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BAB III

ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR

3.1. Analisa Pendeketan Arsitektur

3.1.1. Studi Aktivitas

a. Studi Pelaku

Pada rest area ini pelakunya adalah pengguna/

pengunjung yang secara langsung melakukan kegiatan di

dalam kawasan bangunan ini. Pelakunya dapat

dikelompokkan menjadi :

 Kelompok Pengunjung,

Pengunjung rest area adalah para masyarakat dari

berbagai kalangan yang melintasi arus tol Semarang-Solo

maupun dari luar kota.

 Kelompok Pengelola,

Pengelola pada rest area ini terdiri dari pemilik

bangunan atau pihak lain yang diberi wewenang untuk

mengelola dan mengatur segala hal yang berkaitan

perkantoran, perdagangan dan jasa dengan

pengembangan rest area tertentu. Bisa juga merupakan

suatu badan organisasi yang fungsional untuk mengelola

rest area dengan upah/ gaji tertentu. Kelompok pengelola

memiliki struktur organisasi sebagai berikut :
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- General Manager – Sebagai pihak yang menentukan

kebijakan utama berkaitan dengan pengelolaan rest

area.

- Sekretaris – Sebagai pihak perantara yang ingin

berhubungan dengan General Manager.

- Kepala Bagian Divisi – Sebagai Penanggung jawab

terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan

bangunan dan pengembangan rest area yang bersifat

teknis maupun non teknis.

Bagan 3.1 Struktur Orgnanisasi Pengelola Rest Area
Sumber : Analisa Pribadi, 2017
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- Staff Perawatan Bangunan – Sebagai pihak yang

melakukan kegiatan kerja yang berkaitan dengan

perawatan bangunan.

- Staff Operasional Kawasan – Sebagai pihak

penanggung jawab yang melakukan kegiatan kerja

berkaitan dengan operasional kawasan.

- Staff Tehnik – Sebagai pihak penanggung jawab yang

melakukan kegiatan kerja bersifat teknis bangunan.

- Staff Administrasi – Sebagai pihak yang melakukan

kegiatan kerja berkaitan dengan administrasi dan

keuangan kantor pengelola rest area.

- Staff Marketing/ Pemasaran – Sebagai pihak yang

melakukan kegiatan kerja berkaitan dengan

pemasaran tenant/ retail bangunan.

- Staff Keamanan – Sebagai pihak penanggung jawab

terhadap keamanan di dalam maupun luar kawasan

rest area.
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- Direktur – Pihak yang bertindak sebagai pemimpin serta

menjalankan perusahaan dari SPBU.

- Manajer/ Dealer – Pihak yang mampu mengintegrasikan

berbagai macam variabel seperti karakteristik, budaya,

pendidikan dan latar belakang ke dalam suatu tujuan

organisasi yang sama dengan cara melakukan

mekanisme penyesuaian

- Supervisor – Pihak yang mengevaluasi efektifitas dan

efisiensi pelaksanaan tugas dalam menjalankan orang

dan usaha yang sedang dijalankan serta menilai hasil-

hasil yang diperoleh terkait dengan pencapaian tujuan

perusahaan.

Bagan 3.2 Struktur Orgnanisasi Pengelola SPBU
Sumber : Google/ Bagan Staff SPBU, di akses 2017
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- Pengawas/ Foreman BBM – Pihak yang mengupayakan

sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada

perencanaan, membandingkan kinerja aktual dengan

standar yang telah ditentukan serta menetapkan

penyimpangan kerja.

- Staff Administrasi – Pihak yang melakukan pencatatan

dan segala sesuatu yang berhubungan dengan

administrasi SPBU.

- Operator – Pihak yang berhadapan langsung kepada

pelanggan pada saat pengisian BBM.

- Cleaning Service – Pihak yang melakukan kebersihan di

area SPBU.

- Security – Pihak yang melakukan pengamanan terhadap

segala kegiatan di SPBU.

 Kelompok Pekerja

Pelaku yang melakukan kegiatan bekerja ke area unit

tenant/ retail yang telah disediakan rest area. Sedangkan

untuk pengguna tiap retail fasilitas rest area yang ada

berasal dari wilayah setempat yang ada di area Semarang

– Ungaran – Bawen.
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b. Studi Aktivitas dan Kebutuhan Ruang

Studi aktivitas dan kebutuhan ruang yang ada di

kawasan bangunan rest area ini mengacu pada studi banding

2 rest area yang sudah dibangun yaitu rest area tol Ungaran

dan rest area tol Cipularang. Ada beberapa penambahan

ruang sesuai dengan kebutuhan menurut analisa yang dirasa

perlu untuk disesuaikan dengan judul Tugas Akhir ini yaitu

Rest Area Tol Semarang-Solo.

Kelompok
Aktivitas Kegiatan Kebutuhan

Ruang

Aktivitas
Pengunjung/
Pengguna/
Utama
(Intern)

Aktivitas Utama
 Aktivitas pengunjung/

pengguna di dalam kawasan
rest area seperti istirahat/
relaksasi, BAB/BAK, parkir,
makan/minum, isi bahan
bakar mesin, bermain dan
lain-lain.

 Area Parkir
 Toilet/WC
 Foodcourt/

lounge
 SPBU
 Playground

Aktivitas Penunjang
 Aktivitas penghuni di luar

istirahat, seperti memperbaiki
kendaraan, refreshing,
nongkrong, belanja,
beribadah, transaksi ATM
Centre, belanja, pijat refleksi
dan lain-lain.

 Fasilitas rest
area seperti :

- Bengkel
- Cafe/ Lounge
- Restoran
- Minimarket
- Tempat Pijat

Refleksi
- Masjid
- Retail Usaha
- Playground
- ATM Centre

Aktivitas
Pengelola

 Kegiatan General Manager
 Kegiatan Sekretaris
 Kegiatan Marketing/

Pemasaran
 Kegiatan Pertemuan antar

karyawan
 Kegiatan Rapat
 Kegiatan Operasional

bangunan

 Lobby
 Ruang General

Manager
 Ruang

Sekretaris
 Ruang

Administrasi
 Ruang staff
 Ruang rapat
 Gudang Arsip
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 Kegiatan Pengelolaan
Tenant/ Retail

 Ruang LPB
 Pantry
 Lavatory/

Janitor

Aktivitas
Penunjang
(ekstern)

 Kegiatan Isi bahan bakar
mesin

 Kegiatan Bermain
 Kegiatan jual beli produk

usaha tenant/ retail
 Kegiatan makan minum
 Kegiatan nongkrong / ngobrol/

berkumpul/ transaksi
 Kegiatan perawatan

kendaraan
 Kegiatan berbelanja pusat

oleh-oleh
 Kegiatan Pijat/ Relaksasi
 Kegiatan BAB/ BAK
 Kegiatan transaksi ATM

Centre
 Kegiatan Beribadah

 SPBU
 Retail-retail

usaha
 Restoran
 Tenant Pusat

Oleh-oleh
 Café/ Lounge
 Taman
 Minimarket
 Bengkel
 Toilet/ WC
 Masjid
 ATM Centre

Aktivitas
Pelayanan
(service)

 Kegiatan Maintenance
bangunan

 Kegiatan Pengamanan
bangunan

 Kegiatan Pelayanan Teknis
Bangunan

 Kegiatan Pelayanan Lavatory
 Kegiatan Pelayanan Parkir

 Ruang
cleaning
service

 Janitor
 Ruang CCTV
 Ruang Security
 Ruang genset
 Ruang pompa
 Ruang panel
 Ruang STP
 Reservoir air
 Lavatory
 Masjid
 Area Parkir

Tabel 3.1 Studi Aktivitas & Kebutuhan Ruang
Sumber : analisa pribadi, 2017
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c. Hubungan Kelompok Ruang

Bagan 3.3 Hubungan Ruang
Sumber : analisa pribadi, 2017

Keterangan :
: Erat
: Tidak erat

d. Pola Aktivitas

 Pola aktivitas pengunjung/ pengelola datang :

Bagan 3.4 Pola Aktivitas Datang
Sumber : Analisa Pribadi, 2017
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 Pola aktivitas pengunjung/ pengelola pulang/ pergi :

 Pola aktivitas pengunjung :

Bagan 3.5 Pola Aktivitas Pulang/Pergi
Sumber : Analisa Pribadi, 2017

Bagan 3.6 Pola Aktivitas Pengunjung
Sumber : Analisa Pribadi, 2017
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 Pola aktivitas pengelola :

e. Waktu Operasional Bangunan

Fasilitas Kegiatan Jadwal

Rest Area
Parkir dan beristirahat sejenak

Senin – Minggu : 24 jam
BAB/BAK

Mini Market Membeli produk makanan/
minuman Senin – Minggu : 24 jam

Restoran
Makan/ minum

Senin – Minggu : 07.00 – 22.00
Mengobrol/ berdiskusi

Cafe/ Lounge
Makan/ minum

Senin – Minggu : 07.00 – 22.00
Mengobrol/ berdiskusi

Bengkel Memperbaiki/ servis mobil/ truk/ bis Senin – Minggu : 07.00 – 22.00

Masjid Beribadah/ shalat Senin – Minggu : 24 jam

Pusat Oleh-oleh Membeli pusat jajan/ oleh-oleh
khas setempat Senin – Minggu : 07.00 – 22.00

Kantor Pengelola

Direksi

Senin – Sabtu : 08.00 – 17.000Karyawan

Operator

SPBU Mengisi bahan bakar mesin Senin – Minggu : 24 jam

Pijat Refleksi Pijat Refleksi Senin – Minggu : 07.00 – 22.00

Bagan 3.7 Pola Aktivitas Pengelola
Sumber : Analisa Pribadi, 2017
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Playground Bermain/ Berfoto/ Berdiskusi/
Refreshing Senin – Minggu : 24 jam

ATM Centre Tranksasi ATM Banking Senin – Minggu : 24 jam

Security Pelayanan Keamanan dan
Ketertiban

Senin – Minggu
Shift 1 : 07.00 – 15.00
Shift 2 : 15.00 – 23.00
Shift 3 : 23.00 – 07.00

3.1.2. Studi Fasilitas

a. Studi Pendekatan Kapasitas Bangunan

Kebutuhan ruang berdasarkan analisis pelaku dan aktivitas

pelaku di dalam kawasan rest area :

Pelaku Aktivitas Kebutuhan Ruang Sifat
Ruang

Jenis
Ruang

Pengunjung
umum (anak,

remaja,
dewasa)

Datang Ramp On/ Way In Publik Outdoor
Parkir Area Parkir Publik Outdoor

Drop off Entrance Publik Outdoor
BAB/ BAK Toilet/ WC Publik Indoor

Berfoto Kawasan Rest Area Publik Out/
Indoor

Makan/ minum
Restoran/ Cafe/
Foodcourt/ Mini

market

Semi
Publik Indoor

Ibadah/ Shalat Masjid Publik Indoor

Memperbaiki mobil/ truk/ bis Bengkel Servis Out/
Indoor

Pijat refleksi Tempat Pijat
Refleksi

Semi
Publik Indoor

Bermain/ relaksasi Taman/ Playground Publik Outdoor

Mencari informasi Kantor Pengelola Semi
Publik

Out/
Indoor

Membeli snack/ oleh-oleh Pusat Oleh-oleh Publik Indoor

Menunggu Waiting Area/ Area
Parkir Publik Out/

Indoor

Tabel 3.2 Waktu Operasional Bangunan
Sumber : Analisa Pribadi, 2017
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Mengisi bahan bakar mesin SPBU Semi
Publik

Semi
Indoor

Mengambil uang di ATM ATM Centre Publik Indoor
Pulang/ pergi Ramp Off/ Way out Publik Outdoor

Pengelola
Rest Area/

SPBU
(Direktur)

Datang Ramp On/ Way In Publik Outdoor
Parkir Area Parkir Publik Outdoor

Drop off Entrance Publik Outdoor
Absensi Absen Sidik Jari Private Indoor
Bekerja R. Direktur Private Indoor
Rapat R. Rapat Private Indoor

Makan/ minum Cafe/ Lounge/ Mini
market/ Restoran

Semi
Publik Indoor

BAB/ BAK Toilet/ WC Publik Indoor
Pulang/ pergi Ramp Off/ Way Out Publik Outdoor

Pengelola
Rest Area/

SPBU
(Sekretaris)

Datang Ramp On/ Way In Publik Outdoor
Parkir Area Parkir Publik Outdoor

Drop off Entrance Publik Outdoor
Absensi Absen Sidik Jari Private Indoor
Bekerja R. Staff Sekretaris Private Indoor
Rapat R. Rapat Private Indoor

Makan/ minum Cafe/ Lounge/ Mini
market/ Restoran

Semi
Publik Indoor

BAB/ BAK Toilet/ WC Publik Indoor
Pulang/ pergi Ramp Off/ Way Out Publik Outdoor

Pengelola
Rest Area/

SPBU (Staff
Administrasi)

Datang Ramp On/ Way In Publik Outdoor
Parkir Area Parkir Publik Outdoor

Drop off Entrance Publik Outdoor
Absensi Absen Sidik Jari Private Indoor

Bekerja R. Staff
Administrasi Private Indoor

Rapat R. Rapat Private Indoor

Makan/ minum Cafe/ Lounge/ Mini
market/ Restoran

Semi
Publik Indoor

BAB/ BAK Toilet/ WC Publik Indoor
Pulang/ pergi Ramp Off/ Way Out Publik Outdoor

Pengelola
Rest Area/

SPBU (Staff
Operator)

