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BAB VII 

KONSEP PERENCANAAN 

 Konsep Ruang Dan Tata Ruang 

1. Tata ruang tapak 

Fungsi ruang dan bentuk yang berbeda beda pada ekowisata kopi ini 

dibagi menjadi beberapa zona mengikuti fungsi utama bangunan dimana 

diorganisasikan dan ditata melalui pertimbangan yang berkaitan dengan 

tapak dan persyaratan fungsi. Seperti pengolahan buah kopi setelah 

dipanen akan diletakan pada zona yang relatif datar dan bukan suatu yang 

dapat dijadikan landmark untuk diletakan pada tempat terdepan, karena 

hanya beropraasi selama musim panen dan tuntutan ruang yang harus 

berada di posisi yang datar agar lebih mudah distribusi pada tiap tahap 

pengolahan.  

Penataan ruang pada komplek menggunakan organisasi ruang 

klaster. Organisasi ruang klaster menurut merupakan kelompok ruang 

bedasarkan kedekatan fisik untuk menghubungkan antar ruang. komposisi 

ruang dalam organisasi ruang klaster dapat mencangkup ruang-ruang yang 

tidak sama dalam ukuran, bentuk dan fungsi, namun  tetap terhubung oleh 

kedekatan atau memalaui konsep pengatur visual seperti sumbu atau 

simetris. Karena pola tidak berasal dari konsep geometris, organisasi ruang 

menjadi lebih  flesibel dan dapat menerima perkembangan tanpa 

mempengaruhi karakter ruangnya, Ching(2007). 

Bila dikaitkan dengan kondisi tapak, pengaturan secara klaster mejadi 

relevan karena berbagai fungsi bangunan dapat dikelompokan sesuai 
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kebutuhanya dimana lokasi penematanya menyesuaikan dengan kondisi 

tapak yang berupa lerengan. 

2. Pengolahan Biji Kopi 

Alur pemrosesan pengolahan kopi yang menuntut tidak boleh terdapat 

pengulangan proses menjadikan pertimbangan utama pemilihan organisasi 

ruang ini. Penataan demikian akan mendukung karena hanya fungsi ruang 

sesuai urutan pemrosesan saja yang berhubungan. Alur sirkulasi juga harus 

mendukung keruntutan pemrosesan selain informatif untuk wisatawan 

karena ada keruntutan proses produksi tetap terjaga. Ruang sirkulasi dari 

pengunjung pada tempat pengolahan kopi dibatasi untuk keselamatan dan 

keleluasaan pekerja. 

Alur sirkulasi yang sesai adalah linear, karena menerus. Sehingga 

keruntutan pemrosesan akan terjaga. Selain itu penataan ruang juga dibuat 

linear agar lebih mudah pengorganisasian ruang dan lebih mudah 

menyesuaikan dengan kondisi tapak yang berkontur. 

3. Museum 

Secara garis besar pantaan ruang pada muesum dipisahkan 

berdasarkan objek yang dipamerkan. Objek yang berakiatan dengan 

sejarah perlu alur sirkulasi yang menerus sehingga penyampaian informasi 

akan lebih optimal. Ruang ruang lain lebih flesibel dalam sirkulasinya 

namuan tetap menjaga keleluasaan. 

Tata ruang museum menggunakan penataan ruang klaster, dimana 

objek ruang- ruang dapat dikelompokan bedasarkan objek dipamerkan. Hal 

tersebut akan berhubungan dengan kondisi lahan yang berkontur. Untuk 
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sirkulasi fleksibel namun sirkulasi harus linear pada ruang pamer yang 

berisikan sejarah, agar penyampaian informasi melalui objek yang 

dipamerkan dapat optimal dan runtut. 

4. Restoran 

Organisasi ruang pada restoran dikelompokan bedasarkan jenis ruang 

atau tipe ruang yang sesuai dimana hal tersebut salah satu cara untuk 

menghadirkan kedekatan ruang dengan lingkungan, karena ruang makan 

sebisa mungkin berhubungan dengan ruang luar. Organisasi ruang yang 

mendukung konsep tersebut adalah  organisasi ruang Klaster dimana nanti 

tiap ruang akan ditempatkan pada zona-zona terrtentu. Selain itu hal 

tersebut lebih fleksibel dengan kondisi tapak yang berkontur. 

 Konsep Keruangan 

1. Pengolahan Kopi 

Penghawaan pada bangunan pengolahan biji kopi ini menjadi aspek 

yang perlu diperhatikan karena akan terjadi banyak bau-bauan yang 

dihasilkan dari proses pengolahan kopi, maka penghawaan harus lancar. 

Pemanfaatan penghawaan alami dapat dioptimalkan dengan bukaan yang 

lebar namun tidak membawa debu atau partikel yang sifatnya mengganggu 

proses pengolahan biji kopi. 

Kejelasan pandangan sangat dibutuhkan dalam tiap proses pengolahan, 

karena proses pengolahan dilakukan pada siang hari dan berada di musim 

panas pemanfaatan pencahayaan alami dapat dioptimalkan dengan 

bukaan yang lebar dan penggunaan warna dinding pelingkup bangunan 
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yang dengan warna yang memantulkan cahaya sehingga ruangan akan 

lebih terang. 

2. Museum 

Pada ruang alat-alat pengolahan terdapat bunyi bunyian pada ruang 

yang seolah ada aktivitas pengolahan sehingga suasana ruang akan lebih 

hidup. Kenyamanan visual dalam membaca atau melihat keterangan perlu 

diperhatikan, dimana dapat ditambah pencahayaan yang khusus 

menerangi objek. Selain untuk kenyamanan visual dalam melihat maupun 

membaca pencahayaan buatan juga dapat digunakan untuk menambah 

estetika atau membentuk kesan yang lebih. 

