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pEND~.AN K~SEI? D.AS.AR. 

P~CAN.AAN D.AN" P:ER..AN'c::AN"GAN" 

5.1. Elemen Alam Sebagai Faktor Penentu Perancangan 

Dad bermacam-macam elemen alam pantai yang ada, untuk 

perancangan secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 

yaitu : 

1. Elemen alam pantai yang dapat ditata dalam perancangan untuk 

mendapatkan suasana yang dibutuhkan, misalnya: pepohonan, 

batuan, air. Elemen ini berfungsi sebagai elemen alam 

penunjang. 

2. Elemen alam yang tidak dapat ditata, misalnya: ombak 

dengan deburan suaranya, angin laut, sinar matahari, 

perbukitan, view. Elemen alam ini tidak dapat ditata dalam 

perancangan, oleh karena itu perancang harus menyesuaikan 

diri terhadap elemen alam ini (elemen penentu perancangan). 

Untuk lebih jelasnya akan dicoba diadakan pendekatan satu

persatu dalam hubungannya dengan perancangan fasi1itas akomodasi 

(cottage) di Pantai Parangtritis sebagai wadah pelayanan 

menginap/istirahat dan rekreasi. 

a. Kontur 

Keadaan topografi pantai Parangtritis mempunyai kontur 

bervariasi yaitu: 

yang 
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(1).	 Kontur rapat/terja1. 

Terdapat di site bagian utara yang menghadap ke laut dan 

bagian timur, karena letak dan kondisinya, maka daerah ini 

cocok dimanfaatkan untuk tapak bangunan yang membutuhkan 

keleluasaan dalam menikmati panorama alam laut serta untuk 

menciptakan aspek ketenangan dan kesegaran dengan sedikit 

gerak dalam melakukan aktifitasnya. 

(2). Kontur sedang. 

Kondisi kontur ini merupakan peralihan antara kontur 

rapat/terjal dengan kontur landai. Karena letaknya di 

tengah, maka dalam hubungannya dengan perancangan fasilltas 

akomodasi, tanah yang cukup landai tersebut cocok untuk 

meletakkan bangunan fasilitas sevice atau fasilitas bersama 

dengan pencapaian mudah dan relatif kurang dalam membutuh

kan pandangan ke panorama alamo 

(3). Kontur landai. 

Daerah dengan kontur landai adalah daerah perbatasan 

antara daratan dan laut, yang mempunyai pasir pantai yang 

lunak namun tidak terlalu putih. Cocok untuk direncanakan 

sebagai wadah . rekreasi aktif yang banyak memerlukan ruang 

gerak. 

b.	 Paslr Pantai 

Pada	 site pantai yang cukup panjang, merupakan tempat yang 

cocokuntuk mewadahl kegiatan rekreasi out door yang 

membutuhkan keleluasaan dalam bergerak. Keglatan seperti 

ini antara lain: olah raga, duduk-duduk dl pasir dan bermain

main. 
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c.	 Batu Karang 

Jenis batuan yang khas adalah batu kapur, batuan karang 

yang merupakan biota laut. Tekstur dari batuan ini kasar, 

keras dan berwarna putih. Dalam menciptakan harmonisasi dan 

kesatuan material sekitar maka dalam perancangan dapat diterap

kan untuk pedestrian, dinding penahan tanah dan sebagai elemen 

pendukung dalam cottage. 

d.	 Angin dan sinar matahari 

Angin dan sinar matahari dapat dimanfaatkan untuk pengha

waan dan pencahayaan alami. 

e.	 Alun ombak, view 

Elemen ini dibiarkan secara alamiah, guna keseimbangan 

ekosistem alam pantai. Oleh karenanya dapat dimanfaatkan 

sebagai obyek kegiatan rekreasi alam (terbuka) dalam komplek 

cottage. 

f.	 Perbukitan1) 

Perbukitan (lahan berkontur) banyak terdapat di pantai 

Parangtritis. Untuk perancangan bangunan cottage di Pantai 

Parangtritis yang harmonis dengan alam pantai diadakan pende

katan-pendekatan perancangan untuk peletakan massa bangunan 

pada tapak, sebagai berikut: 

