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BAH V
 

PENDEKATAN KONSEP DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

5.1.	 Faall1tas Rekreaai 

Pengembangan fasilltas rekreasi Pantai Barombong 

dlkembangkan berdasarkan pertimbangan-pertlmbangan 

potensi alam maupun faktor pengunjung serta 

Ilngkungan. Adapun fasliitas yang akan disedikan : 

A.	 Fasliitas Utama, meliputi ; 

-	 Ruang pelayanan umum, area bersampan, taman, kios 

souvenir, kolam renang, area berkemah, area 

memaneing, ruang pengelola, rumah makan dan 

kafetarla serta gasebo. 

B.	 Fasliitas Pendukung, meliputi 

-	 Area parklr, loket dan informasi, hall/pIasa 

penerima, km/we, serta atraksi wisata. 

5.1.1. Pendekatan Konsep Dasar Site 

- Memanfaatkan kawasan, yaitu sebagai area pengem

bangan fasilitas yang direneanakan pemerintah 

Kemudahan dalam peneapaian ke site 

-	 Kondisi alam yang mendukung untuk dihadirkannya 

fasilitas rekreasi pantai, sehingga pengaruh 

unsur alam akan dimanfaatkan. 

5.1.2.	 Konsep Dasar Pengembangan Fasilitas Rekreasi 

> Elemen Alam sebagai Penentu Peraneangan 

A.	 Angin dan sinar Matahari 

Elemen alam yang bisa dimanfaatkan sebagai 

penghawaan dan peneahayaan alami, namun dalam 
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pemanfaatannya perlu dibatasi agar tidak 

mempengaruhi aktifitas dalam bangunan. 

B.	 View, pasir pantai, ombak 

Elemen ini dibiarkan secara alamiah, guna 

keseimbangan ekosistem alam pantai. Oleh 

karenanya dapat dinikmati panoramanya. 

C.	 Perbukitan 

Lahan berkontur rendah, pada kawasan dipakai 

sebagai obyek untu menghidupkan suasana ling

kungan, Ada beberapa kutipan yang diambil dari 

buku Edwart T. White, yaitu : 

..~ 

Biarkan alam Gunakan bukit sebagai 

apa adanya pengatur tapak 

e '--

-~
 

Bangunan pada Bedakan antara 

kontur dengan bukit 

5.2. Pendekatan Konsep Dasar Tata Ruang Luar 

> Tata Site Tapak 

A. Jumlah Massa 

Dalam penentuan jumlah massa, 

dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut 

lereng 

perlu 

______" ._J 



'---------

-~ 
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- Jumlah fasilitas yang akan dlsediakan 

- Tuntutan kegiatan (ketenangan, kedinamisan, 

kesegaran, kebebasan ) 

- Tuntutan skala massa agar dapat beradaptasi 

agar terlihat harmonis dengan alamo 

Dalam menentukan jumlah massa, ada dua 

alternatif yang bisa diajukan, yaitu 

Massa tunggal, keglatan utama yang ada dida 

lam satu massa. 

-----.... 

~ u~
 

Ma~sa Jarnak, merupakan jumlah massa yang 

leblh dari satu, adanya perbedaan ketingglan 

setiap bangunan tergantung dari kontllr yang 

termanfaatkan. 

Dar! kedua massa tersebut dipilih massa 

jamak untuk mendukung kehadiran aktifitas 

rekreasi pantai. 

.. '. :..: .._~. '." 

-----------. 
.::::::::---
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B.	 Gubahan Massa 

Elemen-elemen alam menentukan gubahan massa, 

untuk itu pertimbangan terhadap elemen harus 

mampu memenuhi tuntutan agar terlihat menyatu 

dengan alamo 

Ada beberapa bentuk gubahan massa .8 

1.	 Bentuk Massa Terpuaat
 

Terdiri dari sejumlah bentuk sekunder yang
 

mengitari bentuk asal yang dominan.
 

2.	 Gubahan Massa Linier 

til ~-?O¥. .. •>~tr-~

- Terdiri atas bentuk-bentuk yang teratur 

dalam satu deret yang berulang. 

