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BAB III 

ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

3.1. ANALISA PENDEKATAN ARSITEKTUR 

3.1.1 Studi Aktivitas 

3.1.1.1 Pengelompokan Aktivitas  

1. Kegiatan Utama – Rekreasi  

Bermain di area pantai (Pantai, Playground) : bermain bersantai di 

area pantai, bermain di air pantai dll.  

Water Sport : Kegiatan olah raga pantai yang dilakukan di air 

atau didalam air, seperti jetski, diving, snorkling, banana boat dan 

lain – lain.  

Jelajah Pulau : Kegiatan mengelilingi perairan pantai untuk 

menuju berbagai pulau, yang ada di sekitar pantai dengan 

menggunakan kapal, dan di temani oleh tour guide 

Massage : Perawatan tubuh dengan cara memijat dengan kedua 

telapak tangan atau jari – jari, sehingga pengunjung bisa merasa 

rileks dan badan terasa segar kembali.  

SPA : SPA merupakan suatu sistem pengobatan menggunakan 

air (hydroterapy). SPA juga berfungsi  untuk merileksasikan diri, 

kegiatan relaksasi, massage, sauna dll.  
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Kuliner : Kegiatan makan dan minum menikmati sajian yang 

disediakan oleh koki dan pelayan Restaurant, sambil menikmati 

suasana pantai.  

Cottage/ Bersantai: Kegiatan beristirahat atau relaksasi setelah 

lelah bermain – main di pantai. Pengunjung bisa menginap jika 

akan menghabiskan waktu beberapa hari untuk berlibur di pantai.  

2. Kegiatan Pendukung – Pengelola  

Kegiatan Pengelolaan : merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

pengelola Pusat Rekreasi seperti memantau berjalannya segala 

kegiatan, administrasi, keuangan, partnership dan sistem yang 

berjalan serta kebutuhan yang ada didalam Pusat Rekreasi. 

Pelayanan Pengunjung : Kegiatan yang dilakukan oleh pegawai/ 

karyawan Pusat Rekreasi untuk membantu dan memberikan 

pelayanan kepada para pengunjung, sepeti pelayanan restaurant, 

tiketing, resepsionis, massage dan spa, loket dan lain – lain. 

Pelayanan Bangunan (Teknisi) : Kegiatan yang dilakukan oleh 

para staff ahli dan karyawan teknisi dalam pekerjaan mekanikal 

elektrikal, utilitas, mesin dan perawatan bangunan.  

3. Kegiatan Penunjang  

Berbelanja : Kegiatan transaksi, membeli souvenir, kerajinan, 

oleh – oleh khas Pesawaran dan Lampung.  

Event Space : Kegiatan untuk umum seperti acara pernikahan, 

ulang tahun, festival dan lain – lain.  
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Pondok peristirahatan : kegiatan beristirahat dan berjemur di 

area tepian pantai. 

BAR : Kegiatan minum dan makan makanan ringan dan terdapat 

hiburan bagi pengunjung.  

Berenang : Kegiatan berenang dan bermain air  

Olah raga pantai : Volly pantai, takraw, futsal, area taman.  

Berikut ini adalah tabel pengelompokan aktivitas berdasarkan analisa pribadi 

dan survey proyek sejenis :  

Tabel 3. 1 Tabel Pengelompokan Aktivias 

Kelompok 

Aktivitas 
Detail Aktivitas Pelaku 

Kegiatan Utama : 

Rekreasi  

Bermain di area pantai 

(Pantai, Playground) 

Water Sport  

Makan/Kuliner 

Restaurant & food court 

Jelajah pulau  

Massage dan Spa  

- Parkir kendaraan  

- Membeli tiket  

- Bermain Pasir  

- Bermain air 

- Berkeliling area pantai 

- Berenang di pantai 

- Berfoto  

- Duduk santai  

- Massage dan SPA  

- Bermain (water sport) 

snorkling dll 

- Jelajah pulau, berkeliling 

area pantai menggunakan 

kapal, menuju pulau – pulau  

- Ibadah  

Pengunjung 
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- Makan, minum,  Mandi/ 

bilas  

- Berbelanja, membeli 

souvenir, transaksi 

pembayaran  

- Transaksi, membeli  di 

pusat rekreasi 

Kegiatan Pendukung 

Kegiatan Pengelolaan  

- Parkir kendaraan  

- Absensi  

- Melakukan briefing sebelum 

dan sesudah bekerja  

- Melakukan rapat direksi 

- Rapat para pegawai  

- Mengawasi dan mendata 

semua kegiatan dan 

fasilitas Pusat Rekreasi  

- Mengawasi program kerja 

- Mengawasi kinerja pegawai  

- Pemasaran dan promosi  

- Kerjasama terhadap pihak 

luar (negri dan swasta) 

- Melakukan kegiatan 

keuangan/ mengontol 

keuangan (input & output) 

- Melakukan kegiatan 

adimistrasi  

- Melakukan penerimaan, 

wawancara calon pegawai 

- Mengawasi sistem teknologi 

dan informasi 

Pengelola 
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- Ibadah  

- Makan, minum 

Pelayanan Pengunjung   - Parkir kendaraan 

- Absensi  

- Brefing kerja 

- Pengawasan terhadap 

pegawai  

- Memberi informasi kepada 

pengunjung  

- Mengarahkan pengunjung 

- Melayani kegiatan 

pengunjung  

- Membersihkan ruangan  

- Mendata dan memeriksa 

alat kebersihan  

- Membuat makanan dan 

minuman  

- Makan, minum, bab 

- Ibadah  

Pengelola 

Pelayanan 

 

Pelayanan Bangunan 

(Teknisi)  

- Parkir kendaraan 

- Absensi  

- Memeriksa mesin – mesin, 

gudang, barang – barang 

dan peralatan mesin  

- Mendata alat – alat dan 

barang – barang (spare 

part) 

- Mendata dan melakukan 

kontrol di ruang – ruang 

khusus seperti : 

Pengelola 

Service building  
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Ruang genset, panel, 

gudang, R. pompa dan 

ruang lain nya 

- Memeriksa dan melakukan 

servis atau memperbaiki 

barang/alat yang rusak  

Kegiatan Penunjang  

Event Space  

Berbelanja  

BAR  

Biliar  

Berenang  

Olah raga : volly, futsal  

 

- Makan, minum, bab 

- ibadah 

- Berenang, bermain di kolam 

renang 

- Event, acara pernikahan, 

ulang tahun dll  

- Bermain biliar  

- Olah raga pantai 

- Istirahat 

- Bilas/ mandi 

- Ganti pakaian 

 

Sumber :  Analisa Pribadi 

3.1.1.2 Pengelompokan Pelaku Aktivitas  

1. Pengunjung  

 Pengunjung VIP : merupakan tamu khusus/ penting yang 

datang untuk melakukan kunjungan kerja pemeriksaan, 

pengawasan ataupun berlibur menggunakan fasilitas VIP, 

seperti pejabat dan tamu negara, pejabat daerah Gubernur, 

Walikota, pembisnis  dan lain – lain. 

 Pengunjung Reguler : pengunjung yang datang dengan 

membeli tiket di loket ataupun secara online mengunjungi 
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konservatori hanya pada area-area tertentu  yang terbuka 

untuk umum.  

 Pengunjung Study Tour (Penelitian) : pengunjung yang 

datang untuk melakukan studi banding ataupun tour. 

2. Pengelola  

Berikut adalah diagram struktur organisasi pengelola : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktur Eksekutif 

GM  
(General Manager) 

Keuangan 

Kepala Divisi  
Pelayanan Pengunjung 

 

Kepala Divisi  
Servis Building  

 

- Pelayanan Water 

sport  

- Food & Beverage  

- Massage & SPA  

- Cottage  

- Jelajah pulau/ (Tour 

Guide)  

- Event & theater 

- Ritel 

- Resepsionis  

- Ticketing  

- Klinik  

- Teknisi water 

sport 

- Teknisi Kapal 

- Teknisi MEE 

- Teknisi Plumbing 

- Perawatan Taman 

/ Lansekaping 

- Perawatan 

bangunan 

HRD  

Sekretaris 

Kepala Divisi 
Operasional  

 

- Marketing  

- Administrasi  

- IT (Informasi & 

Teknologi)  

- Humas  

- Keamanan  

- Cleaning service  

Bagan 3. 1 Struktur Organisasi Pusat Rekreasi 

Sumber : Analisa Pribadi berasarkan hasil survey proyek sejenis 

 



72 

Berikut adalah tabel Daftar pegawai sesuai divisi nya masing – masing : 

Tabel 3. 2 Tabel Daftar Pegawai 

Operasional 

Pelayanan 

Pengunjung 

(Visitor Service) 

Divisi Pelayanan 

Bangunan 

(Service Building) 

Marketing Ticketing 
Teknisi Alat – alat 

water sport 

Administrasi 
Layanan Informasi / 

(Receptionist) 

Teknisi Kapal & 

Dermaga 

IT (Informasi Teknologi) 
Pelayanan Water 

sport 

Teknisi perawatan 

bangunan (eksterior & 

interior) 

Humas 
Pelayanan Kapal/ 

Tour Guide 

Teknisi MEE 

(Mekanikal Elektrikal & 

Engineering) 

Keamanan 
Pelayanan Massage 

& SPA 
Teknisi Plumbing 

Cleaning Service 
Pelayan Restaurant & 

Food Court 

Perawat dan penata 

Kebun/ Taman 

 Pelayanan cottage  

 Pelayanan event  

 Pelayanan Ritel  

 Klinik & PMI  

Sumber : Analisa Pribadi berasarkan hasil survey proyek sejenis 

3. Partnership  

 Mahasiswa/ siswa magang :  Seorang pelajar yang 

melakukan pelatihan dengan bekerja secara langsung 
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dibawah bimbingan dan pengawasan Pengelola Pusat 

Rekreasi.  

 Wirausaha : seseorang atau kelompok yang memproduksi 

lalu memasarkan, menjual, dan mempromosikan nya untuk 

dibeli oleh pengunjung Pusat Rekreasi.  

 Komunitas : Sebuah kelompok sosial/ organisasi bekerja 

sama untuk mempromosikan dan mensukseskan berjalan 

nya kegiatan di Pusat Rekreasi, seperti komunitas eksplore 

daerah, komunitas Fotografer, Komunitas pencinta alam dan 

lain – lain.  

 Media Partner : Menjalin kerjasama dengan media seperti 

Chanel televisi, radio, media sosial, media cetak dan lain – 

lain.  
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3.1.1.3 Pola Aktivitas Pelaku  

1. Pengunjung :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bersantai, menikmati 

suasana pantai & 

Berfoto(dokumentasi) 

(Dokumentasi) 

Bagan 3. 2 Pola Aktivitas 

Pengunjung 

Sumber : Analisa pribadi 

Parkir 

Membeli tiket/ registrasi 

tiket online 

 

Berkeliling Area Pantai  

Bermain wahana/ 

watersport, massage & 

SPA, Jelajah pulau, 

Menginap di Cotage, 

menonton theater 

Masuk Pusat Rekreasi 

- lobby - Kantor 

Pengelola 

Registrasi Peserta - 

lobby 

Bertemu Direksi  

 

 

 

Berkelling, tour khusus  

 

Rapat/ Pertemuan 

Diskusi  

 

Briefing oleh 

manager/ kepala 

divisi  

Rapat, Pertemuan, 

kerja sama dll 

Berkeliling area 

rekreasi   

Makan, minum, 

istirahat, ibadah, bak, 

bab  

Melihat/ membeli 

souvenir/ oleh - oleh 

Pulang 

Pengunjung VIP 

Pengunjung Reguler  

Pengunjung Study 

tour, partnership  
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2. Pengelola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bagan 3. 3 Pola Aktivitas 

Pengelola - Operasional 

Sumber : Analisa pribadi 

Parkir Direktur 

Eksekutif 

Absensi  

Kedatangan  

Memimpin, mengawasi, 

mengatur, bertanggung 

jawab atas pelaksanaan & 

sistem Pusat Rekreasi 

Masuk ruang kerja 

Briefing/ rapat 

Bekerja, mendata, 

mengawasi 

 

Ibadah, istirahat, 

makan, minum, 

bak,bab 

General 

Manager 

HRD (Human 

Resource 

Development) 

Sekretaris  

Mengawasi sistem 

operasional, pengelolaan, 

pemasaran & keuangan 

Personalia, kepegawaian, 

evaluasi karyawan, seleksi 

tenaga kerja (recruitment) 

Menerima tamu, 

menjadwal rapat, & 

program kerja, menerima 

data, menyimpan & 

mengirim surat 

Keuangan 

Mendata & Mengatur 

segala urusan keungan 

( Out & In ) 

IT 

Memprogram & mengelola 

sistem teknologi yang 

diterapkan 

Pulang 



76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melakukan perekapan 

data, mengelola dokumen, 

surat, program kerja 

Administrasi  

Humas  

Kepala  

Divisi 

Keamanan 

(Security) 

Melakukan promosi, 

publikasi, & hubungan 

interaktif kepada pihak 

luar dan masyarakat 

Mengatur & mengawasi 

jalannya sistem pada tiap 

divisi naungan nya 

Menjaga, mengatur sistem 

keamanan lingkungan dan 

bangunan 

Parkir 

Absensi  

Kedatangan  

Masuk ruang kerja 

Briefing/ rapat 

Bekerja, mendata, 

mengawasi 

 

Ibadah, istirahat, 

makan, minum, 

bak,bab 

Pulang 

Bagan 3. 4 Pola Aktivitas 

Pengelola – Operasional  

Sumber : Analisa pribadi 

 

Melakukan pemasaran, 

promosi, mengatur nilai 

penjualan, strategi 

promosi dan pemasaran  

Marketing  
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Bagan 3. 5 Pola Aktivitas Divisi 

Pelayanan pengunjung 

Sumber : Analisa pribadi 

 

 

Parkir 

Absensi  

Kedatangan  

Masuk ruang kerja 

Briefing/ rapat 

Bekerja, mendata, 

mengawasi 

 

Ibadah, istirahat, 

makan, minum, 

bak,bab 

Pulang 

Menjaga pintu masuk, 

menerima pembayaran 

tiket pengunjung 

Ticketing/ 

Loket 

Melayani pengunjung & 

memberi info seputar 

Pusat Rekreasi  

 

Layanan 

Informasi/ 

Resepsionis 

 

Melayani Pengunjung 

yang ingin bermain 

wahana air  

 

Divisi 

Pelayanan 

Water sport 

 

Melayani Pengunjung 

yang ingin Berkelilng ke 

pulau - pulau 

menggunakan kapal 

 

Divisi 

Pelayanan Tour 

/ Jelajah Pulau  

 

Mengatur, mengelola 

program kerja & melayani 

pengunjung   

Pelayanan 

Massage & SPA  

Mengelola dan melayani 

Pelanggan restaurant  

Pelayanan 

Restaurant & 

foodcourt 

Mengelola dan melayani 

pengunjung yang ingin 

menginap & camping 

Pelayanan 

Cottage 
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Parkir 

Absensi  

Kedatangan  

Masuk ruang kerja/ 

post jaga 

Briefing/ rapat 

Bekerja, mendata, 

mengelola,mengawasi 

 

Ibadah, istirahat, 

makan, minum, 

bak,bab 

Pulang 

Mengelola dan melayani 

wisatawan yang ingin 

mengonton theater/ 

mengadakan event 

Pelayanan 

event space & 

theater 

Menjaga dan mengawasi 

area pantai 

Penjaga pantai 

/Coast Guard 

Menjaga kebersihan, 

bersih – bersih, mengelola 

limbah  

Cleaning 

Service 

Memberikan pertolongan 

pertama bila ada 

kecelakaan atau korban 

Kesehatan/ 

Klinik  

Bagan 3. 6 Pola Aktivitas Divisi 

Pelayanan pengunjung 

Sumber : Analisa pribadi 

 



79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkir 

Absensi  

Kedatangan  

Masuk ruang kerja 

Briefing/ rapat 

Bekerja, mendata, 

mengawasi 

 

Ibadah, istirahat, 

makan, minum, 

bak,bab 

Pulang 

Teknisi Alat 

Water sport 

Pengawasan, kontrol & 

memperbaiki mesin kapal  

Teknisi Alat, 

mesin kapal 

Pengawasan, kontrol, 

memperbaiki interior & 

eksterior bangunan 

Teknisi 

perawatan 

bangunan 

Pengawasan, kontrol, 

perbaikan mesin/ 

kelistrikan & plumbing 

(utilitas) 

Teknisi MEE  

Pengawasan, kontrol, 

memperbaiki mesin, 

pemipaan/ utilitas kolam 

renang 

 

Teknisi Kolam 

renang  

Pengawasan, kontrol 

menata taman dan seating 

griup 

Perawat, penata 

kebun/ taman 

Pengawasan, kontrol & 

memperbaiki alat – alat 

water sport  

Pengawasan, kontrol, 

perbaikan mesin/ 

kelistrikan & plumbing 

(utilitas) 

Bagan 3. 7 Pola Aktivitas Divisi 

Pelayanan Bangunan  

Sumber : Analisa pribadi 
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3. Partnership 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkir 

Absensi  

Kedatangan  

Masuk ruang kerja 

Briefing/ rapat 

Bekerja, mendata, 

mengawasi 

 

Ibadah, istirahat, 

makan, minum, 

bak,bab 

Pulang 

Pelatihan, diskusi, belajar, 

membantu program kerja 

Pusat Rekreasi 

Mahasiswa/ 

siswa Magang 

Memproduksi, promosi, 

memasarkan produk, 

menjual, menyewakan, 

transaksi uang. 

Wirausaha 

Melakukan kegiatan 

komunitas, kegiatan 

sosial, promosi, 

pemasaran dll. 

Komunitas 

Mendokumentasikan 

program kerja, promosi 

lewat media masa, online 

maupun cetak 

Media Partner 

Bagan 3. 8 Pola Aktivitas Divisi 

Pelayanan Bangunan 

Sumber : Analisa pribadi 
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3.1.2 Studi Fasilitas  

3.1.2.1 Analisa Jumlah Pelaku  

A. Pengunjung : Tabel dibawah adalah statistik perkembangan 

jumlah pengunjung/ wisatawan domestik dan wisatawan 

manca negara yang datang ke Provinsi Lampung :  

Tabel 3. 3 Data Statistik jumlah wisatawan Provinsi Lampung 

Tahun  Jumlah wisatawan yang datang ke Provinsi Lampung 

2008  366.180 

2009  342.285 

2010  395.961 

2011  551.476 

2012  577.893 

2013  828.345 

2014  955.001 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung 

Perhitungan jumlah wisatawan/ calon pengunjung dalam kurun 

waktu 15  tahun yang mendatang :  

Jumlah kenaikan pengunjung dalam 7 tahun terakhir = 

(955.001 – 366.180) : 7 = 84.117 orang  

Jumlah pengunjung 15 tahun kemudian = 

Rumus : Px = Po + t (x)  

Keterangan :  

Px : Kapasitas tahun proyeksi  

Po : Jumlah Pengunjung tahun Terakhir 
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t : Kenaikan rata – rata per tahun  

x : Jumlah proyeksi dari tahun dasar  

Jumlah pengunjung  = 955.001 + 84.117 (15)  

= 2.216.756 Orang  

2.216.756 : 365 = 6073 orang/ hari  

Jumlah pengunjung/ wisatawan per hari di Provinsi Lampung adalah 

6073 orang per hari. Jumlah wisatawan ini merupakan jumlah 

wisatawan domestik dan asing, yang berarti wisatawan dari luar 

daerah Lampung. Menurut data survey, terdapat 20 obyek wisata, dan 

10 obyek wisata unggulan, di asumsikan para wisatawan datang ke 

tempat wisata unggulan, yang berarti 1/11 dari seluruh jumlah, 

setidaknya ada sekitar  552 orang yang datang ke Pusat Rekreasi per 

harinya.  

