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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Judul 

Perancangan Resort Laguna Trisik, Banaran, Kulon Progo  

1.2. Sub-Judul 

Dengan Penekanan Aspek Pencahayaan terhadap Pengalaman Visual 

Wisatawan dan Konservasi Penyu 

1.3. Premis Perancangan 

1.3.1. Manfaat  

Manfaat dari proyek akhir sarjana ini untuk penulis adalah agar 

dapat memenuhi syarat kelulusan sarjana arsitektur dan dapat 

mempelajari mengenai perancangan resort laguna dengan penekanan 

pencahayaan terhadap pengalaman visual dan konservasi penyu. 

Semua yang dipelajari penulis akan membantu untuk melanjutkan 

studi penulis ke jenjang selanjutnya.   

1.4. Latar Belakang 

1.4.1. Sektor Pariwisata di Indonesia 

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang 

merupakan faktor utama pendapatan devisa negara. Di Indonesia 

sendiri dalam data statistik yang dari Kemenpar pada tahun 2015 

 
Gambar 1. 1 Ranking Devisa Pariwisata Terhadap Ekspor Barang Terbesar, 

Tahun 2011 – 2015  

Sumber: Kemenpar, 2015 
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menunjukkan bahwa sektor pariwisata merupakan sektor terbesar ke – 

empat penyumbang devisa negara terhadap ekspor barang. 

1.4.2. Potensi Pariwisata Yogyakarta 

 Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu kota 

dengan destinasi yang cukup tinggi di Indonesia. Pada  tahun 2016 

menurut data dari KEMENPAR dua kabupaten di Yogyakarta yakni 

kabupaten Sleman dan Bantul menempati tempat 10 besar dalam 

rangking kunjungan wisatawan di Indonesia.  

Sayangnya prestasi yang sama belum diraih oleh kabupaten 

lainnya yakni Kota Yogyakarta, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. 

Hal ini membuktikan distribusi wisatawan yang tidak merata ke 

seluruh daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Tabel 1. 1. 10 Besar Peringkat Tertinggi Indeks Pariwisata  

Sumber : Kemenpar, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Kabupaten atau Kota Skor IPI 

1 Kota Denpasar  3,81 

2 Kota Surabaya 3,74 

3 Kota Batam 3,73 

4 Kabupaten Sleman 3,72 

5 Kota Semarang  3,59 

6 Kabupaten Bandung  3,55 

7 Kota Bandung 3,39 

8 Kabupaten Banyuwangi  3,30 

9 Kabupaten Bogor 3,27 
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1.4.3. Pembangunan New Yogyakarta International Airport di Kulon 

Progo 

Turisme di daerah Kulon Progo pada masa mendatang 

diprediksi akan meningkat dengan adanya New Yogyakarta 

International Airport yang menyebabkan naiknya turis yang datang 

dari Kulon Progo.  

Dari Badan Pusat Statistik  dalam datanya mengutarakan 

bahwa Persentase kedatangan para wisatawan yang menggunakan 

angkutan udara ke Indonesia pada tahun 2018 tercatat 62%, 22% 

melalui laut, dan 16% melalui darat. Tambunan N. (2009) transportasi 

udara akan memegang peranan peting dalam perkembangan pariwisata 

daerah. Hal ini dikarenakan bandar udara merupakan gerbang utama 

bagi turis asing untuk memasuki daerah itu. Wisata daerah juga akan 

sulit berkembang jika tidak ada bandar udara di daerah itu.  

Salah satu pariwisata yang memiliki banyak potensi dan relatif 

mudah untuk diakses dari bandara adalah pariwisata pantai. Kawasan 

pariwisata ini memiliki potensi untuk berbagai jenis pariwisata seperti 

agrowisata, laguna, pantai, belanja, dll. 

 

Transportasi 
Udara; 62%

Transportasi 
Laut; 22%

Transportasi 
Darat; 16%

Transportasi Udara Transportasi Laut Transportasi Darat

Gambar 1. 2 Presentase Kedatangan Wisatawan Mancanegara 

Berdasarkan Transportasi Tahun 2018 

 Sumber: Kemenpar, 2018 
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1.4.4. Potensi Wisata Di Kulon Progo  

Kulon Progo memiliki berbagai macam daya tarik wisata 

andalan. Menurut Syakdiah (2017), beberapa pariwisata seperti wisata 

pantai (Pantai Glagah. Pantai Congot. Pantai Trisik), alam (Puncak 

Suroloyo, Pemandian Clereng, Desa Wisata Kalibiru, Goa Kiskendo), 

dan buatan (Waduk Sermo dan Kedung Pedut) menjadi destinasi 

unggulan pariwisata dari kabupaten Kulon Progo. 

Beberpa destinasi pariwisata Kuloprogo ini belum 

dikembangkan dengan baik. Menurut Mardiya (2015) pariwisata di 

Kabupaten Kulon Progo perlu direvitalisasi dalam rangka pesatnya 

perkembangan yang terjadi seperti pembangunan Pelabuhan Adikarto, 

Pabrik Baja, dan Bandara Internasional  di wilayah pantai selatan 

Kulon Progo, maka dalam rangka membangun masa depan Kulon 

Progo yang lebih baik, maka upaya revitalisasi pariwisata perlu 

dilakukan. 

1.4.5. Potensi Wisata Kawasan Blok A-1 Desa Banaran/ Pantai Trisik   

Wisata Pantai Trisik direncanakan akan dikembangkan 

menjadi wisata konservasi, perairan, dan agro yang berkelanjutan 

(Sustainable Conservation, Marine, and Agro Tourism of Trisik 

Beach). Konsep ini mengembangkan pariwisata berdasarkan potensi 

alam dan masyarakat yang ada di kawasan ini agar dapat menjadi 

pariwisata yang berkelanjutan dalam bidang ekonomi, ekosistem dan 

persampahan. Beberapa sub – zona pariwisata yang akan direncanakan 

untuk diwujudkan di kawasan ini antara lain. 

a. Sub-Zona Agrowisata seluas seluas 2,34 Ha (dua koma tiga 

puluh empat hektar) 

b. Sub-Zona Wisata Laguna & Konsevasi Penyu seluas seluas 5,74 

Ha (lima koma tujuh puluh empat hektar) 

c. Sub-Zona Wisata Perikanan & Kelautan seluas 1,68 Ha (satu 

koma enam puluh delapan hektar)  

d. Sub-Zona Entrance Pariwisata seluas 1,36 Ha(lima koma dua 
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puluh enam hektar) 

 

Maka perancangan kawasan ini akan bertujuan untuk 

menggabungkan pariwisata dengan tetap menjaga keberlangsungan 

konservasi, serta kelestarian dan perlindungan lingkungan dari 

kerusakan bencana alam. 

1.4.6. Sub-Zona Wisata Laguna dan Konservasi Penyu 

Salah satu sub-zona pariwisata yang berpotensi di pantai trisik 

adalah Sub-Zona Wisata Laguna dan Konservasi Penyu. Zona ini 

merupakan gabubgan antara wisata laguna dan wisata edukasi 

konservasi penyu. Kawasan ini akan memiliki fungsi sebagai kawasan 

wisata, ruang publik dan akomodasi yang sebagian besar tapaknya 

berpusat di wilayah perairan laguna. Kawasan ini juga dilengkapi 

dengan pedestrian dan jalur sepeda yang dapat aktif di siang dan 

malam hari. Kawasan dan bangunan wisata yang dibangun di atas 

perairan tidak boleh mencemari perairan laguna. Arahan dan potensi 

kegiatan wisata Sub – Zona Wisata Laguna dan Konservasi Penyu: 

a. Penangkaran penyu 

Gambar 1. 3 Zonasi Kawasan Blok A-1 Desa Banaran 

Sumber : Analisis Penulis, 2018 
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Kawasan eksisting merupakan kawasan konservasi 

penyu, maka penangkaran penyu merupakan hal yang dipelukan. 

