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BAB IV  

PROGRAM ARSITEKTUR  

4.1. KONSEP PROGRAM  

4.1.1. Aspek Citra  

Citra Asitektural pada 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 

dukungan masyarakat lokal dan pemerintah daerah. diharapkan 

nantinya dapat berpengaruh terhadap lingkungan dan sosial, 

sehingga menjadikan lingkungan pantai pesawaran menjadi lebih 

baik. Pencitraan dalam arsitektur, padat diwujudkan dengan cara 

perancangan fasad dan penataan bangunan secara inovatif dan 

kreatif sehingga tidak monoton, dan menjadi daya tarik wisatawan. 

Pencitraan berlanjut sampai dengan cara perancangan desain 

interior, yang playful, terbuka dan nyaman, desain interior dan 

pemilihan warna yang diterapkan adalah desain yang inovatif dan 

up to date. Tidak hanya dari aspek warna yang perlu diperhatikan 

dalam menciptakan sebuah ruang kreatif, tetapi aspek penerangan, 

kebisingan, ruang gerak, suhu udara dan faktor keamanan juga 

akan sangat mempengaruhi kenyamanan para wisatawan.  
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Citra arsitektural juga diwujudkan dari tema dan konsep 

desain arsitektur post-modern, dengan konsep metafor, 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.  

4.1.2. Aspek Fungsi  

Pusat Rekreasi Pantai ini memiliki fungsi utama sebagai 

tempat rekreasi yang memiliki fasilitas lengkap dan memadai, pusat 

yang berarti bertumpu dan mengendalikan area sekitar nya. Pusat 

Rekreasi ini akan mewadahi aktifitas rekreasi/wisata, dan kegiatan 

wirausaha seperti pedagang sovenir, kuliner, dan tour guide kapal, 

sehingga kegiatan dapat terkelola dengan baik, dan memberikan 

keuntungan untuk semua pihak, baik dari wisatawan, masyarakat 

pesisir pantai, dan pemerintah daerah.  

Area Rekreasi dan bangunan pengelola akan berada tepat di 

tepian pantai dan sebagian berada di area pantai atau di atas 

permukaan air laut. Dari sisi arsitektural, kekhasan proyek akan 

memperhatikan Filosofi, estetika dan kaidah arsitektur yang sudah 

pakem.  

4.1.3. Aspek Teknologi   

Aspek teknologi dapat diterapkan pada sistem kerja 

bangunan dan peralatan yang digunakan. Pemanfaatan sistem 
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teknologi pada bangunan, difungsikan sebagai penunjang kinerja 

bangunan, ada banyak aspek teknologi yang ditonjolkan dari 

bangunan Pusat Rekreasi ini seperti Tekbologi Watersport, 

permainan pencahayaan seperti lighting, LED dancing facade, 

touchscreen public interactive information system, automatic door 

control system, dan secondary skin facade.  

4.2. TUJUAN PERANCANGAN  

4.2.1. Tujuan Perancangan  

Pusat Rekreasi Pantai ini memiliki beberapa tujuan, antara lain :  

 Memfasilitasi para pengunjung akan tempat wisata dengan 

fasilitasi yang lengkap dan memadai, serta berkesinambungan/ 

berinteraksi dengan alam.  

 Memberikan kepuasan, kenyamanan dan keamanan kepada 

para pengunjung dan seluruh lapisan masyarakat yang terlibat 

dalam aktivitas Pusat Rekreasi.  

 Memberikan lapangan pekerjaan baru dan kesempatan 

memajukan perekonomian, sosial bagi masyarakat pesisir 

pantai pesawaran.  

