BAB III
PEMROGRAMAN ARSITEKTUR DAN PERUMUSAN
MASALAH

3.1

Analisis Fungsi bangunan

3.1.1

Studi Pelaku dan Aktivitas

A.

Kegiatan Utama – Pengunjung
Beberapa pelaku ada yang memanfaatkan fasilitas yang ada didalam resort

ada menginap dan juga pergi yang masuk kedalam kriteria:
1.

Pengunjung yang meginap, untuk pengunjung yang menginap dapat
menikmati fasilitas yang berada pada resort serta dapat tinggal diresort

2.

Pengunjung umum yaitu, pengunjung yang datang untuk melihat fasilitas
didalam resort untuk mengetahui dan menikmati sarana yang berada
didalam resort, untuk pengunjung ini tidak selalu menginap didalam resort
Hal ini berdasarkan Survei dari Studi Preseden Dusun bambu yang berada

di lembang, lokasi tersebut memiliki penginapan tetapi juga terdapat beberapa
obyek wisata yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung yang tidak menginap.
B.

Kegiatan Pendukung – Pengelola
Pengelola yang berada didalam resort ini bertanggung jawab untuk

mengelola sistem didalam resort agar dapat berjalan dengan baik dan semestinya,
untuk bentuk pengelolaan ini berdasarkan hasil survei dari Tlogo resort & Goa
Rong View, beberapa pengelola yang ada didalam resort adalah, :
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1.

Owner
Pemilik dari resort, untuk owner dapat berbentuk secara perorangan atau
kelompok dalam kasus ini untuk sekala kawasan besar pengelola dapat
berasal dari pihak swasta / pemerintah.

2.

General Manager
Merupakan kepala pimpinan pada struktur organisasi didalam resort yang
memiliki wewenang untuk mengatur kegiatan resort dan memberikan
jobdesk pada masing-masing pagawai

3.

Asistant General manager
Memiliki tugas untuk membantu General manager melaksanakan tugasnya
didalam resort, dapat juga menggantikan General manager diwaktu
tertentu

4.

Accounting Management
Bertugas pada bagian administrasi dan keuangan didalam resort termasuk
kegiatan pembukuan, untuk staff accounting ini terdiri dari beberapa staff.

5.

Marketing Management
Bagian yang memiliki tugas untuk mempromosikan resort

6.

Front Office Departement
Staff yang bertugas untuk menerima tamu, memberikan informasi tamu,
pemesanan kamar, dan fasilitas laiinnya

7.

Cleaning service
Staff yang bertugas dan bertanggungn jawab dalam menjaga kebersihan
pada tiap lokasi bangunan.

8.

Security departement
Bagian yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban didalam
resort

9.

Supervisor restaurant (Chef, Waiter dan waitres, kasir restaurant)
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Bagian yang menyajikan makana dan minuman untuk pengunjung baik dari
lokasi restaurant / tempat menginap.
10.

SPA Departement
Staff yang mengatur kegiatan didalam SPA pada resort yang ada.

11.

Horseridding Departement
Staff yang bertugas mengatur kegiatan didalam houseridding yang
merupakan fasilitas resort, baik makan dari kuda dan lainnya.
Terdapat juga struktur organisasi yang berada diresort yaitu
Diagram 1 Organisasi ruang didalam resort
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Dalam Penentuan fasilitas yang berada di dalam resort ini dilakukan survei
terdekat yaitu Tlogo Resort dan Goa Rong view, pada resort ini di kategorikan
sebagai resort bintang 3, yang akan sama digunakan dalam Rural resort ini,
kemudian dilakukan perbandingan antara Tlog Resort dan standart resort bintang:

Elemen
Ruang

Table 1 Komparasi Tlogo resort & standart resort bintang 3
Sumber : Data pribadi
Tlogo Resort
Standart Resort
Fungsi Utama
Resort bintang 3
1. Ruang kamar terbagi menjadi 1. Memiliki 20 kamar
beberapa kriteria yaitu
standar dengan luas
a) Family Room 2 kamar (283
22 m2
2
m)
2. Memiliki 2 kamar suite
b) Cottage 18 kamar (30 m 2)
dengan luas 44 m2 dan
2
c) Deluxe 2 kamar (35 m )
memiliki
ketinggan
d) Superior twin bed 15 kamar
lantai 2,6 m2
3. Fasilitas dinning room
(12 m2)
e) Pendopo Suite 1 kamar
tidak
berdampingan
f) Wisma 4 kamar
dengan Resort
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Sehingga terdapat 42 kamar dan yang
siap pakai 35 kamar

Kesimpulan

4. Memiliki bar minimal 1
meter
5. Memiliki
entrance
Fungsi Penunjang
yang terpisah dari
1. Restoran yang terletak di Goa Rong
lobby dan memiliki
dengan view yang baik
kapasitas 2,5 kali dari
2. Kolam renang dengan 2 jenis kolam
jumlah kamar.
yaitu untuk dewasa dan untuk anak- 6. Lobby memiliki luas
anak
minimal 30 m 2 dan
3. Tempat billiar
memiliki 1 toilet umum
4. Tempat pemancingan untuk Tlogo
dan memiliki lebar
resort
koridor 1 ,6 m
5. Fasilitas rapat/ perjamuan (Ruang 7. Terdapat drug store
serba guna)
yaitu
menyediakan
poliklimik, apotik, serta
Fasilitas tambahan
paling tidak terdapat
money change,travel
1. Penitipan bagasi
agent, ruang oleh-oleh
2. Toko oleh–oleh
3. Laundry
8. Sarana Rekreasi dan
4. Resepsionis 24 jam (sekaligus
Olahraga
seperti
menjadi Lobby)
sarana untuk berkuda,
hiking, dan bersepeda
5. Layanan kamar
9. Memiliki
fasilitas
penunjang
berupa
instalasi air panas dan
dingin, memiliki PABX,
disertai
dengan
telepon dan peralatan
lainnya
Di dalam Tlogo resort yang merupakan objek wisata milik pemerintah
provinsi jawa tengah, dapat dilihat bahwa standar didalam tiap ruang
beberapa masih kurang terpenuhi seperti Lobby yang menjadi satu
dengan ruang resepsionis, terdapat juga kapasitas yang tidak ada
didalam resort seperti Bar kemudian sarana rekreasi yang ada didalam
Tlogo resort juga berfokus kepada edukasi yaitu perkebunan kopi,
kebun buah dan juga peternakan yang ada disana, terdapat juga ruang
functional yang dapat digunakan sebagai ruang meeting dan lainnya
Jumlah kamar dan juga ukuran kamar untuk resort sudah masuk ke
dalam standar
Dapat disimpulkan bahwa Tlogo resort belum sepenuhnya memenuhi
standar untuk resort berbintang 3 dibutuhkan beberapa penambahan
fasilitas yang ada.

Dari data diatas akan menjadi standart dalam penetuan ruangan yang akan
ditetapkan pada rural Resort ini.

3.1.2

Studi Aktifitas
Table 2 Studi Aktivitas Pengunjung yang menginap

No

1.

PELAKU

AKTIFITAS
Parkir

KEBUTUHAN
RUANG
Parkir

SIFAT
AKTIFITAS
Publik
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Pengunjung
Menginap

Makan / Minum
Berendam dan
berelaksaasi
Beribadah
Menginap
Penyewaan kamar

Restaurant
SPA

Semi Publik
Privat

Musholla
Cottage
Ruang informasi /
registrasi
Horseridding area
Kids Area

Privat
Privat
Publik

Rekreasi kuda
Bermain di area
anak-anak
Mengadakan
Ruang Meeting
meeting
Mengambil uang
ATM Center
Membeli Souvenir
Ruang Souvenir
Berkunjung ke Bar
Bar
Berenang
Kolam renang
Berobat
Poliklinik
Table 3 Studi Aktivitas Pengunjung yang tidak menginap
No
1.

PELAKU

AKTIFITAS

Pengunjung
rekreasi

Semi Publik
Semi Publik
Privat
Semi Publik
Publik
Semi Publik
Publik
Publik

Parkir

KEBUTUHAN
RUANG
Parkir Area

SIFAT
AKTIFITAS
Publik

Makan / minum

Restaurant

Semi Publik

Berendam dan
berelaksasi
Mengadakan Meeting

SPA

Privat

Ruang Meeting

Privat
Publik

Beribadah

Ruang penitipan
barang
Mushola

Bermain diarea anak

Kids Area

Semi Publik

Rekreasi menaiki kuda

Semi Publik

Mengambil uang

Horseridding
Area
ATM Center

Membeli Souvenir

Ruang Souvenir

Publik

Berkunjung ke Bar

Bar

Semi Publik

Berenang

Kolam renang

Publik

Berobat

Poliklinik

Publik

Menitipkan barang

Privat

Semi Publik

Table 4 Studi Aktivitas Pengelola
No
1.

2.

PELAKU

AKTIFITAS
Memarkir kendaraan

KEBUTUHAN
RUANG
Parking area

SIFAT
AKTIFITAS
Publik

owner

Mengurus pekerjaan

Ruang owner

Privat

Rapat bersama staff

Ruang rapat

Privat

Bertemu tamu

Ruang owner

Privat

Makan / minum

Restaurant

Publik

Memarkirkan kendaraan

Parking Area

Publik
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General
Manager

3.

4.

5.

Asistant General
Manager

Accounting
Management

Marketing
Management

Mengurus pekerjaan

Ruang Manager

Privat

Rapat bersama Staff

Ruang Rapat

Privat

Makan dan minum

Restaurant/
Katin
Parking Area

Publik

Privat

Rapat Bersama Staff

Ruang Asistant
Manager
Ruang Rapat

BAK/BAB

Toilet

Privat

Membantu General
Manager
Makan dan Minum

Ruang General
Manager
Restaurant/
Kantin
Parking Area

Privat

Memarkirkan kendaraan
Mengurus pekerjaan

Memarkirkan keadaan

7.

Cleaning Service

Semi Publik
Publik

Ruang
Accounting
Manager

Privat

Ruang Rapat

Privat

Makan dan minum

Restaurant

Semi Publik

Memarkirkan kendaraan

Parking Area

Publik

Mengurus pekerjaan
(Mempromosikan resort)

Ruang
Marketing
Management
Ruang rapat

Privat

Restaurant/
Kantin
Parking Area

Semi publik

Melayani pemesanan
cottage
Melayani penjelasan
informasi resort dan
Cottage
Menerima penitipan
barang
Rapat bersama staff

Resepsionis/
Lobby

Publik

Ruang rapat

Privat

BAK/BAB

Toilet

Privat

Makan dan Minum

Restaurant/
Kantin
Ruang Souvenir

Semi Publik

Parking Area

Publik

Cottage

Semi Publik

Janitor room

Semi Publik

Makan dan Minum
Front Office
Departement

Privat

 Membuat pembukuan
 Mencatat
pemasukan
dan pengeluaran
 Menerima
laporan
keuangan
 Membuat
laporan
keuangan
Rapat bersama staff

Rapat bersama Staff

6.

Publik

Memarkirkan kendaraan

Melayani pembelian
souvenir
Memarkirkan kendaraan
Membersihkan Area
resort
Menyimpan alat
kebersihan

Privat

Publik

Publik
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Mencuci Perabot
Cottage, Mencuci baju
Makan dan minum
8.