L :	 t
 
Berasal dari perubahan proporsi dimensi 

suatu bentuk atau pengaturan sederetan 

bentuk sepanjang garis. -- _;:s::::__ _ 
'~,~~,
 

8. Francis D.V Ching, Architecture: Forms, Space and Order, 
Van Nostrand Reinhold, New York, 1979. 
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3. Gubahan Massa Radial 

~ 

tO~
 
~ 

Komposisi dari bentuk linier yang berkembang 

keluar dari bentuk-bentuk terpusat searah 

dengan jari-jarinya. 

4. Gubahan Massa Klaster ~ 

Do 
4>O~~ ~ 

~@) J;J 
,JJ.< 

- Terdiri dari bentuk-bentuk yang saling 

berdekatan atau bersama-sama menerima 

kesamaan visual. 

- Bentuk 

berdasarkan kebutuhan fungsinya seperti 

. ukuran potongan ataupun tata letaknya 

orientasi massa dapat kesegala arah 

5. Gubahan Massa Grid 

0 060 
eO·JO 

.0 
klaster cukup luwes, organisasinya 
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- Bentuk modular dimana hubungan satu sama 

lainnya diatur sama lainya diatur oleh grid

grid tiga dimensi. 

- Bentuk dapat digunakan untuk menutup 

beberapa permukaan bentuk dan pengaturanya 

selalu bentuk geometris yang berulang. 

Dari kelima bentuk aubahan massa diatas, 

dan berdasarkan tuntutan gubahan massa 

fasilitas rekreasi, maka dipilih bentuk linier. 

Pengembangan bentuk massa ini disesuaikan 

dengan kondisi alam Pantai Barombong dan 

fasilitas yang akan dihadirkan. 

Bentuk gubahan mengikuti keadaan alam untuk 

mencapai keharmonisan dan orientasi massa 

kearah pantai. 

C.	 Sistim Sirkulasi 

Siatim sirkulaai erat hubungannya dengan pola 

penempatan aktifitaa dan penggunaan lahan. 

Si~tim airkulaai dibagi menjadl dua 

> Sirkulasi Manusia 

Manusia adalah salah satu pelaku kegiatan 

yang membutuhkan kelancaran sirkulasi, untuk 

mencapai hal itu pola sirkulasi didasarkan 

- Pengelompokan kegiatan 

· 

· 

· 

· 

kelompok fasilitas 

kelompok kegiatan rekreasi 

kelompok kegiatan pengelolaan 

kelompok kegiatan pelayanan 

----~-_/ 
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- Pengelompokan pelaku kegiatan 

. pengunjung 

. penyelenggara kegiatan 

Pola sirkulasi manusia berdasarkan 

pengelompokkan kegiatan dan pelaku kegiatan 

adalah 

f1~

0'\ ") 
~ 7lt-' 

~ ~> 

~ 
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Agar. menunjang suasana alam yang dibutuhkan 

perlu mempertimbangkan terhadap ; 

> Penyesuaian dengan elemen-elemen alam yang 

tidak bisa ditata; kontur, panorama sebagai 

pengarah gerakan. 

CDCIftl
 

~ 
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>	 Memanfaatkan atau menghadirkan elemen

elemen alam yang bisa ditata; vegetasi, 

atau batuan sebagai pencipta suasana dan 

pengaruh terhadap ruang Iuar. 

Ada beberapa macam bentuk sirkulasi manusia 

yaitu ;9 

a)	 PIasa Terbuka 

yaitu merupakan ruang terbuka untuk 

sirkulasi peralihan gerakan. 

~8i 
b}	 Pedestrian 

Merupakan penghubung dari fasilitas

fasilitaa atau kcgiatan. 

9. Jhon Ormsbee Simond~ Landscape Architecture~ Book Company~ 

1961. 
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c) Sirkulasi kendaraan 

Pertimbangan : 

Menghadapi crossing antara sirkulasi 

manusia dengan kendaraan 

-	 Aspek ketenangan dalam lingkungan. 

