
145 
 

BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

 

4.1 Konsep Program 

4.1.1 Aspek Citra  

Bangunan ini merupakan satu satu nya bangunan terapung 

yang ada di sekitar lokasi. Bentuk massa bangunan dan citra arsitektur 

harus memenuhi criteria sebagai berikut: 

a. Tampilan bangunan :  

1. ketentuan arsitektural yang berlaku pada subzona hutan 

lindung ini adalah bebas, dengan catatan tidak 

bertabrakan dengan arsitektural tradisional lokal serta 

tetap memperhatikan keindahan dan keserasian 

lingkungan sekitar.  

2. Warna bangunan tidak diatur mengikat.   

3. Bahan bangunan dan tekstur bangunan tidak merusak 

ekosistem hutan mangrove.  

4.1.2 Aspek Fungsi 

Fungsi dari resort ini pada dasarnya adalah sebagai tempat 

untuk menginap yang juga dilengkapi dengan fasilitas rekreasi. 

 

4.1.3 Aspek Teknologi  

Teknologi yang digunakan pada desain resort ini adalah dengan 

menganut system Terapung. 
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4.2  Tujuan Perancangan, Faktor Penentu Perancangan, Faktor 

PersyaratanPerancangan 

4.2.1 Tujuan Perancangan 
 

Tujuan perancangan dari proyek resort ini adalah: 
 

 

• Menyediakan fasilitas penginapan yang bersinergi dengan alam 


• Mendukung pemerintah untuk meningkatkan kepariwisataan

• Memberikan fasilitas rekreasi kepada masyarakat 


4.2.2 Faktor Penentu Perancangan 

 

Berikut ini adalah beberapa faktor penentu yang berpengaruh 
 

pada proses perancangan resort terapung yaitu: 
 

 

• Faktor Lingkungan


Faktor lingkungan yang dimaksud adalah kondisi eksisting kawasan 

resort baik dari keadaan tapak, ketersediaan energi, sarana dan 

prasaran, maupun fungsi bangunan sekitar dan sosial budaya 

masyarakat sehingga proyek ini dapat bersinergi dan saling 

mendukung dengan lingkungan sekitar 

• Persyaratan Desain

Persyaratan desain seperti ruang dan bangunan harus diperhatikan 

agar ruang-ruang yang ada dapat berfungsi dengan baik, segala 

kegiatan dan kebutuhan terpenuhi, serta kenyamanan pelaku dapat 

terjaga.Persyaratan ini didapat dari beberapa literatur, proyek 

sejenis, dan peraturan/ standar yang sudah ditentukan. 

• Kenyamanan, Keselamatan dan Keamanan
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  Pentingnya penerapan sistem keamanan pada bangunan untuk 

menghindari kejadian yang tidak diinginkan dan menjaga 

keselamatan pelaku di dalamnya.Kenyamanan thermal juga harus 

diperhatikan seperti pencahayaan dan penghawaan agar pelaku 

dapat beraktifitas dengan baik.


• Faktor Regulasi dan Standard



Dalam merancang konservatori ini harus memperhatikan peraturan 

yang ada seperti peraturan daerah (KDB, KLB, dll) dan standard 

desain untuk ruang-ruang khusus maupun sistem yang ada yang 

pada akhirnya akan berpengaruh pada desain bangunan. 

4.2.3 Faktor Persyaratan Perancangan 

• Persyaratan Arsitektur  

- Penataan dan besaran ruang diperhitungkan berdasarkan 

kebutuhan yang telah dianalisis. 

- Penataan ruang dan skala ruang yang menyesuaikan kegiatan-

kegiatan dan sirkulasi pergerakan di dalamnya agar berjalan 

dengan baik. 


- Kualitas ruang yang baik disesuaikan dengan persyaratan 

khusus yang berbeda dengan ruang lain.


- Membagi rata porsi dan kebutuhan antara kegiatan menginap 

dan berlibur


- Menciptakan citra bangunan yang tidak hanya untuk objek yang 

ada di dalamnya namun juga ramah lingkungan terhadap sekitar 

tapak.

• Persyaratan Bangunan  
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- Adanya sistem keamanan cctv, Fire extinguisher, kotak hydrant, 

maupun penyediaan pintu dan tangga darurat. 

