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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

 

4.1 Konsep Program 

4.1.1 Aspek Citra Arsitektural 

Citra arsitektural yang diangkat pada bangunan Beach Leisure ini 

adalah sebuah bangunan wisata yang mengedepankan kenyamanan 

relaksasi dan rekreasi. Memiliki karakter Arsitektur Organik yang 

menimbulkan kesan menyatu dengan alam.  

Citra arsitektural pada desain bangunan ini merupakan 

penciptaan suasana interior dan landscape yang memberikan 

kenyamanan untuk beraktifitas pengunjung. Pengolahan landscape 

sangat dibutuhkan untuk menampilkan ciri / karakter bangunan ini. 

Dikarenakan bangunan ini merupakan bangunan rekreasi, maka tidak 

seharusnya didesain dengan bentuk yang statis. Penggunaan bentuk 

dinamis diterapkan untuk menunjukan visual bangunan. 

4.1.2 Aspek Fungsi 

Bangunan ini memiliki fungsi utama sebagai area rekreasi yang 

ditunjukan dengan fasilitas seperti Restaurant, lounge, pool, pool-bar, 

dan cabana. Serta memiliki fasilitas penunjang seperti penginapan 

(Cottage). Bangunan ini memfasilitasi wisatan nusantara dan juga 

mancanegara yang ingin berlibur/ berekreasi di Pulau Karimunjawa. 
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4.1.3 Aspek Teknologi 

Penerapan teknologi diterapkan pada proyek Beach Leisure di 

Pulau Karimunjawa. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

aktifitas bangunan ini. Selain itu juga bertujuan sebagai keamanan 

bangunan.Pemanfaatan teknologi tersebut antara lain penggunaan 

teknologi Solar Photovultaic, Rain-water Harvesting. Penggunaan 

teknologi sebagai sistem keamanan berupa penggunaan CCTV. Dan 

untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi menggunakan teknologi Wi-

Fi. 

4.2 Tujuan, Faktor Penentu, Faktor Persyaratan Perancangan 

4.2.1 Tujuan Perancangan 

• Tujuan Umum 

Merancang bangunan untuk mengakomodasi wisatawan 

domestik ataupun mancanegara yang ingin berekreasi dan 

berelaksasi di pulau Karimunjawa. Selain itu menunjang sektor 

pariwisata Kabupaten Jepara, dan sektor perekonomian 

lingkungan sekitar (Karimunjawa) 

• Tujuan Khusus 

o Perancangan Beach Leisure di Pulau Karimunjawa 

sebagai sarana akomodasi wisata rekreasi dan relaksasi 

di Pulau Karimunjawa. 

o Memberikan keanekaragaman tempat wisata di Pulau 

Karimunjawa  
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o Dapat mendukung program pemerintah dalam memajukan 

sektor pariwisata Kab. Jepara. 

o Meningkatkan pendapatan ekonomi khususnya warga 

Pulau Karimunjawa dengan cara membuka lapangan 

kerja. 

4.2.2 Faktor Penentu Perancangan 

Dalam proses perancangan, terdapat faktor yang akan 

menentukan perancangan tersebut, antara lain : 

• Faktor Pelaku 

Pelaku pada bangunan Beach Leisure ini mempengaruhi pola 

sirkulasi dan tatanan massa bangunan yang direncanakan. 

• Faktor Aktifitas 

Pengaruh faktor aktifitas pada bangunan ini yaitu jadwal 

operasional bangunan yang direncanakan, selain hal itu juga 

faktor aktifitas menentukan pengelompokan antara aktifitas 

dalam ruang (Indoor) dan luar ruang (Outdoor). 

• Faktor Lingkungan 

Kondisi lingkungan yang menjadi faktor perancangan yaitu dari 

lingkungan sekitar tapak. Ketersediaan sarana dan prasarana 

pada lingkungan, serta fungsi bangunan di sektiar tapak. Desain 

diharapkan menjadi  pengaruh positif bagi lingkungan sekitar. 