Adapun s1stim sirkulasi untuk kendaraan 

• I~ 

terus 

jalan kaki untuk mencapai fas1litas 

5 .3. Pendekatan Konaep Daaar Penamp11an Bangunan 

5.3.1. Bentuk Bangunan 

Dalam pendekatan ini bertitik tolak dasar bahwa 

fasilitas yang akan dihadirkan akan menjadi 

elemen baru di lingkungan alamo untuk itu 

diperlukan keharmonisan lingkungan. 

Untuk mencapai totalitas antara fasilitas dengan 

alam dlambil suatu sikap 

- Kehadlran fasilitas sebagai suatu elemen alam 

yang baru dan bertlndak sebagai fokus di 

lingkungannya dan elemen alam sebagai pendukung 

-	 Kehadiran fasilitas berperan sebagai pengubah 

keadaan. yaitu keharmonisan alam asli menjadi 

keharmonisan baru. 

Oleh karenanya bentuk penampilan bangunan 

adalah sebagai berikut : 



'= .......
 
"_·0 

1)	 Kontur 

Bentuk bert rap yang merupakan bentuk dari 

kestabilan struktur tanah, mempunyai pandangan 

yang luas kesegala arah. 

~ 
---:?"rC 

j 

2) Vegetasi/flora 

Untuk daerah pantai pohon yang ditemui yang 

khas adalah pohon kelapa, pohon perdu dan 

tembakau serta semak-semak atau rumput. 

1II:1bJ.9€L'!vile. 
A~;"tA 

~1-eW!h!Ae. 

1t Ce.WI~Y'"~ 

PQlVle>!~ It\ 

~1;.fek N'ii4Y'. 

3) Batu karang 

Pada dasarnya bentuk batu karang terdiri dari 

bentuk segitiga dengan karakter keras dan 

tekstur kasar, maka akan diambil bentuk modul 

yang sesuai. 

_----------"' 
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5.3.2. Karakter Bangunan 

Dari segi fungsi fasilitas adalah sebagai wadah 

untuk berekreasi yang santai, bebas dan dinamis. 

Untuk itu bangunan yang dirancang diharapkan 

mempunyai karakter yang dinamis atau non formal. 

Berdasarkan hal tersebut diataa, maka fasilitas 

rekreasi selanjutnya dirancang berdasarkan 

pendekatan diatas. 

5.4. Pendekatan Konaep Daaar Environment 

5.4.1. Pencapaian Ketenangan Suasana Lingkungan 

A) Pengendalian suara 

Suara menurut sumbernya dibagi menjadi dua 

suara alam, suara yang ditimbulkan oleh 

aktifitas elemen-elemen alam 

suara buatan, suara ini timbul karena adanya 

aktifitas manusia. 

adanya aktifitaa manusia, maka kebisingan 

melampaui tingkat tenang untuk itu perlu 

adanya- pengendalian suara dengan elemen

elemen alam yaitu ; 

.	 vegetasi 

karakteristik pohon yang dipakai pengendali 

kebisingan. 

,
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B) Orientasi pada pemandangan alam 

fasilitas diharapkan mampu memanfaatkan suasana 

"E::v
 

",,~ 

alam, yang dapat menimbulkan aspek psikologis 

rasa tenang dalam jiwa . 

• I~. 
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5.4.2.	 Pencapaian Kesegaran 

Aspek kesegaran lingkungan merupakan bagian dari 

bentuk suasana lingkungan alamo Elemen alam 

sangat dominan dalam terciptanya aspek kesegaran 

suasana lingkungan. 

Ada beberapa faktor iklim yang dapat mempengaruhi 

kesegaran suasana yaitu ; 

A. Efek Fisik; suhu, panas matahari, angin dan 

kelembaban. 

@ 
\ 

~ 
~ 

~" 

~T~-"""'"~t~ 
B. Efek Visual; efek ini bisa ditimbulkan oleh 

tanaman dari bentuk, warna, tekstur, satuan 

dan skala. 10 

~ ~d7.aff~ '" ~"V1 ~V1~v"1V/8l:iVT~V1(;4tl I 

10. Richard L Austin~ Design With Plants~ Van Nostrand 
Reinhold Co.~ 1982. 



6·2 

5.4.3. Aspek Kenyamanan 

Untuk memperoleh kenyamanan fasilitas rekreasi 

dapat dipakai sistim yang cocok untuk 

dimanfaatkan sebagai pengaruh alam 

A. Sistim Penghawaan 

Yang bisa dipakai dalam sistim penghawaan 

pada bangunan ada dua jenis yaitu 

penghawaan alami dan buatan. 