B. Pengelola dan Pegawai :  

Untuk menentukan jumlah serta kebutuhan pengelola dan 

pegawai Pusat Rekreasi maka, analisa dilakukan dengan 

cara mensurvey proyek sejenis atau proyek yang berkaitan 

degan Pusat Rekreasi, sehingga penentuan jumlah pengelola 

dan karyawan memiliki parameter yang solid. Adapun survey 

dilakukan pada pengelola resort, pengelola watersport di 

Tanjung Benoa, Bali, pengelola pantai di Lampung dan di 

Kuta, Bali, 
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Tabel dibawah adalah daftar jumlah pegawai/ pengelola 

Pusat Rekreasi dari hasil analisa dan observasi :  

Tabel 3. 4 Tabel Daftar jumlah pengelola 

Pelaku Jumlah 

Direktur Eksekutif  1 

General Manager  1 

HRD (Human Resource Development) 2 

Sekretaris  1 

Keuangan   2 

Kepala Divisi Operasional 1 

Marketing 2 

Administrasi 1 

IT (Information & Technology) 3 

Humas  1 

Keamanan (Security) 8 

Penjaga Pantai (Coast Guard) 2 

Cleaning Service  10 

Ticketing (Loket) 3 

Layanan Informasi (Resepsionis) 2 

Divisi Pelayanan Water sport 10 

Divisi Pelayanan Jelajah Pulau  20 

Divisi Pelayanan Massage & SPA  10 

Divisi Pelayanan Restaurant  10 

Divisi Pelayanan Cottage  3 

Pelayanan Food court  3 

Klinik Kesehatan  2 

Teknisi Alat Water Sport  3 

Teknisi Mesin Kapal  3 

Teknisi Perawatan bangunan  3 

Teknisi MEE & Plumbing 3 
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Teknisi Kolam renang  2 

Perawatan & Penata taman  3 

Total 115 Orang 

Sumber : Anlisa pribadi & Survey Proyek Sejenis 

C. Partnership  :  Tabel dibawah adalah daftar jumlah peserta/ 

kolega/ partenership Pusat Rekreasi dari hasil analisa dan 

observasi :  

Tabel 3. 5 Tabel jumlah Peserta partnership 

Pelaku Jumlah 

Mahasiswa / Pelajar Magang 10 (Max) 

Wirausaha (Tenan & food court)  30 

Komunitas  10 

Media Partner  10 

Total 60 Orang 

Sumber : Analisa Pribadi 

3.1.2.2 Studi Kebutuhan Ruang  

Tabel dibawah adalah daftar kebutuhan ruang berdasarkan 

pengelompokan kegiatan/ aktivitas dan detail aktivitas :  

Tabel 3. 6 Tabel Kebutuhan Ruang 

Kelompok 

Aktivitas 
Detail Aktivitas Pelaku 

Kebutuhan 

Ruang 

Kegiatan 

Utama : 

Rekreasi  

Bermain/ 

Santai 

- Mengmbil tiket parkir 

- Parkir kendaraan  

- Berjalan, berkeliling – 

keliling 

- Menempati pondok kecil  

- Pengunjung / 

wisatawan 

- Loket parkir  

- Parkir area 

- Pedestrian  

- Pesisir pantai 

- Play ground 
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- Bermain pasir 

- Bermain di area 

playground, voly pantai  

- Bilas/ mandi, bak/ bab 

- Istirahat, ibadah makan/ 

minum dll 

- Berbelanja  

- Lapangan voly  

- Pantai/ air  

- Kamar mandi/ 

toilet  

- Pondok kecil 

- Musola 

- Food court 

- Restaurant 

- Souvenir shop 

- Tenan/ ritel   

Water Sport  - Berjalan 

- mendaftar dan membeli 

tiket water sport  

- Ganti pakaian 

- Briefing dengan 

pengawas/ coast guard  

- Bermain wahana/ water 

sport di area perairan  

- Bilas, ganti pakaian 

- Pengunjung / 

wisatawan 

- Pedestrian  

- Lobby 

- Resepsionis  

- Tikcketing  

- Loker room  

- Kamar mandi / 

toilet 

- Pesisir pantai  

- Air/ pantai 

Makan/Kuliner - Berjalan  

- Memesan makanan 

- Makan, minum 

- Cuci tangan, Bak/ bab  

- Membayar  

- Pengunjung/ 

wisatawan  

- Pedestrian  

- Restaurant  

- Toilet  

- Kasir  

- Food court  

Jelajah pulau  

 

- Mendaftar/ registrasi  

- Melihat – lihat display 

galery 

- Menunggu di ruang 

tunggu  

- Membayar tiket  

- Berjalan menuju 

- Pengunjung  

- Partnership : 

Mahasiswa 

magang, 

komunitas  

- lobby 

- Resepsionis 

- Loket 

pendaftaran 

tiket  

- Dermaga 

- Kapal 
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dermaga  

- Masuk ke kapal  

- Duduk menikmati 

pemandangan di atas 

kapal 

- Datang/ sampai di pulau 

tujuan  

- Berfoto/ dokumentasi  

- Penelitian  

 

- Pulau tujuan  

Massage & 

SPA 

- Mendaftar/ registrasi  

- Membayar  

- Massage  

- Beristirahat 

- Mandi, sauna  

- SPA  

- Pengunjung / 

wisatawan  

- Lobby 

- Resepsionis  

- Loket 

- Ruang spa 

- Shower 

- Jakuzzi 

- R. sauna  

- R. massage  

- Kamar mandi 

- Loker room  

Kegiatan 

Pendukung : 

Kegiatan 

Pengelola\ 

Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Parkir kendaraan 

- Absensi  

- Briefing sebelum dan 

sesudah bekerja  

- Meeting  

- Bertemu klien/ tamu 

- Menjamu, melayani 

pengunjung  

- Ibadah 

- Makan, minum, bak/ bab  

 

- Seluruh  direksi 

& pegawai/ 

pengelola 

 

 

- Parkir areaa 

- Lobby  

- R. rapat  

- R. Santai/ R. 

komunal 

pegawai  

 

- Melakukan rapat direksi  

- Mengawasi semua 

- Direktur 

eksekutif 

- R. Rapat  

- R. Direktur  
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Kegiatan 

Pengelola\ 

Operasional 

kegiatan dan sistem/ 

program kerja yang 

berjalan. 

 

- Wakil direktur 

- Manager 

Operasional  

- HRD  

- Kepala divisi  

- R. manager  

- R. Kepala 

divisi  

- Melakukan Briefing & 

Rapat kerja   

- Menerima surat 

- Mengirim surat  

- Menerima telefon 

- Menjadwal meeting/ 

rapat, kunjungan dll 

- Sekretaris 

- Resepsions  

- R. Sekretaris 

- R. lobby 

- Layanan 

Informasi   

- R. rapat  

- Mendata in & out 

keuangan 

- Membuat laporan 

- Melakukan kegiatan 

keuangan  

- Mengelola & mengontrol 

keuangan  

- Manager  

- Pegawai 

Keuangan  

- R. Manager   

- R.  Pegawai 

Keuangan 

- Melakukan kegiatan 

evaluasi & penilaian 

seluruh karyawan  

-  Merekrut karyawan baru 

- Wawancara calon 

karyawan baru 

- HRD (Human 

Resource 

Development) 

- R. HRD  

 

- Melakukan olah data 

- mengelola dokumen  

- surat, program kerja  

- pendaftaran pegawai 

- pendaftaran dan proses 

magang 

- pendaftaran usaha baru/ 

- Administrasi R. Administrasi 
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partnership  

- Melakukan pemasaran, 

promosi, publikasi & 

hubungan interaktif 

kepada pihak luar dan 

masyarakat 

- Humas - Humas 

- Melakukan briefing 

kepada seluruh divisi 

pelayanan naungan nya 

- melakukan kontrol di 

seluruh program, dan 

kinerja pegawai  

- membuat evaluasi dan 

laporan divisi naungan 

nya   

- Kepala Divisi 
- R. Kepala 

Divisi 

- Melakukan briefing  

- Menjaga, dan 

mengawasi kegiatan 

kerja, pengunjung 

- Melakukan 

pemeriksaan, 

pemantauan, kontrol 

keamanan area 

Rekreasi  

 

- Keamanan/ 

Security 

- R. Keamanan  

- R. CCTV  

- Pos jaga  

- Lobby  

- Melakukan Transaksi 

penjualan tiket  

- Melayani registrasi/ 

pendaftaran  

- Melayani layanan 

informasi pengunjung 

dan partership  

- Melayani pengunjung 

- Ticketing (Loket) 

- Layanan 

Informasi 

(Resepsionis) 

- Divisi 

Pelayanan 

Water sport 

- Divisi 

- R. loket tiket 

-  Resepsionis  
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yang ingin bermain 

wahana air/ water sport  

- Mengantar dan 

menjemput pengunjung 

di pulau  

Pelayanan 

Jelajah Pulau 

- Divisi 

Pelayanan 

Restaurant  

- Menemani pengunjung 

yang berada di kapal 

- Menemani pengunjung 

berkeliling pulau – pulau 

- Melayani pengunjung, 

massage & spa  

- Melakukan pelayanan 

terhadap pengunjung 

restaurant  

- Mengantar makanan 

- Menerima pemesanan  

- Menerima/ transaksi 

uang/ pembayaran 

makanan  

- Melayani & membantu 

pengunjung yang ingin 

menginap / camp 

- Mengelola tenan food 

court, menerima 

wirausaha baru  

- Bersih- bersih, menata,  

- Melakukan pertolongan 

terhadap korban  

kecelakaan & 

pengobatan 

- Divisi 

Pelayanan 

Massage & 

SPA  

- Pelayanan 

Food court 

- Divisi 

Pelayanan 

Cottage & 

Camp Area  

- Pelayanan 

Food court 

- Cleaning 

Service  

- Dokter/ suster 

bagian 

kesehatan P3K 

/ PMI   

 

- Loket tiket  

- Pantai  

- Perairan  

- Dermaga  

- Kapal 

- R. pengelola 

massage & 

SPA 

- R. Massage 

- R.. SPA 

- R. sauna  

- Cottage  

- Camp area 

- Food court  

- Kantor 

pengelola 

restaurant & 

food court  

- R. Cleaning 

service  

- Loket pegawai  

- Klinik  

-  

Kegiatan 

Pengelola/ 

Pelayanan 

- Parkir kendaraan 

- Absensi  

- Memeriksa mesin – 

Teknisi Alat 

Water Sport  

R. Teknisi Alat 

Water sport 

Teknisi Mesin R. Teknisi mesin 
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Bangunan  mesin, gudang, barang – 

barang dan peralatan 

mesin  

- Mendata alat – alat dan 

barang – barang (spare 

part) 

- Mendata dan melakukan 

kontrol di ruang – ruang 

khusus seperti : 

Ruang genset, panel, 

gudang, R. pompa dan 

ruang lain nya 

- Memeriksa dan 

melakukan servis atau 

memperbaiki barang/alat 

yang rusak 

Kapal  kapal 

Teknisi 

Perawatan 

bangunan  

R. Teknisi 

perawatan 

bangunan 

(Arsitek) 

Teknisi MEE & 

Plumbing 

R. Pegawai 

MEE 

Teknisi Kolam 

renang  

R. teknisi 

pegawai Kolam 

renang  

Perawatan & 

Penata taman  

R. Perawat 

Taman/ 

lansekaping  

Sumber : Analisa pribadi 

3.1.2.3 Pengelompokan Ruang dan Sifat   

Tabel dibawah adalah daftar pengelompokan jenis ruang dan sifatnya  

Tabel 3. 7 Tabel Pengelompokan jenis ruang dan sifat 

FASILITAS UTAMA – REKREASI 

NO. Nama Ruang/ Aktivitas Sifat Indoor/ Outdoor 

1 Water Sport 

Publik 

Outdoor 

2 
Dermaga & Kapal  

(Jelajah Pulau )  
Outdoor 

3 Gallery Indoor 

4 Massage & SPA 
Semi Privat 

Indoor & Outdoor  

5 Cottage Outdoor  

6  Restaurant  Publik Indoor & outdoor 
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FASILITAS PENDUKUNG - PENGELOLA 

NO. Nama Ruang/ Aktivitas Sifat Indoor/ Outdoor 

1 Ruang Direktur 

Privat 

Indoor  

2 R. General Manager 

3 HRD 

4 R. Sekretaris  

5 R. Keuangan 

6 R. Kadiv operasional 

Semi Privat 7 R. Kadiv Pelayanan Pengunjung    

8 R. Kadiv Pelayanan Bangunan 

9 R. Rapat  Privat 

10 R. Marketing 

Semi Privat 
11 R. Administrasi  

12 R. Humas  

Indoor 

13 R. IT (Information & Technology ) 

14 R. Keamanan & R. CCTV Privat 

15 Cleaning Service Semi Privat 

16 Loket Tiketing  

Publik 17 Informasi /  Resepsionis  

18 Lobby/ R. Tunggu 

19 R. Santai pegawai 

Semi Privat 
20 

R. Staff Pelayanan Restaurant & 

Food court  
Indoor & Outdoor 

21 R. Loker Pegawai  Semi Privat 

Indoor 

  

22 R. Teknisi  Privat 

23 
R. Staff Perawatan bangunan  

(Arsitek & Lansekaping)  
Semi Privat  

FASILITAS PENUNJANG 
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NO. Nama Ruang/ Aktivitas Sifat Indoor/ Outdoor 

1 Event Space 

Publik  

Outdoor   

2 Taman  Outdoor  

3 Pusat Oleh - oleh  Indoor  

4 Pondok Istirahat Outdoor  

5 
Olah raga Pantai : Volly dan 

Takraw Futsal  
Outdoor 

6 BAR & Biliar Indoor 

7 Kolam Renang  Outdoor 

8 Foodcourt   Indoor & Outdoor 

9 Area Parkir  Indoor & Outdoor 

10 ATM center  Indoor 

11 Klinik Indoor 

FASILITAS SERVICE 

NO. Nama Ruang/ Aktivitas Sifat 
Indoor/ 

Outdoor 

1 

Rest Room : 

Toilet 

Loker 

Nursery room 

Publik  
Indoor  

2 Musola 

Indoor  

3 Janitor Semi Privat 

4 Ruang MEE 

Privat  

5 R. Genset 

6 MDP 

7 R. Panel  

8 R. kontrol Air  

9 R. Kontrol kolam renang  

10 R. Gudang Semi Privat 
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11 R. mesin Kapal Privat 
Indoor 

12 Ground Tank  

Semi Privat 13 Rain Harvesting 

Outdoor  

14 Roof Tank  

15 

 

Penampungan sampah /  

TPS S (Tempat pembuangan 

sampah sementara) 
Semi Privat  

16 R. Alat Water sport (storage) Indoor  

Sumber : Analisa Pribadi 
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3.1.2.4 Persyaratan Ruang  

No Nama Ruang ASPEK Kebutuan Keterangan  

1 Gallery 

Pencahayaan (Lux) 
Sinar Matahari √  Sumber : SNI 03-6575-2001 

 Membutuhkan sedikit sinar matahari 

 Membutuhkan pencahayaan buatan khusus Buatan (Lux) 500 

Temperature  
Suhu (°C) 25.8 

 Sumber : SNI-14-1993-03  

 Membutuhkan AC / Cooler Stand 

Kelembaban (%) 45 
 Lippsmeir (1994) 

 MENKES (1998) 

Akustik/ 
Stabil √  SNI (1993) 

 Fundamentals of Acoustic Kebisingan (dB) 45 

Penghawaan (m/s) 
ALAMI (ANGIN)  0,5  MENKES NO.261/MENKES/SK/11/1998 

 Lippsmeir (1997:38) 

 Membutuhkan AC / Cooler Stand BUATAN  √ 

View 
TO SITE √ 

 View to site : Membutuhkan view/ tatanan 

interior dan eksterior (Bangunan / ruang) 

FROM SITE - 
 View from site : Membutuhkan view keluar 

(alami) 

Keamanan 
KEBAKARAN  - 

 Kebakaran : Membutuhkan fasilitas Pemadam 

kebakaran 

CCTV  √ 
 CCTV : Membutuhkan fasilitas pengawasan 

dengan CCTV (Security) 

2 Massage & SPA  
Pencahayaan (Lux) 

Sinar Matahari √  Sumber : SNI 03-6575-2001 

 Membutuhkan cukup banyak sinar matahari Buatan (Lux) 250 

Temperature  Suhu (°C) 26  Sumber : SNI-14-1993-03 
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Kelembaban (%) 50 
 Lippsmeir (1994) 

 MENKES (1998) 

Akustik/ 
Stabil -  SNI (1993) 

 Fundamentals of Acoustic Kebisingan (dB) 60 

Penghawaan (m/s)  
ALAMI (ANGIN) 1,0  MENKES NO.261/MENKES/SK/11/1998 

 Lippsmeir (1997:38) 

 Membutuhkan cooler fan dan AC BUATAN  √ 

View 
TO SITE - 

 View to site : Membutuhkan view/ tatanan 

interior dan eksterior (Bangunan / ruang) 

FROM SITE √ 
 View from site : Membutuhkan view keluar 

(alami) 

Keamanan 
KEBAKARAN  - 

 Kebakaran : Membutuhkan fasilitas Pemadam 

kebakaran 

CCTV  - 
 CCTV : Membutuhkan fasilitas pengawasan 

dengan CCTV (Security)  

3 Cottage 

Pencahayaan (Lux) 
Sinar Matahari √  Sumber : SNI 03-6575-2001 

 Membutuhkan cukup banyak sinar matahari Buatan (Lux) 250 

Temperature  
Suhu (°C) 26  Sumber : SNI-14-1993-03  

Kelembaban (%) 60 
 Lippsmeir (1994) 

 MENKES (1998) 

Akustik/ 
Stabil -  SNI (1993) 

 Fundamentals of Acoustic Kebisingan (dB) 60 

Penghawaan (m/s)  
ALAMI (ANGIN) 1,0  MENKES NO.261/MENKES/SK/11/1998 

 Lippsmeir (1997:38) 

 Membutuhkan cooler fan & kipas angin BUATAN  √ 

View TO SITE -  View to site : Membutuhkan view/ tatanan 
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interior dan eksterior (Bangunan / ruang) 

FROM SITE √ 
 View from site : Membutuhkan view keluar 

(alami) 

Keamanan 
KEBAKARAN  √ 

 Kebakaran : Membutuhkan fasilitas Pemadam 

kebakaran 

CCTV  - 
 CCTV : Membutuhkan fasilitas pengawasan 

dengan CCTV (Security)   

4 

 

 Restaurant  

 Food court  

 Lobby 

Pencahayaan (Lux) 
Sinar Matahari √  Sumber : SNI 03-6575-2001 

 Membutuhkan cukup banyak sinar matahari Buatan (Lux) 200 

Temperature  
Suhu (°C) 25  Sumber : SNI-14-1993-03  

Kelembaban (%) 60 
 Lippsmeir (1994) 

 MENKES (1998) 

Akustik/ 
Stabil -  SNI (1993) 

 Fundamentals of Acoustic Kebisingan (dB) 50 

Penghawaan (m/s)  
ALAMI (ANGIN) 1,0  MENKES NO.261/MENKES/SK/11/1998 

 Lippsmeir (1997:38) 

 Membutuhkan cooler fan & kipas angin BUATAN  √ 

View 
TO SITE √ 

 View to site : Membutuhkan view/ tatanan 

interior dan eksterior (Bangunan / ruang) 

FROM SITE √ 
 View from site : Membutuhkan view keluar 

(alami) 

Keamanan 
KEBAKARAN  √ 

 Kebakaran : Membutuhkan fasilitas Pemadam 

kebakaran 

CCTV  √ 
 CCTV : Membutuhkan fasilitas pengawasan 

dengan CCTV (Security)    

  Pencahayaan (Lux) Sinar Matahari √  Sumber : SNI 03-6575-2001 
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5 
 

 

 

 

 Ruang Direktur 

 R. General Manager 

 HRD 

 R. Sekretaris 

 R. Keuangan 

 R. Keamanan & R. 

CCTV 

 R. IT (Informasi & 

Teknologi)  

 

Buatan (Lux) 250  Membutuhkan sedikit sinar matahari 

Temperature  
Suhu (°C) 26  Sumber : SNI-14-1993-03  

Kelembaban (%) 50 
 Lippsmeir (1994) 

 MENKES (1998) 

Akustik/ 
Stabil √  SNI (1993) 

 Fundamentals of Acoustic Kebisingan (dB) 50 

Penghawaan (m/s)  
ALAMI (ANGIN) 0,5  MENKES NO.261/MENKES/SK/11/1998 

 Lippsmeir (1997:38) 

 Membutuhkan AC/ kipas angin BUATAN  √ 

View 
TO SITE - 

 View to site : Membutuhkan view/ tatanan 

interior dan eksterior (Bangunan / ruang) 