- Pada kamar utama yang menjadi perhatian dari desain 

bangunan ini harus mempunyai kenyamanan yang baik untuk 

pengunjung  

- Material bangunan yang digunakan harus ramah lingkungan dan 

tidak merusak lingkungan.  

- Diperhatikan pula instalasi listrik, jangan didekatkan dengan 

aliran air dan gas. Selain itu harus dilengkapi dengan pengaman 

yang mudah dijangkau. Terminal out let harus mudah dijangkau. 

- Sistem pengolahan air hujan yang dapat difungsikan untuk 

penghawaan ruangan, penyiraman tanaman, kebutuhan service, 

dll.

• Persyaratan Lingkungan  

- Mempertimbangkan pembuangan limbah agar tidak merusak 

lingkungan. 

- Memperhitungkan daya tampung parkir yang mencukupi 

perkiraan jumlah pelaku sehingga tidak mengganggu lingkungan 

sekitar. 

- Tidak mengganggu jalur perpipaan bawah laut, Pelayaran serta 

tapak dari bangunan yang sudah ada disekitarnya 

- Menggunakan material yang berada dekat dengan tapak untuk 

mengurangi jejak karbon. 
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4.3 Program Arsitektur 

4.3.1 Program Kegiatan dan Fasilitas  

KELOMPOK KEGIATAN UTAMA 

Kategorisasi 

Kegiatan 
Aktivitas Pelaku Fasilitas 

Sifat 

Kegiatan 

Pemesanan 

kamar   

Memesan kamar, 

Menunggu saat 

memesan kamar , 

menggunakan 

kamar mandi  

Pengunjung 

(anak, remaja, 

dewasa) 

Receptionist  

Waiting area 

Lounge  

Lavatory  

 

Publik Mempersiapkan 

kamar , memberi 

informasi pada 

pengunjung, 

mengarahkan 

pengunjung. 

Pengelola(staf 

front office , 

Pelayan/  guide) 

Receptionist 

Informasi area  

Menginap  

Menginap, 

beristrirahat, 

BAB/BAK   

Pengunjung 

(anak, remaja, 

dewasa) 

Cottage / Kamar  

Lavatory  

Ruang tamu 

Balkon  
Privat  

Mengarahkan 

pengunjung, 

mempersiapkan 

kamar 

Pengelola, 

Pelayan  

 

Cottage/kamar  

 

Tabel 4.1- Kelompok Kegiatan Utama 
(Sumber : Dokumen Pribadi, 2017) 

 

KELOMPOK KEGIATAN PENUNJANG 

Kategorisasi 

Kegiatan 
Aktivitas Pelaku Fasilitas 

Sifat 

Kegiat

an 

Sport  

Melakukan 

kegiatan olahraga, 

berenang , berganti 

pakaian , BAK  

Pengunjung 

(anak, 

remaja, 

dewasa) 

Kolam renang  

Ruang ganti  

Lavatory  

Lapangan 

tennis  

Lapangan 

basket, jogging 

track  

Publik 

Melayani dan 

menyediakan 
Pengelola  

Kolam renang  

Ruang ganti  
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peralatan yang 

dibutuhkan , 

membersihkan 

area ruang ganti  

Lavatory  

Lapangan 

tennis  

Lapangan 

basket, jogging 

track  

Perbelanjaan 

Membeli souvenir 

Pengunjung 

(anak, remaja, 

dewasa) 

Stand  souvenir 

Publik 

Menjual souvenir, 

stok barang. 

Pengelola(staf 

penjualan) 

Stand  souvenir 

Gudang 

Kuliner 

Membeli snack, 

makan dan minum. 

Pengunjung 

(anak, 

remaja, 

dewasa) 

Bar corner 

Restoran  

Publik 

Menjual snack, 

makanan dan 

minuman 

Pengelola(sta

f penjualan 

kuliner, chef) 

Bar corner  

Restoran  

Loading dock 

Presentasi / 

Talkshow / 

Seminar, 

Party  

Menonton diskusi, 

menjadi pembicara, 

bertanya-jawab, 

merayakan pesta 

pernikahan  

Pengunjung 

(anak, 

remaja, 

dewasa) 

Function Room 

Wedding Capel  

Waiting area Semi 

Publik 

Mempersiapkan 

fasilitas dan 

kebutuhan acara. 