Laundry

Semi Publik

Restaurant/
Kantin
Parking Area

Semi Publik

Gerbang Pintu
masuk
Ruang CCTV

Privat

Parking Area

Publik

Rapat bersama Staff

Ruang Rapat

Privat

Memantau Operasional

Restaurant

Semi Publik

Chef

Memasak Makanan

Privat

Assistance chef

Membantuk chef
memasak makanan
Menyiapkan minuman
untuk pelanggan
Melayani pengunjung

Restaurant/
Kantin
Restaurant
Restaurant dan
Bar
Restaurant/
Kantin dan Bar

Semi publik

Security

Memarkirkan kendaraan
Menjaga gerbang

9.

Supervisior
Restaurant

Barista
Waiter dan
waitress

Mengawasi keamanan
Resort
Memarkirkan kendaraan

Menyiapkan pesanan
Beristirahat
Mencuci peraatan
masak
Menyimpan makanan/
minuman

Kasir Restaurant
10.

Kids Area Staff

11.

SPA
Management
Staff SPA

12.

Horseridding
Staff

13.

Staff ME

Mengurus transaksi
pada restaurant
Mengurus kegiatan
bermain anak
Menjaga anak-anak
Memantau kegiatan
SPA
Melakukan perawatan
kepada pengunjung
Merawat Kuda
Melayani pengunjung
untuk aktifitas
horseriding
BAB/BAK
Mengecheck utilitas
bangunan
Memperbaiki kerusakan
yang terjadi
Memantau ketersediaan
tenaga cadangan
(genset)

Ruang
Karyawan
Dapur
Gudang
makanan dan
minuman
Restaurant/
Kantin
Kids Area

Publik

Privat

Privat

Semi Publik

Privat
Semi Publik
Privat

Semi Publik
Publik

Kids Area

Publik

SPA Area

Privat

Horseridding
Area

Publik
Publik

Toilet

Privat

Ruang kontrol
(Ruang genset,
Ruang Panel)

Privat
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3.1.3

Studi Fasilitas
Table 5 Studi Fasilitas

No
1.

2.

3.

4.

PELAKU

RUANG

JENIS

Aktivitas Utama

Restaurant

Indoor

SPA

Indoor

Cottage

Indoor

Horse Ridding Area

Ourdoor

Kids Area

Outdoor

Bar

Indoor

Ruang meeting

Indoor

Resepsionis

Indoor

Lobby

Indoor

Kolam renang

Outdoor

Penitipan barang

Indoor

Area Foto

Outdoor

Musholla

Indoor

ATM Center

Indoor

Gazebo

Semi Outdoor

Ruang Souvenir

Indoor

Poliklinik

Indoor

Area Parkir

Outdoor

Pos Jaga

Indoor

Toilet

Indoor

Dapur

Indoor

Gudang

Indoor

Laundy Service

Indoor

Janitor

Indoor

Kantin

Indoor

Ruang Rapat

Indoor

Ruang owner

Indoor

Ruang General Manager

Indoor

Ruang Assistant Manager

Indoor

Ruang accounting Manager

Indoor

Ruang Marketing Management

Indoor

Ruang Karyawan

Indoor

Aktivitas
Penunjang

Aktivitas Service

Aktivitas
Pengelola
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5.

Aktifitas
Mekanikan &
Elektrikal

Ruang Arsip

Indoor

Ruang Staff Housekeeping

Indoor

Ruang security

Indoor

Ruang Genset

Indoor

Ruang Panel listrik

Indoor

Ruang Pompa

Indoor
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3.1.4

Persyaratan Ruang
Persyaratan ruang didalam resort memiliki ciri khas tersendiri, di karenakan

resort yang bertempatan didaerah dataran tinggi dan memiliki keindahan
persyaratan ruang sebagai berikut :
A.

Fasilitas utama

1.

Lobby
Didalam Lobby terdapat beberapa fasilitas yang berada didalam resort
seperti Ruang resepsionis, Ruang tunggu, Toilet dan penitipan barang,
didalam Lobby menggunakan pencahayaan alami dan buatan, untuk
pencahayaan buatan dapat menggunakan LED, untuk ruangan lobby
memiliki luas yang besar dengan sirkulasi 200%, daya tampung yagn besar
dan juga didalam lobby menampilkan Ciri khas dari resort, dikarenakan
pengunjung pertama kali menuju lobby, ruang tunggu mendapat
penghawaan alami dan penerangan, instalasi didalam ruangan dapat
memberikan cirikhas didalam lobby, pemberian CCTV juga diperlukan
sebagai sarana keamanan.

Gambar 7 Contoh Lobby didalam resort
Sumber : pinterest.com

2.

Restaurant
Restaurant merupakan area umum didalam resort, didalam restaurant
terdapat dapur dan juga kamar mandi disekitar restaurant, dikarenakan
lokasinya yang berada didataran tinggi sehingga dapat memanfaatkan
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penghawaan alami, restaurant memiliki 2 lantai, pada lantai 2
mendapatkan view yang baik dan nyaman, untuk dapur menggunakan
bukaan sebagai penghawaan didalam ruangan sehingga asap dapat keluar
dari ruangan.
3.

SPA
Terdapat resepsionis didalam SPA sebagai lokasi penerima tamu di SPA,
didalam SPA Ruang resepsionis lebih terbuka dengan pencahayaan alami,
kemudian terdapat ruangan untuk karyawan yaitu sebagai lokasi karyawan
untuk menunggu, kemudian ruang didalam SPA sendiri memiliki
pencahayaan yang cukup gelap agar pengguna menjadi lebih rileks, selain
itu lansekap didekat SPA menggunakan bunga yang memberikan bau yang
harum, dan ruangan di dalam SPA diberikan pengharum untuk SPA yang
memberikan efek rileks

4.

Cottage
Didalam resort terdapat 3 kategori yaitu resort standart, deluxe dan family,
ruang untuk penginapan membutuhkan privacy pada setiap ruangnya,
sehingga untuk area publik dan private seperti cottage harus dipisah,
penghawaan

didalam

ruangan

menggunakan

penghawan

alami

berhubung lokasi penginapan akan di tempatkan dilokasi dengan kontur
paling tinggi untuk mendapat view terbaik juga, material yang digunakan
berpengaruh terhadap penghawaan didalam ruangan, untuk pencahayaan
didalam

ruangan

menggunakan

pencahayaan

alami

dengan

memperhatikan orientasi bangunan agar tidak menghadap matahari yang
terik, pencahayaan buatan juga diperlukan untuk suasana malma hari.
5.

Ruang meeting
Ruang meeting digunakan oleh pengunjung sebagai ruang rapat,
dibutuhkan suasana yang hening didalam ruangan, sehingga pemilihan
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lokasi

dan

material

harus

sesuai,

pencahayaan

menggunakan

pencahayaan alami dan buatan, ruangan memiliki fasilitas berupa LCD
proyektor sebagai penunjang didalam rapat, dan pola didalam ruangan
nyaman untuk digunakan sebagai sarana diskusi.
6.

Kids Area
Untuk Area bermain anak memiliki suasana yang terbuka dan bertempatan
diruang publik, dibutuhkan pengawasan didalam ruang bermain anak,
terdapat karyawan yang mengawasi kegiatan didalam tempat bermain
anak.

7.

Horse ridding Area
Dengan memanfaatkan lansekap dan jalan setapak yang ada Horse ridding
area bertempatakan diarea publik, dimana jalan setapak pada area resort
menjadi area untuk berkuda, area ini diletakan diluar ruangan.

8.

Kolam renang
Kolam renang yang ada akan memanfaatkan sumber mata air yang ada
didalam resort.

9.

Bar
Lokasi yang berdekatan dengan restaurant, ruangan didalam bar
memanfaatakan penghawaan alami, dan pencahayaan alami, untuk bar
dan restaurant beroperasi hingga malam, sehingga menggunakan
pencahayaan buatan.

B.

Fasilitas pengelola

1.

Ruang General Manager
Ruang didalam kantor pada umumnya memiliki kesamaan, didalam ruang
general manager dapat menerima tamu yang datang ke dalam ruangan,
sehingga

dibutuhkan

fasilitas

untuk

berdiskusi

dalam

ruangan,

penghawaan didalam ruangan menggunakan penghawaan alami.
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2.

Ruang Asistant General Manager
Ruang asistant general manager memiliki kriteria yang sama dengan ruang
general manager, tetapi untuk fasilitas sarana diskusi didalam ruang lebih
kecil dari ruang general manager dengan menggunakan penghawaan
alami dan pencahayaan buatan, jam kerja didalam kantor tidak sampai
larut malam sehingga penggunaan pencahayaan alami lebih utama, tetapi
tetap diberikan pencahayaan buatan.

3.

Ruang Accounting Management
Ruang accounting management berisikan file tentang pendapatan didalam
resort, sehingga dibutuhkan pencahayaan alami yang baik, dan kebutuhan
fasilitas untuk penyimpan berkas keuangan didalam resort.

4.

Ruang Marketing Management
Ruang marketing Management memiliki fasilitas untuk bertemu tamu
undangan seperti sofa dan lainnya, hal ini berhubungan dengan
pemasaran didalam resort, dibutuhkan penghawaan alami dan juga
pencahayaan alami dan buatan yang baik.

5.

Ruang Arsip
Ruang arsip berisi barang-barang/ berkas didalam resort sehingga
terbilang penting, dibutuhkan fasilitas yang menunjang ruang untuk
menyimpan

barang

dengan

baik,

dan

keamanan

setiap

ruang

menggunakan CCTV
6.

Ruang Staff dan Housekeeping
Staff Housekeeping mengurus dalam kebersihan didalam ruang-ruang
resort, terdapat fasilitas untuk tamu juga, dan juga untuk bertemu karyawan
dari bagain housekeeping
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7.

Ruang CCTV & Ruang security
Ruang security memiliki akses keamanan yang baik, dan hanya dapat di
akses karyawan dan petugas pada bagian Security, ruang CCTV
digunakan untuk memonitoring kegiatan didalam resort, ruangan tertutup
sehingga dibutuhkan pencahayaan buatan yang mendukung

C.

Fasilitas Penunjang

1.

Area Foto & Gazebo
Memiliki fungsi yang sama yaitu untuk bersantai dan juga menikmati
suasana alam sekitar, dengan menggunakan penghawaan alami dan
pencahayaan alami, lokasi berada disekitar area resort, dengan
menggunakan material didalam resort yaitu bambu.

2.

Ruang Souvenir
Memiliki sirkulasi yang besar untuk pergerakan, kemudian menggunakan
penghawaan alami dan pencahayaan alami tetapi juga menggunakan
pencahayaan buatan sebagai display, fasilitas yang diperlukan berupa
lemari display dan juga meja display.

3.

Poliklinik
Poliklinik berlokasi di tengah resort agar mudah di akses dari berbagai sisi,
kemudian ruangan memperhatikan kebersihan didalamnya dengan
fasilitas tempat penyimpanan obat dan juga fasilitas untuk istirahat.

4.