• Persyaratan Desain 
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Persyaratan desain meliputi ruang-ruang khusus yang 

memerlukan perhatian lebih demi terciptanya suasana yang 

diinginkan. Persyaratan ini diperoleh dari studi literatur dan 

analisis proyek sejenis dan regulasi yang sudah ditentukan. 

• Faktor Kenyamanan, Keselamatan, dan Keamanan 

Faktor tersebut penting untuk diterapkan pada desain bangunan. 

Direalisasi dengan menyediakan APAR, Sprinkle, Smoke 

detector, hydrant box, jalur evakuasi, serta jalur mobil pemadam 

kebakaran demi keamanan bangunan dari kebakaran. Selain itu 

penggunaan CCTV juga diperlukan demi keamanan bangunan. 

• Faktor Regulasi dan Standar 

Dalam perancangan proyek ini, perlu juga mempertimbangkan 

regulasi / peraturan daerah setempat yaitu Kab. Jepara, adapun 

peraturan tersebut seperti KDB, KLB, GSB, dan sebagainya. 

4.2.3 Faktor Persyaratan Perancangan 

  a. Persyaratan Arsitektural  

1. Penataan ruang dan massa bangunan yang dirancang 

berdasarkan sifat ruang, yaitu publik, semi publik, servis, dan 

privat. 

2. Desain harus menunjukkan identitasnya agar orang dapat dengan 

mudah mengetahui fungsi bangunan. 

3. Desain pada tatanan ruang dalam harus memberikan kenyamanan 

dan keamanan sesuai standar bagi pelaku kegiatan. 
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4. Fasilitas utama dengan mengutamakan kenyamanan dan 

keamanan pengunjung. 

5. Fasilitas pendukung seperti penginapan memiliki kapasitas untuk 

satu keluarga, dan memiliki banyak unit untuk mengakomodasi 

pengunjung menginap. 

6. Pemanfaatan potensi view pantai / laut untuk fasilitas utama 

7. Pembuatan sirkulasi yang dibedakan antara yang menuju fasilitas 

utama, penunjang, atau servis. 

8. Perancangan kolam renang dengan konsep island sehingga dapat 

mengakomodasi banyak pengguna 

9. Desain interior bangunan yang didukung dengan warna yang 

membuat psikologis pengunjung nyaman. 

10.  Perencanaan daya tahan bangunan untuk 10 tahun kedepan. 

b. Persyaratan Bangunan 

1. Struktur bangunan yang memperhatikan kondisi topografi dan 

geografi lokasi terpilih. 

2. Penggunaan struktur penahan memperhatikan jenis tanah yang 

mendukung bangunan. 

3. Penggunaan material bangunan alami untuk mengurangi limbah 

yang timbul akibat pembangunan 

5. Memiliki pengolahan limbah grey water, limbah cair, limbah padat, 

maupun sampah agar dapat dikelola dengan baik. 

6. Penyediaan lahan parkir yang luas karena pencapaian di Pulau 

Karimunjawa sudah dapat menggunakan mobil dan motor. 
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c. Persyaratan Lingkungan 

1. Aksesbilitas yang mudah dan tidak mengganggu akses pada jalan 

utama pulau Karimunjawa 

2. Memanfaatkan rain water harvesting untuk dapat digunakan 

kembali untuk bangunan. 

3. Penyediaan pengolahan limbah bangunan agar lingkungan tidak 

tercemar. 

4.3 Program Arsitektur 

4.3.1 Program Kegiatan dan Fasilitas 

Pengelompokan aktifitas pada Beach Leisure di Pulau Karimunjawa 

ini dibagi menjadi menjadi 4 kelompok yaitu : 

• Kelompok aktifitas kegiatan utama 

• Kelompok aktifitas kegiatan penunjang 

• Kelompok aktifitas kegiatan servis 

• Kelompok aktifitas kegiatan pengelola 

4.3.2 Program Jenis Fasilitas  

  1. Restaurant  

  Jenis restaurant menurut tempatnya  

Restaurant pada Beach Leisure ini merupakan jenis 

restaurant Hotel & Resort restaurant. Yaitu sebuah tempat makan 

yang terletak di sebuah hotel atau resort. Restaurant ini merupakan 

informal restaurant. yang berarti dapat digunakan pengunjung tanpa 

harus ada persyaratan khusus. Semua pengunjung dapat menikmati 
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fasilitas ini. Jenis menurut hidangan yang disajikan   Hotel & Resort 

Restaurant ini memiliki jenis hidangan special seperti seafood atau 

makanan laut. Namun juga menjual hidangan lainnya seperti 

masakan nusantara dan mancanegara.   

