar 

Budaya. 

Pasal 67 

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian alam, dan cagar 

budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf d 

meliputi : 

a. Taman hutan raya ; 

b. Kawasan cagar budaya ; 

c. Kawasan pantai berhutan bakau / mangrove ; dan 

d. Kawasan pengungsian satwa. 

Pasal 68 

(1) Kawasan yang ditetapkan sebagai taman hutan raya 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf a 

meliputi : 

a. Kawasan Goa Kreo di Kecamatan Gunungpati; dan 

b. Kawasan Tinjomoyo di Kecamatan Gunungpati. 

(2) Rencana pengelolaan taman hutan raya meliputi : 

a. Pengembangan tanaman tahunan dalam 

mendukung RTH Kota; dan 
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b. Pengembangan kegiatan rekreasi yang tidak 

mengganggu fungsi konservasi. 

(3) Kawasan taman hutan raya dapat dimanfaatkan untuk 

penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, 

pendidikan, kegiatan penunjang budidaya, pariwisata 

alam dan rekreasi, serta pelestarian budaya berupa 

hutan konservasi dan tidak dapat dialihfungsikan. 

b. Pranata. 

c. Fungsi Kota. 

 Amenitas Alami 

a. View 

Kawasan wisata Goa Kreo memiliki view yang menarik, 

dimana para wisatawan dapat melihat bukit seperti pulau 

karena letaknya dang terpisah dengn fasilitas utama 

kawasan wisata dan bukit tersebut dikelilingi oleh air dari 

waduk Jatibarang, tidak hanya itu wisatawan juga dapat 

melihat kera ekor panjang yang tinggal di bukit tersebut. 

b. Sejarah 

Kawasan wisata Goa Kreo memiliki sejarah khususnya 

terkait dengan keberadaan Goa dan dibangunnya masjid 

demak pada masa lalu seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya mengenai latar belakang proyek. 
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c. Budaya 

Kawasan wisata Goa Kreo tidak terlepas dari desa wisata 

Kandri khususnya Dukuh Talun Kacang dimana Dukuh 

ini yang terdekat dan berbatasan langsung dengan 

kawasan wisata Goa Kreo, kearifan lokal budaya dari 

desa di sekitar kawasan masih sangat terjaga dan 

berkesinambungan dengan adanya goa kreo. 

 Amenitas Buatan 

a. Jaringan Kawasan 

Jaringan yang berada dikawasan ini adalah jaringan 

listrik dari PLN dan jaringan air. 

b. Citra Arsitektural 

Bentuk atap bangunan eksisiting yaitu pelana dan joglo 

yang selaras dengan lingkungan disekitarnya. 

 

3.1.2. Analisa Kondisi Sistem Sarana dan Prasarana 

Jaringan Dainase Kawasan 

Jalan Lingkungan : 

Tersedia drainase pada jalan lingkungan namun 

pembangunan trotoar tidak memaksimalkan aliran air 

malah cenderung menutup drainase sehingga 

kemungkinan besar jika terjadi hujan aliran air seluruhnya 

akan masuk ke badan jalan. 
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Gambar :3.4. Drainase Jalan Lingkugan Kawasan Wisata Goa Kreo 

 Sumber : Dokumen Pribadi  

 

Drainase di Dalam Kawasan Wisata : 

Tersedia drainase didalam kawasan wisata namun hanya 

ada pada salah satu sisi saja. 
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Gambar : 3.5. Drainase di Dalam Kawasan Wisata Goa Kreo 

Sumber : Dokumen Pribadi 

Jaringan Prasarana Kota 

Pada Kecamatan Gunungpati ini terdapat jaringan 

prasarana kota berupa transportasi angkutan umum yang 

memalui jalan raya Manyaran – Gunungpati, namun jarak 

antara jalan raya dengan kawasan wisata masih telatif jauh 

± 1Km 

 

Gambar : 3.6. Jarak Kawasan Wisata Goa Kreo ke Jalan Raya 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

Jaringan Listrik 

Didalam kawasan wisata Goa Kreo sdah terdapat jaringan 

listrik tang terletak di salah satu sisi jalan, namun 

pemandangan kabel listrik yang menggantung menggangu 

keindahan kawasan. Dalam pengembngannya 
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kemungkinan jaringan listrik akan di ubah posisinya 

menjadi ground. 

  

Gambar : 3.7. Jaringan listrik Kawasan Wisata Goa Kreo 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

Tempat pembuangan Sampah 

Didalam area kawasan wisata Goa Kreo telah disediakan 

tempat pembuangan sampah yang letaknya disebar 

keseluruh area Kawasan, namun penyebarannya dinilai 

masih kurang tepat Karena beberapa tempat sampah 

ditempel pada railing tangga yang fungsi sebenarnya untuk 

berpegangan. 

Selain itu tempat penampungan sampah berupa bak truk 

sampah yang letaknya menjadi satu dengan lokasi parkir. 
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Gambar : 3.8. Tempat Pembuangan Sampah di Kawasan Wisata Goa 

Kreo 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

3.2. Anaisa Pendekatan Arsitektur 

Pada pendekatan arsitektur bagian pertama akan membahas 

mengenai studi akivitas yang berkaitan dengan pengelompokan 

pelaku, analisa jumlah pelaku serta pengelompokan aktivitas dalam 

kawasan wisata Goa Kreo. 

Bagian kedua membahas mengenai studi fasilitas yang didalamnya 

menjelaskan tentang analisa studi ruang, studi besaran ruang, dan 

studi citra arsitektur. 

Sebelumya perlu diketahui bahwa jam operasional wisata Goa Kreo 

adalah pada hari biasa maupun hari libur buka pada pukul 08.00 

WIB dan tutup pada pukul 17.00 WIB. 
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Selain itu pada kawasan wisata Goa Kreo ini sebelumnya telah ada 

proyek penataan yang dilakukan oleh pemerintah yang 

perencanaannya pada bulan Pebruari dan pelaksanaannya pada 

bulan Juli, namun projek PAA ini terlepas dari proyek yang 

direncanakan oleh pemerintah. 

Asumsi untuk pemilik dan pengelola kawasan adalah pemerintah 

Kota Semarang namun untuk pengelolaan kios – kios dan barang 

dagangan dibantu oleh pihak swasta dan otomatis bekerjasama 

dengan pemerintah.  

 

3.2.1. Studi Aktivitas 

Proses awal pada analisa studi aktivitas adalah dengan 

penentuan pelaku, kemudian dilanjutkan pendekatan jumlah 

pelaku, kemudian pengelompokan aktivitas sehingga didapat 

pola aktivitas pada masing – masing kelompok pelaku. 

a. Pegelompokan Pelaku 

 Pengelola 

Kepala Pengelola 

Orang yang bertugas mengelola wisata 

Pengurus Administrasi 

Yaitu petugas yang merekap data dan informasi 

mengenai wisata Goa Kreo. 

Petugas Keamanan 
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Yaitu petugas yang menjaga keamanan seluruh 

kawasan wisata. 

Petugas Monitoring CCTV 

Yaitu petugas yang mengawasi kegiatan pada lokasi 

wisata melalui kamera CCTV. 

Petugas Kebersihan 

Yaitu petugas yang bertanggung jawab atas 

kebersihan lingkungan wisata. 

 

 Pengunjung / Wisatawan 

Yaitu orang yang berkunjung dengan tujuan berwisata 

di Goa Kreo. 

 

 Pedagang 

Yaitu orang yang berdagang dalam bentuk makanan 

atau souvenir didalam kawasan wisata ditempat yang 

telah disediakan. 
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Asumsi struktur organisasi pada pengelolaan wisata Goa Kreo 

adalah sebagai berikut. 

