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BAB VII 

Konsep Perancangan 

 

7.1 Konsep Ruang dan Tata Ruang 

 Konsep ruang dan penataan ruang pada bangunan rumah retret ini 

menggunakan konsep terpusat dan menggunakan bahan alami untuk 

merespon ketenangan dan arsitektur lokalitas yang ada di kawasan 

Wonosobo. Dengan penambahan bukaan kaca untuk memasukkan panas 

matahari karena pada kawasan Wonosobo tergolong bersuhu sejuk ke 

dingin. Dengan penggunaan konsep ini diharapkan dapat memberikan 

kenyamanan tinggal dan pada ruang mendapatkan ketenangan yang 

dibutuhkan untuk menunjang aktivitas retret 

 

Gambar 7. 12 Gambar Pola terpusat 

Sumber: https://cv-yufakaryamandiri.blogspot.com/  

https://cv-yufakaryamandiri.blogspot.com/


57 
 

 Pada ruang tertentu juga diberikan kolam sebagai wadah untuk 

merefleksikan diri dengan melihan pantulan yang terdapat pada kolam. 

Dan bertujuan untuk memberikan ketenangan batin bagi yang ingin 

bermeditasi di sekitar kolam yang nantinya berada di dekat aula 

7.2 Konsep Bentuk 

Bentuk pada bangunan retret ini juga akan mengadopsi arsitektur 

lokalitas Wonosobo. Bentuk pada bangunan juga akan menggunakan 

konsep memusat pada aula karena semua kegiatan akan berlangsung di 

aula. Sehingga aula akan menjadi inti dari rumah retret ini. Dan bentuk 

radial juga akan memebrikan kemudahan untuk sirkulasi 

 

7.3 Konsep Pelingkup 

Pelingkup pada bangunan terdiri dari dinidng , penutup atap, penutup 

lantai serta konstruksi atap, dijabarkan sebagai berikut: 

Gambar 7. 2 Gambar: Arsitektur Lokalitas 

Wonosobo 
Sumber : dokumen pribadi 
Agustus 2017 
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7.3.1 Sistem Lantai 

- Lantai Interior pada bangunan 

Lantai pada bangunan rmah retret ini menggunakan material yang 

tidak mudah menghantarkan dingin . dikarenakan suhu pada kawasan 

Wonosobo tergolong sejuk ke dingin. Sehingga pemilihan material 

haruslah sepadan untuk mengatasi masalah tersebut. Beberapa pilihan 

untuk material lantai yang kurang baik untuk menghantarkan panas 

seperti: Parquet kayu, Vinyl, dan Karpet. 

Penggunaan parquet kayu dipilih untuk memberikan kehangatan 

pada ruangan, dikarenakan parquet kayu tidak begitu baik untuk 

menghantarkan dingin maupun panas. Pada ruang aula penambahan  

penutup lantai berupa karpet. Untuk membuat kedap pada ruangan 

dikarenakan pada ruang aula materi diberikan, sehingga meminimalisirkan 

suara dari luar untuk masuk ke dalam aula 

Dengan ketebalan lantai yang digunakan pada ruangan berkisar 

20cm untuk aula di bagian bawah ( lantai 1) dengan penambahan parquet 

5cm, sedangkan untuk pada lantai 2 tebal lantai 15 cm dengan 

penambahan parquet 5 cm. untuk ruang kamar lantai memiliki tebal 12 cm 

karena lantai pada ruang kamar tergolong jarang digunakan.  