2. Kolam Renang  

Jenis kolam pada beach leisure ini adalah kolam yang luas dan 

memiliki bentuk dinamis, yaitu Ocean Pool.  

3. Lounge & Bar  

 Jenis Lounge yang direncanakan pada beach leisure ini adalah  

Public Lounge / Public Bar (PUB). Dimana menghidangkan minuman  

beralkohol maupun tidak beralkohol, dengan dilengkapi oleh hiburan  

seperti musik. Adapun untuk bar juga direncanakan menerapkan 

jenis pool-bar.  

4. SPA  

 Jenis spa yang direncanakan merupakan resort & hotel spa. 

Dimana merupakan bagian dari fasilitas utama beach leisure ini. Spa  

tersebut direncanakan memiliki ruang spa privat (personal) dan spa  

honeymoon.  

5. Cottage  

Jenis penginapan pada beach leisure ini merupakan 

cottage.Yang merupakan bangunan yang dapat menampun 4-6 

orang untuk menginap. 
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4.3.3 Program Besaran Ruang 

Rekapitulasi Kebutuhan Luas Bangunan 

Tabel 4.3 1 Rekapitulasi Kebutuhan Luas Bangunan 

Sumber : Analisis PRibadi 

Kelompok Aktifitas Total Luas 

Fasilitas Utama 2102 m² 
Fasilitas Penunjang 2008 m² 
Fasilitas Servis 242 m² 
Fasilitas Pengelola 422 m² 
Fasilitas M&E 325 m² 

Total 5099 m² 
Sirkulasi Antar Ruang 10% 509.9 m² 

 5608.9 

 

Rekapitulasi Kebutuhan Luas Lahan 

Persyaratan Perda 

KDB 50% 

KLB 0.8 

GSP 100m dari pasang tertinggi 

KDH 30% 

Tabel 4.3 2 Rekapitulasi Kebutuhan Lahan Total 

Sumber : Analisa Pribadi,2017 

Perhitungan  Hasil 

KDB 3505.56 m² 

Lahan Terbuka 3505.56 m² 

KDH 1051.668 m² 

Kebutuhan Parkir 3296 m² 

Total 10,307.12 m² 
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4.3.4 Program Sistem Struktur dan Enclosure 

  Tabel 4.3 3 Program Sistem Struktur dan Enclosure 

  Sumber : Analisa Pribadi, 2017 

   

Sistem Struktur Alternatif Terpilih 

Struktur Pondasi • Pada proyek ini terdapat alternatif pondasi yaitu 

Umpak, Footplat, Lajur Batukali. Alasan pemilihan 

karena bangunan ini merupakan bangunan rendah (1-

2) Lantai, maka untuk bangunan utama digunakan 

pondasi Footplat, karena mampu menahan beban 1-

2lantai dan tahan terhadap kondisi tanah pesisir. 

• Pada bangunan tunggal seperti cottage 

menggunakan pondasi umpak, karena dapat 

dikombinasikan dengan tiang/kolom kayu dan 

menambah nilai estetika. 

Struktur Dinding • Sistem Struktur Dinding menggunakan struktur 

rangka dengan sistem kolom dan balok. Dengan 

material beton bertulang. Karena penggunaan sistem 

ini dapat menyesuaikan dengan fungsi bangunan 

yang dibutuhkan. 

• Untuk struktur dinding cottage menggunakan sistem 

rangka, namun pada penggunaannya menggunakan 

bahan/material dari kayu. 