Alur sirkulasi pada ruang display sejarah menuntut untuk ada 

keruntutan. Sehingga alur cerita dari sejarah datangnya kopi indonesia 

dapat tersampaikan dengan baik.alur sirkulasi yang cocok pada ruang 

tersebut adalah linear dimana alur linear menggiring kita menuju ke titik 

yang ditentukan. 

3. Restoran 

Konsep keruangan restoran mengangkat dari budaya minum kopi 

masyarakat lokal. Budaya tersebut berupa minum kopi di dekat tungku yang 

berada di dapur ketika pagi hari. Minum kopi di depan tungku merupakan 

cara menyiasati suhu yang relatif dingin dapat mencapai 15oC. Sembari 

meminum kopi ada komunikasi yang terjalin yang menimbulkan suasana 

kekeluargaan dan kehangatan. Secara sifat, ruang tersebut bergeser dari 

ruang service menjadi ruang privat karena komunikasi yang terjalin bisa 
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mencangkup hal hal yang privat. Oleh karena itu konsep kekeluargaan dan 

kehangatan dalam kesederhanaan yang akan diterapkan pada material, 

layout serta bukaan pada ruang makan. 

Layout penataan perabot yang berdekatan namun tetap 

memperhatikan keleluasaan. Tiap meja berhubungan dengan jendela atau 

bukaan ke luar ruangan dan tidak menggunakan plafon. Tiap meja terdapat 

sekat yang berupa barier dimana tiap meja akan lebih privat. Material yang 

digunakan diprioritaskan material alam seperti kursi meja dan pelingkup 

termasuk lantai dan barier. Warna yang digunkan warna coklat dan warna 

hitam serta warna asli dari material.  

 Konsep Material 

Pemakaian bahan bangunan mengutamakan bahan banggunan alami 

yang ada disekitar tapak. Sehingga  menggunakan bahan bangunan yang 

berada di sekitar tapak, yang pada umumnya sering digunakan oleh 

masyarakat akan menghadirkan kedektan. Hal tersebut sebagai sistem 

budaya guna menemukan makna yang akan dirasakan oleh pengguna. 

Material batu, bambu dan batu bata merupakan material yang banyak 

ditemukan di sekitar tapak, sehingga masyarakat dapat merawat dan 

memperbaikinya tanpa harus mendatangkan atau mencari ahli dari luar 

daerah. 

Bambu disekitar tapak sangat banyak ditemui, bahkan hampir setiap 

warga yang memupunayi kebun selalu menanam pohon bambu. 

Sedangakan pada lahan-lahan yang cukup curam dan berada di patahan 
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warga sekitar menggunakan bambu untuk menahan pergeseran tanah, 

jenis yang digunakan untuk menahan tanah agar tidak longsor umumnya 

menggunakan pohon bambu jenis Petung. Sedangkan bambu yang 

dignakan pada lingkungan kebun jenis pring wulung atau jenis bambu 

wulung. 

    

Gambar 7.1 Bambu petung (kiri) dan Bambu Wulung Gambar 7.2  
(kanan) yang di sekitar tapak 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Bambu petung (Dendrocalamus asper)  Bambu yang amat kuat, 

dengan jarak ruas relatif pendek namun memiliki dinding yang tebal 

sehingga tidak terlalu getas. Diameter  bambu petung 80 – 130 mm, 

panjang batang 10 – 20 m. Bambu petung pada umumnya terdapat dua 

jenis, yaitu petung hijau dan petung hitam. Bambu petung banyak 

digunakan oleh masyarakat untuk konstruksi bangunan. Bambu petung 

sering digunakan untuk struktur rangka bangunan atau konstruksi atap, 
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namun jarang digunakan pada bangunan rumah. Penggunaan pada 

bangunan rumah hanya sekedar digunakan untuk reng dan usuk, dimana 

bambu tersebut dibelah menjadi bilah-bilah sesuai ukuran reng dan usuk. 

Sebelum digunakan untuk bahan bangunan pada umumnya dilakukan 

pengawetan dengan merendam di sungi atau kolam.  

Pring Apus atau Bambu apus (Gigantochloa verticillata) Bambu 

dengan jarak ruas panjang tetapi tebalnya mencapai 20 mm dan tidak getas 

serta bergaris kuning muda. Garis tengah bambu ini 40 – 100 mm, panjang 

batang 7 – 18 m. Bambu jenis wulung pada umumnya oleh masyarakat 

sekitar digunakan untuk membuat dinding rak untuk menyimpan bahan 

makanan dan beberapa kerajinan lain yang digunakan untuk menunjang 

aktivitas seperti tampah, kandang ayam, kepang (alas menjemur kopi) dan 

Rigen (alas menjemur tembakau).  

 

Gambar 7.3 Bantu untuk batur 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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Ketika membangun rumah batu merupakan hal yang sangat penting 

karna banyak digunakan untuk pembuatan struktur. Masyarakat sekitar 

dalam membangun rumah terutama untuk pembuatan pondasi kebutuhan 

batu diambil dari sungai sekitar. Selain untuk bangunan juga digunakan 

untuk penahan tanah pada patahan-patahan tanah yang tidak tinggi 

     

Gambar 7.4 Batu bata (kiri) dan Genteng tanah liat Gambar 7.5  
(kanan) yang ada di sekitar tapak 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Batu bata pada umumnya masyarakat menggunakan prosuk dari hasil 

kerajinan dusun nyamplung dusun yang berjarak radius 5km dari tapak. 

Dusun Nyamplung merupakan sentra pengrajin gerabah seperti blengker, 

kwali, kendi, genthong dan genteng. Selain pengrajin gerabah Dusun 

Nyamplung juga memproduksi batu bata dan genteng, selain itu yang 

menjadikan menarik adalah masih secara tradisional sehingga bentuk lebih 

menarik. 

