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BAB IV

PROGRAM ARSITEKTUR

4.1. Konsep Program

4.1.1. Aspek Citra

Citra untuk proyek rest area tol Semarang – Solo ini adalah

sebuah kawasan bangunan yang memberikan perdagangan dan

jasa di pinggir jalan tol guna untuk memberikan kesan kawasan

bangunan/ tempat istirahat yang dibutuhkan oleh pengguna/

pengunjung jalan tol arus tol Semarang - Solo supaya dapat

menikmati fasilitas umum dan sosial yang diberikan. Fasilitas

yang diberikan oleh proyek ini merupakan fasilitas yang lengkap

oleh karena rest area ini akan dirancangakan untuk jenis rest

area Tipe A.

Green Architecture dipilih sebagai tema konsep

perencanaan rest area ini berbasis pada konsep yang

memberikan nuansa atau sebuah keadaan yang nyaman dan

sejuk pada kawasan tersebut, sehingga dari judul tugas akhir

yang penulis buat akan tercapai yaitu rest area atau tempat

istirahat yang bertempatkan di pinggir jalan tol, maka yang harus

menjadi fungsi utamanya yaitu membuat pengunjung/ pengelola

dari rest area akan nyaman/ betah berada di tempat istirahat ini.

Sehingga kesan arsitektural yang muncul dari rest area ini
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adalah yang pertama dari konsep tema yaitu green architecture,

bentuk bangunan yang juga menganut karakter arsitektur

modern yang masih memegang konsep temanya, penataan

landscaping ruang terbuka hijau, serta suatu sistem bangunan

yang hemat energi. apartemen ini berbasis ramah lingkungan

dan hemat energi sehingga ramah lingkungan.

4.1.2. Aspek Fungsi

Aspek fungsi pada bangunan ini adalah suatu kawasan

bangunan horisontal yang dapat dipakai oleh pengendara alat

transportasi darat pada arus jalan tol Semarang – Solo ataupun

pengendara dari luar kota yang melintasi jalan tol tersebut. Rest

area ini dirancang dengan memiliki berbagai macam fungsi

fasilitas yang dapat digunakan oleh dari semua pihak kalangan.

Adapun fungsi dari macam fasilitas yang di sediakan yaitu

fasilitas utama, fasilitas penunjang dan fasilitas servis dimana

pengunjung dapat menggunakan fasilitas yang ada seperti toilet,

masjid, berbagai macam tenant/ retail dari tempat makan,

taman, bengkel, tempat pijat, ataupun yang mau membeli

jajanan ringan yang ada di pusat oleh-oleh/ minimarket,dsb.

4.1.3. Aspek Teknologi

Pemanfaat teknologi yang di terapkan pada tiap bangunan

rest area ini bertujuan untuk menunjang kenyamanan serta

keamanan pada setiap pengunjungnnya. Ada beberapa sistem
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yang menerapkan pemanfaatan teknologi pada rest area ini

penggunaan sistem solar panel untuk penerangan kawasan rest

area, sistem sensor kebakaran, sistem fiber optik untuk akses

internet/ untuk sistem komunikasi, sistem pengolahan limbah air,

dan lain sebagainya.

4.2. Tujuan Perancangan, Faktor Penentu Perancangan, Faktor

Persyaratan Perancangan.

4.2.1. Tujuan Perancangan

Rest area ini dibangun sebagai sarana pelayanan tempat

istirahat yang ada di Tol Semarang – Solo, Jawa Tengah dengan

beberapa tujuan sebagai berikut :

 Dapat menciptakan rest area tol Semarang-Solo yang

selain dapat mengakomodasi semua fungsi yang

dibutuhkan, juga dapat menciptakan desain baru dengan

konsep yang lebih menarik dengan penataannya yang

lebih interaktif sehingga rest area tol Semarang-Solo

menjadi tempat yang nyaman bagi pengemudi yang

sedang lelah dan yang ingin beristirahat.

 Menata dan mengembangkan kawasan komersil

perdagangan dan jasa di jalan lintas tol Semarang-Solo

sebagai CBD (Central Business District) di Kecamatan

Bawen.
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 Memperluas kesempatan kerja di Bawen dan

mempercepat pertumbuhan ekonomi di sektor

perdagangan dan jasa.

 Menciptakan rest area yang lebih sesuai dengan budaya

setempat dan pendapatan sekitar wilayah tersebut

sehingga tidak ada kesenjangan sosial yang terlalu jauh

sehingga semua pemakai fasilitas ini dapat menikmati.