Penyatuan fungsi dengan salah satu wisata yakni wisata laguna 

merupakan salah satu strategi agar kedua pariwisata ini dapat 

berjalan berkesinambungan dan saling menghidupkan satu sama 

lain 

b. Menginap  

Berdasarkan standar mengenai infrastruktur pariwisata 

ditemui bahwa salah satu parameter yang harus dipenuhi adalah 

adanya penginapan. Arahan untuk perletakan penginapan di 

kawasan Sub – Zona Wisata Laguna dan Konservasi Penyu 

merupakan salah satu kawasan yang terpisah dari pemukiman dan 

memiliki view yang menarik. 

c. Memancing  

Kawasan laguna eksisting merupakan kawasan yang tidak 

tepakai karena adanya pencemaran sampah. Kawasan ini dulunya 

memiliki fungsi sebagai pertambakan ikan dan pernah untuk 

dijadikan pemancingan. Maka memancing merupakan potensi 

dari kawasan ini. Kegiatan ini bisa dilanjukan dengan kegiatan 

makan dan memasak hasil tangkapan ikan. 

d. Wisata sepeda  

Menelusuri laguna menggunakan sepeda merupakan 

arahan fungsi dari perancangan kawasan dan fungsi dari 

pedestrian dan jalur sepeda yang ada.  

 

e. Stargazing  

Merupakan aktifitas yang dapat dilakukan di malam hari. 

Dengan adanya arahan untuk perancangan pencahayaan yang 

bebas polusi cahaya maka kecerahan langit dan tingkat visual 

terhadap langit akan memungkinkan aktifitas untuk melihat 

bintang – bintang yang ada di langit. 

f. Menelusuri laguna dan taman pantai 
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Dengan perancangan kawasan yang menciptakan 

sirkulasi untuk pejalan kaki dan pesepeda di seluruh laguna dan 

terhubung dengan tepi pantai dan taman pantai maka kegiatan 

wisata ini sangat memungkinkan untuk dilakukan.  

g. Swafoto dan sepeda air 

Merupakan kegiatan eksisting yang telah dilakukan pada 

area 1 Sub –Zona Wisata Laguna dan Konservasi Penyu. 

 

1.4.7. Pengembangan Perancangan Pencahayaan dengan 

Pertimbangan Lingkungan  

Kawasan Sub-Zona Wisata Laguna dan Konservasi Penyu ini 

merupakan bagian dari zona perlindungan penyu maka pada saat 

malam hari pencahayaan dan akustik pada kawasan ini tidak boleh 

menggangu kawasan peneluran penyu yang berjarak 100m – 150m 

Gambar 1. 4. Peta Arahan Pembagian Fungsi Sub-Zona Wisata Laguna 

dan Konservasi Penyu 

Sumber : Analisis penulis, 2018 
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dari kawasan, walaupun dalam perancangan kawasan telah disiapkan 

penghalang berupa vegetasi hal ini tetap harus menjadi pertimbangan. 

Selain itu karena sub zona ini berdampingan dengan Zona Residensial 

maka gangguan terhadap kegiatan masyarakat juga dapat menjadi 

pertimbangan. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut jika pariwisata dilakukan 

pada malam hari maka haruslah merupakan kegiatan wisata yang tidak 

menimbulkan dampak signifikan pada kegiatan penyu terutama pada 

masa peneluran. Pariwisata minat khusus atau akomodasi yang tidak 

menimbulkan polusi suara dan polusi cahaya diperlukan untuk 

mengurangi gangguan terhadap masyarakat, ekosistem, dan 

lingkungan pantai menjadi penting. 

1.4.8. Daya Tarik Wisata dan Infrastruktur Pariwisata 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan penulis kawasan 

Blok A-1 Desa Banaran memiliki banyak daya tarik wisata seperti 

agrowisata, wisata laguna, wisata pantai, wisata hutan pantai, wisata 

perikanan, dll. Dengan banyaknya daya tarik wisata blok kawasan ini 

tidak memiliki infrastruktur wisata yang menurut standar yang telah 

diteliti penulis.   

Berdasarkan standar oleh Panasiuk (2007) Blok A-1 Desa 

Banaran hanya memenuhi 3 dari 11 poin yang dipaparkan. 

Pembangunan akomodasi diperlukan karena belum adanya akomodasi 

yang terdapat pada Blok A-1 Desa Banaran. Infrastruktur gastronomi 

meskipun sudah ada tetapi belum tersebar merata dan perlu ditata lagi. 

Maka pada perancangan STUPA 7 penuls telah merancang penataan 

kawasan ini dan meningkatkan performanya sebesar 70%.  

Tabel 1. 2 Kelengkapan Infrastruktur Pariwisata Blok A-1 Desa Banaran Menurut 

Standar Panasiuk  

Sumber : Panasiuk, 2007 

 

NO 
PENINGKATAN INFRASTRUKTUR 

PENUNJANG PARIWISATA 70% 
Blok A-1 

Desa 

Banaran 

NILAI 

EKSIS-

TING 

NILAI 

STAN-

DAR 
  

Kelengkapan Infrastruktur Pariwisata 

(Panasiuk, 2007)  
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A 

Akomodasi | Menyediakan tempat 

menginap untuk turis seperti hotel, 

homestay, villa, dll sebagai tempat untuk 

beristirahat yang dilengkapi dengan 

fasilitas tertentu 

BELUM 

ADA 
0 1 

B 

Servis terhadap Turis | Menyediakan 

fasilitas pelayanan umum kepada turis 

seperti toilet yang cukup, tempat ibadah, 

ATM, dll    

SUDAH 

ADA  
1 1 

C 

Pusat Informasi | Menyediakan spot 

penyedia berbagai informasi mengenai 

tempat wisata pada turis dan peralatan 

yang berhubungan dengan kegiatan wisata    

BELUM 

ADA 
0 1 

D 

Pathway | Menyediakan jalur yang jelas 

untuk mengeksplor wisata sekitar sesuai 

standar yang nyaman dan aman serta 

terarah menginari tempat wisata    

BELUM 

ADA 
0 2 

E 

Fasilitas Transportasi | Menyediakan 

fasilitas jalan yang sesuai standar dan 

dapat dilewati oleh kendaraan yang biasa 

dibawa oleh  turis 

BELUM 

ADA 
0 2 

F 

Fasilitas Lokal | Menyediakan fasilitas 

lokal seperti fasilitas umum dan juga 

transportasi lokal umum 

BELUM 

ADA 
0 1 

G 

Pertokoan | Menyediakan fasilitas 

pertokoan yang menjual kebutuhan umum 

dan juga menjual oleh oleh dan 

cinderamata khas daerah   

BELUM 

ADA  
0 1 

H 

Gastronomi | Menyediakan fasilitas 

penyedia makanan dan minuman untuk 

turis mulai yang ringan sampai yang berat 

sessuai dengan keadaan tempat wisata 

SUDAH 

ADA 
1 1 

I 

Fasilitas Pendamping | Menyediakan 

fasilitas pendamping seperti fasilitas 

hiburan, rekreasi, budaya, dan yang dibuat 

khusus untuk fungsi tertentu 

SUDAH 

ADA, 

BELUM 

OPTIMAL 

1 1 

  TOTAL 3 11 

Peningkatan infrastruktur ini dapat diraih dengan arahan 

perancangan yang telah ditentukan pada STUPA 7 penulis. 