Material diatas merupakan material yang dapat digunakan dalam 

bangunan ekowisata ini. Penggunaan bahan bambu dapat digunakan 

kedalam berbagai macam elemen ruang atau bangunan seperti struktur 
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atap, dinding dan latai bangunan, sedangkan batu bata dapat digunakan 

dalam pembuatan sruktur bawah, struktur penahan tanah maupun dinding 

dan lantai. Penggunaan batu bata dapat digunakan dalam dinding atau 

lantai, genteng untuk penutup atap atau sebagai ornamen dan untuk 

kerajinan gerabah dapat digunakan untuk ornamen bangunan. 

 Konsep Bentuk 

Konsep bentuk bangunan secara garis besar merupakan hasil dari 

organisasi ruang pemilihan struktur yang berkaitan dengan tapak. Bentuk 

akan berbeda-beda dari tiap fungsi bangunan yang ada namun akan tetap 

ada keselarasan pada tiap bentuk. Keselarsan tersebut tidak selalu 

digambarkan dengan bentuk yang modular namun lebih ke konsistensi 

untuk menciptakan harmoni yang dihasilkan dari bentuk dasar. 

Bambu memiliki salah sati sifat yang membuatnya unggul yaitu 

flesibilitasnya maka bangunan akan menonjolkan fleksibilitas bambu. setiap 

bangunan akan menampilkan citra dari fungsi yang dinaunginya. Bentuk 

museum akan lebih atraktif dan monumental dibanding dengan bentuk dari 

pengolahan kopi yang lebih mengutamakan fungsi, sehingga bentuknya 

akan jauh lebih sederhana. Secara garis besar bentuk museum dapat 

dinikmati dari berbagai sisi tanpa harus melihat bentuk secara keseluruhan. 

Bentuk restoran lebih menonjolkan kenyamanan yang akan didapat oleh 

pengunjung bila ada didalamnya. Bentuk pondok atau gazebo yang ada 

tersebar di tapak akan jauh lebih menarik dan atraktif karena melihat fungsi 
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selain untuk istirahat dapat juga digunakan untuk photo booth. Bentuk dari 

gazebo akan bervariaasi bukan hanya satu bentuk. 

Bentuk bentuk fasilitas penunjang lain menyesuaikan fungsi yang 

dinaungi. Ruang serba guna akan lebih mementingkan struktur bangunan 

yang digunakan karena kebutuhan akan bentang yang lebar dan material 

struktur yang digunkan. Bentuk dari toko souvenir menjadi bentuk yang 

menarik bila dilihat fungsinya, bentuk yang manarik bukan hanya untuk 

dinikmati namun bentuk yang mengajak orang yang melihat utnuk masuk 

kedalamnya. Bentuk bangunan lain seperti kantor pengelola, mushola dan 

bangunan penunjang serta service lain dibuat lebih sederhana agar tidak 

mengganggu fokus ke bangunan utama. 

 Konsep Pelingkup 

Museum bentuk atraktif dengan orietasi kedalam, dinding pelingkup 

bangunan menyesuaikan dengan area museum. Tinggkat keamanan tinggi 

terutama pada ruang penyimpanan, maka pelingkup dan sirkulasi lebih 

tertutup dan mudah dikontrol. Level lantai lebih dinamis karena lebih 

menonjolkan kesan keindahan. Pelingkup bangunan pada restoran 

berfarisai terbuka dan tertutup, bagian tertutup pada ruangan yang 

membutuhkan keamaman dari luar seperti ruang penyimpanan dan bar 

pada cofee Corner, diluar itu desan pelingkup lebih terbuka dan lebih 

menyatu dengan alam terutama pada bagian outdor.  

Toko souvenir dengan pelingkup terbuka mudah dilihat dari luar serta 

dengan bentuk bangunan yang manrik. Sedangkan bangunan gedung 
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serba guna lebih tertutup namun penghawaan lancar dan desain menarik 

dengan penggunaan ornamen yang dihasilkan dari material alam, selain itu 

material yang digunakan lebih mudah dibersihkan. Pondok-pondok wisata 

menyatu dengan alam dengan desain yang atraktif dengan orientasi keluar. 

Pondok ditempatkan pada lokasi yang bida mendapatan view. Kantor 

pengelola lebih tertutup namun dengan desain yang lebih sederhana. 

Dinding  

anyaman bambu model sasak 

 
Gambar 7.7 Gamabr Anyman 

Sumber  
Penggunaan model ini sering digunakan untuk dinding pada pawon atau 

dapur. Model pada gambar.. merupakan anyaman model sasak yang sudah 

dimodifikasi. Diharapkan dengan menggunakan dinding ini sebagai sekat akan 

menghadirkan suasana hangat layaknya ketika berada di pawon. 

Kelebihan 

 Lebih terbuka 

 Ada celah yang dapat dijadikan sirkulasi 
udara 

 Material ramah lingkungan 

 Material mudah didapat 

 masyarakat lokal dapat memproduksi 

 perawatan lebih mudah 

kekurangan 

 bahan material perlu perlakuan 
khusus 

 tidak dapat langsung terkena 
lantai 

 

Dinding masiv 
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Gambar 7.8 Gambar Batu kali belah 

Sumber 

selain sebagai dinding penopang juga dapat digunakan sebagai dinding 

pelingkup 

kelebihan 

 Material ramah lingkungan 

 Material mudah didapat 

Kekurangan  

 Perlu pondasi yang lebih kuat 

 Karena sebagai struktur menjadi 
lebih berat 

 

batu bata 

 