Datang Ramp On/ Way In Publik Outdoor
Parkir Area Parkir Publik Outdoor

Drop off Entrance Publik Outdoor
Absensi Absen Sidik Jari Private Indoor
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Bekerja R. Staff
Operasional Private Indoor

Rapat R. Rapat Private Indoor

Makan/ minum Cafe/ Lounge/ Mini
market/ Restoran

Semi
Publik Indoor

BAB/ BAK Toilet/ WC Publik Indoor
Pulang/ pergi Ramp Off/ Way Out Publik Outdoor

Pengelola
(Teknisi)

Datang Ramp On/ Way In Publik Outdoor
Parkir Area Parkir Publik Outdoor

Drop off Entrance Publik Outdoor
Absensi Absen Sidik Jari Private Indoor

Maintenence R.MEE/ R.Genset/
R.Pompa/ AC Private Indoor

Bekerja R. Staff Teknik Private Indoor
Rapat R. Rapat Private Indoor

Makan/ minum Cafe/ Lounge/ Mini
market/ Restoran

Semi
Publik Indoor

BAB/ BAK Toilet/ WC Publik Indoor
Pulang/ pergi Ramp Off/ Way Out Publik Outdoor

Pengelola
(Staff/ Chief

Tenant
Restoran/

Cafe/
Foodcourt/
Minimarke/
Pusat Oleh-

oleh)

Datang Ramp On/ Way In Publik Outdoor
Parkir Area Parkir Publik Outdoor

Drop off Entrance Publik Outdoor
Absensi Absen Sidik Jari Private Indoor
Bekerja R. Staff/ Dapur Private Indoor

Makan/ minum Cafe/ Lounge/ Mini
market/ Restoran

Semi
Publik Indoor

BAB/ BAK Toilet/ WC Publik Indoor
Pulang/ pergi Ramp Off/ Way Out Publik Outdoor

Pengelola
Bengkel

Datang Ramp On/ Way In Publik Outdoor
Parkir Area Parkir Publik Outdoor

Drop off Entrance Publik Outdoor
Absensi Absen Sidik Jari Private Indoor

Reparasi kendaraan
bermotor pribadi/ motor

muatan berat

Ruang Reparasi
dan perbaikan

kendaraan
bermotor

Semi
Publik

Semi
Indoor

Makan/ minum Cafe/ Lounge/ Mini
market/ Restoran

Semi
Publik Indoor

BAB/ BAK Toilet/ WC Publik Indoor
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Pulang/ pergi Ramp Off/ Way Out Publik Outdoor

Pengelola
(Security)

Datang Ramp On/ Way In Publik Outdoor
Parkir Area Parkir Publik Outdoor

Drop off Entrance Publik Outdoor
Absensi Absen Sidik Jari Private Indoor

Menjaga ketertiban dan
keamanan kawasan rest

area (bangunan dan
lingkungan)

Security Area/
R.CCTV/ Pos Jaga Private Indoor

Makan/ minum Cafe/ Lounge/ Mini
market/ Restoran

Semi
Publik Indoor

BAB/ BAK Toilet/ WC Publik Indoor
Pulang/ pergi Ramp Off/ Way Out Publik Outdoor

Berdasarkan analisis pelaku dan aktivitas kebutuhan ruang yang

dibutuhkan antara lain :

1. Ramp On/ Way In 14. Bengkel 27. R. Rapat

2. Ramp Out/ Way Out 15. Masjid 28. R. Staff Teknik

3. Area Parkir 16. Taman/ Playground 29. R. Staff Operasional

4. Entrance/ Exit 17. Gudang 30. R. Staff Administrasi

5. Toilet/ WC 18. Loading dock 31. R. Staff Chief

6. Janitor/ Lavatory 19. R. Ganti 32. Pos Jaga

7. Dapur/ Pantry 20. Lobby/ Foyer 33. Security Area

8. Cafe/ Lounge 21. R. Mushola 34. R. CCTV

9. Restoran 22. Waiting Area 35. R. Kepala Security

10. Minimarket 23. SPBU 36. R. Pompa

11. T. Pijat Refleksi 24. ATM Centre 37. R. Genset

12. Foodcourt 25. R. General Manager 38. R. MEE

13. Pusat Oleh-oleh 26. R. Sekretaris 39. R. Tamu

Tabel 3.3 Analisis Pendekatan Kebutuhan Ruang
Sumber : Analisa Pribadi, 2017

Tabel 3.4 Kebutuhan Ruang
Sumber : Analisa Pribadi, 2017
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b. Persyaratan Ruang

Berdasarkan studi di atas, maka kriteria ruang yang akan direncanakan memiliki persyaratan sebagai berikut :

No. Nama Ruang
Akustik Pencahayaan Penghawaan Keamanan Kesehatan

Stabil Tenang Alami Buatan Alami Buatan Kebakaran Sekuritas Radiasi Kelembaban

1. Ramp On/ Way
In      

2. Ramp Off/ Way
Out      

3. Area Parkir      
4. Entrance/ Exit       
5. Toilet/ WC      
6. Janitor/Lavatory      
7. Dapur/ Pantry       
8. Cafe/ Lounge         
9. Restoran         
10. Minimarket        
11. T.Pijat Refleksi        
12. Foodcourt        
13. Pusat Oleh-oleh        
14. Bengkel       
15. Masjid       
16. Playground     
17. Gudang      
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18. Loading dock       
19. R.Ganti      
20. Lobby/Foyer       
21. R.Mushola        
22. Waiting Area         
23. SPBU      
24. ATM Centre     
25. R.GM/ Direktur         
26. R.Sekretaris         
27. R.Rapat        
28. R.Staff Teknik         
29. R.Staff

Operasional         

30. R.Staff Admin         
31. R. Staff Chief      
32. Pos Jaga       
33. Security Area       
34. R.CCTV      
35. R.Kp.Security       
36. R.Pompa      
37 R.Genset      
38. R.MEE      
39. R.Tamu        

Tabel 3.5 Analisis Persyaratan Ruang
Sumber : Analisa Pribadi, 2017
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c. Pola Sirkulasi Ruang

 Sirkulasi Pengunjung

 Pola sirkulasi unit kegiatan pelayanan publik

Bagan 3.8 Pola Sirkulasi Unit Kegiatan utama
Sumber : Analisa Pribadi, 2017

Bagan 3.9 Pola Sirkulasi Unit Kegiatan Pelayanan Publik
Sumber : Analisa Pribadi, 2017
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 Pola sirkulasi unit kegiatan pengelolaan

 Pola sirkulasi unit kegiatan penunjang

Bagan 3.10 Pola Sirkulasi Unit Kegiatan Pengelolaan
Sumber : Analisa Pribadi, 2017

Bagan 3.11 Pola Sirkulasi Unit Kegiatan Penunjang
Sumber : Analisa Pribadi, 2017
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d. Pendekatan Jumlah Pelaku

Pendekatan jumlah pelaku dibedakan berdasarkan

jenis pada bangunan yaitu :

 Jumlah pengelola dalam bangunan :

Pelaku Jumlah Analisis
General Manager (Rest Area) 1
Manajer Administrasi & Personalia
(Rest Area) 1

Staff Administrasi/ Staff Bendahara
(Rest Area) 2

Staff Personalia/ Staff HRD (Rest
Area) 2

Sekretaris Administrasi & Personalia
(Rest Area) 2

Manajer Operasional Bangunan (Rest
Area) 1

Kepala Bagian Teknik Bangunan
(Rest Area) 1

Staff Teknik Bangunan (Rest Area) 1
Kepala Bagian Perawatan Bangunan
(Rest Area) 1

Teknisi MEE & Genset (Rest Area) 2
Teknisi Pompa (Rest Area) 1

Cleaning Service (Rest Area) 12 6 bagian outdoor
6 bagian indoor

Kepala Bagian Keamanan (Rest
Area) 1

Security Lapangan (Rest Area) 6 3 shift @ 2 Staff
Security CCTV (Rest Area) 1
Manajer Pemasaran (Rest Area) 1
Staff Pemasaran/ Persewaan (Rest
Area) 2

Direktur (SPBU) 1
Manajer/ Dealer (SPBU) 1
Supervisor (SPBU) 2
Pengawas/ Foreman BBM (SPBU) 2
Staff Administrasi (SPBU) 3
Operator (SPBU) 16 2 shift @ 8 Staff
Cleaning Service (SPBU) 2
Security (SPBU) 3 3 shift @ 1 staff
Security CCTV (SPBU) 1
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Staff Pusat Oleh-oleh 6 3 shift @ 2 staff
Staff Tenant Cafe/ Lounge 12 2 shift @ 6 staff
Staff Foodcourt 18

Staff Retail Restoran (4 retail) 96 3 shift @ 8 staff x
4 retail

Staff Retail Minimarket (2 retail) 18 3 shift @ 3 staff x
2 retail

Staff Tenant Restoran 20 2 shift @ 10 staff
Kepala Teknisi Bengkel 1
Staff Teknisi Bengkel 20 2 shift @ 10 staff
Staff Administrasi Bengkel 2

Total 262 Pengelola

e. Pendekatan analisis jumlah pengunjung/ pengguna tol :

Studi analisis jumlah pengunjung/ pengguna tol

Semarang – Solo diambil dari data traffic volume tol. Berikut

adalah data traffic volume tol Semarang – Solo tahun 2008-

2016 :

Tabel 3.6 Analisis Jumlah Pengelola
Sumber : Analisa Pribadi, 2017

Tabel 3.7 Traffic Volume Tol Semarang - Solo
Sumber : jasamarga.com/traffic_volume_php#, diakses 2017
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Dari data diatas, maka data yang digunakan sebagai

asumsi analisa dalam menghitung jumlah pengunjung/

pengguna tol Semarang – Solo yang akan dihitung masing –

masing proyeksi jumlah pengunjung 10 tahun kedepan

terhitung mulai dari tahun 2012 – 2015 (jumlah data yang

lengkap dalam 3 tahun) :

Px = Po + t (x)

Keterangan :

Px : Kapasitas tahun proyeksi

Po : Jumlah pengunjung tahun dasar

t : Kenaikan rata – rata pertahun

x : Jumlah proyeksi dari tahun dasar

Px = 4.530.630 + ((18.739.878-15.006.141)+(15.006.141-

6.550.907)+(6.550.907-4.530.630) ÷ 3) x 10 (tahun)

Px  = 4.530.630 + ((3.733.737+8.455.234+2.020.277) ÷3) x

10 (tahun)

Px   =  4.530.630 + (14.209.248 ÷ 3) x 10 (tahun)

Px   =  4.530.630 + 4.736.416 (10)

Px   = 9.267.046 (10)

Px   = 92.670.460 (dalam 10 tahun)

Dalam per tahun 92.670.460 ÷ 12(bulan) = 772.254, per

hari 772.254 ÷ 30 (hari) = 25.742, per jam 25.742 ÷ 24 (jam) =

1.072. Untuk pengunjung tol yang datang ke rest area hanya
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10% (persentase dari perhitungan dari pihak pengelola) dari

kendaraan yang lewat tiap per jam nya adalah ± 107 (mobil &

mobil muatan) dan perhitungan jumlah kendaraan yang

masuk adalah mobil 70% (107) yaitu 75 mobil, kemudian bis

(2%) yaitu 2 bis dan truk/ mobil muatan barang (28%) yaitu 30

truk/ mobil muatan.

 Jumlah pengunjung rest area tiap jam :

Beberapa pengguna rest area yaitu pengunjung

dari daerah Semarang - Bawen atau pengunjung dari

luar kota misal dari Solo dan lainnya.

Pendekatan jumlah pengunjung tiap jam

dengan perhitungan setiap kendaraan yang masuk

pada rest area, dan asumsi orang yang datang

sebanyak ± 624 orang/ jam. Kendaraan angkutan

barang (truk/ pick up) mempunyai kapasitas 3 orang

(sopir dan 2 penumpang), kendaraan pribadi

mempunyai kapasitas 6 orang , kapasitas kendaraan

bermotor 2 orang (hanya untuk pengelola), dan

kendaraan umum berupa bis mempunyai kapasitas 42

orang (sopir, kondektur, penumpang), dengan

perincian sebagai berikut :

- Kendaraan angkutan barang (truk/ pick up)

Jumlah kendaraan : 30 buah
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Jumlah Kendaraan X Kapasitas : 30 X 3 = 90

orang

- Kendaraan umum berupa bis

Jumlah kendaraan : 2 buah

Jumlah Kendaraan X Kapasitas : 2 X 42 = 84

orang

*Catatan : Bis yang melalui arah tol Semarang -

Solo yaitu bis arah Selatan seperti PO. Jurusan

Solo – Yogyakarta – Purwokerto – Cilacap –

Ambarawa – Salatiga. Apabila Jalan Tol baru

nantinya yang menyambungkan Semarang-

Batang bisa dilalui bis PO. Arah Barat seperti

Jurusan Cirebon – Bandung – Tasikmalaya –

Jakarta.