1) White, Edward T, Concept Sourcebook a Vocabulary of Architectural For.s, Arizona, Architectural "edia 
LTD, 1975. 
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Gambar 5~. Peletakan bangunan pada tapak
 
Sumber : Concept source book, Edward T. White.
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5.2	 ,Pendekatan Konsep Dasar Tata Ruang Luar 

Berdasar pada' perlakuan terhadap elemen-elemen alam 

pantai seperti yang telah dikemukakan di atas serta dari 

karakteristik cottage di Pantai Parangtritis, dilakukan suatu 

pendekatan konsep dasar perencanaan dan perancangan sebagai 

berikut : 

5.2~ Pendekatan Konsep Dasar Tata Ruang pada Site 

a. Jumlah Massa 

Perlu memperhatikan beberapa hal: 

- Jenis kegiatan yang ada, 
. ',-" 

- Tuntutan kegiatan (ketenangan, kesegaran, kebebasan 

dan kedinamisan) 

- Tuntutan skala massa agar dapat beradaptasi secara 

harmonis dengan alam 

Dalam menentukan jumlah massa, ada dua alternatif yang 

bisa diajukan : 

- Masa Tungga~ kegiatan utama dalam satu masa 

5.2.	 Massa tunggal. 
: Tourism and Development, M.Bau Bovy. 
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- Masa jarnak, lebih dari satu, dengan ketinggian massa berbeda

beda. Pengaturan ketinggian dan jumlah massa tergantung dari 

klasifikasi konturnya (kontur kuat, sedang atau lemah). 

_,"'""X_ ~ 
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Gambar 5.3. Massa Jarnak.
 
Sumber : Tourism & Development, M. Baud Bovy.
 

Dari keduanya, kiranya lebih tepat digunakan massa jamak dalam 

perencanaan cottage di Pantai Parangtritis karena disamping 

rnemenuhi karakteristik cottage di Pantai Parangtritis juga 

memenuhi ketiga aspek diatas. 
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b. Gubahan masa 

Dalam menggubah massa dipertimbangkan beberapa faktor, 

dalam kaitanya dengan elemen alam sebagai faktor penentu 

perancangan gubahan massa: 

- Topografi tanah/kontur 

- View/panorama alam 

- Bentuk fisik/visual lingkungan. 

Dengan adanya pertimbangan terhadap elemen alam, dimana 

bangunan berintegrasi dengan alam, maka bentuk massa bangunan 

harus mampu memenuhi tuntutan tersebut. Ada beberapa bentuk 

gubahan massa;2) 

1). Bentuk massa terpusat. 

TtiPDlRI ~i s:1ipMLAH

~TuK; •,Sl::((V ND6It ~ l3a'lT\Jt< Zs ~P\JSA, N1ffv1\~TA
 
~I;N6'T~ I ~TUK? t<E:T~TcJMN Q::ONtE\~!.r y"

~ 'tA~ VO"fNAN' M~t>vNT,6J KEtv1AMMiV
 
~ ~A Of ~1't'At1 'VJ.Ju(>..L.::f6 \<uA'. BEfJf'V\<' FV
-rat6f\H.	 ~-r .. Mt=f4J~~ ~,. tl~(~
 

~S( IAN6 roMfNAN.
 

Gambar 5.4. Bentuk massa terpusat 

2) Ching, francis Dk, Architecture: For., Space and Order, New York, Van Nostrand Renhold COlpany, 1979. 
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2). Bentuk massa linear. 
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Gambar 5.5. Gubahan massa linear. 
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3). Gubahan massa radial 
( 
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Gambar 5.6. Gubahan massa radial. 

4). Gubahan massa kluster 
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5). Gubahan massa grid. 
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Gambar 5,8. Gubahan massa grid. 

Dari kelima bentuk gubahan massa diatas, dan berdasar 

pada tuntutan gubahan massa cottage di Pantai Parangtritis, 

dipilih bentuk linier, dengan melalui beberapa pengembangan. 