Pengelola 

(staf loket, 

staf operator) 

Function Room 

Wedding Capel  

Waiting area 

Perawatan 

tubuh/ 

relaksasi  

Melakukan 

perawatan tubuh, 

berganti pakaian 

Pengunjung 

(anak, 

remaja, 

dewasa) 

Spa area  

Lavatory 

Ruang ganti  Semi 

Publik 
Mempersiapkan 

fasilitas dan 

kebutuhan Spa 

Pengelola 

(therapist) 

 

Spa area  

Lavatory 

Ruang ganti 

Rekreasi   

Menikmati fasilitas 

wisata yang ada 

Bersantai  

Memperoleh 

informasi  

Membeli tiket  

Pengunjung 

(anak, 

remaja, 

dewasa) 

Water sport area 

Mangrove center 

Loket    

Publik 
Mengarahkan 

pengunjung, 

menyediakan 

fasilitas 

Memberikan 

informasi  

Pengelola  

 

Water sport area 

Mangrove center  

Loket   

 
Tabel 4.2 - Kelompok Kegiatan Penunjang  

(Sumber : Dokumen Pribadi, 2017) 
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KELOMPOK KEGIATAN PENGELOLAAN 

Kategorisasi 

Kegiatan 
Aktivitas Pelaku    Fasilitas 

Sifat 

Kegiatan 

Direksi& 

manajemen 

Menerima tamu, 

mengatur staf, 

bekerja. 

Direktur, 

manajer 

R. Kerja 

R. Tamu 

R. Rapat 

R. Arsip 

Privat 

Sekretariat / 

Kepaniteraan 

Membuat laporan, 

mengolah data 

masuk dan keluar, 

menyimpan berkas. 

Sekretaris 
R. Kerja 

R. Arsip 
Privat 

Administrasi  

Membuat laporan, 

mengolah data 

masuk dan keluar, 

menyimpan berkas. 

Accounting  

R. Kerja 

R. Arsip 

R. Rapat 

Gudang 

Privat 

Operasional 

fasilitas 

Melakukan 

maintenance, 

perawatan properti. 

Teknisi 

R. AHU 

R. MEE 

R. Genset 

Gudang 

Privat 

 

Promosi 

Melakukan 

maintenance, 

perawatan properti. 

 

Marketing  

R. Kerja 

R. Arsip 

 

 

Privat 

 

Tabel 4.3 - Kelompok Kegiatan Pengelolaan  
(Sumber : Dokumen Pribadi, 2017) 

KELOMPOK KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK 

Kategorisasi 

Kegiatan Aktivitas Pelaku Fasilitas 

Sifat 

Kegiat

an 

Penyampaian 

Informasi 

Bertanya akan 

informasi resort   

Pengunjung 

(anak, remaja, 

dewasa) 

Waiting area 

Lobby / Foyer 

Resepsionist, 

information 

center  Publik 

Melayani informasi. 
Pengelola(staf 

resepsionis) 

Resepsionis 

Lobby / Foyer, 

information 

center 

Pelayanan 

Akomodasi 

BAB / BAK, ibadat, 

duduk. 

Pengunjung 

(anak, remaja, 

dewasa), 

Pengelola 

Toilet&Lavatory 

Mushola 

Waitingarea Servis 

Menjaga 

kebersihan, 

Pengelola 

(Cleaning 

Room boy 

station  
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merawat fasilitas. service) Toilet&Lavatory 

Janitor 

Gudang 

Sekuritas 

Bangunan 

Menjaga keamanan 

dan ketertiban 

kegiatan. 

Pengelola (staf 

sekuriti) 

Ruang CCTV 

Pos jaga 

Lobby / Foyer 

Semi 

Privat 

Pelayanan laundry  Melayani laundry 

bagi pengunjung 

yang menginap  

Pengelola (staf 

laundry) 

Laundry Room  Semi 

Privat 

Menyediakan 

makanan  

Memasak makanan 

Melakukan 

persiapan makanan   

Pengelola (koki) Dapur Umum   Semi 

Privat 

 

Tabel 4..4- Kelompok Kegiatan Pelayanan / Service  
(Sumber : Dokumen Pribadi, 2017) 

 

4.3.2 Program Besaran Ruang  

Kelompok Hunian utama (Cottage)   = 5416,05m2 

Kelompok Unit Penerima     = 312,95m2 

Kelompok Unit Pengelola     = 209,44m2 

Kelompok Unit Penunjang     = 3975,147 

Jadi total Luas bangunan adalah (sirkulasi 30%) = 9913,587 m2 

Regulasi  

1. Tidak mengganggu hutan mangrove  

2. KDB maksimal sebesar 60 %  

3. KLB maksimal 1,0-1,8  

4. KDH minimal 40 % dari luas persil  

5. Bangunan  yang  digunakan  dari  bahan  yang  tidak  mengganggu  

ekosistem  hutan mangrove. 