 

Gambar : 3.9. Struktur Organisasi Pengelola Goa Kreo 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

Tabel Jumlah Pengunjung  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala 
Pengelola

Staff

Administrasi

Karyawan 

Kepala 
Keamanan

Petugas 
Keamanan

Petugas 
Monitoring

Kepala 
Kebersihan

Petugas 
Kebersihan

Bulan Wisatawan 

Domestik 

Wisatawan 

Mancanegara 

Total 

Januari 3478 0 3478 

Pebruari 1336 0 1336 

Maret 1900 0 1900 

April 13516 0 13516 

Mei 17387 19 17406 
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Gambar :Tabel 3.12. Pendekatan Jumlah Wisatawan  

Sumber : Analisa Pribadi 

 

Langkah kedua yaitu untuk mengetahui jumlah pelaku yang 

nantinya akan menjadi acuan dalam perancangan Penataan 

Kawasan Wisata Goa Kreo adalah sebagai berikut :  

 Pendekatan Jumlah Wisatawan 

Menurut data dari dinas Budaya dan Pariwisata jumlah 

wisatawan pada tahun 2015 

 

Pada tahun 2015 jumlah wisatawan seluruhnya 

mencapai 134695 orang.  

Jika dijadikan rata – rata tiap bulan yaitu : 

134695

12
= 11225 orang 

Juni 13553 19 13572 

Juli 26970 32 27002 

Agustus 15770 0 15770 

September 11716 0 11716 

Oktober 8222 18 8240 

Nopember 6538 14 6552 

Desember 14192 15 14207 

Jumlah 134695 
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Dan pengunjung perhari adalah : 

11225

30
= 375orang 

Jadi jumlah rata – rata pengunjung perhari adalah 375 

orang 

 Pendekatan Jumlah Pengelola 

Nama  Jumlah 

Kepala Pengelola 1 orang  

Staff 1 orang 

Administrasi  2 orang 

Karyawan  5 orang 

Kepala Keamanan 1 orang 

Petugas keamanan 7 orang 

Kepala Kebersihan 1 orang 

Petugas Kebersihan 8 orang 

Total  39 orang 

 

Gambar :Tabel 3.13. Pendekatan Jumlah Pengelola Goa Kreo 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

Jadi jumlah total dari pengelola hingga petugas 

kebersihan adalah 39 orang 
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 Pendekatan Jumlah Pedagang  

Dari survey yang telah dilakukan diperoleh data 

sebagai berikut : 

Jumlah Kios  : 14 kios 

Jumlah Pedangang : mayoritas 2 pedagang tiap kios 

Total Jumlah Pedagang : 2 x 14 = 28 orang 

pedagang 

Jadi jumlah total pedagang adalah 28 orang 

Melalui analisa dan survey yang telah dilakukan 

diatas maka didapat table jumlah pelaku sebagai 

berikut : 

No Kelompok 

Pelaku 

Pelaku Jumlah 

Pelaku 

1 Wisatawan Wisatawan 375 orang 

2 Pengelola Kepala 

Pengelola 

1 orang  

Staff 1 orang 

Administrasi  2 orang 

Karyawan  5 orang 

Kepala 

Keamanan 

1 orang 

Petugas 

keamanan 

7 orang 
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Kepala 

Kebersihan 

1 orang 

Petugas 

Kebersihan 

8 orang 

 Sub Total 26 orang 

3 Pedagang  Pedagang  28 orang 

TOTAL 429 orang 

 

Gambar :Tabel 3.14. Jumlah Pelaku di Kawasan Wisata Goa Kreo 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

 Pengelompokan Aktivitas 

Pengelompokan aktivitas ini bertujuan untuk 

mengetahui sifat dari kegiatan yang dilakukan oleh 

pelaku pada ruang – ruang tertentu yang 

dikategorikan menjadi privat, semi privat / semi 

publik, publik.  

 

Area / Ruang Utama Wisata 

Nama 

Ruang 

Pelaku Sifat 

Ruang 

Keterangan 



100 
 

Kantor 

pusat 

informasi 

 Pengunjung / 

wisatawan 

 Pengelola / 

Karyawan. 

Publik Ruang ini difungsikan untuk 

menampung segala informasi 

wisata dan melayani wisatawan 

dalam memperoleh informasi 

wisata  

Mini Kreo 

Cave 

Center 

 Pengunjung / 

wisatawan 

 Pengelola / 

Karyawan. 

Publik Ruang ini difungsikan untuk 

menampung benda bersejarah 

dan sejarah awal mula Goa 

kreo yang divisualisasikan ke 

dalam bentuk diorama mini. 

Bertujuan untuk mengedukasi. 

Warung 

Makan, 

Toko 

Souvenir 

 Pengunjung / 

wisatawan 

 Pedangang 

 

Publik Warung Makan dan Toko 

Souvenir, ruang ini meyediakan 

makanan khas masyarakat 

setempat dan souvenir hasil 

kerajinan tangan masyarakat. 

Open 

Theater  

 Pengunjung / 

wisatawan 

 Pengelola / 

Karyawan. 

Publik Ruang ini bersifat outdoor dan 

di gunakan untuk acara – acara 

festival dan event – event yang 

di selenggarakan pada hari – 

hari tertentu. 

Gazebo / 

Gardu 

 Pengunjung / 

Wisatawan 

Publik Bangunan ini difugsikan untuk 

tempat istirahat bagi wisatawan 
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pandang / 

Pendopo 

 Pengelola / 

karyawan. 

yang telah berkeliling ataupun 

ingin sekedar bersantai 

menikmati pemandangan alam 

lokasi wisata. 

Playground  Pengunjung / 

Wisatawan 

 Pengelola / 

karyawan. 

Publik Playground difungsikan untuk 

tempat bermain anak – anak. 

Flying Fox  Pengunjung / 

Wisatawan 

 Pengelola 

Publik Flying Fox difungsikan untuk 

wahana outbond yang 

menghubugkan kedua pulau. 

 

Menara 

Pandang 

 Pengunjung / 

Wisatawan 

 Pengelola / 

karyawan 

Publik Menara pandang difungsikan 

untuk melihat pemandangan 

dari keseluruhan kawasan 

wisata.  

Water 

Fountain 

 Pengunjung / 

Wisatawan 

 Pengelola / 

karyawan 

Publik Water Fountain untuk sarana 

rekreasi air yanitu air di waduk 

jatibarang dimanfaatkan untuk 

pertunjukan air mancur yang 

dapat menari. 

Pancing   Pengunjung / 

Wisatawan 

Publik Pancing yaitu kegiatan 

memancing ikan oleh 
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 Pengelola / 

karyawan 

wisatawan langsung dari waduk 

Jatibarang. 

Memberi 

Makan 

Kera 

 Pengunjung / 

Wisatawan 

 Pengelola / 

karyawan 

Publik Yaitu kegiatan memberi makan 

langsung oleh wisatawan  

kepada kera yang ada di Goa 

Kreo. 

 

Area / Ruang Pendukung Wisata 

Nama 

Ruang 

Pelaku Sifat 

Ruang 

Keterangan 

Ruang 

Pertemuan 

 Pengunjung 

 Pengelola / 

karyawan. 

semi 

privat / 

semi 

publik 

Ruang pertemuan difungsikan 

untuk memfasilitasi sebuah 

rapat atau pertemuan yang 

dialukan oleh pengelola 

maupun masyarakat yang 

bertujuan untuk wisata Goa 

Kreo dan ruang ini dapat 

disewakan. 

Tempat 

Ibadah 

(mushola) 

 Pengunjung 

 Pengelola / 

karyawan. 