Musholla
Mengarah ke arah kiblat, memilkin pencahayaan dan penghawaan alami,
lokasinya berdekatan dengan lokasi wudhu.

D.

Fasilitas Service

1.

Gudang barang
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Memiliki luasan yang besar, selain itu ruang gudang barang dapat menjadi
ruang untuk reparasi didalam resort, barang-barang yang tidak terpakai
dapat disimpan didalam Gudang, dengan fasilitas untuk menyimpan.
2.

Laundry Area
Berdekatan dengan lokasi penginapan agar karyawan housekeeping dapat
menuju lokasi penginapan dengan cepat, area untuk menjemur berada
diarea yang terkena matahari dengan suara mesin cuci yang keras
diperlukan material untuk meredam suara.

3.

Ruang Istirahat Karyawan
Area yang bisa di akses karyawan untuk beristirahat, memiliki fasilitas
untuk istirahat seperti kursi dan juga meja, selain itu terdapat sarana
penyimpanan barang-barang yang digunakan karyawan, area berdekatan
dengan ruang laundry penginapan dan juga fasilitas publik.

3.1.5

Pendekatan jumlah pengunjung

A.

Pengunjung
Perhitungan jumlah pengunjung pada wilayah Resort diperhitungkan

dengan memasukan studi preseden yang menyerupai Resort yang akan di
kerjakan, dengan mengetahui hal tersebut melalui lokasi yang menyerupai resort
yang akan dikerjakan.
Untuk perhitungan jumlah pengunjung yang didapat meluli resort yang
memiliki kondisi sejenis yaitu Tlogo Resort & Goa Roang :
Table 6 Jumlah pengunjung pada Tlogo resort & Goa Rong Tuntang
Sumber : Badan Pusat statisktik
Tahun
Jumlah pengunjung Tlogo Resort
2015
39.338
2016
36.627
2017
65.377

Rata – rata jumlah pengunjung
Rata – rata =

39.338+36.627+65.377
3

= 47.114
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Rata – Rata perhari =

47.114
365

= 129.07 orang di bulatkan menjadi 129

orang/hari
Untuk keadaan diwaktu libur wisata dapat melunjak 3x sehingga paling
tidak mencapai 387 orang/hari
Untuk Jumlah penginapan yang berada di resort berdasarkan Standart
resort Resort bitang 3 harus memiliki 20 kamar standart dan 2 kamar suite
berdasarkan lokasi Tlogo resort Jumlah pengunjung yang menginap berdasarkan
rata – rata pertahunnya yaitu:
Table 7 Jumlah pengunjung Tlogo Resort yang menginap
Sumber : Perusda citra mandiri jawa tengah unit perkebunan Tlogo
Tahun
Jumlah pengunjung menginap pertahun
(perorang)
2015
1477
2016
2558
2017
2866
2018
2960

Rata – rata jumlah pengunjung menginap
=

1477+2558+2866+2960
4

Rata – rata perbulan =

2.465
12

= 2.465 orang/tahun

= 205 orang/ bulan

Dari data tersebut diketahui jumlah kamar yang akan digunakan didalam
resort :
Table 8 Jumlah unit kamar yang berada di Resort
Sumber : Data pribadi
Tipe Kamar
Jumlah
Kapasitas
Cottage Standart
20
2 orang
Cottage Deluxe
10
4 orang
Familly cotage
3
8 orang
Total

B.

Total
40
40
24
104

Pengelola
Pada Studi untuk pengelola dapat diketahui dengan operasional dan

aktivitas yang dilakukan demi kelangsungan resort yang akan dibangun dan
jumlah kapasitas pengelola adalah:
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Table 9 Jumlah pengelola
Sumber : Data Pribadi
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

C.

Pelaku
Jumlah (orang)
Owner
1
General Manager
1
Assistant Manager
1
Accounting Management
1
Marketing Management
2
Frony Office Departement/ Resepsionis
3
Cleaning service
Room boy
5
Cleaning Service
10
Laundry
2
Security
3
Food and beverage Departement
Chef
1
Assistance Chef
2
Barista
4
Waitress dan waiter
8
Petugas Kasir
2
Staff ME
Staff ME
2
Staff Genset dan pompa
2
Staff CCTV \
2
SPA Staff
Supervisior SPA
1
Treatments staff
12
Horseridding Staff
3
Kids Area Staff
4
Total Pengelola
73 orang

Analisis terhadap besaran ruang
Untuk studi besaran ruang berdasarkan standart yang diterapkan dari

literatur dan analisis pribadi dari berbagai studi preseden, dan standart sirkulasi
berdasarkan Time server standart :
A.

Standart minimum

: 5 - 10%

B.

Standart keleluasaan

: 20%

C.

Kenyamanan Fisik

: 30%

D.

Efesiensi Sirkulasi Kendaraan

: 100%

E.

Kenyamanan sirkulasi kendaraan

: 150%
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Sumber berdasarkan data Arsitektur (Neu), Time Sarver Standart (TSS),
Preseden (Pre) dan Analisa Pribadi (AP).
1.

Perhitungan lahan parkir
Kebutuhan lahan parkir berdasarkan asumsi didalam resort dan juga studi

preseden dari 2 lokasi yaitu Tlogo Resort dan juga dusun Bambu lembang
dilakukan melalui studi preseden dan juga analisis, dari hasil tersebut dapat
diketahui pengunjung umum yaitu kedatangan 40% Mobil, 50% Motor dan 10%
Bus pariwisata, pengunjung menginap (mobil 1/3 jumlah kamar) pada bagian
pengelolan mobil 20% dan 80% motor (Studi preseden).
a)

Pengunjung menginap
1/3 x 46 kamar = 14 mobil
Table 10 Perhitungan tamu menginap
Sumber 3.10 : Analisis pribadi dan studi preseden

No

Klasifikasi

Standar

Jumlah

Sumber

Total

1.

Mobil

12.5 m2

14 mobil

Neu

14 x 12.5 = 175 m2

b)

Sirkulasi 150%

175 x 150% = 262.5 m 2

Total

175 + 262.5 = 437.5 m2

Pengelola Resort
Mobil : 20% x 74 = 15 orang
Motor : 80% x 74 = 59 orang
Table 11 Perhitungan parkit pengelola resort
Sumber : Analisis pribadi dan preseden

No

Klasifikasi

Standar

Jumlah

Sumber

Total

1.

Mobil

12.5 m2

15 mobil

Neu

15 x 12.5 = 187.5 m2

2.

Motor

2 m2

59 Motor

Neu

59 x 2 = 118 m2
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c)

Jumlah

187.5 + 118 = 305.5 m2

Sirkulasi 150%

305.5 x 150% = 458.25 m2

Total

305.5.+ 458.25 = 763.75 m2

Parkir Pengunjung resort
Kebutuhan parkir untuk pengunjung dikategorikan menjadi beberapa

kelompok menurut kendaraan, untuk kendaraan mobil di asumsikan 60% menaiki
mobil dengan jumlah 6 di dalamnya dan 40% hanya 4 orang, untuk pengendara
motor diasumsikan 2 orang sebesar 50%, dan untuk bis mencapai 20%.
Berdasarkan perhitungan menggunakan mobil 6 orang
= 60% x 387 orang = 232 orang
=

60 % 𝑥 387 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔
6 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔

= 39 mobil

Berdasarkan perhitungan pengendara mobil 4 orang
= 40% x 387 orang = 155 orang
=

40 % 𝑥 387 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔
4

= 39 mobil

= Jumlah 78 mobil
Berdasarkan perhitungan pengendara mobil 2 orang
= 50% x 387 orang = 193 orang : 2 orang = 98 motor
Berdasarkan perhitungan pengendara bis yang diasumsikan 40 orang
dan 2 bus
20% x 387 orang = 77 orang
Table 12 Perhitungan parkir kendaraan pengunjung
Sumber : Analisis pribadi dan studi preseden
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d) Total kebutuhan luas Parkir
No

Klasifikasi

Standar

Jumlah

Sumber

Total

1.

Mobil

12.5 m2

78 mobil

Neu

78 x 12.5 m2 = 975 m2

2.

Motor

2 m2

98 motor

Neu

98 x 2 m2 = 196 m2

3.

Bis

42.5 m2

2 bis

Neu

2 x 42.5 m2 = 85 m2

Jumlah

1.256 m2

Sirkulasi 150%

1.256 x 150% = 1.884 m2

Total

1.884 m2

= Luas parkir menginap + luas parkir pengelola + luas parkir
pengunjung umum
= 437.5 + 763.75 + 1.884 = 3.805,25 m2
3.1.6

Jam operasional Kegiatan dan Fasilitas
Table 13 Jam operasional kegiatan dan fasilitas
Sumber : Data pribadi

Fasilitas
Resepsionis
Cottage Service

Kegiatan Jadwal
Memberikan informasi
reservasi penginapan
Melakukan pemesanan

Restaurant

Menikmati makan dan minum

SPA

Berelaksasi dan treatment

Horseridding Area

Rekreasi dengan menaiki kuda

Kids Area

Rekreasi bermain anak-anak

Ruang Terbuka Hijau

Sosialisasi

Mushola
Gazebo

Beribadah
Bersantai dan bersosialisasi

ATM Center

Proses transaksi uang pada
ATM
Memarkirkan kendaraan
Menitipkan barang

Area Parkir
Penitipan barang
Ruang Meeting
Pos Jaga

dan

Mengadakan Meeting dan juga
pertemuan
Ruang security mengawasi
keamanan

Jadwal
Senin – minggu 24 Jam
Setiap hari check in pukul
09:00 dan check out pukul
08:00
Setiap hati pukul 07:00 –
22:00
Senin – Sabtu pukul 09:00
– 18:00
Setiap hari pukul 09:00 –
18:00
Setiap hari pukul 09:00 –
18:00
Setiap hari pukul 07:00 –
18:00
Setiap hari 24 jam
Setiap hari pukul 07:00 –
18:00
Setiap hari 24 jam
Setiap hari 24 jam
Setiap hari pukul 08:00 –
18:00
Setiap hari pukul 08:00 –
18:00
Setiap hari 24 jam
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3.1.7

Zonasi Ruang
Zoning Pada resort berdasarkan jenis ruang yang ada didalam resort dan

fungsi yang ditunjukan pada resort

Publik
Drop off
Resepsionis
Penitipan barang
Taman
Area Foto
Gazebo
ATM center
Horseridding Area
Bar
Restarurant
Kids Area
Poliklinik

Table 14 Zonasi ruang pada resort
Sumber : Data pribadi
Semi Publik
Privat
SPA
R. General
Manager
Ruang Meeting
R. Assistant
Manager
R. Owner
R. Karyawan
R, Marketing
management
R. Arsip
Kolam Renang
R. HRD
R. Accounting
R. Staff SPA
Musholla
Cottage Standart
Cottage Family
Cottage Deluxe

Service
Kantin
Ruang Genset
Ruang panel
Ruang CCTV
Dapur
Gudang umum
Janitor
Laundry
Pos jaga
Gudang makanan
Toilet
Parkir Pengunjung
Pos Jaga

Ruang Souvenir
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3.1.8

Pengelompokan ruang
Pengelompokan ruang yang berada didalam resort berdasarkan fungsi yang ada didalam resort yaitu

ATM Center

Ruang
Souvenir
SPA

Ruang Penitipan barang

Cottage
Family
Cottage
Deluxe
Cottage
standart

Cottage Standart

Restaurant
Ruang Informasi/ Registrasi

Gazebo / View Area

Cottage Deluxe

Kitchen
Service
karyawan

R. Manager

WC

R. Rapat

R.Genset

R. Marketing
Management
R. Owner

Housekeeping Storage

R. HRD
R. Assitant Manager
R. Accounting

Pakir pengelola
Gudang Umum
Gudang SPA

R. Arsip
Kantin
Belakang dapur
Gudang dapur
SPA staff Room
Staff Cafe
Staff Transport

Toilet Karyawan

Area Service

Area
Pengianapan

Table 15 Pengelompokan ruang
Office

Kolam
renang
Horseridding
Area
Kids Area

Area Pengelola

Area Pengunjung

Public

R. Panel

Laundry
Poliklinik

38

3.1.9

Studi Besaran Ruang
SP

= Studi Preseden

AP

= Analisis Pribadi

TSS (John, 1966)

= Time Server Standart

Neu (Ernst, 1966)

= Data Arsitek jilid 2

SRK

= Studi Ruang Khusus
Table 16 Studi besaran ruang fasilitas utama

No

Nama Ruang

Sumber

Perhitungan luas

Layout

Kapasitas

Luas

60 orang

7 x 20.5

perabot
Fasilitas Utama
1.