4.2.2. Faktor Penentu Perancangan

Dalam melakukan perancangan bangunan rest area terdapat

beberapa faktor yang mempengaruhi perancangan yaitu :

 Regulasi / Peraturan Daerah

Faktor regulasi merupakan faktor yang paling utama

karena sebuah rancangan proyek pembangunan tidak akan

terlaksana apabila melanggar/ mendapat sanksi dari

Peraturan Pemerintah. Regulasi pada perancangan rest area

yang mengacu pada Pedoman Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten dan 4 Peraturan Daerah Kabupaten

yaitu Semarang, Sleman, Pasuruan dan Serang sebab dari

Kabupaten Semarang belum ada keterangan yang cukup

lengkap.

 Kondisi Tapak

Kondisi tapak dalam hal ini berupa kondisi lingkungan

sekitar dan kualitas pada tapak. Hal ini dapat dilakukan
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penelitian tentang jenis tanah, curah hujan, untuk

mengetahui kondisinya sehingga bisa dilakukan pemilihan

sistem struktur yang digunakan pada perancangan rest area

ini dengan penilaian masing-masing alternative tapak.

 Aktivitas Pelaku

Aktivitas pelaku pada kawasan bangunan akan

mempengaruhi bagaimana tata letak sirkulasi dan tatanan

pola ruang yang direncanakan agar ada integritas antar

ruang.

 Jadwal Operasional

Jadwal dari kegiatan mempengaruhi dari aktivitas

manusia yang berada dalam kawasan bangunan tersebut.

 Persyaratan Ruang

Tiap raung akan memiliki standar dari spesifikasi

arsitektural yang harus dipenuhi agar fungsi dari tiap ruang

menjadi optimal bagi para pelaku.

 Tema Desain

Green Architecture dipilih sebagai tema konsep pada

perancangan rest area ini. Penekanan desain nantinya akan

mempengaruhi bagaimana karakteristik tiap bangunan

mampu terintegrasi dengan baik dari masing-masing fungsi

bangunan pelayanan umum untuk tempat istirahat tol.
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4.2.3. Faktor Persyaran Perancangan

a. Persyaratan Arsitektur

 Perancangan pada rest area memiliki citra arsitektur

dengan fungsi sebagai tempat istirahat yang nyaman dan

sejuk.

 Pada perencanaan rest area ini harus memperhatikan

tatanan, pola hubungan anatr ruang dan bentuk yang

saling berintegrasi dalam sirkulasi indoor/ outdoor.

 Konsep tema desain mengacu pada arsitektur Green

Architecture terutama pada sistem kawasan bangunan.

b. Persyaratan Bangunan

 Memiliki sistem pencahayaan dan penghawaan alami

yang baik dan buatan apabila diperlukan untuk

menyesuaikan kebutuhan suhu di dalam ruangan.

 Memiliki standar sistem keamanan CCTV dan sistem

kebakaran yang baik dan cepat tanggap saat kejadian

berlangsung.

 Penggunaan struktur dan material yang sesuai dengan

keadaan dan iklim pada tapak tersebut.

 Memiliki jaringan utilitas dan mekanikal elektrikal

bangunan yang baik.

 Memiliki penataan landscaping untuk ruang terbuka hijau

yang baik.
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 Pemanfaatan teknologi pada sistem keamanan bangunan

dan sistem utilitas bangunan

Selain itu pembangunan rest area tol memilik standar jarak

laju jalan perlambatan untuk memasuki kawasan rest area

yang akan dirancang sebagai berikut (Standar konstruksi dan

Bangunan No.007/BM/2009/Geometri jalan Bebas Hambatan

Untuk Jalan Tol/ Departemen Pekerjaan Umum Direktorat

Jendral Bina Marga) :

- Standar Jalan Tol

Keterangan :

 Rumaja (Ruang Manfaat Jalan), adalah ruang

yang terdapat pada badan jalan tersebut, yang

berbatasan dengan pedestrian atau trotoar.

Gambar 4.1 Tipikal Rumaja, Rumija, dan Ruwasja Jalan Bebas Hambatan untuk Jalan Tol
Sumber : Geometrik jalan tol, 2017
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 Rumija (Ruang Milik Jalan), adalah ruang yang

terdapat pada pedestrian sisi kiri hingga sisi

kanan jalan.

 Ruwasja (Ruang Pengawas Jalan), adalah

ruang yang terdapat dari sempadan antar

bangunan sisi kiri dan kanan jalan.