Wisata alam, diijinkan secara terbatas dengan batasan:  

1. Tidak mengganggu hutan mangrove  

2. KDB maksimal sebesar 50 %  

3. KLB maksimal 1,0-1,8  
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4. KDH minimal 50 % dari luas persil (kelas tanah) 

5. Bangunan  yang  digunakan  dari  bahan  yang  tidak  mengganggu  

ekosistem  hutan mangrove 

6. Luas Kebutuhan Tapak  

= Luas bangunan : KLB  

= 9913,587 m2 : 1.8 

= 5507,54 m2 

7. Luas lantai dasar 

KDB  = 60% x 5507,54 m2 

= 3304.52m2 

8. Tinggi lantai   

= 5507,54 m2: 3304.52m2 

= 1-2  lantai 

9. Luas open space 

= Luas Lahan – Luas lantai Dasar  

= 5507,54 m2-  3304.52m2= 2203,02 m² 

10. Luas Ruang Terbuka Hijau  

= 40% x Luas ruang terbuka 

= 40% x 2203,02 

= 881,208 m2 

11. Luas total 

= Luas lahan + luas parkir outdoor + open space + Ruang 

Terbuka Hijau  

= 5507,54 m2+ 11580m2 + 2203,02 m²+881,208 = 

20171,76 m² 
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4.3.3 Program Sistem Struktur  

PROGRAM STRUKTUR 

Sub Structure 

Struktur pondasi yang digunakan adalah sistem raft (untuk tapak didarat 

karena tapak berupa lahan bekas tambak) yang diperkuat dengan 

footplate pada daerah tertentu. Alasan penggunaan pondasi ini adalah 

karena proyek resort ini termasuk dalam low-rise building karena memiliki 

struktur 1 basement dan 2 lantai fungsional (3 level bangunan). Selain itu, 

penggunaan pondasi ini dianggap mampu menahan beban secara merata 

ditanah berlumpur, jadi apabila terjadi penurunan tanah maka, seluruh 

bangunan akan turun bersama.  

Sedangkan untuk bangunan yang berada terapung diaas air laut, pondasi 

yang akan digunakan adalah EPS yang dipadukan denngan pancang dan 

spread mooring system. Hal ini dikarenakan penggunaan bahan EPS lebih 

mudah diaplikasikan dan lebih awet 

Upper Structure 

Struktur atas bangunan menggunakan kolom dan balok dengan material 

EPS dan balok kayu ataupun bambu pada ruang-ruang publik. Sistem 

kolom dan balok ini memiliki keuntungan dari segi biaya, efisiensi material, 

resistensi terhadap api yang baik, serta durabilitas dan kekuatan 

kekakuan/rigidyang mumpuni sebagai struktur bangunan publik.  

Sedangkan sistem atap pada bangunan menggunakan sistem struktur 

rangka.  

PROGRAM ENCLOSURE 

Penutup Lantai 

Jenis penutup lantai yang akan dipakai adalah lantai karpet dan parquet 

(cottage), lantai marmer (lobby, entrance, waiting area, dan ruang 

serbaguna), sisanya menggunakan lantai keramik. 

Dinding 

Struktur dinding yang akan digunakan adalah menggunakan dinding 

dnegan bahan papan kayu pada bangunan utama agar mencitrakan kesan 

alami seperti bangunan joglo jepara.  