Lobby

TSS

22 Sofa = 22 x (0.6 x 0.7) = 9.24 m2
Sofa 3 orang = 3 x (0.6 x 2.1) = 3.78 m2

143.5 m2

Meja panjang = 2 x (1.6 x 0.7) = 2.24 m2

+ Sirkulasi 200%

Meja pendek = 5 x (0.6x1.2) = 0.72 m2

= 430.5 m2
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No

Nama Ruang

Sumber

Perhitungan luas

Layout

Kapasitas

Luas

5 orang

8 x 4.26

perabot
2.

Recepsionis

AP

4 Kursi = 4 x (0.4x0.4) = 0.64 m2
Meja recepsionis = 4 x 0.6 = 2.4 m2

34.08 m2

Lemari = 2 x (0.35x2) = 1.4 m2
Meja kantor = 0.6 x 1.5 = 0.9 m

+ Sirkulasi 80%
2

= 61.34 m2

Kursi kantor = 0.4 x 0.4 = 0.16 m2
3.

Waiting

AP

Sofa 3 kursi = 4 x ( 0.6x2.1) = 5.04 m2

16 Orang

8.54 x 4

room/ Ruang

Meja = 2 x (0.8x1.2) = 1.92 m2

34.16 m2

tunggu

Sofa = 4 x (0.6x0.7) = 1.68 m2

+ Sirkulasi 100%
= 68.32 m2

4.

Restaurant

SP

172 Kursi = 172 x (0.4x0.4) = 27.52 m2
Meja 4 kursi = 27 x (1.3x0.7) = 0.91 m2
Meja 6 kuris = 6 x (1x2) = 12 m2
Meja 8 orang = 2 x (2x0.8) = 3.2 m

172 orang

=17.23 x 23
400.9 m2
+ Sirkulasi 200%

2

= 1.202,7 m2
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No

Nama Ruang

Sumber

Perhitungan luas

Layout

Kapasitas

Luas

6 orang

33.81m2

perabot
5.

Dapur

AP

Dapur = 4.2 x 8.05 = 33.81 m2

restaurant

+ Sirkulasi 150%
= 110 m2

6.

Toilet

AP

Toilet = 3.8 x 6.4 = 24.32 m2

8 orang

Restaurant

24.32 m2
+ Sirkulasi 150%
= 60.8 m2

7.

SPA

SRK

Tempat tidur 12 buah = 12 x (2x1) =

12 orang

24 m2

ruang

12 Meja = 12 x (1x0.6) = 7.2 m2

192 m2

12 Bathtube = 12 x (1.6x0.8) = 13.28 m2
12 Washtafel = 12 x (0.5x0.4) = 2.4 m
8.

Resepsionis
SPA

AP

Ada 16 x 12

Meja resepsionis = 2.6 m2
Kursi = 18 x (0.4x0.4) = 2.88 m2
Sofa = 0.6 x 2.1 = 1.26 m2
Lemari = 4x (0.35x1.7) = 2.38 m2

+ Sirkulasi 100%

2

= 384 m2
Pengunjung

= 4.26 x 8.5

6

36.21 m2

Karyawan

+ Sirkulasi 150%

12

= 90.5 m2
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No

Nama Ruang

Sumber

Perhitungan luas

Layout

Kapasitas

Luas

8 orang

800 m2

perabot
9.

Horse Riding

SP

800 m2

Area
10.

Kids Area

8 karyawan
AP

200 m2

30 Orang

200 m2

5 Karyawan

11.

Ruang

TSS

25 Kursi = 25 x (0.4x0.4) = 4 m2

25 Orang

Meja rapat = 1.5 x 5 = 7.5 m2

meeting

5.7 X 9.5
54.15 m2

Lemari = 2 x (0.35x1.7) = 1.19 m2

+ Sirkulasi 100%
= 108.3 m2

12.

Cottage
Standart

SRK

1 Kasur queen size = 2 x 1.6 = 3.2 m2
2 Kursi Makan = 2 x (2 x 0.9) = 1.8 m2
1 Meja makan = 2 x 1.6 = 3.2 m2
1 Kamar Mandi = 2.35 x 1.7 = 3.9 m2
Kitchen set 2 x 3 = 6 m

2

2 Orang

24.1 m2
+ Sirkulasi 150%
= 71.05 m2
Jumlah Cottage
Standart
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No

Nama Ruang

Sumber

Perhitungan luas

Layout

Kapasitas

Luas

perabot

13.

Cottage
Deluxe

SRK

Teras = 2 x 3 = 6 m2

71.05 x 20

Jumlah Total = 24.1

= 1.421 m2

1 Kasur King size = 2 x 1.8 = 3.6 m2

4 Orang

2 Single bed = 2 x (2 x 0.9) = 3.6 m2

+ Sirkulasi 150%

4 Kursi Makan = 4 x (0.4x0.6) = 0.96 m2
1 Meja makan = 2 x 1.6 = 3.2 m2

= 62.46 m2
Jumlah Cottage

2 Sofa 2 orang = 2 x (0.6x2) = 2.4 m2
Kamar mandi = 2 x (2.35 x 1.7) = 7.9 m

41.64 m2

62.46 x 10
2

= 624.5 m2

Ktichen set = 2 x 4 = 8 m2
Teras = 2 x 5 = 10 m2
3 Lemari = 3 x (0.6 x 0.9) = 1.62 m2
4 Meja vas bunga =4 x (0.3 x 0.3) = 0.36
m2
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No

Nama Ruang

Sumber

Perhitungan luas

Layout

Kapasitas

Luas

4-8 orang

83.46 m2

perabot
14.

Cottage

SRK

4 Kasur king size = 4 x (2x1.8) = 14.4 m2
Sofa 6 orang = 6 x (0.6x0.6) = 2.16 m2

Family

+ Sirkulasi 150%

Meja 6 orang = 2 x 0.9 = 1.8 m2

= 208.65 m2

4 WC = 4 x (3.15 x 1.8) = 22.68 m2

Jumlah Cottage

Teras = 11 x 3 = 33 m2

Family

Kitchen set = 2 x 3 = 6 m2

3 x 208.65

4 Lemari = 4 x (0.9x0.4) = 1.44 m2

= 625.95 m2

Sofa 4 orang = 6 x (0.6x0.6) = 2.16 m2
15.

Bar

Neu 2

4 Sofa 3 kursi = 4 x (0.6x2.1) = 5.04 m2
Sofa = 12 x (0.4x0.7) = 3.36 m2
Sofa besar = 8.7 m2

45 orang

8.5 x 13

Karyawan 3

= 110.5 m2
+ Sirkulasi 200%

Kursi bar = 12 x (0.4x0.35) = 1.68 m

2

= 331.5 m2

Meja bar = 3.6 m2
Lemari = 4x (0.35x1.7) = 2.38 m2
6 Meja bundar = 6 x 0.5 = 3 m2
Jumlah Luas

6.519,41 m2

Sirkulasi ruang 10%

651.94 m2

Total

7.171,35 m2

Table 17 Besaran ruang fasilitas pengelola
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No

Nama Ruang

Sumber

Perhitungan luas

Layout

Kapasitas

Luas

Sofa 3 orang = 0.6 x 2.1 = 1.26 m2

1 General

7x5

Meja kerja = 3.35 m2

Manager

= 35 m2

5 tamu

+ sirkulasi 80%

perabot
Fasilitas Pengelola
1.

Ruang General

TSS

manager

Kursi kantor = 3 x (0.4x0.5) = 0.6 m2
Lemari = 2 x (0.35x1.8) = 1.26 m2

= 63 m2

Meja = 0.6 x 1.2 = 0.72 m2
Sofa = 0.6 x 0.6 = 0.36 m2
Lemari buku = 1.4 x 0.2 = 0.28 m2
2.

Ruang Asistant

TSS

Kursi kantor = 3 x (0.4x0.5) = 0.6 m2

1 Asistant

4 x 4.4

general

= 17.6 m2

manager

+Sirkulasi 80%

2 tamu

= 31.7 m2

Kursi kantor = 3 x (0.4x0.5) = 0.6 m2

1 Accounting

4.4 x 3.34

Lemari buku = 2x (1.4x0.2) = 0.28 m2

Magement

= 14.7 m2

2 tamu

+Sirkulasi 70%

General

Lemari = 0.35x1.8 = 0.63 m2

manager

Lemari buku = 2 x (1.4x0.2) = 0.56 m2
Meja = 2 x 1 = m2

3.

Ruang
Accounting
Managerment

TSS

Meja = 2 x 1 = 2 m2

= 25 m2
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4.

Sofa 3 orang = 0.6 x 2.1 = 1.26 m2

Ruang

2 Marketing

6x5

Marketing

Kursi kantor = 4 x (0.4x0.5) = 0.8 m2

Management

= 30 m2

Management

Lemari buku = 2x (1.4x0.2) = 0.28 m2

6 tamu

+ Sirkulasi 80%

Sofa = 0.6 x 0.6 = 0.36 m2

= 36 m2

Meja = 0.6 x 1.2 = 0.72 m2
Lemari = 0.35x1.8 = 0.63 m2
5.

Ruang Arsip

AP

Lemari = 4 x (0.35x1.8) = 2.52 m2

2 x 5.23
= 10.6 m2
+Sirkulasi 50%
= 15.9 m2

6.

Toilet pria dan

SP

Toilet = 3.8 x 6.4 = 24.32 m2

wanita

7.

Ruang Staff
Housekeeping

TSS

Meja kerja 0.6 x 2 = 1.2 m2
Kursi Kerja 0.6 x 0.6 = 0.36 m2
Lemari = 0.6 x 1.8 = 1.08 m2

Toilet pria =

24.32 m2

5 orang

+ Sirkulasi

Toilet wanita =

100%

3 orang

= 48.64 m2

1 Staff

4.4 x 3.34

Housekeeping

= 14.7 m2

2 tamu

+Sirkulasi 80%
= 26.46 m2
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8.