- Kendaraan pribadi berupa mobil

Jumlah kendaraan : 85 buah

Jumlah Kendaraan X Kapasitas : 75 X 6 = 450

orang

- Kendaraan pribadi berupa sepeda motor

Jumlah kendaraan : 50 buah

Jumlah Kendaraan X Kapasitas : 50 X 2 = 100

orang
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Jumlah kendaraan pengelola yang telah di analisis

sebanyak 262 orang kapasitas :

- Mobil (20%) 262

= 52 orang ÷ 6 orang = 9 mobil

- Motor (80%) 262

= 210 orang ÷ 2 orang = 105 motor

 Kesimpulan :

Perhitungan jumlah pengunjung dihitung dalam

tiap jamnya, kendaraan bermotor yang melewati jalan

bebas hambatan (tol) ini tidak semua mengunjungi

rest area ini. Dan jumlah prediksi mobil/ bis/ truk tidak

menentu sebab untuk mengunjungi sebuah rest area

adalah kebutuhan masing – masing pengemudi yang

ingin datang ke rest area tersebut. Sedangkan untuk

antisipasi jumlah pengunjung pada hari raya seperti

mudik lebaran atau natal yaitu dengan memberikan

jumlah ruang terbuka sebesar 30% yang bisa

tersebar di area taman/ teras tiap unit bangunan

dengan menyediakan tempat duduk di area tersebut.

Dan sepeda motor (untuk pengelola) dapat memasuki

rest area ini melalui jalan lingkungan di sekitar lokasi

tapak yang telah di tentukan
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f. Studi Ruang Khusus

 Area Parkir

Rest area membutuhkan sebuah lahan parkir,

dimana lahan parkir ini di gunakan untuk parkir

kendaraan bermotor pengunjung yang datang. Ada

beberapa macam bentuk susunan tempat parkir yang

bisa digunakan seperti :

Gambar 3.1 Parkir Pararel
Sumber : Ernst Neufert Data

Arsitek Jilid 2, 2002

Gambar 3.2 Parkir 30º Satu Arah
Sumber : Ernst Neufert Data Arsitek

Jilid 2, 2002

Gambar 3.3 Parkir 45º Satu Arah
Sumber : Ernst Neufert Data Arsitek

Jilid 2, 2002

Gambar 3.4 Parkir 60º Satu Arah
Sumber : Ernst Neufert Data Arsitek

Jilid 2, 2002
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Gambar 3.5 Parkir 90º Dua Arah
lebar 2,50

Sumber : Ernst Neufert Data
Arsitek Jilid 2, 2002

Gambar 3.6 Parkir 90º Dua Arah
lebar 2,30

Sumber : Ernst Neufert Data
Arsitek Jilid 2, 2002

Gambar 3.7 Parkir 45º Arah Lalu
Lintas

Sumber : Ernst Neufert Data
Arsitek Jilid 2, 2002

Gambar 3.8 Parkir Hanya Arah
Lalu Lintas

Sumber : Ernst Neufert Data
Arsitek Jilid 2, 2002

Gambar 3.9 90º Lebar Jalan
5,50, Lebar Parkir 2,50

Sumber : Ernst Neufert Data
Arsitek Jilid 2, 2002

Gambar 3.10 Susunan
Diagonal

Sumber : Ernst Neufert Data
Arsitek Jilid 2, 2002
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 Tempat Makan/ Restoran/ Cafe/ Foodcourt

Rest area tidak hanya sekedar tempat untuk

berhenti sejenak dan duduk atau tidur untuk

beristirahat, apabila pengunjung yang datang yang

sedang istirahat juga merasakan lapar atau haus

mungkin membutuhkan sebuah tempat makan.

Makan perlu diperhatikan juga studi sebuah ruang

tempat makan.

Ada studi antropometri dari pengunjung yang

melakukan transaksi atau sedang duduk dengan jarak

dan ukuran standar yang telah di analisis dengan studi

yang kurang lebih akurat, tidak hanya studi

antropometri tetapi juga menyertakan sebuah ukuran

masing-masing meja, kursi dan bentuk dapur

restoran.

Gambar 3.11 Penyusunan 45º
Truk Gandeng

Sumber : Ernst Neufert Data
Arsitek Jilid 2, 2002

Gambar 3.12 Penyusunan 30º
Truk Gandeng

Sumber : Ernst Neufert Data
Arsitek Jilid 2, 2002

Gambar 3.13 Penyusunan 90º
Truk Tunggal

Sumber : Ernst Neufert Data
Arsitek Jilid 2, 2002
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Gambar 3.14 Studi Antropometri Tempat Makan
Sumber : Ernst Neufert Data Arsitek Jilid 2, 2002
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Gambar 3.15 Ukuran Tempat Kecil
Sumber : Ernst Neufert Data Arsitek Jilid 2, 2002

Gambar 3.16 Ukuran Tempat Besar
Sumber : Ernst Neufert Data Arsitek Jilid 2, 2002

Gambar 3.17 Pengaturan Meja Secara Diagonal
Sumber : Ernst Neufert Data Arsitek Jilid 2, 2002

Gambar 3.18 Pengaturan Meja Secara Rapat
Sumber : Ernst Neufert Data Arsitek Jilid 2, 2002
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Gambar 3.19 Meja di Cafe
Sumber : Ernst Neufert Data Arsitek Jilid 2, 2002

Gambar 3.20 Bar Makanan Kecil
Sumber : Ernst Neufert Data

Arsitek Jilid 2, 2002

Keterangan Gambar 3.31 :
1. Tempat pengambilan makanan

dan minuman.
2. Mesin pencuci piring
2a. Tempat pengembalian piring
3. Rak minuman dengan mesin

pencampur, pemanggang,
tempat makanan, dll.

4. Oven dalam lemari kecil untuk
kue.

5. Gudang makanan.
6. Tempat pembuatan saus/

pemanggangan daging.
6/7. Kompor, makanan penyela.
7a. Ketel air dan pengukus

berkapasitas tinggi.
6/7b Tempat pengambilan

makanan dan minuman.
8. Tempat mencuci panci dan

penggorengan.
11. Gudang, tempat kemasan

kosong, kantor : sebagai
pengganti ruang pendingin,
kulkas dan pembeku (Standar
acuan restoran).

19. Toilet karyawan.
G1. Etalase-juga untuk makanan.
G3. Toilet tamu/ kamar rias.
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Gambar 3.21 Restoran Kafe
Sumber : Ernst Neufert Data

Arsitek Jilid 2, 2002

Keterangan Gambar 3.32 :
1. Lorong untuk pelayan
1a. Pelayanan dan kasir
2. Mesin pencuci piring.
3. Lemari minuman dan alat

pencampur, pemanggang,
tempat es krim, dll.

4. Tempat kue, Oven kue.
5. Bagian sandwich.
6. Alat pencair dan pemanas,

ketel sup.
8. Tempat mencuci panci dan

penggorengan.
11. Gudang harian, juga kemasan

kosong (barang tumpukan
dalam gudang).

15. Tempat penyimpanan
makanan.

17. Tempat penerimaan makanan.
17a.Bar
19. Toilet karyawan gantungan

baju untuk pelayan (gantungan
baju untuk karyawan dapur
berada di gudang).

G1. Toilet
G2. Boks telepon.

Gambar 3.22 Dapur Hotel dan Restoran Besar
Sumber : Ernst Neufert Data Arsitek Jilid 2, 2002

Keterangan Gambar 3.33 :
1. Jalan untuk pelayan.
1a. Tempat keluar makanan dan

minuman untuk di taman.
2. Area Pencucian piring.
3. Ruang pendingin minuman

(penyimpanan sementara).
4. Tempat kue.
5. Dapur dingin.
6. Dapur hangat – Tempat

membuat saus/ panggangan
daging.

6/7. Meja dengan lemari
penghangat..

8. Tempat mencuci panci dan
penggorengan.

10. Pengolahan daging.
11a.Jalan ke ruang makan, tempat

kemasan kosong dan
penyimpanan sementara,
kantor, gantungan baju
karyawan, dan toilet.

S. Servis perlengkapan
pelayanan dan kasir.
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Dari sumber data refrensi diatas dapat disimpulkan

salah satu bentuk dari foodcourt/ restoran yang akan didesain

adalah sebagai berikut :

Terdapat beberapa sebuah stand penjualan untuk

makanan/ minuman dengan terdapat beberapa tempat duduk

yang dapat digunakan oleh pengujung setidaknya untuk

istirahat sejenak.

Di dalam restoran ini terdapat ruang kasir, ruang dapur,

ruang gudang bahan makanan, dan tempat duduk indoor/

outdoor pada bagian teras.

Gambar 3.23 Denah Foodcourt
Sumber : Dokumen Pribadi, 2017

Gambar 3.24 Denah Restoran
Sumber : Dokumen Pribadi, 2017
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 Masjid

Fasilitas penunjang untuk melengkapi sarana

dan prasarana dari rest area yaitu masjid, dimana

masjid dibutuhkan oleh masyarakat mayoritas di

Indonesia. Fasilitas masjid ini berguna untuk

masyarakat menuaikan ibadah sholat. Hal ini berguna

supaya kaum muslim dengan sholat mendapatkan

sebuah perlindungan dari Tuhan YME setelah

sembayang atau ingin melakukan kegiatan

selanjutnya. Dan pembuatan masjid pun melihat

aturan yg biasanya masjid mengarah kiblat Mekkah.

Gambar 3.25 Studi Antropometri Saat Sholat
Sumber : Ernst Neufert Data Arsitek Jilid 2, 2002

Gambar 3.26 Denah dan Potongan Masjid
Sumber : Dokumen Pribadi, 2017
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 SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)

Fasilitas penunjang yang selanjutnya adalalah

SPBU yang masyarakat butuhkan untuk pengisian

kendaraan bermotor pribadi saat habis atau kurang

dalam perjalanan selanjutnya yang berada di rest area

tol Semarang - Solo.

Gambar 3.27 Pompa Bensin Ganda
Sumber : Ernst Neufert Data Arsitek Jilid 2, 2002

Gambar 3.28 Denah Pompa Bensin Tunggal dan Ganda
Sumber : Ernst Neufert Data Arsitek Jilid 2, 2002
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Denah Pom Bensin ini terdapat beberapa dispenser

bensin dimana kendaraan bermotor yang ingin mengisi bahan

bakar mesin ini dengan cara antrian yaitu 2 dispenser tiap

antrian dan parkir mobil dapat parkir arah kanan/ kiri

dispenser bensin.

Gambar 3.29 Ukuran Pompa Bensin Tangan
Sumber : Ernst Neufert’ Data Arsitek Jilid 2, 2002

Gambar 3.30 Denah Pom Bensin
Sumber : Dokumen Pribadi, 2017
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 Toilet/ WC

Toilet merupakan fasilitas utama di rest area,

fungsi dari toilet sendiri yaitu untuk BAB/ BAK.

Fasilitas yang ada didalam toilet yaitu closet duduk,

wastafle, dan urinoir, kaca, dsb.

Denah diatas terdapat sebuah toilet pria/ wanita

dengan jumlah pengguna pria yaitu 20 dan wanita 20

toilet. Dan terdapat kaca rias untuk toilet wanita

sejumlah 20 dan toilet pria terdapat urinoir 20 buah.

Toilet untuk difable juga ada pada tiap masing –

masing toilet pria/ wanita dengan jumlah 1 ruang toilet.

Gambar 3.31 Denah Toilet/ WC
Sumber : Dokumen Pribadi, 2017
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f. Studi Kebutuhan Ruang

Besaran dan kapasitas total ruang yang dibutuhkan dalam perencanaan dan perancangan rest area ini

menggunakan standar dan analisis dari literatur sebagai berikut :

• SB : Studi Banding

• NAD : Ernst Neufert Architect Data

• TSS : Time Saver Standard, Joseph D. Ciara

• AS : Asumsi berdasarkan studi analisis

Sedangkan standar sirkulasi / flow area yang di gunakan adalah :

• 5% - 10% : Standar minimum sirkulasi

• 20% : Standar Kebutuhan keleluasan sirkulasi

• 30% : Tuntunan kenyamanan fisik

• 40% : Tuntutan kenyamanan psikologis

• 50% : Tuntutan spesifik kegiatan

• 70%-100% : Terkait dengan banyak kegiatan
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(sumber : time saver standard for building type, 2nd edition)

UNIT KEGIATAN UTAMA

Nama Ruang Jumlah
Ruang Sumber Kapasitas Analisis Besaran Sirkulasi Luas Ruang

Toilet/ WC 1 AS,NAD,TSS,SB 50

Pengunjung/ Pengelola
50x(0,6mx1,2m) Manusia
30x(0,5mx0,8m) Wastafle
20x(0,5mx0,3m) Urinoir

40x(0,5mx0,7m) WC

50% 97,5 m²

Foodcourt/
Lounge 1 AS,NAD,TSS,SB 100

Pengunjung/ Pengelola
100x(0,6mx1,2m) Manusia
20x(0,5mx0,8m) Wastafle

50x(0,5mx0,5m) Meja Makan
200x(0,3mx0,7m) Kursi

Stand Pengelola
18x(1mx2m) Meja Retail

100% 341 m²

Kafe 1 AS,NAD,TSS,SB 100

Pengunjung/Pengelola
100x(0,6x1,2m) Manusia
3x(0,5mx0,8m) Wastafle

25x(0,5mx0,5m) Meja Makan
100x(0,3mx0,7m) Kursi

Stand Pengelola
1x(1mx5m) Meja Kasir

1x(10mx5m) Peralatan Dapur
6x(1,2mx0,4m) Rak Barang

3x(0,5mx0,8m) Wastafle

50% 240,87 m²
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5x(0,3mx0,7m) Kursi