Gambar 7.9 Variasi Pemasangan Batu Bata 
Sumber: http://jagobangunan.com/article/read/sejuta-pesona-dinding-bata-

mana-yang-anda-suka-  

terdapat industri pengolahan batu bata di sekitar tapak sehingga bahan lebih 

mudah didapat. 

kelebihan 

 Material mudah didapat 

 Perawatan dapat dilakukan oleh 
masyarakat lokal 

 Flesible untuk bentuk bangunan 
 

kekurangan 

 Untuk memperlihatkan wujud asli 
batu bata perlu perawatan khusu 
pada matrial 

 Tidak tahan pada air yang naik ke 
permukaan 

 Mudah berlumut 

Lantai 

http://jagobangunan.com/article/read/sejuta-pesona-dinding-bata-mana-yang-anda-suka-
http://jagobangunan.com/article/read/sejuta-pesona-dinding-bata-mana-yang-anda-suka-
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batu Alam  

 

Gambar 7.10 Gambar Penerapan Batu Kosong 
sumber:http://4.bp.blogspot.com/1pzRTZ0DxBg/UItZFKPZKjI/AAAAAAAAAC0/

EkQwKvjA9gU/s1600/IMG00077-20121017-0743.jpg 

lantai dengan material batu agar mewujudkan 

kelebihan  

 Material ramah lingkungan 

 Memberikan nuansa yang dekat 
dengan alam 

 

kekurangan  

 Mudah berlumut bila jarang 
digunakan 

 Permukaan tidak rata 
 

bambu 

 

Gambar 7.11 Lantai Bambu 
https://ecs7.tokopedia.net/img/cache/300/product-

1/2015/5/12/341771/341771_e3334c9c-f86c-11e4-b172-879e49bc7260.jpg 

memanfaatkan sumber daya alam yang ada, lantai ini digunakan pada 

bangunan-bangunan yang kecil dan bukan dalam konsentrasi orang yang 

banyak. 

kelebihan 

 Material ramah lingkungan 

 Mudah didapat 

 Mudah perawatanya 

kekurangan  

 Perlu penanganan khusu dalam 
pengawetanya 

 Bukan untuk menerima beban yang 
berat 

http://4.bp.blogspot.com/1pzRTZ0DxBg/UItZFKPZKjI/AAAAAAAAAC0/EkQwKvjA9gU/s1600/IMG00077-20121017-0743.jpg
http://4.bp.blogspot.com/1pzRTZ0DxBg/UItZFKPZKjI/AAAAAAAAAC0/EkQwKvjA9gU/s1600/IMG00077-20121017-0743.jpg
https://ecs7.tokopedia.net/img/cache/300/product-1/2015/5/12/341771/341771_e3334c9c-f86c-11e4-b172-879e49bc7260.jpg
https://ecs7.tokopedia.net/img/cache/300/product-1/2015/5/12/341771/341771_e3334c9c-f86c-11e4-b172-879e49bc7260.jpg
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ubin terakota 

 

Gambar 7.12 Variasi Pemasangan Batu Bata 
sumber: https://sc01.alicdn.com/kf/UT8rt8gXulaXXagOFbXZ/Terracotta-tiles-

in-the-floor.jpg_350x350.jpg  

 

kelebihan 

 Mudah diperoleh 

 Lebih dekat dengan alam 

 Bentuk dan permukaan yang 
berbeda-beda menghasilkan nilai 
tekstur yang khas 

kekurangan 

 mudah berlumut bila jarang dilewati 

Batu alam 

 

Gambar 7.13 Ubin teraso 
http://rumahidolaku.com/wp-content/uploads/2016/04/ubin.jpg  

 

Kelebihan  

 Merspon kelembaban 

 Lantai lebih dingin 

Kekurangan 

 Mudah kotor 

 Lebih susah dibersihkan 

Penutup Atap  

https://sc01.alicdn.com/kf/UT8rt8gXulaXXagOFbXZ/Terracotta-tiles-in-the-floor.jpg_350x350.jpg
https://sc01.alicdn.com/kf/UT8rt8gXulaXXagOFbXZ/Terracotta-tiles-in-the-floor.jpg_350x350.jpg
http://rumahidolaku.com/wp-content/uploads/2016/04/ubin.jpg
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genteng tanah liat 

 

Gambar 7.14 Genteng Tanah Liat 
https://i.pinimg.com/236x/f0/fc/66/f0fc66c20c73f370de42ebaa26527cfe--clay-

tiles-roof-tiles.jpg  

 

kelebihan 

 Mudah diperoleh 

 Lebih dekat dengan alam 

 Bentuk dan permukaan yang berbeda-
beda menghasilkan nilai tekstur yang 
khas 

kekurangan 

 Bentuk kuno  

 Tidak presisi 

bambu 

 

Gambar 7.15 Genteng Bambu 
http://image.108panrueng.com/bloguploads/20170707/1499409960587113.jpg 

 

kelebihan 

 Mudah diperoleh 

 Lebih dekat dengan alam 

 Bentuk dan permukaan yang berbeda-
beda menghasilkan nilai tekstur yang 
khas 

kekurangan 

 Perlu perawatan ekstra 

https://i.pinimg.com/236x/f0/fc/66/f0fc66c20c73f370de42ebaa26527cfe--clay-tiles-roof-tiles.jpg
https://i.pinimg.com/236x/f0/fc/66/f0fc66c20c73f370de42ebaa26527cfe--clay-tiles-roof-tiles.jpg
http://image.108panrueng.com/bloguploads/20170707/1499409960587113.jpg
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plafon dari bilah bambu 

 