- Tempat Istirahat dan Tempat Pelayanan

 Persyaratan umum

a. Tempat istirahat dan pelayanan hanya

diperuntukkan bagi pengguna jalan bebas

hambatan untuk jalan tol dan dilarang

Gambar 4.2 Tipikal Potongan Melintang Jalan Bebas Hambatan
untuk Jalan Tol di Atas Tanah (at grade)

Sumber : Geometrik jalan tol, 2017
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dihubungkan dengan akses apapun dari

luar.

b. Tempat istirahat dan pelayanan adalah

fasilitas pelaynan bagi pengguna jalan

bebas hambatan untuk jalan tol dan bukan

fasilitas yang menjadi tempat tujuan.

c. Tempat istirahat dan pelayanan harus dapat

melayani semua jenis kendaraan pengguna

jalan bebas hambatan untuk jalan tol.

 Persyaratan fasilitas pelayanan

a. Luasan tempat istirahat dan pelayanan serta

fasilitas pelayanannya harus diperhitungkan

untuk dapat menampung kebutuhan

pelayanan sampai sepuluh tahun terhitung

sejak dioperasikan dengan kapasitas

fasilitas pelayanan dapat dibangun secara

bertahap.

b. Pada tempat istirahat, minimal harus

disediakan tempat parkir untuk 30

kendaraan golongan I (mobil penumpang

dan truk kecil/ roda tunggal) dan 10

kendaraan golongan II (truk besar dan bus

besar).
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c. Pada tempat istirahat dan pelayanan

minimal harus disediakan tempat parkir

untuk 80 kendaraan golongan I dan 20

kendaraan golongan II.

- Perencanaan Ramp

 Tipe ramp

Berdasarkan pergerakannya, terdapat 3 (tiga)

tipe ramp, yaitu Direct, Semi Direct, dan Indirect.

 Radius tikungan pada ramp/ loop

Radius tikungan pada ramp/ loop harus

memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Sesuai dengan kecepatan rencana masuk

ramp dengan keterangan tabel sebagai

berikut :

b. Jika digunakan tikungan majemuk,

perbandingan antara radius tikungan

pertama dengan tikungan ke dua adalah 2:1,

atau minimal 1,5:1, dengan panjang masing-

Tabel 4.1 Radius Tikungan Minimum untuk ramp
Sumber : Geometrik Jalan Tol, 2017



173

masing lengkung ditentukan sebagaimana

tabel berikut :

Tabel 4.2 Panjang minimum lengkung lingkaran di ramp
Sumber : Geometrik Jalan Tol, 2017

Gambar 4.3 Ramp dengan 1 radius tikungan
Sumber : Geometrik jalan tol, 2017

Gambar 4.4 Ramp dengan 2 radius tikungan
Sumber : Geometrik jalan tol, 2017

Gambar 4.5 Ramp dengan 3 radius tikungan
Sumber : Geometrik jalan tol, 2017
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- Lajur Percepatan dan Lajur Perlambatan

a. Jalan keluar pada simpangsusun dengan 1 (satu)

lajur lintas menggunakan lajur perlambatan tipe

taper, seperti berikut :

b. Jalan masuk pada simpangsusun dengan 1 (satu)

lajur lalu lintas menggunakan lajur percepatan tipe

paralel, seperti berikut :

Gambar 4.6 Lajur perlambatan tipe taper
Sumber : Geometrik jalan tol, 2017

Gambar 4.7 Lajur perlambatan tipe paralel
Sumber : Geometrik jalan tol, 2017

Gambar 4.8 Lajur percepatan tipe paralel
Sumber : Geometrik jalan tol, 2017
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c. Jalan keluar dan jalan masuk pada simpangsusun

dengan 2 lajur lalu lintas menggunakan lajur

perlambatan dan lajur percepatan.

d. Lajur perlambatan dan lajur percepatan harus

memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Gambar 4.9 Lajur percepatan tipe taper
Sumber : Geometrik jalan tol, 2017

Tabel 4.3 Panjang Lajur Percepatan Minimum
Sumber : Geometrik Jalan Tol, 2017

Tabel 4.4 Panjang Lajur Perlambatan Minimum
Sumber : Geometrik Jalan Tol, 2017
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- Taper

Taper digunakan untuk awal aljur percepatan/

perlambatan yang disediakan untuk pergerakan belok

kanan dan belok kiri secara serong, untuk

mengarahkan penggabungan maupun pemisahan

terhadap lalu lintas di jalur utama.