 Pedagang 

publik Mushola sebagai sarana tempat 

ibadah umat muslim, dan adanya 

mushola dapat menunjang 

berlangsungnya kegiatan wisata 

terutama bagi wisatawan. 
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Pos 

Kesehatan 

 Pengunjung 

 Pengelola / 

karyawan. 

 Dokter 

Semi 

Privat 

Difungsikan sebagai tempat 

pertolongan pertama jika terjadi 

kecelakaan dalam kegiatan 

wisata. 

 

Area / Ruang Pendukung 

Nama 

Ruang 

Pelaku Sifat 

Ruang 

Keterangan 

Kantor 

Pengelola 

 Kepala 

Pengelola 

Privat Ruang ini digunakan untuk 

kantor pengelola 

Ruang 

Pegawai 

 Staff  

 Karyawan 

semi 

privat / 

semi 

publik 

Ruan ini difungsikan untuk 

ruang istirahat bagi pegawai 

dan staff, dan tempat untuk 

menitipkan barang bagi 

karyawan, ruang untuk ganti 

baju dan dilengkapi dengan 

loker. 

 

Area / Ruang Servis 

Nama 

Ruang 

Pelaku Sifat 

Ruang 

Keterangan 
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Dapur / 

Pantry 

 Pegawai semi 

privat / 

semi 

publik 

Dapur ini digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan minun 

dan menyiapkan beberapa 

hidangan untuk tamu maupun 

untuk pengelola dan pegawai. 

Kamar kecil / 

WC 

 Staff  

 Karyawan 

 Pengelola  

 Pengunjung 

/ Wisatawan 

 Pedagang 

 

Privat Ruang ini difungsikan untuk ruang 

istirahat bagi pegawai dan staff, 

dan tempat untuk menitipkan 

barang bagi karyawan, ruang 

untuk ganti baju dan dilengkapi 

dengan loker. 

Ruang 

Keamanan 

dan CCTV 

 Pengelola Privat  Sebagai pusat ruang keamanan 

dan penjagaan dengan bantuan 

kamera CCTV 

Ruang 

Kebersihan 

dan Gudang 

 Pengelola 

 karyawan 

semi 

privat / 

semi 

publik 

Ruang ini difungsikan untuk 

menyimpan peralatan kebersihan 

dan menyimpan barang – barang 

penunjang wisata. 

 

Gambar :Tabel 3.15. Pengelompokan Aktifitas di Kawasan Wisata Goa 

Kreo 

Sumber : Analisa Pribadi 
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 Pola Kegiatan Pelaku 

Menurut analisa dan hasil studi banding yang telah 

dilakukan, demikian adalah pola kegiatan pelaku 

pada kawasan wisata Goa Kreo 

 

Pola Kegiatan Pengunjung 

 

Gambar : 3.10. Diagram Pola Kegiatan Pengunjung 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

 

 

 

 

 

Parkir

Pusat 
Informasi

Kreo Cave 
Center

Mushola WC

Warung / 
Kios

Gazebo

Open 
Theater

Playground

WC Umum
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Pola Kegiatan Pengelola 

 

Gambar : 3.11.  Diagram Pola Kegiatan Pengelola 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

 

 

Parkir Pengelola

Kantor Pengelola WC

Pusat 

Informasi
Kreo Cave Center

Warung / Kios

R.Pegawai

Dapur / Pantry

Ruang Kebersihan 
dan Gudang

Mushola WC

Ruang 

Pertemuan

Pos Keamanan 
dan CCTV

Pos Keamanan
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Pola Kegiatan Pedagang 

 

Gambar : 3.12. Diagram Pola Kegiatan Pedagang 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

3.2.2. Studi Fasilitas 

Fasilitas utama pada kawasan wisata Goa Kreo terdiri dari 

berbagai macam. 

Berikut ini adalah analisa fasilitas pada kawasan wisata Goa 

Kreo : 

 Studi Ruang 

Analisa berikut ini  merupakan hasil survey, hasil studi 

banding, dan hasil studi preseden yang kemudian dikaji 

dengan standar ruang.  

Parkir

Mushola WC

Warung / 
Kios

WC Umum
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Buku yang digunakan sebagai acuan dalam analisa ini 

adalah Neufert, Ernest 1992, Data Arsitek jilid 1 – 2 , 

Jakarta, Erlangga. 

 Studi Ruang Khusus 

Berikut ini adalah analisa studi besaran ruang khusus. 

Studi ruang khusus ini berupa bangunan Kreo Cave 

Center khususnya pada ruang display dan Water Fountain 

yaitu sebuah rangkaian atraksi air mancur yang dapat 

menari. 

Kreo Cave Center 

Kreo Cave Center pada kawasan wisata Goa Kreo 

sebelumnya memang belum tersedia, padahal fasilitas ini 

sangat penting untuk mengedukasi wisatawan yang 

berkunjung. 

Kreo Cave Center ini memuat mulai dari sejarah, budaya, 

hingga kerajinan yang dihasilkan oleh masyarakat. 

Semua hal tersebut divisualisasikan dengan bentuk 

diorama atraktif dan berpadu dengan tekhnologi modern 

berupa monitor layar sentuh yang menyajikan berbagai 

macam informasi Goa Kreo. 

Desain Kreo Cave Center dibuat seperti pengunjung 

merasakan bahwa sedang berada didalam Goa pada 

awal memasuki Kreo Cave Center tersebut. 
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Gambar : 3.13. Contoh Ilustrasi Pendekatan Desain Seperti Goa. 

Sumber : www.cakrawalatour.com 

  

Gambar : 3.14. Contoh Diorama 

Sumber : dinosaurs.royalbcKreo Cave Center.bc.ca, dan 

commons.wikimedia.org 
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Gambar : 3.15. Contoh Display Monitor 

Sumber : ferdfound.wordpress.com 

 

 

Gambar : 3.16. Contoh Display Informasi 

Sumber : dhannysurya.blogspot.com 

 

Ilustrasi 

 

Gambar : 3.17. Contoh Kreo Cave Center 

Sumber : Data Arsitek jilid 2 
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Ruang Pamer       = 175 m2 

Gudang   5 x 5   = 25 m2 

Jumlah Luas     = 200 m2 

Sirkulasi 100%    = 200 m2 

Luas Ruang     = 400 m2 

Water Fountain 

Air mancur ini menampilkan atraksi seperti tarian yang 

dihasilkan dari semprotan air. 

 

Gambar : 3.18 Contoh Air Mancur 

Sumber : www.airmancur.net 

Dengan spesifikasi sebagai berikut :  

Jenis  : AM – GC9 

Voltage : AC 380 V 
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Power  : 4400 W 

Height Spray : 4m 

Diameter Spray : 7m * 2m 

Weight  : 100kg 

Size  : 6000 * 1600 * 380mm 

Keunggulan: 

 Air Mancur Musikal tipe ini memiliki gaya yang 

berbeda dengan desain yang beraneka ragam 

(bulat, persegi, dll,) 

 Banyak pola penyemprotan air mancur 

dengan  warna yang beraneka ragam. 

 Hemat energi, serta kinerja air mancur stabil. 

 Ukuran dan bentuk air mancur dapat 

disesuaikan. 

 Air mancur dapat di design menari – nari 

dengan iringan musik, dan panjang hingga 

ratusan meter. 
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 Unit Pengelola Wisata 

Berikut ini adalah analiasa besaran ruang dan perabot 

pada unit bidang pengelolaan wisata. 