Perancangan infrastruktur pariwisata sub-zona wisata laguna dan 

konservasi penyu adalah sebagai berikut: 

a. Perancangan infrastruktur akomodasi dan wisata  

b. Perancangan pathway yang menelusuri laguna 

c. Perancangan resto atau rumah makan di tepi laguna 
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1.4.9. Perancangan Pencahayaan Terkait Kenyamanan, Keamanan, 

Psikologi, dan Efisiensi Pencahayaan 

1.4.9.1. Pencahayaan Eksterior 

Dengan dibangunnya akomodasi di Sub – Zona 

Wisata Laguna dan Konservasi Penyu maka aktifitas di 

kawasan ini akan mengalami intesifikasi terutama pada 

waktu malam hari. Dengan bertambahnya waktu aktifitas 

pada malam hari diperlukan perancangan pencahayaan 

kawasan yang dapat membat turis menjadi nyaman dan aman 

pada sirkulasi kawasan.  

Berdasarkan fungsi kawasan yang merupakan 

kawasan konservasi penyu pencahayaan yang diterapkan 

pada ruang luar diarahkan untuk tidak menggangu ekosistem 

yang ada di pantai. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan penulis polusi cahaya dan pencahayaan berlebih 

ke arah pantai akan menggangu proses peneluran penyu di 

kawasan itu. Maka kegiatan yang ada di sub zona itu harus 

memperhatikan pencahayaan dan jenis wisata yang tidak 

menimbulkan banyak kebisingan. Menurut standar dari 

WiDECAST (2009) beberapa aspek dari pencahayaan 

eksterior bangunan yang ada di tepi pantai yang merupakan 

kawasan konservasi penyu harus memenuhi kriteria – 

kriteria tertentu. 

Tabel 1. 3. Kriteria Pencahayaan Eksterior Kawasan Konservasi Penyu  

Sumber: WiDECAST, 2009 

2 PENCAHAYAAN EKSTERIOR 

A 

Semua perlengkapan eksterior - di mana saja di properti - yang  

menghasilkan cahaya yang terlihat dari pantai tempat bertelur harus 

dilindungi, diarahkan hanya jika cahaya diperlukan, umumnya 

ditempatkan serendah mungkin, dan menggunakan lampu panjang 

gelombang panjang (misalnya, merah / jingga, LED, natrium tekanan 

rendah) dan baffle hitam 

B Hindari cahaya putih terang, seperti halida logam, halogen, fluorescent, 

uap merkuri, dan lampu pijar - dan jangan pernah menggunakan tempat 

cahaya tersebut dapat terlihat dari pantai 
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C Berkomitmen untuk mengurangi “polusi cahaya” yang dapat berakibat 

fatal bagi betina yang bersarang dan anak-anaknya 

D Gunakan vegetasi hias untuk memblokir dan mengurangi kebocoran 

cahaya ke pantai tempat bertelur 

E Tekankan timer dan lampu yang sensitif gerak untuk mengurangi biaya 

pencahayaan dan operasional di tepi pantai 

 

Menurut tabel 1.3 pencahayaan eksterior diarahkan 

untuk tidak menyebabkan polusi cahaya dan perlunya 

pengarahan cahaya. Menurut penelitian yang dilakukan 

penulis perancangan pencahayaan yang bebas polusi cahaya 

dapat diwujudkan dengan sistem full cutoff untuk 

pencahayaan eksterior. 

Pencahayaan juga akan diarahkan untuk kenyamanan 

dan keamanan pengguna pedestrian dan jalur sepeda. 

Menurut Fotios dan Gibbons (2017) pecahayaan pada 

pedestrian harus dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman 

dengan tercapainya kemampuan pejalan kaki untuk 

mendeteksi hambatan dan objek – objek yang ada di 

pedestrian, selain itu pejalan kaki harus mendapatkan 

ketenangan secara psikologis dari pencahayaan yang ada.  

Tingkat glare juga akan menjadi salah satu poin 

dalam perancangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

penulis pencahayaan yang menimbulkan glare akan 

menggangu kenyamanan visual dari pejalan kaki.  

1.4.9.2. Pencahayaan Interior 

Hal yang akan ditekankan dalam dalam perancangan 

pencahayaan interior dalam konteks tempat pariwisata 

adalah suasana yang diberikan, kesesuaian dengan fungsi 

ruang. Menurut Abbas (2006) aspek pencahayaan terutama 

dalam kontrol intensitas dan warna cahaya dapat 

mempengaruhi mood dan emosional dari seseorang. 
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Pencahayaan harus juga memikirkan mengenai fungsi dan 

aktifitas yang ada dalam ruang itu. Kesesuaian ini menjadi 

penting untuk menjaga keamanan dan kenyamanan 

pengguna ruang.  

1.5. Batasan Permasalahan 

1.5.1. Batasan Spasial : Area 3 dan 4 Sub-Zona Wisata Laguna & 

Konservasi Penyu, Blok A-1 Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kulon 

Progo Daerah Istimewa Yogyakarta 

Batasan spasial dari perancangan ini adalah pada Area 3 dan 4 

Kawasan Sub-Zona Wisata Laguna dan Konservasi Penyu. Kawasan 

ini dipilih karena memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi 

kawasan eko wisata. Kawasan ini juga memiliki permasalahan sebagai 

salah satu kawasan pariwisa seperti akses dan sikulasi, akomodasi. 

Kawasan ini merupakan kawasan konservasi penyu, maka 

perancangan harus memperhatikan keberlanjutan konservasi penyu. 

Sub-Zona Wisata Laguna & Konsevasi Penyu yang dimaksud 

dalam pernyataan di atas seluas 5,74 Ha (lima koma tujuh puluh empat 

hektar) terdiri atas: 

a. Area I  seluas 0,44 Ha (nol koma empat puluh empat hektar) 

b. Area II seluas 0,48 Ha (nol koma empat puluh delapan hektar) 

c. Area III  seluas 0,75 Ha (nol koma tujuh puluh lima hektar) 

d. Area IV seluas 3,59 Ha (tiga koma lima puluh sembilan hektar) 

e. Area wisata konservasi seluas 0,48 Ha (nol koma empat puluh 

delapan  hektar) 

1.5.2. Batasan Fungsional  

1.5.2.1. Pencahayaan Pedestrian 

Perancangan pedestrian dilakukan pada sistem 

pencahayaan berdasarkan pencahayaan eksterior yang sesuai 

untuk kawasan konservasi penyu, yakni dengan 

meminimalisir polusi cahaya. 



13 

 

1.5.2.2. Lobby Kamar Tamu / Penginapan 

Perancangan penginapan akan dilakukan dengan tipe 

resort, kamar – kamar dengan massa yang terpisah dengan 

fasilitas pendukungnya. Bangunan lobby juga akan terpisah 

dengan kamar tamu, lobby akan memiloiki ruang untuk 

resepsionis dan ruang lobby. 

1.5.2.3. Resto dan Pemancingan 

Resto merupakan salah satu fasilitas penunjang yang 

mengakomodasi kuliner dan pemancingan. Fasilitas resto 

akan dapat dinikmati oleh pelanggan yang menginap 

maupun tidak menginap. 

1.5.2.4. Spa, Sauna, dan Gym 

Merupakan salah satu fasilitas penunjang yang akan 

menjadi fasilitas hiburan untuk para wisatawan minat 

khusus. Fasilitas ini akan diprioritaskan untuk pengunjung 

yang menginap. 

1.5.2.5. Ritel Resort 

Fasilitas penunjang yang akan mendukung turis 

untuk memenuhi kebutuhannya. Fasilitas ini sekaligus juga 

akan menjual sovenir yang khas dari Desa Banaran ini. 

1.5.2.6. Bangunan Manajemen 

Manajemen hotel, infrastruktur dan gudang akan 

digabungkan dalam satu fungsi bangunan sehingga akan 

memudahkan manajemen dari resort ini. 