Panjang taper minimum untuk pergerakan

memisah dan menggabung ditampilkan pada tabel

sebagai berikut :

- Standarisasi Luasan Minimum Rest Area

Untuk Devinisi standarisasi oleh Departemen

Pekerjaan Umum (disertai lampiran Np.15 Keputusan

Direktur Jendral Bina Marga) pusat dalam seminar

yang diikuti pejabat dinas pariwisata.

Tipe A (m²) B (m²) C (m²)
Luas Minimum 5500 2600 1750
Fasilitas Pelayanan 795 230 35
Area Terbuka 2100 1050 500
Parkir 2600 1300 1200

Tabel 4.5 Panjang Taper Lajur Tunggal
Sumber : Geometrik Jalan Tol, 2017

Tabel 4.6 Data Standar Luasan Minimum Rest Area
Sumber : Laporan No.15 Keputusan Direktur Jendral Bina Marga No.76/KPS/Db/1999
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- Standarisasi Fasilitas Rest Area

Tipe

Fasilitas

Jumlah

Flow

meter

minimum

(m²)

Ruang

Pengisian

bahan

bakar

minimum

(m²)

Kantor

umum

(m²)

Ruang cuci/

Bengkel

mobil (m²)

Lain-lain

(m²)

Luas total

minimum

(m²)

C & B 4 300 120 - 50 470

A 4 300 120 80 50 550

c. Persyaratan Konteks Lingkungan

 Untuk proyek rest area tol Semarang – Solo, titik dimana

rest area di letakkan/ yang akan dibangun harus sesuai

dengan pihak pengelola jalan tol Semarang – Solo yaitu

TMJ (Trans Marga Jateng).

 Lahan harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah guna

lahan pelayanan umum/ perdagangan dan jasa pada tol.

 Sudah terjangkau aspek utilitas yang baik seperti air bersih

PDAM, jaringan listrik maupun jaringan telepon.

4.3. Program Arsitektur

4.3.1. Program Kegiatan

a. Klasifikasi Kegiatan

Tabel 4.7 Data Standar Luasan Minimum SPBU
Sumber : Laporan No.15 Keputusan Direktur Jendral Bina Marga No.76/KPS/Db/1999
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Aktivitas Pengunjung
Aktivitas yang banyak dilakukan oleh pengunjung rest area
seperti berkegiatan di fungsi utama, dan ada pelaku pendukung
pada aktivitas  di rest area seperti pengelola masing-masing
retail, penjaga keamanan, cleaning service, dsb memiliki waktu
bekerja dalam aktivitas pengelola.

Aktivitas Perkantoran
Segala aktivitas yang dilakukan oleh semua pengelola rest area
dan SPBU mulai dari general manager hingga staff. Aktivitas ini
tergolong aktivitas pengelola.

Aktivitas Penunjang
Aktivitas yang dilakukan dengan memfasilitasi pengunjung atau
pengelola dari rest area.

b. Rekapitulasi Luasan Bangunan

No Kelompok Kegiatan Luas (m²)
1 Unit Kegiatan Utama 3.122,55 m2

2 Unit Kegiatan Penunjang 1.774,3476 m2

3 Unit Kegiatan Servis 150,238 m2

4 Area Parkir 8.044 m2

Total Luas 14.605 m2

Diketahui GSB = 10-20 meter, KDB = 60% , KLB = 1,8 – 2,

TLB = 1- 3 lantai dan RTH 40%.

- 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

Tabel 4.9 Rekapitulasi Luasan Ruang
Sumber : Analisa Pribadi, 2017

Tabel 4.8 Klasifikasi Kegiatan
Sumber : Analisa Pribadi, 2017
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- 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
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c. Program Pola Ruang

4.3.2. Program Sistem Struktur

Sistem Struktur Utama
Rangka kaku beton

bertulang dan Rangka
Ruang (Baja IWF/Rangka

Besi)

Sistem struktur ini dipilih karena
bangunan di rest area memiliki fungsi
masing-masing dan memiliki
jangkauan bentang lebar.

Struktur Bawah (Sub Structure)

Pondasi
 Pondasi Batu Belah digunakan pada beberapa

macam fungsi bangunan, batu belah dirasa cukup
untuk bangunan di kawasan rest area karena level
bangunan adalah rendah.

Bagan 4.1 Pola Program Ruang
Sumber : Analisa Pribadi, 2017
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 Pondasi Footplate digunakan pada beberapa
bangunan penunjang yang mempunyai ketinggian
rendah. (1-3 lantai)

 Retaining Wall digunakan pada dinding penahan
tanah dan dinding ramp/ tangga trap.