Ruang rapat

AP

10 Kursi = 10 x (0.6x0.6) = 3.6 m2

15 orang

Meja rapat 1 x 4 = 4 m2

7.35 x 4.7
= 34.5 m2

5 Kursi = 0.5 x 0.5 = 1.25 mq

+Sirkulasi 100%
= 69 m2

9.

Ruang CCTV
& Ruang

AP

4 kursi = 4 x (0.4x0.4) = 0.64 m2
Meja = 2 x 1 = 2 m

2

Security

2 Security

4.2 x 5.3

2 tamu

= 22.26 m2
+Sirkulasi 50%
= 33.39 m2

Jumlah Luas

349.09 m2

Sirkulasi 20%

34.90

Total

384 m2

Table 18 Besaran ruang fasilitas penunjang
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No

Nama Ruang

Sumber

Perhitungan luas

Layout

Kapasitas

Luas

2 orang

3.2 x 3.2

karyawan 2

= 10.24 m2

tamu

+Sikulasi 100%

perabot
Fasilitas Penunjang
1.

Penitipan

AP

barang

2 rak loker = 2 x (1.6x0.4) = 1.28 m2
Meja =

= 20.48 m2

2.

Area Foto

AP

4 Sofa = 4 x (0.6x1.4) = 1.68 m2
Meja = 2 x (1.2x 0.6) = 1.44 m

4 orang

2

3.6 x 5.4
= 19.44 m2
+Sirkulasi 100%
= 38.88 m2

3.

Gazebo

AP

Gazebo = 2.2 x 2.2 = 4.64 m2

6 orang

4.64 m2 +
sirkulasi 100%
= 9.28 m2
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4.

Musholla

AP

30 tikar = 30 x (0.6x0.7) = 12.6 m2

15 orang

3.42 x 4.4
= 15.04 m2
+Sirkulasi 100%
= 30.08 m2

5.

Tempat wudhu

AP

Tempat wudhu = 2 x (2.4x0.4) = 1.92 m2

5 pria dan 5

2.15 x 2.4

wanita

= 5.16 m2
+Sirkulasi 100%
= 10.32 m2

6.

ATM Center

AP

Mesin ATM = 6 x (0.6x0.5)

6 orang

1.8 m2
+ Sriukulasi 100%
= 3.6 m2
6 ATM
= 21.6 m2

7.

Ruang
Souvenir

AP

6 lemari = 6 x (0.3x1.6) = 2.88 m2
Meja = 2 x 0.6 = 1,2 m2
Kursi = 0.4x0.4 = 0.16 m2

10 orang

5.8 x 4.8
= 27.84 m2
+Sirkulasi 150%
= 70 m2
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8.

Poliklinik

Neu

4 kursi = 4 x (0.4x0.4) = 0.64 m2
Meja = 2 x 0.6 = 1.2 m2
Kasur = 2 x 1 = 2 m2

1 Karyawan

4.3 x 4.75

2 Tamu

= 20.42 m2
+Sirkulasi 150%

Lemari = 0.35 x 1.8 = 0.63 m2

= 51.05 m2

Jumlah Total

251.69 m2

Sirkulasi antar ruang 10%

25.16 m2

Total

276.85 m2
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Table 19 Besaran ruang Aktivitas Service

No

Nama Ruang

Sumber

Perhitungan luas

Layout

Kapasitas

Luas

2 orang

3.5 x 3.2

perabot
Fasilitas Service
1.

Pos jaga

AP

Kursi = 3 x (0.4x0.4) = 0.48 m2
Meja = 0.9 x 1.7 = 1.53 m2

= 11.2 m2
+Sirkulasi 100%
= 22.4 m2
22.4 x 3
= 67.2 m2

2,

Toilet Pria &
Toilet wanita

SP

5 Wastafel = 5 x (0.4x0.4) = 0.8 m2
WC = 5 x (1.1x1) = 5.5 m2
3 Urinoir = 3 x (0.4x0.5) = 0.6 m2

Toilet wanita =

24.32 m2

3 orang

+ Sirkulasi 100%

Toilet pria =

= 48.64 m2

5 orang

4 x 48.64 m2
= 194.56 m2
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3.

Gudang

AP

8 Lemari = 8 x (0.6 x 0.8) = 3.84 m2

4.95 x 7.9
= 39.1 m2 +

Barang

Sirkulasi 80%
= 70.38 m2
4.

Laundry

AP

3 meja = 3 x (0.8x1.6) = 3.84 m2

3 Orang

3 Meja setrika = 3 x (0.4x1.5) = 1.8 m2

Service

= 46.2 m2

Kursi = 3 x (0.4x0.4) = 0.48 m2
Lemari = 4 x (1.6 x 0.35) = 2.24 m
5.

Ruang istirahat
karyawan

AP

3.59 x 11.7

+Sirkulasi 50%
2

2 lemari = 2 x (1.6x0.35) = 1.12 m2

= 69.3 m2
8 Orang

3.59 x 5

2 Meja = 2 x (0.8x1.6) = 2.56 m2

= 17.95 m2

8 kursi = 8 x (0.4x0.4) = 1.28 m2

+Sirkulasi 100%
= 35.9 m2

Jumlah Luas

437.34 m2

Sirkulasi antara ruang 10%

43.73

Total

481.07 m2
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Table 20 Besaran ruang mekanikal & Elektrikal

No

Nama Ruang

Sumber

Perhitungan luas

Layout

Kapasitas

Luas

perabot
1.

Ruang Genset

Neu

Genset = 4x6 = 24 m2

2 Orang

24 m2

2.

Ruang Panel

Neu

Ruang Panel listrik = 6x6 = 36 m2

2 orang

36 m2

Neu

Ruang pompa = 6x6 = 36 m2

2 orang

36 m2

Listrik
3.

Ruang pompa

Jumlah Total

156 m2

Sirkulasi antar ruang 20%

31.2 m2

Total

187.2 m2
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3.1.10 Luas Bangunan
Table 21 Total luas bangunan
Sumber : Data pribadi
Faslitas bangunan

Luas

Fasilitas Utama

7.391,35 m2

Fasilitas Pengelola

384 m2

Fasilitas Service

481.07 m2

Fasilitas Penunjang

276.85 m2

Fasilitas Mekanikal & Elektrikal

187.2 m2

Luas Total

8.500,47 m2

A. Ruang Luar / Outdoor

Nama Ruang
Parkir pengunjung
menginap
Parkir pengunjung
rekreasi
Parkir pengelola
Jalur sepeda

Table 22 Perhitungan ruang outdoor
Kapasitas Sumber Perhitungan Total Luas
ruang
(m2)
2
14 mobil
Neu
437.5 m
437.5 m2
29 Mobil
98 Motor
2 bis
15 mobil
59 motor

Neu

1.608,75 m2

1.884 m2

Neu

763.75 m2

763.57 m2

AP

800 x 3 =
2.400 m2

2.400 m2

Total

Besaran
Luas (m2)
3.805 m2

2.400 m2
6.205 m2

B. Analisa Relasi Keruangan dengan tapak
1.

Kebutuhan Luas indoor didalam Tapak
Table 23 Kebutuhan ruang indoor
Fasilitas
Total Luas (m2)
Fasilitas utama
8.063,30 m2
Fasilitas pengelola
410.62 m2
Fasilitas service
504.64 m2
Fasilitas Mekanikal & Elektrical
187.2
Fasilitas penunjang
295.88 m2
Total
8.500,47 m2
Luas lantai atas
1.000,47
Luas lantai dasar
7.500

2.

Kebutuhan Luas Outdoor didalam tapak
Table 24 Kebutuhan ruang outdoor
Fasilitas
Total (m2)
Parkir
3.805
Jalur sepeda
2.400
Total
6.205
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3.

Pembagian Penggunaan Lahan
Didalam lahan yang akan digunakan lansekap menjadi bagian penting

didalam resort dimana lansekap akan memberikan suasana yang hidup didalam
resort (Hakim & Utomo, 2003), berikut merupakan luas kebutuhan lahan yang akan
digunakan:
-

Luas Bangunan lantai 1 : 7.300 m2

-

Luas Outdoor Non- RTH : 2.400 m2

Luas Lahan

=

Luas lahan

=

=

100%
𝐾𝐷𝐵 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑔𝑢𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛

100%
30%
100%
30%

x (Luas bangunan + Luas Outdoor Non RTH)

x (7.500 + 2.400)

x 9.900 m2

= 33.000 m2
Luas lahan di bagi, lahan parkir, Ruang terbuka Hijau dan luas bangunan
Lahan Parkir

= 6.205 m2

Ruang Terbuja Hijau RTH

= 50% x 34.000 m2 = 17.000 m2

Luas bangunan bila digunakan semua

= 10.795 m2

4.

Regulasi
Berdasarkan regulasi yang berlaku Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 40%,

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maximal 2 lantai, Garis Sempadan Bangunan
(GSB) 12.5 m dari as jalan (jalan sekunder), RTH 50%
Dengan demikan KDB yang dapat berlaku
KDB x Luas Lahan = 40% x Luas Lahan
= 40 % x 29.714 m2
= 11.086 m2
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Luas lantai dasar yang terbangun < Luas Area bangunan maksimum dapat
dkatakan tidak melebihi regulasi yang ada.
3.1.11 Struktur Ruang
Setelah dilakukan beberapa studi lokasi yang dijadikan studi preseden, tata
letak pada bangunan dibedakan pada tiap kebutuhannya, dan juga pembagian
antara zona seperti membedakan area yang jauh dari keramaian, zona yang
berisikan untuk kegiatan rekreasi, zona milik pengelola, pemisahan zona ini
bertujuan untuk menciptakan suasana yang lebih baik dan juga penempatan ruang
yang jelas.

Gambar 8 Zonasi pada dusun Bambi Lembang
Sumber : Dokumen pribadi Survei

Pada gambar di atas merupakan denah dari dusun bambu di lembang yang
di bagi melalui zona, pada area berwarna biru merupakan area entrance dan juga
di fungsikan untuk parkir, sementara pada zona yang berwarna merah merupakan
zona yang berisikan Area rekreasi wisata seperti restaurant, Horse Ridding, Area
foto, dan berbagai zona lainnya, sementar untuk zona berwarna kuning
merupakan zona yang membutuhkan suasana tenang yaitu area penginapan pada
dusun bambu ini.
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Pada Studi Preseden lainnya yaitu Tlogo Resort penempatan fasilitas yang berada
di dalamnya juga saling berkaitan, pada lokasi Cottage/ area tempat menginap di
tempatkan pada lokasi yang sepi sehingga tidak mengganggu pengunjung, dan
untuk fasilitas lainnya seperti lapangan, ruang meeting dan lainnya di letakan di
bagian depan.
A.

Struktur Ruang Fasilitas Utama
Resepsi

Horse ridding Area

Waiting room

Lobby

Kids Area

Dapur

SPA

Recepsionis
SPA
Toilet

Restaurant

Ruang Meeting

Bar
Cottage
Family

Cottage
Deluxe

Cottage
Standart

Diagram 2 Struktur Ruang Fasilitas utama
Sumber : Dokumen pribadi

B.

