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V.1. Permasalahan Dominan 

V. 1.1. latar Befakang 

Permasalahan dominan pada proyek Hotel Transit 

Backpacker ini adalah menciptakan wadah bagi backpacker yang 

dapat menimbulkan suatu romantisme budaya dan alam Jawa. 

Kebutuhan backpacker akan suasana baru yang 

mencerminkan ciri khas pariwisata Indonesia khususnya pulau 

Jawa. Perubahan pola konsumtif (Consummer behavior pattern) 

pada turis mancanegara yang sekarang ini lebih menikmati produk 

atau kreasi budaya (culture) dan peninggalan sejarah (heritege) 

s-erta-nature-darr--stiatti-daerah-atatJ-fle§afa!-;-. ------------_ 

Arsitektur merupakan cerminan dari karakter budaya 

masyarakatnya, maka Hotel Transit Backpacker dalam desain 

perancangannya diharapkan mampu mengekspresikan karakter 

dan potensi setempat yang mampu menjadi daya tarik wisatawan 

mancanegara. 

Dari fenomena di atas maka permasalahan dominan pada 

proyek Hotel Transit Backpacker ini adalah menciptakan wadah 
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bagi backpacker yang dapat menggambarkan romantisme budaya 

dan alam Jawa. 

V.1.2. Uraian Intepretasi dan Elaborasi Permasalahan Dominan 

Visualisasi suasana perkampungan dan persawahan yang 

merupakan kondisi dan potensi setempat. Penciptaan suasana 

perkampungan dan budaya Jawa dapat dicapai dengan: 

- Pemilihan material yang bersifat alami (natuJral) seperti kayu, 

anyaman bambu, batu bata ekspose, batu-batu alam dan lain-

lain . 

• Penggunaan material batu-batuan pada bangunan 

E F 

Gbr. V.63 Material Batu 

Sumber: dokumen pribadi 
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• Penggunaan material kayu pada bangunan 

Gbr. V.64 Material Kayu 

Sumber: dokumen pribadi 

• Penggunaan struktur-struktur sederhana khas Jawa pad a 

bangunan-bangunan yang tidak berdimensi besar. 

e Penggunaan sistem sirkulasi yang dapat mencerminkan 

suasana perkampungan Jawa. 

• Penataan lansekap yang sederhana tetapi dapat menciptakan 

suasana perkampungan dan persawahan khas Jawa. 

• Memaksimalkan potensl vlsualaan Karal<ter-s-etemp-at- yangl-----

merupakan persawahan dengan tidak memberikan batas 

tapak secara masif. 

• Memaksimalkan aspek kenyamanan dengan memperhatikan 

kondisi iklim setempat yang tropis, yaitu dengan 

memperhatikan kondisi udara, kelembapan, sinar matahari 

dan curah hujan yang tinggi. Standar kenyamanan suatu 

ruangan dipengaruhi oleh 2 faktor: 
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Psychological Comfort; kenyamanan thermal yang berasal 

dari kondisi psikologis manusia. 

- Physiological Comfort; kenyamanan thermal yang dicapai 

dari kondisi fisik manusia maupun kondisi fisik 

Hngkungannya. 

Secara umum, kenyamanan thermal untuk daerah 
" 

beriklim tropis lembab, minimal 22°C TE, maksimal 24,5°C 

TE dan optimalnya 20,5°C TE (TE=Temperatur Efektif), 

kelembaban udara sekitar 60% dan pergerakan udara 0,25-

0,5 m/det. 

V.1.3. Studi Preseden 

Losari Coffee Plantation 

OSARJ COr 
Re p 

Gbr. V.65 Logo LCP. 
Sumber: www.losaricoffeeplantation.com 
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Losari Coffee Plantation merupakan suatu bentuk 

akomodasi yang mempunyai fasilitas utama sebagai resort dan 

spa. Resort yang berlokasi di desa losari-grabag, magelang, jawa 

tengah ini menyuguhkan kepada pengunjung suatu penginapan 

bernuansa pedesaan jawa. 

Resort losari ini dibagun diatas perkebunan kopi yang 

semula milik seorang mandor berkebangsaan belanda, Gustav Van 

Derswan dan mempunyai luas 22Ha. Resort yang berlokasi 

diantara delapan gunung di jawa tengah ini mempunyai point of 

interest yang sangat indah. 