FROM SITE - 
 View from site : Membutuhkan view keluar 

(alami) 

Keamanan 
KEBAKARAN  - 

 Kebakaran : Membutuhkan fasilitas Pemadam 

kebakaran 

CCTV  √ 
 CCTV : Membutuhkan fasilitas pengawasan 

dengan CCTV (Security)    

 
 

6 
 

 

 R. Kadiv operasional 

 R. Kadiv Pelayanan 

Pengunjung 

 R. Kadiv Pelayanan 

bangunan  

 R. Marketing 

Pencahayaan (Lux) 
Sinar Matahari √  Sumber : SNI 03-6575-2001 

 Membutuhkan sedikit sinar matahari Buatan (Lux) 250 

Temperature  
Suhu (°C) 26  Sumber : SNI-14-1993-03  

Kelembaban (%) 50 
 Lippsmeir (1994) 

 MENKES (1998) 

Akustik/ 
Stabil -  SNI (1993) 

 Fundamentals of Acoustic Kebisingan (dB) 50 

Penghawaan (m/s)  ALAMI (ANGIN) 0,5  MENKES NO.261/MENKES/SK/11/1998 
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 R. Humas 

 Cleaning Service 

 Loket Tiketing 

BUATAN  √ 
 Lippsmeir (1997:38) 

 Membutuhkan AC/ kipas angin 

View 
TO SITE - 

 View to site : Membutuhkan view/ tatanan 

interior dan eksterior (Bangunan / ruang) 

FROM SITE - 
 View from site : Membutuhkan view keluar 

(alami) 

Keamanan 
KEBAKARAN  - 

 Kebakaran : Membutuhkan fasilitas Pemadam 

kebakaran 

CCTV  - 
 CCTV : Membutuhkan fasilitas pengawasan 

dengan CCTV (Security)    

7 
 

 Pusat Oleh – oleh 

 Area Parkir 

 ATM Center 

 Rest Room  

Pencahayaan (Lux) 
Sinar Matahari √  Sumber : SNI 03-6575-2001 

 Membutuhkan sedikit sinar matahari Buatan (Lux) 350 

Temperature  
Suhu (°C) 27  Sumber : SNI-14-1993-03  

Kelembaban (%) 60 
 Lippsmeir (1994) 

 MENKES (1998) 

Akustik/ 
Stabil -  SNI (1993) 

 Fundamentals of Acoustic Kebisingan (dB) 60 

Penghawaan (m/s)  
ALAMI (ANGIN) 0,8  MENKES NO.261/MENKES/SK/11/1998 

 Lippsmeir (1997:38) 

 kipas angin BUATAN  √ 

View 
TO SITE - 

 View to site : Membutuhkan view/ tatanan 

interior dan eksterior (Bangunan / ruang) 

FROM SITE - 
 View from site : Membutuhkan view keluar 

(alami) 

Keamanan KEBAKARAN  √ 
 Kebakaran : Membutuhkan fasilitas Pemadam 

kebakaran 
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CCTV  √ 
 CCTV : Membutuhkan fasilitas pengawasan 

dengan CCTV (Security)    

 
 
 
 
 
 

5 
 

 

 

 

 

 Musola 

 Klinik  

  

Pencahayaan (Lux) 
Sinar Matahari √  Sumber : SNI 03-6575-2001 

 Membutuhkan sedikit sinar matahari Buatan (Lux) 250 

Temperature  
Suhu (°C) 25  Sumber : SNI-14-1993-03  

Kelembaban (%) 50  MENKES (1998) 

Akustik/ 
Stabil √  SNI (1993) 

 Fundamentals of Acoustic Kebisingan (dB) 40 

Penghawaan (m/s)  
ALAMI (ANGIN) 0,9  MENKES NO.261/MENKES/SK/11/1998 

 Lippsmeir (1997:38) 

 Membutuhkan AC/ kipas angin BUATAN  √ 

View 
TO SITE - 

 View to site : Membutuhkan view/ tatanan 

interior dan eksterior (Bangunan / ruang) 

FROM SITE - 
 View from site : Membutuhkan view keluar 

(alami) 

Keamanan 
KEBAKARAN  - 

 Kebakaran : Membutuhkan fasilitas Pemadam 

kebakaran 

CCTV  √ 
 CCTV : Membutuhkan fasilitas pengawasan 

dengan CCTV (Security)    

 

Tabel 3. 8 Persyaratan Ruang 

Sumber : Analisa Pribadi 
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3.1.2.5 Pola Sirkulasi Ruang  

 Pola Ruang Makro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Gate  

Area Parkir 

Area Pengelola / 

Pelayanan 

Area Rekreasi / 

wisatawan  

Drop Off 

Lobby 

Loket Tiket  

Area Penunjang  

Area Service  

Kantor/Divisi  

Bagan 3. 9 Bagan Pola Ruang Makro 

Sumber : Analisa Pribadi 
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 Pola Ruang Mikro : Rekreasi/ Utama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Water Sport 

- Jelajah Pulau/ 

Dermaga 

- Gallery 

- Massage & SPA 

- Cottage 

- Restaurant  

Lobby / Layanan 

Informasi Loket Tiket  

- Food Court – toilet dll 

- Rest area 

- Tenan/Ritel 

- BAR 

- Taman 

- Camping Ground 

- Area 

- ATM Center 

- Klinik 

- Musola  

 

Area bermain, 

pondok santai, 

taman, pesisir 

Pantai 

Restaurant  

Main Gate  

Area Parkir Drop Off 

Bagan 3. 10 Bagan Pola Ruang Makro 

Sumber : Analisa Pribadi 
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 Pola Ruang Mikro : Pengelola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Gate  

Area Parkir Drop Off 

Lobby 

- R. Kadiv 

Operasional  

- R. Marketing 

- R. Administrasi  

- R. IT  

- R. Humas 

- R. Keamanan 

- R. Cleaning 

service 

- R. Direktur 

Eksekutif 

- R. G. Manager  

- R. HRD  

- R. Sekretaris 

- R. Keuangan  

-  R. Rapat - R. Kadiv Pelayanan 

pengunjung 

- R. Food & Beverage 

division 

- R. massage & SPA  

- Ticketing 

- R. Pelayanan 

Cottage & camping 

R. Santai 

Restroom 

Restaurant / 
foood court 

- R. Kadiv Pelayanan 

Bangunan 

- R. loker  

- Teknisi water sport 

- Teknisi Kapal  

- Teknisi MEE 

- Teknisi Plumbing 

- Perawatan Taman / 

Lansekaping 

- Perawatan bangunan  

- R. MDF, R. Panel 

- R. Genset dll Bagan 3. 11 Bagan Pola Ruang Makro 

Sumber : Analisa Pribadi  
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3.1.2.6 Studi Ruang Khusus  

A. Ruang Alat Water Sport  

Ruang Alat watersport ini berfungsi sebagai tempat 

menyimpan barang – barang, alat dan perlengkapan 

watersport, lalu ada pula ruang khusus untuk perawatan, 

peremajaan alat dan mesin. Ukuran ruang harus besar dan 

cukup untuk menyimpan peralatan watersport, lalu untuk 

ruang perawatan alat, juga dibagi menjadi berbagai ruang 

penyimpanan lainnya, sesuai dengan jenis alat permainan, 

sehingga tidak tercampur dan mudah untuk mendatanya.  

 Sirkulasi, pengaruh suhu dan kelembaban  

Sirkulasi diharuskan luas dan mudah untuk dilewati alat – 

alat watersport, beberapa alat butuh ruang khusus, seperti 

ruang perlengkapan Scuba Diving, dimana alat – alat 

oksigen dan alat pengisi daya  oksigen harus steril dan 

jauh dari aktivitas yang mengeluarkan polusi, ruangan 

harus ber-AC dan sirkulasi udara harus stabil, suhu 

maksimal tidak kurang dari 30°C. 

 Kebutuhan cahaya matahari  

Ruang khusus penyimpanan alat – alat water sport tidak 

begitu membutuhkan cahaya matahari langsung, 

beberapa ruangan seperti ruang alat scuba diving, alat 

sea walker, banana boat (seluruh peralatan yang 
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menganduk karet dan diisi angin), tidak boleh secara 

langsung terpapar sinar matahari.  

 Sirkulasi pengunjung & Pengelola  

Sifat ruang khusus penyimpanan alat watersport adalah 

semi privat, dimana ruang ini tidak dapat secara langsung 

dimasuki oleh pengunjung, melainkan hanya beberapa 

pegawai/ staff yang berkepentingan serta pengunjung dan 

partnerhip yang sudah mendapatkan izin.  

 Persyaratan khusus 

Persyaratan yang paling sensitif dan harus selalu 

diperhatikan adalah tentang temperature dan cahaya, dua 

aspek tersebut akan mempengaruhi kualitas dari alat – 

alat watersport bahkan dapat merusak alat – alat tersebut. 

Seperti suhu yang harus stabil diantara 27°C sampai 

30°C. Lalu seluruh alat – alat permainan yang 

menggunakan bahan/ material karet yang berisikan angin 

tidak boleh terpapar cahaya matahari, terutama matahari 

siang secara langsung dalam waktu yang lama, misalnya 

lebih dari 2 jam, hal itu akan menurunkan performa dari 

alat atau bahkan merusaknya.   
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Tabel 3. 9 Spesifikasi dan perhitungan dimensi Alat Watersport 

No. Nama Alat Keterangan Perhitungan 

1 

Jetski 

Jetski :  

- Stand up : jet ski hanya 

untuk 1 orang, dan di 

gunakan berdiri, 800 cc  

(3 buah) 

- Sport jet ski dapat 

digunakan/ bermuatan 2 – 

3 orang, 1498 cc (3 buah) 

- Jet ski trailer : digunakan 

untuk mengangkat & 

memindahkan jet ski  

(2 buah)  

 

Stand up jetski : 

(0,75 m x 2,3 m) x 3 = 

1,725 x 3 = 5,175 m2 

Sport jetski : 

(0,9 m x 2,8 m) x 3 = 

2,52 x 3 = 7,56 m2  

Jet ski trailer : 

(5 m x 2,1 m) x 2 = 

10,5 x 2 = 21 m2  

2 

Flyboard 

Flyboard terbagi 2 : 

Flyboard ski : 3 buah  

Water Jet pack : 3 buah 

Flyboard ski :  

(0,6 m x 0,3 m) x 3 =  

0,18 m2 x 3 = 0,54 m2 

Water Jet pack :  

(0,9 m x 0.56 m) x 3 = 

0,504 x 3 = 1,512 m2  

3 

Surfing 

Surfing board, bermain 

dengan gelombang ombak  

Surfing board yang 

disediakan tipe : 

Fish  

Hybrid 

Long board  

Surfing board : 

Fish : 

(1,58 m x 0,54 m) x 5 

= 

0,853 x 5 = 4,266 m2 

Hybrid :  

(2,1 m x 0,54 m) x 5 

1,134 x 10 = 11,34 m2 
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Long board =  

(3,04 m x 0,6 m ) x 5 = 

1,824 x 5 = 9,12 m2  

4 

Windsurfing 

Papan surfing + atau di 

pasang windsurf/ layar 

untuk memainkan dan 

mengendalikan angin  

Jumlah yang di sediakan  

3 papan (papan yang 

digunakan tipe long board ) 

dan 3 Windsurf/ layar  

Long board =  

(3,04 m x 0,6 m ) x 3 = 

1,824 x 3 = 5,472 m2  

Layar  = 

(3,5 m x 1,2 m) x 3 = 

4,2 m x 3 = 12,6 m2  

5 

Snorkeling 

Snorkling merupakan alat – 

alat pelengkap, yang lebih 

kecil, disediakan 50 buah 

(paket alat snorkling) 

Kaca mata, selang 

snorkling, kaki katak, baju 

pelampung, Satu paket alat 

snorkling dapat di letakkan 

di dalam kotak 

Luasan 1 kotak Alat 

snorkling = 

(0,6 m x 0,6 m) x 50 = 

0,36 x 50 = 18 m2 

6 

Diving : 

Scuba Diving 

Free Diving 

Paket peralatan free diving 

menjadi satu paket 

penyimpanan dengan scuba 

diving. (10 buah)  

Luasan 1 kotak Alat 

snorkling = 

(0,9 m x 0,9 m) x 10 = 

0,81 x 10 = 8,1 m2  

 

7 

Banana Boat 

Disediakan 5 buah   (5,7 m x 0,9 m) x 5 =  

5,13 m x 5 = 25,65 m2 

 

8 
Flying Fish 

Kapasitas 3 orang, ditarik 

dengan speed boat dengan 

(3,7 m x 4,25 m) x 3 = 

15,725 m x 3 =  
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kecepatan tinggi hingga 

terbang/ melayang diatas 

permukaan air (3 buah) 

47,175 m2  

9 
Sea Walker 

Peralatan selam, berjalan di 

dasar lautan (10 buah) 

(0,45 x 0,45 m) x 10 = 

0,202 x 10 = 2,02 m2 

10 

Rolling Donut 

5 orang untuk setiap alat 

rolling donut, alat yang 

disediakan 2 buah  

(2,75 x 3,2 m) x 2 = 

8,8 m x 2 = 17,6 m2 

11 

Parasailing/ 

Paralayar 

Satu alat parasailing (layar 

terbang, tali, alat alat 

pengaman) disimpan pada 

satu kotak , alat parasailing 

yang disediakan 3 buah 

1 kotak alat = 

90 x 90 cm 

 

(0,9 m x 0,9 m) x 3 = 

0,81 m x 3 = 2,43 m2  

12 

Water Ski 

Peralatan water ski 

termaksud di dalam lemari 

penyimpanan  

1,2 x 0,9 m = 1,08 m2 

13 
Kano 

Kano disediakan sebanyak 

15 buah  

(2,4 m x 0,7 m) x 15 = 

1,68 m x 15 = 2,43 m2 

JUMLAH 203,025 m2 

Sumber : Analisa pribadi dan hasil survey/ observasi 

Tabel 3. 10 Tabel perabot ruang alat watersport 

No. Perabot Perhitungan 

1 Kursi  

Meja  

Lemari penyimpan 

Di butuh kan 2 kursi untuk duduk pengelola, dan 

mendata alat water sport, di butuhkan satu meja 

kerja dan 3 lemari. Lemari sebagai tempat 

menyimpan aksesoris, dan peralatan kecil, 

seperti kacamata, kaki katak, baju diving, tali, 

tabung oksigen dll.  
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Luasan 1 kursi = 45 x 45 cm = 2.025 cm/ 0.202 

m2  

Luasan 1 meja = 120 x 65 cm = 7800 cm/ 0,78 

m2  

Luasan lemari = 150 x 80 cm = 12000 cm/ 1,2 

m2 (1,2 m2 x 5) = 6 m2   

Luasan prabot = 0,202 + 0,78 + 6 m2 =  

6,982 m2   

Total Seluruh Perhitungan  
(Alat & Prabot) 

 

203,025 m2 + 6,982 m2  = 210 m2 

Sirkulasi 20%  42 m2  

 Total Akhir  252 m2  

Sumber : Analisa pribadi dan hasil survey/ observasi 

B. Adventure and Treasure Gallery of Pesawaran   

Galery dengan konsep Adventure and Treasure of 

Pesawaran adalah sebuah ruang display/ show dari keunikan 

dan kekhasan potensi Kabupaten Pesawaran terutama pantai 

pesisir Pesawaran dan berbagai pulau dengan masing - 

masing keindahannya. Ruang ini berfungsi sebagai ruang 

transisi dari area lobby, dan sebagai ruang tunggu  untuk 

program jelajah pulau, para wisatawan akan dikenalkan 

dengan berbagai potensi dari pesisir pantai adalah keindahan 

alam/ lansekapnya, kebudayaan dan biota laut terutama 

terumbu karang yang indah dan jumlah nya yang terus 

bertambah, salah satu potensi unik dan khas dari Kabupaten 

Pesawaran dan laut nya adalah salah satu pusat penghasil 
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dan budiday mutiara South sea/ Laut Selatan. Berikut adalah 

gambar dari lokasi penghasil dan budidaya mutiara di 

Indonesia : 

 

Gambar 3. 1 Lokasi Pengembangan Tiram di Indonesia 

Sumber : DITJEN Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan 

Perikanan, KEMEN Kelautan dan Peikanan RI  

 Sirkulasi, pengaruh suhu   

Perancangan Ruang Display dan seating group di 

pengaruhi oleh suhu dan kelembaban, ruang display 

membutuhan sirkulasi lebih luas karena suhu yang cukup 

tinggi 28 C° - 31 C°. Pergerakan yang relatif tinggi 

membutuhkan sirkulasi yang tinggi untuk memberikan 

kenyamanan pada pengguna.   

 Pencahayaan dan Penghawaan (Kelembaban)  

- Pencahayaan : gallery dan jelajah pulau hanya 

beroperasi pada pukul 08.00 – 16.00 sehingga ruang 

gallery dan ruang tunggu dapat menggunakan 
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pencahayaan alami dan hanya sedikit pencahayaan 

buatan. Tapak yang berorientasi ke Timur sangat 

menguntungkan sehingga dapat memanfaatkan sumber 

pencahayaan alami. 

- Penghawaan : menurut data hasil survey lokasi rata – 

rata kelembaban adalah : 65% dengan kecepatan angin 

3,8 m/s, sehingga pada gallery dan ruang tunggu dapat 

memanfaatkan arus kecepatan angin tapak tapak, 

membutuhkan sedikit nya penghawaan buatan seperti 

cooler dan exhaust fan.   

 Sirkulasi Pengunjung & Pengelola  

Sifat kegiatan dan pergerakan yang relatif tinggi maka 

untuk ruang galery dan ruang tunggu membutuhkan 

sirkulasi yang lebih tinggi dan relatif luas di bandingkan 

dengan ruang – ruang publik lainnya, sehingga akan 

memberikan sirkulasi pergerakan yang nyaman.  

 Perabot dan Pelingkup  

Perabot yang di butuhkan berupa stand besi atau kayu 

penyangga poster dan gambar – gambar untuk display, 

kursi, meja dan meja display. Meja kaca dan meja display 

berukuran ± 2,5 m2 difungsikan untuk memuat sebuat  

maket dan masterplan dari Pusat Rekreasi berserta pulau 

– pulau destinasi sebagai informasi, promosi dari pulau 
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tersebut. Ada pula gallery/ ruang display khusus memuat 

foto – foto dan display video  yang menampilkan 

keistimewaan dan keunikan destinasi pulau, serta ruang 

display khusus memuat foto – foto para wisatawan yang 

sudah datang ke Pusat Rekreasi, media ini berupa tembok 

besar, dengan backround penuh warna/fullcolour, dan 

yang terakhir adalah ruang tunggu dan loket registrasi 

dimana para wisatawan akan menunggu giliran dari trip/ 

jelajah pulau.  

 Visual  

Tatanan prabot, penataan ruang dan sirkulasi yang 

menyesuaikan fungsi dan aktivtas pelak/ wisatawan akan 

memperhatikan kenyamanan spasial, hal tersebut agar 

dapat memberikan kenyamanan bagi pengunjung gallery, 

serta mengelola pencahayaan alami dan pencahayaan 

buatan dengan baik, agar memberikan keindahan dan 

estetika secara visual.  