Service

Publik

Semi
Private

Privat

Struktur Ruang Fasilitas Penunjang

ATM
Center

Penitipan

Area Wudhu

Barang
Area Foto
Gazebo

Toilet

Musholla

Souvenir

Poliklinik
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Diagram 3 Struktur Ruang Fasilitas Penunjang
Sumber : Dokumen Pribadi

C.

Service

Publik

Semi
Private

Privat

Struktur Ruang Fasilitas Service

Pos
Jaga

Toilet Pria &
Wanita

Laundry Service

Gudang Barang

Ruang istirahat
Karyawan

Diagram 4 Struktur Ruang Fasilitas Service
Sumber : Dokumen Pribadi

D.

Struktur Ruang Fasilitas Pengelola
Ruang
Asistant
General
Manage
r

Ruang
Accounting
Management

Ruang Marketing
Management

Ruang rapat

Ruang
Arsip

Toilet

Ruang
General
Manager

Ruang Staff
Housekeeping
Ruang CCTV &
Ruang Security

Diagram 5 Struktur Ruang Fasilitas Pengelola
Sumber : Dokumen pribadi

E.

Struktur Ruang Fasilitas Mekanikal & Elektrikal

Ruang Genset

Ruang panel
Listrik

Ruang
Pompa

Diagram 6 Struktur Ruang Fasilitas Mekanikal & Elektrikal
Sumber : Dokumen Pribadi
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3.1.12 Hubungan Antar Ruang
Hubungan antara ruang berkaitan dengan jauh dekatnya antara antar
ruang, pada fasilitas utama, Pengelola, Service, Penunjang, dan Mekanikal
& Elektrikal
A.

Hubungan Antar Ruang Fasilitas Utama
Horse
ridding
Area

Lobby

Resepsionis
Kids Area
Waiting
room

Kolam
Renang
Restauran

Toilet

Bar

Ruang Meeting
Cottage
Deluxe

Recepsionis

Dapur

SPA
Cottage
Family

Sangat Dekat

Cottage
Standart

Dekat
Jauh

Diagram 7 Hubungan Antar Ruang Fasilitas Utama
Sumber : Dokumen Pribadi

B.

Hubugan Antar Ruang Fasilitas Penunjang
ATM
Center

Musholla

Penitipan
Barang

Poliklinik
Souvenir

Area
Foto
Toilet

Area
Wudhu

Gazebo

Sangat Dekat
Dekat
Jauh

Diagram 8 Hubungan Antar Ruang Fasilitas Penunjang
Sumber : Dokumen pribadi
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C.

Hubungan Antar Ruang Fasilitas Service
Laundry
Service

Toilet Pria &
Wanita

Ruang istirahat
Karyawan

Pos
Jaga

Gudang
Barang

Diagram 9 Hubungan Antar Ruang Fasilitas Service
Sumber : Dokumen Pribadi

Sangat Dekat
Dekat
Jauh
D.

Hubungan Antar Ruang Fasilitas Pengelola
Ruang Staff
Housekeeping

Toilet

Ruang
Asistant
General
Manager

Ruang
General
Manager

Ruang CCTV &
Ruang Security

Ruang
Marketing
Management
Ruang
rapat

Sangat Dekat
Dekat

Ruang
Accounting
Management

Ruang
Arsip

Jauh
Diagram 10 Hubungan Antar Ruang Fasilitas Pengelola
Sumber : Dokumen Arsitek
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E.

Hubungan Antar Ruang Fasilitas Mekanikal & Elektrikal
Ruang
panel
Listrik

Ruang
Genset

Sangat Dekat
Dekat
Jauh

Ruang
Pompa

Diagram 11 Hubungan antar Ruang Fasilitas Mekanikal & Elektrikal
Sumber : Dokumen Pribadi
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3.1.13 Organisasi ruang

Gerbang masuk
dan keluar

A. Organisasi Ruang Makro

Area Parkir

Drop off

Resepsioni

Penitipan
Barang

Lobby

Area Pengelola
R. General
Manager

R. Assistant
Manager

Area
penunjang
Area Utama
R. Owner
Restaurant

R. Accounting
Manager

R.Arsip

R. Rapat

Toilet
SPA

R. Marketing
Mangement

Cottage

Kantin

Ruang Terbuka
Hijau

Area
Foto

Ruang
Meeting

Kids Area

Musholla

ATM
Center

Horse
Ridding Area

Bar

Gazebo

Poliklinik

Kolam renang
Toilet

Area Service

Dapur
Ruang
genset

Ruang Panel

Ruang CCTV

Laundry

Ruang
Pompa
Gudang

Janitor

Pos Jaga

Service

Publik

Semi
Privat

Privat
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B. Organisasi ruang rekreasi (Mikro)

Gerbang masuk
dan keluar

Area Parkir

Drop off

Resepsioni

Restaurant

Ruang
Meeting

Area
Foto

Penitipan
Barang

Lobby

Horse
Ridding Area

Ruang Terbuka
Hijau

Kids Area

Gazebo

SPA

Kolam renang

ATM
Center

Musholla
Service

Publik

Semi
Privat

Privat

63

C. Organisasi Ruang Pengunjung Menginap (Mikro)

Gerbang masuk
dan keluar

Drop off

Area Parkir

Resepsioni

Lobby

Cottage

Restaurant

Ruang
Meeting

Area
Foto

Horse
Ridding Area
Kolam renang

ATM
Center

Ruang Terbuka
Hijau

Kids Area

SPA

Gazebo

Service

Publik

Semi
Privat

Privat

Poliklinik

Musholla
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D. Organisasi Ruang Pengelola dan petugas Service (Mikro)
Gerbang masuk
dan keluar

Area Parkir

Drop off

R. Assistant
Manager

R. Accounting
Manager

R. General
Manager

R. Rapat

R. Owner

Toilet

Restaurant

SPA

Kids Area

Dapur

Laundry

Horse
Ridding Area

Gudang

Janitor

Pos Jaga

Kantin
R.Arsip
R. Marketing
Mangement

ATM
Center

Service

Publik

Semi
Privat

Privat

Musholla
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E. Organisasi Ruang petugas Service pada Resort

Gerbang masuk
dan keluar

Drop off

Ruang
genset

Ruang Panel
listrik

ATM
Center

Area Parkir

Ruang
Pompa

Musholla

Ruang CCTV

Kantin
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3.2

Analisa Tapak

3.2.1

Analisa pemilihan tapak
Diperoleh tapak yang berada di Ngablak yang tepatnya berada di desa
Pagergunung, Desa ini berada didaerah lerengan gunung telomoyo, tapak
sekarang ini di fungsikan sebagai lahan pertanian, dan juga lahan kosong
yang akan digunakan sebagai lokasi wisata, dan berikut foto kondisi tapak
sekarang ini :

4
3

2

3

1
Gambar 9 Peta tampak atas
Sumber : Data pribadi

Pada gambar tapak merupakan foto udara menuju ke lokasi dengan luas
total mencapai ± 33.000 m2 terdapat angka-angka yang akan menunjukan
lokasi sebagai berikut:
Nomor 1 merupakan jalan menuju desa seloprojo yang masih masuk
kedalam kawasan desa pagergunung yang memiliki lebar ± 4 meter, jalan
termasuk kecil, jalan ini merupakan jalan utama menuju ke daerah tapak.

Gambar 10 Jalan Eksisitng menuju tapak
Sumber: Dokumen Pribadi
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Nomor 2 Kondisi didalam tapak dan juga view yang dihasilkan didalam
tapak, didalam tapak sudah terdapat akses masuk dikarenakan kawasan
tapak memang akan dikembangkan sebagai kawasan wisata.

(A)

(B)

Gambar 11 (A) Akses didalam tapak & (B) lahan kolam renang eksisting
Sumber: dokumen pribadi

Nomor 3 untuk gambar ini merupakan gambar eksisting didalam tapak,
dimana terdapat area pertanian milik warga setempat, dan juga saluran
irigasi menuju ke lahan pertanian.

Gambar 12 Lahan pertanian didalam desa dan saluran irigasi didalam desa
Sumber : Dokumen Pribadi

Nomor 4 pada gambar ini merupakan beberapa tumbuhan yang berada di
dalam tapak dan juga pohon-pohon alami yang tumbuh di dalamnya.
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Gambar 13 Lokasi penyimpanan pupuk

Sumber : Dokumen pribadi
Terdapat lahan eksisting yang terletak berseberangan dengan lahan
pertanian yang sudah ada, lokasi ini dipisahkan dengan jalan raya dengan lebar
kurang dari 4 meter.
Di dalam lokasi tapak juga terdapat batas pada tiap arahnya:
A.

Utaran : Desa Seloprojo,gunung telomoyo, Kabupaten magelang

B.

Selatan : Desa pagergunung, Kabupaten magelang

C.

Timur

: Lahan pertanian warga pagergunung, Kabupaten Magelang

D.

Barat

: Lahan pertanian warga pagergunung, Kabupaten Magelang

Lerengan telomoyo

Desa
Seloprojo

Jalan di dalam
Lahan
pertanian

Tapak

tapak

Lahan
pertanian

Jalan dari arah
Kopeng

Jalan alternatif

Desa Pagergunung

menuju GrabagMagelang
Gambar 14 Lokasi batas tapak
Sumber : Dokumen pribadi
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Suhu yang berada di lokasi tapak mencapai 13oC – 23oC dengan
kelembapan udara mencapai 66 – 90% dengan kemiringan 8-12% atau 525 derajat, lokasi tapak yang berada di kawasan desa pagergunung
memiliki citra Arsitektur bangunan yang menggunakan material berupa
bata, genteng tanah liat, dan penggunaan bambu sebagai reng dan kasau,
di kawasan ngablak memang sudah terdapat beberapa kawasan wisata
tetapi untuk desa pagergunung memang belum ada.
View di dalam tapak:

Batas utara Desa Seloprojo

Batas Timur Lahan
pertanian

Batas Barat Lahan
pertanian

Batas Selatan Bukit andong
Gambar 15 Batas wilayah tapak
Sumber : dokumen pribadi
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Di dalam tapak akan mengembangkan Rural Resort Yaitu resort yang
berkembang

didalam

desa,

sehingga

kondisi

lingkungan

sekitar

tapak

berpengaruh terhadap resort untuk menciptakan suasana desa, oleh karena itu
lahan sekitar juga harus dikembangkan untuk keperluan resort, sebagian besar
lahan dibatasi oleh lahan perkebunan milik warga desa pagergunung dan
seloprojo, untuk pengembangan wilayah sekitar resort akan bekerja sama dengan
pihak pengelola desa dengan mengembangkan sarana berupa perkebunan dan
juga pertanian, sarana perkebunan dan pertanian akan diletakan pada wilayah
barat dan juga timur, bahan material dari pertanian akan digunakan sebagai
bahan baku didalam restaurant pada resort sementara pada wilayah perkebunan
dapat dikembangkan menjadi kawasan agrowisata, berdasarkan hasil wawancara
tanaman yang sedang di kembangkan yaitu jambu.
Di wilayah utara merupakan batas wilayah dengan desa seloprojo dan juga
lerengan gunung telomoyo yang berisi hutan, hutan ini menahan tanah pada
lerengan dan menyerap air hujan bila terjadi hujan, pada wilayah Selatan akan
dikembangkan sebagai kawasan budidaya bambu.
3.2.2

Potensi dan Kendala

A.