1.5.3. Batasan Aspek 

1.5.3.1. Pariwisata 

Pariwisata merupakan salah satu aspek terpenting 

dalam perancangan ini karena wistawan yang akan 

diakomodir oleh resort ini adalah wisatawan minat khusus. 

Pariwisata juga akan berkaitan dengan kesesuaian konteks 

dengan wisata yang telah ada dan potensi dari Sub – Zona 

Wisata Laguna dan Konservasi Penyu. 
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a. Wisatawan Minat Khusus dan Kegiatannya di Resort 

Wisatawan minat khusus memiliki waktu yang 

teratur yakni akan melakukan kegiatan wisata di siang 

hari dan kegiatan di resort pada malam hari, maka 

kegiatan dalam resort ini akan dominan pada waktu 

malam hari yang akan berpengaruh pada perancangan 

pencahayaan buatan. 

Kegiatan wisatawan minat khusus juga akan 

menentukan fasilitas yang dibutuhkan oleh resort 

tersebut. Hal ini dikarenakan kegiatan seperti hiburan 

dan belanja akan lebih dibutuhkan oleh wisatawan minat 

khusus mengingat padatnya kegiatan mereka pada siang 

hari. 

 

 

b. Konteks Wisata dan Bangunan Laguna  

Wisata laguna telah menyediakan wisata seperti 

sepeda air yang akan menelusuri seluruh laguna. Hal ini 

akan membuat pertimbangan sirkulasi pada kawasan itu. 

Selain itu potensi dan lingkungan dari perairan laguna 

akan menjadi pertimbangan dalam perancagan 

bangunanyang berkaitan dengan pencemaran, struktur, 

dan identitas resort. 

1.5.3.2. Pencahayaan 

Merupakan aspek yang ditekankan pada semua 

rancangan, ruang luar maupun ruang dalam. Hal yang 

ditekankan dalam perancangan pencahayaan di sini adalah 

pengalaman visual pengguna dan yang berkaitan dengan 

polusi cahaya. 
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a. Pengalaman Visual dan Fungsional Pencahayaan  

Pengalaman visual akan menjadi salah satu dasar 

perancangan pencahayaan yang akan menjadi penekanan 

dalam perancangan ini. Pengalaman visual akan 

menyesuaikan dan mendukung fungsi tiap ruang yang 

dirancang. 

b. Manipulasi Pencahayaan Alami dan Pencegahan 

Polusi Cahaya 

Pada kawasan konservasi penyu diarahkan agar 

pencahayaan buatan tidak menimbulkan polusi cahaya 

yang nantinya akan menimbulkan skyglow yang dapat 

menggangu navigasi induk penyu menuju bibir pantai. 

Maka pencahayaan buatan akan direkayasa dengan 

elemen arsitektural agar meminimalkan polusi cahaya 

yang ditimbulkan. 

1.6. Rumusan Permasalahan 

Dari latar belakang permasalahan dan batasan permasalahan dapat 

dirumuskan permasalahan dalam perancangan ini adalah sebagaai berikut : 

a. Bagaimana cara merancang Resort Laguna Trisik, Banaran, Kulon 

Progo yang memenuhi kebutuhan dan menyesuaikan dengan kegiatan 

wisatawan minat khusus. 

b. Bagaimana cara merancang Resort Laguna Trisik, Banaran, Kulon 

Progo yang mempertimbangkan konteks wisata dan bangunan di atas 

laguna. 

c. Bagaimana cara merancang Resort Laguna Trisik, Banaran, Kulon 

Progo yang menciptakan pengalaman visual dan fungsional 

pencahayaan 

d. Bagaimana cara merancang Resort Laguna Trisik, Banaran, Kulon 

Progo yang dapat memanipulasi pencahayaan alami dan polusi cahaya 
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1.7. Kajian Awal Tema Perancangan 

1.7.1. Penginapan 

Penginapan yang menaungi kegiatan dan aktifitas bermalam, 

makan, dan istirahat wisatawan. Penginapan ini akan menawarkan 

view dari laguna dan pengalaman penginapan di atas air. Penginapan 

juga akan direncanakan digabungkan dengan beberapa aktifitas seperti 

memancing dan stargazing. 

1.7.1.1. Pengalaman Pencahayaan dan Aktifitas dalam 

Penginapan  

Kegiatan bermalam membutuhkan kriteria 

pencahayaan yang nyaman agar wisatawan dapat beristirahat 

dengan nyaman. Berdasarkan P. Fernandez (2012) dalam 

penelitiannya ada 3 aktifitas yang mencerminkan aktifitas di 

dalam penginapan yakni aktifitas hiburan, bekerja, dan di 

kamar mandi. Berdasarkan risetnya mempelajari respon 

pengunjung penginapan terhadap 4 skenario pencahayaan 

yang ada yakni pencahyaan yang diredupkan (30%) dengan 

suhu warna Warm White (WW) yang disebut dengan 

skenario A, pencahayaan yang cerah (100%) dengan suhu 

warna Warm White (WW): 2700 °K yang disebut dengan 

skenario B, pencahyaan yang diredupkan (30%) dengan suhu 

warna Cool White (CW): 4200 °K yang disebut dengan 

skenario C, pencahayaan yang cerah (100%) dengan suhu 

warna Cool White (CW): 4200 °K yang disebut dengan 

skenario D. 

Tabel 1. 4. Urutan Apresiasi Pengunjung Hotel 

Sumber : P. Fernandez, 2012 
  

Berdasarkan penelitiannya pengunjung lebih 

menghendaki pencahayaan bersuhu rendah dan redup untuk 

 Skenario A Skenario B Skenario C Skenario D 

Hiburan 1 2 3 4 

Bekerja  4 1 3 2 

Kamar Mandi 3 1 4 2 
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aktifitas hiburan. Untuk aktifitas bekerja dan aktifitas di 

kamar mandi pengunjung lebih menghendaki pencahayaan 

bersuhu rendah dengan yang cerah. 

1.7.1.2. Penginapan dan Aktifitas Memancing  

Rancangan penginapan akan disatukan dengan 

fungsi wisata memancing. Hal ini agar manambah 

pengalaman dan daya tarik wisata dari penginapan tersebut. 

Dengan menyatunya dua fungsi tersebut maka diperlukan 

tempat menginap yang dapat mengakomodir aktifitas – 

aktifitas yang dilakukan saat memancing.  

1.7.1.3. Konstruksi Bangunan Terapung 

Banyaknya massa bangunan kamar tamu 

menyebabkan sulitnya membuat pondasi konvensional 

dalam aplikasinya untuk konstruksi di atas laguna. Maka 

diberikan solusi seperti bangunan terapung. Queensland 

Development Code 2006 merupakan referensi yang 

memberikan rekomendasi dan kriteria desain untuk 

bangunan apung permanen. Menurut pedoman yang 

disebutkan, prinsip dan konsep utama proses desain 

lingkungan pada bangunan terapung adalah sebagai berikut: 

a. Akses  

Bangunan terapung harus memiliki sarana akses 

yang memadai ke dan dari daratan yang sesuai dengan 

kemungkinan jumlah orang yang ditampung di 

bangunan terapung. 

b. Sistem Apung  

Bangunan terapung harus memiliki sistem apung 

yang menjaga tingkat stabilitas yang dapat diterima 

sesuai dengan penggunaan atau kemungkinan 

penggunaan bangunan dan yang tidak akan terpengaruh 

oleh dampak kecil dan mampu menahan kombinasi 
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beban yang paling buruk yang kemungkinan akan 

terjadi. 

c. Tiang penahan 

Pemasangan tiang penahan sangat penting jika 

bangunan mengapung ada di atas air yang banyak 

mengalami pergerakan seperti arus sungai ataupun 

ombak dari laut 

d. Bahan (umum)  