• Struktur Dinding Masif digunakan pada ruangan 

shaft/lift 

• Struktur dinding sejajar digunakan pada ruang 

pengelola karena membutuhkan ruangan yang 

banyak dan hanya memerlukan dinding sebagai 

tumpuan atapnya 

Struktur Plat 

Lantai 

• Sistem plat lantai bangunan utama menggunakan plat 

lantai beton 

• Sedangkan untuk bangunan cottage menggunakan 

plat lantai kayu 

Struktur Atap • Terdapat beberapa alternatif untuk struktur atap, yaitu 

menggunakan struktur bambu untuk bangunan utama 

seperti (restaurant, lounge, lobby) dan untuk 

bangunan penunjang (cottage) karna untuk 

menunjukan karakteristik bangunan Organik 

• Sedangkan untuk bangunan pengelola dan servis 

penggunan struktur atap Pelana dan limasan dengan 

penutup atap Genting diterapkan karena mudah 

untuk dikerjakan dan efisien. 

Sistem Enclosure 

Penutup Lantai • Jenis penutup lantai pada bangunan ini menyesuaikan 

dengan fungsi dan aktifitas bangunan/ruangannya 
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• Untuk bangunan fasilitas utama (kering) 

menggunakan penutup lantai Parquet / lantai kayu 

untuk menunjang kealamian dan suasana ruang 

• Untuk bangunan / fasilitas (basah) menggunakan 

penutup lantai keramik karena tidak mudah rusak jika 

terkena air 

Penutup Dinding • Untuk bangunan utama (restaurant/lounge) 

menggunakan penutup dinding batu bata karena 

pengerjaannya yang mudah dan murah 

• Ditambah dengan penggunaan dinding kaca untuk 

menambah bukaan / view dari ruang 

• Untuk ruang yang memerlukan banyak ruang seperti 

ruang pengelola menggunakan dinding partisi seperti 

gypsum / kalsiboard 

• Penggunaan penutup dinding pada bangunan cottage 

menggunakan dinding kayu 

Penutup Plafond • Pada ruang utama plafond tidak menggunakan 

penutup (ekspose) 

• Pada ruangan pengelola / servis penutup atap 

menggunakan gypsum 

Penutup Atap • Pada bangunan utama yang ditonjolkan dengan tema 

organik, menggunakan penutup atap Jerami 

• Sedangkan untuk bangunan pengelola dan servis 

menggunakan penutup atap genting tanah liat 

 

 

4.3.5 Program Sistem Pencahayaan dan Penghawaan 

  A. Sistem Pencahayaan 

• Pencahayaan Alami 

Pemanfaatan cahaya alami pada bangunan ini 

direncanakan menggunakan bukaan pada ruang yang dibatasi 

dengan penutup seperti jendela kaca, partisi kaca, glassblock 

sebagai media masuknya sinar matahari. Selain penggunaan 

bukaan, orientasi massa bangunan di tata dengan memanfaatkan 

arah datangnya sinar matahari (terang langit) bukan radiasi 

panas matahari. 
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• Pencahayaan Buatan 

Penggunaan pencahayaan buatan untuk mendukung 

ruangan yang tidak mendapatkan pencahayaan alami secara 

optimal menggunakan lampu LED karena sifatnya yang hemat 

energi. Pada ruangan seperti Restaurant, Lounge, Cottage 

menggunakan penerangan lampu LED-Strip yang dipasang pada 

plafond bangunan sebagai pencahayaan sekunder. Pada ruang 

terbuka menggunakan lampu taman sebagai dekoratif ruang luar. 

B. Sistem Penghawan 

• Penghawaan Alami 

Pemanfaatan penghawaan alami pada bangunan dengan 

menciptakan bukaan pada dinding seprti jendela, ventilasi, 

rooster  sehingga pemanfaatan angin dapat masuk kedalam 

ruangan. Selain itu orientasi bukaan juga berpengaruh agar hawa 

alami / angin dapat masuk secara optimal. 

• Penghawaan Buatan 

Penghawaan buatan pada bangunan ini menggunakan 

pendingin AC Central untuk ruangan utama seperti Lobby, 

restaurant, lounge. Selain itu pada bangunan penunjang seperti 

Cottage menggunakan AC Split karena penggunaan pendingin 

tersebut tidak rata digunakan secara bersamaan. 
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4.3.6 Program Sistem Utilitas 

  A. Sistem Distribusi Air Bersih 

Sistem distribusi air bersih yang terpilih adalah sistem Upfeed, 

yaitu menggunakan Groundtank sebagai penampungan air yang diambil 

dari dalam tanah dan juga dari air PAM. Kemudian di distribusikan 

menggunakan pompa air yang kemudian digunakan untuk keperluan 

aktifitas sehari - hari. 