 

Ruang Kepala Pengelola 

1 meja kerja    = 2,07 x 2,1 = 4,17  

1 lemari  = 0,68 x 1,2 = 0,8  

1 set sofa   = 2,78 x 2,78 = 7,7  

Jumlah luas   = 12,6 m²  

Sirkulasi 70 %   = 7.056 m² 

Luas Ruang  = 19,6 m² 

Ruang Staff 

1 meja kerja    = 2,1 x 1,5     = 3,2  

1 lemari     = 1,41 x 1,34 = 1,8  

Jumlah luas   = 5 m²  

Sirkulasi 60 %   = 3  

Luas Ruang   = 8 m² 
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Ruang Administrasi 

2 meja kerja    = 2,1 x 1,5 x 2 = 6,4  

1 lemari     = 1,41 x 1,34 = 1,8  

Jumlah luas   = 8,2 m²  

Sirkulasi 60 %   = 4,92 

Luas Ruang   = 13,2 m² 

Ruang Locker Pegawai 

4 kamar ganti @ 1,5 x 1 x 4   = 6  

2 bangku   @ 0,75 x 3 x 2  = 6  

2 rak pakaian  @ 1,2 x 3 x 2  = 7,2  

Jumlah luas  = 19,2 m²  

Sirkulasi 30 %   = 3,6 m² 

Luas Ruang   = 22,8 m² 

Lavatory 
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4 urinoir @ 0,5 x 0,6 x 4   = 1,2  

2 kloset @ 0,85 x 1,9 x 2   = 3,23  

3 wasfel @ 1,25 x 1,2 x 3  = 4,5  

jumlah luas    = 8,93 m² 

Sirkulasi 100 %    = 8,93 m² 

1 gudang kecil   0,75 x 1,75  = 1,31 m²  

2 kamar mandi   2,62 x 2  = 5,24 m² 

Luas Ruang    = 24,41 m² 

 

Dapur 

1 meja persiapan  = 1,5 x 2   = 3 m² 

1 lemari pendingin @ 0,8 x 1,2   = 0,96 m² 

2 kompor  @ 0,6 x 1,5 x 2   = 1,8 m² 

1 lemari    @1,2 x 2     = 2,4 m² 
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Jumlah luas       = 8,16 m² 

Sirkulasi 100 %      = 8,16 

Luas Ruang      = 16,32 m² 

Pos Jaga 

1 meja kerja    = 2,07 x 2,1 = 4,17 

Jumlah luas    = 4,17 m²  

Sirkulasi 50 %   = 2,08 

Luas Ruang   = 6,25 m² 

Ruang Monitoring CCTV 

1 meja kerja    = 2,07 x 2,1   = 4,17  

4 meja monitoring    = 1,5 x 2,1 x 4  = 12,6  

Jumlah luas    = 16,77 m²  

Sirkulasi 50 %  = 8,38 
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Luas Ruang   = 25,15 m² 

 Unit Fasilitas Wisata 

Berikut ini adalah analiasa besaran ruang dan perabot 

pada unit fasilitas wisata. 

 

Ruang Pertemuan 

1 meja rapat 13 – 15 kursi  = 3 x 5 = 15  

1 lemari A     = 1 x 1,8 = 1,8 

1 lemari B   = 1 x 1,2 = 1,2 

area display     = 1,7 x 5 

Jumlah luas    = 26,5 m² 

Sirkulasi 100 %   = 26,5 m²   

Luas Ruang    = 53 m² 

 

Pusat Informasi 

2 meja kerja   = 2,07 x 2,1 x 2 = 8,34 

Jumlah luas     = 8,34 m²  

Sirkulasi 100 %    = 8,34 m² 
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Luas Ruang    =16,68 m² 

 

Open Theater 

 

Gambar : 3.19. Contoh Open Theatre 

Sumber : www.dreamstime.com 

Open Theatre 20 x 25   = 500 m2 

 

Gazebo 

Luas @ 3 x 3    = 9 m2 

Jumlah 15 unit 

Total Luas 9 x 15   = 135 m2 

 

Play Ground 

Panjat tali   4 x 3   = 12 m2 
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Prosotan    1 x 3   = 3 m2 

Ayunan    0,9 x 1,5  = 1,35 m2 

Jungkat – jungkit  2 x 0,4  = 0,8 m2 

Jumlah luas     = 17,15 m2 

Sirkulasi 200%     = 34,3 m2 

Luas Ruang     = 51,54 m2 

 

Flying Fox 

Luas @ 2 x 2 x 2   = 8 m2 

Jumlah 1 unit 

Total Luas    = 8 m2 

 

Menara Pandang 

Luas @ 4 x 4    = 16 m2 

Jumlah 2 unit 

Total Luas 2 x 16   = 32 m2 

 

Water Fountain 

Luas  10 x 20    = 200 m2 
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Jumlah 1 unit 

Lokasi di Atas Waduk 

Total Luas   = 200 m2 

 

Pancing 

Luas @ 2,5 x 5    = 7,5 m2 

Jumlah 4 unit 

Lokasi di Atas Waduk 

Total Luas 4 x 7,5   = 30 m2 

 

Pos Kesehatan 

Luas @ 5 x 8    = 40 m2 

Jumlah 1 unit 

Total Luas    = 40 m2 

 

Lavatory Umum 

3 urinoir @ 0,5 x 0,6 x 3   = 0,9 

2 kloset @ 0,85 x 1,9 x 2   = 2,95 
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2 wasfel @ 1,25 x 1,2 x 2  = 3  

jumlah luas    = 6,85 m² 

Sirkulasi 100 %    = 6,85 m² 

1 gudang kecil   0,75 x 1,75  = 1,31 m²  

Luas Ruang  per Unit  = 15,01 m² 

Jumlah Unit  = 4 

Total Luas  = 60,04 m² 

 

Mushola 

15 orang  @ 1 x 0,6 x 15 = 10 

Tempat Wudhu 2 x 3 = 6 

WC 2 x 2  = 4 

Jumlah luas   = 14 m²  

Sirkulasi 20 %    = 3  

Luas Ruang   = 13 m² 
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Warung / Kios 

Luas per unit  3 x 5   = 15 m² 

Jumlah unit    = 14 m² 

Total luas  15 x 14  = 210 m² 

 

Parkir 

 

 

Gambar :Tabel 3.16. Analisa Parkir Kawasan WIsata Goa Kreo 

Sumber : Analisa Pribadi 

Diasumsikan bahwa pengunjung yang menggunakan  

 

Pelaku Jumlah Ratio 

Mobil 

% 

Jumlah 

Kendaraan 

Ratio 

Motor 

% 

Jumlah 

Kendaraan 

Ratio 

Kendaraan 

Umum % 

Jumlah 

Orang 

Pengunjung 375 20% 75 75% 281 5% 19 

Pengelola 

dan 

Karyawan 

39 15% 8 90% 31 0% 0 

Pedagang 28 0% 0 100% 28 0% 0 

Jumlah Total 83  340  19 
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kendaraan : 

1 mobil       = 2 orang 

1 motor pengunjung    = 2 orang 

1 mobil / motor pengelola    = 1 orang 

1 motor pedagang     = 2 orang 

Lama Berkunjung Wisatawan   = ± 3 jam 

Lama Bekerja Pengelola dan Pedagang  = ± 9 jam 

Dari asumsi diatas maka diperoleh perhitungan sebagai 

berikut : 

 Mobil 

- Pengunjung 75 : 2 = 38 mobil 

Lama berkunjung ± 3 jam, maka 38 : 3 = 13 mobil 

- Pengelola dan karyawan 8 : 1  = 8 mobil 

- Jumlah mobil seluruhnya 38 + 8  = 46 mobil 

- Dimensi 1 unit mobil 3 x 5   = 15 m2 

- Maka luas parkir mobil 15 m2 x 26 = 690 m2 

 