 Memberikan keuntungan bagi aspek pariwisata dan 

perekonomian untuk Kabupaten Pesawaran dan Provinsi 

Lampung.   
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4.2.2. Faktor Penentu Perancangan   

Dalam menentukan perancangan desain bangunan Pusat 

Rekreasi terdapat beberapa faktor yang akan mempengaruhi 

perancangan, antara lain :  

a. Sasaran Pelaku  

Sasaran pelaku pada bangunan, seperti wisatawan lokal, 

domestik, internasional serta masyarakat daerah akan 

memberikan respon terhadap perancangan deasain,   

b. Pola Aktivitas  

Pola aktivitas pelaku dalam berkegiatan didalam Pusat rekreasi 

dan sekitarnya dapat memberikan respon yang berbeda – beda 

terhadap penerapan desain, hal tersebut akan mempengaruhi 

sirkulasi, tatanan ruang serta interior yang akan direncanakan. 

c. Jadwal Operasional  

Jadwal pelaksanaan kegiatan dan operasional bangunan akan 

mempengaruhi perancangan desain dan teknologi bangunan 

untuk dapat merespon keadaan siang dan malam dengan baik 

sehingga tetap memberikan kenyaman kepada pelaku 

kegiatan.  

d. Regulasi/  Peraturan Daerah 

Perancangan desain akan menyesuaikan dan sejalan dengan 

peraturan/ regulasi daerah yang ada, sehingga dalam 



190 

pengembangan desain dan pembangunan dapat menghindari 

berbagai permasalahan yang ada.  

e. Persyaratan Ruang dan Kenyamanan  

Setiap ruang didalam maupun luar bangunan memiliki 

persyaratan ruang tersendiri, demi mencapainya kenyamanan 

thermal untuk setiap pengguna bangunan.  

f. Lingkungan  

Analisa terdahap kondisi tapak adalah hal yang perlu dilakukan. 

Didalam analisa tersebut, dilakukannya penelitian mengenai 

sigma tanah, jenis tanah, latar belakang daerah/ lingkungan, 

dokumentasi lingkungan tapak. Dari hasil penelitian, maka data 

tersebut akan digunakan dalam memaksimalkan potensi tapak 

dan meminimalkan kendala yang ada.  

g. Tema Desain/ Perancangan  

Tema dan konsep perancangan akan mempengaruhi 

bagaimana karakteristik, dan filosofi dari sebuah tema menjadi 

sebuah perancangan arsitektural. Pemilihan tema yang tepat 

terhadapat judul proyek dan pola aktivitasnya, akan 

mempermudah proses perancangan.  

4.2.1 Faktor Persyaratan Perancangan  

a. Persyaratan Arsitektural  
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- Dalam perancangan ruang luar dan ruang dalam, harus 

menyesuaikan dengan permasalahan serta kebutuhan yang 

ada untuk penghuni bangunan. 

- Penataan ruang harus menyesuaikan dengan analisa 

kebutuhan ruang, besaran ruang dan pola – pola ruang yang 

telah dianalisa 

- Kualitas dari setiap ruang harus disesuaikan dengan 

persyaratan ruang yang telat di analisa.  

- Menciptakan suasana ruang yang baik, nyaman dan aman 

untuk setiap pengguna bangunan.  

- Bangunan harus memiliki tatanan, ruang dan bentuk yang 

saling berintegrasi dengan lingkungan sekitar agar terus 

menciptakan kesinambungan antara manusia, bangunan dan 

alam.  

- Penerapan tema dan konsep dengan baik dan jelas agar 

menciptakan citra arsitektural yang indah, sehingga 

karakteristik, sifat dan estetika nya dapat dinikmati dan 

dirasakan.  

- Tatanan eksterior dan interior yang selaras dan menyatu, 

sehingga menimbulkan kesan keteraturan dan keindahan 

estetik.  

- Tatanan prabot yang bersifat moveable, dapat ditata ulang 

kembali  sehingga tidak monoton  
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- Pemilihan warna yang menyatu/ berkesinambungan disetiap 

unsur eksterior dan interior harus secara detail teraplikasikan 

b. Persyaratan Bangunan  

- Pemilihan sistem struktur bangunan yang harus sesuai dengan 

analisa struktur yang telah dilakukan, yaitu bangunan dengan 

jumlah 3 atau 4 lantai. 

- Pemilihan modul struktur bangunan akan mempengaruhi ruang 

– ruang yang ada didalamnya, sehingga meminimalkan 

kemungkinan terbentuknya ruang mati.  

- Pemilihan material dan sistem perawatannya yang cocok untuk 

iklim tropis dan untuk bangunan yang berada di tepian pantai. 

- Sistem utilitas, pengelolaan air dan pegelolaan limbah harus 

bersifat ekologis dan ramah lingkungan, sehingga dapat 

menghemat energi dan polusi terhadap lingkungan. 