Penutup Atap 

Penutup atap pada ruang publik terbuka menggunakan roofglass dan 

roofgarden, sedangkan untuk ruang parkir dan dropoff menggunakan 

polycarbonate.sedangkan untuk bangunan diatas air menggunakan 

UPVC  
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4.3.4 program system Pencahayaan dan Penghawaan  

A. Sistem Pencahayaan 

a. Pencahayaan alami 

Pencahayaan alami pada bangunan ini 

menggunakan skylight dengan kaca, glassblock, serta 

jendela dan partisi kaca pada lobby untuk memasukkan 

cahaya siang hari. Orientasi bangunan juga menjadi 

pertimbangan dari penempatan penerapan lubang 

cahaya. 

b. Pencahayaan Buatan 

Untuk mendukung aktivitas pada ruang-ruang yang 

tidak terlingkup oleh cahaya matahari buatan, diberikan 

pencahayaan buatan berupa lampu LED pada setiap 

ruang sebagai upaya penghematan energi listrik. Teknik 

pencahayaan pada plafon maupun dinding disesuaikan 

dengan kebutuhan fungsi ruang-ruang tersebut.  

B. Sistem Penghawaan 

a. Penghawaan alami 

Penghawaan alami pada bangunan dilakukan 

dengan mengatur bukaan menyesuaikan dengan orientasi 

angin, contoh bukaan penghawaan alami seperti rooster 

dan jendela. 

b. Penghawaan buatan 

Penghawaan buatan pada ruang servis yang tidak 

membutuhkan kenyamanan termal diadakan dengan 
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menggunakan exhaustfan. Sedangkan pada ruang yang 

membutuhkan kenyamanan diadakan dengan 

menggunakan AirConditioner (AC). 

 

 

 

 

 

    
Gb. 4.1 – Proses pendinginan Udara  

Sumber :Analisis pribadi, 2017 

A = Udara dingin yang keluar dari unit indoor. 

B = AHU memasukkan udara luar untuk kemudian 

didinginkan. 

1. Cairan refrigerant yang berasal dari hasil pengembunan 

condensingcoil dialirkan menuju katup valve. 

2. Refrigerant dari katup valvedialirkan menuju cooling coil.  

3. Padacooling coil, cairanrefrigerantakanmenguap dan 

menjadi gas untuk mendinginkan udara pada ruangan dan 

fresh air yang disedot oleh AHU.  

4. Gas refrigerant yang sudah mengalami kenaikan suhu 

karena adanya kontak dengan udara ruangan dan fresh 

air ini kemudian dialirkan kecompressor. 

5. Pada compressorini, gas refrigerantdimampatkan menjadi 

udara yang bertekanan tinggi dengan suhu tinggi, 
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kemudian dialirkan menuu ke cooling unituntuk 

didinginkan.  

6. Pada cooling unitini, gasbersuhu tinggi dilepaskan keluar 

dalam bentuk udara panas dan bercampur dengan udara 

luar. Udara luar ini kemudian masuk ke condensing 

coiluntuk mengalami pengembunan dan pendinginan 

kembali. 

4.3.5 Program Sistem Utilitas  

4.3.5.1 Sistem Distribusi Air bersih  

Pada proyek resort terapung ini, sumber air bersih di 

dapatkan dari proses desalinasi air laut yaitu 

pemanfaaatan air laut untuk di gunakan dalam 

kehidupan sehari – hari, sedangkan untuk proses 

pendistribusianya menggunakan system downfeed.  

4.3.5.2 sistem pengolahan limbah 

Sistem pengolahan limbah cair ini menggunakan 

sistem bio filtration untuk mengolah kembali menjadi 

sarana penyiraman tanaman. Sedangkan untuk air 

sudah terlalu keruh karena mengalami pengendapan 

yang lama, langsung di buang ke saluran kota. 

 

 

 

Bagan 4.1 - . Pola distribusi limbah grey water 

Sumber :Analisis pribadi, 2017 

a. Jaringan Air Hujan 

Saluran 

Kota 

Bio 

Filtration 

Grey 

Water 

Pemakaian 

Kembali 

Bak 

Pengumpul 
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Air hujan yang jatuh ke atap bangunan akan 

dikumpulkan pada talang yang berujung pada ground 

tank pengumpul air hujan. Tanpa melalui filtrasi khusus, 

air hujan ini dapat langsung digunakan sebagai flush 

toilet. 

 

 

Bagan 4.2 - . Pola distribusi jaringan rain water harvesting 

Sumber :Analisis pribadi, 2016 

b. Jaringan Limbah Padat (Black Water) 

Limbah padat / black water  diolah kembali dengan 

cara memisahkan cairan dari padatan dengan metode 

filter organik pada bio septictank. Cairan ini kemudian 

dapat di manfaatkan untuk media penyuburan tanah 

humus pada tanaman. 