 Motor Pengunjung , Pengelola dan Karyawan 

- Pengunjung 281 : 2 = 141 motor 

Lama berkunjung ± 3 jam, maka 141 : 3 = 47 

motor 
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- Pengelola dan karyawan 31 : 1  = 31 motor 

- Jumlah motor seluruhnya 141 + 31 = 172 motor 

- Dimensi 1 unit motor  0,8 x 2  = 1,6 m2 

- Maka luas parkir motor 1,6 m2 x 65 = 275,2 m2 

 

 Kendaraan Umum 

- Diasumsikan kendaraan umum menggunakan 

bus kapasitas 50 orang, maka 

- Pengunjung 19 : 3   = 6 orang 

- 1 hari     = 1 bus 

- Dimensi 1 unit bus 4 x 12 = 48 m2 

- Disediakan 2 buah parkir untuk bus,  48 m2 x 2 = 

96 m2 

 

 Motor Pedagang 

- Pedagang   28 : 1  = 28 motor 

- Dimensi 1 unit motor  0,8 x 2  = 1,6 m2 

- Maka luas parkir motor pedagang 1,6 m2 x 28 = 

44,8 m2 

 

Jenis Kendaraan Luas Parkir 

Mobil 690 m2 
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Motor Pengunjung , 

Pengelola dan 

Karyawan 

275,2 m2 

Kendaraan Umum 96 m2 

Motor Pedagang 44,8 m2 

Total Parkir = 1106 m2 

Sirkulasi 80% = 884,8 m2 

Total Luas Parkir  = 1990,8 m2 

 

Gambar :Tabel 3.17. Total Luas Parkir Kawasan Wisata Goa Kreo 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

Total Luas Lahan Yang Dibutuhkan  

Kategori Nama 

Fasilitas / 

Ruang  

Luas Indoor / 

Outdoor 

Ruang Kepala 

Pengelola 

19,6 m2 Indoor 

Ruang Staff 8 m2 Indoor 

Ruang 

Administrasi 

13,2 m2 Indoor 
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F
A
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Ruang Locker 

Pegawai 

22,8 m2 Indoor 

 Ruang 

Pertemuan 

53 m2 Indoor 

Pusat 

Informasi 

16,68 m2 Indoor 

Open Theater 500 m2 Outdoor 

Kreo Cave 

Center  

400 m2 Indoor 

Play Ground 51,54 m2 Outdoor 

Flying Fox 8 m2 Outdoor 

Menara 

Pandang 

32 m2 Indoor 

Water Fountain 200 m2 Outdoor  

Pancing 30 m2 Outdoor 

 Pos Jaga 6,25 m2 Indoor 

P
E

N
G

E
L

O
L

A
 



127 
 

F
A

S
IL

IT
A

S
 W

IS
A

T
A

 

P
E

N
U

N
J

A
N

G
 

S
E

R
V

IC
E

 

Ruang 

Monitoring 

CCTV 

25,15 m2 Indoor 

Gazebo (15 

unit, @ 9 m2) 

135 m2 Indoor 

Pos Kesehatan 40 m2 Indoor 

Kios / Warung 210 m2 Indoor 

 Lavatory 

Umum 

60,04 m2 Indoor 

Mushola 13 m2 Indoor 

Lavatory 

Pengelola 

24,41 m2 Indoor 

Dapur dan 

Pantry 

Pengelola 

16,32 m2 Indoor 

PARKIR Parkir 1990,8 m2 Outdoor 

LUAS INDOOR 1195.45 m2 

LUAS TOTAL INDOOR = 

SIRKULASI 70% + LUAS  

2032.265 m2 

LUAS OUTDOOR + 

PARKIR 

2680.34 m2 
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LUAS TOTAL OUTDOOR = 

SIRKULASI 80% + LUAS 

4824.61 m2 

 

Gambar :Tabel 3.18. Jumlah Luas Lahan Yang Dibutuhkan 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

Menurut peraturan dari RTRW dan RDTRK, KDB pada 

kawasan tersebut adalah 20%, sedangkan KLB adalah 

0,4. 

 

3.2.3. Studi Citra Arsitekturaal 

Bangunan yang ada di dalam kawasan wisata ini adalah 

bangunan yang bersifat komersil. Bentu façade tiap bangunan 

sangat mempengaruhi pencitraannya dan tentu mengenai 

keselarasan antara bangunan dan wisata Goa Kreo menjadi 

aspek yang harus diperhatikan, agar nantinya desain 

kawasan Wisat Goa Kreo ini tidak menyimpang. 

Citra arsitektural yang ingin dimunculkan pada kawasn wisata 

Goa Kreo ini adalah kesan regional. Yaitu bagaimana setiap 

bangunan yang ada di kawasan wisata tersebut 

menggunakan unsur material yang mudah didapat di 

lingkungan sekitar dan berpadu dengan desain yang 

menyesuaikan karakteristik lokasi wisata. 
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3.3. Analisa Pendekatan Sistem Bangunan 

Pada analisa pedekatan sistem bangunan ini membahas mengenai 

studi sistem struktur bangunan di dalam kawasan wisata Goa Kreo 

dan utilitasnya serta teknologi yang digunakan. 

 

3.3.1. Studi Sistem Struktur & Enclosure Bangunan 

Pemilihan struktur yang akan digunakan pada bangunan 

yang ada di dalam kawasan wisata Goa Kreo ini nantinya 

akan dipilih berdasarkan tingkat keamanan dan kekatan 

dalam menahan beban, ketahanan terhadap iklim dan 

kondisi lingkungan setempat yang berkontur dan keawetan 

bahan bangunan dalam jangka waktu tertentu.  

Dari hal – hal tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 

beberapa system bangunan yang dapat dipilih dan 

diterapkan sesuai dengan kebutuhan. System struktur 

pada pokok bahasan ini dibedakan menjadi tiga yaitu 

struktur bawah (pondasi), tengah (diding), dan atas (atap). 

 

a. Struktur Bawah 

Struktur bawah disebut juga dengan struktur pondasi. 

Pondasi dipilih berdasarkan jenis tanah yang terkait 

dengan daya dukung tanah. Jenis tanah yang terdapat 

pada daerah kawasan Wisata Goa Kreo ini berjenis 
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mediteran coklat tua, tanah ini memiliki daya dukung 

yang cukup untuk pondasi bangunan.  

Terdapat beberapa pertimbangan untuk pemilihan 

struktur pondasi yang mendasari perancangan ini, yaitu 

: 

- Kondisi dan karakteristik tanah pada tapak 

- Kedalaman tanah keras 

- Fugsi bangunan 

- Kedalaman tanah keras 

- Jumlah lantai atau tinggi bangunan 

- Bangunan disekitar tapak 

Beberapa pilihan pondasi yang baik untuk digunakan 

pada tanah ini adalah sebagai berikut :   

Jenis Pondasi Keterangan 

Pondasi Footplat Pondasi footplat, yaitu pondasi yang dikenal 

dengan sebutan pondasi tapak atau pondasi 

setempat atau cakar ayam. Pondasi ini dapat 

digunakan untuk bangunan bertingkat atau 

bangunan diatas tanah yang lembek 
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Gambar : 3.20. Pondasi Footplat 

Sumber : www.struktur-rumah.com 

Kelebihan:  

• Jika dihitung dari segi biaya pondasi ini 

lebih murah.  

• Tanah yang digali lebih sedikit. 

• Pondasi ini biasa digunakan untuk 

bangunan lantai 2.  

Kekurangan:  

• Persiapan lebih lama karena harus 

mempersiapkan bekesting terlebih 

dahulu. 