Kawasan pantai memurigkinkan sekali dalam peman 

faatan angin laut pada siang hari yang tidak 

terlalu kencang. Jika aliran angin termanfaat

kan dengan baik dapat menciptakan aspek 

kenyamanan dan kesejukan. Sedangkan malam hari 

angin yang bertiup dari darat ke laut tidak 

relatif kencang. Untuk itu dapat memanfaatkan 

tanaman sebagai filter. 

I't:" 
,.c~ 
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B.	 Sistim Pencahayaan 

Pencahayaan dapat digolongkan menjadi dua 

macam yaitu cahaya alami dan buatan. 

Cahaya alami diharapkan dapat masuk secara 

leluasa ke dalam ruang dan perlu diatur, 

sedangkan cahaya buatan disesuaikan dengan 

kebutuhan pencahayaan ruang baik ruang dalam 

maupun ruang luar. 

-, 

rI" 

,..('+ 

rt" 
r? 

~ "'", 

5 . 5. Pendekatan Konaep Tata Ruang Dalam 

5.5.1.	 Kebutuhan Ruang 

Kebutuhan jenis ruang, bertitik tolak dari jenis 

kegiatan yang dilakukan oleh setiap pelaku 

kegiatan, dimana dengan adanya kegiatan tersebut 

perlu diwadahi. 
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A. Fasilitas yang akan disediakan meliputi : 

Ruang pelayanan umum, kolam renang, area 

bersampan, area memaneing, kios souvenir, rumah 

makan, ruang pengelola dan kafetaria. 

B.	 Fasilitas pendukung meliputi : 

Area parkir, loket/informasi, entrance hall, 

pIasa penerima, km/we umum. 

5.5.2. Syarat dan Tuntutan Ruang 

A.	 Kegiatan Renang 

* Kelompok Ruang meliputi ; 

Kolam renang, ruang ganti, kamar mandi/we, 

ruang sewa pakaian, kafetaria, area untuk 

persiapan, taman, ruang tunggu, ruang duduk. 

1.	 Syarat kegiatan ; 

- kegiatan dilakukan seeara bebas baik 

perorangan, maupun kelompok dan jenis kegiatan 

serta urutannya. 

-	 kegiatan renang tidak terikat oleh target, 

latihan maupun pertandingan. 

merupakan kegiatan penyegaran jasmani, rileks 

dan bermain. 

kegiatan berupa ; berenang, bermain air atau 

kegiatan lainnya seperti makan, minum, duduk 

santai menikmati suasana taman, rileks dapat 

diwujudkan dalam ruang bebas/tidak terikat. 

2.	 Tuntutan kegiatan ; 

-	 kenikmatan dalam renang diwujudkan dalam ruang 

yang bebas dan raneangan yang dapat memenuhi 

tuntutan kegembiraan atau permainan. 

________J 
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- kenikmatan dalam bersantai, duduk-duduk, 

berjalan-jalan ditaman. 

- bentuk dan raneangan kolam renang harus dapat 

menimbulkan rasa gembira dan santai. 

- tuntutan alamiah seeara langsung. 

Bentuk 

Terasa lunak, lembut, tidak 

mengikat, leluasa, harmonis 

dengan alam eoeok untuk 

diwujudkan kedalam alamo 

Merupakan bentuk terpilih. 

B.	 Area Bersampan 

Ruang-ruangnya terdiri dari; loket peminjaman 

sampan, dermaga, ruang tunggu, ruang santai, 

kafetaria dan km/we. 

1. Syarat kegiatan ; 

dilakukan seeara bebas oleh perorangan atau 

kelompok. 

tidak terikat target latihan maupun 

pertandingan. 

- merupakan kegiatan penyegaran jasmani, 

bersantai dan bermain. 

- kegiatan lainnya seperti ; melihat/menunggu 

orang bersampan, duduk-duduk santai, jalan

jalan menikmati suasana dapat diwujudkan 

kedalam ruang bebas. 