-  Lantai Exterior bangunan 

 pada bagian ekterior atau ruang luar bangunan menggunakan 

penutup lantai berupa batu alam yang dihaluskan dan disusun seperti 
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paving blok, untuk memberikan kesan tenang pada bangunan. Yang biasa 

diterapkan pada arsitektur Jepang. Dengan penabahan kolam di beberapa 

bangunan untuk menambahkan suasana yang alami 

7.3.2 Konstruksi Dinding 

 Pada konstruksi dinding diharapkan juga menggunakan material 

yang dapat mengurangi/menghambat angin masuk ke ruangan. Dengan 

pemilihan material yang memiliki pori pori kecil. Seperti dinding batu alam 

dengan tebal dinding pada bagian selatan dan utara 20 cm sedangkan 

pada bangian timur dan barat 15 cm. Yang bertujuan untuk pada bagian 

timur dan barat sebagai dinding penahan angin dan di bagian utara dan 

selatan untuk dinding penahan tanah. 

Penggunaan dinding batu alam digunakan juga untuk merespon 

bangunan tradisional wonosobo dengan fiishing dibeberapa bangunan 

menggunakan acian dan di cat abu – abu. Penerapan ini untuk 

memberikan kenyamanan. Di beberapa ruang tetap menggunakan 

struktur dinding partisi kaca untuk memberikan efek luas dan dapat 

melihat view ke luar ruangan. Itu bertujuan untuk memberikan ketenangan 

batin bagi peserta retret. 

7.3.3 Konstruksi Atap 

 Pada bagian atap untuk penutup atap diharapkan menggunakan 

materian yang dapat menjaga ataupun mempertahankan panas dalam 

ruangan sedikit lebih lama. Beberapa material yang dapat digunakan 
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untuk memasukkan panas ke dalam ruang dengan baik antara lain; 

penggunaan atap seng dengan di cat hitam seperti bangunan tradisional 

Wonosobo, yang bertujuan untuk memasukkan panas dan menjaga panas 

agar ruangan terasa hangat. Dapat juga menggunakan atap galvalume 

dimana atap galvalume ini termasuk atap yang dapat menyerap panas 

dengan baik. 

 Pada atap juga dapat menggunakan penutup atap yang bening 

atau transparan. Karena dapat memasukkan panas matahari langsung ke 

dalam bangunan. 

 Bentuk atap pada bangunan rumah retret ini akan menggunakan 

bentuk atap pelana di bagian rumah dan ruang pengelola dengan sudut 

35º dan pada bangunan aula akan menggunakan bentuk atap yang 

berundak ke atas seperti jogjlo untuk menumbuhkan nilai religiusitas pada 

bangunan. Karena fungsi dari bangunan itu sendiri 

7.5 Konsep Struktur 

 “Teori Schodeck (1991) bahwa struktur adalah merupakan sarana 

untuk menyalurkan beban dan akibat penggunaan atau kehadiran 

bangunan dalam tanah.” Beberapa struktur yang terdapat dalam 

bangunan antara lain: 

7.5.1 Struktur Bawah 

Struktur bawah merupakan penopang yang terdapat dalam 

bangunan. Beberapa jenis struktur bawah dibagi menjadi 2 buah yaitu; 
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struktur pondasi dangkal dan pondasi dalam. Pondasi dangakal terdiri dari 

pondasi lajur, cakar ayam, pondasi setempat, dan lainnya. Sedagkan 

pondasi dalam seperti pondasi sumuran, maupun tiang pancang. Faktor 

penentu pondasi antara lain adalah faktor keadaan tanah keras pada 

tapak.  

Pada kondisi tapak terpilih kondisi tanah keras berada tidak jauh 

dari permukaan karena tanah pada tapak termasuk jenis tanah andosol 

dan tanah regosol yang memiliki unsur hara tinggi dan sedikit berpasir 

dengan campuran kerikirl kerikil kecil. 

Sehingga pondasi yang cocok pada tanah ini merupakan jenis 

pondasi dangkal, seperti pondasi lajur maupun setempat. Tanpa perlu 

penggalian yang dalam untuk membuat pondasi 

Tabel 7. 10 Kelebihan dan Kekurangan Pondasi Lajur 

 

 

 

Pondasi batu belah atau batu kali umumnya digunakan dalam 
pembuatan atau perancangan rumah 1 sampai dengan 2 lantai. 