Adapun pengembangan bentuk gubahan massa linier ini 

disesuaikan dengan : 

- Kondisi kontur alam pantai Parangtritis 
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- Kegiatan yang akan diwadahi 

Bentuk gubahan rnengikuti keadaan kontur untuk rnencapai 

keharmonisan dengan bentuk elernen-elernen alarn pantai. Orientasi 

rnassa-rnassa keluar (eksternal) pada pernandangan (view) di 

sebelah selatan/panorarna pantai. Sedang orientasi ke dalarn 

(internal) pada ruang kegiatan bersarna seperti: restaurant, 

kolarn renang, fasilitas olah raga. Dengan kata lain, fasilitas 

bersama sebagai pengarah gubahan rnassa secara internal. 

5.2.2. Sirkulasi Ruanq Luar 

Sistern sirkulasi erat hubungannya dengan pola penernpatan 

aktifitas dan penggunaan lahan, sehingga rnerupakan suatu 

pergerakan dari ruang yang satu ke ruang yang lain. Menurut 

pelaku kegiatannya, sis tern sirkulasi dibedakan 2. yaitu: 

5.2.2~ Sirkulasi manusia 

Manusia adalah salah satu pelaku kegiatan yang rnernbutuh

kan kelancaran sirkulasi dalarn rnelakukan kegiatannya. Untuk 

rnencapai itu, rnaka pola sirkulasi didasarkan pada : 

U.	 Pengelornpokkan kegiatan, yaitu: 

Kelornpok kegiatan penginapan/peristirahatan 

- Kelornpok kegiatan pengelolaan 

- Kelornpok kegiatan pelayanan/service 

2)	 Pengelornpokkan rnasing-rnasing pelaku kegiatan yaitu: 

- Pengunjung/ wisatawan 

- Pengelola 

- Penyelenggara kegiatan pelayanan/service 
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Pola sirkulasi manusia berdasarkan pengelompokkan kegiatan dan 

pelaku kegiatan: 

. &I~"~
 
P~"'t< 
~I.9LA 

Gambar 5.9. Pola sirkulasi manusia 

Agar menunjang suasana alam yang dlbutuhkan, maka perlu 

pertlmbangan terhadap : 

1). Menyesuaikan dengan elemen-elemen alam yang tidak bisa 

ditata, yaitu: kontur, panorama (view) sebagai pengarah 

gerakan/aliran. 

2). Memanfaatkan/menghadirkan elemen-elemen alam yang bisa 

dltata, yaitu vegetasi, batuan, sebagai pencipta suasana 

lingkungan dan pengarah sirkulasi ruang luar. 

3). Bentuk sirkulasi 

Efek yang ditimbulkan oleh bentuk sirkulasi 

- Sirkulasi yang dibentuk oleh alam adalah menyegarkan ~ 
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- Efek dari garis/bentuk/tekstur/warna. 

• Efek karena garis/bentuk 

. Lurus : kuat dan dominan memaksa 

Horisontal : kalem/tenang 

Vertikal : kwalitas dinamis, menggerakan mata 

ke atas 

Zig-zag : aktif dan dinamis 

Melengkung : aktif, lembut, tenang 

• Efek karena tekstur 

Tekstur kasar : kuat, dominan, kesan primitif dan 

alamiah 

Lembut : santai, tenang, relax 

• Efek karena warna 

Cerah : hidup, bersemangat 

Netral : latar belakang, perantara (abu-abu, 

cream, coklat muda) 

Dad pendekatan diatas didapatkan, bahwa setiap pemakaian 

material alam sebagai pengarah sirkulnsi mempunyai nilai tersen

diri. 

Sistem 15irkulasi manusia yang dipakai untuk tata ruang 

luar 3) 

Sistem pedestrian 

• Sebagai penghubung dari kelompok-kelompok kegiatan 

• Sebagai wadah/jalur pejalan kaki 

Sistem plaza (terbuka) 

Merupakan ruang terbuka untuk sirkulasi peralihan/pendestribu

sian gerakan ke masing-masing fasilitas. 

3) Silond, John Drnsbee, Lanscape Architecture, "c6raw Hill Book COlpany, 1961. 

156 



TGI UII. FlilP DI liPP 818.V 

5.2.2.2.	 Sirkulasi kendaraan
 

Pertirnbangan yang diperhatikan pada sirkulasi kendaraaan
 

ini adalah : 

Menghindari crossing antara sirkulasi rnanusia dengan 

kendaraan 

- Aspek ketenangan dalam lingkungan cottage dipantai Parangtri 

tis. 