Gbr. V.SS Masterplan LCP. 
Sumber: www.losarlcoffeeplantation.com 

Resort Losari mempunyai 26 unit villa yang di desain 

dengan gaya arsitektur tradisional jawa. Walaupun bentukan 

arsitektur yang disuguhkan merupakan bentuk arsitektur di daerah 

pesisir utara pulau jawa tetapi suasana yang ditampilkan adalah 

suaS8na aiam kratoh yogyakarta. 
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Keindahan alam dengan suasana perkebunan kopi, oleh 

arsitekturnya yang berkebangsaan italia (Andrea Magnaghi), 

dimanfaatkan secara maksimal dengan membiarkan kontur tanah 

dan vegetasi yang ada. Konsep ini diistilahkan dengan nama Spirito 

Loci (The Soul of The Palace). 

Gbr. V.S7 Fasilitas LCP. 
Sumber: www./osaricoffeep/antation.com 

V.1.4. Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

a. Penggunaan Material 

- Dinding 

• Penggunaan dinding dari kayu ada bangunan Hotel Transit 

Backpacker hanya bersifat pelapis saja dan untuk 

mencapai keindahan dekoratif saja. 

• Dinding dari anyaman bambu juga dapat digunakan untuk 

memperindah ruang sekaligus sebagai dinding sederhana 
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pemisah ruang, yang berfungsi sebagai penyekat dua 

aktifitas yang berbeda, 

• Untuk meminimalisasi biaya untuk bahan bangunan, serta 

penciptaan kesan natural dapat diciptakan dengan melapisi 

dinding, kolom-kolom struktur dengan batu alam. Langkah 

ini juga mempermudah pengerjaan, karena batu bata atau 

beton adaiah bailan banguiiaii deiigan peng3rjaan yang 

mudah. Hal tersebut juga mempengaruhi pada 

penghematan perawatan. 

- Lantai 

• Penggunaan lantai Parket; Lantai parket dapat digunkan 

pad a function space, seperti bangunan publik utama, food 

& baverages, dan guest room, serta ruang-ruang lain yang 

membutuhkan suasana tenang dan hangat. 

• Penggunaan lantai keramik; untuk ruang-ruang pada 

bangunan pengelola, cukup menggunakan ubin keramik 

dengan ukuran 40 x 40 berwarna krem/cokelat tua atau 

dengan motif kayu untuk memunculkan suasana natural. 

• Penggunaan lantai papan kayu; penggunaan lantai papan 

kayu digunakan pada teras bangunan. Hal 

tersebutdilakukan karena jika digunakan parket tidak akan 

awet. 
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c, 

• Lantai batu alam; lantai batu alam digunakan pada sirkulasi 

eksterior antar bangunan, penggunaan lantai batu alam 

dikarenakan agar jalan tidak licin. 

V.2. Penekanan Desain 

V.2.1. Dasar Pemikiran 

Penekanan desain dalam proyek Hotel Transit Backpacker 

ini adatah Arsitektur Postmodern (Post-Mo). Alasan penekanan 

desain ini antara lain: 

- Kreativitas Post-Mo mengandalkan komposisi hibrid yang 

menghalalkan orang untuk meIigambil elemen~elemen yang 

pernah ada untuk dimodifikasi sebagai karya col/age atau 

pasiich. Post-Mo tidak segan-segan melihat masa lalu dan 

mengaktuatkannya, sekalipun sering menjadi pemimpikarena 

ada unsur romantisme didalamnya. 

- Tawaran yang diberikan oleh post-modernism adalah budaya 

solek menyolek dengan tema historis-tradisionalis maupun aktuaJ 

trendi dengan rujukan erotik terselubung. 

- Relevansi post-modernism yang kontekstual bagi budaya 

pembangunan Indonesia lekat dengan tujuan promosi pariwisata. 

Tempat dan bangunan serta kesenian maupun 'kostum'nya 

banyak merujuk kembali pada masa lalu. 
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A. Munculnya Arsitektur Post-Modern 

Arsitektur Post Modern bermula dari kejenuhan masyarakat 

terhadap arsitektur modern, maka timbullah gerakan pembenahan 

dari para arsitek Arsitektur post modern ini muncul dalam tiga versi 

atau sub langgam yaitu: purna modern, pasca modern, dan 

dekonstruksi (banyaknya pengertian maupun versi tentang post 

modern ini memang telah membuat sejumlah pihak mengalami 

kebingungan khususnya untuk menentukan siapa dan mana yang 

dapat dipercaya atau dapat diandalkan sebagai yang benar). 