Berikut adalah studi besaran ruang gallery dan ruang tunggu :  

Tabel 3. 11 Perhitungan Luas Ruang Gallery 

No Nama Ruang Keterangan Perhitungan 

1 
Gallery 

Pesawaran  

Informasi & loket tiket : 1  

Lemari display : Sejarah, Mata 

pencaharian dan penghasilan, 

potensi daerah : 3 buah  

1,5 x 1,5 m = 2,25 m2 

(0,8 x 1,2 m) x 3 = 

2,88 m2 

5 x 5 = 25 m2  
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Meja masterplan/ maket : 1  

Stand poster dan promosi : 5   

(0,3 x 0,9 m) x 5 = 

1,35 m2 

Total = 31,48 m2 

2 
Gallery Pulau 

Pahawang  

Lemari display : Sejarah, Mata 

pencaharian dan penghasilan, 

potensi daerah : 3 buah  

Meja masterplan : 1  

Stand poster dan promosi : 3 

(0,8 x 1,2 m) x 3 = 

2,88 m2  

4 x 4 = 16 m2  

(0,3 x 0,9 m) x 5 = 

1,35 m2  

Total = 20,23 m2 

3 
Gallery Pulau 

Kelagian  

Lemari display : Sejarah, Mata 

pencaharian dan penghasilan, 

potensi daerah : 3 buah  

Meja masterplan : 1 

Stand poster dan promosi : 3 

(0,8 x 1,2 m) x 3 = 

2,88 m2  

4 x 4 = 16 m2  

(0,3 x 0,9 m) x 5 = 

1,35 m2  

Total = 20,23 m2 

4 
Gallery Pulau 

Tegal   

Lemari display : Sejarah, Mata 

pencaharian dan penghasilan, 

potensi daerah : 3 buah  

Meja masterplan : 1 

Stand poster dan promosi : 3 

(0,8 x 1,2 m) x 3 = 

2,88 m2  

4 x 4 = 16 m2  

(0,3x0,9)x5 = 1,35 m2  

Total = 20,23 m2 

5 Gallery Mahitam 

Lemari display : Sejarah, Mata 

pencaharian dan penghasilan, 

potensi daerah : 3 buah  

Meja masterplan : 1 

Stand poster dan promosi : 3 

(0,8 x 1,2 m) x 3 = 

2,88 m2  

4 x 4 = 16 m2  

(0,3 x 0,9 m) x 5 = 

1,35 m2  

Total = 20,23 m2 

6 

Gallery 

Budidaya 

Mutiara  

Lemari display : Info dan 

sistem budidaya, penghasilan, 

potensi : 3 buah  

Meja masterplan : 1 

(0,8 x 1,2 m) x 3 = 

2,88 m2  

4 x 4 = 16 m2  

(0,3 x 0,9 m) x 5 = 
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Stand poster dan promosi : 3 1,35 m2  

Total = 20,23 m2 

7 Ruang Tunggu  

Kapasitas 50 orang (1 x 1m)  

Sofa : 8 (0,6 x 1,5 m) 

Kursi : 30 (0,5 x 0,5) 

Meja : 4 = (0.6 x 0,9m) 

Stand Info Touchscreen 

Interactive system : 2 

(0,3 x 0,6m) 

50 m + 7,2 m + 7,5 m 

+ 2,16 m + 0,36 m 

= 67,22 m2 

 

Jumlah luasan 199.85 m2 

Sirkuasi 100% 199.85 m2  

Total Luasan Ruang 399,7 m2 

Sumber : Analisa Pribadi 

Sarana Khsus Gallery :  

 Maket dan Masterplan : Sarana ini adalah sebuah meja besar 

memuat sebuah maket serta Masterplan dari Pulau dan fasilitas 

yang ada pada Pusat Rekreasi, dengan dimensi 2,25 m2.  

 Lemari Display :  

Sarana ini merupakan perabot sebagai pendukung dari 

prasarana ruang gallery berfungsi sebagai  tempat meletakan 

benda – benda atau info  unik dan khas terkait pulau atau 

destinasi tersebut.  

 Stand Display / X banner :  

Sarana ini berupa papan atau rangkaian besi dengan dimensi 30 

cm x 60cm, dan tinggi  sekitar 120 cm, menggunakan poster, 

banner, dan berisikan informasi, selogan dan lainnya.  
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 Video Monitor :  

Monitor, LCD yang menyajikan informasi, kekhasan dan 

keunikan pulau destinasi dan potensi Pusat Rekreasi.   

C. Massage dan SPA   

Persyaratan khusus untuk penyelenggaraan massage dan spa, 

dibagi menjadi 5, yaitu : 

 Ruang perawatan : 

- Ruang perawatan terapi air berada dalam ruangan 

tersendiri 

- Perawatan Terapi pijat (massage), rempah herbal), dan 

wajah ( facial )  

 Perawatan dan layanan : 

- Terapi Air (berendam dan mandi uap) 

- Terapi aroma (5 jenis aromatik asli Indonesia).  

- Terapi pijat (Pijat tradisional).  

- Terapi rempah (Herbal terapi) 

- Perawatan wajah (facial spa tanpa alat) 

- Perawatan kaki dan tangan (spa tanpa alat) 

 Suasana : 

- Alunan musik dan peralatan tata suara yang terpusat  

- Pengaturan cahaya sesuai jenis peralatan  

- Desain Spa minimal 30 % budaya Indonesia (Lampung) 

 Fasilitas penunjang :  
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- Area penerima tamu  

- Toilet yang bersih terpisah untuk pria dan wanita  

- Area bilas  

- Area minum  

 Peralatan : 

- Bak perendam (Bath Tub).  

- Alat Steam  

- Lampu facial  

- Tensi Meter Digital  

- Termometer Air 

- Tempat tidur pijat dilengkapi dengan lubang muka.1 

Tabel 3. 12 Perhitungan ruang massage & SPA 

No. Nama Ruang Keterangan & Perhitungan Luasan 

1 Ruang Terapi Air  

- R. Sauna/ steam = 2 ruang (10 

orang)  

Kursi = (0,5 x 0,5 m) x 10 = 2,5 

m2 

Meja = (0,8 x 0,8 m) x 2 = 1,28 

m2 

Rak handuk = (0,4 x 0,8m) x 2 = 

0,64 m2   

Orang = 1 m2 x 10 = 10 m2  

2,5 + 1,28 + 

0,64 + 10 m2 

= 14,42 + 50% 

14,42 + 7,21 

= 21,63 m2 

- R. Jakuzzi = 3 jakuzzi (9 orang)  

Bath up jakuzzi = (2,25 x 2,25 m) 

x 3 =15,187 m2 

 

Total = 18,70 + 

50% 

                                                           
1 Standar usaha SPA sesuai Permen Parekraf no. 24/2014  
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Lemari = (0,8 x 1,2 m) x 3 = 2,88 

m2 

Rak handuk = (0,4 x 0,8m) x 2 = 

0,64 m2   

= 18,70 + 9,35 

28,05 m2  

- R.Terapi air = 2 ruang (4 orang) 

Bath up terapi (2 x 1 m) = 2 m2 

Lemari (0,8 x 1,2 m) = 0,96 m2  

Rak handuk (0,4 x 0,8m) = 0,64 

m2   

( 2 + 0,96 + 0,64 m2  ) x 2 = 7,2 

m2   

Total =  

7,2 m2  + 50% 

= 

7,2 m2  + 7,2 

m2   

= 14,4 m2   

2 Ruang terapi pijat  

- R. pijat = 10 org (5 ruang)  

Tempat tidur 10 buah  

= (1 x 2 m) x 10 = 20 m2   

Meja = (1 x 0,6 m) x 5 = 3 m2   

20 + 3 = 23 m2   

Total =  

23 m2 + 50%  

= 34,5 m2   

3 
Area penerima 

tamu 

Kapasitas 10 orang (1 x 10) = 10 

m2   

Sofa 4 buah (1,2 x 0,8) x 4 = 3,84 

m2   

Meja 2 buah (1 x 0,6) x 2 = 1,2 

m2   

Total =  

15,04 + 100%  

= 30,08 m2    

4 Toilet  

3 ruang : 

- Toilet pria : 2 bilik, 2 urinoir, 1 

wastafel =  5 m2   

- Toilet wanita : 2 bilik, 2 wastafel 

= 5 m2   

- Toilet difabel : 1 = 2 m2   

12 m2  + 50% 

= 18 m2   

5 
Area bilas/ kamar 

mandi  

R. bilas 2 ruang :  

Pria : 2 bilik (1 x 2m)x 2 = 4 m2     

10 m2  + 50%  

= 15 m2   
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Wanita : 3 bilik (1 x 2m)x 3 = 6 m2   

6 Prabot lain 

- Rak handuk & peralatan : 

(0,6 x 1 m) x 2 = 1,2 m2   

- Rak/ lemari : (0.8 x 1) = 0,8 m2   

- Loker : (0,4 x 0,4) x 20 = 3,2 m2   

5,2 m2  + 100% 

= 10,4 m2   

7 R. penyimpanan  

- Lemari 3 buah  

(0,8 m x 0,8 m) x 3 = 1,92 m2   

- Orang = 1 m2  x 3 = 3 m2   

4,92 + 50% 

= 7,38 m2   

Jumlah 179,3 m2 

Sirkulasi 10% 17,9 

Total luasan 197,2/ 197 m2 

Sumber :  Analisa pribadi dan hasil survey/ observasi 

3.1.2.7 Studi Kebutuhan Luas Ruang  

Studi kebutuhan luas ruang adalah menentukan dasar 

perhitungan yang akan disesuaikan dengan standar yang ada, 

pada studi ruang ini  akan didasarkan pada :   

NAD : Neufert Architect Data  

TSS : Time Saver Standart  

SRK : Studi Ruang Khusus  

SBR : Studi Besaran Ruang  

AS    : Asumsi & Observasi 

Pada kebutuhan luas bangunan, sirkulasi akan di tetepkan 

berdasarkan perhitungan sirkulasi menurut buku Time Saver 

Standart for Building  Types 2nd edition, sebagai berikut :  

5% - 10% = Sirkulasi Minimun  
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20% = Kebutuhan akan keleluasaan sirkulasi 

30% = Kenyamanan fisik 

40% = Kenyamanan Psikologis  

50% = Sirkulasi sesuai dengan spesifik kegiatan   

70% - 100% = Sirkulasi dengan banyak kegiatan  
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Tabel 3. 13 Tabel Perhitungan luasan ruang 

NO Nama Ruang 
KAPASITAS 

(Orang) 
Perhitungan 

Sirkula

si (%) 

Luasan 

(m2) 
Sumber 

A. Fasilitas Utama – Rekreasi 

1 Water Sport  - - - - - 

2 Gallery  - - 100 399,7 m2
 SRK 

3 Massage & SPA   - - 100 197 m2 SRK 

 

4 
Cottage  

Tipe A : 1 - 2 org 

(4 cottage) 

- Kamar tidur = (3 x 4 m) = 12 m2 

- Kamar mandi = (2,35 m x 1,70) = 3,995 

m2  

- R. makan & Dapur = (4 x 4 m)= 16 m2 

- Sofa = (1,6 x 0,7 m) = 1,12 m2 

- Livinng room = (2 x 3 m) = 6 m2 

- Teras = (2 x 3 m) 6 m2  

Total = 45,115 m2 x 4 = 180 m2  m2  

50 270 m2 

 

SBR 

Tipe B : 4 - 6 org 

(6 cottage) 

- Kamar tidur = (3 x 4 m) x 2 = 24 m2 

- Kamar mandi = (2,35 m x 1,70) x 2 = 

7,99 m2  

- R. makan & Dapur = (4 x 4 m)= 16 m2 

- Sofa = (1,6 x 0,7 m) = 1,12 m2 

- Livinng room = (2 x 3 m) = 6 m2 

- Teras = (2 x 3 m) 6 m2  

Total : 61,11 m2 x 6 = 366,66 m2  

50 550 m2 

Tipe C : 8 – 12 org 

(6 cottage) 

- Kamar tidur = (3 x 4 m) x 4 = 48 m2 

- Kamar mandi = (2,35 m x 1,70) x 3 = 

11,985 m2  

- R. makan & Dapur = (4 x 6 m)= 24 m2 

50 1127 m2 
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- Sofa = (1,6 x 0,7 m) x 2 = 2,24 m2 

- Livinng room = (4 x 6 m) = 24 m2 

- Teras = (3 x 5 m) 15 m2  

Total = 125,225 m2 x 6 =  m2 

Jumlah Total Luasan Cottage = 1947 m2 

5 Dermaga 50 orang 
- Manusia = (1,750 x 1,750 m) x 50 = 

153,125 m2 200 306,25 m2 
AS 

OB 

6 Restaurant 60 orang 

- kursi = (0,5 x 0,5 m) x 60 = 15 m2 

- Meja = (1,25 x 0,8 m) x 25 = 25 m2  

- Kasir = (2 x 2 m) = 4 m2 

- Toilet = (3 x 3 m) x 2 = 18 m2 

- Wastafel = (0,5 x 0,5 m) x 2 = 0,5 m2 

- Dapur = (6 x 8 m) = 48 m2  

Total = 110,5 m2 

200 221 m2 SBR 

Total Luas area kegiatan Utama – Rekreasi   3070 m2  

Sirkulasi antar ruang 10% 307 m2  

Total Keseluruhan Fasilitas A 3377 m2   

B. Fasilitas Pendukung – Pengelola  

7 Ruang Direktur 5 orang  

- 1 direktur + 4 tamu = 7,5 m2  

- Area kerja meja + kursi = 5 m2  

- 2 sofa = (1,6 x 0,7 m) x 2 = 2,24 m2 

- 1 dispenser = 0,4 x 0,4 = 0,16 m2  

- 1 meja tamu = 0,5 x 1,2 = 0,6 m2  

- 1 lemari = 0,5 x 1 = 0,5 m2 

- 1 rak buku = 0,3 x 1 = 0,3 m2 

50 24,45 m2  SBR  
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Total = 16,3 m2  

8 R. General Manager 3 orang 

- 1 GM + 2 tamu = 4.5 m2 

- Area kerja meja + kursi = 5 m2 

- 1 sofa = 0.6x2 = 1.2 m2 

- 1 Dispenser = 0.4x0.4 = 0.16 m2  

- 1 meja tamu = 0.5x1.5 = 0.75 m2 

- 2 lemari = (0.5x1)2 = 1 m2 

- 1 rak buku = 0.3x1 = 0.3 m2 

Total = 12,91 m2  

50 19,36 m2  SBR 

9 HRD 5 Orang 

- 1 manager + 2 staff + 2 tamu = 7,5 m2 

- Area kerja meja + kursi = 15 m2 

- 1 sofa = 0.6x2 = 1.2 m2 

- 1 Dispenser = 0.4x0.4 = 0.16 m2 

- 1 meja tamu = 0.5x1.5 = 0.75 m2 

- 2 lemari = (0.5 x 1 m)2= 1 m2 

- 1 rak buku = 0.3 x 1 m = 0.3 m2 

Total = 25,91 m2  

50 38,865 m2 SBR 

10 R. Sekretaris  3 orang 

- 1 Sekretaris + 2 tamu = 4,5 m2 

- Area kerja meja + kursi = 5 m2 

- 1 lemari = (0.5 x 1m ) = 1 m2 

- 1 rak buku = 0.3 x 1 m = 0.3 m2 

Total = 10,8 m2 

50 16,2 m2 SBR  

11 R. Keuangan 3 orang 

- 1 manager + 2 staff = 4,5 m2 

- Area kerja meja + kursi = 5 m2 

- 1 Dispenser = 0,4 x 0,4 m = 0.16 m2 

- 1 lemari = (0.5 x 1 m) = 0,5 m2 

- 1 rak buku = 0.3 x 1 m = 0.3 m2 

Total = 10,46 m2   

50 15,69 m2 SBR 
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12 R. Kadiv operasional 3 orang 

- 1 Kadiv + 2 tamu = 4.5 m2 

- Area kerja meja + kursi = 5 m2 

- 1 sofa = 0.6 x 2 m = 1.2 m2 

- 1 Dispenser = 0.4 x 0.4 m = 0.16 m2  

- 1 meja tamu = 0.5 x 1.5 m = 0.75 m2 

- 1 lemari = (0.5 x 1 m) = 0,5 m2 

- 1 rak buku = 0.3 x 1 m = 0.3 m2 

Total = 12,41 m2   

50 18,615 m2 SBR 

13 
R. Kadiv Pelayanan 

Pengunjung    
3 orang 

- 1 Kadiv + 2 tamu = 4.5 m2 

- Area kerja meja + kursi = 5 m2 

- 1 sofa = 0.6 x 2 m = 1.2 m2 

- 1 Dispenser = 0.4 x 0.4 m = 0.16 m2  

- 1 meja tamu = 0.5 x 1.5 m = 0.75 m2 

- 1 lemari = (0.5 x 1 m) = 0,5 m2 

- 1 rak buku = 0.3 x 1 m = 0.3 m2 

Total = 12,41 m2   

50 18,615 m2 SBR 

14 
R. Kadiv Pelayanan 

bangunan 
3 orang 

- 1 Kadiv + 2 tamu = 4.5 m2 

- Area kerja meja + kursi = 5 m2 

- 1 sofa = 0.6 x 2 m = 1.2 m2 

- 1 Dispenser = 0.4 x 0.4 m = 0.16 m2  

- 1 meja tamu = 0.5 x 1.5 m = 0.75 m2 

- 1 lemari = (0.5 x 1 m) = 0,5 m2 

- 1 rak buku = 0.3 x 1 m = 0.3 m2 

Total = 12,41 m2   

50 18,615 m2 SBR 

15 R. Rapat  10 Orang 

- 1 m2 x 10 = 10 m2 

- Meja = (1,5 x 4 m) = 6 m2 

- Kursi = (0,5 x 0,5 m) x 10 = 2,5 m2 

- Total = 18,5 m2   

100 37 m2  
NAD 

SBR 



123 

16 R. Marketing 3 orang 

- 1 manager + 1 staff + 1 tamu= 4,5 m2 

- Area kerja meja + kursi = 5 m2  

- 1 sofa = 0.6 x 2 m = 1.2 m2 

- 1 Dispenser = 0.4 x 0.4 m = 0.16 m2  

- 1 meja tamu = 0.5 x 1.5 m = 0.75 m2 

- 1 lemari = (0.5 x 1 m) = 0,5 m2 

- 1 rak buku = 0.3 x 1 m = 0.3 m2 

Total = 12,41 m2   

50 18,615 m2  SBR 

17 R. Administrasi  2 orang  

- 1 m2 x 2 = 2 m2 

- Area kerja meja + kursi = 5 m2 

- 1 lemari = (0.5 x 1 m) = 0,5 m2 

- 1 rak buku = 0.3 x 1 m = 0.3 m2 

Total = 8,3 m2 

50 12,45 m2 SBR 

18 R. Humas  3 orang 

- 1 Humas + 2 tamu= 4,5 m2 

- Area kerja meja + kursi = 5 m2  

- 1 sofa = 0.6 x 2 m = 1.2 m2 

- 1 Dispenser = 0.4 x 0.4 m = 0.16 m2  

- 1 meja tamu = 0.5 x 1.5 m = 0.75 m2 

- 1 lemari = (0.5 x 1 m) = 0,5 m2 

- 1 rak buku = 0.3 x 1 m = 0.3 m2 

Total = 12,41 m2   

50 18,615 m2  SBR 

19 
R. IT (Information & 

Technology ) 
3 orang  

- 3 programer = 4,5 m2 

- Area kerja meja + kursi = 5 m2  

- 1 lemari = (0.5 x 1 m) = 0,5 m2 

- 1 rak buku = 0.3 x 1 m = 0.3 m2 

Total = 10,8 

50 16,2 m2 SBR 

20 
R. Keamanan & 

R. CCTV 
8 orang 

- 8 pegawai = 12 m2 

- Meja monitor = 3.6 m2 

- 1 sofa = 0.6x2 = 1.2 m2  

50 26,19 m2 SBR  
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- 1 lemari = 0.5x1= 0.5 m2 

- Dispenser = 0.4x0.4 = 0.16 m2  

Total = 17,46 m2 

21 Cleaning Service 10 orang  - 10 pegawai = 1,75 x 10 = 17,5 m2 50 26,25 m2 NAD 

22 Loket Tiketing  3 orang 

- 3 pegawai = 4,5 m2 

- 3 Meja = (0,9 x 0,5 m) x 3 = 1,35 m2 

- 3 kursi = (0,5 x 0,5 m) x 3 = 0,75 m2 

Total =  6,6 m2 

50 9,9/ 10 m2 SBR 

23 
Layanan Informasi /  

Resepsionis  
2 orang  

- 1 m2 x 2 = 2 m2 

- Meja kerja (0,6 x 1 m) x 2 = 1,2 m2 

- 1 lemari = (0.5 x 0,5 m) x 2 = 0,5 m2 

- 1 rak = 0.3 x 1 m = 0.3 m2  

Total = 4 m2 

50 6 m2 AS 

24 R. Lobby  50 Orang 

- (0,875 x 0,875 m) x 50 = 38,28 m2 

- Sofa = (1,8 x 0,7 m) x 8  = 10,08 m2  

- Meja = (1,2 x 0,6) x 4 = 2,88 m2  

Total = 51,24 m2  

100 102,48 m2 
NAD 

SBR 

25 R. Santai Pegawai 30 orang 

- (0,875 x 0,875 m) x 30 = 22,96 m2 

- Sofa = (1,8 x 0,7 m) x 4  = 5,04 m2  

- Meja = (1,2 x 0,6) x 2 = 1,44 m2 

Total = 29,44 m2  

100 58,88 m2 NAD 

26 
R. Staff Pelayanan 

Restaurant & Food court  
3 orang 

- 3 pegawai = 4,5 m2 

- 3 Meja = (0,9 x 0,5 m) x 3 = 1,35 m2 

- 3 kursi = (0,5 x 0,5 m) x 3 = 0,75 m2 

Total =  6,6 m2 

50 9,9/ 10 m2 SBR 

27 R. Loker Pegawai  60 orang 
- 60 orang = 60 m2  

- Loker = (0,5 x 0,5 m) x 60 = 15 m2 
50 112,5 m2 AS 
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Total = 75 m2 