 

 

 

Skema 4.3 1 Distribusi Air Bersih Sistem Upfeed 

Sumber : Analisa Pribadi, 2017 

 Kebutuhan air bersih pada bangunan ini diasumsikan sebagai 

bangunan Hotel Berbintang berdasarkan fungsi bangunan, kebutuhan 

air bersih dijelaskan pada tabel berikut : 

Tabel 4.3 4 Standar Kebutuhan Air Bersih 

Sumber : SNI-03-7065-2005-plambing 

Jenis Bangunan Pemakaian / Kebutuhan Air Satuan 

Rumah Tinggal 120 Liter / Penghuni / hari 

Rumah Susun 100 Liter / Penghuni / hari 

Asrama 120 Liter / Penghuni / hari 

Rumah Sakit 500 Liter / tempat tidur pasien/hari 

Sekolah Dasar 40 Liter / Siswa / hari 

SLTP 50 Liter / Siswa / hari 

SMU / SMK 80 Liter / Siswa / hari 

Ruko 100 Liter / Penghuni / hari 

Kantor 50 Liter / Pegawai / Hari 

Toserba 5 Liter / m2 

Restauran 15 Liter / kursi 

Hotel Berbintang 250 Liter / tempat tidur / hari 



166 
 

Hotel Merlati 150 Liter / tempat tidur / hari 

Gd. Pertunjukan 10 Liter / Kursi 

Gd. Serbaguna 25 Liter / Kursi 

Stasiun 3 Liter / Penumpang datang dan 

pergi 

Peribadatan 5 Liter / Orang 

 

 Berdasarkan data diatas, kebutuhan air bersih untuk hotel 

berbintang dalam satu hari adalah 250 liter per tempat tidur. Jumlah 

pengunjung total adalah 375 orang / hari. Sedangkan untuk sebuah 

kantor pengelola kebutuhan air 50 liter /pergawai. Jumlah pengelola 

ada 103 Orang. Dari data tersebut maka dapat dilakukan analisis untuk 

menentukan kebutuhan air bersih sebagai berikut : 

   Q = n x kebutuhan air perhari 

 Ketertangan : 

 Q = Kebutuhan air rata - rata (liter/hari) 

 n = Jumlah pengunjung dalam satu hari 

 Perhitungan : 

 Qtotal  = Q pengunjung + Q Pengelola 

 Qtotal = (375 orang x 250 liter/hari) + (103 orang x 50liter/hari) 

 Qtotal = 93750 Liter/hari + 5150 Liter/hari 

 Qtotal = 98900 liter / hari 

 Selain penggunaan air bersih untuk pengunjung perlu 

diasumsikan air bersih untuk keperluan bangunan seperti pada sistem 

kebakaran sebesar 30% maka : 
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 Qd = Qtotal x 30% 

 Keterangan : 

 Qd = Kebutuhan air darurat 

 Qtotal = Kebutuhan air bersih manusia 

 Qd = 30% x 98900 liter/hari 

 Qd = 29,670 liter/hari 

Jadi jumlah total kebutuhan air bersih untuk bangunan Beach Leisure 

ini adalah : 

 Q = Qtotal + Qd 

 Q = 128,570 Liter/hari 

  B. Sistem Pengolahan Limbah 

Sistem pengolahan limbah bangunan dibedakan menjadi 

2 yaitu limbah air kotor, dan limbah padat. 

• Limbah Cair (Grey Water) 

Sistem pengolahan limbah cair ini tidak langsung 

semuanya dibuang, namun menggunakan filtrasi agar dapat 

digunakan kembali untuk menyiram tanaman. 