66
 

2. Tuntutan kegiatan ; 

- tuntutan kenikmatan bersampan diwujudkan dalam 

ruang yang bebas dan rancangan yang dapat 

memenuhi tuntutan kegembiraan, santai dan 

menimbulkan rasa gembira. 

- tuntutan alamiah secara langsung. 

- tuntutan perlindungan terhadap iklim dan cuaca. 

C.	 Area Memancing 

* Kelompok ruang meliputi ; 

Area memancing dan ruang sewa alat pancing. 

Syarat kegiatan ; 

- area memancing bebas dari gangguan gerak 

kegiatan yang lain. 

- terlindung dari iklim dan perubahan cuaca. 

D.	 Tam a n 

1.	 Kegiatan 

Kegiatan yang dilakukan pada unit fasilitas 

rekreasi ini meliputi; jalan-jalan, duduk

duduk santai, bermain serta makan-minum. 

Fasilitas ruang yang dibutuhkan untuk mewadahi 

kegiatan ini meliputi ; taman bermain, 

kafetaria, ruang duduk, tempat berteduh serta 

jalan setapak. 

2.	 Tuntutan rekreatif wisatawan 

- keleluasaan bergerak 

- kedinamisan bentuk taman sehingga nyaman 

- keinginan melihat adanya sesuatu yang lain. 
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E.	 Rumah Makan 

1.	 Kegiatan 

Kegiatan yang berlangsung dalam rumah makan 

meliputi ; makan, membeli makanan, membayar, ke 

km/we, menyediakan bahan, memasak, menyajikan, 

pembayaran, penyimpanan serta ruang euei. 

Kebutuhan ruang meliputi; ruang makan-minum, 

ruang pembayaran, dapur, ruang euei, km/we, 

gudang serta ruang penyimpanan makanan. 

2.	 Kelompok ruang pengelolaan 

Kegiatan pengelolaan meliputi pemeliharaan, 

kegiatan keamanan/SAR, pemberian ijin kegiatan 

kegiatan administrasi, penyediaan makanan keell. 

Ruang-ruang yang dibutuhkan ruang pimpinan, 

ruang urusan keuangan, ruang urusan SAR, ruang 

rapat, ruang urusan perijinan, ruang keamanan, 

dapur, ruang istirahat, km/we serta ruang 

pemeliharaan. 

--.-----: 
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5.5.3. Pola Hubungan Ruang 

Pola hubungan ruang dapat 

matriks sebagai berikut ; 

dilihat dalam diagram 

- Parkir 

- Hall penerima 

- PIasa 

- Ruang informasi 

- Loket 

- Taman 

- Area berenang 

Area bersampan 

- Area memaneing 

- Kolam renang 

- Gardu pandang 

- Pantai 

- Gasebo 

Rumah makan 

- Kios souvenir 

- Kafetaria 

- Km/we umum 

- Mushola 

- Pengelola 

- Mekanikal elektrikal 

+ Hubungan erat 

- Hubungan kurang erat 

• Hubungan tidak erat 

o Tidak ada hubungan 
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5 . 6 . Beaaran Ruang 

Dengan pertimbangan prosentase pengunjung dan 

target yang akan dieapai yaitu 2000 orang, maka 

besaran ruangan fasilitas dan didasarkan standar

standar besaran ruang pada Bab II didapat besaran 

ruang sebagai berikut : 