Arsitektur puma modern dan neo modern merupakan hasil 

pemikiran arsitektur untuk mengkoreksi degradasi yang terjadi. 

Pertanda pertama berakhirnya arsitektur modern adalah dengan 

meninggalnya keempat empu arsitektur modern. Selain itu juga 

karena adanya protes keras dari masyarakat awam Eropa, mereka 

beranggapan bahwa suatu pembangunan yang didahului dengan 

pembongkaran atau penghancuran tak perlu melibatkan campur 

tangan arsitek, sembarang orang juga dapat melakukannya. Arsitek 

ditantang untuk membangun tanpa merusak sehingga muncullah 

arsitektur purna modern yang mendamaikan antara yang baru dan 

lama. 

Simpulan yang paling mencolok adalah bahwa cita-cita 

yang dikumandangkan oleh modern is me yaitu menolak elektikisme 

tetapi malah ditampilkan, ini merupakan tanda-tanda berakhirnya 

arsitektur modern. Arsitektur post modern melakukan gugatan-
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gugatan besar pada arsitektur modern yang ditujukan terhadap sifat 

arsitektur modern yang totalitarian dan fungsional/utilitarian. 

B.Definisi 

Untuk mengerti tentang Postmodernisme, kita harus 

mengerti tentang 'modernisme', karena pada dasarnya postmodern 

adalah gerakan kritis terhadap 'modern'. Arsitektur modern adalah 

jenis arsitektur yang mendasarkan diri pada fungsi, tiadanya 

ornamentasi, dan penghilangan unsur-unsur dekoratif yang tidak 

perlu. Contohnya: arsitektur minimalis murni adalah jenis arsitektur 

modern yang berkembang. Arsitektur seperti ini tidak 

mengakomodasi elemen dekoratif, simbolik ataupun tradisional. 

Postmodernisme adalah sebuah gerakan berdasarkan 

pandangan kritis atas gerakan modern yang dirasa tidak lagi 

manusiawi atau dapat menyelesaikan problem-problem dalam 

dunia modern itu sendiri. Dalam arsitektur menjadi sebuah gerakan 

baru untuk memberikan keleluasaan bagi berbagai faktor 

rancangan yang tidak pernah tercakup sebelumnya dalam 

arsitektur modern agar bisa muncul dan terakomodasi. 

Postmodernisme bukanlah sebutan akan gaya arsitektur 

belaka, tapi lebih jauh dari itu, merupakan gerakan filsafat dan 

moral yang patut dicermati sebagai bag ian dari kritik terhadap teori 

arsitektur modern yang cenderung meniadakan unsur-unsur yang 
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manusiawi seperti simbolisme, dekorasi, dan hal-hal yang sifatnya 

non fungsional. Hal ini karena arsitektur modern yang kaku dan 

mendasarkan diri pad a fungsi dirasa tidak dapat memberi solusi 

bagi keinginan manusiawi untuk lebih bebas berekspresi. 

C. Ciri-ciri umum arsitektur post-modern 

Untuk lebih memperjelas pengertian arsitektur post 

modern, Charles Jencks memberikan daftar ciri-ciri sebagai 

berikut: 

1. Ideological 

Suatu konsep bersistem yang menjadi asas pendapat 

untuk memberikan arah dan tujuan. Jadi dalam pembahasan 

Arsitektur post-modern, ideological adalah konsep yang 

memberikan arah agar pemahaman arsitektur post modern bisa 

lebih terarah dan sistematis. 

a. Double coding of style; bangunan post-modern adalah suatu 

paduan dari dua gaya atau style, yaitu arsitektur modern 

dengan arsitektur lainnya. 

b. Popular and pluralist; ide atau gagasan yang umum serta tidak 

terikat terhadap kaidah tertentu, tetapi memiliki fJeksibilitas 

yang beragam. Hal ini lebih baik dari pada gagasan tunggal. 
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c. Semiotic form; penampilan bangunan mudah dipahami, 

Karena bentuk-bentuk yang tercipta menyiratkan makna atau 

tujuan atau maksud. 

d. Tradition and choice; merupakan hal-hal tradisi dan 

penerapannya secara terpilih atau disesuaikan dengan 

maksud atau tujuan perancang. 

e. Artist or client; mengandung dua hal pokok yaitu: 

- Bersifat seni (intern) 

- Bersifat umum (extern) 

Yang menjadi tuntutan perancangan sehingga mudah 

dipahami secara umum. 