- Sistem pencahayaan, penghawaan dan energi listrik yang 

selalu berfungsi dengan baik akan mempengaruhi kenyamanan 

pengguna bangunan.  

- Sistem keamanan aktif maupun pasif yang selalu siap 

menangani kemungkinan terjadinya kecelakaan dan bencana.  

c. Persyaratan Lingkungan  

- Pemilihan lokasi tapak yang sesuai dengan hasil analisa dan 

yang sesuai dengan persyaratan yang ada 
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- Lokasi tapak harus yang paling besar atau paling berpotensi 

dijadikan lokasi pusat rekreasi 

- Lingkungan harus yang bersifat alami, mudah dijangkau, dan 

sehat agar memberikan kenyamanan bagi para wisatawan.  

- Lingkungan diharapkan yang paling strategis dalam prediksi 

perkembangan ekonomi dan pariwisata daerah. 

- Pada lokasi tapak memiliki atau minimal berdekatan dengan 

sarana dan prasarana publik daerah.  

4.3. PROGRAM ARSITEKTUR 

4.3.1 Program Kegiatan  

4.3.1.1. Program Ruang 

Fasilitas dan Ruang yang ada pada Pusat Rekreasi ini 

dikelompokkan menjadi 4 yaitu :  Fasilitas Utama, Fasilitas 

pendukung, kegiatan penunjang, dan Fasilitas servis. Berikut 

adalah tabel program kebutuhan ruang :  

Tabel 4. 1 Tabel program ruang 

A. Fasilitas Utama – Rekreasi 

Nama Ruang Jumlah 
Kapasitas 

(orang) 
Sifat 

Indoor/ 

Outdoor 

Water Sport   13 130 Publik Outdoor 

Gallery 1 70 Publik Indoor 

Massage & SPA    12 30 Private Indoor 

Cottage  18 116 Private  Indoor 

Dermaga 1 50 Publik Outdoor 
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Restaurant  1 60 Publik 
Indoor & 

Outdoor 

B. Fasilitas Pendukung - Pengelola 

Nama Ruang 
Jumlah 

(Ruang) 

Kapasitas 

(orang) 
Sifat 

Indoor/ 

Outdoor 

Ruang Direktur 1 5 Privat Indoor 

R. General Manager 1 3 Privat Indoor 

HRD 1 5 Privat Indoor 

R. Sekretaris 1 3 Privat Indoor 

R. Keuangan 1 3 Privat Indoor 

R. Kadiv operasional 1 3 
Semi 
Privat 

Indoor 

R. Kadiv Pelayanan 
Pengunjung 

1 3 
Semi 
Privat 

Indoor 

R. Kadiv Pelayanan 
bangunan 

1 3 
Semi 
Privat 

Indoor 

R. Rapat 1 10 Privat Indoor 

R. Marketing 1 3 
Semi 
Privat 

Indoor 

R. Administrasi 1 2 
Semi 
Privat 

Indoor 

R. Humas 1 3 
Semi 
Privat 

Indoor 

R. IT (Information & 
Technology ) 

1 3 
Semi 
Privat 

Indoor 

R. Keamanan & 
R. CCTV 

2 8 Privat Indoor 

Cleaning Service 1 10 
Semi 
Privat  

Indoor 

Loket Tiketing 3 3 Publik  Indoor 

Layanan Informasi / 
Resepsionis 

1 2 Publik Indoor 

R. Lobby 1 50 Publik Indoor 

R. Santai Pegawai 1 30 
Semi 
Privat 

Indoor 

R. Staff Pelayanan 
Restaurant & Food court 

1 3 
Semi 
Privat 

Indoor & 

Outdoor 

R. Loker Pegawai 1 60 
Semi 
Privat 

Indoor 

R. Teknisi 1 15 Privat Indoor 

R. Staff Perawatan bangunan 1 3 Semi Indoor 
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(Arsitek) Privat 

C. Fasilitas Penunjang   

Nama Ruang 
Jumlah 

(Ruang) 