A.	 Parkir ; 

1.	 Mobil .............................- 2400 m2
 

2.	 Motor .............................- 300 m2
 

3.	 Bis ...............................- 798 m2
 

Kebutuhan parkir =3498 m2
 

Untuk trafik 60% =2098 m2
 

Total parkir =5596 m2 

B.	 PIasa ; 

Diasumsikan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 m2 ,---J 

c.	 Hall masuk 114 m2 

D.	 Taman . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ooo m2
 

E.	 Kolam Renang 

1.	 Kolam renang . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 1050 m2
 

2.	 Loket ............................. 8 m2
 

3.	 Ruang sewa pakaian ................ 12 m2
 

4.	 Ruang duduk ....................... 117 m2
 

5.	 Ruang mekanikal ................... 96 m2
 

6.	 Gudang ............................ 12 m2
 

7.	 Ruang santai ...................... 50 m2
 

8.	 Km/we 4 buah........... . . . ......... 24 m2
 

9.	 Ruang bilas ....................... 24 m2
 

10. Kafetaria ......................... 24 m2
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Jumlah = 1417 m2
 

Sirkulasi 15% = 212,55 m2
 

Total area kolam renang = 1629,55 m2 

F. Area bersampan 

1. Ruang santai . 612,5 m2 

2. Ruang makan . 66,5 m2 p 

3. Dapur 60% dari luas R. makan .. 39,9 m2 

4. Gudang diasumsikan 

5. Ruang pengelola 

. 

. 

16 

9 

m2 

m2 
.,".:;. 

6. Kafetaria . 16 m2 

7. Km/we 5 buah................ . 15 m2 

8. Urinoir 3 buah . 6 m2 

9. Loket . 2 m2 

10. Kios souvenir 20 m2 

Jumlah = 802,9 m2
 

Sirkulasi 15% = 120,4 m2
 

Total areabersampan = 923,3 m2 

G. Area memancing 

Memanfaatkan area pantai kawasan 

H. Restoran/rumah makan 

1. Ruang makan . 199,5 m2 

2. Dapur 60% dari luas R. makan .. 119,5 m2 

3. Gudang . 21 m2 

4. R. istirahat pelayan . 17 m2 

5. R. pengelola restoran . 9 m2 

Jumlah = 366 m2
 

Sirkulasi 10% = 36,6 m2
 

Total ruang restoran -- = 402,6 m2 
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I. Warung	 kecil/toko 

1.	 Ruang makan-minum ............. 112,5 m2
 

2. Dapur	 60% dari luas warung .... 67,5 m2 

3. Gudang	 ........................ 21 m2
 

4.	 R.Pengelola ................... 9 m2 

Jumlah = 210 m2 

Sirkulasi 10% = 21 m2 

Total luas warung = 231 m2 

J.	 Kios souvenir 

l.	 Kios .......................... 200 m2
 

2.	 Pengelola 10% . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 m2
 

3.	 Sirkulasi 10% ................. 20 m2 

Total kios souvenir = 240 m2 

K.	 Ruang pengelola 

l.	 Ruang pimpinan ................ 9 m2
 

- wakil pimpinan .............. 9 m2
 

- sekertaria .................. 9 m2
 

2.	 Ruang urusan keuangan 

- pimpinan dan Bekertari~...... 12 m2 

- pegawai dan administrasi · . . . 10 m2 

3.	 Ruang perijinan 

- pimpinan dan sekertaris ..... 12 m2 

- pegawai dan administrasi · ... 10 m2 

4.	 Ruang pemeliharaan 

- pimpinan dan sekertaris ..... 12 m2 

- pegawai dan administrasi · ... 10 m2 

5.	 Ruang urusan SAR 

- pimpinan dan sekertaris ..... 12 m2 
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pegawai dan administrasi .... 10 m2 

- ruang rapat ................. 9 m2 

- dapur keeil ................. 6 m2 

- toilet 8 m2 

- ruang penjaga keamanan 9 m2 

Total ruang pengelola .. = 146 m2 

L. Ruang pelayanan 

1. Mushola untuk 50 orang . 12,5 m2 

2. Toilet umum 

- kamar mandi 10 m2 

- we . 7,5 m2 

- wastafel . 5 m2 

- urinoir . 4 m2 

- mekanikal/elektrikal . 6 m2 

Total ruang pelayanan = 45 m2 

Dari perhitungan diatas dapat dirangkum sebagai berikut; 

1. Area parkir 559,6 m2 

2. Plasa penerima 500 m2 

3. Hall 144 m2 

4. Taman 2000 m2 

5. Area ko lam renang 1586 m2 

6. Area bersampan 919 m2 

7. Restoran 386 m2 

8. Warung/kios 231 m2 

9. Kios souvenir 240 m2 

10. Ruang pengelola 146 m2 

11. Ruang pelayanan 45 m2 

Total kebutuhan ruang =11.762 m2. 
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5.7. Pendekatan Siatim Struktur dan Konatrukai 

A.	 Dasar pertimbangan .
 

Adapun pertimbangan sistim struktur
 

1.	 Pertimbangan bentuk bangunan 

IStruktur harus mampu mewujudkan ungkapan bentuk 

rancangan dan pemilihan bahan serta 

pelaksanaannya harus dapat menjawab kondisi alam 

dan iklim pantai. 