Gambar 7.16 Plafon Bambu 
https://i.pinimg.com/originals/15/7a/aa/157aaa452a21cb80432bbcfff41b0f39.jp

g  

memanfaatkan material lokal 

kelebihan 

 Material mudah didapat 

 Perawatan dapat dilakukan oleh 
masyarakat lokal 

 Flesible untuk bentuk bangunan 

 Mudah di bentuk 
 

kekurangan 

 Untuk memperlihatkan wujud asli 
batu bata perlu perawatan khusu 
pada matrial 

 Tidak tahan pada air yang naik 
ke permukaan 

 Mudah berlumut 

 

 Konsep Struktur 

1. Struktur Bawah 

Pondasi menyesuaikan dengan lebar bentang bangunan dan 

pertimbangan berat bangunan dari jumlah lantai dengan bentang yang tidak 

terlalu lebar. Material yang digunakan untuk bahan berfokus menggunakan 

material setempat. 

https://i.pinimg.com/originals/15/7a/aa/157aaa452a21cb80432bbcfff41b0f39.jpg
https://i.pinimg.com/originals/15/7a/aa/157aaa452a21cb80432bbcfff41b0f39.jpg
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Pondasi yang digunakan pada bangunan adalah pondasi setempat 

dan pondasi layur dengan material batu belah. Bangunan seperti museum, 

restoran dan tempat pengolahan kopi menggunakan pondasi setempat 

dengan dimensi menyesuaikan beban bangunan dan dengan pondasi lajur 

untuk penopang dinding. Bangunan sederhana seperti pondok, kantor dan 

bangunan servis lain menggunakan pondasi lajur batu belah dimana 

pondasi tersebut sudah umum digunakan oleh masyarakat sekitar. 

2. Dinding penahan tanah 

Pengolahan lahan berkontur pada kawasan menuntut untuk 

merekayasa lahan guna kenyamanan sirkulasi dan persyarakat bangunan. 

Sistem pengolhan lahan berkontur dengan memotong dan menguruk atau 

sistem cut and fill tidak dapat dihindari dimana sistem tersebut membuthkan 

dinding penahan tanah agar tidak longsor. Pemilihan dinding penahan 

tanah selayaknya mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan 

dimana hal tersebut merupakan pertimbangan utama dalam konsep wisata 

ekologi. Pemilhan dinding penahan tanah lebih fokus pada cara yang alami 

atau dengan penggunaan vegetasi, namun untuk kasus tertentu dinding 

yang digunakan untuk menahan tanah seminim mungkin menggunakan 

produk industrial dan mempertimbangkan kelestarian lingkungan. 
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Gambar 7.17 Talud alami 
Sumber: Frick & Mulyani, 2006 

Pengolahan lereng dengan sistem jaringan baja tulangan baik untuk 

digunakan namun bukan untuk menahan berat bangunan hanya untuk 

mepertahankan lahan miring karena pengolahan. tanaman cangkon yang 

digunakan untuk mengunci adalah tanaman semak dengan akar yang lebat 

supaya lebih mengikat. Pencegahan terhadap erosi tanah pada kebun 

produksi harus tidak merusak citarasa kopi maka penggunaanya adalah 

dengan penggunaan pohon kopi yang memiliki akar tuggang yang kuar 

untuk menahan erosi tanah. Petani lokal meggunakan kopi liberika untuk 

menahan tanah pada tepi kebun yang rawan longsor. Untuk sisi terluar 

tapak penggunaan tanaman bambu selain sebagai pembatas juga dapat 

digunakan untuk menahan tanah, haltersebut juga seering diterpkan oleh 

petani lokal dalam menanggulangi lahan yang rawan longsor atau berada 

di patahan. 
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Gambar 7.18 Dinding penahan tanah 
Sumber: Frick & Mulyani, 2006 

 
Dinding Penahan Tanah Type Gravitasi (gravity wall), Dinding ini 

dibuat dari beton tidak bertulang atau pasangan batu, pada permukaan bila 

diperlukan diberi tulangan untuk mengantisipasi keretakan akiibat 

perubahaan temperatur. Penggunaan model ini untuk kebutuhan 

pengolahan lahan terutapa pada lahan yang dipotong terutama yang 

diatasnya terdapat fungsi bangunan. Material batu yang digunakan juga 

lebih ramah lingkungan mengingat batu kali tidak susah didapat. Selain itu 

penampilan batu sebagai struktur juga lebih terkesan menyatu dengan 

alam. 

3. Struktur Tengah 

Struktur bangunan pada proyek ini mempertimbangan kondisi 

tanah yang berkontur dimana seminim mungkin memotong atau 

menguruk tanah. mempertimbangkan area resapan air dan lantai tidak 

menapak langsung pada tanah agar tetap ada penguapan pada tanah. 
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Gambar7.19 adaptasi dengan struktur panggung 
Sumber: Frick & Mulyani, 2006 

Struktur panggung digunakan pada bangunan yang berada di kontur 

yang miring. Penggunaan struktur ini lebih ramah lingkungan, namun perlu 

tipe khusus penggunaan tipe pondasi yang digunakan. Selain itu 

keuntungan tipe ini ruang bawah bisa digunakan bila tidak tetap dapat 

digunkan untuk area resapan. Penggunaan tipe struktur ini diprioritaskan 

pada bangunan utama namun tidak pada ruang servis yang lebih baik dekat 

dengan tanah seperti lavatory. 