28 R. Teknisi  15 orang 

- 1,5 m2 x 15 = 22,5 m2 

- Kursi = (0,5 x 0,5 m) x 15 = 3,75 m2 

- Lemari = (0,8 x 1,2 m) 5 = 4,8 m2 

- Total = 31,05 m2 

50 46,575 SBR 

29 
R. Staff Perawatan 

bangunan (Arsitek) 
3 orang 

- 3 pegawai = 4,5 m2 

- Meja & Kursi kerja = 2,1 

- Total =  6,6 m2 

50 9,9/ 10 m2 SBR 

Luas area kegiatan Utama – Rekreasi  682,165 m2  

Sirkulasi antar ruang Total 10% 68,216 m2  

Total Keseluruhan Fasilitas B 750,38 m2  

C. Fasilitas Penunjang   

30 
Event Space 

100 Orang - 1,5 m2 x 100 = 150 m2  200 450 m2 AS 

31 
Taman 

50 orang 

- (1,75 x 1,75 m) x 50 = 153,125 m2 

- Kursi = (0,6 x 1,2 m) x 15 = 10,8 m2 

Total = 163,925 m2  

100 327,85 m2  AS 

32 Pusat Oleh – oleh 

Tenan/Ritel  

15 tenan  

1 tenan = 5 orang  
- Tenan = (4 x 5 m) x 15 = 300 m2 50 450 m2 AS 

33 Pondok Peristirahatan 200 orang 
- Pondok peristirahatan = (2,2 x 2,2 m) = 

4,84 x 50 pondok = 242 m2  50 363 m2 AS 

34 
Olah raga Pantai  
Volly dan Futsal  

 
Volly : 8 m x 16 m = 128 m2 
Futsal :15 m x 25 m = 375 m2 
Total = 503 m2 

20 603 NAD 

35 
BAR  

10 orang  - Lemari = 0,5 x 1,8 m = 0,9 m2 100 7 m2 SBR 
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- Kursi = (0,5 x 0,5 m) x 10 = 2,5 m2  

Total = 3,5 m2  

36 Kolam renang  50 - 10 m x 30 m = - 300 m2 AS 

37 
Food Court 

120 pengunjung 

30 Wirausaha tenan 

(15 Tenan) 

- 120 m2  

- Kursi = (0,5 x 0,5 m) x 120 = 30 m2 

- Meja = (1,2 x 0,8 m) x 30 = 28,8 m2 

- Tenan = (2 x 2 m) x 15 = 60 m2 

Total = 238,8 m2  

100 477,6 m2 SBR 

38 
Gedung Parkir/ area 

parkir  
- - - m2 NAD 

39 
ATM Center 

10 orang 

- (1,75 x 1,75 m) x 10 = 30,6 m2 

- Mesin atm = (0,9 x 0,9 m) x 5 = 4,05 m2 

Total = 34,65 m2 

30 45,045 m2 SBR 

40 Klinik/ PMI  
10 orang 

- (1,75 x 1,75 m) x 10 = 30,6 m2 

- 2 Meja = (0,8 x 1,2 m) x 2 = 1,92 m2 

- 1 lemari = 0,6 x 1,2 m = 0,72 m2 

- 10 kursi =  (0,5 x 0,5 m) x 10 = 2,5 m2  

Total = 35,74 m2 

30 46,462 m2 SBR 

Total Luas area kegiatan Utama – Rekreasi   3074,5 m2  

Sirkulasi antar ruang 10% 307,45  

Total Keseluruhan Fasilitas C 3381,9 m2  

D. Fasilitas Service  

41 

Rest Room : - - - - - 

Toilet (Pria & Wanita) (2 ruang) 

- 10 bilik (1 x 1,8 m) x 10 = 18 m2 

- 18  m2 x 2 ruang = 36 m2  

- Wastafel = {(0,8 x 0,3) x 3 } x 2 ruang 

30 59,072 m2 NAD 
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= 1,44 m2  

- Toilet difabel = (2 x 2 m) x 2  

= 8 m2 

Total = 45,44 m2  

Loker (Pria & Wanita) 
50 / Ruang   

(2 ruang) 

- Loker = (0,5 x 0,5 m) x 100 = 25 m2 

- 100 orang = 1 x 100 m = 100 m2   

Total = 125 m2 

50 187,5 m2 SBR  

R. Bilas (Pria & Wanita) 
(Pria & Wanita)  

(2 ruang)  

- 10 bilik x 2 ruang = (1,2 x 1,8) x10 =  

21,6 m2 x 2 ruang  = 43,2 m2   

Total = 43,2 m2    

50 64,8 m2 AS 

Nursery room  
2  - (1,5 x 2 m) = 3 m2  20 3,6 m2 

AS 
Jumlah Total Luasan Rest room = 314,97 m2 

42 Musola 30 orang - (1 x 0,6 m) x 30 = 18 m2  30 23,4 m2 AS 

43 Janitor 2 ruang - (2 x 3 m) x 2 = 12 m2 20 14,4 m2 AS 

44 Ruang MEE 3 - (3 x 6 m) x 18 m2 - 18 m2 AS 

45 R. Genset 3 - (4 x 6 m) = 24 m2  - 24 m2 AS 

46 R. MDP  5 - (5 x 8 m) = 40 m2 - 40 m2 AS 

47 R. Panel  3 - (2 x 3 m) = 6 m2 - 6 m2 AS 

48 R. kontrol Air  3 - (6 x 6 m) = 36 m2  - 36 m2 AS 

49 R. Gudang 5 - (4 x 6 m) = 24 m2  - 24 m2 AS 

50 R. mesin Kapal 3 - (4 x 6 m) = 24 m2  - 24 m2 AS 

51 Ground Tank  - - 4 x 6 m = 24 m2  - 24 m2 AS 
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52 Rain Harvesting - - 5 x 8 m = 24 m2  - 40 m2 AS 

53 
Penampungan sampah /  

TPS Sementara  
- - 4 x 6 m = 24 m2  - 24 m2 AS 

54 
R. Alat Water sport 

(storage) 
5 - 420,014 m2 

 - 252 m2
 SRK  

Total Luas area kegiatan Utama – Rekreasi   927,7 m2  

Sirkulasi antar ruang 10% 92,7  

Total Keseluruhan Fasilitas D 1020 m2  

Total Seluruh Besaran Raung {( A + B + C + D ) x 10%} = 852,9 8529 m2  

Total Seluruh Besaran Ruang  9382 m2  

 

Sumber : Analisa Pribadi
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3.1.2.8 Studi Luasan Area Parkir 

Kebutuhan area parkir bagi pengelola dan pegawai dapat di 

asumsikan sebagai berikut :  

 Pemakai mobil 20%     = 20% x 115 = 23 mobil 

 Pemakai sepeda motor 70%    = 70% x 115 = 80 motor 

 Jalan kaki/ angkutan umum 10 % = 10% x 115 = 11 pejalan kaki 

Untuk pengelola atau pegawai menggunakan area parkir indoor/ 

gedung parkir. 

Kebutuhan area parkir bagi pengunjung/ wisatawan dan 

partnership maksimal per hari 552 + 60 = 612 orang adalah :  

 Pemakai mobil 30%  = 30% x 612 = 183 orang 

Jika 1 mobil diisi 2 orang (50%), maka 92 : 2 = 46 mobil  

Jika 1 mobil diisi 4 orang (50%), maka 92 : 4 = 22 mobil  

Total pengguna mobil adalah    = 68 mobil 

 Pemakai sepeda motor 60% = 60% x 612 = 367 orang 

Jika 1 motor diisi 2 orang, maka 367 : 2 = 183 motor 

 Bus/ angkuan umum 10%  =   10% x 612 = 61 orang 

Jika 1 Bus diisi 20 - 25 orang, maka 61 : 20 = 3 Bus 
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Tabel 3. 14 Tabel perhitungan lahan parkir 

Jenis Kendaraan Kapasitas 
Standart 

(m2) 
Luas (m2) Sumber 

Pengelola 

Mobil  23 15 345 NAD 

Motor 80 2 160 NAD 

sepeda  11 1,19 13  

Luas 518 m2  

Sirkulasi 100% 518  

Jumlah (A) 1036 m2 

Pengunjung 

Mobil  68 15 1020 NAD 

Motor 183 2 366 NAD 

Bus 3 30 90 NAD 

Luas 1476 m2 NAD 

Sirkulasi 100% 1476 

Jumlah (B) 2952 m2 

Luas total gedung parkir (A + B) 3988 m2  

Sumber : Analisa pribadi 

3.1.2.9 Studi Ruang Luar  

Lansekap / Ruang terbuka hijau Suatu lahan heterogen 

dengan luasan tertentu yang terdiri dari sekumpulan ekosistem 

yang salung berinteriaksi, kumpulan tersbut dapat ditemukan 

secara berulang dalam suatu wilayah dengan bentuk yang sama. 

(Forman & Godron,1979). Berikut adalah dasar penataan ruang 

luar diantaranya : 
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 Pola Dasar Penataan :  

Tabel 3. 15 Analisa Tatanan Ruang Luar 

Dasar 

Tatanan 
Keterangan Analisa 

Terpusat 

Penataan dasar yang memiliki area 

pusat sebagai area yang 

dipentingkan  

Penataan pada bentuknya yang 

dapat dikembangkan dan 

dikombinasikan dengan bentuk 

sistem penataan dasar yang lain 

Linier 

 

Penataan dasar yang tertata 

secara horisontal mengikuti garis 

sumbu/ alur  

Relevan diterapkan pada ruang 

dan massa untuk menyesuaikan 

area view atau orientasi view.  

Radial 

 

Penataan dasar yang memiliki area 

pusat dan dihubungkan dengan 

garis linier, lalu menyebar dari 

pusat  

Dapat di gunakan pada area 

penginapan/ cottge, sistem ini 

sudah terkombinasi oleh 

penataan dasar linier. 

Terklaster 

(Klaster) 

Mengelompokkan bentuk - 

bentuknya menurut kebutuhan 

ukuran, bentuk dasar, atau 

keberdekatannya. (perbedaan 

bentuk dan elemen dasar namun 

menyatu) 

Sistem penataan yang tak 

menentu dapat diterapkan pada 

area yang tidak menuntut 

banyaknya sirkulasi  

Grid 

Penataan dasar yang dibentuk 

dengan pembagian lahan bujur 

sangkar sama besar.  

Dapat diterapkan pada pola 

sirkulasi dan pembagian zonasi 

ruang luar,  

Simetris  

Penataan dasar yang memiliki 

kesamaan/ setara antara bagian 

kiri dan kanan. 

Tidak relevan dugunakan pada 

perancangan ruang luar, karena 

dapat menimbulkan bentuk yang 

monoton.  

Sumber : Ching, Francis D.K 
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 Analisa Perkerasan Ruang luar  

Pendekatan analisa penentuan bahan atau material 

perkerasaan yang relevan dan baik untuk ruang luar dari 

bangunan Pusat Rekreasi. Berikut adalah analisa dari bahan/ 

material tersebut :   

Tabel 3. 16 Analisa Material Perkerasan Ruang Luar 

Bahan 

Material 
Keterangan Analisa 

Pavingblock 

 Kelebihan : dapat meresapkan air hujan, 

namun skalanya relatif kecil  

Baik digunakan sebagai 

perkerasan area jalur 

sirkulasi kendaraan, dan 

pedestrian.  

 Kekurangan : Mudah terlepas dari 

tempatnya, karena tidak diberi bahan 

perekat apapun, hanya diletakkan diatas 

pasir  

Plesteran/  

Semen 

ekspose 

 Kelebihan : kuat dan mudah dalam 

pengaplikasiannya  

Baik digunakan pada 

area pedestrian dan area 

perkerasan jalan utama 

tapak  

 Kekurangan : Tidak dapat menyerapkan 

air  

Grassblock 

 Kelebihan: Dapat menyerapkan air hujan 

lebih banyak, dapat diberi vegetasi 

diantara celah dan lubangnya  

 Kekurangan  : Terdapat tanah pada 

pasangannya menyebabkan licin saat 

turun hujan  

Baik digunakan pada 

area taman, area ruang 

terbuka dengan intens 

terhadap air hujan.  

Aspal 

 Kelebihan : Kuat dan tahan terhadap 

cuaca, korosi pantai, dan lebih awet 

dalam waktu pemakainan  

Baik digunakan pada 

area jalan utama masuk/ 

main entrance.  

Baik digunakan pada 

jalur kendaraan. 

 Kekurangan : tidak dapat menyalurkan 

dan meresap air hujan, dapat berlubang 

pada area tertentu  
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Krikil  

 Kelebihan : Mudah dalam penerapan, 

dapat diterapkan pada bentuk tanah 

yang tidak rata, dan dapat menyerap air 

hujan  

Baik digunakan pada 

area yang jarang di lalui 

pengunjung, seperti 

taman, ruang terbuka 

hijau.   Kekurangan : Tanah tidak stabil saat 

dilalui kendaraan  

Batu Alam 

 Kelebihan : Memiliki nilai estetika yang 

baik, dan dapat diaplikasikan dimanapun 

Baik digunakan pada 

area yang membutuhkan 

detail estetika dan di 

ekspose. Seperti taman, 

restoran, food court dll.   

 Kekurangan : Tidak dapat menyerap air 

hujan karena pasangan menggunakan  

semen sebagai bahan perekat  

Sumber : Analisa pribadi 

Kemungkinan penerapan sistem perkerasan pada ruang luar bangunan 

Pusat Rekreasi adalah sebagai berikut :    

Tabel 3. 17 Penerapan Material Perkerasan Ruang Luar 

Bahan/ Material Penerapan 

Pavingblock  Perkerasan pada jalur kendaraan  

Plesteran/  

Semen ekspose 

 Perkerasan pada area pedesterian difabel 

 Pembatas area hijau dan jalur kendaraan 

 Jalur sepeda   

 Area gedung parkir  

Grassblock 
 Perkerasan pada pedestrian taman, dan area taman  

 Area food court outdoor  

Aspal  Perkerasan pada jalur utama kendaraan 

Krikil  
 Perkerasan pada area taman aktif dan area terbuka hijau/ 

resapan 

Batu Alam 

 Perkerasan pada area pondok peristirahatan 

 Pada area tangga ruang luar 

 Pada area tembok taman dan penutup retaining wall 

Sumber : Analisa pribadi 
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 Analisa Vegetasi  

Tahap analisa akan menentukan jenis dan kategori vegetasi 

yang baik untuk diterapkan pada Ruang luar bangunan Pusat 

Rekreasi. Berikut adalah analisa menurut kategori dan jenisnya  

Tabel 3. 18 Analisa Vegetasi 

Kategori Fungsi Jenis 

Tanaman ground 

cover 

(1) Penutup permukaan yang 

dapat mengendalikan erosi pada 

dataran landai, (2) membentuk 

pola tertentu bila dilihat dari atas, 

(3) menyerap panas, (4) lembab 

dan debu serta mengendalikan 

erosi. 

Rumput, rumput jepang, 

rumput  gajah, bayam 

merah, anggrek tanah, 

cocor bebek, cendrawasih. 

Semak 

(1) Semak yang tumbuh rendah 

dapat diatur sebagai pembagi 

zona ruang, lebih sebagai 

pemisahan fisik ketimbang visual, 

(2) semak yang lebih besar yang 

tumbuh sebatas mata  akan 

membentuk ruang – ruang tegas. 

Teh-tehan, Darunta repens, 

Bunga asoka, Beluntas, 

bunga sepatu, perdu, pucuk 

merah. 

Pohon 

(1) Sebagai vegetasi peneduh,  

(2)dapat digunakan sebagai 

penghalang  pandangan, (3)dapat 

digunakan sebagai penahan laju 

angin, (4) dapat digunakan 

sebagai pengarah  pada  jalur 

sirkulasi, (5) digunakan sebagai 

estetika pada ruang luar. 

Kelapa, palem, trembesi, 

asam jawa, bambu jepang, 

bambu kuning, beringin, 

ketapang, cemara, kencana 

glodokan  kembar, beringin, 

karet, beringin putih, 

bougenville. 

Tanaman Rabat 

(1) Digunakan sebagai penambah 

kesan estetik pada ruang luar, (2) 

menutupi bagian vertikal yang 

Flame vine, cincau rambat, 

trumpet, Dolar rambat, sirih, 

mornig glory, mandevilla, 



135 

kurang menarik (3) digunakan 

sebagai pengyuplai oksigen 

sekunder pada area ruang luar. 

patrea, hedera, alamanda, 

flame of irian, climbing 

dollar  

Sumber : Ekologi Arsitektur 

Dari hasil analisa vegetasi berdasarkan jenis dan karakterternya maka, 

tabel dibawah adalah kemungkinan penerapan sistem vegetasi pada 

ruang luar bangunan Pusat Rekreasi sebagai berikut : 

Tabel 3. 19 Penerapan Vegetasi Ruang Luar 

Kategori Penerapan 

Ground cover 

 Sebagai penutup tanah dan pembuat pola dasar ruang luar 

pada taman aktif, pola yang diterapkan berkombinasi atau 

tidak dalam satu jenis/warna sehingga memberi kesan kreatif 

dan tidak monoton.  

Semak 

 Sebagai pembatas antara akses pejalan kaki maupun 

kendaraan  dengan  ruang  terbuka  hijau.  Ketinggian yang 

disarankan adalah 70-80 cm. 

Pohon 

 Sebagai  peneduh,  estetika  ruang  luar  dan  pengarah 

pada  jalur  sirkulasi  pejalan  kaki  maupun  kendaraan, 

tinggi maksimal 10-12 m, lebar tajuk 3-4 m. 

Tanaman Rabat  Sebagai pemanis bagian vertikal dan estetika ruang luar. 

Sumber :  Analisa Pribadi 

3.1.2.10 Studi Citra Arsitektural  

Bangunan Pusat Rekreasi Pantai ini adalah bangunan 

wisata di tepi pantai yang berbasis terpusat, mengelola serta 

mendukung segala kegiatan wisata dan potensi yang ada di Pantai 

Kabupaten Pesawaran, tak terlepas dari lingkungan, dukungan 
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pemerintah dan masyarakat lokal, diharapkan nantinya dapat 

berpengaruh terhadap lingkungan alam dan sosial, sehingga 

menjadikan lingkungan pantai menjadi lebih baik. Penataan 

bangunan secara linear dengan tema desain arsitektur post-

modern, dengan konsep bangunan metafora, yang menyesuaikan 

dengan lingkungan, dan kekhasan daerah, serta pemilihan struktur 

dan material yang tepat untuk bangunan tepi pantai agar tercipta 

keamanan dan kenyamanan bagi pengguna bangunan.  

3.2. ANALISA PENDEKATAN SISTEM BANGUNAN 

3.2.1. Studi Sistem Struktur 

Ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam pemilihan atau 

kriteria Sistem sturktur bangunan antara lain :  

 Pertimbangan aspek seperti ability, safety, strength, durability, 

dan stability. 

 Sistem struktur yang digunakan berfokus pada penggunaaan 

struktur pada medium rise bilding. Dimana bangunan bertingkat 

sedang dengan jumlah lantai 3-6 lantai, tinggi < 20 m. 

(Mulyono,2002) 

 Lalu menganalisa terhadap kemungkinan bencana yang tidak 

terduga seperti kebakaran, gempa bumi, kendala terhadap 

pasang air laut. 
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 Memperhatikan dan menganalisa kondisi lingkungan, seperti 

sigma tanah/ kekuatan daya dukung tanah, kontur tanah atau 

tapak dan jenis tanah.  