Restoran 6 AS,NAD,TSS,SB 50

Pengunjung/Pengelola
50x(0,6x1,2m) Manusia
3x(0,5mx0,8m) Wastafle

15x(0,5mx0,5m) Meja Makan
50x(0,3mx0,7m) Kursi

Stand Pengelola
1x(1mx3m) Meja Kasir

1x(10mx5m) Peralatan Dapur
6x(1,2mx0,4m) Rak Barang

3x(0,5mx0,8m) Wastafle
5x(0,3mx0,7m) Kursi

50% 164,37 m² x 6
= 986,22 m²

SPBU 1 AS,NAD,TSS,SB -

Pengunjung/ Pengelola
30x(0,6mx1,2m) Manusia

8x(1,4mx1m) Meja
8x(0,3mx0,7m) Kursi

12x(2mx9m) Display Pengisian BBM
Pengelola(Suplayer)
2x(3mx9m) Tangki

2x(9mx4m) Parkir Mobil Tangki

100% 752,96 m²

Playground 1 AS,NAD,TSS 300

Pengunjung/Pengelola
300x(0,6mx1,2m) Manusia

40x(1,4mx0,7m) Meja
80x(0,3mx0,7m) Kursi
20x(2mx2m) Gazebo

100% 704 m²

Total Luas Unit Kegiatan Utama 3.122,55 m²
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UNIT KEGIATAN PENUNJANG

Nama Ruang Jumlah
Ruang Sumber Kapasitas Analisis Besaran Sirkulasi Luas Ruang

Kantor Pengelola
(Rest Area) 1 AS,NAD,TSS,SB 15

Pengelola
15x(0,6mx1,2m) Manusia

20x(1,4mx0,7m) Meja Kerja
40x(0,3mx0,7m) Kursi Kerja

2x(2mx1,5m) Toilet
10x(1,2mx0,4m) Rak Barang
5x(1,5mx1,5m) Almari arsip

Pengunjung/Tamu
3x(0,5mx2,5m) Sofa
2x(1,4mx0,7m) Meja

10x(0,6mx1,2m) Manusia

30% 95,888 m²

Kantor Pengelola
(SPBU) 1 AS,NAD,TSS,SB 25

Pengelola
15x(0,6mx1,2m) Manusia

10x(1,4mx0,7m) Meja Kerja
20x(0,3mx0,7m) Kursi Kerja

1x(2mx1,5m) Toilet
3x(1,5mx1,5m) Almari Arsip

Pengunjung Tamu
3x(0,5mx2,5m) Sofa
2x(1,4mx0,7m) Meja

10x(0,6mx1,2m) Manusia

30% 61,698 m²

Minimarket 2 AS,NAD,TSS,SB 20
Pengelola/ Pengunjung

20x(0,6mx1,2m) Manusia
1x(2mx1,5m) Toilet

50% 65,25 m² x 2 =
130,5 m²
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20x(1,2mx0,4m) Rak Barang
1x(3mx3m) Gudang

1x(1mx1,5m) Meja Kasir
4x(1mx1,5m) Almari Pendingin

Bengkel 1 AS,NAD,TSS,SB 25

Pengelola
20x(0,6mx1,2m) Manusia

2x(2mx1,5m) Toilet
10x(1,4mx0,7m) Rak Barang

4x(0,6mx0,8m) Almari
1x(3mx4m) Gudang Barang

20x(5mx3m) Mobil
5x(9mx3m) Mobil muatan

Pengunjung/ Tamu
30x(0,6mx1,2m) Manusia
4x(1mx1,5m) Meja Kasir

4x(0,3mx0,7m) Kursi Kerja
6x(0,5mx2,5m) Sofa

5x(1,4mx0,7m) Rak Barang
1x(0,5mx1m) Almari Es

100% 1.040,92 m²

Tempat Pijat
Refleksi 1 AS,NAD,TSS 20

Pengelola/ Pengunjung
20x(0,6mx1,2m) Manusia

2x(2mx1,5m) Toilet
10x(2mx1m) Kasur
1x(4mx1m) Loker

2x(1,5x1m) Ruang Ganti
1x(2mx2m) Gudang
Pengunjung/ Tamu
4x(0,5mx2,5m) Sofa

30% 82,966 km²



102

2x(1mx0,5m) Meja
1x(2mx1m) Meja Kasir

4x(1,4mx0,7m) Rak Barang
1x(0,5mx0,5m) Lemari es

Masjid 1 AS,NAD,TSS,SB 100

Pengelola/ Pengunjung
100x(0,6mx1,2m) Manusia

2x(0,6mx0,8m) Almari
1(2mx2m) Ruang Imam

Tempat Wudhu
20x(0,6mx1,2m) Manusia

70% 201,9056 m²

ATM Centre 1 AS,NAD,TSS 20
Pengunjung/ Pengelola

10x(1,5mx3m) Ruang ATM
20x(1,2mx0,6m) Manusia

30% 77,22 m²

Pusat Oleh-Oleh 1 AS,NAD,TSS,SB 30

Pengelola/ Pengunjung
30x(0,6mx1,2m) Manusia

1x(2mx1,5m) Toilet
30x(1,2mx0,4m) Rak Barang

1x(3mx3m) Gudang
1x(1mx1,5m) Meja Kasir

4x(1mx1,5m) Almari Pendingin

50% 83,25 m²

Total Luas Unit Kegiatan Penunjang 1.774,3476 m²

UNIT KEGIATAN SERVIS

Nama Ruang Jumlah
Ruang Sumber Kapasitas Analisis Besaran Sirkulasi Luas Ruang

Ruang MEE 1 AS,NAD,TSS 6
Pengelola

6x(1,2mx0,4m) Rak Barang
1x(2mx1,5m) Toilet

30% 7,644 m²
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Ruang Genset 1 AS,TSS 2 2x(2mx2m) Mesin genset 30% 10,4 m²

Ruang Pompa 1 AS,TSS 2 2x(1mx2m) Mesin Pompa 30% 5,2 m²
Ruang Staff
Kebersihan 1 AS,TSS 10-20 2x(4mx4m) Ruang Staff 30% 41,6 m²

Dapur & Pantry 1 AS,TSS,NAD 5-10

Pengelola
10x(0,6x1,2m) Manusia

4x(1mx0,5m) Meja
10x( 0,3mx0,7m) Kursi

6x(1,2mx0,4m) Rak Barang
1x(5mx4m) Peralatan Dapur

30% 44,434 m²

Pos Jaga/ Pos
Satpam 4 AS,TSS,NAD 5-10

Pengelola
5x(0,6mx1,2m) Manusia

2x(1mx0,5m) Meja
10x(0,3mx0,7m) Kursi

4x(1,2mx0,4) Rak Barang

30% 9,334 m² x 4
= 37,336 m²

Ruang CCTV 1 AS,TSS,NAD 2

Pengelola
2x(0,6mx1,2m) Manusia

2x(1mx0,5m) Meja
2x(0,3mx0,7m) Kursi

30% 3,718 m²

Total Luas unit Kegiatan Servis 150,238 m²

AREA PARKIR

Nama Ruang Jumlah
Ruang Sumber Kapasitas Analisis Besaran Sirkulasi Luas Ruang

Parkir Mobil
Pribadi 1 AS,TSS,NAD 100 600x(0,6mx1,2m) Manusia

100x(3mx5m) Parkir Mobil 100% 3.864 m²
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Parkir Mobil
Muatan (Truk/

pick up)
1 AS,TSS,NAD 30 90x(0,6mx1,2m) Manusia

100x(9mx4m) Parkir Mobil Muatan 100% 2.289,6 m²

Parkir Bis 1 AS, TSS, NAD 5 210x(0,6mx1,2m) Manusia
5x(3mx30m) Parkir Bis 100% 1.202,4 m²

Parkir Motor roda
dua 1 AS,TSS,NAD 100 200x(0,6mx1,2m) Manusia

100x(1mx2m) Parkir Motor 100% 688 m²

Total Luas Area Parkir 8.044 m²

Total Luas Keseluruhan Tiap Unit = 5.047,1356 m²x sirkulasi 30% 6.561,27628
m² > 6.561 m²

Total Semua Unit + Luas Area Parkir 14.605 m²

Tabel 3.8 Analisis Besaran Ruang
Sumber : Analisa Pribadi, 2017
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g. Studi Citra Arsitektural

Perancangan dan Perencanaan rest area ini

merupakan suatu kawasan tempat istirahat dengan tipe A

yang memberikan fasilitas umum lengkap bagi pengendara

motor khususnya di tol Semarang - Solo. Pencitraan

arsitektural pada kawasan bangunan ini harus menunjukkan

fungsi dan kegunaannya sebagai TI (Tempat Istirahat) yang

bersifat pelayanan yang dimana citra wujud dapat dilihat dari

citra fungsi utama.

Bangunan kawasan ini diharapkan dapat menjadi

sebuah pencitraan green architecture sebagai tema konsep

sehingga bangunan tersebut memiliki kesan penghijauan

pada area kawasan dengan contoh studi dasar penetapan

citra arsitektural bangunan rest area ini antara lain :

- Sebuah tatanan dengan hubungan ruang yang tepat.

- Suasana interior yang nyaman

- Sirkulasi yang cukup

- Pencahayaan yang cukup

- Landscaping pada area terbuka

- Tema dan konsep bangunan yang terintegrasi

- Detail dan estetika bangunan yang dibutuhkan
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Dengan memperhatikan hal mendasar diatas,

bangunan bisa menunjukkan sebuah pencitraan arsitektural

yang baik.

3.2. Analisa Pendekatan Sistem Bangunan

3.2.1. Studi Sistem Struktur

Sistem struktur yang digunakan pada kawasan bangunan ini

dibagi menjadi dua jenis yaitu (Das, Braja. Principles of

Foundation Engineering. 2011) :

 Struktur Bagian Bawah (Sub Structure)

Struktur bawah ini digunakan untuk menahan seluruh

beban struktur yang ada di atasnya. Struktur bawah

menyalurkan beban struktur menuju ke tanah secara

vertikal maupun horisontal. Contoh : pondasi (low, mid,

high); dinding penahan beban (retaining wall).

 Struktur Bagian Atas ( Upper Structure)

Struktur ini digunakan untuk menahan beban struktur

penutup atap dan beban lateral pada rangka ruang.

Struktur atas ini menyalurkan beban struktur penutup

atap dan beban lateral menuju ke struktur bawah secara

vertikal. Contoh : Struktur Rangka Ruang (Kolom, Balok

(Induk/ anak) dan plat lantai.

Pada sistem struktur bangunan, ada beberapa hal yang harus

diperhatikan sebagai kriteria pemilihan strutur seperti :
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- Pertimbangan aspek ability, durability, safety, strength,

stability.

 Aspek Ability (Kemampuan)

Berfungsi untuk menyalurkan beban juga

berfungsi melayani kegiatan didalamnya.

 Aspek Durability (Daya Tahan)

Sistem struktur bangunan mampu bertahan

dalam jangka waktu sesuai perhitungan, salah

satu faktor keawetan dari struktur adalah bahan

yang digunakan.

 Aspek Safety (Keamanan)

Struktur yang digunakan oleh suatu bangunan

mampu bertahan terhadap kekuatan gempa,

beban bangunan, serta mampu bertahan dalam

bahaya kebakaran.

 Aspek Strenght (Kekuatan)

Sebuah struktur harus memiliki kekuatan guna

memikul beban yang dihasilkan oleh bangunan

tersebut.

 Aspek Stability (Keseimbangan)

Struktur tersebut harus memiliki keseimbang,

mampu berdiri sendiri dan bagian-bagiannya

mampu saling mendukung.
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- Sistem struktur yang digunakan berjenis low rise building.

- Memperhatikan kondisi lingkungan sekitar seperti jenis

tanah, pergerakan tanah, dan zigma tanah.

- Struktur yang memperhitungkan bencana tak terduga

seperti gempa bumi, kebakaran, dan lain-lain.

Penggunaan struktur secara keseluruhan untuk

pembangunan rest area yaitu yang pertama untuk pondasinya

adalah pondasi batu belah dan footplate dikarenakan tiap unit

bangunan tidak memiliki tinggi bangunan lebih dari 3 lantai.

Sedangkan struktur tengah atau dinding menggunakan

struktur rangka ruang, dan untuk atap dapat menggunakan 3

struktur atap seperti membran/ cangkang/ space truss/ space

frame dan dak beton untuk penutup atapnya sendiri dapat

dilihat dari masing – masing struktur atap yang digunakan

misalnya menggunakan struktur atap membran

menggunakan penutup kain membran, cangkang

menggunakan dak beton tipis dengan bentuk yang menarik

karena struktur ini baik dalam di aplikan dengan gaya estetika

arsitektural yang baik, sedangkan space truss/ space frame

ini juga sama dengan prinsip struktur cangkang yang di

utamakan struktur ini menggunakan pipa besi yang dapat juga

diaplikasikan dengan bentuk/ gaya yang unik/ bagus dapat

estetika arsitekturalnya.
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SUB STRUCTURE

Pondasi Batu Belah ( Pondasi Dangkal)

Kelebihan                                                                   Kekurangan

- Material yang ramah lingkungan, - Pondasi tidak dapat diterapkan di lahan

tidak banyak menggunakan bahan                     yang ekstrem kontur.

kimia. - Hanya digunakan pada tanah padas.

- Harga sangat ekonomis dari segi - Material pondasi tidak homogen.

pemasangan atau harga material. - Beban maksimal 2 lantai. 1-2 level

- Pondasi sudah banyak dikenal dan

Semua orang dapat membuatnya.

Pondasi Rakit/ Raft pondation (Pondasi Dangkal dan Sedang)

Gambar 3.32 Pondasi Batu Belah
Sumber : google.com/pondasi batu belah, 2017

 Merupakan jenis pondasi dangkal

(kurang dari 0,8 – 1 m).