4. Struktur Atap 

Strutur atap menggunakan material yang ada berupa bambu. strutur 

atap yang digunakan lebih menonjolkan fleksibilitas bambu sebagai bahan 

struktur atap. Bentuk bambu sebagai struktur dapat berupa bilah bambu 

ataupun batang bambu. untuk dambungan menggunakan cara ikatan dan 

menggunakan plat metal. Model strutur atap menyesuaikan dengan 

bentang bangunan dan dapat digunakan untuk media penangkap air dalam 

sistem rain water harvesting. 
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 Konsep Teknologi  

Pasokan air desa mento belum dijangkau oleh aliran air bersih dari 

PDAM karena posisi yang berada di atas bukit sehingga distribusi air dari 

PDAM tidak dapat menjangkau. Selama ini menggunakan mata air dari 

Jumprit yang berjarak 15km. Bila di musim panas pasokan air sering 

bermasalah sehingga terjadi kekurangan air bersih di desa mento. Kondisi 

temanggung yang memiliki curah hujan 2940mm per tahun dapat 

dimaksimalkan untuk digunakan bagi kebutuhan bangunan bahkan dapat 

digunakan masyarakat sekitar.  

1. Rain water harvesting 

Teknik pemanenan air hujan atau disebut juga dengan istilah rain 

water harvesting didefinisikan sebagai suatu cara pengumpulan atau 

penampungan air hujan atau aliran permukaan pada saat curah hujan 

tinggi untuk selanjutnya digunakan pada waktu air hujan rendah. Dilihat 

dari ruang lingkup implementasinya, teknik ini dapat digolongkan dalam 

2 (dua) kategori, yaitu : 

1) Teknik pemanenan air hujan dengan atap bangunan (roof top rain 

water harvesting),  

2) Teknik pemanenan air hujan (dan aliran permukaan) dengan 

bangunan reservoir, seperti dam parit, embung, kolam, situ, waduk, 

dan sebagainya. 

Pebedaan dua kategori diatas adalah dari segi skala ruang lingkup, 

dimana kategori petama skala individu bangunan rumah, sedangkan 
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kategori kedua meruapakan skala kawasan, pada umumnya digunakan 

untuk pasokan air lahan pertanian. Dalam proyek ini lebih sesuai bila 

menggunakan pendekatan kategori pertama. 

Teknik ini terutama kategori pertama umumnya dilakukan dalam 

sebiah pemukiman atau perkotaan karena komonenya cukup sederhana 

berupa tampungan air hujan dari atap rumah, saluran pengumpul 

(cillector channel), filter untuk menyaring kotoran dan bak penampung air 

hujan. Prinsip utama pada kategori pertama adalah memanfaatkan atap 

sebagai penampang untuk tangkapan air (catchment area). Air hujan 

yang jatuh pada catchment area disalurkan melalui talang untuk 

ditampung ke dalam bak penampung air hujan. Penampung air dapat 

beruapa tangki atau bak, namun juga dapat dmenggunakan kolam agar 

lebih baik secara visual. 

 

Gambar 7. 21 Rain Water Harvesting 
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Gambar 7. 22  Perhitungan Rain Water Harvesting pada Banguan 

Sederhana 

Heryani (2009) menjelaskan bahwa atap suatu bangunan dapat 

digunakan untuk memanen air hujan. Jumlah air yang dapat dipanen 

dapat diketahui melalui perhitungan sederhana dengan mengkalikan 

lauar area penampang atap dengan curah hujan dan koefesiensi air yang 

tidak dapat ditangkap (runoff). Sebagai ilustrasi (Gambar 6) dengan luas 

penampang atap luas 200 m2, curah hujan tahunan 500 mm, jumlah air 

yang dapat dipanen sebagai berikut : 20.000 dm2 x 5 dm = 100.000 liter, 

dimana diasumsikan bahwa hanya 80% dari total hujan yang dapat 

dipanen 20% sisa hilang karena kebocoran atau penguapan, maka 

volume yang dapat dipanen adalah 100.000 x 0.8 = 80.000 liter/tahun. 

Rain Water Harvesting . dalam pengolahan air hujan untuk air 

minum perlu memperhatikan kandungan yang ada dalam air hujan 

tersebut dan cara pengolahannya agar memenuhi syarat supaya layak 

untuk dikonsumsi. Kandungan yang ada di dalam air hujan : • Mineral 
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rendah • Kesadahan rendah • PH rendah ( antara 3,0 s/d 6,0 ) • 

Kandungan Organik tinggi ( > 10 ) • Zat besi tinggi ( > 0,3 ) Syarat-syarat 

air yang layak adalah :  

1) Syarat Fisik  

Syarat fisik adalah syarat dari wujud air tersebut yang dapat dilihat 

langsung,yaitu air minum yang jernih,tidak berbau,tidak 

berwarna,tidak berasa dan memberikan rasa segar.  

2) Syarat kimiawi 

Syarat kimiawi adalah air yang tidak mengandung bahan-bahan 

kimia,seperti logam terlarut dan unsur an-organik dalam jumlah yang 

besar,yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan.  

3) Syarat bakteriologis  

Syarat bakteriologis adalah air yang tidak mengandung unsur 

bakteri dan unsur biologi yang lain.keberadaan bakteri dalam air dapat 

menyebabkan timbulnya penyakit.  

Penggunaan air hujan untuk air minum yang aman dapat dilakukan 

dengan cara sebagai berikut :  

1) Air hujan disaring terlebih dahulu sebelum dimasak menggunakan 

saringan dari drum plastik yang berisi arang batok kelapa dan kerikil 

yang telah dicuci bersih dan dibakar.  

2) Setelah disaring air hujan kemudian ditampung di dalam bak 

penampungan air yang terbuat dari tendon plastik atau semen.  
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Langkah penyaringan menggunakan saringan air dari drum : Talang –

> Saringan air –> Bak penampungan  

3) Jika akan digunakan untuk air minum, air yang telah ditampung dalam 

bak atau tandon tersebut diberi kapur gamping / kapur sirih sebanyak 

dua sendok makan untuk 1000 liter air, kemudia didiamkan hingga 

mengendap.  

4) Sebelum dimasak, air yang telah diambil dari bak penampungan diberi 

sedikit garam untuk penambahan mineral.   