Gambar 7. 13 Gambar Pondasi Lajur Batu Belah 

Sumber: thehomesteadingboards.com 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZnZLu8drdAhUMpI8KHcXtA3cQjB16BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fthehomesteadingboards.com%2Fdiy-stone-foundation%2F&psig=AOvVaw32ALXbyiNPVbbJVflzneIX&ust=1538125678019814
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Pondasi yang memiliki kedalaman dangkal ini berukuran tinnggi 60 
hingga 80 cm dengan lebar bagian atas 25 sampai 30 cm, sedangkan 
pada bagian bawahnya berkisar 80 hingga 100 cm. 

Kelebihan : 
 Mudah dalam pembuatannya 

dan cepat 
 Biaya yang relative murah 
 Tidak perlu menggali tanah 

yang dalam biasanya 80 – 
100 cm 

Kekurangan : 
 Kekuatan untuk menopang 

bangunan tingakat kurang 
 Galian tanah cukup banyak 
 

 

Tabel 7. 2 Kelebihan dan Kekurangan Pondasi Footplat 

 

 

 
 

  

Pondasi Footplat atau pondasi setempat adalah pondasi dangkal yang 
digunakan untuk rumah dengan sigma tanah yang jelek ( tanah keras 
tergolong agak dalam) dengan kedalaman berkisar 1 – 2 m tanah 
keras. Pondasi ini biasanya digunakan pada rumah dengan lantai 2 – 3 
lantai. 

Kelebihan : 
 Biaya untuk membuat 

pondasi murah 
 Sedikit galian tanah, karena 

galian hanya untuk struktur 
utama bangunan 

 Kuat untuk bangunan 2 – 3 
lantai 

 

Kekurangan : 
 Perlu menentukan ketinggian 

pondasi, untuk mendapatkan 
kesamaan tinggi 

 Perlunya perhitungan untuk 
menentukan lebar dan tinggi 
pondasi agar kuat 

 Perlunya biaya tambahan 
untuk pembuatan begesting. 

 

Gambar 7. 14 Gambar Pondasi Footplat 

Sumber: www.dekoruma.com 
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7.5.2 Struktur Tengah 

 Struktur tengah merupaka stuktur penutup atau pelingkup sebuah 

bangunan, beberapa material yang dapat dipakai untuk penutup 

bangunan antara lain; dinding bata, dinding batako, dinding  batu alam, 

dinding bata ringan (Hebel), dinding partisi, dll. Adapun struktur yang 

dapat digunakan pada bangunan rumah retret ini dilihat dari kebutuhan 

untuk merespon alam Wonosobo dengan pemakaian struktur Masif 

ataupun Sejajar dengan tebal dinding 15 – 30 cm. Dengan pertimbangan 

untuk mengurangi bukaan pada bangunan dan merespon lahan berkontur. 

Penggunaan sistem dinding penerus dari pondasi hingga gunungan atap 

yang biasan digunakan pada arsitektur tradisional Wonosobo. 

Tabel 7. 11 Kelebihan dan kekurangan Struktur masif 

 

Struktur massif banyak digunakan pada bangunan – bangunan 
peninggalan belanda. Karena pada zaman dahulu belum ditemukannya 
sistem rangka. Sehingga ketebalandindingnya bisa mencapai 30 – 50 
cm tergantung ketinggian bangunan yang ada. Biasanya struktur 

Gambar 7. 15 Gambar Struktur massif 

Sumber: Krier, Rob. 1988. 

Architectural Composite. 
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massif yang digunakan pada bangunan sekarang memiliki ketebalan 
dinding dari 20 – 30 hingga 50 cm meter. 

Kelebihan: 

 Kokoh dan dapat dijadikan 
struktur penahan tanah 

 Dapat mempertahankan panas 
ruang 

 Cocok pada daerah lerengan 

Kekurangan: 

 Bukaan pada struktur ini 20 – 
40 % saja dari luas dinding 

 Tergolong struktur yang 
mahal karena tebal 

 

 Fungsi struktur tengah juga untuk meneruskan beban yang 

terdapat dalam bangunan seperti beban mati dan beban hidup, serta 

untuk menahan beban iklim seperti hujan dan angin serta gempa. 