 Material yang digunakan adalah

batu kali,beton,aanstamping.

 Digunakan untuk pondasi ringan

(low rise building).

 Penyaluran beban dari kolom ke

pondasi batu belah (menahan

gaya vertikal).
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Kelebihan                                                                 Kekurangan
- Kekuatan pondasi berada pada - Beban maksimal 4-5 lantai.

kualitas beton cor dan dimensi - Belum banyak pekerja yang bisa pakai.

tulangan besi. - Harga material dan jasa mahal.

- Dapat digunakan sebagai pondasi

core bangunan.

Pondasi Footplate

Kelebihan Kekurangan
- Kekuatan pondasi berada pada - Galian untuk pondasi pada tanah keras.

kualitas beton cor dan dimensi - Beban maksimal 3 lantai.

Gambar 3.33 Macam Pondasi Rakit
Sumber : prima-mangiri.blogspot.com, 2017

 Merupakan jenis pondasi dangkal

(kurang dari 0,8 – 1 m).

 Material yang digunakan adalah

cor beton dan tulangan.

 Digunakan untuk pondasi sedang

(semi rise building). 3-5 level

 Penyaluran beban dari tulangan ke

tukangan pondasi (menahan gaya

vertikal).

Gambar 3.34 Pondasi Footplate
Sumber : desain-bangunanrumah.com, 2017

 Merupakan jenis pondasi dangkal

(kurang dari 0,8 – 1 m).

 Material yang digunakan adalah cor

beton dan tulangan.

 Digunakan untuk pondasi sedang

(semi rise building). 3-5 level

 Penyaluran beban dari tulangan ke

tukangan pondasi (gaya vertikal).



111

tulangan besi. - Belum banyak pekerja yang bisa buat.

- Dapat diterapkan di lahan kontur.

- Harga lumayan ekonomis.

Retaining Wall

Kelebihan Kekurangan
- Kekuatan retaining wall dapat - Tidak digunakan menahan beban vertikal.

diatur dari ketebalan dindingnya. - Harga lumayan mahal dari segi jasa.

- Dapat diterapkan pada lahan kontur. - Perlu penanganan khusus untuk antisipasi.

- Sudah banyak pekerja yang bisa buat. - Galian harus pada level tanah keras.

UPPER STRUCTURE

Struktur Rangka

Gambar 3.35 Retaining Wall
Sumber : https://risa.com/news/how-to-model-a-

retaining-wall-in-risafoundation/, 2017

 Merupakan jenis perkuatan tanah

untuk menahan beban horisontal.

 Material utama bisa menggunakan

beton bertulang/ batu kali.

 Digunakan pada dinding penahan

tanah biasanya disebut talud.

 Pondasi ini sering digunakan pada

ruang bawah tanah/ basement.

Gambar 3.36 Struktur Rangka, Plat & Grid
Sumber : http://ronny.blog.upi.edu/sistem-

struktur-pada-bangunan-gedung-bertingkat/2017

 Merupakan jenis perkuatan struktur

ruang.

 Material utama yang digunakan berupa

cor beton dan tulangan/ baja IWF.

 Untuk menahan gaya lateral dengan

berupa kolom, balok, dan plat lantai.

 Dimensi kolom dan balok pada lantai

atas semakin kecil.
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Kelebihan Kekurangan
- Kekuatan struktur pondasi berada - Memerlukan tenaga ahli sipil untuk analisa.

pada kualitas cor beton dan tulangan. - Memiliki gaya lateral yang tinggi.

- Harga ekonomis dari segi biaya - Memerlukan lapisan khusus untuk tahan

Perawatan bangunan. perlindungan iklim ekstrem.

- Sudah banyak pekerja yang bisa buat.

- Kuat terhadap api tingkat tinggi.

Struktur Cangkang (Shell Structure)

Kelebihan Kekurangan
- Struktur tahan gempa. - Harga mahal karena semua terbuat dari bahan

- Kuat terhadap apik tingkat tinggi.             Cor beton dan tulangan.

- Bentuk/ estetika bangunan tidak - Pengerjaan lama.

terbatas. - Bahan harus homongen.

- Bentang maksimal 100 meter.

- Hemat kolom.

Gambar 3.37 Struktur Cangkang (Shell)
Sumber :

http://arsitekarsitektur.blogspot.co.id/2013/
04/struktur-shell.html , 2017

 Merupakan jenis perkuatan struktur

ruang.

 Material utama yang digunakan berupa

cor beton dan tulangan/ baja IWF.

 Untuk menahan gaya lateral dengan

berupa kolom, balok, dan plat lantai.

 Dimensi kolom dan balok pada lantai

atas semakin kecil.
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Struktur Rangka Ruang (Space Frame)

Kelebihan                                              Kekurangan

- Bentuk/ estetika bangunan tidak - Memerlukan tenaga ahli sipil untuk analisa.

terbatas. - Sedikit ahli yang bisa membuat space frame.

- Tahan gempa dan tahan api. - Harga mahal dari segi bahan dan jasa.

- Efisien untuk bangunan bentang lebar.

- Struktur lebih ringan dibanding struktur

cor beton.

Struktur Folded Plate

Gambar 3.38 Struktur Space Frame
Sumber :

http://vraymozeart.blogspot.co.id/2013/11/
struktur-rangka-ruang.html, 2017

 Merupakan jenis perkuatan struktur

ruang.

 Material utama yang digunakan berupa

cor beton dan tulangan/ baja IWF.

 Untuk menahan gaya lateral dengan

berupa kolom, balok, dan plat lantai.

 Dimensi kolom dan balok pada lantai

atas semakin kecil.
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Kelebihan Kekurangan
- Kekuatan struktur dapat diatur - Memerlukan tenaga ahli sipil untuk analisa.

dengan kualitas beton cor dan - Memerlukan lapisan khusus struktur.

dimensi tulangan besi. - Mahal dari segi bahan dan jasa.

- Harga perawatan bangunan lebih

murah.

- Memiliki estetika secara arsitektural.

- Tidak memerlukan balok penumpu.

Struktur Membrane

Gambar 3.39 Struktur Folded Plate
Sumber :

http://vraymozeart.blogspot.co.id/2013/11/struktur-
rangka-ruang.html, 2017

 Merupakan jenis perkuatan struktur

atap.

 Material utama yang digunakan berupa

cor beton dan tulangan.

 Untuk menahan gaya lateral.

 Membutuhkan kolom sebagai

pendukung struktur.

Gambar 3.40 Struktur Membrane
Sumber : google/ struktur membrane bangunan, 2017

 Merupakan jenis perkuatan

struktur atap.

 Material utama yang digunakan

berupa membran (ETFE/

PTFE).

 Untuk menahan gaya lateral.

 Membutuhkan kolom sebagai

pendukung struktur.
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Kelebihan Kekurangan

- Harga material relatif murah - Memerlukan tenaga ahli untuk

Dibanding harga struktur beton. Pemasangan.

- Memiliki estetika secara arsitektural. - Pengerjaan cukup lama.

- Hemat kolom. - Bahan harus homogen.

- Bentang maksimal 100 meter.

3.2.2. Studi Sistem Enclosure Bangunan

Sistem enclosure bangunan adalah suatu sistem pelingkup

pada bangunan. Pemilihan Sistem enclosure berdasarkan pada

rest area dikategorikan menjadi beberapa pelingkup yaitu :

a. Dinding

Merupakan salah satu bagian elemen bangunan yang

berfungsi sebagai sekat yang membentuk atau memisahkan

sebuah ruang satu dengan ruang lainnya. Studi enclosure

pada kawasan bangunan rest area untuk elemen dinding bisa

menggunakan beberapa jenis material yaitu :

 Dinding Batu Bata merupakan dinding yang terbuat dari

batu bata yang berasal dari tanah liat yang dicetak lalu

kemudain dibakar sampai mengeras kemudian setelah

matang batu tersebut menjadi berwarna merah

kemerahan. Pada umumnya batu bata merah mempunyai

Tabel 3.9 Analisis Sistem Struktur Bangunan
Sumber : Analisa Pribadi, 2017
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dimensi ukuran berkisar 22 x 10,5 x 4,8 cm atau 24 x 11,5

x 5,5 cm.

 Dinding Batako, batako sendiri terbuat dari bahan pasir ,

semen dan air lalu di cetak dan di press. Pada umumnya

batu batako mempunyai dimensi ukuran berkisar 10 x 20

x 40 cm

Gambar 3.41 Batu Bata Merah
Sumber :putri22agungjaya – WordPress.com, 2017

Gambar 3.42 Batako
Sumber :google.com/ batako, 2017
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 Bata Ringan (Hebel), terbuat dari bahan pasir, semen,

kapur, gypsum, air, dan alumunium pasta sebagai

bahan pengembang. Batu bata hebel mempunyai

ukuran sekitar 60 cm/ 20 cm/ 10cm.

 Cladding / Dinding lembaran yang merupakan suatu

elemen dinding eksterior yang dipasang diatas bahan

material lain yang berfungsi sebagai filterisasi efek

cuaca dan untuk keindahan nilai estetika bangunan.

Gambar 3.43 Hebel
Sumber :google.com/ hebel, 2017

Gambar 3.44 Aluminium Composite (ACP) / Cladding
Sumber : WordPress.com, 2017
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 Dinding Partisi merupakan dinding penyekat antar

ruang satu dengan ruang lainnya, terbuat dari bahan

non permanen seperti gypsumboard, grc, kalsiboard,

triplek, dan lain-lain. Untuk pemasangan partisi ini

menggunakan rangka hollow atau metal furring.

 Kusen merupakan bagian dari elemen dinding yang

berfungsi sebagai dasar peletakan daun pintu &

jendela untuk sirkulasi cahaya maupun sirkulasi

udara. Kusen pada umumnya terbuat dari kayu,

alumunium, UPVC, dan lain-lain.

Gambar 3.45 Dinding Partisi
Sumber : jadhomes.com, 2017

Gambar 3.46 Kusen Jendela
Sumber : aluminiumjaya.blogspot.com, 2017
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 Kaca pada bangunan di rest area ini nantinya

digunakan sebagai dinding transparan untuk sebuah

tenant/ retail dari restoran/ foodcourt dan lainnya.

Beberapa jenis kaca yang akan digunakan seperti

kaca tempered, kaca laminate, kaca sistem double

glass dan lain-lain.

b. Penutup Lantai

Material lantai yang digunakan untuk bangunan kawasan

rest area seperti restoran/ cafe/ tempat pijat kecuali ruang

reparasi kendaraan bermotor memerlukan penutup lantai

yang terkesan mewah supaya kesan yang ditampilkan dari

interior dari bangunan tersebut menjadi terlihat lebih bagus.

Gambar 3.47 UPVC Kaca
Sumber : http://4.bp.blogspot.com/-UQ2ddt6RAw8/UV-

7ktBq4kI/AAAAAAAAAeg/CfLul2Ja2Fg/s1600/kaca.png, 2017
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 Penutup Lantai merupakan suatu bahan penutup

lantai yang berfungsi sebagai pembentuk karakter

sebuah interior ruang. Ada 2 (dua) jenis penutup lantai

yaitu penutup lantai pada area basah dan pada area

kering. Ada beberapa jenis bahan penutup lantai yang

digunakan pada rest area ini yaitu sebagai berikut

1. Plester ekspos

2. Keramik

3. Karpet

4. Marmer

Gambar 3.48 Penutup Lantai
Sumber :google.com/image, 2017

1 2

3 4
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c. Plafond

Plafond merupakan suatu elemen konstruksi yang

berfungsi sebagai pembatas antara bagian atap atau dak

bangunan dengan ruang yang dibawahnya. Plafond biasanya

juga difungsikan sebagai elemen interior ruang. Terdapat

beberapa jenis plafond yang digunakan pada bangunan rest

area ini yaitu :

Gambar 3.49 Plafond Gypsum/Kalsiboard
Sumber :google.com/ plafond gypsum, 2017

Gambar 3.50 Plafond PVC
Sumber :google.com/ plafond PVC, 2017
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d. Penutup Atap

Merupakan material sebagai pelindung ruangan

terhadap suasana/ iklim/ cuaca diluar. Beberapa yang

diharuskan untuk pemilihan penutup atap yaitu penutup atap

tidak meneruskan panas, awet, dan tidak mudah bocor

setidaknya memerlukan perawatan yang rutin apabila terjadi

kerusakan. Contoh jenis penutup atap :

1. Genteng

2. Polikarbonat

3. Kain Membrane

4. Roof glass

Gambar 3.51 Jenis Penutup Atap
Sumber :google.com/ image, 2017

1 2

3 4
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3.2.3. Sistem Utilitas

Pemilihan sistem utilitas berdasarkan pada fungsi dan

kebutuhan bangunan rest area :

a. Sistem Jaringan Air Bersih

Sumber air bersih di Indonesia berasal dari air PDAM

kota yang didistribusikan melalui pipa jaringan air bersih dari

berbagai kota. Terdapat 2 (dua) jenis sistem penyaluran air

bersih pada bangunan yaitu :

 Up-Feed System

Sistem air bersih ini didistribusikan menuju ke ruang-

ruang melalui tekanan pompa listrik dari bawah. Alat

pompa mengambil air lalu mendistribusikan air bersih itu

dari bak bawah tandon (groundtank).