Potensi

1.

Pada lokasi berada di kaki gunung merbabu dan juga gunung telomoyo
sehingga mendapatnya view yang baik.

2.

Keadaan lingkungan yang sejuk, asri dan dingin

3.

Aksesibilitas menuju ke lokasi menggunakan jalan aspal yang tergolong
baik, didalam lokasi tapak juga terdapat jalur menuju ke dalam tapak.

4.

Sumber daya berupa material alam yang dapat ditemui di sekitar lokasi
tapak.

5.

Terdapat beberapa obyek wisata yang mendukung didaerah tersebut.

71

6.

Kawasan Agrowisata yang menarik untuk di kembangkan sebagai resort.

B.

Kendala

1.

Jarak yang cukup jauh bagi area kotam lebar jalan yang tergolong cukup
kecil untuk kendaraan roda empat, dan untuk kendaraan bermuatan
banyak (bis)

2.

Tapak yang tergolong memiliki kontur sehingga perlu di perhatikan untuk
penempatan bangunan yang akan di gunakan, yang bila terjadi patahan /
pergeseran batuan dapat menyebabkan longsor.

3.2.3

S.W.O.T (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)
Table 25 S.W.O.T pada pemilihan tapak
Sumber : Data Pribadi















Strengths
Lingkungan yang berada di kaki
gunung sehingga mendapat suasana
yang sejuk, hal ini berpotensi untuk
lingkungan wisata dan nyaman bagi
resort.
Tapak mendukung untuk resort
berbasis alam, banyaknya material
alam yang dapat di gunakan di dalam
lokasi tapak.
Pemiihan lokasi tapak yang dekat
dengan lokasi pariwisata lainnya
berupa Air terjun seloprojo dan air
terjun sekar langit
Di sekitar lokasi tapak terdapat
beberapa potensi seperti penggunaan
mata air dari air terjun seloprojo
dengan saluran irigasi,jaringan listrik.
Pencarian material bangunan lebih
mudah seperti batu alam dan juga
bambu, di kawasana dekat dengan
Ngablak yang memiliki variasi bambu
yang cukup banyak.
Opportunities
View yang dihasikan didalam lokasi
tapak bagus, karena lokasinya dekat
dengan lerengan merbabu dan
telomoyo
Tanah yang berada di lokasi subut
berpotensi terhadap pengembangan
lansekap diarea bangunan dapat
terjamin.









Weaknesses
Akses menuju lokasi cukup sulit,
diperlukan perbaikan jalan.
Akses menuju tapak hanya dilalui 1
mobil, diperlukan perbaikan jalan dan
juga pelebaran jalan.

Threats
Kelembapan udara yang tinggi di
butuhkan
penanganan
khusus
terhadap kelembapan yang ada
didalam bangunan
Daerah lerengan yang berbahaya bila
terjadi hujan di wilayah tersebut, yang
dapat menyebabkan longsor
Untuk mata air memang sudah ada di
wilayah pagergunung, tetapi untuk
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Lokasi yang dekat dengan
pagergunung
memang
mengembangkan pariwisata

3.2.4

Kondisi didalam Tapak

A.

Geografi

desa
ingin

memenuhi kebutuhan bagi resort, di
butuhkan sumber air lainnya

Letak tapak berada di kecamatan Ngablak, bertepatan di desa
Pagergunung bagiang utara dengan luas wilayah mencapai 296.175 Ha
dengan ketinggian 1.378 mdpl, Desa ini berada di antara perbatasan desa
seloprojo dan kecamatan Ngablak.
Tanah yang berada di lokasi desa Pagergunung tergolong subur
dikarenakan letaknya yang berada di lerengan gunung merbabu dan
lerengan gunung telomoyo, gunung merbabu tetap harus diwaspadai
meskipun bukan merupakan gunung yang aktif.
B.

Karakteristik Iklim
Di karenakan berada di Indonesia yang memiliki iklim tropis (penghujan dan
kemarau),

dengan

curah

hujan

menapai

2.359

mm

selama

1

tahun(“Kecamatan Ngablak Dalam Angka 2017,” 2017), dan suhu wilayah
yang dapat dikatakan dingin dikarenakan berada di lerengan gunung
dengan suhu rata-rata mencapai 20oC dengan kelembapan 66 – 90%
C.

Hidrologi
Desa Pagergunung mendapat asupan air bersih dari air terjun sumuran dan
air terjun Senthong yang berada di desa seloprojo, air di salurkan melalui
saluran irigasi setempat yang dapat menampung air 569 liter/ detik dan yan
masuk ke dalam desa Pagergunung mencapai 200 liter/detik yang di
manfaatkan untuk PDAM (Rencana Tata Kabupaten Magelang Nomor 5
Tahun 2010-2030, 2011) air sendiri berasal dari gunung telomoyo, dan
kemudian di gunakan warga sebagai kebutuhan desa.
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Air terjun Sumuran atau biasa di kenal sebagai air terjun seloprojo
digunakan sebagai sarana wisata, tetapi untuk air terjun Senthong tidak di
gunakan dikarenakan aksesnya yang sulit.
D.

Topografi
Di lokasi lahan memiliki kontur dengan kemiringan 8-11% antara 5 – 25
derajat Dikarenakan bertepatan didaerah lerengan gunung merbabu dan
telomoyo sehingga terhitung cukup curam, dengan ketinggian kontur yang
memiliki variasi berbeda-beda dan lokasi tersebut digunakan sebagai lahan
pertanian dan perkebunan dengan ketinggian tiap konturnya mencapai 1,5
– 2 m/ kontur

Gambar 16 Kemiringan kontur di lokasi
Sumber : Dokumen pribadi

Pada gambar di atas merupakan bentuk kemiringan yang berada didalam
kontur, didalam tapak jarak antar kontur berbeda-beda, untuk area yang
berada di tengan memiliki jarak antara kontur yang cukup jauh yaitu sekitar
33 meter, sementara untuk bagian atas memiliki jarak interval yang lebih
pendek yaitu mencapai 10 meter.

1

2

Gambar 17 1.wilayah tengah tapak 2. wilayah atas kontur
Sumber : dokumen pribadi
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E.

Jenis Tanah
Di daerah kecamatan Ngablag, desa Pagergunung memiliki tanah yang
humus di karenakan lokasinya yang berada di bawah lerengan gunung dan
lokasi tersebut di gunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan.

F.

Peraturan Daerah
Menurut Dinas desa pagergunung penerapan peraturan daerah mengikuti
peraturan kabupaten magelang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) kabupaten magelang memiliki ketentuan :
Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 40%, Koefisien Lantai Bangunan (KLB)
2 Lantai, Garis Sempadan Bangunan (GSB) 12,5 m dari as jalan (jalan
lokal primer), Jarak halaman dengan as Jalan 5,5 m KDH 50%

G.

Kondisi bencana
Kondisi tapak yang berada di daerah lerengan, sehingga dapat
menyebabkan longsor, bahkan bila curah hujan cukup tinggi dapat terjadi
banjir bandang, kedua hal ini harus di perhatikan dengan baik.
Selain itu meskipun Merbabu termasuk gunung yang tidak aktif tetapi tetap
harus diwaspadai bila tiba-tiba gunung akan aktif.

H.

Karakteristik Landsekap
Lokasi yang berada di kaki gunung dapat dikatakan memiliki kemiringan
yang cukup curam dengan kemiringan mencapai 8-12% Tanah yang
berada di lokasi tergolong subur dan humus dikarenakan banyaknya
tumbuhan yang hidup secara alami, baik itu pohon pisang, cabai dan
beberapa tanaman lainnya, Lokasi merupakan tanah milik warga desa
yang memang akan digunakan sebagai obyek wisata.
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3.3

Kondisi Lingkungan Buatan dan Alami

3.3.1

Kondisi lingkungan Buatan

A.

Analisis Bangunan dan Keadaan sekitar
Pada Kecamatan Ngablak memiliki lingkungan buatan yaitu pedesaan

seperti desa Pagergunung yang berada didaerah tapak, terdapat juga lahan
pertanian, dan peternakan, Desa Ngablak yang berada disekitar tapak memiliki
luas 296.175 Ha dan juga didalam desa Pagergunung populasi penduduknya
mencapai 2.005 orang (BPS Kabupaten Magelang, 2017), didalam desa
Pagergunung banyak masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai petani,
pekerja pabrik, perkebunan dan juga usaha pribadi seperti usaha kerajinan
bingkai, didesa ini akan mengembangkan usaha wisata berupa kolam renang
dengan menggunakan mata air dari gunung telomoyo, pengembangan ini masih
dilaksanakan, desa juga ingin mengembangkan agrowisata yang berada di lokasi
tapak, salah satu agrowisata yang terbaik adalah tanaman singkong, dan sekarang
ini sedang mengembangkan tanaman jambu dan apel.

(A)

(B)

(C)

Gambar 18 A. Akses ke dalam tapak ; B. Kolam renang yang akan di bangun; & C.
Saluran irigasi ke dalam tapak
Sumber : Data Pribadi

Jalan utama menuju tapak tergolong baik, dengan jalan aspal sebesar 4
meter, untuk jalan di butuhkan pelebaran jalan kendaraan beroda empat dapat
lewat dengan baik, sementar didalam tapak terdapat beberapa jalur berupa jalan
motor kecil yang di gunakan masyarakat desa untuk masuk ke dalam lahan
pertanian.
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Didalam tapak berada di kawasan pagergunung, tetapi berbatasan juga
dengan Desa seloprojo, sementara saluran irigasi melewati desa seloprojo terlebih
dahulu, air berasal dari mata air gunung telomoyo yang digunakan untuk beberapa
desa.
B.

Analisa Transportasi dan utilitas kota
Pada lokasi tapak jauh dari wilayah perkotaan, dikarenakan jalan sunan

geseng merupakan salah satu jalan alternati menuju Magelang dengan melalui
kecamatan grabag terlebih dahulu, kendaraan yang lewat dijalan utama
pagergunung yaitu truck, mobil, dan motor, beberapa kendaraan umum yang ada
seperti angkutan umum berupa mobil sering mengantar masyarakat desa menuju
ke desa yang lain.
Pada jalan yang masuk menuju tapak memiliki ukuran yang cukup kecil
yaitu dengan lebih 4 meter, diperlukan pelebaran jalan dan koordinasi bila ada
kendaraan besar (bis) yang masuk kedalam tapak.
Lokasi tapak jauh dari kota sehingga untuk utilitas listirk yang berada
didesa Pagergunung langsung dari PLN, meskipun memilki sumber daya berupa
air terjun tidak terdapat pemanfaatan energi alam yang dapat digunakan untuk
tenaga listrik.

Gambar 19 Utilitas listrik pada jalan
Sumber: dokumen pribadi
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C.