f. Elitist and participative; lebih menonjolkan suatu kebersamaan 

serta mengurangi sikap borjuis seperti dalam arsitektur 

modern. 

g. Piecemal; penerapan unsur-unsur dasar, secara sub-sub saja 

atau tidak menyeluruh. Unsur-unsur dasar seperti: sejarah, 

arsitektur vernakular, lokasi, dan lain-lain. 

h. Architect, as representative and activist; arsitek berlaku 

sebagai wakil penerjemah, perancangan dan secara aktif 

berperan serta dalam perancangan. 
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2. Stylitie (ragam) 

Gaya adalah suatu ragam (cara, rupa, bentuk, dan 

sebagainya) yang khusus. Pengertian gaya-gaya dalam 

arsitektur post modern adalah suatu pemahaman bentuk, cara, 

rupa dan sebagainya yang khusus mengenai arsitektur post 

modern: 

s. Hybrid Expression; penampilan hasil gabungan unsur-unsur 

modern dengan: 

- Vernacular 

- Local 

Metaphorical 

Revivalist 

- Commercial 

- Contextual 

b. Complexity, hasil pengembangan ideologi-ideologi dan ciri-ciri 

post-modern yang mempengaruhi perancangan dasar 

sehingga menampilkan perancangan yang bersifat kompleks. 

Pengamat diajak menikmati, mengamati, dan mendalami 

secara lebih seksama. 
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c. Variable Space with surprise; perubahan ruang-ruang yang 

tercipta akibat kejutan, misalnya: warna, detail elemen 

arsitektur, suasana interior dan lain-lain. 

d. Conventional and Abstract Form; kebanyakan menampilkan 

bentuk-bentuk konvensional dan bentuk-bentuk yang rumit 

(popular), sehingga mudah ditangkap artinya. 

e. Eclectic; campuran langgam-Ianggam yang saling berintegrasi 

secara kontinu untuk menciptakan unity. 

f. Semiotic; arti yang hendak di tampilkan secara fungsi. 

g. Varible mixed aesthetic depending on context; expression on 

content and semantic appropriateness toward function. 

Gabungan unsur estetis dan fungsi yang tidak mengacaukan 

fungsi. 

h. Pro or organic applied ornament; mencerminkan kedinamisan 

sesuatu yang hidup dan kaya ornamen. 

i. Pro or representation; menampilkan ciri-ciri yang gamblang 

sehingga dapat memperjelas arti dan fungsi. 

j. Pro-metaphor, hasil pengisian bentuk-bentuk tertentu yang 

diterapkan pada desain bangunan sehingga orang lebih 

menangkap arti dan fungsi bangunan. 
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k. Pro-historical reference; menampilkan nilai-nilai histori pada 

setiap rancangan yang menegaskan ciri-ciri bangunan. 

I. Pro-Humor; mengandung nilai humoris, sehingga pengamat 

diajak untuk lebih menikmatinya. 

m. Pro-simbolic; menyiratkan simbol-simbol yang mempermudah 

arti dan yang dikehendaki perancang. 

3. Design Ideas (Ide-Ide Desain) 

Ide-ide desain adalah suatu gagasan perancangan. 

Pengertian ide-ide desain dalam Arsitektur Post Modern yaitu 

suatu gagasan perancangan yang mendasari Arsitektur Post 

Modern. 

a. Contextual Urbanism and Rehabilitation; kebutuhan akan 

suatu fasilitas yang berkaitan dengan suatu lingkungan urban. 

b. Functional ~.Aixing; gabungan beberapa fungsi yang menjadi 

tuntutan dalam perancangan. 

c. Mannerist and Baroque; kecenderungan untuk menonjolkan 

dirL 

d. All Phetorical Means; bentuk rancangan yang berarti. 

e. Skew Space and Extensions; pengembangan rancangan yang 

asimetris-dinamis. 

f. Street Building 
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g. Ambiquity; menampilkan ciri-ciri yang mendua atau berbeda 

tetapi masih unity dalam fungsL 

h. Trends to Asymetrica/ Symetry; menampilkan bentuk-bentuk 

yang berkesan keasimetrisan yang seimbang. 

i. Collage/Collision; gabungan atau paduan elemen-elemen 

yang berlainan. 

Pokok-pokok pikiran yang dipakai arsitek post-modern 

yang tampak dari ciri-ciri di atas yang berbeda dengan modern. 