 Down-Feed System

Sistem air bersih ini memanfaatkan gaya gravitasi

dengan mengalirkan air bersih yang ditampung pada

Gambar 3.52 Sistem Up-Feed
Sumber :google.com/ up feed system, 2017



124

tandon diatas yang langsung menuju ke ruang-ruang

yang membutuhkan air bersih. Apabila air tandon atas

habis diperlukan juga pompa untuk mengisi tandon.

Fungsi Bangunan Unit Kebutuhan (liter)
Apartemen Orang 135 – 225

Bioskop / Teater Kursi 15
Hotel Orang 185 – 225

Kantor Orang 45 – 90
Restoran / Kafetaria Kursi 70

Rumah Sakit Tempat Tidur 280 – 470
Sekolah tanpa asrama Murid 45 – 90

Sekolah dengan asrama Murid 135 – 225

Untuk perhitungan kebutuhan air bersih pada rest area

adalah mengambil rata – rata kebutuhan (liter) air yaitu ±

60 liter untuk setiap orang/ kursi perharinya dan yang

akan di hitung kebutuhan air tiap jam nya yaitu 60liter/

Gambar 3.53 Sistem Down-Feed
Sumber :google.com/ down feed system, 2017

Tabel 3.10 Kebutuhan air berdasarkan satuan fungsi bangunan
Sumber : Jimmy S. dan Juwana, 2005
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hari ÷ 24 (jam) = 2,5 liter/jam . Hal ini dapat di lihat dari

fungsi tiap unit bangunan di rest area secara keseluruhan

dengan jumlah orang dan jumlah kursi sebesar ± 650

orang/kursi tiap jam nya di hitung dari jumlah kapasitas

tiap masing - masing ruang.

 Kebutuhan air bersih harian

Q = n x kebutuhan air per jam

Keterangan :

Q = Kebutuhan air bersih rata – rata per jam (liter/

jam)

n = Jumlah kursi pengunjung dalam per jam nya

Qtotal = Qjumlah pengunjung x air liter/ jam

Q = 650 x 2,5 liter/ jam

Q = 1.625 liter/ jam

Untuk per harinya 1.625 liter/jam x 24(jam) =

39.000 liter/ hari

Diasumsikan juga kebutuhan air tambahan

sebesar 20% untuk mengatasi kekurangan air

dengan perhitungan sebagai berikut :

Qd = (100% + 20%) x Q

Qd = (100% + 20%) x 39.000 liter/ hari

Qd = 120% x 39.000 liter/ hari

Qd = 46.800 liter/ hari
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Qd = 46,8 m³/ hari

 Hidran halaman membutuhkan pasokan air

minimal 2400 liter/ meter dengan waktu 45 menit

untuk mengalirkan maka perhitungannya :

V = 2400 l/m X 45 = 108.000 l/m

 Hidran halaman membutuhkan pasokan air

minimal 400 liter/ meter dengan waktu 30 menit

untuk mengalirkan maka perhitungannya :

V = 400 l/m X 30 = 12.000 l/m

b. Sistem Pengolahan Limbah

Sistem penyaluran limbah dibagi menjadi dua jenis

yaitu :

 One pipe system

Pada sistem ini, jaringan air kotor (air sabun, air kimia,

air tinja dan lain-lain) dialirkan pada sebuah pipa dengan

ujung yang selalu terbuka (vent stack).

 Two pipe system

Pada sistem ini, jaringan air kotor (air sabun, air kimia,

air tinja dan lain-lain) dialirkan dengan pipa yang berbeda

berdasarkan jenis air kotornya. Jenis black water dibuang

melalui soil pipe dan selain balck water/ disebut grey

water dibuang melalui water pipe.
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Limbah olahan didistribusikan dengan cara beda

tergantung jenis air limbahnya, seperti :

 Jaringan Limbah Padat (Black Water)

Limbah padat ini berupa limbah bangunan dari

kotoran manusia. Limbah padat akan terurai

apabila menggunakan bio septictank, kemudian di

filter lagi, Limbah ini dapat digunakan untuk media

penyuburan tanaman.

 Jaringan Limbah Cair (Grey Water)

Limbah ini berasal bukan dari limbah air padat/

limbah dari kotoran manusia, melainkan limbah ini

berasal dari air kotor dari kegiatan seperti

Bagan 3.12 Pola Jaringan Distribusi Limbah Padat
Sumber : Analisa Pribadi, 2017
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mandi,mencuci dalam kebutuhan sehari-hari.

Limbah ini nantinya akan dialirkan ke bak

pengumpul kemudian diolah pada bio filter dan

setelah di filter nantinya air dapat digunakan

kembali atau dibuang langsung menuju ke saluran

kota.

 Jaringan Air Hujan

Air hujan ini dapat digunakan sebagai air penyiram

tanaman atau sebagai flush toilet. Air hujan

didapat dari air yang jatuh ke atap langsung

menuju ke aliran talang lalu terkumpul ke dalam

ground tank.

Bagan 3.13 Pola Jaringan Distribusi Limbah Cair
Sumber : Analisa Pribadi, 2017
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c. Sistem Listrik

Sistem penyaluran jaringan listrik ini terdapat dari

beberapa sumber yaitu yang utama dari PLN , lalu Genset

dan Solar Panel. Untuk pendistribusiannya yaitu sebagai

berikut : Daya listrik dari PLN melalui jaringan kabel

kemudian dialirkan melalui trafo listrik pada setiap bangunan,

Setelah itu dari Trafo dialirkanke LVMDP, selain dari trafo,

LVMDP juga bisa dialirkan listrik dari genset atau solar panel.

Kemudian dari LVMDP menuju ke sub panel diantaranya

yaitu SDP listrik pada tiap ruang yang membutuhkan arus

listrik. Berikut contoh pola bagan/ skema jaringan listrik :

Bagan 3.14 Pola Jaringan Distribusi Air Hujan
Sumber : Analisa Pribadi, 2017



130

Berikut ini adalah contoh dari bagaimana cara

menghitung kebutuhan jaringan listrik dari ruang :

Ptotal = (daya x t x n2) x jumlah lantai

Daya : standar pemakaian daya per 1 jam

T : waktu

n2 : Jumlah hari dalam 1 bulan (hari)

Pencahayaan ruang kantor dan pengelola (rest area)

Ptotal = (daya x t x n2) x luasan

= (0,03 kwh x 10 jam x 30 hari) x 95,888 m²

= 862,992 kwh/ bulan

Pencahayaan ruang kantor dan pengelola (SPBU)

Ptotal = (daya x t x n2) x luasan

= (0,03 kwh x 10 jam x 30 hari) x 61,698 m²

= 555,282 kwh/ bulan

Bagan 3.15 Pola Jaringan Distribusi Listrik
Sumber : Analisa Pribadi, 2017
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d. Sistem Penghawaan

 Penghawaan Alami

Proses penghawaan yang diperoleh dari udara luar

yang masuk ke dalam sebuah bangunan/ruangan

sehingga terjadi pertukaran udara/ sirkulasi udara, hal ini

biasa sering disebut yaitu sebuah sistem pertukaran

silang udara (cross ventilation). Penempatan

penghawaan alami pada bangunan dapat diaplikasikan

dengan cara sebagai berikut :

- Mengatur orientasi bukaan

Pergerakan arah udara menjadi pertimbangan

dalam menentukan orientasi bukaan bangunan

sehingga angin yang berhembus dapat masuk ke

pintu ataupun jendela bangunan.

Gambar 3.54 Cross Ventilation
Sumber :google.com/ cross ventilation, 2017
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- Membuat lubang angin/ rooster

Lubang angin dibuat dengan tujuan utama yaitu

supaya angin bisa masuk kedalam sebuah bangunan/

ruangan. Biasanya lubang angin ini digunakan

terhadap ruang yang membutuhkan sirkulasi udara

yang lebih karena fungsi lubang angin ini agar angin

bisa masuk secara terus menerus.

 Penghawaan Buatan

Penghawaan terhadap bangunan/ ruangan sagat

penting dalam menciptakan kenyamanan thermal. Saat

penghawaan alami susah untuk didapat dan tidak

mendukung kenyamanan thermal, maka penghawaan

buatan ini membantu pengguna untuk mencapai

kenyamanan yang dibutuhkan. Penghawaan buatan ini

dibuat menggunakan alat yang memerlukan energi listrik

sebagai sumber daya utamanya. Berikut adalah

Gambar 3.55 Rooster
Sumber :google.com/ lubang angin/rooster, 2017
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beberapa contoh jenis alat penghawaan buatan yang

dapat digunakan yaitu :

- AC (Air Conditioner)

Penghawaan buatan yang berfungsi untuk

memberikan suhu udara yang dingin pada ruangan.

Terdapat 2 (dua) sistem AC yaitu:

 Direct Cooling

Direct Cooling adalah sebuah sistem

penghawaan buatan dengan memberikan suatu

suhu dingin pada ruangan. Penghawaan ini

didapat langsung pada alat pendingin ruangan

tanpa melalui ducting (saluran udara). AC yang

biasa digunakan adalah AC Window (1/2pk – 2pk),

AC Split (1/2pk – 3pk), dan AC Package unit ( s/d

10pk).

Gambar 3.56 Jenis AC Direct Cooling
Sumber : http://www.serviceacdumai.net/wp-

content/uploads/2015/09/ac.jpg, 2017
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 Indirect Cooling

Indirect Cooling adalah sistem penghawaan

buatan dengan memberikan suatu suhu dingin

pada ruangan. Tetapi sistem ini melalui berbagai

proses dengan media pada chilled water, hasil dari

chilled water disalurkan menuju AHU (Air Handling

Unit) melalui pipa ducting. Sistem ini disebut

dengan sistem central (terpusat).

- Exhaust Fan/ Kipas Angin (Fan)

Penghawaan buatan dengan menghirup udara

dari dalam ruang menuju ke ruang luar ini adalah

sistem dari exhaust fan. Sistem exhaust digunakan

pada ruang yang menghasilkan limbah udara seperti

udara dari kompor dapur, kamar mandi, raung pabrik,

dan lain-lain.

Gambar 3.57 AC Central System
Sumber : https://cvastro.com/wp-

content/uploads/2010/09/vrv-daikin.gif, 2017
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Sedangkan kipas angin (fan) ini adalah alat

penghawaan buatan yang gunanya memberikan

sebuah bantuan udara tetapi tidak menghasilkan

udara dingin melainkan udara hembusan seperti

udara yang bisa diatur kecepatan anginnya untuk

menyejukkan sebuah ruang yang panas.

e. Studi Sistem Pemadam Kebakaran

Pada rest area yang perlu di waspadai adalah akibat dari

kebocoran gas atau arus pendek listrik yang ada pada tiap

bangunan yang memakai gas elpiji untuk masak pada

Gambar 3.58 Exhaust Fan
Sumber : http://id-live-03.slatic.net/p/2/maspion-mv-

250-nex-exhaust-fan-10-7631-03576-1.jpg, 2017

Gambar 3.59 Kipas Angin
Sumber :google.com/ kipas angin, 2017
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restoran/ foodcourt/ kafe atau lainnya. Untuk menanggulangi

terhadap bahaya kebakaran seperti :

- Penanggulangan secara pasif

Penanggulangan ini untuk bahaya kebakaran yang

akan terjadi secara otomatis dengan material atau alat

pemadam kebakaran tahan api dan tanpa ada

manusia yang mengendalikan. Contoh pemadam

kebakaran seperti :

 Sprinkler & smoke detector

Kinerja dari smoke detector adalah mendekteksi

keberadaan asap yang menjadi sasaran utama

terjadi munculnya api pada ruangan. Sedangkan

kinerja sprinkler adalah sebagai pemancar air yang

terletak diatas bersama terpasangnya plafond

sebagai pemadam kebakaran dalam ruangan.

Kedua alat ini merupakan satu perangkat yang

kinerjanya secara otomatis saling bekerja sama.

Ketika asap muncul secara vertikal dengan

kapasitas asap yang banyak otomatis smoke

detector menyala dan memberikan perintah ke

sprinkler untuk menyalakan pemancar air tersebut.
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- Penanggulangan aktif

Penanggulangan ini juga digunakan untuk

membantu pemadaman kebakaran yang terjadi pada

bangunan/ ruangan. Alat penanggulangan aktif

biasanya tiap bangunan sudah ada. Apabila sewaktu-

waktu terjadi kebakaran alat ini dapat digunakan tetapi

membutuhkan tenaga manusia untuk menyalakan

atau menggunakan alat tersebut. Beberapa contoh

alat pemadam kebakaran secara aktif yaitu :

 APAR ( Alat Pemadam Api Ringan)

Merupakan alat pemadam kebakaran yang berisi

gas NO2 (Nitrogen) sebagai gas yang anti

terhadap api. APAR ini dikemas dalam bentuk

tabung vakum dengan warna merah dan biasa

Gambar 3.60 Smoke detector & Sprinkler
Sumber : google.com/ smoke detector dan

sprinkler, 2017
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diletakkan di dekat ruang servis atau ruangan yang

berpotensi terjadi sebuah kebakaran.

 Hydrant

Koneksi diatas tanah yang menyediakan akses

ke pasokan air untuk tujuan pertempuran

pemadam kebakaran. Pasokan air dapat

bertekanan, seperti dalam kasus hydrant

tersambung ke listrik air dikuburkan di jalan, atau

di depan bangunan di sekitar lingkungan yang

dekat dengan tangki air tersebut.