 

 

 
 

 
Bagan 4.3 - . Pola distribusi jaringan black water 

Sumber :Analisis pribadi, 2017 

Perhitungan volume bioseptictank sesuai standar 

menurut Jimmy S. dan Juwana  adalah sebagai berikut  

• Berdasarkan hasil analisis pendekatan, jumlah 

pengunjung yang datang pada omniplanetarium adalah 

sebanyak 1.475 / hari. 

Ground 

Tank 
Air Hujan Toilet Talang 

Bio 

Septictank 

Black 

Water 
Filter 

Bak 

Kontrol 

Resapan tanah / Humus 
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• Berdasarkan asumsi, produksi limbah padatadalah 2 % 

dari jumlah pengunjung dalam satu hariyakni± 30 

pengunjung. 

• Jika diperkirakan volume bioseptictankyang digunakan 

adalah 8 m3 dengan ukuran 1,5 m x 3,5 m x 1,9 

mdengan kapasitas orang  120 pembuangan limbah.   

4.3.6 Program Lokasi dan Tapak  

Lokasi yang akan dipilih sebagai tapak terpilih adalah berada 

di kawasan pantai blebak-Jepara. Alasan pemilihan tapak ini 

adalah, di sekitar tapak memiliki potensi alam yang bagus, 

namun belum dimanfaatkan sebaik mungkin. 

 

Gb. 4.2 – Peta udara tapoak terpilih  
Sumber :Google Earth  
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- Keadaan Eksisting  
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- Status kepemilikian tanah  = Warga sekitar pemilik 

Tambak udang  

- Batas – batas tapak  

Utara = lahan kosong & area bakau (bukan hutan)  

Selatan = lahan kosong  

Timur  = laut jawa   

Barat = lahan kosong   

- Suhu rata – rata disekitar tergolong relative stabil, tidak terlalu 

panas ataupun dingin. Karena masih terdapat vegetasi yang 

rindang.  

Pagi  = Hangat 

Siang  = Panas berangin (angin sepoi-sepoi) 

Sore   = sejuk 

Malam = Dingin 

- Arah angin = cenderung menyebar dan lebih tenang 

kecepatan angin nya . 

Jenis tanah pada lokasi ini, terdiri dari 2 jenis, yaitu tanah dan 

sebagian berupa pasir, selain itu pada lokasi ini, juga 

merupakan area tambbak udang warga sekitar.  
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1. Kondisi instalasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada lokasi ini, sudah terdapat tiang listrik dan travo listrik yang 

menyuplai ke lokasi ini. Sehingga untuk pasokan listrik, tidak terlalu 

mengkhawatirkan.  

Untuk instalasi air bersih, warga sekitar menggunakan air sumur. 

 

   

Instalasi jalan yang ada terdiri dari material beton, dan sbeagian lagi 

masih berupa tanah berbatu.  
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2. Vegetasi  

  

“semak-semak”                        “bakau”          “ketapang & cemara jarum” 

 

 

 “Rumput dan pandan laut”        “Bluntas & Kedondong” 

3. Keadaan tapak  
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KELEBIHAN LOKASI  

❖ Pantai pasir putihnya 

sudah tertata, dan bersih  

❖ Terdapat area mangrove 

yang belum dimanfaatkan, 

sehingga dapat diolah 

sebagai daya tarik dari 

resort yang akan 

dibangun. 

❖ Sudah ada jaringan listrik  

❖ Jalur masuk dari dank e 

tapak ada beberapa 

alternative 

❖  Keadaan gelombang air 

laut yang sangat tenang  

❖ Air laut cenderung bening, 

sehingga padang lamun 

terlihat jelas.  

❖ Belum adanya banyak 

penginapan.  

KEKURANGAN LOKASI  

❖ Sebagain lokasi 

merupakan lahan tambak 

udang  

❖ Kesadaran masyarakat 

masih kurang untuk 

membuang sampah, 

sehingga masih dijumpai 

sampah yang berserakan.  

❖ Inisiatif wisatawan untuk 

mengunjungi daerah ini 

masih sedikit kurang.  

❖ Tidak adanya fasilitas 

penunjang seperti 

minimarket.  

❖ Tidak adanya instalasi air 

yang memadai.  