Kapasitas 

(orang) 
Sifat 

Indoor/ 

Outdoor 

Event Space 1 100 Publik Outdoor 

Taman 1 50 Publik Outdoor 

Tenan/Ritel/ Pusat Oleh-oleh 15 75 Publik Indoor 

Pondok Peristirahatan 50 200 Publik Outdoor 

Olah raga pantai/ Lapangan 1 25 Publik Outdoor 

BAR  1 20 Publik Indoor 

Kolam Renang  1 50 Publik Outdoor 

Food Court 1 150 Publik 
Indoor & 
Outdoor 

Gedung Parkir/ area parkir  1 

Motor : 92 
Mobil : 267 
Bus : 3 
Sepeda : 12  

Publik 
Indoor & 
Outdoor 

ATM Center 1 10 Publik Indoor 

Klinik/ PMI  1 10 Publik Indoor 

D. Fasilitas Servis  

Nama Ruang 
Jumlah 

(Ruang) 

Kapasitas 

(orang) 
Sifat 

Indoor/ 

Outdoor 

Rest Room :     

Toilet (Pria & Wanita) 3 22 Publik Indoor 

Loker (Pria & Wanita) 2 100 Publik Indoor 

R. Bilas (Pria & Wanita) 2 20 Publik Indoor 

Nursery room  1 2 Publik Indoor 

Musola 1 30 Publik Indoor 

Janitor 2 4 
Semi 
Privat 

Indoor 

Ruang MEE 1 3 Privat Indoor 

R. Genset 1 3 Privat Indoor 

R. MDP  1 5 Privat Indoor 

R. Panel  4 3 Privat Indoor 
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R. kontrol Air  1 3 Privat Indoor 

R. Gudang 1 5 
Semi 
Privat 

Indoor 

R. mesin Kapal 1 3 Privat Indoor 

Ground Tank  1 - 
Semi 
Privat 

Indoor 

Rain Harvesting 1 - 
Semi 
Privat 

Outdoor 

Penampungan sampah /  
TPS Sementara  

1 - 
Semi 
Privat 

Outdoor 

R. Alat Water sport (storage) 1 5 
Semi 
Privat 

Indoor  

Sumber : Analisa pibadi 

4.3.1.2. Pola Ruang  
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Bagan 4. 1 Pola Ruang 

Sumber : Analisa Pribad 
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4.3.1.3. Besaran Ruang dan Kabutuhan Tapak  

a. Luas Bangunan  

Total luas bangunan (LB) = {(Luas Fasilitas A + B + C + D) + 

10% Sirkulasi } = 

{(3.377 m2 + 750,38 m2 + 3.381,9 m2 + 1.020 m2) + 10%} = 

8.529 m2 + 852,9 m2  =  9.382 m2   

b. Luas Area Parkir (LAP)= LAP.Pengelola + LAP. Pengunjung  

1.036 m2 + 2.952 m2 = 3988 m2  

c. Luas Tapak : 

 Regulasi Kabupaten Pesawaran :  

Regulasi Kecamatan Padang Cermin  

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 30 % 

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 0,6 

Ruang terbuka Hijau (RTH) 40% 

 Luas Lantai Dasar Parkir : 

(Luas total area parkir x KDB) 

= 3.988 x 30%  

= 1.196,4 m2   

 Jumlah Lantai Gedung Parkir 

Luas total area parkir : Luas lantai dasar area parkir = 

3.988 m2 : 1.196,4 m2   

= 3,33 / 3 Lantai  

 Luas Kebutuhan Tapak : 
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(Luas Total Bangunan : KLB) + Luas Area Parkir  

= (9.382 : 0,6 ) + 15.636,6  

= 15.636,6 + 1.196,4 = 16.833 m2   

 Luas Lantai Dasar : 

KDB 30% x Luas Kebutuhan Tapak 

= 30% x 16.833 m2   

= 5.049,9 m2 / 5.050 m2   

 Luas Ruang Terbuka : 

Luas Kebutuhan Tapak – Luas Lantai Dasar  

16.833 – 5.050 = 11.783 m2 

 Luas Ruang Terbuka Hijau :  

= 40% x Luas Ruang Terbuka  

= 40% x 11.783 m2 = 4.713,2 m2 / 4.713 m2  

4.3.2 Program Sistem Struktur dan Enclosure Bangunan 

Tabel 4. 2 Program sistem struktur 

PROGRAM STRUKTUR 

Struktur Atas (Super Structure)  

Atap   

Struktur penutup atap menggunakan dak beton, baja 

konvensional dan space frame : 

 Dak beton : Penggunaan penutup atap dak beton 

dimmanfaatkan sebagai roof garden untuk penyerap 

radiasi matahari agar ruang di bawahnya tidak panas. 