2.	 Pertimbangan fungsi 

Sebagai fasilitas rekreasi diharapkan mampu 

berintegrasi dengan lingkungan, maka struktur 

harus mendukung terciptanya suasana tersebut. 

3.	 Pertimbangan kekuatan 

Struktur mampu mendukung gaya - gaya yang 

diakibatkan oleh bahan dan mampu menyalurkan ke 

tanah dengan baik dan efesien. 

4.	 Pertimbangan sistim dan cara pengerjaan. 

B.	 Alternatif sistim struktur
 

Ada beberapaalternatif struktur yang digunakan ;
 

1.	 Struktur bidang, digunakan untuk mendapatkan 

ruang bentang panjang serta berkesan ringan dan 

bentuk bisa bervariasi. 

2.	 Struktur rangka, kesan yang timbul sederhana dan 

tidak memerlukan keahlian tertentu, ringan, 

fleksibel dan mudah dikerjakan. 

Kedua alternatif tersebut merupakan bentuk yang 

terpilih untuk mendukung rancangan sesuai dengan 

tuntutan yang ada. 
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c.	 Sistim Pondasi 

Beberapa bentuk pondasi sesuai dengan kondisi tapak 

1.	 Pondasi tapak. digunakan pada bangunan yang 

tidak tinggi dan berat dan biaya relatif murah. 

2. Pondasi menerus, digunakan untuk menahan beban 

yang merata dan membentuk garis. Digunakan pada 

tanah keras dan relatif dangkal dan beban tidak 

terlalu berat. 

5.7.1. Pemilihan Bahan 

A.	 Bahan untuk Struktur 

Pertimbangan dalam pemilihan struktur adalah 

> bahan harus sesuai dengan bahan-bahan yang 

direncanakan atau bahan-bahan setempat. 

> bahan harus kuat dan sesuai dengan iklim pantai 

adanya hembusan angin yang kuat pada waktu

waktu tertentu. 

udara dengan tingkat kelembapan yang tinggi. 

air dan angin yang mengandung garam yang 

sifatnya mudah merusak. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka bahan

bahan untuk struktur yang paling sesuai dengan 

kondisi alam pantai adalah beton. 

B.	 Bahan untuk konstruksi 

Dasar pertimbangan dalam penentuan dan pemilihan 

bahan konstruksi adalah ; 

bahan diambil dari bahan alam setempat atau 

daerah lingkungan sekitarnya. 
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- mudah dalam mengerjakannya. 

- harga yang relatif murah. 

- mendukung dalam usaha berintegrasi dengan 

lingkungannya. 

Dengan demikian bahan-bahan yang sesuai dengan 

bahan konstruksi adalah ; kayu, batu bata, kaca. 

5.7.2. Utilitas 

1.	 Air bersih 

Sumber air bersih diperoleh dari air dengan 

kedalaman air tanah di pantai berkisar antara 5 

10 meter dengan kondisi yang baik dan bersih. Air 

tanah ini dipompa naik dan ditampung dalam 

penampungan air untuk kemudian didistribusikan 

kebagian-bagian yang membutuhkan. 

2.	 Air kotor 

Pembuangan air kotor bisa dilakukan dengan 

pembuatan septictank, kemudian dialirkan ke sumur 

peresapan. 

3.	 Drainase 

Saluran air hujan mengikuti arah kontur tanah dan 

pemberian saluran di tepi-tepi jalan setapak 

maupun jalan-jalan kendaraan. 

4. Pembuangan sampah 

Masalah sampah ini merupakan masalah yang 

memerlukan penanganan yang serius. Penyediaan 

bak-bak sampah harus diimbangi dengan kesadaran 

akan perlunya menjaga kebersihan lingkungan oleh 

para pengunjung obyek Rekreasi Pantai. 