Struktur Atas (Upper Structure)

Kolom
 Kolom pada bangunan di rest area ini menggunakan

kolom dari beton bertulang dimana ukurannya
menyesuaikan kekuatan tinggi bangunan.

Plat
Lantai

 Plat lantai pada bangunan di rest area yang memiliki
tinggi lantai 2-3 lantai ini menggunakan struktur lantai
beton bertulang.

 Tebal minimal 12 cm dan 7 cm untuk atap dak beton.
 Untuk ukuran tulangan menyesuaikan dengan

bentang kolom dan pembebanan merata
 Tulangan minimal diameter 8-10 mm.

Dinding

 Untuk pengisi struktur dinding menggunakan bata
ringan/ bata merah

 Untuk kusen menggunakan UPVC agar dapat
meredam kebisingan

 Menggunakan doubel glass windows pada kacanya
untuk dinding transparan karena dapat meredam
hawa panas dan kebisingan dari luar

 Cladding ACP untuk pelapis dinding kulit luar
bangunan

Atap

 Menggunakan atap dak beton bertulang yang
memiliki tebal minimum 7cm

 Menggunakan atap polikarbonat untuk koridor
apabila diperlukan

 Menggunakan shell structure untuk atap.
 Menggunakan membran shell structure.
 Menggunakan roof glass untuk atap koridor apabila

diperlukan.
 Dsb.

4.3.3. Program Sistem Enclosure Bangunan

Komponen
Bangunan Material Keterangan

Dinding Bata Ringan
(Hebel)

 Lebih ringan sehingga mengurangi
beban struktur

 Kuat tekan tinggi
 Lebih kedap suara
 Tidak membutuhkan plesteran

yang tebal
 Proses pengerjaan yang cepat

Tabel 4.10 Sistem Struktur Bangunan
Sumber : Analisa Pribadi, 2017
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 Bebas lumut

Bata Merah

 Kedap suara
 Kuat
 Harga ekonomis
 Juga dapat digunakan untuk

pondasi retaining wall.

Double glass

 Mampu meredam kebisingan
 Hemat energi
 Transparan sehingga cahaya dapat

masuk tapi meredam panas cahaya
 Langgam sudah post modern.

Cladding

 Mudah di aplikasikan ke dalam
bangunan bentang lebar dengan
berbagai bentuk sehingga nilai
citra estetika arsitekturalnya dapat.

 Awet terhadap cuaca dan iklim
 Mengurangi panas ruangan yang

didalamnya
 Perawatan mudah dan murah.

Partisi
 Partisi dari bahan gypsumboard

dengan rangka hollow untuk
penyekat ruangan.

Kusen

 Kusen menggunakan dari bahan
UPVC bisa meredam kebisingan
dan panas cahaya yang masuk

 Awet dibanding kayu.

Kaca

 Menggunakan kaca sistem double
glass pada unit ruang/ retail yang
ingin bersifat transparan (publik).

 Kaca tempered digunakan pada
daun pintu dan partisi di ruang
publik

 Kaca laminate dapat digunakan
untuk kaca yang bersifat konstruksi
seperti penutup atap (kanopi).

Lantai

Keramik

 Tahan lama
 Tersedia beragam bentuk  corak

dan ukuran
 Perawatan mudah
 Tahan dan tidak menyerap air
 Harga yang bervariasi

Marmer
 Bersifat mewah
 Dinamis , menghilangkan kesan

kaku

Langit-
langit

Plafond
gypsumboard/

kalsiboard

 Menutup jalur utilitas yang ada di
atas, dsb.

 Memberi kesan bersih dan rapi.
 Menambah estetika dalam interior
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 Pemasangan mudah dan dapat
diaplikasikan ke dalam beberapaa
bentuk yang diinginkan.

4.3.4. Program Sistem Utilitas Bangunan

Sistem Jaringan Listrik
Sumber Utama : PLN dan sumber Penunjang : Genset dan Solar

Panel
Sistem Jaringan Air Bersih

 Down Feed
 Kebutuhan air tiap jamnya sejumlah 39.000

liter untuk asumsi 650 orang jumlah dari
pengunjung tol.