• Waktu pekerjaan lebih lama karena harus 

menunggu beton kering. 

http://www.struktur-rumah.com/
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• Kekuatan pondasi ini tidak cocok untuk 

bangunan tinggi atau bangunan yang 

memiliki beban berat. 

Rencana Pondasi ini digunakan untuk bangunan 

Kreo Cave Center dan pengelola. 

Pondasi batu Kali Pemasangan pondasi batu kali ditanam 

didalam tanah untuk mendapatkan daya 

dukung tanah lebih baik dan menjadi satu 

dengan sloof sehingga menghasilkan kekakuan 

struktur. 

 

Gambar : 3.21. Pondasi Batu Kali 

Sumber : indonesianrevit.wordpress.com 

Kelebihan:  

• Pemasangan pondasi ini cukup mudah  

• Menumpu semua dinding. 

Kekurangan:  
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• Kurang cocok untuk dibangun di daerah 

berkontur banyak. 

• Kekuatan pondasi ini tidak cocok untuk 

bangunan bertingkat banyak atau 

bangunan yang memiliki beban berat. 

• Tanah yang digali banyak dan 

membutuhkan waktu lama. 

Pondasi Sumuran Pondasi ini merupakan pondasi yang 

menggunakan komponen beton,rangka besi, 

dan batu belah, dengan cara di cor seperti 

membuat sumur di tempat.  

 

Gambar : 3.22. Pondasi Sumuran 

Sumber : animasipil.blogspot.com 

Kelebihan:  

 Dalam pengerjaannya tidak  

menggunakan alat berat  
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Kekurangan:  

 Tidak  dapat  mengontrol hasil pasangan 

pondasi kerena saat pembuatan dengan 

cara di letakan dan dituangkan dari atas. 

 Jika tanah lokasi berlumpur maka susah 

menggali tanah untuk pondasi. 

 

Gambar :Tabel 3.19  Analisa Pemilihan Pondasi 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

b. Struktur Tengah 

Struktur tengah merupakan struktur yang melingkupi 

bangunan pada bagian tengah, sehingga dalam 

pemilihan sruktur bagian tengah harus disesuaikan 

dengan fungsi dan iklim di lingkungan sekitar dan, 

terutama pada ruang yang memiliki spesifikasi desain 

ruang khusus. 

Dalam pokok bahasan ini struktur tengah terbagi 

menjadi dua yaitu penutup lantai dan dinding. 

 

1. Penutup Lantai 

Jenis Keterangan 
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Lantai Keramik Lantai keramik memiliki daya tahan api yang baik. 

Fleksibilitas keramik yang tinggi dapat di aplikasikan 

pada hampir seluruh bagian ruangan. 

 

Gambar : 3.23. Keramik 

Sumber : mafiaharga.com 

Kelebihan dan Kekurangan : 

1. Terasa keras di kakai 

Bahan keramik dibuat dari campuran tanah liat 

dan glazur (kaolin) yang dibakar. Ada juga 

keramik yang terbuat dari porselen dengan harga 

yang lebih mahal dari keramik berglazur. Oleh 

karena itu, permukaan keramik ini terasa keras di 

kaki.  
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2. Berkesan dingin 

Selain permukaannya yang terasa dingin, 

penampilan desain yang dihasilkan pada jenis – 

jenis keramik cenderung terlihat dingin dan kaku. 

Terlebih lagi jika  menggunakan keramik dengan 

warna cenderung biru. Untuk mengantisipasi hal 

ini, dapat menggunakan keramik dengan motif 

asimetris dan warna yang agak kemerahan. 

3. Nat keramik susah dibersihkan 

Nat merupakan lapisan semen yang terdapat 

pada tiap sambungan keramik, nat pada keramik 

mudah menyerap kotoran. Sehingga banyak debu 

dan kotoran yang menumpuk di bagian tersebut. 

 

4. Mudah pecah 

Keramik lantai termasuk barang yang mudah 

pecah. Maka perkukehati – hatian dalam 

menyimpan, membawa, dan memasangkannya, 

lantai keramik juga tidak kuat menopang benda – 

benda berat, jika dipaksakan maka lambat laun 

akan ada salah satu sudut keramik yang 

mengalami keretakan. 

5. Mudah tergores 

http://arafuru.com/
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Lapisan pengkilap pada keramik sagat tipis, hal ini 

mudah menimbulkan bekas dalam setiap goresan 

dan bekas goresan tersebut akan melekat 

permanen. Salah satu cara untuk mengatasi hal 

tersebut adalah dengan cara mengganti dengan 

keramik baru. 

Parquet Bahan dasar lantai parquet adalah kayu. Lantai ini 

biasa digunakan pada desain bangunan tradisional, 

namun saat ini desain modern juga menggunakan 

lantai parquet dikarenakan keindahan tekstur 

alaminya. 

 

Gambar : 3.24. Lantai Parquet 

Sumber : arafuru.com 

Kelebihan: 

1. Mampu menyerap panas dan bersifat hangat. 

2. Alami dan tampak mewah. 
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3. Dinamis dan mampu menghilagkan kekakuan. 

4. Proses pemasangan relative mudah. 

Kekurangan : 

1. Warna mudah pudar. 

2. Rentan terhadap kelembaban. 

3. Mudah tergores. 

4. Rawan terhadap rayap. 

5. Tingkat perawatan yang sulit 

Gambar :Tabel 3.20. Analisa Pemilihan Struktur Tengah 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

2. Dinding pelingkup 

Jenis Material Katerangan 

Batu bata Batu bata merah merupakan bata yang dibuat dari 

tanah yang dicetak kemudian dibakar dengan hingga  

mencapai suhu panas tertentu dan kemudian akan 

mengeras. 

 

Gambar : 3.25. Dinding Batu Bata 

Sumber : septanabp.wordpress.com 
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Kelebihan : 

1. Dari segi struktur, batu bata merah mempunyai 

kekuatan yang tinggi dan tahan lama dibanding 

dengan batako. 

2. Mudah dalam proses pemasangan karena tukang 

tidak harus memiliki keahlian khusus. 

3. Pengangkutan material lebih mudah karena 

ukuran yang lebih kecil. 

4. Pada pekerjaan yang sempit, lebih cocok 

menggunakan material ini. 

5. Mudah didapatkan dimana pun. 

6. Lebih nyaman dari segi suhu ruangan karena 

dapat menyesuaikan dengan suhu luar. 

7. Tahan terhadap api. 

8. Jarang terjadi retak-retak pada dinding 

9. Tidak membutuhkan perekat khusus. 

10. Dari segi harga per buah lebih murah, tetaapi 

harus dihitung per satuan luas terlebih dahulu.  

Kekurangan : 

1. Dari segi estetika untuk pemasangannya kurang 

begitu rapi. 
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2. Lebih boros dalam menggunakan campuran 

spesi seperti semen dan pasir karena dengan 

ketebalan minimal 1,5 cm atau 2 cm. 

3. Waktu pemasangan lebih lama karena ukuran 

yang kecil. 

4. Lebih banyak bagian yang terbuang untuk 

potongan – potongan batu bata. 

5. Kurang cocok untuk dinding rumah tinggal 2 lantai 

ke atas. karena rumah 2 lantai ke atas struktur 

utama adalah kolom dan balok, dan batu bata 

akan membebani lebih banyak. 

6. Pada saat akan melakukan pemasangan harus 

direndam atau dibasahi terlebih dahulu supaya 

lebih merekat dengan spesi. 

Batako Batako dibuat dari campuran semen dan pasir yang 

dicetak padat atau press. 

 

Gambar : 3.26.  Batako 

Sumber : www.jasasipil.com 
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Kelebihan : 

1. Mempunyai ukuran yang lebih besar sehingga 

membutuhkan waktu yang relative singkat untuk 

proses pemasangannya. sehingga lebih hemat 

dai segi pelaksanaan dan manajemen tenaga 

kerja. 