Semua bahan yang digunakan dalam bangunan 

terapung atau struktur apa pun yang terkait dengan 

bangunan terapung harus sesuai dengan kondisi di mana 

bahan tersebut terpapar. 

e. Bahan (sambungan) 

Semua sambungan yang digunakan dalam 

bangunan terapung atau struktur apapun yang terkait 

dengan bangunan terapung, harus sesuai dengan kondisi 

di mana mereka terpapar dengan mempertimbangkan 

untuk dipertahankan atau diganti jika perlu. 

f. Lokasi 

Keterjangkauan lokasi antar bangunan harus 

dipertimbangkan anatara bangunan eksisting dengan 

bangunan yang akan dirancangkan  

g. Peralatan keselamatan 

Bangunan apung harus memiliki perangkat 

keselamatan jiwa yang sesuai dan cocok untuk 

penggunaan di perairan 

h. Peralatan pemadam kebakaran  

Bangunan terapung harus memiliki akses ke 

peralatan pemadam kebakaran tingkat yang sesuai untuk 

melindungi dari penyebaran api. 

i. Kedalaman air minimum 
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Kedalaman air di bawah bangunan terapung 

harus selalu memadai untuk mencegah bangunan 

tenggelam 

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam 

perancangan bangunan terapung adalah sistem sanitasi. 

Untuk menyediakan sanitasi, toilet terapung tanpa 

mengganggu stabilitas struktur, satu drum akan 

menyediakan tangki septik dengan kapasitas 

menampung limbah selama tiga hari. Ini juga berfungsi 

sebagai tumpuan mengambang untuk struktur toilet. 

Setelah tiga hari, drum akan dibawa ke tepi sungai dan 

untuk pembuangan kotoran, lubang akan digali di tepi 

sungai.  

1.7.2. Resto  

Pencahayaan merupakan hal yang krusial dalam perancangan 

resto. Pengalaman pencahayaan dapat mempengaruhi presepsi dan 

mood pelanggan terhadap makanan dan suasana yang disediakan. 

Menurut Jacquier (2012) ada beberapa pengaruh pencahayaan 

terhadap resto antara yakni: 

1.7.2.1. Pemilihan Makanan 

Cahaya yang tenang, suasana yang gelap atau cahaya 

yang dingin akan menyebabkan memilih hidangan dengan 

rasa yang berlemak atau berlebihan. Sementara tempat yang 

lebih cerah atau jika cuaca indah dan jika ada cahaya alami, 

makanan akan menjadi lebih sedikit lemak dan lebih ringan. 

1.7.2.2. Durasi Makan 

Jika pencahayaan terlalu agresif atau pelanggan tidak 

dapat melihat dengan jelas makanannya maka pelanggan 

akan cepat meninggalkan meja makan. 

1.7.2.3. Presepsi Sekitar  

Jika pencahayaan lebih redup lebih mendorong 

pelanggan untuk bersikap lebih tenang dan tidak berisik. Jika 
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pencahayaan lebih cerah maka pelanggan akan lebih antusias 

dan semangat. 

Dalam penelitiannya juga disebutkan mengenai 

kebutuhan pencahayaan dan pengaruhnya sebagai respon 

dari berbagai macam faktor yang ada di restoran.  

1.7.2.4. Waktu dan Pengunjung 

Pada siang hari untuk kebuuhan makan siang 

diperlukan pencahayaan yang menstimulasi dan lebih cerah 

dibutuhkan. Untuk sore hari lebih sering datan pengunjung 

bersama teman dan keluarga maka dibutuhkan pencahayaan 

yang tidak langsung dan tidak menarik perhatian. Semakin 

gelap pengunjung akan lebih menutut pencahayaan yang 

lebih rileks dan lebih intim. 

1.7.2.5. Lingkungan Sosial 

Semakin intim hubungan antara pelanggan yang 

berbagi meja makan maka penerapan intensitas dan 

kebutuhan pencahayaannya menjadi berbeda. Jika hanya 

bersama keluarga dan teman maka pencahayaan harus 

memungkinkan untuk melihat dengan jelas satu sama lain. 

Jika bersama pasangan atau teman akrab kebutuhan 

pencahayaan yang lebih intim seperti menggunakan lilin. 

Warna pencahayaan kuning, hijau dan biru akan 

menimbulkan suasana rileks. 

Menurut Ciani (2010) pencahayaan dapat 

mempengaruhi pengalaman dan selera makan pelanggan 

restoran. Dalam penelitiannya membuktikan temperatur 

warna yang rendah membuat pelanggan lebih menikmati 

makanan yang disediakan. 

1.7.3. Wisata Memancing 

Wisata memancing akan mendapatkan ruang khusus. Ruang 

yang direncanakan untuk wisata memancing adalah bangunan 

permanen dan bangunan mengapung atau kapal.   
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1.7.3.1. Pencahayaan Night Fishing  

Untuk dapat mengakaomodir memancing di malam 

hari maka perancangan pencahayaan buatan juga harus 

ditekankan. Dengan adanya aktifitas ini maka perancangan 

pencahayaan harus dapat menaungi aktifitas memancing 

pada umumnya. Pencahayaan yang dirancang di luar 

ruangan juga harus dapat meminimalisir adanya polusi 

cahaya sesuai dengan konteks kawasan. 

Menurut Gengnagel (2013) ikan akan tertarik pada 

pencahayaan buatan. Dalam penelitiannya dari berbagai 

sumber menemuan berbagai kriteria seperti gelombang 

cahaya pendek seperti warna biru atau hijau akan lebih 

mudah untuk menembus permukaan air. Dalam 

penelitiannya juga disebutkan lebih baik menggunakan 

pencahayaan yang tersebar dari pada menggunakan hanya 

satu sumber cahaya saja. Hal ini dikarenakan kenaikan 

iluminasi pencahayaan tidak akan berpengaruh besar 

terhadap faktor kenaikan ketertarikan ikan yang ada. 

1.7.4. Wisata Sepeda dan Telusur Laguna 

Merupakan wisata dengan memanfaatkan jalur wisata yang 

telah dirancang dalam perancangan kawasan sub-zona ini. Wisata ini 

dapat dilakukan di siang dan malam hari namun, beberapa faktor harus 

diperhatikan. Wisata di waktu malam hari haruslah memperhatikan 

keamanan dan keamanan yang timbul dari pencahayaan eksterior. 

Menurut konteks kawasan yang merupakan kawasan konservasi penyu 

maka perancangan pencahayaan harus meminimalisir polusi cahaya. 

Suasana ruang yang dibentuk dan dirancang oleh pencahayaan agar 

wisatawan mendapatkan pengalaman berbeda.  

1.7.5. Polusi Cahaya  

Glare, Spill Light, dan Light Trespass berhubungan erat 

dengan polusi cahaya. Polusi cahaya merupakan suatu permasalahan 

yang berkaitan dengan efisiensi energi, hal ini dikerenahkan jatuhnya 



22 

 

cahaya di tempat yang salah akan memicu konsumsi energi yang lebih 

besar dibandingkan dengan yang tepat. 

Berdasarkan konteks kawasan yang merupakan kawasan 

konservasi penyu maka pencahayaan eksterior dan kawasan tidak 

boleh menggangu ekosistem yang ada di kawasan pantai. Pencahayaan 

yang menimbulkan polusi cahaya dan dengan suhu warna yang tinggi 

akan menggangu navigasi dan kegiatan peneluran penyu di daerah 

bibir pantai.  

Penelitian penulis juga menyimpulkan bahwa spill light dan 

glare dapat diatasi dengan pemasangan dengan cutoff.  Pemasangan 

cutoff akan membatasi luas berkas cahaya yang jatuh ke ruang 

fungsional yang seharusnya menjadi tempat jatuhnya berkas cahaya 

utama. Dengan perancangan cutoff yang disesuaikan dengan luas area 

fungsional pada pencahayaan eksterior maka presentase polusi cahaya 

dapat direduksi. 