Sistem Jaringan Air Kotor

 Grey Water
 Black Water

 Melalui proses recycling
 Black water diolah dengan cara diendapkan

dan di urbani oleh bakteri untuk media tanam
Sistem Penghawaan

 Sirkulasi
Udara Silang
(Cross
Ventilation)

 AC (Air
Conditioner)
Split

 Bukaan / jendela pada dinding yang saling
berhadapan

 Sistem ac split untuk tiap bangunan yang
membutuhkan udara dingin pada ruangan.

Sistem Pemadam Kebakaran

 Smoke
detector

 Hydrant
 Sprinkler
 APAR

 Pendeteksi asap dari api dan otomatis
sprinkler memancarkan air apabila terjadi
kebakaran.

 Menggunakan box hydrant, selang serta
nozzle

 Membutuhkan groundtank untuk hydrant
pompa luar bangunan

 Menggunakan air yang mengandung busa
nitrogen anti api
Sistem Penangkal Petir

 Penangkal
petir radio
aktif

 Melepaskan ion dalam jumlah besar ke
lapisan udara sebelum terjadinya sambaran
petir

 Lebih hemat dan pemasangan yang mudah
Sistem Pengolahan Sampah

Tabel 4.11 Sistem Enclosure Bangunan
Sumber : Analisa Pribadi, 2017
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 Menggunakan
bak sampah
yang di
bedakan
menjadi bak
sampah
organik dan
anorganik

 Ditampung di
TPS > TPA

 Jumlah sampah perjam dihitung dari jumlah
pengunjung rest area yaitu 650 dan tiap jam
satu orang diasumsikan membuang sampah
sebesar 3 ons (0,03kg) dengan jumlah total
perhari adalah ± 19,5 kg.

Sistem Sirkulasi Vertikal

 Ramp
 Tangga Trap

 Menggunakan ramp untuk pijakan mobil
lintas jalan tol menuju kawasan rest area

 Menggunakan tangga trap apabila di
butuhkan seperti bangunan 2-3 lantai.

Sistem Pencahayaan

 Pencahayaan
Alami

 Pencahayaan
Buatan

 Sumber pencahayaan alami adalah sinar
matahari yang masuk melalui jendela /
bukaan pada pagi-sore hari.

 Untuk sistem pencahayaan buatan dari
penggunaan lampu dari sumber energi listrik.

Sistem Pemanfaatan Teknologi

 Secondary
skin

 Menggunakan double skin facade atau ACP
untuk bahan seperti cladding sebagai pelapis
dinding bagian luar

 Sistem
pemanfaatan
air hujan

 Menggunakan sistem rain water harvesting
air ini dapat digunakan untuk air
pembuangan toilet atau media siram
tanaman.

 Sistem solar
panel

 Pemanfaat solar panel untuk penerangan
lampu pada malam hari di kawasan rest area
parkir.

Sistem Pompa Bensin (SPBU)

 Groundtank
bensin dan
Mesin pompa

 Sistem ini menggunakan sebuah groundtank
dimana fungsi groundtank ini menanmpung
bensin di dalam bak tanah kemudian apabila
ada pengunjung yang ingin membeli bensin
dengan nominal harga tertentu mesin pompa
otomatis akan diperintah untuk memasukan
bensin sejumlah nilai nominal ke dispenser
lalu ke nozzle.

Tabel 4.12 Sistem Utilitas Bangunan
Sumber : Analisa Pribadi, 2017
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4.3.5. Program Lokasi Tapak

Lokasi : Jalan Tol sudah terbangun di Semarang – Bawen km

32+600 ( rencana rest area Tipe A) Desa Lemahireng, Bawen

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

Gambar 4.10 Peta Udara dan CAD Tapak A
Sumber : Google earth pro, diakses Januari 2017
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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.

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.

Tabel 4.13 Analisis Kekuatan dan Fasilitas Eksisting Tapak A
Sumber : Analisis Pribadi, 2017
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- 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.

Kondisi Eksisting Tapak

Gambar 4.11 Peta Udara Tapak A & Keterangan
Sumber : Google earth pro, diakses Januari 2017

Keterangan :
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Foto Eksisting 1 :

Jalan Tol Km 32+600 Data Kecelakaan Tol Semarang - Bawen

Jalan Tol Arah  Pergi Bawen Bagian Muka Depan Tapak A

Jalur Drainase Depan Tapak View Arah depan Tapak : Jalan Tol & Lahan
Kosong
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Gambar 4.12 Foto – Foto Eksisting Tapak A
Sumber : Dokumen Pribadi, 2017

Daerah Permukiman Warga
Letak : Belakang Tapak

Lahan Kosong
Letak : Belakang Tapak
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