 Baja Konvensional : penggunaan baja untuk area 

bangunan utama dan pengelola, dan ruang servis 

lainnya. 
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 Space Frame : digunakan untuk penutup ruang khusus 

(Ruang penyimpanan alat water sport), karena ruang 

ini membutuhkan bentang yang cukup besar.  

 Kayu : penutup atap kayu di gunakan untuk pondok 

peristirahatan, restaurant dan Ruang SPA  

Kolom  

 Kolom menggunakan material dari beton bertulang 

dimana ukurannya menyesuaikan kekuatan dari tinggi 

bangunan dan beban bangunan. Pada bagian tertentu 

menggunakan kolom kayu untuk memperkuat filosofi 

dan tema dari Neo- vernakular yang ingin ditampilkan. 

Balok   

 Balok pada bangunan menggunakan beton bertulang 

dengan sistem two way slab, karena sistem ini dapat 

menyesuaikan bentuk yang tidak beraturan/ tidak 

tipikal.  

Plat Lantai   

 Plat lantai pada bangunan akan menggunakan struktur 

lantai beton bertulang, 

 Pada beberapa bagian, plat lantai menggunakan waffle 

slab system, Ukuran tulangan menyesuaikan bentang 

kolom struktur, tebal minimal plat lantai adalah 12 cm,  

Struktur bawah (Sub Structure) 

Pondasi 

 Struktur pondasi untuk bangunan ini menggunakan foot 

plat dan bore pile, hal itu dipertimbangkan dari hasil 

observasi lapangan terkait sistem pondasi bangunan 

yang ada di radius yang sama darin pantai pesawaran.  

 Pondasi footplat digunakan pada area bangunan 

fasilitas pendukung atau penunjang yang relatif rendah. 

PROGRAM ENCLOSURE 

Atap 

 Dak beton : tebal minimal 7 cm, digunakan pada area 

roof garden, roof tank dll 

 Genteng beton : digunakan pada bangunan utama, 

menggunakan genteng beton karena sifat muai susut 

yang ke  cil sehingga lebih presisi 
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 Rumbia : Penutup atap yang terbuat dari dedaunan 

dikenal sebagai atap rumbia. Daun yang digunakan 

biasanya berasal dari tanaman palem – paleman 

(Arecaceae) seperti kelapa, kelapa sawit, palem, aren, 

sagu, enau, pinang, salak dll, Atap rumbia digunakan 

pada pondok peristirahatan dan pada bagian – bagian 

tertentu untuk memperlihatkan sisi etnik lingkungan 

dan kearifan lokal.  

 Sirap : atap yang terbuat dari potongan kayu tipis yang 

telah diawetkan. Umumnya, bahan yang digunakan 

berasal dari kayu ulin (Eusideroxylon zwageri) yang 

memang terkenal memiliki tingkat ketahanan yang 

tinggi. Pada umumnya atap sirap sanggup bertahan 

tanpa mengalami kerusakan serius selama 25 tahun. 

Namun hal ini juga tergantung pada bentuk 

perawatannya. 

Atap sirap digunakan pada bagian – bagian tertentu 

yang dapat langsung terekspos 

 Kanopi menggunakan roof glass, dengan rangka baja 

hollow 

Plafond 
 Plafond menggunakan PVC dan gypsum board, mudah 

didapat, dan tahan lama. Cocok untuk pada publik 

Dinding 

 Pengisi struktur dinding menggunakan bata ringan 

(hebel) 

 Untuk penyekat ruangan menggunakan partisi rangka 

baja holow dengan bahan kalsiboard, grc, kaca 

 Kusen menggunakan UPVC dan alumunium  

  Double glass window, pada kaca untuk dapat 

meredam panas dan kebisingan ombak dan angin 

pantai (untuk area yang butuh ketenangan) 

 Menggunakan laminated tempred glass, material kaca 

ini cukup aman digunakan dan untuk mengantisipasi 

kemungkinan adanya kecelakaan 
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 Mengguanakan secondary skin/ cladding sebagai fasad 

bangunan/ kulit, bertujuan ntuk membentuk elemen 

estetika dan arsitektural.   