• Limbah Padat 

Limbah padat yang berupa kotoran manusia ditampung 

kedalam Bioseptictank yang kemudian difiltrasi dan menuju 

resapan tanah. 
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Skema 4.3 2  Pengolahan Limbah Padat 

Sumber : Analisis Pribadi, 2017 

Untuk menghitung kapasitas bioseptictank pada 

banugnan dilakukan perhitungan menggunakan asumsi produksi 

limbah manusia perhari, jika asumsi 50% limbah dari total 

pengguna maka 

50 % x 478 = 239 orang /hari  

Maka menggunakan Bioseptictank jenis BHT - 09H = D 

150 X P 550 cm = 9.500 Liter ( </= 200 Orang ) 

• Manajemen Sampah 

Pengolahan sampah bangunan menggunakan sistem 

pemilihan antara sampah organik dan anorganik. Untuk sampah 

organik dapat diolah menjadi pupuk/kompos untuk tanaman. 

Serta sampah anorganik diangkut menuju ke TPA Kec. 

Karimunjawa. 

• Sistem Pemadam Kebakaran 

Sistem pemadam kebakaran pada bangunan 

menggunakan sistem automatis seperti smoke detector, dan 

sprinkle. Selain itu juga tersedia sistem kebakaran aktif seperti 

APAR disudut ruang, hydrant box dan Hydrant pilar. 
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• Sitem Komunikasi 

Sistem komunikasi pada bangunan menggunakan sistem 

PABX atau telefon lokal dan jaringan internet lokal (LAN).  

• Sistem Transportasi Vertikal 

Bangunan ini direncanakan dengan tinggi bangunan 1-

2lantai. Penggunaan transportasi vertikal untuk bangunan ini 

yaitu menggunakan tangga dan lift. 

• Sistem Keamanan 

Sistem keamanan aktif pada bangunan menggunakan 

jasa Security, sedangkan untuk keamanan pasif menggunakan 

CCTV. 

• Sistem Elektrikal 

Sumber Energi listrik pada bangunan yang utama berasal 

dari PLN. Sedangkan untuk sumber listrik sekunder 

menggunakan Generator set ( genset ) dan pemanfaatan 

teknologi solar photovultaic. 

 

 

 

 

Skema 4.3 3 Skema Distribusi Jaringan Listrik 

Sumber : Analisis Pribadi, 2017 
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Skema 4.3 4 Skema Penggunaan Energy Photovultaic 

Sumber : Analisa Pribadi, 2017 

4.3.6 Program Lokasi dan Tapak 

Penetapan lokasi untuk proyek Beach Leisure ini berada di Pulau 

Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa 

Tengah.  

• Tapak Terpilih 

Tapak yang menjadi rencana perancangan bangunan beach leisure 

ini adalah tapak yang berada disebelah barat Pulau Karimunjawa 

atau pada analisa merupakan tapak Alternatif 2 dengan spesifikasi 

sebagai berikut : 

Tabel 4.3 5 Potensi dan Kendala Tapak 

Sumber : Analisa Pribadi 

Potensi Kendala 

• Lokasi berada 100m dari jalan 

Raya Karimunjawa  

• Terletak di sebelah barat pulau 

sehingga dapat menikmati 

view sunset pada pagi sore 

hari. 

• Lokasi berada ±2km dari 

Pusat Kota Karimunjawa 

• Pencapaian menuju pantai 

lumayan jauh dikarenakan 

jauh dari dermaga dan pusat 

kota 
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Gambar 4.3 1 Peta Tapak 

Sumber : Analisa Pribadi, 2017 

• Sekitar tapak merupakan 

bangunan/ lahan kosong dan 

juga terdapat permukiman 

warga 

• Pantai masih bersih 

• Luas pantai yang lebar di 

bandingkan dengan alternatif 

tapak 1 

• Sebagai tempat wisata 

nasional maupun 

mancanegara untuk menikmati 

sunbath / berjemur dan 

menikmati sunset 

• Selalu ramai pengunjung pada 

sore hari 

• Lebar Jalan menuju site hanya 

4-5m lebarnya 

• Masyarakat sekitar yang 

masih memiliki ekonomi 

menegah kebawah 

 

 

• Lokasi Tapak 

Tapak berada di jalan Karimunjawa, desa/dusun Alang-alang, 

Kecamatan Karimunjawa, Kab. Jepara. 
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Adapun batas batas tapak sebagai berikut : 