Gambar 3.62 Hydrant
Sumber : http://www.alatpemadamkebakaran.co/wp-

content/uploads/2014/04/hydrant-equipment.jpg, 2017

Gambar 3.61 APAR
Sumber : http://2.bp.blogspot.com/-

sv3_Rs71P5g/Uay1alViO2I/AAAAAAAAAdI/kFaWdE7
4ElI/s1600/AlatPemadamApi02.gif, 2017
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f. Studi Sistem Keamanan Bangunan

Sistem keamanan pada bangunan terdiri dari 2 (dua) sistem

yaitu :

- Sistem keamanan aktif

Keamanan ini aktif karena ada seorang yang

menjaga pada sebuah kawasan rest area yang

bertugas memantau aktivitas lapangan, menjaga

keamanan kawasan secara langsung di dalam

ruangan/ luar bangunan dengan jasa seorang satpam.

- Sistem keamanan pasif

Keamanan pasif ini dilakukan dengan

menggunakan sebuah teknologi merekam jejak

aktivitas sehari-hari berupa kamera tersembunyi agar

orang tidak mengetahui dimana letak kameranya yang

bernama CCTV. CCTV dapat dipasang pada dalam/

luar ruangan. Tetapi CCTV juga perlu dikendalikan

oleh seorang penjaga agar dapat dikendalikan

keamanan yang lebih baik menyala secara 24 jam.

Gambar 3.63 CCTV
Sumber : http://www.cctv-camera.com.sg/images/services-

we-provide-cctv-camera.jpg, 2017
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g. Studi Sistem Penangkal Petir

Ada 3 (tiga) jenis penangkal petir yaitu (solusipetir.com) :

- Penangkal petir konvensional/ Faraday/ Franklin

Kedua ilmuwan tersebut Faraday dan Franklin

menjelaskan sistem yang hampir sama, yaitu arus

listrik yang menghubungkan antara bagian atas

bangunan dan grounding, sedangkan sistem

prlindungan yang dihasilkan ujung penerima/ splitzer

adalah sama pada rentang 30 – 40 derajat.

Perbedaan sistem yang dikembangkan Faraday

bahwa kabel penghantar berada pada sisi luar

bangunan dengan pertimbangan bahwa kabel

penghantar juga berfungsi sebagai material penerima

sambaran sangkar elektris atau biasa disebut dengan

sangkar faraday.

- Penangkal petir elektrostatis

Prinsip kerja penangkal petir elektrostatis

mengadopsi sebagian sistem penangkal petir radio

aktif, yaitu menambah muatan pada ujung finial/

splitzer agar petir selalu memilih ujung ini untuk

disambar. Perbedaan dengan sistem radio aktif

adalah jumlah energi yang dipakai. Untuk penangkal

petir radio aktif yang dihasilkan dari proses hamburan
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zat berradiasi sedangkan penangkal petir elektrostatis

dihasilkan dari listrik awan yang menginduksi

permukaan bumi.

- Penangkal petir radio aktif

Penelitian terus berkembang akan sebab

terjadinya petir, dan semua ilmuwan sepakat bahwa

terjadinya petir karena ada muatan listrik di awan

berasal dari proses ionisasi, maka untuk

menggagalkan proses ionisasi perlu dilakukan

dengan cara menggunakan zat berradiasi seperti

Radiun 226 dan Ameresium 241 karena kedua bahan

tersebut dapat menghamburkan ion radiasi tersebut

akan menambah muatan pada ujung finial/ spiltzer,

bila mana awan yang bremuatan besar tidak mampu

dinetralkan zat radiasi kemudia menyambar makan

akan cenderung mengenai penangkal petir ini.

h. Studi Sistem Pengolahan Sampah

Dalam sistem pengolah sampah kawasan bangunan

rest area ini tidak memerlukan sebuah shaft seperti halnya

bangunan tinggi yang memerlukan sebuah shaft khusus

yaitu shaft sampah. Tetapi untuk bangunan yang tidak tinggi

hanya memerlukan sebuah tong sampah yang tersebar pada

area kawasan bangunan tersebut, tong sampah perlu
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dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tong sampah organik dan

anorganik agar dengan mudah dalam mengolah sampah

yang nantinya akan di buang ke TPS / di daur ulang.

Atau dengan membuat lubang biopori guna lubang ini

adalah untuk menyimpan sampah kedalam  lubang tanah

agar sampah membusuk dan menjadi sebuah media tanam

pada lingkungan sekitar.

Perhitungan :

Tiap hari dengan asumsi 1 orang 3ons (0,03 kg) maka jumlah

pengunjung 1.500 x 0,03 kg = 45 kg.

Gambar 3.64 Tong Sampah
Sumber :

https://riauheadline.com/photo/dir052015/riauheadline_Pe
mkab-Meranti-Distribusikan-80-Tong-Sampah-Organik-

dan-Non-Organik.jpg, 2017

Gambar 3.65 Biopori
Sumber : http://2.bp.blogspot.com/-

timk3FLVCUE/TubJpJn4YII/AAAAAAAAAF0/n8AX-
SQW69Y/s1600/securedownload.gif, 2017
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i. Studi Sistem Sirkulasi Vertikal

Sistem sirkulasi vertikal pada bangunan rest area ini

yang hanya di butuhkan hanya 2 yaitu ramp dan tangga,

karena bangunan pada kawasan rest area tidak memiliki

bangunan yang tinggi hingga 4 lantai bahkan selebihnya.

Sistem sirkulasi vertikal yang digunakan yaitu :

- Tangga

Tangga merupakan sistem sirkulasi vertikal yang tidak

memerlukan energi listrik dan penggunaannya ramah

lingkungan. Tangga hanya berbentuk trap-trap

dengan optrade (tinggi anak tangga) dan aantrade (

lebar anak tangga).

- Ramp

Ramp biasa digunakan sebagai sirkulasi pengunjung

yang menggunakan kursi roda (difable). Selain itu,

ramp juga digunakan untuk mengangkat barang dari

bawah ke atas dengan menggunakan alat/ hanya di

tarik. Untuk ketentuan standar kemiringan ramp untuk

manusia yaitu tidak melebihi 1 : 12.

j. Studi Sistem Pencahayaan

Sistem pencahayaan pada bangunan terdiri dari 2 (dua)

yaitu :

 Pencahayaan Alami
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Pencahayaan alami yang diterapkan di dalam tiap

bangunan di kawasan rest area ini buka berasal dari

pancaran matahari secara langsung melainkan

pancaran terang langit. Tujuan utama pemanfaatan

cahaya alami adalah penghematan energi listrik pada

penerangan ruang atau lampu sebagai pencahayaan

buatan. Adapun beberapa cara memasukan cahaya ke

dalam ruang yaitu :

- Pencahayaan Bukaan Dinding

Pencahayaan ini dimanfaatkan dari dinding

transparan pada tiap-tiap bangunan di kawasan rest

area. Karena kebanyakan fasilitas ruang disediakan

oleh rest area adalah fasilitas umum untuk publik,

apalagi kebanyakan adalah restoran yang kebanyakan

banyak memberikan nuansa ruang transparan supaya

orang yang datang akan tertarik untuk berkunjung.

- Pencahayaan Skylight

Pencahayaan ini dimanfaatkan dari atap

bangunan atau koridor yang ingin memberikan

nuansa alami pada desain perancangannya. Hal ini

bisa juga menerangi ruang dalam secara langsung

dengan berbagai macam bentuk material transparan
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seperti glassblock, polycarbonate, zinc, tempered

glass, dan lain-lain.

 Pencahayaan Buatan

Pencahayaan buatan biasa digunakan apabila

ruangan tersebut susah mendapat terang langit secara

langsung dikarenakan mungkin desain perancangannya

memberi kesan rindang/ teduh jadi area tersebut kurang

terang, maka solusinya adalah memberikan pencahayaan

buatan. Kemudian ruangan akan gelap dengan sendiri

apabila sudah mulai malam, dan suasananya akan menjadi

lebih gelap. Dengan itu ada pengaturan cahaya buatan

untuk kebutuhan intensitas cahaya secara standar :

Fungsi Bangunan Kuat Penerangan
(lux)

Intensitas Daya
(Watt/ m²)

Kantor 250 - 350 15 – 30
Hunian 100 – 250 10 – 20
Hotel 150 – 300 15 – 30

Restoran, toko, pameran 200 – 500 20 – 30
Rumah sakit 150 – 350 15 – 30

Bioskop, planetarium 150 15
Ruang komputer, pusat

perbelanjaan 500 30 – 50

Basement, hall, koridor,
tangga, gudang, toilet 150 - 350 5 – 10

Beberapa jenis lampu yang dapat digunakan pada

ruang yang membutuhkan cahaya yaitu :

- Lampu TL (Tubular Lamp)/ Fluorescent Lamp

Tabel 3.11 Klasifikasi Kuat penerangan berdasarkan Fungsi
Sumber : Jimmy S.,Juwana. 2005
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- Lampu SL (Soft Light Lamp)/ Essential Lamp

- Lampu Halogen

- Lampu LED

Gambar 3.66 Lampu TL
Sumber: id.aliexpress.com, diakses 2017

Gambar 3.67 Lampu SL
Sumber: http://2.bp.blogspot.com/-

zooL33Au920/UIA5w0FlGXI/AAAAAAAAAK8/
p71rehQNZmU/s1600/lampuTL.jpg,diakses

2017

Gambar 3.68 Lampu halogen
Sumber:google.com/ lampu halogen, diakses 2017

Gambar 3.69 Lampu LED
Sumber:google.com/ lampu led, diakses 2017
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k. Studi Sistem Pemanfaatan Teknologi

 Secondary Skin

Merupakan suatu lapisan yang diletakkan pada

kulit luar bangunan. Fungsi dari lapisan ini sebagai

penghalang cahaya sinar matahari langsung yang

masuk dan sebagai estetika citra arsitektural pada

bangunan. Bentuk dari lapisan kulit luar bangunan ini

bisa beraneka macam, sehingga dari bentuk tersebut

tidak seluruh muka bangunan tertutup, tetapi terdapat

celah agar udara/ angin masih bisa bersirkulasi dan

masuk ke dalam ruangan tersebut.

Bahan yang dapat digunakan dari lapisan

hiasan kulit bangunan yaitu ACP (Aluminium

Composite), Rangka baja/ hollow, permainan anyaman

bambu, dan lain sebagainya.

Gambar 3.70 ACP Bangunan
Sumber:google.com/ bangunan ACP, diakses 2017
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 Pemanfaatan Solar Panel

Merupakan suatu teknologi pada bangunan yang

memanfaatkan energi cahaya matahari untuk

dikonversi menjadi energi listrik. Sistem solar panel ini

merupakan teknologi ramah lingkungan dan

terbarukan sehingga tidak memberikan dampak

negatif bagi lingkungan sekitarnya.

Gambar 3.71 Sistem Solar Panel
Sumber : google.com/ sistem solar panel, diakses 2017
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l. Studi Sistem Pompa Bensin pada SPBU

Mesin pompa BBM (Bahan Bakar Mesin) adalah

wadah penyaluran cairan BBM yang berada di tangki

pendam. Ketika operator mulai menekan tombol nominal

angka/ harga pembelian BBM, selenoid valve menerima

perintah permintaan melalui tombol harga, kemudian tuas

dudukan nozzle naik ke atas sedang tongkat dan plat

penghubung melepaskan pegas on/ off di dalam mesin

pompa, cara kerjanya mirip pedal alat musik drum. Cairan

BBM masuk melewati saringan kasar dan halus pompa lalu

naik melalui pipa di dalam menuju gelas pompa dan turun ke

selang kemudian cairan dikeluarkan melalui nozzle.

Gambar 3.72 Mesin Pompa Bensin Keseluruhan
Sumber : google/mesinpompabensin, diakses 2017
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Yang ditandai dengan angka 1 (satu), inilah mesin

yang menghisap cairan BBM dari tangki pendam. Di bawah

Gambar 3.73 Mesin Pompa Bensin
Sumber : google/mesinpompabensin, diakses 2017

Gambar 3.74 Nozzle
Sumber : google.com/nozzle bensin, diakses 2017
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mesin ada pipa spiral yang dihubungkan dengan pipa dari

tangki pendam. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa

saat operator mengangkat nozzle, roda mesin akan berputar

(bunyi) yang dibantu oleh dinamo pompa.

Kemudian cairan bbm naik ke selenoid valve (nomor 4)

untuk menerima perintah pembelian. Lalu masuk melewati

flowmeter (nomor 3). Setelah itu, cairan BBM naik ke gelas

pemantau cairan lalu turun ke selang dan dikeluarkan

melalui moncong nozzle. Saat handle nozzle dipencet, maka

tongkat totalisator yang berada di atas flowmeter bergerak

bersamaan dengan angka nominal harga, totalisator

penghitung penjualan sesuai kecepatan cairan yang keluar

di nozzle. (Sumber : Scribd.com oleh ynaniek)

3.3. Analisa Pendekatan Kawasan

3.3.1. Analisis Konteks Lingkungan

a. Analisa Pemilihan Lokasi

Pemilihan lokasi proyek yang akan digunakan untuk

perancangan rest area tol Semarang - Solo ini berada di

Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa

Tengah, Indonesia. Secara geografis, Kabupaten Semarang

terletak pada posisi 110º14’54,75” - 110º 39’ 3” Bujur Timur dan

7º3’57” - 7º30’0” Lintang Selatan. Luas keseluruhan wilayah

Kabupaten Semarang adalah 95.020,674 Ha atau sekitar 2,92%



152

dari luas Provinsi Jawa Tengah. (Data Strategis Kabupaten

Semarang 2014).