Tabel 1. 5. Aplikasi Pemasangan Cutoff pada Lampu  

Sumber: : International Dark Sky Association 

Bentuk Armature Full Cutoff 

 

 

 

Bentuk armature yang 

memasukkan lampu ke dalam 

rumah lampu sehingga cahaya 

yang keluar terkontrol dan 

membentuk sudut yang 

diinginkan. 

 

 

 

Peletakkan titik lampu di 

bagian atas agar berkas 

cahaya jatuh mengarah ke 

bawah dan jatuh ke ruang 

fungsional pedestrian dan 

ruang publik  

 

 

 

Mengarahkan armature ke 

bawah dengan lampu yang 

masuk ke dalam sehingga 

membentuk sudut yang 

diinginkan. 
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Menggunakan lampu yang 

khusus untuk menerangi 

kolom/ dinding bangunan 

 

 

 

Menggunakan lampu tipe 

bollard dengan penutup 

agar cahaya tidak menyebar 

ke luar 

 

 

 

Menggunakan lampu 

menggunakan penutup 

untuk setiap lampu agar 

cahaya tidak keluar 

melebihi ruang fungsional 

 

1.7.6. Pencahayaan Pedestrian dan Pengalaman Ruang 

Sesuai dengan konteks kawasan yang merupakan tempat 

wisata perancangan pencahayaan pada sirkulasi pejalan kaki akan 

dilakukan dengan memperhatikan pengalaman pencahayaan yang 

dialami oleh pejalan kaki. Maka perancangan pencahayaan akan 

dilakukan agar wisatawan mendapat pengalaman yang unik dari 

kawasan ini. 

Menurut Unver dan Ahmet (2009) berbagai jenis 

pencahayaaan buatan dapat menciptakan pengalaman emosional yang 

berbeda dari pengamatnya. Berbagai jenis pencahayaaan dan efeknya 

pada pengalaman yang didapatkan pengamat dapat berasal dari 

komposisi pencahayaan, arah datang cahaya, intensitas cahaya, warna 

cahaya, lokasi dan sudut pandang cahaya,  serta kejelasan objek yang 

disorot. 
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Tabel 1. 6. Perlakuan Pencahayaan Pathway terhadap Reaksi Emosional Pengamat 

Sumber : Unver dan Ahmet (2009) 
 Perlakuan Pencahayaan Reaksi 

Emosional 

Komposisi 

pencahayaan dan  

intensitasnya 

Meningkatnya jangkauan penglihatan, 

Meningkatnya kontras antara objek dan 

background 

Aman 

Pedestrian yang tidak diterangi 
Hati – hati, 

takut 

Menampakan pedestrian, sekitar dan batasnya 
Nyaman dan 

aman 

Barjalan dengan level cahaya semakin 

meningkat 
Nyaman 

Permainan kecerahan Menarik 

Glare, pembatasan penglihatan Tidak nyaman 

Komposisi 

pencahayaan dan 

arahnya 

Distribusi tidak harmonis, sebagian jalan 

gelap 
Tidak nyaman 

Efek penuntun/ guidelight Menarik 

Banyak titik penerangan Friendly 

Sedikit titik penerangan Kebingungan 

Komposisi 

pencahyaan dan 

warnanya 

Perbedaan hirarki jalan dengan temperatur 

warna 
- 

Komposisi 

keseluruhan dan 

polusi cahaya 

Polusi cahaya Tidak nyaman 

 

1.7.7. Stargazing 

Merupakan aktifitas berhenti di suatu tempat dan mengamati 

keindahan bintang – bintang. Ruang untuk aktifitas ini akan disediakan 

seperti titik berswafoto yang merupakan titik titik kumpul untuk 

melakukan aktifitas ini. Ruang akan diarahkan untuk dirancang tanpa 

pencahayaan yang menggangu pandangan pengunjung ke atas langit 

dan dengan ruang terbuka. Selain itu aktifitas ini juga dapat dilakukan 

di dalam penginapan. 

Konteks kawasan yang tidak meminimalisir adanya polusi 

cahaya berpengaruh terhadap kejernihan langit. Dalam penelitiannya 
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penulis menemukan fakta bahwa semakin kecil polusi cahaya yang 

ditimbulkan oleh pencahayaan buataan maka akan semakin jelas langit 

yang ada di malam hari. Dengan begitu maka wisata melihat bintang 

pada malam hari akan menjadi potensi yang dapat dilakukan.  

1.7.8. Sepeda Air 

Merupakan kegiatan wisata yang sudah dikembangkan di 

kawasan eksisting. Arahan penambahan akan ditambahkan durasi 

aktifitas menjadi dapat mengakomodir aktifitas yang sama pada 

malam hari. Ciani (2010) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa 

kotras pencahayaan dapat menciptakan batas ruang dari ruang di dalam 

kontras dan di luar kontras.  

1.8. Kajian Awal Tipologi Preseden 

1.8.1. Kamar Hotel 

1.8.1.1. GCP Wood Cabins Hotel 

Konsultan arsitek : Atelier LAVIT  

Lokasi    : Lac de la Lionne, 84700 Sorgues, 

France     

Kategori  : Hotel  

Arsitek kepala  : Marco Lavit Nicora  

Luas   : 300.0 m2  

Tahun proyek  : 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 6. Denah 

Sumber : archdaily.com 
Gambar 1. 5. Potongan  

Sumber : archdaily.com 
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a. Tipologi Ruang 

Merupakan penginapan sederhana dengan 1 

kamar tidur dan 1 kamar mandi. Ruang tersebut 

dikelilingi oleh teras yang berbentuk lingkaran dan 

sirkulasi masuknya menggunakan jembatan.  

b. Struktur Apung  

Memiliki struktur yang membuat bangunan 

mengapung seperti perahu. Hal ini dilakukan untuk 

menghemat biaya pembangunan untuk struktur pondasi. 

Menggunakan barel galon untuk mengapungkan 

bangunan. Dengan air yang tenang di laguna atau danau 

merupakan pilihan yang tepat karena tidak akan banyak 

goncangan yang terjadi karena ombak. 

c. Material Kayu 

Sebagian besar struktur bangunan terbuat dari 

kayu. Hal ini mempertimbangkan beban bangunan, 

dengan struktur kayu maka beban struktural yang 

ditopang barel akan menjadi lebih ringan. Selain itu 

pertimbangan juga berasal dari suasana yang lebih alami 

yang akan didapatkan jika menggunakan material alami 

seperti kayu.  

 

 

Gambar 1. 8. Kamar  

Sumber: archdaily.com 
Gambar 1. 7. Skylight 

Sumber : archdaily.com 
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d. Skylight  

Memanfaatkan pencahayaan alami saat siang 

hari. Saat di malam hari dapat melihat langit malam. 

Arahan fungsi ini sesuai dengan gabungan fungsi antara 

penginapan dengan stargazing yang dapat dilakukan dari 

dalam kamar tanpa ruang tebuka. 

 

1.8.1.2. X-Float / Agaligo Studio 

Konsultan Arsitek : Agaligo Studio  

Lokasi   : Kampung Rd Kanchanaburi, 

Thailand  

Kategori  : Penginapan  

Luas   :  110.0 m2 

Tahun Proyek  : 2015 

  

 

 

 

 

a. Rooftop  

Memiliki rooftop yang dapat diakses dan 

digunakan untuk beraktifitas.hal ini sesuai dengan salah 

satu fungsi yang direncanakan dalam bangunan 

penginapan yang akan dirancang yakni memancing. 

