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BAB IV  

ANALISA MASALAH 

4.1 Analisa Masalah 

4.1.1 Masalah fungsi bangunan dengan aspek pengguna 

Pengguna dari Pusat Pengembangan dan Edukasi Teh ini adalah 

PT.Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX) sebagai Pengelola, dan pelaku 

produksi teh yang utama. Tentu para staf dari PTPN IX selaku pihak yang 

mengoprasikan bangunan dan memelihara bangunan berkepentingan agar 

nantinya produksi teh di tempatnya dapat beroprasi optimal tanpa hambatan. 

Untuk pengguna yang lain ialah para peserta program edukasi maupun 

pengunjung umum. Pengunjung ini juga memiliki kepentingan dalam 

mengetahui proses dan pengolahan teh secara langsung dan tidak 

langsung, yang mana mereka tentunya akan masuk ke proses / tahap 

produksi teh yang membutuhkan alat yang sama dengan proses produksi 

yang dilakukan pihak PTPN IX. Sehingga Pusat Pengolahan dan Edukasi 

teh ini perlu memperhatikan desain penataan ruang dalam mengakomodasi 

kepentingan dua pengguna ini secara bersinergis.  

A. Pemisahan Ruang Berdasarkan Fungsi 

   Pemisahan ruang berdasarkan fungsi sangat perlu terjadi, untuk 

mengoptimalkan masing-masing fungsi yang dinaungi, dan 

menghindari kontak langsung dengan fungsi yang berbeda dan 

menghasilkan percampuran yang dapat mengganggu salah satu 

maupun keseluruhan fungsi. 

B. Sinergi Antara Fungsi Pengolahan dan Fungsi Edukasi 

   Fungsi edukasi yang diterapkan salah satunya adalah dengan studi 

lapangan maupun praktek, dimana perlunya edukasi langsung ke 



71 
 

ruang-ruang pengolahan yang berbeda fungsi ruang. Perlu adanya 

sebuah sinergi khusus bagi proses ini, sehingga terjadi pemisahan dan 

penggabungan dengan baik antar ruangan yang digunakan masing-

masing pengguna. 

4.1.2 Masalah Fungsi Bangunan dengan Tapak 

 Tapak yang dipilih untuk Pusat Pengolahan dan Edukasi Teh ini 

merupakan lahan yang berkontur dengan tingkat kemiringan 8-15%. Dengan 

potensi berupa view hamparan kebun teh yang luas dengan lahan yang 

masih asri dan belum dimodifikasi. 

A. Pemilihan Struktur dan Pemilihan Material Bangunan 

 Tapak yang ada kondisinya masih alami tanpa adanya campur 

tangan manusia, kecuali tanaman teh hasil penanaman manusia. 

Tetapi lahan berkontur yang membuat perecanaan struktur harus 

diperhartikan dengan lebih demi mengatasi bangunan pada lahan 

berkontur, tanpa merusak tapak yang ada. Maka dari itu sruktur-

struktur diupayakan seminimal mungkin untuk menggunakan beton 

yang dapat menutup permukaan tanah yang mengganggu daya serap 

tanah, dan bernafasnya tanah. 

 Sehingga diupayakanlah struktur dan pemilihan material yang 

ramah lingkungan dan mampu beradaptasi dengan kondisi tapak yang 

berkontur. 

B. Landscape pada Tapak 

 Sebagian tapak merupakan perkebunan teh, sehingga dalam 

peletakan-pelatakan masa bangunan sebisa mungking menghormati 

eksisting yang ada. Dan meminimalisir kerusakan yang ada, 
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begitupula penggunaan perkerasan juga harus diperhatikan 

peletakannya terhadap vegetasi eksistingnya dan menyesuaikan 

dengan konturnya. 

4.2  Masalah-Masalah yang Muncul 

 Masalah yang muncul dari uraian diatas antara lain sebagai berikut 

A.  Perlu adanya pemisahan dalam fungsi pengolahan / produksi dengan 

fungsi edukasi. 

B. Perlu adanya penggabungan 2 fungsi berbeda namun terkait dalam 

pengolahan teh. 

C. Perlu adanya konfigurasi yang baik antara pemilihan struktur dengan 

pemilihan bahan bangunan untuk membangun bangunan di lerengan. 

4.3 Pernyataan Masalah 

A. Bagaimana peruangan (tata ruang dalam dan luar di dalam tapak) yang 

dapat mengakomodasi secara optimal fungsi pengolahan teh  dan edukasi 

teh tanpa mengganggu salah satu fungsi 

B. Bagaimana pengaplikasian bentuk dan struktur bangunan yang dapat 

diaplikasikan pada daerah lerengan? 

  