2. Pengolahan limbah kopi 

Pengolahan Limbah Kopi pada Pabrik Pada pabrik pengolahan kopi 

terdapat limbah kopi yang terdiri dari dua macam, yaitu limbah padat dan 

limbah cair. Limbah padat kopi terdiri dari kulit merah (masak) dan kulit 

dalam kopi. Limbah tersebut dapat dimanfaatkan Untuk Pakan Ternak. 

Cara pembuatan pakan ternak dari kulit kopi yaitu dengan 

mencampurkan air dengan gula pasir, urea, NPK, dan campur dengan 

Aspergillus Niger kemudian didiamkan selama 5 hari, kemudian 

dikeringkan, setelah kering giling menjadi tepung limbah kering dan siap 

menjadi pakan ternak. Penggunaan limbah kopi dapat menghasilkan 

pertambahan bobot ternak. 

 Konsep utilitas 

7.8.1 Mekanikal elektrikal 
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Gambar 7. 23  Instalasi Listrik 

Sumber Ilustrasi Pribadi 

Sumber daya listrik mengambil dari jaringan Perusahaan Listrik 

Nasional. Tiap fungsi bangunan diberi panel agar memudahkan dalam 

perawatanya. Instalasi kabel listrik menggunakan jenis instalasi yang tidak 

terlihat sehingga lebih rapi namun tetap memperhatikan keamananya. 

Untuk mengatasi bila mati lampu atau tegangan kuang digunakan genset. 

Sistem keamanan dari kriminalitas dibantu dengan CCTV dimana diletakan 

pada tiap bangunan dan di area luar 

 

Gambar 7. 24  Instalasi Jaringan Bawah Tanah 

Sumber http://3.bp.blogspot.com/-

wGbabnxIeCY/VqVz75ieTHI/AAAAAAAAAn4/2Qf8iRC8180/s1600/kabelta

nah-5.GIF 

7.8.2 instalasi 

Air menggunakan air dari warga untuk keperluan konsumsi, 

sedangkan untuk keperluan aktivitas menggunakan air dari sistem rain 

water harvesting. Selain itu pembuatan Sumur dengan bantuan pompa 

untuk distribusinya juga diterapkan, dimana model ini umum dilakukan 

oleh masyrakat. Berikut instalasi air untuk keperluangan bangunan dan 

konsumsi. 

http://3.bp.blogspot.com/-wGbabnxIeCY/VqVz75ieTHI/AAAAAAAAAn4/2Qf8iRC8180/s1600/kabeltanah-5.GIF
http://3.bp.blogspot.com/-wGbabnxIeCY/VqVz75ieTHI/AAAAAAAAAn4/2Qf8iRC8180/s1600/kabeltanah-5.GIF
http://3.bp.blogspot.com/-wGbabnxIeCY/VqVz75ieTHI/AAAAAAAAAn4/2Qf8iRC8180/s1600/kabeltanah-5.GIF
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Gambar 7. 25 Skema istalasi air bersih pada bangunan 

Sumber Ilustrasi Pribadi 

Air kotor pada bangunan harus difilter terlebih dahulu bila akan 

dibuang ke saluran pembuangan kota atau ke kali. Air kotor dibedakan 

menjadi air kotor dan padat. Limbah padat dari kloset akan disalurkan ke 

septictank dan difilter terlebih dahulu sebelum dibuang ke saluran 

pembuangan masal atau ke sumur resapan. Limbah cair dari washtafel 

maupun dari dapur disaring dengan filter unruk disalurkan ke sumur 

resapan. 

 

Gambar 7. 26 Gamabr Sptictank Bio  



115 
 

Sumber : http://globalintifiberglass.com/wp-

content/uploads/2014/06/cara-kerja-septic-tank-biofil-system-Septic-tank-

BioGift.jpg 

7.8.3 Penanggulangan Kebakaran 

Kebakaran merupakan isu keamanan yang harus dipecahkan bila 

menggunakan struktur atau material yang berasal dari bambu. Upaya 

pemadaman atau penanggulangan kebakaran menggunakan instalasi 

pemadaman kebakaran sesuai dengan standar ynag ditetapkan pemerintah 

Indonesia. 

APAR 

 

Gambar 7. 27 APAR 

Sumber : https://alatpemadamonline.com/wp-content/uploads/2016/12/50-kg-

2.png 

Untuk memadamkan kebakaran pada tingkat kebakaran kecil, juga sebagai 

penanggulangan kebakaran. Disediakan pada tiap bangunan bahkan pada tiap 

ruang yang tertutup dan berpotensi terjadi kebakaran. 

Kelebihan 

 Lebih mudah penggunaanya 

 Fleksibel dalam peletakanya 

 Praktis 

Kekurangan 

 Isi terbatas 

 Mengganggu visual 

Sprinkler 

http://globalintifiberglass.com/wp-content/uploads/2014/06/cara-kerja-septic-tank-biofil-system-Septic-tank-BioGift.jpg
http://globalintifiberglass.com/wp-content/uploads/2014/06/cara-kerja-septic-tank-biofil-system-Septic-tank-BioGift.jpg
http://globalintifiberglass.com/wp-content/uploads/2014/06/cara-kerja-septic-tank-biofil-system-Septic-tank-BioGift.jpg
https://alatpemadamonline.com/wp-content/uploads/2016/12/50-kg-2.png
https://alatpemadamonline.com/wp-content/uploads/2016/12/50-kg-2.png
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Gambar 7. 27 Sprinkler 

Sumber : http://4.bp.blogspot.com/-

u6FrAQyjTYM/UjfapFVDyCI/AAAAAAAABSs/y3WAfLY6GaM/s1600/sprinkler.j

pg  

sebagai penggulangan kebakaran. Diletakan setiap radius 7m. Penggunaan dry 
cemical pada ruang museum dan kantor pengelola. Sprinkler juga dapat 
digunakan untuk penyiram tanaman pada taman. 