Lantai  

 Keramik untuk area pengelola dan ruang – ruang 

pegawai, restaurant, food court, toilet,  

 Parket untuk ruang publik, event space, spa dan 

massage, restaurant, dan ruang sangai pegawai 

 Plester beton ekspose untuk area outdoor seperti teras, 

taman, food court, dermaga, pedestrian, ruang ganti 

dan ruang bilas dll. 

 Karpet untuk area santai, ruang rapat, R. Direksi  

Sumber : Analisa pribadi 

4.3.3 Program Sistem Utilitas  

Tabel 4. 3 Program sistem utilitas 

PROGRAM SISTEM UTILITAS 

Sistem Distribusi Air Bersih  

 Down Feed 

System  

 Penggunaan downfeed system karena pada tapak 

sudah terdapat tandon atau bak penampungan air 

secara downfeed, hanya masih kurang memadai, 

namun masih berfungsi dengan baik sehingga butuh 

pengembangan yang lebih baik. 

Sistem Pengolahan Limbah  

 Sistem two pipe 

 Black water 

 Grey water 

 Grease water 

 Rainwater 

harvesting  

 Pengolahan 

sampah 

 Jaringan air kotor (air tinja, air dapur, air sabun dll) 

dialirkan dengan pipa yang berbeda – beda 

berdasarkan jenisnya.  

 Black water diolah dengan cara diendapkan dan di 

hancurkan oleh bakteri, kebutuhan biotank 1 buah 

dengan ukuran 32 m2  

 Grey water diproses melalui sistem bio filter  

 Menggunakan alat  grease water pada dapur, 
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restaurant, foodcourt.  

 Menggunakan bak penampung air hujan untuk 

disimpan, disaring lalu di gunakan kembali sebelum 

dibuang ke drainase kota. 

 Menggunakan shaft sampah dan tempat 

penampungan sampah sementara. 

Sistem Pemadam Kebakaran 

Penanganan secara Pasif 

 Tangga darurat 

 Pintu darurat  

 Smoke detector , 

sprinkler 

 Terbuat dari beton, berada pada core bangunan, 

dengan lebar minimal 120 cm, dengan hand  rail kuat 

setinggi 1,1 m, aantrede  minimal 28 cm, dan 

opterede maksimal 18 cm. 

 Lebar pintu darurat 90 - 120cm, dengan jarak antar 

pintu darurat 20 – 40 m.  

 Dengan sistem otomatis Dry riser system 

Penanganan secara Aktif 

 APAR 

 Hydrant  

 Alat pemadam berupa tabung yang berisi zat kimia 

penempatan setiap 20 – 25 m,  

 Menggunakan air yang mengandung busa. 

 Menggunakan box hydrant,  selang serta nozzle 

Sistem Elektrikal  

 PLN  

 Genset 
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Sistem Telekomunikasi 

 Sistem Internal 

 Sistem eksternal  

 Jaringan telepon (intercom), fax, jaringan audio 

sentral, sistem alamat publik (public address system). 

 Internet dengan kecepatan mencapai 100 mbps untuk 

area privat seperti : R. direksi, R. rapar, R. santai 

pengelola, 

 Internet dengan kecepatan mencapai 300 mbps untuk 

area publik  

 Jaringan telepon (interlokal) dan jaringan internet 

dengan fiber optik  

Sistem Penghawaan  

Penghawaan Alami 

 Cross Ventilation 

 Lubang angin 

(Roster) 

 Bukaan dengan pola menyilang/ zig – zag  

 Peletakan rooster pada datangnya arah angin   

Penghawaan Buatan  

 Exhaust Fan  

 Air Conditioner 

(AC)  

 Digunakan pada ruang yang menghasilkan limbah 

udara, misalnya pada area servis seperti toilet, dapur 

ruang bilas dan ruang pelayanan bangunan  

 Menggunakan AC split untuk ruang yang 

membutuhkan penghawaan yang stabil dan tenang  

Sistem Pencahayaan  

 Pencahayaan 

Alami 

 Pencahayaan 

Buatan  

 Skylight, penggunaan material transparan berupa 

kaca, polycarbonate, ataupun glassblock. 