3.2.1.1 Super Structure (Struktur bagian Atas)  

Struktur atas suatu gedung adalah seluruh bagian struktur 

gedung yang berada di atas muka tanah (SNI 2002). Struktur atas 

ini terdiri atas kolom, pelat, balok,dinding geser dan tangga, yang 

masing-masing mempunyai peran yang sangat penting. 

Komponen-Komponen Struktur Gedung Bagian Atas :  

1. Atap 

Atap adalah bagian paling atas dari suatu bangunan, yang 

melilndungi gedung dan penghuninya secara fisik maupun 

metafisik (mikrokosmos/makrokosmos). Permasalahan atap 

tergantung pada luasnya ruang yang harus dilindungi, bentuk 

dan konstruksi yang dipilih, dan lapisan penutupnya. Di daerah 

tropis atap merupakan salah satu bagian terpenting. Struktur 

atap terbagi menjadi rangka atap dan penopang rangka atap. 

Rangka atap berfungsi menahan beban dari bahan penutup.  

a. Struktur Atap  

- Baja Konvensional  

- Space Frame   

- Kayu    

- Beton   
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b. Material/ Pelingkup Atap  

- Genteng beton   

- Rumbia   

- Sirap  

- Kanopi  

- Roof garden  

2. Struktur Kolom  

Kolom merupakan suatu elemen struktur tekan yang 

memegang peranan penting dari suatu bangunan, sehingga 

keruntuhan pada suatu kolom merupakan lokasi kritis yang 

dapat menyebabkan runtuhnya (collapse) lantai yang 

bersangkutan dan juga runtuh total (total collapse) seluruh 

struktur (Sudarmoko, 1996). Fungsi kolom adalah sebagai 

penerus beban seluruh bangunan ke pondasi. Kolom termasuk 

struktur utama untuk meneruskan berat bangunan dan beban 

lain seperti beban hidup (manusia dan barang-barang), serta 

beban hembusan angin.  

 

Gambar 3. 2 Konstruksi kolom struktur 

Sumber : http://kontraktor-gudang-pabrik.com  

http://kontraktor-gudang-pabrik.com/
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SK SNI T-15-1991-03 mendefinisikan kolom adalah komponen 

struktur bangunan yang tugas utamanya menyangga beban 

aksial tekan vertikal dengan bagian tinggi yang tidak ditopang 

paling tidak tiga kali dimensi lateral. Struktur dalam kolom 

dibuat dari besi dan beton. Keduanya merupakan gabungan 

antara material yang tahan tarikan dan tekanan. Besi adalah 

material yang tahan tarikan, sedangkan beton adalah material 

yang tahan tekanan. Gabungan kedua material ini dalam 

struktur beton memungkinkan kolom atau bagian struktural lain 

seperti sloof dan balok bisa menahan gaya tekan dan gaya tarik 

pada bangunan. 

3. Struktur Lantai 

Struktur lantai adalah lantai yang tidak terletak diatas tanah 

langsung, atau plat lantai ini didukung oleh balok-balok yang 

bertumpu pada kolom-kolom bangunan, struktur lantai 

merupakan struktur permukaan yang horizontal, mendukung 

dan menopang beban hidup (manusia, peralatan, perabot dll) 

dan beban mati, (beban struktur itu sendiri) yang ada pada 

bangunan itu sendiri. 

Berikut adalah jenis struktur lantai bangunan : 

- Flat Slab (pelat slab) termasuk pelat beton dua arah 

dengan kapital, drop panel, atau keduanya, pelat ini 

sangat sesuai untuk beban berat dan bentang panjang. 
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- flat slab akan memerlukan beton dan tulangan yang lebih 

sedikit dibandingkan dengan (plat plate untuk beban dan 

bentang yang sama. 

 

 

 

 

Gambar 3. 3 Flat slab 

Sumber : http://civildigital.com 

     

  Gambar 3. 4 Proses cetak drop panel 

 Sumber : http://civildigital.com  

- Plat Lantai Grid (Wafle system) memiliki bentuk bujur 

sangkat berpola, memiliki balok kecil yang saling 

bersilangan, dengan jarak yang cukup relativ rapat/ 

berdekatan, ketebalan plat waffle juga relativ tipis.  

http://civildigital.com/
http://civildigital.com/
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Gambar 3. 5 Waffle Plate system 

 Sumber : http://mediagallery.com  

4. Dinding Geser 

Dinding Geser (shear wall) adalah suatu struktur pengaku, 

dirancang dan digunakan menahan gaya lateral. Biasanya 

dinding geser berbentuk persegi panjang, Box core suatu 

tangga, elevator atau shaft lainnya. Dan biasanya diletakkan di 

sekeliling lift, tangga atau shaft guna menahan beban lateral 

tanpa mengganggu penyusunan ruang dalam bangunan.  

- Core wall adalah jenis dinding geser yang terletak di 

pusat-pusat massa bangunan yang berfungsi sebagai 

pengaku bangunan gedung. Biasanya core wall diletakkan 

pada lubang Lift yang berfungsi sebagai dinding lift 

sekaligus. 

 

 

 

 

Gambar 3. 6 Sistem dinidng 

geser 

Sumber : www.slideshare.net 

 

http://mediagallery.com/
http://www.slideshare.net/
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3.2.1.2 Sub Structure (Struktur Bawah) 

Penentuan sistem struktur bawah harus didasarkan pada 

data-data sebagai berikut :  

a. Gambar rencana arsitektur termasuk jumlah lapis basement 

yang dibutuhkan. 

b. Keadaan dan situasi bangunan disekitarnya. 

c. Hasil penyelidikan tanah yang meliputi : 

- Keadaan muka air tanah 

- Penelitian pumping test jika dasar basement berada di 

bawah mika air tanah. 

- Lapisan tanah pendukung pondasi bangunan. 

- Rekomendasi sistem pondasi beserta daya dukung dan 

perkiraan penurunan bangunan.  

Tabel 3. 20 Spesifikasi Sub Structure 

SUB STRUCTURE 

Footplat : Keterangan : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 7 Pondasi Foot plat 
Sumber : http://www.mandorayub.com 

Pondasi dirancang menggunakan beton 

bertulang, letaknya  tepat dibawah kolom 

struktur/ tiang struktur, kedalaman sampai 

mencapai tanah keras. Pondasi ini dapat 

dikombinasikan dengan pondasi batu 

belah/ kali.  
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Kelebihan Kekurangan 

 Pemasangan lebih mudah 

 Lebih murah bila di hitung dari 

sisi financial 

 Galian lebih sedikit 

 Untuk bangunan bertingkat lebih 

baik dari pada pondasi batu 

belah. 

 Persiapan lebih lama dari pondasi batu 

belah, karena harus menyiapkan 

begesting atau cetakan dahulu. 

 Waktu pengerjaan lebih lama 

 Pekerjaan rangkaian besi dikerjakan 

lebih awal, harus selesai setelah galian 

selesai. 

Pondasi Rakit Keterangan : 

 

 

Gambar 3. 8 Pondasi Rakit 

Sumber : http://prima-

mangiri.blogspot.co.id 

Merupakan plat beton yang berbentuk rakit 

melebar keseluruh bagian dasar 

bangunan, yang digunakan untuk 

meneruskan beban bangunan ke lapisan 

tanah dasar atau batu – batuan 

dibawahnya. Pondasi rakit biasanya juga 

dipakai untuk ruang – ruang bawah tanah 

(basement). Biasanya digunakan untuk 

pembuatan basement, Satu kesatuang 

dengan dinding basement. Plat beton 

kedap air  

Kelebihan Kekurangan 

 Baik untuk meratakan beban 

kolom struktur menjadi distribusi  

tekanan  yang  lebih seragam. 

 Bagus untuk tanah dengan daya 

dukung tanah rendah 

 Biaya pembuatan terhitung mahal, 

karena akan membutuhkan banyak cor 

beton dan tulangan dalam pembuatan. 

Pondasi Bore pile Keterangan 
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Gambar 3. 9 Lubang pondasi bore pile 

Sumber : 

www.perencanaanstruktur.com 

Bentuk dari pondasi seperti tabung, beban 

dari bangunan/ struktur menuju ke pile dan 

disalurkan sampai dengan tanah keras/ 

daya dukung tanah yang baik. Pekerjaan 

diawali dengan pembuatan lubang dengan 

cara dibor, kemudian instalasi pembesian/ 

tulangan yang sudah di rakit dimasukkan 

dengan pengecoran pada bore pile. 

Diperuntukan  untuk  bangunan tipe 

medium rise, sampai high rise >10 m  

Kelebihan Kekurangan 

 Meminimalisir kemungkinan 

getaran, karena proses 

pelobangan dilakukan dengan di 

bor terlebih dahulu. 

 Ukuran/ dimensi lubang dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan, 

dikarenakan biasanya perakitan 

tulangan dilakukan di lapangan. 

 Pelaksanaan dapat terganngu bila 

musim hujan 

 Tidak pabrikasi, sehingga 

membutuhkan waktu dalam 

pengeringan beton. 

Dinding Penahan/ Retaining wall Keterangan 

 

Gambar 3. 10 Retaining wall – 

Cantilever 

Sumber : https://en.wikipedia.org 

Retaining wall merupakan jenis dinding 

untuk perkuatan beban horizontal, material 

utama dapat menggunakan batu, semen, 

beton bertulang, biasanya digunakan untuk 

dinding penahan tanah pada ruang 

bassement. Pada kasus bangunan di tepia 

pantai retaining wall dapat di gunakan di 

tepian pantai sebagai penahan ombak dan 

air pasang.  

https://en.wikipedia.org/
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Gambar 3. 11 Retaining wall - Gravity 

https://en.wikipedia.org 

Kelebihan Kekurangan 

 Kekuatan/ kekakuan dapat 

dimanipulasi dengan mengatur 

dimensi/ ketebalan dinding  

 Dapat digunakan pada lahan/ 

tapak yang berkontur  

 Tidak diperuntukan untuk menahan 

beban masif vertikal,  

 Memerlukan perlakuan yang khusus 

berkaitan dengan kemampuan daya 

serap air.  

Sumber : Analisa Pribadi 

3.2.1.3 Sistem Enclosure Bangunan  

Sistem enclosure pada bangunan adalah suatu sistem 

pelapis, pelingkup atau pembatas antar ruang maupun antar 

perabot yang terdapat didalam bangunan, sehingga jelas sesuai 

fungsinnya. Dalam pemakaian sistem enclosure di laukukan analisa 

berdasarkan kelebihan pada bahan/ material dan analisa 

berdasarkan kekurangan nya, sehingga dapat dipilih sistem 

enclosure yang palling tepat untuk proyek Pusat Rekreasi, Berikut 

adalah tabel daftar sistem enclosure pada bangunan, dan analisa 

terhadap karakteristiknya : 

https://en.wikipedia.org/
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Tabel 3. 21 Sistem Enclosure Bangunan  

PENUTUP LANTAI  

Parket  

 

 

Gambar 3. 12 Parket Kayu 

sumber : www.nafparket.com 

Sebagai pelapis lantai, dinding ataupun 

material lain. 

 Kelebihan : menimbulkan efek hangat, 

pada ruangan, tampilan lantai lebih 

menarik, dapat custom, instalasi mudah 

dan cepat, tahan benturan, mudah 

dibersihkan 

 Kekurangan : harga yang cenderung/ 

relative mahal  

Karpet 

 

Gambar 3. 13 Lantai Karpet 

Sumber : https://gluglu.net 

Berfungsi sebagai pelapis lantai maupun 

dinding. 

 Kelebihan : tidak ada nat, taap berbagai 

suhu, mudah pemasangan, mudah 

dipotong/ dibentuk.  

 Harga relativ mahal, mudah terbakar, 

menyerap noda cair, mudah kotor.  

Keramik  

 

Gambar 3. 14 Lantai Keramik 

Sumber : www.desainrumahnya.com 

 

Berfungsi sebagai pelapis lantai maupun 

dinding. 

 Kelebihan : tersedia berbagai macam 

bentuk, ukuran, warna dan tekstur, 

berbagai macam harga pasaran, tahan 

terhadap api, mudah dalam segi perawatan 

 Kekurangan : terdapat nat, seringkali retak, 

mudah retak untuk keramik dengan harga/ 

kualitas rendah, sering kali bermasalah/ 

tidak cocok pada suhu yang ekstrim.  

http://www.desainrumahnya.com/
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Plester/ beton ekspose 

 

 

Gambar 3. 15 Lantai beton ekspose 

Sumber : www.pinterest.com  

Berfungsi sebagai pelapis lantai maupun 

dinding : 

 Kelebihan : lebih hemat biaya, natural, 

simple/ sederhana, mudah untuk perawatan 

 Kekurangan : bentuk & warna nya yang 

monoton, mudah/ gampang membuat 

bosan.  

DINIDING 

Batu Bata  

 
 

Gambar 3. 16 Dinding batu bata 

ekspose 

Sumber : www.aptibet.org 

Berfungsi sebagai pengisi/ pelapis (ukuran nya 

6x11x22)  

 Kelebihan : tahan terhadap api, lebih 

ekonomis dari segi proses pemasangan 

dan bahan. 

 Kekurangan : tidak tahan terhadap 

kelembaban tinggi, mudah mengalami 

retakan, proses pemasangan yang relatif 

lebih lama.  

Bata Ringan/ Hebel 

 

Gambar 3. 17 Bata ringan/ Hebel 

Sumber : Sumber : www.aptibet.org 

Berfungsi sebagai dinding ataupun sebagai 

pelapis, 8 hebel = 1 m2  

  Kelebihan : ukuran yang lebih besar, 

ringan, pemasangan cepat, mudah di 

potong. 

 Kekurangan : membutuhkan perekat 

khusus (semen instat), saat proses 

pemasangan, tidak bolehh terkena air.  

Partisi  

 Berfungsi sebagai dinding pemisah, pembatas, 

http://www.pinterest.com/
http://www.aptibet.org/
http://www.aptibet.org/
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Gambar 3. 18 Kerangka dinding partisi 

Sumber : www.google.com 

 

penyekat, di antara ruang, atau interior, proses 

pemasangan dapat menggunakan baja hollow, 

kayu, alumunium, metal furing,  

 Kelebihan : menghemat biaya dibanding 

bila harus menggunakan batu bata, lebih 

cepat dalam pemasangan, mudah custom, 

mudah diganti/ dipindah tanda mengubah 

struktur bangunan,  

 Kekurangan : relatif tipis, tidak kedap  

suara, harus perawatan pada jangka waktu 

tertentu.  

Cladding 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 19 Cladding ACP 

http://wirralcladding.co.uk/ 

Berfungsi sebagai pelapis eksterior maupun 

interior, dipasang pada bahan material lain, 

dengan menggunakan rangka hollow atau 

alumunium. Bahan cladding antara lain : ACP, 

GRC, metal cutting, kaca dll/  

 Kelebihan : sebagai estetika pada fasad 

bangunan 

 Kekurangan : boros dalam segi biaya  

Kaca  

 

 

Gambar 3. 20 Partisi Kaca 

Sumber : www.pinterest.com  

Berfungsi sebagai penutup, partisi, pemisah, 

pemanis ruangan. Digunakan pada beberapa 

fungsi seperti : pintu, jendela, cladding, bahkan 

atap  

 Kelebihan : sambungan rapih, tidak 

terdapat celah dalam pemasangan kaca, 

profil bermacam – macam.  

 Kekurangan : harga cukup mahal, mudah 

pecah, sulit dalam pengiriman, tidak 

fleksibel, susah dibentuk atau di potong. 

Kusen 

http://www.google.com/
http://www.pinterest.com/
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Gambar 3. 21 Kusen Alumunium 

Sumber : http://blogharga.xyz 

 

 

Merupakan suatu bagian dari elemen dinding, 

sebagai frame dalam peletakan daunn pintu 

dan jendela, berbagai jenis kusen anatar lain : 

upvc, kayu, alumunium. 

 Kelebihan : sambungan rapih, tidak 

terdapat celah dalam proses pemasangan, 

tahan cuaca panas/ tropis, bermacam – 

macam jenis profil. 

 Kekurangan : variasi bentuk yang terbatas, 

merupakan standart pabrik, untuk kusen 

kayu : sulit mendapatkan kayu yang 

berkualitas dengan harga terjangkau pada 

masa sekarang, lebih mahal. 

PLAFOND 

Plafond Gypsum 

 

Gambar 3. 22 Gypsum board 

Sumber : http://www.a2z4home.com  

Berfungsi sebagai penutup langit – langit pada 

suatu ruangan. Terbuat dari bahan/ material 

gypsum. Ukuran 120cm x 240cm 

 Kelebihan : instalasi mudah, pemasangan 

rapi, aman bagi kesehatan 

 Kekurangan : tidak tahan terhadap air, tidak 

tahan terhadap cuaca/ suhu terlalu lembab 

Plafond Kalsi board 

 

Gambar 3. 23 Kalsi board 

Sumber : http://www.jasasipil.com 

Berfungsi sebagai penutup langit – langit pada 

suatu ruangan. Terbuat dari bahan/ material 

gypsum. Ukuran 120cm x 240cm atau dapat 

lebih kecil.  

 Kelebihan : instalasi relativ mudah, aman 

bagi kesehatan pengguna ruang, 

Kalsiboard mampu dilengkungkan hingga 

kelengkungan tertentu sehingga bisa untuk 

desain-desain plafon yang lengkung  

http://www.a2z4home.com/
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 Kekurangan : tingkat muai dan susut nya 

yang tinggi, mudah retak rambut 

Plafond Akustik 

 

 

Gambar 3. 24 Plafond akustik 

Sumber : www.google.com 

Berfungsi sebagai penutup langit – langit pada 

suatu ruangan. Terbuat dari bahan/ campuran 

sterofoam. Ukuran 60cm x 60cm atau 60cm x 

120cm,  

  Kelebihan : instalasi relativ mudah, 

meredam suara 

 Kekurangan : tidak tahan terhadap air dan 

suhu yang lembab  

Plafond PVC 

 

 

Gambar 3. 25 Plafond PVC 

Sumber : www.indiamart.com 

Berfungsi sebagai penutup langit – langit pada 

suatu ruangan. Terbuat dari bahan/ material 

polyvinyl chloride 

 Kelebihan : Plafond dapat terlihat lebih 

mengkilat/ bersih, tahan terhadap air dan 

cuaca/suhu yang lembab, anti terhadap 

rayap, kedap suara.  

 Kekurangan : membutuhkan keahlian 

khusus pada instalasi/ pemasangan nya, 

harga relatif lebih mahal.  

Sumber : Analisa Pribadi 

3.2.2. Studi Sistem Utilitas 

3.2.2.1 Sistem Distribusi Air bersih  

Salah satu potensi daerah pesisir pantai di kabupaten 

Pesawaran adalah dapat memiliki sumber air sendiri karena dalam 

radius 1 km mata air sudah tidak payau/agak keasinan, melainkan 
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bersih dan jernih, tanpa harus bergantung pada PDAM, sumber air 

di peroleh dari sumur bor yang dapat dan mata air pegunungan, 

pada radius 1 km dari lokasi daerah pantai. Sistem pendistribusian 

air melalui 2 sistem, yaiut :  

a. Down feed system – Air bersih dari sumur bor, masuk ke dalam 

ground tank/ ground reservoir, kemudian air disaring/ difilter, 

lalu air bersih tersebut dipompa naik ke roof tank, selanjutnya 

air dialirkan secara gravitasi atau dengan pompa ke tiap lantai 

bangunan. 

Kelebihan :  

- Pada penggunaan sistem down feed, air akan tetap tersedia 

walaupun aliran listrik sedang padam. 

- Lebih menghemat listrik karena pendistribusian 

memanfaatkan gravitasi  

- Air yang didistribusikan ke setiap lantai relaif sama, karena 

tidak bergantung pada ketinggian bangunan.   

Kekurangan :  

- Membutuhkan sebuah atau beberapa ruang untuk 

penyimpanan air (roof tank) yang diletakkan pada atap 

bangunan  

- Penambahan beban pada atap bangunan  

Gambar dibawah ini adalah sistem kerja dari down feed :  



152 

 

Gambar 3. 26 Down feed system 

Sumber : www.slideshare.net/SitiAisyah67 

 

b. Up feed system - Air bersih dari sumur bor, masuk ke dalam 

ground tank/ ground reservoir, kemudian air didistribusikan 

dengan dipompa ke tiap lantai bangunan.  