Kabupaten Semarang adalah sebuah Kabupaten di

Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Kota Ungaran.

Kabupaten ini berbatasan (id.wikipedia.org/ Kabupaten

Semarang) :

 Arah Utara : Kota Semarang.

 Arah Timur : Kabupaten Demak, Kabupaten

Grobogan   dan Kabupaten Boyolali.

 Arah Selatan : Kabupaten Boyolali

 Arah Barat : Kabupaten Magelang, kabupaten

Temanggung, dan Kabupaten Kendal.

Penetapan kawasan strategis Pasal 39 nomor 5 tahun 2011

KSK bidang pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud

pada ayat (4)  huruf a meliputi :

a. Kawasan Industri di Kecamatan Pringapus, Kecamatan

Bawen, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Susukan, dan

Kecamatan Kaliwungu;

b. Kawasan perkotaan strategis pada kawasan perkotaan

Ungaran, Ambarawa, Suruh, dan Tengaran;

c. Kawasan cepat berkembang di sekitar jalan tol Semarang –

Solo dan di sekitar jalan Ungaran – Bawen;
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d. Kawasan pusat pengembangan pariwisata pada kawasan

pariwisata Bandungan dan kawasan pariwisata Kopeng.

Rencana jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

nomor 5 tahun 2011 meliputi ruas :

a. Jalan Tol Semarang – Bawen;

b. Jalan Tol Bawen – Surakarta; dan

c. Jalan Tol Bawen – Yogyakarta.

b. Analisa Pemilihan Tapak

 Studi Luas Tapak

- Kebijakan Tapak

Gambar 3.76 Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Semarang
Sumber : Data Strategis Kabupaten Semarang, diakses 2017
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Peraturan dalam perencanaan dan perancangan

Tempat Istirahat (TI) dan Pelayanan Umum yaitu

masuk dalam perdagangan dan jasa pelayanan ini

mengacu kepada Pedoman Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten dan 3 PERDA luar Kabupaten

Semarang yaitu :

1. Kabupaten Pasuruan yang berisi 3 syarat pada

bangunan untuk perdagangan dan jasa yaitu GSB

= 10-20 meter, KDB = 50% - 100%, KLB = 1,8, TLB

= 1-4 lantai dan RTH 40% (minimum 10%).

2. Kabupaten Sleman yang berisi 3 syarat pada

bangunan untuk perdagangan dan jasa yaitu GSB

= 10-20 meter, KDB = 20% - 80%, KLB = 2, TLB =

1-4 lantai dan RTH 30% - 40% (minimum 10%).

3. Kabupaten Serang yang berisi 3 syarat pada

bangunan untuk perdagangan dan jasa yaitu GSB

= 10-20 meter, KDB = 50%- 100%, KLB = 2, TLB

= 1-4 lantai dan RTH 40% (minimum 10%).

Jadi  dari ketiga PERDA masing-masing

kabupaten memiliki peraturan yang hampir sama

untuk perdagangan dan jasa adalah GSB = 10-20

meter, KDB = 60% , KLB = 1,8 – 2, TLB = 1- 3 lantai

dan RTH 40%.
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- Luas Lahan

= Luas Bangunan ÷ KLB + Luas Area Parkir

= (6.561 m² ÷ 2) + 8.044 m²

= 3.280,5 m² + 8.044 m²

= 11.324,5 m²

- Luas Lantai Dasar

= KDB x Luas Lahan

= 60% x 11.324,5 m²

= 6.794,7 m²

- Luas Ruang Terbuka

= Luas Lahan – Luas Lantai Dasar

= 11.324,5 m² - 6.794,7 m²

= 4.529,8 m²

- Luas Ruang Terbuka Hijau (40%)

= x Luas Lahan

= 7.549,67 m²

- Luas Kebutuhan Lahan

= Luas Lantai dasar + Ruang Terbuka + RTH

= 6.794,7 m² + 4.529,8 + 7.549,67 m²

= 18.874,17 m²



156

c. Alternatif Tapak

Rest area dapat di tempatkan sesuai keterangan dari jarak

titik lelah/ titik yang sudah ditentukan oleh pihak pengelola

jalan tol Semarang - Solo. Dalam hal ini pengelola jalan tol

Semarang – Solo yaitu PT. Trans Marga Jawa Tengah.

Penulis sudah memberikan sebuah keterangan titik lelah dari

sumber pihak pengelola jalan tol tersebut.

Gambar diatas adalah peta sumber titik lelah yang

sudah ditentukan oleh pihak pengelola jalan tol Semarang –

Solo. Menurut informasi yang di berikan oleh staff TMJ yaitu

hanya 3 titik yang diketahui oleh pihak penulis yaitu titik Km

22+200 rest area yang sudah terbangun dengan tipe A (Tol

Gambar 3.77 Rencana Pembangunan Tempat Istirahat dan Pelayanan
sesuai DED

Sumber : Staff Trans Marga Jawa Tengah, 2017
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Semarang – Ungaran) , titik km 32+600 ini merupakan titik

opsi untuk rest area dengan jenis tipe A ( Semarang – Bawen

) dari pengelola TMJ, titik km  36+700 ini opsi untuk rest area

dengan jenis tipe B (Bawen – Salatiga) jalan tol ini masih

dalam tahap konstruksi tetapi penulis dapat mensurvey dari

lokasi tapak tersebut, dan titik opsi terakhir berada pada km

49+300 dengan jenis tipe A (Bawen – Salatiga) jalan tol yang

ini masih dalam tahap pembebasan lahan jadi penulis tidak

dapat mensurvey tapak tersebut.

 Alternatif Tapak A (Luas ± 2 Ha)

Lokasi : Jalan Tol sudah terbangun di Semarang –

Bawen km 32+600 ( rencana rest area Tipe A)

Gambar 3.78 Peta Udara dan CAD Tapak A
Sumber : Google earth pro, diakses Januari 2017
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ASPEK KEKUATAN ALAMI

Iklim Beriklim tropis lembab dengan suhu rata-rata berkisar antara 25ºC -
34ºC

Topografi
Sebagian besar tanah keras berjenis Aluvial Hidromorf Grumosol

dengan tekstur tanah Lempung berdebu, Lempung liat berpasir, Liat
dengan kemiringan 0 - 25%

Vegetasi
Tanah yang subur baik untuk di tanami tanaman tahunan maupun

tanaman hias dan lain-lain dan banyak terdapat tanaman
hortikultura

Potensi Sumber Air Sumber air bersih berasal dari PDAM yaitu Ungaran dan sekitarnya

Arah Angin Arah dominan dari Tenggara ke Barat Laut

Keadaan Lingkungan
Tapak berada di sepanjang jalan bebas hambatan (jalan tol)
Semarang-Bawen, terdapat permukiman warga yaitu di Desa

Lemahireng, Bawen.
ASPEK KEKUATAN BUATAN

Peraturan Pemerintah

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 14 tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW) Kabupaten

Semarang tahun 2011-2013 dan Pedoman Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) wilayah Kabupaten.

Regulasi KDB : 50% - 100%, KLB : 2, GSB Jalan Tol : 10-20 meter, RTH :
40%, Tinggi Maks : 1-4 Lantai

Fungsi dan Hirarki - Pusat perkantoran, perdagangan dan jasa.
- Pusat pelayanan umum di jalan tol

FASILITAS ALAMI

View
View from site : yang terlihat adalah jalan tol Semarang – Bawen
View to site : yang terlihat adalah beberapa permukiman warga

setempat dan lahan kosong
Topografi Relatif cukup datar dengan kemiringan lahan  0 – 25%

Air Curah hujan 2000 – 2500 mm, kondisi drainase baik

FASILITAS BUATAN

Jaringan Kota/ Kawasan

- Berada di jalan tol Semarang – Bawen dapat akses ke arah luar
kota lewat arus tol.

- Terdapat jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan drainase dan
sampah baik.

Citra Arsitektural Terdapat permukiman warga sekitar dengan langgam arsitektur
modern Indonesia utama arsitektur jawa.

Tabel 3.12 Analisis Kekuatan dan Fasilitas Eksisting Tapak A
Sumber : Analisis Pribadi, 2017
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Kelebihan Alternatif Tapak A :

- Lokasi berada di jalan tol Semarang – Bawen yang

merupakan jalan antar kota/ provinsi yang

mempermudah jarak tempuh yang jauh/ dekat untuk

mempersingkat waktu dari satu tempat ke tempat lain.

- Terletak di daerah komersial, karena terletak di jalan

tol yaitu pusat jalan keramaian alat transportasi darat.

- Terdapat banyak vegetasi pada lingkungan tapak.

- Memiliki tanah yang relatif datar dan kestabilan tanah

yang baik.

- Sudah terdapat jaringan utilitas yang lengkap.

- Terdapat jalan lingkungan pada tapak

- Bebas banjir.

Kekurangan Alternatif Tapak A :

- Cukup jauh dari pusat kota

- Banyak terdapat lahan kosong hanya terdapat sedikit

permukiman warga di lingkungan sekitar tapak.

- Dekat dengan permukiman warga menengah

kebawah.
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 Alternatif Tapak B (Luas ± 2 Ha)

Lokasi : Jalan Tol tahap konstruksi di Bawen – Salatiga

km 36+700 (rencana rest area Tipe B atau Tipe A)

ASPEK KEKUATAN ALAMI

Iklim Beriklim tropis lembab dengan suhu rata-rata berkisar antara 25ºC -
34ºC

Topografi
Sebagian besar tanah keras berjenis Aluvial Hidromorf Grumosol

dengan tekstur tanah Lempung berdebu, Lempung liat berpasir, Liat
dengan kemiringan 0 - 25%

Vegetasi
Tanah yang subur baik untuk di tanami tanaman tahunan maupun

tanaman hias dan lain-lain dan banyak terdapat tanaman
hortikultura

Potensi Sumber Air Sumber air bersih berasal dari PDAM

Arah Angin Arah dominan dari Tenggara ke Barat Laut

Keadaan Lingkungan
Tapak berada di sepanjang jalan bebas hambatan (jalan tol) Bawen
- Salatiga, terdapat permukiman warga yaitu di Desa Tembelangan,

Kecamatan Sukoharjo.
ASPEK KEKUATAN BUATAN

Peraturan Pemerintah

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 14 tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW) Kabupaten

Semarang tahun 2011-2013 dan Pedoman Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) wilayah Kabupaten.

Regulasi KDB : 50% - 100%, KLB : 2, GSB  Jalan Tol : 10-20 meter, RTH :
40%, Tinggi Maks : 1-4 Lantai

Fungsi dan Hirarki - Pusat perkantoran, perdagangan dan jasa.
- Pusat pelayanan umum di jalan tol

Gambar 3.79 Peta (CAD) Udara Tapak B
Sumber : Dokumen Pribadi, 2017
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FASILITAS ALAMI

View
View from site : yang terlihat adalah jalan tol Bawen - Salatiga
View to site : yang terlihat adalah beberapa permukiman warga

setempat dan lahan kosong
Topografi Relatif cukup datar dengan kemiringan lahan  0 – 10%

Air Curah hujan 2000 – 2500 mm, kondisi drainase baik

FASILITAS BUATAN

Jaringan Kota/ Kawasan

- Berada di jalan tol Bawen - Salatiga dapat akses ke arah luar kota
lewat arus tol.

- Terdapat jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan drainase dan
sampah baik.

Citra Arsitektural Masih dalam cakupan dekat dengan permukiman warga setempat
yang memiliki suasana permukiman arsitekt modern tipe tradisional.

Kelebihan Alternatif Tapak B :

- Lokasi berada di jalan tol Bawen - Salatiga yang

merupakan jalan antar kota/ provinsi yang

mempermudah jarak tempuh yang jauh/ dekat untuk

mempersingkat waktu dari satu tempat ke tempat lain.

- Terletak di daerah komersial, karena terletak di jalan

tol yaitu pusat jalan keramaian alat transportasi darat.

- Terdapat banyak vegetasi pada lingkungan tapak.

- Memiliki tanah yang relatif datar dan kestabilan tanah

yang baik.

- Sudah terdapat jaringan utilitas yang lengkap.

- Terdapat jalan lingkungan pada tapak

Kekurangan Alternatif Tapak B :

- Jauh dari pusat kota.

Tabel 3.13 Analisis Kekuatan dan Fasilitas Eksisting Tapak B
Sumber : Analisis Pribadi, 2017
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- Banyak terdapat lahan kosong hanya terdapat sedikit

permukiman warga di lingkungan sekitar tapak.

- Dekat dengan permukiman warga menengah

kebawah.

- Masih terbilang sepi karena hanya sedikit terdapat

rumah penduduk karena masih baru

- View yang diberikan masih banyak lahan kosong.

Berdasarkan kelebihan dan kekurangan dari tiap

alternatif masing-masing tapak, maka dapat disimpulkan:

Kriteria Tapak Bobot
Penilaian

Alternatif Tapak A Alternatif Tapak B

Skor Skor x bobot Skor Skor x Bobot

Jaringan Infrastruktur

dan utilitas lingkungan

tapak

30 % 10 3,0 9 2,7

Berada pada daerah

komersial yaitu di jalan

tol

25 % 10 2,5 10 2,5

Aksesbilitas pada tapak 25 % 9 2,25 9 2,25

Keadaan lingkungan

sekitar
20 % 8 1,6 6 1,2

Total 100% 37 9,35 34 8,65

Tabel 3.14 Pemilihan Kriteria Tapak
Sumber : Analisis Pribadi, 2017
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