Kelebihan 

 Lebih mudah penggunaanya 

 Fleksibel dalam peletakanya 

 Praktis 

Kekurangan 

 terbatas 

 Mengganggu visual 

Smoke detector 

 

Gambar 7. 28 Smoke Detector 

Sumber : https://i.ebayimg.com/images/g/-bYAAOSwEaBaFKnL/s-l640.jpg  

Digunakan untuk menanggulangi kebakaran dari awal dengan sensor asap. 

Kelebihan 

 Lebih mudah penggunaanya 

 Fleksibel dalam peletakanya 

 Praktis 

Kekurangan 

 terbatas 

 Mengganggu visual 

Hidrant 

http://4.bp.blogspot.com/-u6FrAQyjTYM/UjfapFVDyCI/AAAAAAAABSs/y3WAfLY6GaM/s1600/sprinkler.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-u6FrAQyjTYM/UjfapFVDyCI/AAAAAAAABSs/y3WAfLY6GaM/s1600/sprinkler.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-u6FrAQyjTYM/UjfapFVDyCI/AAAAAAAABSs/y3WAfLY6GaM/s1600/sprinkler.jpg
https://i.ebayimg.com/images/g/-bYAAOSwEaBaFKnL/s-l640.jpg
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Gambar 7. 29 HIdrant 

Sumber : http://4.bp.blogspot.com/-

W4lI2jXp8GQ/U5h8CNDMZ5I/AAAAAAAAA8s/3VVjc7c3vP4/s1600/fire+fightin

g+hydrant.jpg  

diletakan pada bangunan bangunan utama. Air menggunakan air rain harvesting 

dan dari sumur. 

Kelebihan 

 Efektif untuk mamadamkan api 

Kekurangan 

 terbatas 

 Mengganggu visual 

 

 Konsep Ruang Luar 

Vegetasi yang digunakan terutama pada kebun kopi 

mempertimbangkan kesesuaian dengan pohon kopi. Bila digunakan 

sebagai peneduh juga dapat menjadi penaun yang baik bagi pohon kopi. 

Tanaman yang memiliki warna dan bunga yang bagus dapat digunakan 

untuk mengisi kekosongan dan menambah nilai estetika. 

Perkerasan untuk zona yang diilalui pengunjung 

Batu  

 
Gambar 7. 30 mozaik batu 

http://4.bp.blogspot.com/-W4lI2jXp8GQ/U5h8CNDMZ5I/AAAAAAAAA8s/3VVjc7c3vP4/s1600/fire+fighting+hydrant.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-W4lI2jXp8GQ/U5h8CNDMZ5I/AAAAAAAAA8s/3VVjc7c3vP4/s1600/fire+fighting+hydrant.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-W4lI2jXp8GQ/U5h8CNDMZ5I/AAAAAAAAA8s/3VVjc7c3vP4/s1600/fire+fighting+hydrant.jpg
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Sumber : http://1.bp.blogspot.com/-

nSlU0wEPp8Q/VqDeeNI_QsI/AAAAAAAADvQ/Rjq0pKZF6g4/s1600/jalan%2B

setapak36.jpg 

digunakan sebagai jalan setapak yang mengarahkan. Namun lebih dinamis dan 

tidak terskesan kaku. 

kelebihan 

 Mudah diperoleh 

 Lebih dekat dengan alam 

 Bentuk dan permukaan yang 
berbeda-beda menghasilkan nilai 
tekstur yang khas 

kekurangan 

 Perlu perawatan ekstra 

Batu  

susunan batu sikat. 

 

Gambar 7. 29 HIdrant 

Sumber : https://3.bp.blogspot.com/--

xc8dD9SwJY/WiFkQlJZUCI/AAAAAAAAB7Q/wAMlE9ufXRcNNqjtSllpq3f_9kVq

TreYQCLcBGAs/w506-h910-k/IMG-20171124-WA0007.jpg  

Perkerasan untuk tempat komunal di luar bangunan. 

kelebihan 

 Mudah diperoleh 

 Lebih dekat dengan alam 

 Bentuk dan permukaan yang 
berbeda-beda menghasilkan nilai 
tekstur yang khas 

kekurangan 

 Perlu perawatan ekstra 

http://1.bp.blogspot.com/-nSlU0wEPp8Q/VqDeeNI_QsI/AAAAAAAADvQ/Rjq0pKZF6g4/s1600/jalan%2Bsetapak36.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-nSlU0wEPp8Q/VqDeeNI_QsI/AAAAAAAADvQ/Rjq0pKZF6g4/s1600/jalan%2Bsetapak36.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-nSlU0wEPp8Q/VqDeeNI_QsI/AAAAAAAADvQ/Rjq0pKZF6g4/s1600/jalan%2Bsetapak36.jpg
https://3.bp.blogspot.com/--xc8dD9SwJY/WiFkQlJZUCI/AAAAAAAAB7Q/wAMlE9ufXRcNNqjtSllpq3f_9kVqTreYQCLcBGAs/w506-h910-k/IMG-20171124-WA0007.jpg
https://3.bp.blogspot.com/--xc8dD9SwJY/WiFkQlJZUCI/AAAAAAAAB7Q/wAMlE9ufXRcNNqjtSllpq3f_9kVqTreYQCLcBGAs/w506-h910-k/IMG-20171124-WA0007.jpg
https://3.bp.blogspot.com/--xc8dD9SwJY/WiFkQlJZUCI/AAAAAAAAB7Q/wAMlE9ufXRcNNqjtSllpq3f_9kVqTreYQCLcBGAs/w506-h910-k/IMG-20171124-WA0007.jpg