Utara : Laut Jawa 

Timur : Pantai Batu Topeng  

Barat : Pantai Tanjung Gelam 

Selatan : Lahan Kosong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 2 Batas - Batas Tapak Alternatif 2 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2017 
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• Aspek Kekuatan dan Amenitas Tapak 

Tabel 4.3 6 Analisis dan Amenitas Tapak 2 

Sumber : Analisis Pribadi, 2017 

Aspek Kekuatan Alami 

Iklim Tropis dengan suhu rata-rata 29°C-30°C 

Topografi Relatif Landai 0-10% 

Vegetasi Eksisting Pohon Kelapa 

Dapat Ditanami pohon peneduh 

Potensi sumber Air PDAM / Air Sumur 

Arah Angin Utara - Selatan 3.2-3.3 knot 

Barat - Timur 1.4-1.8 Knot 

Keadaan Lingkungan Sekeliling tapak berupa lahan kosong dan 

merupakan wilayah pantai 

Kelembapan 53.4 % rh 

Kebisingan Berasal dari deburan laut ±20 dB 

Aspek Kekuatan Buatan 

Regulasi KDB 50% 

GSP 100m 

KLB 0.8 

KDH 40% 

Fungsi dan Hirarki Fungsi kawasan berupa fungsi wisata 

Aspek Amenitas Alami 

View Sunset dari sebelah barat 

Laut Sebelah barat, utara, timur 

Topografi Landai 0-5% 

Air Curah hujan 40mm/Hari, rata rata 2.318/tahun 

Aspek Amenitas Buatan 

Jaringan Kawasan Akses utama melalui jalan raya karimunjawa 

Jaringan utilitas sudah ada di kawasan ini 

yaitu , Jaringan Listrik PLN, Air PDAM 

Citra Arsitektural Memiliki pantai yang dapat diolah untuk 

keperluan fasilitas Proyek 

 

 

• Pemilihan Jenis Vegetasi Tapak 

Pada bangunan Beach Leisure diperlukan penghijauan 

untuk menghidupkan suasana alami dan mendukung fasilitas 

relaksasi. Adapun jenis vegetasi tapak tersebut adalah : 
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Tabel 4.3 7 Pemilihan Jenis Vegetasi 

Sumber : Analisa Pribadi, 2017 

Jenis Tanaman Deskripsi 

Peneduh 

Kelapa (Cocos nucifera) 

 

Gambar 4.3 3 Pohon Kelapa 

Sumber : google.com 

Pohon kelapa dapat digunakan 

sebagai peneduh ruang, karena 

memiliki tajuk yang cukup lebar. 

Selain sebagai peneduh juga 

sebagai nilai estetis tapak 

Cemara Laut ( Casuarinaceae ) 

 

Gambar 4.3 4 Cemara Laut 

Sumber : google.com 

 

Cemara laut memiliki tajuk yang 

lebar, dapat sekali digunakan 

sebagai peneduh ruang luar 

Ketapang (Terminalia catappa) 
 

 
 

Gambar 4.3 5 Ketapang 

Sumber : google.com 

Selain cemara dan kelapa, pohon 

ketapang juga jenis pohon peneduh 

yang dapat hidup di pantai. 

Pohon Estetis 

Pohon Palm 

 

Gambar 4.3 6 Pohon Palm 

Sumber : Google.com 

Hampir sama dengan pohon 

kelapa, pohon ini memiliki jurai yg 

cukup lebar dan batang yang besar, 

digunakan untuk menambah nilai 

estetis bangunan. 
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Bamboo Pantai

 

Gambar 4.3 7 Pohon Bambu 

Sumber : Google.com 
 

Selain menjadi estetika, pohon 

bambu mampu menjadi barrier / 

pembatas ruang luar 

Tanaman Penutup Tanah 

Rumput Jepang 

 

Gambar 4.3 8 Rumput Jepang 

Sumber : Google.com 

Rumput jepang sangat cocok untuk 

dijadikan penutup tanah untuk 

ruang terbuka hijau aktif karena 

teksturnya yang lembut 