Kelebihan :  

- Pada penggunaan sistem Up feed untuk bangunan 

bertingkat rendah sistem ini sangat efektuf 

Kekurangan :  

- Distribusi air tidak berjalan apabila listrik padam  

- Dibutuhkan lebih banyak pompa yang bekerja otomatis 

dibandingakan dengan sistem down feed.  

c. Up Tank  



153 

Up tank adalah tempat yang digunakan sebagai alat 

penyimpanan air bersih yang disalurkan dari tangki bagian 

bawah. Pada umumnya tangki atas ditempatkan pada atap 

bangunan. 

d. Ground Tank 

Sebagai tempat yang digunakan untuk menyimpan air bersih 

pada bagian bawah bangunan. 

e. Pompa : Seabagai alat yang digunakan untuk menyalurkan air 

bersih ke suatu tempat. Alat/ mesin ini gunakan untuk 

mengangkat air bersih dari bawah menuju tangki atas maupun 

sebaliknya. 

f. Instalasi Pipa : Pada sistem ini, instalasi penyaluran air bersih, 

maka pipa digunakan sebagai jalan untuk menyalurkan air pada 

sistem instalasi yang lainnya, pipa instalasi yang dugunakan 

antara lain : Pipa PVC, pipa alumunium, pipa besi.  

g. Kebutuhan air bersih :  

Tabel 3. 22 Kebutuhan Air Bersih  

Fungsi Bangunan 
Jumlah 

(orang/ kursi/Kasur) 
Kebutuhan air  

(Liter) 
Total  
(Liter) 

Cottage 40 250 10.000 

Massage dan SPA  30 50 1.500 

Restaurant  60 15 900 

Food court 120 15 1.800 

Kantor  115 70 8.050 

Musola 1 unit 1500/unit/hari 1.500 

Tempat Perbelanjaan 75 5 375 
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Klinik  10 10 100 

Kolam Renang  1 (600 m3)  1000/m3 600.000 

BAR 20 30 600 

Ruang Bilas  500 orang 200  100.000 

Total Kebutuhan Air 724.825 

Bak Tandon Atas 30% 217.447 

Bak Tandon Bawah 70% 507.378 

Sumber : SNI 03 – 7065-2005 

 Perhitungan kebutuhan volume untuk bak tandon :  

- Tandon Atas : 217.447 liter = 21,7 m3  

cadangan air untuk keperluan kebakaran sebesar 25 m3 

selama 30 menit. Jadi volume air bersih tandon atas 

sebesar 46,7 m3  

- Tandon Bawah : 507.378 liter = 50,73 m3  

- Total Kebutuhan air bersih = 97,43 m3  

- Kebutuhan air tiap jam : maksimal operasional bangunan 

selama 15 jam, jadi 97,43 m3 : 15 = 6,50 m3/jam 

 Daya Pompa  

Keterangan : 

Ht = jarak pompa ke tandon atas 

h   = jarak lantai ke lantai (m) 

n   = jumlah lantai 

Ht  = h x n x 1,3  

Ht  = 5 x 2 x 1,3 

Ht  = 13  m  
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Keterangan :  

P = daya pompa (kilo watt) 

𝛾  = berat jenis air (1 kg / liter) 

𝑁  = efisiensi pompa (0,65) 

𝑄ℎ𝑚𝑎𝑥= Kebutuhan air pada jam puncak (liter/ jam)  

P = 0,163 x 1,2 x Qhmax x Ht x 𝛾 

   N 

P = 0,163 x 1,2 x 6,50 x 13 x 1 𝑘𝑔/𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟  

   0,65 

P = 25,528 kW 

3.2.2.2 Sistem Pengolahan Limbah  

Berdasarkan pada sistem pembuangan pipanya, sistem 

pembuangan limbah terbagi oleh dua jenis yaitu :  

a. Sistem One Pipe  

One pipe adalah sistem dimana limbah air kotor (air sabun, air 

tinja, dll) dialirkan pada satu pipa yang ujungnya selalu terbuka 

atau vent stack.  

b. Sistem two pipe 

Two pipe adalah sistem dimana air limbah/ air kotor seperti (air 

sabun, air tinja, dll) dialirkan pada pipa yang berbeda – beda 

berdasarkan jenisnya. Jenis air tinja/ black water akan dibuang 

melalui soil pipe dan air kotor selain air tinja/ yang disebut grey 

water, akan di buang melalu water pipe.  
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Kedua limbah tersebut akan didistribusikan dengan cara yang 

berbeda, hal tersebut tergantung pada jenis limbah, diantara 

nya yaitu :  

 

Gambar 3. 27 Shaft plumbing 

Sumber : www.google.com  

 Limbah cair (Grey Water) 

Limbah cair atau grey water akan dialirkan kedalam filter 

organik ataupun bio tech penyimpanan dan disimpan untuk 

digunakan kembali, untuk menyiram tanaman, sedangkan 

untuk air yang sudah terlalu lama tidak dipakai dan telat 

mengendap, akan di buang ke area resapan dan ke 

drainase kota. Berikut adalah bagan pola distribusi limbah 

cair/ grey water :  

 

 

 

 

 

Bagan 3. 12 Pola distribusi limbah cair 

Sumber : Analisa pribadi 

Bio Filter 

Pakai 

kembali 

Drainase 

Kota 

Grey 

water 

Bak 

penampung 
Resapan 

http://www.google.com/
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 Limbah Padat (Black Water) 

Limbah cair atau black water adalah limbah yang berasal 

dari kotoran manusia, limbah ini akan terurai pada bio 

setictank, namun limbah pada sebenarnya masih dapat 

digunakan untuk penyuburan tanaman, limbah akan 

dialirkan kedalam Bio septictank, dan di filterasi sebelum 

akhirnya dipakai untuk pupuk, dibuang ke area resapan dan 

dibuang ke drainase kota. Berikut adalah bagan pola 

distribusi limbah padat/ black water :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Limbah lemak/ dapur (Grease Water) 

Limbah cair atau black water adalah limbah yang berasal 

dari restaurant, food court, pantry, dikelola dengan 

menggunakan Grease Trap.  

Grease Trap adalah alat merangkap/ memisahkan minyak/ 

oil dari air pembuangan, cucian atau air limbah dapur, 

Black 

water 

Bio 

Septictank 
Filter 

Siram tanaman Resapan 
Drainase 

Kota 

Bagan 3. 13 Pola distribusi limbah padat/ black water 

Sumber : Analisa pribadi 
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sehingga minyak tidak akan menggumpal dan membeku di 

pipa air pembuangan dan membuat pipa tersumbat, alat ini 

terbuat dari material batu bata/ diplester atau pun stainless 

steel, sehingga akan aman dari korosi. Berikut adalah 

gambar bagaimana sistem grease trap bekerja :  

 

Gambar 3. 28 Sistem kerja Grease Trap 

Sumber : http://myalucardster.blogspot.co.id  

Grease trap portable, penggunaan grease trap portable, 

biasa digunakan pada dapur dengan sedikit aktivitas 

pembuangan, dimensi lebih kecil, lebih mudah dalam perawatan. 

Berikut contoh gambar dan penggunaan Grease trap portable : 

  

Gambar 3. 29 Grease trap portable 

Sumber : https://greasetrapportable.wordpress.com  

http://myalucardster.blogspot.co.id/
https://greasetrapportable.wordpress.com/
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 Jaringan Air Hujan  

Pengelolaan Air hujan dirasa sangat diperlukan 

dikarenakan  drainase eksisting yang tidak memadai, sering 

sekali air hujan dibuang sia – sia, akibat nya area pantai 

sering tergenang air hujan, air hujan yang di tampung dapat 

digunakan untuk flush toilet, dan siram tanaman, maka dari 

itu diperlukan nya penampung air hujan atau rain 

harvesting, untuk lebih dahulu dikelola sebelum akhirnya 

dibuang ke drainase kota. Berikut adalah pola pengelolaan 

air hujan :  

 

 

 

 

 

 

3.2.2.3 Sistem Pengolahan Sampah  

Dalam pengelolaan dan pengolahan sampah dari bangunan, 

terdapat beberapa metode, diantaranya sebagai berikut :  

 Shaft sampah    

Shaft sampah merupakan tempat khusus dengan dimensi 

sekitar 60 x 60 cm, shaft ini berguna sebagai tempat 

Bagan 3. 14 Pola distribusi air hujan 

Sumber : Analisa pribadi 

Air Hujan Talang air Ground Tank/ 

Roof tank 

Siram tanaman Resapan 
Drainase 

Kota 
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pembuangan sementara, dimana sampah ditiap lantai akan di 

estafetkan atau dibuang melalui shaft sampah, sehingga akan 

lebih mudah dikelola oleh petugas kebersihan. Berikut adalah 

gambar dari lubang shaft sampah : 

 

Gambar 3. 30 Shaft sampah 

Sumber : http://www.eshcolgroup.com/  

 Pembakaran  

Salah satu proses pembuangan dan pemusnahan sampah 

ialah dibakar, beberapa sampah ada yang perlu melewati 

proses pembakaran, proses ini akan jauh lebih baik dilakukan 

berjauhan dengan lokasi Pusat Rekeasi, misalnya pada tempat 

pembuangan akhir.  

 Penimbunan/ kubur  

Ada beberapa jenis sampah, seperti sampah organik dan 

sampah dedaunan yang bermanfaat bila dikubur, hal tersebut 

akan menjadikan tanah lebih subur dan baik. 

 TPA (Tempat pembuangan akhir )   

http://www.eshcolgroup.com/
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Setelah semua sampah terkumpul pada pengelolaan shaft 

sampah, lalu dilakukan pemilahan pada sampah yang dapat 

didaur ulang, atau dikubur, untuk sampah yang tidak dapat di 

kelola lagi, makan solusi terakhir akan di buang ke tempat 

penampungan sampah sementara, sebelum akhir nya dibuat ke 

tempat pembuangan akhir.  

3.2.2.4 Sistem Pemadam Kebakaran 

Berdasarkan sifat serta jenisnya terhadap penggunaan dan 

penanggulangan sebuah kebakaran, dibedakan menjadi dua jenis, 

yaitu Penanggulangan Aktif dan Penanggulangan pasif :  

a. Penanggulangan Pasif (Automatic)  

Penangggulangan dan penanganan terhadap kemungkinan 

atau terjadinya bencana kebakaran dengan sistem pasif yaitu 

dengan mengandalkan material dan struktur tahan api, serta di 

operasikan secara otomatis, dengan dry riser system :  

 

Beberapa contoh dari penanggulangan secara pasif :  

Gambar 3. 31 Dry riser system 

Sumber : http://www.ultrasafe.org.uk  

http://www.ultrasafe.org.uk/
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- Tangga darurat (emergency stairs)   

Material dinding harus kokoh dan tahan terhadap api, berada 

pada core bangunan, lebar minimal tangga darurat sekitar 20 

cm, dengan hand railing/ pegangan setinggi 110 cm, antrede/ 

lebar anak tangga minimal 28 cm, optrede/ tinggi anak tangga 

maksimal 18 cm.  

- Alat pendetektsi asap (smoke detector)  

Ketika kebakaran terjadi, asap akan terlebih dahulu mengisi 

sebuah ruangan, alat ini akan bekerja mendeteksi asap dari 

api, lalu secara otomatis mengirim perintah kepada sprinkler. 

Sistem dari smoke detector juga dapat dimodifikasi, untuk  

dapat memberikan alarm sebagai notifikasi/ peringatan kepada 

pengguna bangunan.  

- Pintu darurat  

Bentuk dan penggunaan pintu darurat berbeda dengan pintu 

pengunjung lainnya, pintu darurat hanya diperuntukan untuk 

saat – saat tertentu sepeti kecelakaan/ kebakaran, pintu darurat 

harus terhubung langsung dengan dengan area luar/ luar 

bangunan. Lebar minimal pintu 90 -  120 cm, jarak minimal 20 – 

40 meter.  

- Sprinkler  
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Sprinkler bekerja dengan mengeluarkan air untuk 

memadamkan api, sprinkler akan bekerja saat suhu ruangan 

mencapai 60 – 70° C. 

b. Penanggulangan Aktif (Non-automatic)  

Penangggulangan dan penanganan terhadap kemungkinan 

atau terjadinya bencana kebakaran dengan sistem pasif yaitu 

dengan mengandalkan pengguna bangunan, dalam perannya 

memadamkan api saat kebakaran terjadi, media berupa alat 

bergerak/ sarana. Berikut contoh dari alat/ sarana pemadam 

kebakaran tersebut, antara lain :   

- APAR (Alat Pemadam Api Ringat)  

Alat ini bekerja dengan mengeluarkan gas yang 

mengandung NO2 atau Nitrogen sebagai gas/ zat yang anti 

terhadap api. Media berupa tabung gas berisi zat NO2. 

Penempatan alat APAR, pada setiap 20 – 25 meter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 32 APAR (alat pemadam api ringan) 

Sumber : https://fabulouspace.wordpress.com  

https://fabulouspace.wordpress.com/
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Hydrant : 

- Hydrant bangunan : Biasa diletakkan didalam bangunan 

publik, hydrant harus diletakkan berdekatan pada tangga 

darurat, dan setiap jarak 35 – 40 meter.   

 

Gambar 3. 33 Hydrant dalam bangunan 

aloekmantara.blogspot.co.id 

- Hydrant Luar bangunan / pekarangan : sama dengan 

hydrant bangunan  hanya seja, berada pada luar 

bangunan, lalu didukung dengan sarana pole hydrant 

dengan katub pembuka berdiameter sekitar 20 cm. Alat ini 

mampu mengeluarkan air dengan tekanan besar sebanyak 

250 galon permenit atau 950 - 1000 liter/ menit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 34 Hydrant Luar bangunan (pole hydrant) 

Sumber : https://www.reicheltplumbing.com/ 

https://www.reicheltplumbing.com/
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3.2.2.5 Sistem Elektrikal  

Suplai listrik pada bangunan dan area Pusat Rekreasi 

berasal dari PLN, sedangkan suplai listrik sekunder/ listrik 

cadangan berasal ari generator set atau genset. Ruang elektrikal 

seperti ruang MDF Main Distribution Frame, ruang panel, dll 

sebgaiknya terhindar dari aktivitas utama rekreasi maupun aktivitas 

publik lainnya, hal tersebut untuk mengurangi radiasi 

elektromagnetik dan kebisingan. Berikut adalah bagan pola 

distribusi listrik pada bangunan Pusat Rekreasi :  

 

 

 

 

 

 

  

3.2.2.6 Sistem Telekomunikasi  

Sistem instalasi jaringan telekomunikasi pada bangunan 

menggunakan jaringan fiberoptik, jaringan ini akan ditanam 

didalam/ dibawah tanah dengan di lindungi oleh pipa PVC. Bila 

dikategorikan dari jangkauannya, sistem telekomunikasi di bedakan 

menjadi dua, yaiut :  

PLN Trafo Meteran 

User & Fasilitas 

SDP MDP Panel ATS - AMF 

Genset 

Bagan 3. 15 Pola distribusi listrik bangunan 

Sumber :  Analisa pribadi 
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a. Sistem telekomunikasi interal  

Sistem telekomunikasi ini, digunakan hanya lingkup bangunan 

saja, seperti antar pengelola, atau pengelola dan pengunjung. 

b. Sistem telekomunikasi eksternal  

Sistem telekomunikasi ini digunakan untuk penyampaian 

informasi dengan jangkauan keluar bangunan/ area bangunan, 

pihak luar baik perusahaan, perseorangan dan lain – lainnya, 

seperti jaringan telefon interlokal, jaringan internet dll.  

3.2.2.7 Sistem Penghawaan  

Sistem penghawaan pada bangunan menggunakan sistem 

penghawaan alami dan sistem penghawaan buatan: 

a. Penghawaan Alami 

Sistem penghawaan alami, menggunakan beberapa cara, yaitu:  

 Cross Ventilation 

Sistem ini memanfaatkan angin yang kencang sebagai 

penghawaan, menggunakan sistem cross/ menyilang, 

caranya adalah dengan membuat bukaan jendela/ ventilasi 

pada dinding bangunan secara zig – zag, sehingga udara 

tidak mengalir lurus atau terbuat begitu saja.  

 Lubang angin 

Sistem ini dibuat dengan cara membuat lubang rosoter/ 

lubang angin pada beberapa titik yang strategis sebagai 

titik penerima arus angin, sehingga angin yang datang akan 
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diteruskan masuk ke dalam ruangan melalui rooster yang 

berlubang.  

b. Penghawaan Buatan  

 Air Conditioner (AC)   

 Exhaust Fan   

 Cooler Stand 

3.2.2.8 Sistem Pencahayaan  

Berdasarkan pada sumber cahaya, pencahayaan dibagi 

menjadi 2, yaitu : pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. 

Pencahayaan alami (daylighting), berasal dari jendela, ventilasi, 

lubang – lubang angin pada bangunan, yang bersumber langsung 

dari cahaya matahari. 

Pencahayaan buatan (artificial lighting), pencahayaan yang 

berasal dari teknologi atau energi olahan/ buautan seperti api, pijar 

dan lampu. Pencahayaan buatan digunakan pada ruangan yang 

minim cahaya/ tidak menerima cahaya alami dan pada ruang – 

ruang tertentu yang membutuhkan. Untuk teknik penerangan 

buatan pada ruangan menurut Akmal didalam buku panduan 

lighting (2006 : 34) adalah sebagai berikut :  

a. Pencahayaan langsung (direct lighting)  

Pencahayaan ini dapat secara langsung menerangi ruangan 

melalui sumber cahaya yang dikeluarkan tanpa media lain. 

b. Pencahayaan tidak langsung (indirect lighting) 
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Ditempatkan pada area  yang tidak terlihat langsung oleh mata 

pengguna ruangan, membutuhkan media lain seperti ceiling 

ataupun dinding. Efek yang tercipta adalah suasana yang lebih 

bersih dan sederhana, macam – macam pencahayaan tidak 

langsung adalah : 

- Uplight 

Cahaya bersumber dari arah bawah dan menerangi yang 

ada diatasnya 

- Downlight 

Teknik menyinari ruangan dengan sumber cahaya diatas 

dan menerangi apa yang ada dibawahnya, bersifat merata 

dan menyeluruh. 

- Wall Washer  

Teknik menerangi suatu bidang dinding atau bidang vertical 

lainnya sehingga tercipta suatu bidang dengan efek yang 

terang dan terkesan bersinar,  

- Spot light  

Spot lght adalah teknik pencahayaan dengan menyorot 

obyek dengan intensitas cahaya yang besar. 

- Cove Lighting 

Cahaya yang terbentuk karena pantulan dari langit-langit. 

- Track light  
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Track light adalah teknik pencahayaan dengan cara 

memasang lampu secara  linier disepanjang dinding, 

biasanya teknik seperti ini digunakan sebagai lampu 

panduan/ pengarah jalan pada ruang – ruang publik. 

c. Jenis Pencahayaan bauatan/ Lampu  

- Lampu LED (Light Eminiting Diode)  

- Lampu TL (Tubular Lamp) / Flourescent Lamp  

- Lampu Halogen  

3.2.2.9 Sistem Transportasi Vertikal  

Sistem transportasi vertikal untuk bangunan Pusat Rekreasi 

ini dibutuhkan karena jumlah lantai lebih dari satu, sistem 

transportasi yang akan digunakan adalah tangga.  

a. Tangga  

Tangga adalah transportasi vertikal manual yang paling ramah 

lingkungan, tidak menggunakan mesin, sehingga tidak 

membutuhkan energi listrik berlebih. Tangga juga adalah alat 

transportasi yang wajib disediakan pada setiap bangunan 

bertingkat, selain karena tidak menggunakan energi listrik dan 

hemat  biaya di bandingkan dengan eskalator, tangga juga 

tidak butuh maintenence berkala, atau lebih tahan lama dari 

segi waktu/ jangka panjang. Selain untuk sirkulasi dan fasilitas 

umum, tangga juga merupakan sarana jalur evakuasi saat 

keadaan darurat terjadi. Standart lebar tangga pada Pusat 
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rekreasi ini minimal 150 cm untuk 3 orang, ketinggian opterede 

16-18 cm dan aantrede 25 – 30 cm.  

b. Ramp  

Ramp adalah transportasi vertikal/ sarana publik yang biasa 

nya digunakan/ diperuntukan untuk pengguna kursi roda/ 

penyandang disabilitas, lalu ramp juga biasa digunakan untuk 

mengangkut barang. Adapun standar pada ramp adalah : 

c. Sirkulasi/ sarana untuk difabel  

Standar dan teknis tentang sirkulasi untuk difabel mengacu 

pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no.30/prt/m/2006, 

sebagai berikut :  

 Ramp 

- kemiringan ramp untuk difabel adalah tidak boleh 

melebihi 6° (untuk di luar bangunan), sedangkan tidak 

boleh melebihi 7°, untuk di dalam bangunan.  