2. Dari segi pembuatannya lebih mudah. 

3. Ukuran seragam. 

4. Lebih ringan untuk bangunan yang struktur utama 

ditopang oleh kolom. 

5. Tidak harus direndam terlebih dahulu saat akan 

proses pemasangan. 

6. Kedap terhadap air. 

Kekurangan : 

1. Dari segi struktur kurang cocok untuk bangunan 

satu lantai yang menggunakan dinding sebagai 

salah satu elemen struktur karena kekuatannya 

lebih lemah. 

2. Mudah terjadi retak rambut pada dinding. 
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3. Lebih rapuh saat pemasangan aksesoris dengan 

cara menancapkan paku ke dinding untuk 

gantungan. 

4. kurang baik untuk insulasi panas dan suara. 

Batu Bata Ringan 

/ Hebel 

Hebel merupakan material untuk dinding yang 

dengan komposisi bahan terdiri dari pasir kwarsa, 

semen, kapur, gypsum, air dan alumunium pasta 

sebagai bahan pengembang. 

 

Gambar : 3.27. Hebel 

Sumber : newtonsbuilding.com.au 

Kelebihan : 

1. Memiliki bentuk yang presisi tinggi dan seragam. 

2. Tidak memerlukan siar yang banyak untuk 

perekat. 

3. Pemasangannya lebih cepat. 

4. Menghemat biaya pelaksanaan. 
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5. Lebih ringan sehingga dapat memperkecil beban 

struktur. 

6. Lebih kedap suara. 

7. Tidak membutuhkan plesteran yang tebal. 

Kekurangan : 

1. Membutuhkan perekat khusus yaitu dengan 

semen instan. 

2. Membutuhkan tenaga pemasang yang sudah 

berpengalaman. 

3. Pada pekerjaan yang membutuhkan pemotongan 

bata, dapat menyisakan bata yang terbuang. 

4. Jika terkena air proses pengeringannya lebih 

lama. 

5. Harga bata ringan lebih mahal dibanding dengan 

bata biasa. 

6. Harus menggunakan roskam bergerigi untuk 

menempelkan semen mortar. 

7. Bata ringan dengan kualitas rendah dapat 

menyebabkan air rembes sehingga bisa merusak 

cat. 

 

Gambar :Tabel 3.21. Analisa Pemilihan Bahan Dinding Pelingkup 
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Sumber : Analisa Pribadi 

 

3. Struktur Bagian Atas (atap) 

Struktur atas merupakan struktur atap pada setiap 

bangunan didalam kawasan wisata Goa Kreo, 

berikut adalah beberapa alternatif bahan, yang 

dapat menjadi pertimbangan: 

Jenis Struktur Keterangan 

Struktur Kayu Rangka atap kayu  adalah yang paling familiar, 

terutama sebelum maraknya pemakaian atap 

dari baja ringan. 

Jenis kayu yang baik untuk rangka atap adalah 

kayu ulin dan kayu besi karena tingkat 

kepadatannya sangat baik dan sangat keras. 

 

Gambar : 3.28. Rangka Atap Kayu 

Sumber : 7sevenarchitecture.blogspot.com 

Kelebihan : 
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1. Merupakan bahan yang mudah didapat di 

toko material. 

2. Merupakan bahan bangunan yang mudah 

dikerjakan oleh tukang lokal. 

3. Bahan dari kayu dapat dibentuk, dipoong, 

dan digunakan secara fleksibel. 

4. Dapat menampilkan kesan alami ketika 

diekspose. 

Kekurangan : 

1. Mudah terbakar. 

2. Rentan terhadap rayap. 

3. Mengalami proses mengembang dan 

menyusut. 

4. Bentang kayu terbatas karena panjang 

dipasaran hanya 4m. 

Struktur Baja 

Ringan 

 

Gambar : 3.29. Rangka Atap Baja Ringan 

Sumber : www.bma.co.id 

Kelebihan : 
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1. Karena bobotnya yang ringan jika 

dibandingkan dengan kayu, maka beban yang 

harus ditanggung oleh struktur di bawahnya 

lebih   rendah. 

2. Baja ringan bersifat tidak membesarkan / 

konduktor api. 

3. Tidak bisa dimakan oleh rayap. 

4. Pemasangannya relatif lebih cepat jika 

dibandingkan dengan rangka kayu. 

5. Baja ringan nyaris tidak memiliki sifat muai 

dan susut. 

Kekurangan : 

1. Kerangka atap baja ringan kurang bagus jika 

diekspos seperti rangka kayu, sistem 

rangkanya yang berbentuk jaring jadi kurang 

menarik bila tanpa penutup plafon. 

2. Karena strukturnya yang seperti jaring maka 

jika ada salah satu bagian struktur yang salah 

hitung maka akan menyeret bagian lainnya, 

maksudnya jika salah satu bagian kurang 
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memenuhi syarat keamanan maka kegagalan 

bisa terjadi secara keseluruhan. 

3. Rangka atap baja ringan tidak fleksibel seperti 

kayu yang dapat dipotong dan dibentuk 

menjadi berbagai profil. 

Baja 

Konvensional 

 

Gambar : 3.30. Rangka Atap Baja Konvensional 

Sumber : www.megatrussglobal.com 

Kelebihan : 

1. Lebih kuat. 

2. Tahan terhadap rayap. 

3. Lebih tahan api. 

Kekurangan : 

1. Harga lebih mahal. 

2. Memerlukan pekerja khusus. 

3. Retan korosi. 

 

Gambar :Tabel 3.22. Analisa Pemilihan Struktur Atap 

Sumber : Analisa Pribadi 
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3.2.2. Studi Sistem Utilitas 

a. Jaringan Listrik 

Pada dasarnya setiap bangunan memerlukan energy. 

Energy utama pada bangunan yaitu energy listrik, 

dalam proyek Penataan Kawasan Wisat Goa Kreo ini 

ada dua jenis sumber energy listrik yang digunakan, 

yaitu : 

1. Listrik dari PLN. 

2. Listrik dari genset. 

Berikut skema instalsi listrik pada kawasan Wisata 

Goa Kreo : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLN 

Gardu / Trafo 

Meteran 

Genset 

Automatic Transfer Switch 

(ATP) 

Panel Induk 

Panel Cabang Fasilitas Tiap 

Bangunan 
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Gambar : 3.31. Skema Instalasi listrik 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

 

Jumlah penggunaan listrik pada Kawasan Wisata Goa 

Kreo sebagai berikut : 

Pompa Air 

Untuk mengetahui kebutuhan listruk pada pompa air, perlu 

diketahui ketinggian bangunan yang harus ditempuh air. 