Tiga perbedaan penting dengan yang modern itu adalah: 

a. Semboyan form follows function 

Arsitektur modern tidak semboyan form follows 

function melainkan mendefinisikan arsitektuf sebagai sebuah 

rasa sehingga arsitektur tidak mewadahi melainkan 

mengkomunikasikan. 

- Purna modern; yang dikomunikasikan adalah identitas 

regional, identitas kultural , dan identitas historikal. Hal-hal 

yang ada di masa silam itu dikomunikasikan, sehingga 

orang bisa mengetahui bahwa arsitektur itu hadir sebagai 

bagian dari bagian dari perjalanan manusia. 

Arsitektur purna modern memiliki kepedulian yang besar 

pada masa lalu. 
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- Neo modern; mengkomunikasikan kemampuan teknologi 

dan bahan untuk berperan sebagai elemen artistic dan 

estetik yang dominan. 

Arsitektur neo modern memiliki kepedulian yang besar pada 

masa kini. 

- Dekontruksi; yang dikomunikasikan adalah: 

yang dimiliki oleh arsitektur. 

Kemampuan maksimal untuk berarsitektur dari elemen-

elemen vana , .... essensial maupun substansial. 

Arsitektur dekontruksi tidak mengikatkan diri pada salah 

satu dimensi. 

b. Fungsi 

Yang dimaksud bukanlah 'aktifitas' ataupun 'apa yang 

dilakukan atau dikerjakan manusia terhadap arsitektur' seperti 

dalam arsitektur modern. Dalam arsitektur post modern yang 

dimaksud fungsi adalah kemampuan dan peran arsitektur 

untuk mempengaruhi dan me-Iayani manusia (sebagai mahluk 

yang berpikir, bekerja, memiliki perasaan dan emosi, mimpi 

dan ambisi, nostalgia dan memori). Manusia bukan sebagai 

mahluk biologis tetapi sebagai pribadi. Berdasarkan pokok 

pikiran ini maka: 
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Arsitektur purna modern yang di tonjolkan dalam 

fungsinya adalah fungsi-fungsi metaforit (simbolik) dan 

historical. 

Arsitektur neo modern yang ditonjolkan adalah fungsi-

fungsi mimpi yang utopi (masa depan yang sedemikian 

indahnya sehingga tidak terbayangkan). Arsitektur dekontruksi 

menunjukkan pada kejujuran yang sejujur-jujurnya. 

c. Bentuk dan ruang 

Dalam arsitektur post modern bentuk dan ruang 

adalah komoonen dasar vane tidak harus berhubunoan satu 
J 01 '" ..., 

menyebabkan yang lain (hubungan sebab-akibat) keduanya 

menjadi dua komponen yang mandiri, berdiri sendiri-sendiri, 

merdeka, sehingga bisa dihubungkan ataupun tidak. Sentuk 

memang berbeda secara substansial , mendasar dari ruang. 

Ciri pokok dari bentuk adalah 'ada dan nyata atau terlihat atau 

teraba', sedangkan ruang memiliki ciri khas 'ada dan tak 

terlihat atau tidak nyata'. Kedua ciri ini kemudian menjadi 

tugas arsitek untuk mewujudkannya. 
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V.2.2. Studi Preseden 

Maya Ubud Bali 

Hotel Resort yang berada di pulau Bali ini mencoba 

menyuguhkan kepada pengunjung resort suasana pedesaan Bali, 

hal ini terlihat dengan konsep bangunan ini yang mengadopsi 

desain dasar dari dua desa yang ada di Pulau Bali, yaitu Oesa 

Pejeng, dan Oesa Besasih. 

Gbr. V.68 Eksterior MUS. 

Sumber: dokumen pribadi 

Penggunaan unsur tradisional pad a bangunan ini sangat 

kental. Bentuk atau unsur arsitektur masa kini melekat dan menyatu 

dengan bentuk arsitektur masa lampau. Hal ini terlihat dengan 

pemakaian material hebel dan batu pecah pada dinding bangunan, 

dinding hebel dan batu tempel yang di-ekspose ini justru semakin 

memperlihatkan unsur tradisionalnya. Oengan bentuk atap limasan 

dan penutup atap dari kayu sirap semakin membaurkan unsur 

modem (pemakaian dinding hebei), dan memberi kesan atau 

suasana tradisional. 
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Gbr. V.S9 Pengolahan Lansekap MUB. 

Sumber: dokumen pribadi 

Selain itu bentuk penyatuan antara arsitektur masa kini dan 

masa lampau terlihat pada ruang tidur modern putih dengan 

memakai ubin PC berwarna hijau daun dan batu andesit yang 

dipoles, sedangkan perabotnya terbuat dari material kayu yang 

bery.!arna dasar seperti kuning dan po/eng Bali. 