- Lebar Minimum pada ramp 95 cm tanpa tepian 

pengaman dan 125 cm dengan tepian pengaman, 

- untuk tinggi tepian pengaman adalah 10 cm, dan lebar 

15 cm. 

- Ramp harus dilengkapi dengan pegangan rambatan/ 

hand rail.  

- Bordes atau permukaan datar pada awalan atau 

akhiran ramp, minimun berukuran 160 cm  



171 

 Parkir 

Untuk parkir, hal yang diperhitungkan adalah jarak 

pencapaian, sign system, kemiringan, dimensi area parkir, 

jumlah parkir, standar parkir disable sebagai berikut : 

- Jarak pencapaian antara tempat parkir dan bangunan 

maksimum 60 meter. 

- Sign system, diberi tanda simbol khusus pengguna 

disable.  

- Memiliki kemiringan 2°   

- Parkir ganda, memiliki lebar 620 cm, dan memiliki 

sirkulasi 120 cm ditengah, 

- Untuk 1 – 20 parkir umum maka disediakan 1 untuk 

disable.  

 

Gambar 3. 35 Disable parking sign 

Sumber : www.myparkingsign.com  

3.2.2.10 Sistem Keamanan  

Untuk sistem keamanan yang digunakan pada bangunan, 

dibedakan menjadi dua, yaitu :  

a. Sistem Keamanan Aktif  

http://www.myparkingsign.com/
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Keamanan aktif yaitu sistem keamanan yang menggunakan 

jasa manusia/ petugas keamanan, yang bertugas memantau 

kegiatan, melakukan kontrol dan penjagaan, di dalam dan di 

luar bangunan. 

b. Sistem Keamanan Pasif  

Sistem keamanan pasif adalah keamanan yang dilakukan 

sengan memanfaatkan teknologi berupa CCTV, metal detector 

dan peralatan keamanan lainnya, kemudian semua sarana ini 

terhubung dengan ruang keamanan, dan diawasi oleh petugas 

keamanan.  

3.2.2.11 Sistem Penangkal Petir 

Sistem penangkal petir ini adalah suatu jalur dari rangkaian 

kabel tembaga yang dapat digunakan sebagai aliran arus petir 

yang telah ditangkap oleh alat penangkal petir, saat petir 

menyambar alat/ besi induk dari penangkal petir akan disalurkan 

dan diteruskan menuju ke permukaan tanah, sehingga nantinya 

petir tidak merusak benda atau material bangunan. Sistem 

penangkal petir dengan Elektrostatis, adalah sebuah penangkal 

petir modern/teknologi baru yang menggunakan sistem E.S.E atau 

disebut Early Streamer Emision. Cara kerja dari E.S.E adalah 

dengan cara melepaskan ion dalam jumlah besar area atas dari 

bangunan atau ke lapisan udara diatasnya. Sebelum terjadinya 

sambaran petir, dari pelepasan ion tersebut secara otomatis akan 
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menuntun petir menuju ke ujung terminal atau alat dari penangkal 

petir elektrostatis, dari pada area lain. Anti petir dengan sistem 

E.S.E seperti ini, dapat memberikan perlindungan yang lebih luas 

dibandingkan dengan sistem penangkal petir konvensional lainnya.  

Gambar dibawah adalah contoh penangkal petir elektrostatis 

dengan merk dan bentuk yang berbeda – beda :  

 

Gambar 3. 36 Penangkal Petir Elektrostatis 

Sumber : http://www.penangkalpetir.my.id 

3.2.3. Studi Pemanfaatan Teknologi  

 Sistem Finger print   

 Touchscreen Public Interactive Information   

 Pengolahan Air Hujan (Rain Water Harvesting)   

 Sun Shading system   

 Secondary Skin Facade   

3.3. ANALISA KONTEKS LINGKUNGAN 

3.3.1. Analisa Pemilihan Lokasi  

Gambar berikut merupakan peta administrasi Kabupaten 

Pesawaran, 2011 – 2031 :   

http://www.penangkalpetir.my.id/
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Gambar 3. 37 Peta Administrasi Kabupaten Pesawaran 

Sumber : RTRW Kabupaten Pesawaran 2011-2031 

Data Administrasi   

 Koordinat : Kabupaten Pesawaran terletak pada 104,92˚ - 

105,34˚ BT dan 5,12˚ - 5,84˚ LS 

 Luas Wilayah : Kabupaten Pesawaran memiliki luas wilayah 

1.173,77 Km²  

 Batas Wilayah :  

- Sebelah Utara : Kabupaten Lampung Tengah 

- Sebelah Selatan : Teluk Lampung Kabupaten Tanggamus 

- Sebelah Barat : Kabupaten Tanggamus  

- Sebelah Timur : Kabupaten Lampung Selatan dan Kota 

Bandar Lampung  
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Kriteria Lokasi  

 Lokasi berada di daerah tepian pantai  

 Memiliki aksesbilitas dan infrastruktur yang baik dan memadai 

 Memiliki jaringan utilitas kota yang baik dan memadai.  

 Memiliki potensi bahari yang memadai untuk sebuah pusat 

rekreasi dan dekat dengan destinasi pulau wisata  

 Lingkungan dan alam yang baik,  masih asri dan ekologis (asri) 

 Topografi yang landai dan baik untuk bangunan pusat rekreasi 

 Memiliki sumber air/ dekat dengan sumber air.  

Bila dilihat dar kecamatan yang memiliki pantai atau 

berada pada pesisir Kabupaten Pesawaran, maka kecamatan 

padang cermin dan punduh pidadah akan dianalisa untuk 

menentukan lokasi kecamatan terpilih :  

Tabel 3. 23 Daftar Kecamatan, Kabupaten Pesawaran 

NO NAMA KECAMATAN 
JUMLAH 

KELURAHAN 

LUAS 

WILAYAH 

(Ha) 

1 Gedung Tataan 19 9.706 

2 Negeri Keraton 19 19.044 

3 Tegineneng 16 56.279 

4 Way Lima 16 38.043 

5 Padang Cermin 31 21.962 

6 Punduh Pidada 11 15.858 

7 Marga Punduh 10 10.970 

8 Kedondong 12 6.660 

9 Way Khilau 10 6.611 

Sumber : BPS Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung 2013 
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Tabel 3. 24 Potensi Wisata Kabupaten Pesawaran 

Sumber :  www.nomor.net/_kodepos.php 

3.3.1.1 Lokasi Terpilih    

Lokasi A untuk Kecamatan Padang Cermin, lokasi B untuk 

Kecamatan Punduh Pidada 

Tabel 3. 25 Kriteria Pemilihan lokasi 

Kriteria Bobot 
Lokasi A 

(Kecamatan) 
Lokasi B 

(Kecamatan) 

Berada dekat pantai 

1 - 10 

8.5 9 

Potensi alam  9 8 

Jaringan infrastruktur dan 

utilitas lingkungan 
8.5 7.5 

Pencapaian ke lokasi  8 8 

Aksesibilitas menuju lokasi 7.5 8 

Akses ke pulau – pulau  7.5 8 

WISATA PANTAI LOKASI WISATA PULAU LOKASI 

Pantai Pasir Timbul Sari 
Ringgung 

Padang cermin 
Lokasi A 

Pulau Kelagian 

Padang cermin  

Pantai Dewi Mandapa Pulau Tangkil  

Marines Eco Park, Pulau Maitem  

Pantai Klara Pulau Tegal 

Pantai Mutun Pulau Lok 

Pantai Queen Arta Pulau Lahu 

Pantai Duta Wisata Pulau Balak 

Punduh 
Pidada 

Pantai Tirtayasa Pulau Lunik 

Pantai Batu Mandi 

Punduh Pidada 
Lokasi B 

Pulau Pahawang 

Pantai Tembikil Pulau Legundi  

Pantai Cuku Upas Pulau Siuncal  

Pantai Sekar Wana   

Pantai Pancur Permai   

http://www.nomor.net/_kodepos.php
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Keadaan lingkungan  8 7.5 

Sumber air 8.5 8 

Total penilaian 70 64 

Sumber :  Analisa Pribadi 

3.3.2. Analisa Pemilihan Tapak  

3.3.2.1 Alternatif Tapak 

a. Potensi Alternatif Tapak 1 (Pantai Sari Ringgung)  

- Lokasi : Jl. Way Ratai KM. 14, Desa Sidodadi, Teluk 

Pandan, Kec. Padang cermin, Kabupaten Pesawaran. 

- Batas Tapak  

- Utara  : Perbukitan, dan pantai Lahu  

- Selatan : Tebing, dan perbukitan  

- Timur  : Laut Pesawaran 

- Barat   : Tebing dan bukit   

Berikut adalah Peta dari pantai Sari Ringgung sebagai 

salah satu lokasi Alternatif tapak 1 :   

 

Gambar 3. 38 Tapak Alternatif 1 – pantai Sari Ringgung 

Sumber : www.googlemap.com  

http://www.googlemap.com/
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Tabel 3. 26 Analisa kekuatan dan Amenitas exsisting Tapak A 

ASPEK KEKUATAN ALAMI 

Iklim  

Iklim tropis lembab dengan arus angin yang cukup 

kencang, suhu rata – rata pada area pantai/ tapak 

adalah 28°C  

Topografi 

Sebagian besar tanah berpasir, yang halus, pantai di 

batasi dan ditutup oleh tebing, dan bukit – bukit, tanah 

keras pada kedalaman 5 – 8 meter (hasil observasi), 

jarak masuk dari jalan utama ke lokasi sekitar 1,8 km 

Vegetasi 

Pantai banyak ditumbuhi vegetasi dan pepohonan 

liar, perdu,semak, pohon kelapa, palm, trembesi, 

pohon mangga, pohon bakau dll  

Potensi Sumber Air  

Dari hasil observasi lingkungan dan wawancara 

masyarakat pesisir pantai, sumber paling  baik 

didapat dari pegunungan di kelurahan hanura, yang 

berjarak 3 km, namun sumber air terdekat berada 1 

km area pantai.  

Arah Angin  

Angin pagi dari Utara ke Selatan, kecepatan rata – 

rata angin pada tapak di pagi hari adalah 3,2 s/m  

Angin sore dari Selatan ke Utara kecepatan rata – 

rata angin pada tapak di sore hari adalah 3,9 s/m  

Keadaan Lingkungan  

Keadaan lingkungan masiih sangat asri, masih bnyak 

ruang terbuka hijau, sedikit pepohonan pada area 

pesisir pantai, dikelilingi bukit – bukit kecil, jalan 

masuk sudah cukup bagus namun belum di aspal, 

lebar jalan akses ke pantai ±10 – 20 meter.   

ASPEK KEKUATAN BUATAN 

Peraturan Pemerintah 

Peraturan Rencana Tata Ruang Wiayah (RTRW) 

Kabupaten Pesawaran tahun 2011 – 2031 dan 

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 

Tahun 2012, tentang peraturan kawasan pariwisata.  
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Regulasi 

KDB : 30% 

KLB : 0,6 

RTH : 40% 

GSP : 100 meter dari garis pasang laut tertinggi. 

Fungsi dan Hirarki Area Rekreasi, pariwisata, dan perkebunan  

ASPEK AMENITAS ALAMI 

View 

View gugusan pulau – pulau pada laut pesisir 

pesawaran, teluk Lampung, dan lansekap lautan 

berwarna biru ke hijauan.  

Topografi  

Sebagian besar tanah berpasir, yang halus, pantai di 

batasi dan ditutup oleh tebing, dan bukit – bukit, tanah 

keras pada kedalaman 5 – 8 meter (hasil observasi), 

jarak masuk dari jalan utama ke lokasi sekitar 1,8 km 

Air  

Temperatur 22,9°C sampai 32,4°C  

Curah hujan pertahn 2.264 m s/d 2.868 mm,  

Jumlah hari hujan 90 s/d 176 hari/ tahun. Tingkat 

kelembaban 56,8 % s/d 83,1 %, Hasil survey, rata – 

rata per hari adalah 65%  

Tekanan udara 1.012,14 mb   

ASPEK AMENITAS BUATAN 

Jaringan kota 

Adanya jaringan kota seperti drainase, tiang listrik, 

lampu jalan, sign system, dan kabel telefon, sinyal 

dan listirk sudah cukup bagus. Untuk di area tapak, 

tiang listrik hanya ada beberapa, dan hanya ada 

beberapa lampu pada area pantai, sehingga pada 

malam hari sekitar pukul 20.00 p.m area pantai sudah 

di tutup karena gelap. Drainase pun tidak tersedia/ 

tersalur diseluruh area pantai.  

Citra Arsitektural  

Di sekitar tapak ada beberapa bangunan pengelola 

dengan luasan ± 100 m2 , sedangkan pada radius ± 3 

km sudah ada beberapa permukiman warga desa dan 

pertokoan.  

Sumber : Analisa pribadi 
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Gambar 3. 39 Foto Existing pada Tapak Alternatif 1 

Sumber : Dokumen pribadi  

b. Potensi Alternatif Tapak 2 (Pantai Mutun) 

- Lokasi : Jl. D.Bati Tihang, Sukajaya Lempasing, Kecamatan 

Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung  

- Batas Tapak :  

- Utara  : Permukiman  

- Selatan : Laut 

- Timur  : Laut  
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- Barat  : Tebing dan bukit  

Berikut adalah Peta dari pantai Mutun sebagai salah 

satu lokasi Alternatif tapak 2 :   

 

Gambar 3. 40 Tapak Alternatif 2 – pantai mutun 

Sumber : www.google.co.id/maps  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.co.id/maps
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Gambar 3. 41 Foto Existing pada Tapak Alternatif 2 

Sumber : Dokumen pribadi 

Tabel 3. 27 Analisa kekuatan dan Amenitas exsisting Tapak B  

ASPEK KEKUATAN ALAMI 

Iklim  

Iklim tropis lembab dengan arus angin yang cukup 

kencang, suhu rata – rata pada area pantai/ tapak 

adalah 30°C  

Topografi 

Jalan akses masuk ke pantai tanah berbatu, sedikit 

ara yang sudah di aspal, jarak masuk dari jalan utama 

ke lokasi sekitar 2,5 km  

Vegetasi 

Sekeliling jalan pada akses masuk pantai adalah 

hutan dan semak – semak, pantai/ lokasi berada di 

balik gunung/ bukit kecil, bukit relativ  berbatu, 

vegetasi berfariasi, mulai dari pohon berbuah seperti 

pohon pisang, mangga, kelapa, pepaya.  

Potensi Sumber Air  

Dari hasil observasi lingkungan dan wawancara 

masyarakat pesisir pantai, sumber air pada pantai 

didapat dari pegunungan di kelurahan hanura, yang 

berjarak 3,5 km  

Arah Angin  

Angin pagi dari Utara ke Selatan, kecepatan rata – 

rata angin pada tapak di pagi hari adalah 3,2 s/m  

Angin sore dari Selatan ke Utara kecepatan rata – 

rata angin pada tapak di sore hari adalah 3,9 s/m 

Keadan Lingkungan  

Keadaan lingkungan masih asri, sudah cukup banyak 

permukiman, nelayan, ada penangkaran tambak 

udang dan kepiting, namun, akses masuk ke area 

pantai kurang strategis karena berada pada posisi 

jalan yang sedikit curam dan berbelok sehingga 

sering terjadi kemacetan kendaraan yang cukup 

panjang.  

ASPEK KEKUATAN BUATAN 
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Peraturan Pemerintah 

Peraturan Rencana Tata Ruang Wiayah (RTRW) 

Kabupaten Pesawaran tahun 2011 – 2031 dan 

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 

Tahun 2012, tentang peraturan kawasan pariwisata.  

Regulasi 

KDB : 30% 

KLB : 0,8 

RTH : 40% 

GSP : 100 meter dari garis pasang laut tertinggi. 

Fungsi dan Hirarki Area Rekreasi, pariwisata, dan perkebunan  

ASPEK AMENITAS ALAMI 

View 

Gugusan pulau – pulau kecil di laut pesawaran dan 

teluk lampung, bentuk garis pantai yang indah dan 

hamparan air laut yang terasa menyejukkan.  

Topografi  

Sebagian besar tanah berpasir, yang halus, pantai di 

batasi dan ditutup oleh tebing, dan bukit – bukit, tanah 

keras pada kedalaman 5 – 8 meter (hasil observasi), 

jarak masuk dari jalan utama ke lokasi sekitar 1,8 km 

Air  

Temperatur 22,9°C sampai 32,4°C  

Curah hujan pertahn 2.264 m s/d 2.868 mm,  

Jumlah hari hujan 90 s/d 176 hari/ tahun. Tingkat 

kelembaban 56,8 % s/d 93,1 %  

Hasil survey, rata – rata per hari adalah 65% 

Tekanan udara 1.012,14 mb  

ASPEK AMENITAS BUATAN 

Jaringan kota 

Adanya jaringan kota seperti drainase, tiang listrik, 

lampu jalan, sign system, dan kabel telefon, sinyal 

dan listirk sudah cukup bagus. Untuk di area tapak, 

tiang listrik hanya ada beberapa, dan hanya ada 

beberapa lampu pada area pantai, sehingga pada 

malam hari sekitar pukul 20.00 p.m area pantai sudah 

di tutup karena gelap. Drainase pun tidak tersedia/ 

tersalur diseluruh area pantai, sehingga terkadang air 
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buangan/ grey water langsung di buang ke laut. 

Citra Arsitektural  

Ada beberapa bangunan pengelola, pedagang dan 

pertokoan kecil/ ritel, jarak 5 km dari lokasi  tapak 

sudah banyak permukiman warga.    

Sumber : Analisa pribadi 

3.3.2.2 Tapak Terpilih  

Tabel 3. 28 Kriteria untuk Tapak Terpilih  

KRITERIA ANALISA 

Pencapaian menuju Tapak Dapat diakses dengan mudah dari kota  

Potensi lingkungan mendukung 

fungsi proyek 

Berada di kawasan dengan fungsi lahan 

disekitarnya mendukung tapak  

Lingkungan tenang 
Tidak terganggu dengan adanya 

kebisingan - kebisingan dari lingkungan 

Struktur tanah yang baik 

Daya dukung tanah (pantai) yang baik, 

yaitu mampu mendukung bangunan 

berlantai 2 atau lebih. 

Infrastruktur dan Utilitas 

Tersedianya utilitas kota berupa air bersih 

dan air kotor, jaringan listrik, serta jaringan 

telpon, drainase  

Topografi 
Landai, dan mudah untuk bangunan 2 

lantai  

Aksesibilitas  di dalam tapak Keadaan jalan dan pencapaian di dalam 

tapak (eksisting) 

Memungkinkan untuk adanya 

pengembangan dan area 

terbuka hijau 

Area yang hidup dan memiliki 

kelebihan yang menjadikan area tersebut 

berkembang dari pada area lain 

Sumber : Analisa Prabadi  
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Berikut adalah tabel pemilihan tapak untuk proyek Pusat Rekreasi Pantai, 

sebagai berikut :   

Tabel 3. 29 Penilaian kriteria tapak 

Kriteria Bobot Tapak A Tapak B 

Kondisi Pantai dan 

lansekap (Alam) 

1 - 10 

9 8 

Potensi alam  9 8.5 

Jaringan infrastruktur dan 

utilitas lingkungan 
7 8.5 

Pencapaian ke tapak  8,5 7 

Aksesibilitas di dalam dan 

diluar tapak  
8,5 8 

Akses ke pulau – pulau  9 8 

Keadaan lingkungan  8 8 

Sumber air  8 7 

Total penilaian 67 63 

Sumber :  Analisa pribadi  

Tapak A, Pantai Sari Ringgung menjadi lokasi tapak terpilih 

sebagai lokasi proyek Pusat Rekreasi Pesawaran, keunggulan dari  tapak 

memiliki lingkungan yang masih asri, hijau, ekologis, belum banyak 

tercemar, pasir nya yang putih dan lembut, area bermain di  pantai yang 

dangkal dan aman, panorama atau pemandangan gugusan pulau di 

Kabupaten Pesawaran yang sangat indah.  

 

 