 Lampu TL untuk area pengelola dan servis.  

 LED, down  light,  spot  light, track light,  wall 

 washer, valance lighting, core lighting. 

Sistem Sirkulasi Vertikal  

 Tangga Sirkulasi  

 Ramp  

 Tangga sirkulasi minimal mempunyai lebar 150 cm.  

 Untuk kaum difabel dengan kemiringan maksimal 

1:12 
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Sumber : Analisa Pribadi 

4.3.4 Program Lokasi dan Tapak  

-  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   

Sistem Keamanan   

 Sistem Aktif  Petugas security 

 Sistem Pasif 

 CCTV  

 Metal detector  

 Akses outomatic card  

Sistem Penangkal Petir 

 Sistem ESE 

(Early screamer 

emision) 

 Melepaskan ion dalam jumlah besar ke lapisan udara 

sebelum terjadinya sambaran petir,  

 Lebih hemat dan pemasangan yang mudah 

 Radius 150 m 

Sistem Pemanfaatan Teknologi  

 Sistem Finger print   

 Touchscreen Public 

Interactive 

Information   

 Shading system   

 Secondary Skin 

Facade   

 Pada sistem absen kerja, membuka pintu 

menggunakan finger print  

 TPII digunakan pada area publik sebagai akses 

pelayanan informasi terhadap para wisatawan  

 Menggunakan sun shading, kayu dan kerangka 

hollow 

 Menggunakan acp, kaca, dengan rangka baja 

atau hollow  
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Berikut adalah Peta dari pantai Sari Ringgung sebagai salah satu 

lokasi Alternatif tapak 1 :    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 2 Tapak Terpilih 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

Gambar 4. 1 Tapak terplih - Pantai Sari 

Ringgung 

Sumber : www.googlemap.com 

 

http://www.googlemap.com/
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Berikut adalah tabel dari data analisa kekuatan potensi dan amenitas 

exsisting dari tapak, pantai Sari Ringgung :  

Tabel 4. 4 Analisa Kekuatan dan Amenitas exsisting Tapak 

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 

Gambar 4. 3 Foto exsisting dari Tapak 

Sumber : Dokumen pribadi 
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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.  

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 
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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 

 

 Kondisi Exsisting Tapak :  

         

 

 

 

 

 Gambar 4. 4 Jalan masuk ke tapak 

Sumber : Dokumen pribadi 

Gambar 4. 5 Kapal tour guide 

Sumber : Dokumen pribadi 
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Gambar 4. 6 Gerbang masuk 

Sumber :  Dokumen pribadi 

Gambar 4. 7 Pembuangan 

limbah grey water ke laut 

Sumber : Dokumen pribadi 

Gambar 4. 8 kondisi jalan 

utama di dalam tapak 

Sumber : Dokumen pribadi 

Gambar 4. 9 Bangunan 

pengelola exsisting 

Sumber : Dokumen pribadi 

Gambar 4. 10 Tandon Air, Down 

feed 

Sumber : Dokumen pribadi  

Gambar 4. 13 Musola 

Sumber : Dokumen pribadi  

 

Gambar 4. 11 Loket tiket 

Sumber : Dokumen pribadi 

Gambar 4. 12 Ritel pedagang 

Sumber : Dokumen pribadi 
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Gambar 4. 15 Kamar bilas dan ruang 

ganti 

Sumber : Dokumen pribadi 

 

Gambar 4. 14 Pondok peristirahatan 

Sumber : Dokumen pribadi 

Gambar 4. 17 Kondisi kabel listrik 

Sumber : Dokumen pribadi 

Gambar 4. 16 Bak air bersih 

Sumber : Dokumen pribadi 

Gambar 4. 18 Cafe dan Resto 

Sumber : Dokumen pribadi 

Gambar 4. 19 Suasana Parkir yang 

tidak tertata 

Sumber : Dokumen pribadi 
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Gambar 4. 20 Lansekap Pantai - lokasi  tapak 

Sumber : Dokumen pribadi 