7.5.3 Struktur atas 

 Struktur atas terdiri dari penutup atap dan struktur rangka atap yang 

memberikan perlindungan dari atas. Pada wilayan Wonosobo iklim dan 

suhunya tergolong sejuk ke dingin sehingga pada ruangan harusla 

mendapakan cahaya dan panas yang dapat masuk. Pengaruh tertinggi 

untuk mendapatkan panas berasal dari atap sehingga material atap 

haruslah material yang dapat menyerap panas dengan baik. Beberapa 

material yang dapat digunakan untuk menyerap panas antara lain, atap 

seng karena terbuat dari seng seingga jika terpapar matahari atap seng 

dapat menyerap panas dan memasukkannya ke dalam ruang, atap 

galvalume, tidak berbeda jauh dengan atap seng atap galvalume adalah 

atap yang dibuat dari bahan aluminium sehingga jika terpapar panas 

bagian bawah yang ditutupi atap ini dapat terasa panas. Yang terakhir 
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adalah atap bening yan gdapat memasukkan langsung ke dalam 

bangunan sehingga panas dapat langsung di rasakan dalam bangunan. 

7.6 Konsep Sistem Utilitas 

7.6.1 Sistem Penghawaan 

Sistem penghawaan pada bangunan terdiri dari 2 sistem 

penghawaan, yang pertama adalah penghawaan alami dan selanjutnya 

penghawaan buatan. Pada penerapannya di kawasan Wonosobo sudah 

memiliki suhu udara yang relative sejuk menuju ke suhu dingin. Maka dari 

itu penghawaan buatan berupa AC tidak diperlukan. Melainkan 

optimalisasi dari penghawaan alami menggunakan bukaan atau rooster 

lebih effisien untuk menunjang projek ini. 

 

7.6.2 Sistem Kebakaran 

Sistem pemadam kebakaran digunakan untuk mengurangi resiko 

kebakaran, dan dengan menggunakan sistem pemadam kebakaran 

diharapkan jika terjadi kebakaran langsung aktif agar tidak terjadi korban. 

Beberapa sistem kebakaran yang ada pada bangunan: 

o Smoke detector 

Guna alat adalah memberikan peringatan mengenai adanya tanda 

kebakaran seperti asap yang terdeteksi di ruang tertentu. Jika ada asap 

yang terdeteksi alarm kebakaran akan langsung berbunyi untuk 

memberitahukan adanya tanda bahaya 
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o Sprinkle 

Sprinkle akan otomatis bekerja jika mendeteksi adanya api, seperti 

halnya smoke detector. Sprinkle akan menyemprotkan air dengan 

berputar untuk memadamkan api 

  

Gambar 7. 17sprinkle 

Sumber: https://pkppksupadio.wordpress.com/ 

 

Gambar 7. 16 smoke 

detector 

Sumber: 
https://www.lifesafetycom.c
om/ 
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o Fire estinguisher (APAR) 

Adalah alat pemadam kebakaran yang digunakan secara manual 

yang berbentuk tabung, biasanya  diletakkan pada bagian bangunan yang 

mudah dijangkau dan terlihat. Digunakan untuk kebakaran yang tergolong 

kecil. 

 

Gambar 7. 18 APAR 

             Sumber : http://rizwanhamdi.com/ 

 

7.6.3 Sistem Keamanan 

 Sistem keamanan yang digunakan untuk menjaga rumah retret 

adalah penggunaan CCTV yang dipasang di beberapa tempat, karena 

tidak semua tempat dapat dijaga oleh pengawas atau petugas keamanan 

7.6.4 Sistem Transportasi pada bangunan 

Pada bangunan rumah retret ini memiliki sistem transportasi vertical 

berupa tangga dan ram, karena pada bangunan rumah retret ini banguan 

low building yang terdiri dari 2 lantai. Sehingga memerlukan tangga dan 

ramp untuk difabel. 
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 Tangga 

Penggunaan tangga sebagai transportasi vertical merupakan pilihan 

yang tepat, ketinggian tangga disesuaikan dengan kenyamanan pengguna 

dengan aantrede = 30 cm, optrede = 17 – 18 cm. Dan menggunakan 

bahan yang tidak licin sehingga aman untuk digunakan.  