1. Ketinggian bangunan = jarak lantai x jumlah lantai 

Ketinggian bangunan = 10 m x 1 

Ketinggian bangunan = 10 m 

2. Tinggi Angkat Total (Ht) = 1,3 x tinggi bangunan 

Tinggi Angkat Total (Ht) = 1,3 x 10 m 

Tinggi Angkat Total (Ht) = 13 m 

3. Kebutuhan air puncak = (c xQ)/T 

c = faktor pemakaian pada jam puncak (1,5 - 2) 

Q = kebutuhan air rata-rata perhari (m3) 

T = waktu pemakaian air rata-rata per hari (8-10jam) 

Qmaks = (2 x 80) / 10 = 16 m3/jam 

Daya pompa = (0,163 x 1,2 x Qmaks x Ht) / efisiensi 

pompa 

Daya pompa = (0,163 x 1,2 x 16 x 13) / 0,65 

Daya pompa = 62,592 KW  
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Daya pompa = 62.592 watt 

 

Penghawaan 

Kebutuhan listrik untuk penghawaan adalah sebagai 

berikut : 

Kebutuhan daya AC = Bebas per 100 m3 ruang (TR) x 

1,12 KW) 

Kebutuhan daya AC = 150,65 TR x 1,12 KW 

Kebutuhan daya AC = 168,728 KW 

Kebutuhan daya AC = 168.728 watt 

Pencahayaan 

Kelompok 

Ruangan 

Daya yang 

Dibutuhkan tiap 

(watt/m2) 

Luas 

Ruangan 

(m2) 

Jumlah 

Daya 

(watt) 

Fasilitas 

Utama 
25 501,68 12.542 

Fasilitas 

Penunjang 
5 416,4 2.082 

Pengelola 15 63,6 954 

Servis 10 133,7 1.337 

Outdoor 10 2779,8 27.798 

Total Daya untuk Pencahayaan 44.713 

 

Gambar : Tabel 3.33. Analisa Kebutuhan Listrik Untuk Pencahayaan 
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Sumber : Analisa Pribadi 

 

Keamanan 

Kebutuhan listrik untuk sarana keamanan diasumsikan 2 

watt/m2. 

Kebutuhan listrik = Luas bangunan x 7 watt/m2 

Kebutuhan listrik = 7847,856 m2  x 7 watt/m2 

Kebutuhan listrik keamanan = 54.934,992 watt 

 

Water Fountain 

Kebutuhan lstrik : 4400 Watt 

Sektor Jumlah Kebutuhan Listrik (watt) 

Pompa Air 62.592 

Penghawaan 168.728 

Pencahayaan 44.713 

Keamanan 54.934,992 

Water Fountain 4400 

Total 335.367,992 

 

Gambar : Tabel 3.34. Analisa Kebutuhan Listrik Kawasan 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

Kebutuhan tenaga genset untuk kawasan wisata Goa 

Kreo  adalah sebesar 20% - 30% dari total kebutuhan 
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listrik kawasan. Total kebutuhan listrik kawasan wisata 

Goa Kreo adalah sebesar 335.367,992 watt = 335,368 

KW. 

Jadi kebutuhan kapasitas genset 30% x 335,368 KW = 

100,6104 KVA. 

 

b. Jaringan Air Bersih 

Sumber air bersih pada kawasan wisata ini berasal dari 

sumur bor dan PDAM. 

System distribusi air pada kawasan wisata ini ada dua 

macam alternatif yaitu Up Feet dan Down Feet. 

Sistem Up Feet yaitu system distribusi air dengan 

tekanan dari pompa air karena tandon air berada di 

bawah (ground tank), system ini dapat terhambat jika 

listrik mati. 

Sistem Down Feet yaitu sistem distribusi air dengan 

memanfaatkan garvitasi bumi karena letak tendon ait 

yang berada di atas. Pengisian air dalam tandon dapat 

menggunakan sistem pelampung yaitu jika air dalam 

tandon sudah penuh maka pompa air akan otomatis 

berhenti bekerja. 

Berikut ini adalah skema distribusi air : 
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- Sistem Up Feet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : 3.32. Skema Instalasi Distribusi Air Up Feet 

Sumber : Analisa Pribadi 

- Sistem Down Feet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar : 3.33. Skema Instalasi Distribusi Air Down Feet 

Sumber : Analisa Pribadi 

Sumber Air 

Ground 

Tank 

Pompa Air 

Fasilitas 

Fasilitas 

Fasilitas 

Sumber Air 

Ground 

Tank 

Pompa Air 

Fasilitas Fasilitas Fasilitas 

Roof Tank 

Pompa Air 
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c. Jaringan Air Kotor 

Pada proyek Penataan Kawasan Wisata Goa Kreo 

terdapat dua jenis limbah, yaitu limbah cair dan limbah 

padat. 

Limbah cair berupa air bekas cuci dari dapur atau dari 

warung makan, air bekas mandi, dll. Sedangkan 

limbah padat berupa limbah dari WC 

- Skema Limbah Cair 

 

 

 

 

 

Gambar : 3.34. Skema Instalasi Limbah Cair 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

- Skema Limbah Padat 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar : 3.35. Skema Instalasi Limbah Padat 

Sumber : Analisa Pribadi 

Limbah Cair Bak Kontrol 

Water Tratment Drainase 

Limbah Padat Septic Tank 

Resapan 
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d. Jaringan sampah 

Pada proyek Penataan Kawasan Wisata Goa Kreo 

terdapat dua metode pemilihan dan pembuangan 

sampah, yaitu : 

- Sampah anorganik yaitu sampah dari plastik, 

kaleng, kaca, dll.  

- Sampah organik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar : 3.36. Skema Pemilihan dan Pembuangan Sampah 

Sumber : Analisa Pribadi 

Jika sampah telah tertampung di TPS wisata maka 

akan diangkut oleh truk sampah dari pemkot 

Semarang untuk selanjutnya dibuang ke TPA. 
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e. Penangkal Petir 

Pada bangunan dibutuhkan penangkal petir untuk 

melindungi bangunan dari bahaya petir. Penangkal 

petir yang digunakan adalah penangkal petir jenis 

flash vectron. Dengan sistem Early Streamer 

Emission (ESE) yang bekerja dengan cara 

mengumpulkan dan melepaskan ion dalam jumlah 

besar ke lapisan udara sebelum terjadi sambaran 

petir. Pelepasan ion secara otomatis bermanfaat 

untuk mengarahkan petir agar selalu mengarah ke 

ujung terminal flash vectron. Dengan sistem ini area 

perlindungan lebih luas dari penangkal petir 

konvensional yaitu dengan radius mencapai 150m. 

 

 

Gambar : 3.37. Penangkal Petir Flash Vectron 

Sumber : www.antipetirantariksa.com 
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3.2.3. Studi pemanfaatan Teknologi 

 Kamera CCTV 

Kamera CCTV digunakan untuk memantau keamanan di 

dalam dan di luar setiap bangunan yang diangap penting 

dalam kawasan wisat Goa Kreo. 

 

Gambar : 3.38 CCTV 

Sumber  : https://cameracctvindonesia.files.wordpress.com 

Dari kamera disalurkan menuju ke DVR (Digital Video 

Remote) kemudian disalurkan menuju monitor.  

Selain itu dapat dilihat melalui ponsel dan PC dengan DVR, 

dengan cara dihubungkan menggunakan koneksi internet. 

 Display Monitor  

Display Monitor ini terdapat pada Kreo Cave Center dengan 

fungsi untuk menampilkan informasi mulai dari sejarah, 

budaya, potensi alam, kuliner , dan kerajinan tangan yang 

ada di kawasan Wisata Goa Kreo. 

https://cameracctvindonesia.files.wordpress.com/
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Gambar : 3.15. Contoh Display Monitor 

Sumber : ferdfound.wordpress.com 

 

 Water Fountain 

Air mancur ini menampilkan atraksi seperti tarian yang 

dihasilkan dari semprotan air. 

 

Gambar : 3.18 Contoh Air Mancur 

Sumber : www.airmancur.net 

Dengan Keunggulan: 
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 Air Mancur Musikal ini memiliki gaya yang 

berbeda dengan desain yang beraneka ragam 

(bulat, persegi, dll,) 

 Banyak pola penyemprotan air mancur 

dengan  warna yang beraneka ragam. 

 Ukuran dan bentuk air mancur dapat 

disesuaikan. 

 Air mancur dapat di design menari – nari 

dengan iringan musik, dan panjang hingga 

ratusan meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