Aktifitas memancing dapat dilakukan dari rooftop 

Gambar 1. 10. Eksterior 

Sumber : archdaily.com 
Gambar 1. 9. Interior 

Sumber : archdaily.com 
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sehingga dapat memiliki pandangan lebih jauh untuk 

melihat ikan.  

b. Material rangka baja ringan 

Merupakan bukti bahwa struktur baja ringan 

masih dapat mempertahankan beban bangunan terhadap 

pondasi agar tetap dapat mengapung. Material ini 

merupakan salah satu alternatif dalam perancangan 

bangunan agar tampak lebih modern. 

 

 

1.8.2. Wisata Memancing 

1.8.2.1. Vac-Library 

Konsultan arsitek : Farming Architects 

Lokasi   : Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, 

Vietnam  

Kategori  : Perpustakaan 

Arsitek kepala  : Viet Dung An  

Luas   : 55.0 m2  

Tahun Proyek  : 2018 

 

 

a. Multifungsi 

Memiliki fungsi utama sebagai perpustakaan 

namun memiliki berbagai fungsi lain seperti 

pemancingan dan agrowisata. Hal ini dapat diaplikasikan 

pada wisata pemancingan selain berfungsi sebagai night 

Gambar 1. 12. Potongan 

Sumber : archdaily.com 
Gambar 1. 11. Interior 

Sumber : archdaily.com 
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fishing juga memiliki fungsi pariwisata lain di siang hari. 

Multifungsi juga dapat diterpakan dengan penggabungan 

dengan resto. 

 

b. Pengalaman pencahayaan  

Menciptakan pencahayaan yang menimbualkan 

suasana hangat dan menggunakan diffuser sehingga 

menghindarkan dari silau yang berlebih. Hal ini dapat 

diterapkan dalam perancangan bangunan untuk 

mengakomodir night fishing. 

1.8.3. Resto 

1.8.3.1. Roc Von Restaurant  

Konsultan arsitek : VTN Architects  

Lokasi   : Xa Phu Cat, Huyen Quoc Oai, 

Hanoi, Vietnam  

Kategori  :  Restoran  

Luas   : 1100.0 m2  

Tahun Proyek  : 2015 

a. Pemanfaatan view perairan 

Memanfaatkan dengan baik tapak danau untuk 

menjadi view utama dari resto. Menyiapkan ruang bagi 

pelanggan untuk dapat menikmati view dari danau. 

b. Ruang sirkulasi 

 Terciptanya ruang untuk sirkulasi menjadi salah 

satu keunikan resto ini. Ruang untuk sirkulasi dapat 

diterapkan pada resto yang akan dirancanng untuk 

menghemat ruang yang dibangun di laguna. Dengan 

menyatunya fungsi sirkulasi dan resto batasan ruang 

dapat direkayasa dengan perancangan pencahayaan. 
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Gambar 1. 14.Sirkulasi   

Sumber : archdaily.com 
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KARAKTER PENCAHAYAAN SESUAI DENGAN 
KAMAR TAMU

KARAKTER PENCAHAYAAN SESUAI DENGAN 
RESTO & PEMANCINGAN

KARAKTER PENCAHAYAAN SESUAI DENGAN 
SPA, SAUNA,& GYM

KARAKTER PENCAHAYAAN SESUAI DENGAN 
BANGUNAN LOBBY

KARAKTER PENCAHAYAAN SESUAI DENGAN 
RITEL RESTO

MEMINIMALKAN PENCAHAYAAN BUATAN 
YANG MENGARAH KE LANGIT

MEMINIMALKAN PANTULAN PENCAHAYAAN 
BUATAN KE  LANGIT

MENGOPTIMALKAN PENCAHAYAAN ALAMI 
MASUK KE BANGUNAN

SUASANA PENCAHAYAAN ALAMI YANG 
MENDEKATI DESAIN PENCAHAYAAN BUATAN

FASILITAS  PENGINAPAN, RESTO, 
PERTOKOAN , DAN HIBURAN

JUMLAH RATA - RATA WISATAWAN 
TERTINGGI TIAP TAHUN  

AKTIFITAS WISATAWAN  MINAT KHUSUS  
YANG BERADA DI RESTO

SIRKULASI ANATAR MASSA RESORT DAN 
FASILITASNYA SERTA ANTAR AREA

IDENTITAS LAGUNA DENGAN INTERAKSI 
DENGAN TAPAK DAN VIEW

PONDASI SESUAI DENGAN KONTEKS 
BANGUNAN DI ATAS LAGUNA

LIMBAH KOTOR BANGUNAN TIDAK 
MENCEMARI PERAIRAN LAGUNA

INDIKATOR KRITERIA

SUASANA NYAMAN/ RILEKS | 
PENCAHAYAAN DENGAN SUHU WARNA 
RENDAH , LEMBUT

SUASANA AKRAB/ INTIM | LEMBUT, DEKAT 
DENGAN PENGAMAT

MENARIK IKAN| PENCAHAYAAN DI DALAM 
AIR 

WELCOMING  | PERBEDAAN DENGAN 
PENCAHAYAAN SEKITAR

TRANSISI / GUIDE LIGHT | MEMBUAT POIN - 
POIN TRANSISI PENCAHAYAAN

STIMULASI | PENCAHAYAAN MERATA 
DENGAN INTENSITAS TINGGI

RITEL TEKSTIL| PENCAHAYAAN DAYLIGHT 
YANG OPTIMAL

RITEL SOUVENIR MAKANAN  | 
PENCAHAYAAN DAYLIHGHT YANG JELAS

KERAJINAN KAYU |CAHAYA MATAHARI 
LANGSUNG MINIMAL, FOCAL LIGHTING

MINI MARKET | PENCAHAYAAN BUATAN 
YANG JELAS

IDENTITAS| INTERAKSI DENGAN PERAIRAN 
LAGUNA

PENCAHAYAAN ALAMI MASUK SECARA 
OPTIMAL KE DALAM BANGUNAN

KAMAR SUITE, KAMAR REGULER LOBBY, RESTO, 
RITEL, GYM,  MANAJEMEN, SPA &SAUNA

MEMBERIKAN RUANG UNTUK SIRKULASI 
SEPDA AIR

MEMBUAT DUA AREA KAMAR TAMU AGAR 
DEKAT DENGAN FASILITAS RESORT

BANGUNAN KAMAR, LOBBY, RESTO, SPA & 
SAUNA, SERTA GYM MENDAPAT VIEW 
LAGUNA

STRUKTUR BANGUNAN APUNG DAN 
PONDASI TIANG PANCANG

APLIKASI BIODEGRADABLE TOILET UNTUK 
MEMINIMALISIR LIMBAH

TEKNIK

MENGHALANGI MENYEBARNYA 
PENCAHAYAAN ALAMI KELUAR BANGUNAN

SUHU WARNA WARM WHITE  - YELLOW 
(1000K - 4000K), SPOTLIGHT, INDIRECT 
LIGHTING, DIFFUSE LIGHTING, LED FLEX

PERIPHERAL LIGHTING, LOW CEILING, DROP 
CEILING, INDIRECT LIGHTING, DIFFUSE 
LIGHTING

UNDERWATER LIGHTING

CONTRAST LIGHTING, PENCAHAYAAN 
MENGUBAH PRESEPSI RUANG, TRANSISI SUHU 
WARNA, SPOT LIGHT 

PENCAHAYAAN MERATA/ OMNI LIGHT

BUKAAN LEBAR , POSISI DEKAT DENGAN 
BUKAAN, DOWNLIGHT

BUKAAN LEBAR, POSISI JAUH DENGAN 
BUKAAN, DOWNLIGHT

BUKAAN SEMPIT , MEMAKAI PENCAHAYAAN 
BUATAN PADA SIANG HARI

CUSTOM SHADING

PARALLEL OPENING

SKYLIGHT + CEILING

LIGHT WELL  + CEILING

PENCAHAYAAN EKSTERIOR FULL CUTOFF

PERENCANAAN TAPAK DI DALAM PERAIRAN 
LAGUNA

PEMBANGUNAN STRUKTUR BETON DENGAN 
PENGURASAN AIR DI LOKASI TERTENTU

STRUKTUR APUNG MENGGUNAKAN 
MATERIAL HDPE PIPE

SANITASI DENGAN BIODEGRADABLE DAN 
PEMANFAATAN BIOGAS

1.9.  Peta Persoalan dan Kerangka Berfikir 

Gambar 1.15. Peta Persoalan dan Kerangka Berfikir
Sumber : Analisa Penulis, 2019
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1.10. Gamabaran Awal Metode Perancangan 