Analisa Vegetasi
Di lokasi tapak yang sudah tersedia merupakan tanah miliki desa sehingga

dapat digunakan dengan baik oleh warga desa sekitar, untuk tanaman yang ada
didalamnya antara lain cabai, singkong, pisang dan beberapa tanaman lainnya.
Dilokasi yang berada didaerah lerengan gunung menyebabkan tanah
menjadi subur, dan juga dikarenakan terdapat aliran irigasi menjadi lebih subur,
vegetasi liar yang tumbuh dilokasi dapat tumbuh dengan subur dan baik.

Gambar 20 Lahan pertanian dan perkebunan dilokasi tapak
Sumber : Dokumen pribadi

3.3.2

Analisa Lingkungan Alami

A.

Analisis klimatik
Suhu yang berada didalam lokasi terukur cukup dingin dengan kisaran
16oC – 27oC dengan kelembapan udara mencapai 60%-90%., hal ini
berkaitan dengan pencahayaan alami yaitu matahari, dengan pemanfaatan
matahari untuk mengetahui arah dari matahari itu sendiri, curah hujan yang
berada di daerah pagergunung juga cukup tinggi yaitu antara 2.359 mm
selama 1 tahun (“Kecamatan Ngablak Dalam Angka 2017,” 2017)

B.

Analisis lansekap
Lokasi yang berada di pegunungan memberikan identifikasi dimana tanah
yang dihasilkan merupakan tanah yang subur, tetapi memiliki kemiringan
yang cukup curam antara 8-11% dan hal ini rawan terhadap longsor,
sehingga di perlukan juga vegetasi untuk menahan air, tanah yang berada
di dataran tinggi tergolong subur untuk membudidayakan tanaman.
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Lokasi berada diantara 2 gunung dan 1 bukit yaitu gunung merbabu,
gunung telomoyo dan bukit andong.

3.4

Rumusan Masalah

3.4.1

Permasalahan Pelaku / terhadap Bangunan
Pada lokasi yang akan digunakan bertempatan didaerah lerengan gunung

sehingga memberikan udara yang sejuk dan nyaman,tetapi pada daerah tapak
memiliki curah hujan yang cukup tinggi, permasalahan yang dihadapi bila terjadi
hujan bagaimana tindakan untuk memberikan tempat berteduh bagi pengunjung,
dikarenakan banyaknya juga lokasi resort yang terbuka, tritisan pada tiap
bangunan juga harus diperhatikan hal ini juga berkaitan dengan penerapan
arsitektur yang ada di Indonesia.
Selain itu juga mengatasi kelembapan didalam bangunan yang akan
dibangun, sehingga pengunjung juga nyaman didalam resort terutama didaerah
penginapan, dimana pengunjung menginap untuk beberapa saat.
Permasalahan yang juga harus diperhatikan dari pengguna yaitu karakter
pengunjung dimana akan terdapat berbagai macam pengguna, seperti orang tua,
anak-anak pada bagian pendidikan yang datang untuk berlibur, Resort harus dapat
merespon sehingga dapat dinikmati oleh setiap orang, bahkan untuk jalur bagi
pengujung disabiltas, sirkulasinya juga harus dipehatikan, hal ini dapat dilakukan
dengan penataan jalur lansekap seperti pola jalan dan lainnya.
Didalam resort pastinya memiliki lokasi landsekap yang besar, dan
landsekap harus dapat menampung kapasitas dari pengunjung.
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3.4.2

Analisa kendala dan Potensi didalam tapak

A.

Potensi

1.

Didalam lokasi tapak yang akan digunakan sebagai resort ini berada
didaerah pegunungan, tepatnya berada di bawah kaki gunung telomoyo
sehingga view yang dihasilkan juga baik dan berpotensi.

2.

Dikarenakan daerahnya berada di dataran tinggi sehingga memiliki hawa
yang sejuk dan juga dingin suhu rata-rata mencapai 20oC dan memiliki
kelembapan 66%-90%

Gambar 21 View yang dihasilkan pada desa pagergunung
Sumber : Dokumen Pribadi

3.

Pada lokasi tapak sudah tersedia Jalan aspal dengan keadaan yang baik,
selain itu sektor pariwisata didalamnya berbasis pertanian dan juga alam,
sehingga resort dapat lebih menyatu dengan alam sekitar.

4.

Lokasi yang berada didalam tapak memiliki kekayaan terhadap mata air
yang berasal dari mata air di desa Pagergunung & seloprojo yang dapat
memberikan kebutuhan air yang baik.

5.

Resort memiliki keuntungan dimana lokasinya yang dekat dengan alam
sekitar, sehingga material alam yang dicari juga dapat cepat dimanfaatkan,
salah satu material yang dapat ditemui dilokasi adalah bambu.
Di daerah ngablak dekat dengan kecamatan Grabag yang memiliki fasilitas
alam berupa bambu, variasi bambunya antara lain Bambu Jawa, Bambu
wulu, Bambu Perung dan Bambu apus.

80

Gambar 22 Lokasi pembuatan bambu & pepohonan bambu dekat dengan tapak
Sumber : Dokumen pribadi

B.

Kendala

A.

Akses untuk menuju lokasi ini cukup pelosok dan lebar jalan terlalu kecil,
hanya dapat dilalui oleh kendaraan beroda empat dan dua satu arah

B.

Tapak yang cenderung berkontur dan sedikit curam dan juga iklim tropis
menyebabkan tingkat kelembapan menjadi tinggi.

3.4.3

Masalah fungsi bangunan terhadap lingkungan luar tapak
Resort yang akan diterapkan didalam lokasi berada dikecamatan Ngablak

dan dekat dengan desa Pagergunung, desa Pagergunung sendiri memiliki gaya
arsitektur yang sederhana dengan penggunaan material alam yang sederhana
juga, didalam resort juga seharusnya dapat memberikan kesan lokalitas yang
berada didesa pagergunung melalui penerapan desain.
Bentuk lokalitas sederhana berkaitan dengan jenis resort yaitu rural resort
dimana memang memacu pada lokasi yang dekat dengan desa sekitar, meskipun
sederhana tetapi keadaan didalam resort juga harus nyaman dan dapat diterima
masyarakat, penerapan material alam dan sumber daya yang ada di alam dapat
berkaitan dengan keadaan arsitektur yang ada di Pagergunung.
Masyarakat yang berada di desa Pagergunung sebagian besar sebagian
besar bekerja sebagai petani, dengan adanya resort ini diharapkan juga dapat
memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa, tipe pekerjaan juga
berkaitan dengan tingkat kemampuan dari masyarakat Pagergunung .
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3.4.4

Masalah-masalah yang muncul

A.

Permasalahan tatanan bangunan
Didalam Resort terbagi menjadi beberapa masa bangunan dengan fungsi

yang berbeda-beda, tergantung fasilitas yang ada didalam rural resort ini,
penataan didalam bangunan harus diperhatikan agar pengunjung dapat mengerti
tata letak pada bangunan.
Terdapat juga area-area yang harus dipisahkan pada lokasi resort, yaitu
lokasi untuk pengunjung dan karyawan pada resort, tatanan bangunan juga harus
memperhatikan ruangan yang membutuhkan privacy seperti ruang penginapan,
selain itu lokasi sebaiknya jauh dari kebisingan.
Tata letak bangunan juga berkaitan dengan fungsi dari resort yang akan di
tepatkan dimana prioritas utama bangunan utama yang membutuhkan view juga
harus diperhatikan, pemanfaatan view yang berada di sekitar resort dalam
memaksimalkan potensi yang berada didalam resort.
B.

Permasalahan Tata Bentuk
Bentuk pada bangunan berkaitan dengan fungsi didalam bangunan, tiap

bentuk bangunan memiliki arti, hal ini juga untuk menyelesaikan masalah yang
berada didalamnya.
Permasalahan bentuk juga dapat dikaitkan dengan permasalahan alam
sekitar seperti misalkan Sun shadding untuk bangunan yang harus menyesuaikan
dengan arah matahari, hal ini mempengaruhi bentuk yang akan digunakan dan
juga orientasi pada bangunan.
Bentuk ruang didalam bangunan juga harus diperhatikan terkait dengan segi
efisiensi penggunaan ruangan, sehingga tidak ada ruangan yang terbuang.
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C.

Permasalahan terhadap Material bangunan
Kriteria material bangunan yang akan digunakan di harapkan

dapat

ditemukan di sekitar alam sekitar tapak, selain itu juga membudidayakan
lingkungan sekitar sehingga material yang digunakan tidak merusak kelestarian
alam,

didalam peraturan daerah kota magelang No 4 tahun 2009, kegiatan

pembangunan di landasi oleh ekonomi, diterima secara sosial dan ramah
lingkungan.
Material yang digunakan dapat dicari dan dekat pada lokasi tapak,
dikarenakan lokasi tapak juga bertepatan dekat dengan alam, resort juga harus
menerapkan desain yang menyatu dengan alam juga, salah satu material
dikatakan dapat diperoleh di kawasan sekitar desa pagergunung merupakan
bambu, pemanfaatan ini juga memiliki permasalahan dimana pemanfaatan agar
dapat tahan dilingkungan desa Pagergunung.
3.4.5

Permasalahan Konteks Lingkungan

A.

Lingkungan tapak
Lokasi tapak berada didaerah Ngablak yang berada di kawasan kabupaten

magelang, di lokasi ini berada di daerah pegunungan antara gunung merbabu,
telomoyo dan juga bukit andong, lingkungan yang berada di Ngablak sebagian
besar digunakan untuk lahan pertanian dikarenakan tanahnya yang subur dan baik
di tanami tumbuhan.
Selain itu lokasi tapak berada pada kawasan dengan kontur yang memiliki
kemiringan 8-15%, penerapan bangunan pada daerah berkontur akan menjadi
masalah bila tidak ada penanganan pada lahan ini.
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B.

Aksesibilitas
Didalam tapak memiliki aksesibilitas yang ada yaitu jalan Sunan Geseng

dengan lebar 5 meter dan jalan menuju tapak sebesar 4 meter, aksesibilitas ini
cukup kecil untuk kendaraan dengan muatan yang besar, sehingga diperlukan
tinjauan terhadap jalan.
C.

Lingkungan Sosial dan Budaya
Pada lokasi sekitar tapak, merupakan lokasi dengan basis pertanian dan

juga lokasi agrowisata, dengan adanya resort diantara masyarakat diharapkan
tidak mengganggu penggunaan lahan untuk pertanian, dan mempengaruhi mata
pencaharian pada lokasi yang ada.
Di dalam lingkungan yang berada Desa Pagergunung terdapat mata air
yang dapat di manfaatkan, mata air ini dapat memenuhi kebutuhan air menuju ke
desa lain, dan mata air ini juga digunakan untuk keperluan wisata, sementara desa
pegergunung ini belum memanfaatkan mata air sebagai sarana wisata, yang
seharusnya dapat menjadi potensi di dalam desa.
D.

Pernyataan masalah

4.

Bagaimana memanfaatkan potensi setempat sebagai material bangunan
yang menjadi karakteristik utama resort?

5.

Bagaimana merancang resort pada lokasi berkontur dengan tetap
memerhatikan Zonasi dan view yang baik?

6.

Bagaimana mengoptimalkan penghawaan yang berada di dataran tinggi
ngablak sehingga dapat dimanfaatkan untuk Resort?
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