Pada interior komplek bangunan Hotel Maya Ubud 

menyuguhkan kepada pengunjung suasana tradisional dan 

pedesaan Bali, hal ini terlihat dari pemakaian material kayu baik 

pada rangka atap, tetapi juga pada perabot dan pelapis kolom 

bangunan. Keanekaragaman bentuk bangunan yang mengikuti 

trend masa kini oleh arsiteknya dapat dibiaskan secara sempurna 

dengan memakai material-material yang kontekstual dengan 

lingkungan sekitarnya. 

Kesinambungan antara bentuk arsitektur masa kini dan 

arsitektur masa lampau memberi karakteristik yang kuat pada 
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kawasan bangunan Hotel Maya Ubud sebagai bangunan yang 

bernuansa rustic (pedesaan). 

Gbr. V.70 Interior MUB. 

Sumber~ dokumen pribadi 

Komplek bangunan Hotel Maya Ubud ini memanfaatkan 

pota topografi yang berkontur sebagai perletakan massa-massa 

bangunannya. Dengan mempertahankan bentuk topografi semakin 

memperlihatkan bahwa komplek angunan Rotel- Maya tlouc:Hn' 

dapat beradaptasi dan seiaras dengan iingkungan sekitar ianpa 

harus semakin merusak keadaan alam yang sudah ada. 

Pemanfaatan topografi sebagai potensi terlihat pads 

bag ian kolam renang Hotel Maya Ubud, sehingga pada kolam 

renang dapat terlihat view yang sangat bagus begitu pula, dari 

bangunan atas koJam dapat melihat secara keseluruhan view yang 

bernuansa alami. 
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V.2.3, Implementasi Desain 

a. Kamar 

- Keruangan; bentuk arsitektur jawa pada kamar diterapkan 

secara keseluruhan baik dart segi keruangan maupun 

bentuklpenampilan contohnya pada kamar. 

Sentuk-material; mengambil bentuk tradisional Jawa juga 

diterapkan pada bangunan ini terlihat dengan: 

• Sentuk hotel yang merupakan wujud dari rumah jawa, 

dengan bentuk yang identik pada atapnya, yaitu atap tajug, 

dengan pembentuk atap saka (saka guru). Selain itu bentuk 

geometri pada bangunan Jawa juga diterapkan pada 

bangunan kamar ini. 

• Material untuk bangunan ini terbuat dari material keras 

yang bersifat ekologis dan didapat dari atau dengan 

memanfaatkan daerah setempat, antara lain, kayu, bambu, 

dan batu bata sebagai penutup dinding. Selain itu juga 

pada atap dan lantai yang merupakan hasil produksi 

setempat, yaitu genteng tanah liat dan ubin muka basah . 
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b. Front Office 

- Keruangan; sama halnya dengan kamar konsep rumah jaws 

juga digunakan pada bangunan front office, yaitu pembagian 

ruang yang tersusun atas: 

• Teras, yang terletak pada bagian depan bangunan dan 

berfungsi sebagai ruang transisi dan main entrance ke 

bangunan.. 

• Lobby dan Hall, yang berada pada bag ian tengah 

bangunan-senthong tengah yang berfungsi untuk 

menampung backpacker yang sedang melakukan reservasi 

maupun registrasi. 

• Ruang pangelola dan karyawan, yang merupakan bag ian 

pada senthong terletak pada sayap bangunan dengan 

- - tingkaLprhlasLyangJ inggL _______ _ 

• Cafetaria, pelayanan umum yang berada pada bagian 

sayap bangunan ini secara keruangan membentuk ruang 

tersendiri yang termasuk kedalam senthong. 

- Sentuk-material 

; Sentuk bangunan Fiont office mengadopsi daii bangunan 

tradisional jawa, terlihat dari bentuk massa, keruangan, dan 

atap bangunan . 

. ', 
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• Material pada bangunan ini agak berbeda dengan 

bangunan kamar, hal ini dikarenakan pada bangunan ini 

mempunyai bentang bangunan dan struktur yang lebar, 

oleh karena itu membutuhkan struktur yang mampu untuk 

bentang lebar, antara lain adalah beton. 8eberapa bag ian 

bangunan masih menggunakan material konvensional. 

Antara lain penutup lantai, penutup dinding dan penutup 

atap. 
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