Tahapan pertama dalam perencanaan proyek akhir sarjana ini adalah 

menemukan latar belakang permasalahan latar belakang ini akan memuat isu 

– isu non – arsitektural yang ada di kawasan terpilih. Setelah ditemukan 

permasalahan maka dilakukan analisis dengan mencari beberapa referensi, 

literatur, dan preseden yang relevan sesuai dengan konteks kawasan dan 

permasalahan yang diangkat. Studi ini melibatkan 4 poin utama yakni 

mengenai Wisatawan Minat Khusus dan Kegiatannya di Resort, Konteks 

Wisata Laguna, Pencahayaan terhadap Pengalaman Visual Wisatawan, dan 

Pencegahan Polusi Cahaya. 

Tahapan selanjutnya adalah perancangan, perancangan dimulai dari 

desain skematik. Desain skematik akan menjabarkan solusi perancangan dari 

studi literatur dan aplikasinya terhadap bangunan yakni, 

a. Wisatawan minat khusus dan kegiatannya di resort akan menghasilkan 

poin perancangan berupa besaran dan kebutuhan ruang. 

b. Konteks wisata laguna akan menghasilkan poin perancangan berupa 

sirkulasi tapak, identitas kawasan, dan struktur seta infrastruktur 

bangunan. 

c. Pengalaman visual dan fungsional pencahayaan akan menghasilkan poin 

perancangan pencahayaan yang berhubungan dengan jenis pencahayaan 

dan interior. 

d. Manipulasi pencahayaan alami dan pencegahan polusi cahaya akan 

menghasilkan poin perancangan desain fasad, interior dan material. 

   Tahap selanjutnya adalah pengembangan desain. Tahap ini akan 

mengembangkan rancangan skematik ke rancangan final yang telah 

dikembangkan dengan berbagai pertimbangan lain yang muncul dalam proses 

pengembangan rancangan. 
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1.11. Metode Analisis 

1.11.1. Analisis Wisatawan Minat Khusus dan Kegiatannya di Resort 

1.11.2. Analisis Konteks Wisata Laguna  

1.11.3. Analisis Pencahayaan terhadap Pengalaman Visual dan Fungsional 

Pencahayaan 

1.11.4. Analisis Manipulasi Pencahayaan Alami dan Pencegahan Polusi 

Cahaya  

 

1.12. Keaslian dan Kebaruan Penulisan 

1.12.1. Fasilitas Akomodasi Outbound Yang Rekreatif  dan Edukatif Di 

Waduk Taman Tirta Arta Sleman – Yogyakarta (Penekanan pada 

Sustainabilitas   Bangunan dengan Penerapan Pendinginan Pasif 

Terhadap Kenyamanan Termal dan Pencahayaan untuk Keamanan 

Kawasan) oleh Ristiana Ekantari, Jurusan Arsitektur Universitas Islam 

Indonesia, Yogyakarta 2019 

Persamaan : menggunakan pendekatan pencahayaan untuk 

keamanan kawasan dan konteks pengembangan wisata. 

Perbedaan : menggunakan pencahayaan untuk membuat 

pengalaman emosional ruang dan pencahyaan meminimalisir polusi 

cahaya.  

1.12.2. Kawasan Outbound Training di Kabupaten Kulon Progo” Oleh 

Emanuel Sancaka Candraditya, Jurusan Arsitektur Universitas Atma 

Jaya, Yogyakarta 2015 

Persamaan: Lokasi dan konteks pengembangan wisata dan 

memanfaatkan potensi alam yang ada. 

Perbedaan: menggunakan pendekatan pencahayaaan. 

1.12.3. Museum Pos Yogyakarta Penekanan Pada Tata Pencahayaan 

Sebagai Pembentuk Ruang, oleh Fattah Akbar, Jurusan Arsitektur 

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 2014 

Persamaan: mengguakan pencahayaan untuk membentuk ruang. 

Perbedaan: lokasi dan fungsi rancangan. 
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1.12.4. Pengembangan Objek Wisata Waduk Cengklik Sebagai Pusat 

Rekreasi Edukasi Aquakultur di Kabupaten Boyolali (Pendekatan 

Konsep Waterfront) ,oleh Erwanto, Jurusan Teknik Arsitektur 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta 2010. 

Persamaan: Merancang pariwisata di kawasan water front. 

Perbedaan: Menggunakan pendekatan pencahayaan. 

1.12.5. Resort Ekowisata Bontang Kuala di Kota Bontang Berbasis 

Masyarakat dan Konservasi Hutan Bakau, oleh Putri Faradilla 

Gustannia, Jurusan Arsitektur Universitas Islam Indonesia, 

Yogyakarta 2018 

Persamaan: Merancang penginapan di kawasan konservasi.  

Perbedaan: Menggunakan pendekatan pencahayaan.     

 

1.13. Gambaran Awal Rancangan 

Hipotesa pemecahan permasalahan adalah merancang resort di atas 

permukaan air laguna dengan fasilitas pendukung seperti resto, spa, sauna, 

gym. Fasilitas seperti ritel juga dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan 

pokok wisatawan yang menginap. Perancangan ini akan diarahkan untuk 

menggunakan pencahayaan buatan yang membentuk suasana ruang yang 

mendukung fungsi dan pengalaman ruang yang sesuai, namun tetap akan 

mendapatkan pencahayaan alami dan meminimalisir polusi pencahayaan. 

Perancangan sirkulasi dan orientasi massa bangunan dalam tapak akan 

diarahkan sesuai dengan kebutuhan view, matahari, dan efektifitas dari 

sirkulasi itu sendiri. Pencahayaan untuk sirkulasi dan ruang luar juga akan 

dirancang agar meminimalisir polusi cahaya. 

Perancangan pencahayaan akan memanipulasi interior, titik lampu, 

material, dan fasad untuk mencapai sasaran desain yang ingin dicapai. 

Manipulasi ini dapat dengan menggunakan rekayasa ceiling, bukaan, 

skylight, light well, shading, perbedaan material, fixture lampu, dan lain – 

lain. Beberpa teknik dapat di gabungkan atau dimodifikasi untuk 

menyesuaikan pengalaman visual, fungsional, dan meminimalisir polusi 

cahaya. 
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Perancangan bangunan kamar tamu akan diarahkan menjadi 

bangunan apung di atas laguna. Bangunan ini menggunakan struktur apung 

yang memungkinkan bangunan mengapung di atas perairan laguna. Hal ini 

mempertimbangkan banyaknya massa bangunan kamar tamu yang akan 

dirancang. Perancangan bangunan di atas air juga mempertimbangkan 

mengenai kebersihan sanitasi agar tidak mencemari sungai. Solusi dari 

permasalahan ini dapat menggunakan sistem toilet portabel dengan tangki 

septik yang dapat dikosongkan jika penuh atau menggunakan toilet dengan 

sistem biodegradable yang tidak mengahasilkan output pencemaran air. 
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