Sistem sirkulasi untuk . ~{~n. ~ kendaraan • -"~/-""U ~ 
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~ - ..	 71~r 
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PARKlg	 --I 
$FCARA", 
K~I-GK-rIP I..:.....-,;j)iii."illi;;,,,. .-.I	 0• Q.
~TERUS [ '''''JiiIIiii;~il!!! ;::''1 I::i<:> G .n
~~'ALPrN\LAK{	 f '~~~'--l ~\ ~ bY 
UN,vK fE:NCA

PATAt'! .Jt=M4A L - - ~t::>J::::t~ <"::'3
 
{=ASI L. r-rA.5. il ;j\tt\~~~~ii:~:~:~:~ V 

r .O
(00 

Garnbar 5.10. Sistirn sirkulasi kendaraan 
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5.2.3. Pendekatan Konsep Dasar PenampUan Bangunan 

5.2.3~ Bentuk Bangunan 

a.	 Harmonisasi bentuk bangunan dengan bentuk elemen-elemen 

alamo 

Dalam pendekatan ini bertolak dengan dasar bahwa fasilitas 

akomodasi akan menjadi elemen baru dilingkungan alam untuk 

membentuk keharmonisan pada lingkungan alam yang sudah 

dalam lingkungan harmonis secara alamiah. Untuk itu diambil 

suatu sikap bahwa: 

- Kehadiran fasilitas akomodasi sebagai suatu elemen alam 

yang baru bertindak sebagai fokus di lingkungannya dengan 

elemen-elemen alam yang (asli) lain, sebagai pendukung. 

- Kehadiran fasilitas akomodasi berperan sebagai pengubah 

keadaan keharmonisan alam asli, menjadi keharmonisan baru. 

Oleh karenannya bentuk penampilan bangunan yang harmonis 

dengan lingkungan alam, salah satunya merupakan hasil serapan 

dari bentuk buatan alamiah. Untuk perumusan bentuk, mencoba 

menyerap dari karakter dan bentuk elemen-elemen alam pantai 

yang ditemui, adalah sebagai berikut: 

1.	 Perbuki tan 

Mempunyai bentuk dasar 
segitiga dengan karakter 
tegar, stabil, menjulang. 

~
 
~ 
~1f(A
 
rR~MA.
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2. Kontur 

Bentuk berteras-teras 
yang merupakan bentuk 
dad kestabilan struktur 
tanah, mempunyai pan
dangan yang luas kesega
la arah dalam setiap 
posisinya. 

atu Karang 

3. Vegetasi/pepohonan 

Untuk daerah pantai yang 
khas ditemui adalah 
pohon kelapa dan pandan. 
Dari bentuk daunnya 
menyiratkan akan kelen
turan dan bersifat 
ornamental. 

Mempunyai bentuk yang 
ada pada dasarnya ter
diri dari bentuk-bentuk 
5p.gitiga (prisma) dengan 
karakter .keras, tajam 
dan tekstur yang kasar. 

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk 

dasar untuk suatu modul dalam merancang bentuk adalah bentuk 

segitiga. 

b. Penerapan bentuk massa bangunan untuk harmonisasi dengan 

struktur lingkungan site/lahan. 

- Untuk Kontur Lemah/datar 

.·-it -,/ ~, 
'(.Ii:..':. -' 'L 

ii 
I' 
I 
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- Untuk Kontur Tajam/Kuat 

- Untuk Kontur Sedang 

·~::f.&tiM1if!ffl\\%l\l%t%@iiiiiiiiii!if!J 

~ 
Gambar S.li. Penerapan massa bangunan pada lingkungan 

5.2.3.2. Karakter bangunan 

Dad segitiga fungsi, cottage di pantai Parangtritis 

sebagai wadah untuk tempat menginap dan rekreasi menuntut 

suasana yang tenang, santai dan dinamis. Untuk itu maka 

bangunan yang akan dirancang mempunyai karakter yang 

dinamis/non formal dengan tetap memperhatikan karakter elemen

elemen alam yang ada. Bentuk massa cottage di Pantai 

. Parangtritis selanjutnya dirancang berdasarkan hasH pendekatan 

diatas. 
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5.2.4. Pendekatan Konsep Dasar Environmental 

Sesuai dengan tuntutan cottage di Pantai Parangtritis 

yaitu ketenangan dan kesegaran lingkungan, diadakan suatu 

pendekatan dengan elemen alam sebagai faktor penentu 

perancangan. 