 

Gambar 7. 19 tangga transportasi vertical 

Sumber: http://www.rumahminimalis.click/ 

 

 Ramp 

Penggunaan ramp bertujuan untuk orang dengan kebutuhan khusus 

(difabel), adapun ketentuan untuk ketinggian ramp adalah 1:12 ( tinggi 1 m 

memiliki panjang 12 m untuk kemiringannya. Serta menggunakan bahan 

penutup lantai yang kesat agar tidak mudah tergelincir. 
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Gambar 7. 20 Ramp 

Sumber: dokumen pribadi 

7.6.5 Sistem Kelistrikan 

Sistem pendistribusian listrik ke seluruh rumah retret menggunakan 

sumber dari PLN dan beberapa pembangkit listrik tenaga angin, serta 

adanya genset untuk saat genting. 

 

 

 

 

 

 

Diagram 7. 1 Bagan suplai sumber listrik 

                    Sumber : analisis pribadi 

 

 

 

7.6.6 Sistem Air Bersih 

Sumber air bersih yang digunakan pada rumah retret dan wisata 

rohahi ini berasal dari sumber mata air gunung, yang dikelola bersama 

warga agar menjadi sumber utama. Dan  menggunakan sistem down feed 

dengan memompa air dari bak penampungan menuju ke tangka / tandon 

yang berada di atap, lalu didistribusikan ke seluruh area rumah retret. 

PLN Trafo MCB 

Genset Automatic Transfer 

Switch Ruang 

Turbin 

angin 

Baterai 

Meteran 

Listrik 
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Gambar 7. 21 jaringan air bersih 

Sumber: https://tropicalarchitectblog.wordpress.com/ 

 

Keuntungan dari pemakaian sistem down feed adalah: 

o Dalam perawatan penggunaan sistem down feed sangat mudah dan 

sederhana 

o Menghemat listrik pompa, karena tidak selalu bekerja. 

o Ketersediaan airbersih yang selalu ada 

7.6.7 Sistem Air Kotor 

Air kotor terdiri dari 2 pengolahan yaitu grey water (limbah cair) dan 

black water (limbah padat). Untuk limbah padat langsung menuju ke 

septictank, sedangkan untuk limbah cair masih dapat diolah dan  

digunakan untuk menyiram tanaman. Limbah cair ini biasanya berasal dari 

Flushing Toilet ataupun pemakaian wastafel dan cuci piring. Sehingga 

airnya masih dapat diolah terlebih dahulu dan dapat dijadikan sumber air 

untuk penyiraman 

7.7 Konsep Teknologi 
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a. Penggunaan Sistem Rainwater Harvesting 

Sistem Rainwater Harvesting adalah pengolahan air hujan menjadi 

air layak pakai, atau dapat digunakan untuk menyirami tanaman. 

Sistemnya berupa, menampuang air hujan yang melewati talang menuju 

tong untuk disimpan lalu diolah menjadi air layak pakai dengan 

menggunakan alat. Dan dilakukan penyaringan agar tidak ada kotoran 

ataupun sampah yang ikut masuk ke tong air penyimpanan. 

 Sistem Rainwater Harvesting juga meminimalisirkan pemakaian air 

berlebih, dan dapat menghemat air. Ini bertujuan untuk memperbaiki 

kualitas lingkungan dalam memanfaatkan air hujan. 

 

Gambar 7. 22 Rainwater Harvesting 

    Sumber: http://www.kelvinindia.in/ 

 

  