5.2.4.1. Pencapaian ketenangan suasana lingkungan 

Elemen alam dalam keadaan tenang secara alamiah. Adanya 

aktifitas manusia dapat merubah ketenangan alamiah tersebut. 

Untuk itu maka dilakukan tindakan pendekatan sebagai berikut: 

a. Pengendalian Suara.
 

Suara menurut sumbernya dibagi menjadi dua yaitu:
 

- Suara alam, Suara yang ditimbulkan oleh aktivitas
 

elemen-elemen alamo 

- Suara Buatan, Suara ini timbul akibat adanya 

aktivitas manusia. 

1. Memasukkan Suara Alami 

Suara alam biasanya dikehendaki oleh manusia dalam upaya 

pencapaian ketenangan, misalnya suara: deburan ombak, !I 

il 
gemercik air, gemerisik dedaunan dan sebagainya. Untuk 1 

itu diusahakan memasukkan suara alami tersebut kedalam II 
~ 

Ilingkungan penginapan/ruang dengan memperhatikan jarak 
II
I 

sumber suara tersebut. 
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2. E1emen a1am sebagai pengendali bising. 

Menurut Leslie L. Doelie, 1986, ruang penginapan yang 

tenang memerlukan suasana lingkungan dengan tingkat 

kebisingan antara 25-30 dB. Maka secara alamiah daerah 

tersebut sudah tenang/tidak bising. Tetapi karena adanya 

aktivitas manusia maka tingkat kebisingan melampaui 

tingkat tenang, yaitu: >35 dB. Untuk itu perlu adanya 

pengendalian suara dengan elemen elemen alam : 

Vegetasi
 

Karakteristik pohon yang dipakai untuk pengendali
 

bising :
 

r ,. 
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Gambar 5.li. Vegetasi sebagai pengendali bising. 

- Kontur tanah 

BISiN6..Jn 
6C?.:-7S> YJ). 

{(~ 
J<of'lTvR TflINA+1 
M~EPUKJ'I 
~A ~tLt6'D. 

Gambar 5.12. Kontur mengurangi kebisingan 

b.	 Orientasi pada pemandangan a1am/vista. 

Membingkai pemandangan (vista) dalam ruang penginapan, 

untuk dapat menimbulkan aspek psikologis rasa tenang 

dalam jiwa. 

Gambar 5.13. Orien-tasi pada pemandangan alam/vista 

ot	 I "'~<~G 
Ola-/ ~~N. 

viaN 

~ 

163 



TCA UII. FAIAP DI liPP BAB.V 

5.2.4.2. Pencapaiim kesegaran
je
Pencapaian kesegaran lingkungan merupakan bagian dari 

pembentuk suasana lingkungan -pe-nginapan-di daerah wisata alamo 

Elemen alam yang sangat dominan untuk terciptanya aspek 

kesegaran suasana lin9kungan adalah vegetasi/tanaman. 

Pendekatanya dalam penggunaan tanaman untuk menciptakan 

aspek kesegaran adalah melalui tata hijau. 

a. S~esifikasi tanaman. 

Tanaman dalam elemen tata. hijau mempunyai: 

- Efek Visual: 

ditimbulkan oleh tanaman dari bentuk, warna, tekstur, 

aksen skala, kesatuan <efek esthetic).' 

Efek Fisik: 

ditimbulkan oleh tanaman untuk mengendali iklim melalui 

bentuk tanamannya. 

1). Efek Visual 

Tanaman dapat memberikan nilai estetis dan menambah 

kualitas lingkungan, diantaranya adalah dari warna untuk 

efek visual kesegaran lingkungan1 

Warna dari suatu tanaman dapat menimbulkan' efek visual 

tergantung pada refleksi cahaya yang jatuh pada tanaman 

tersebut. Secara umum warna tanaman memberi efek 

psikologis pada kita aspek kesegaran. 

1. AIlstin, Ricbard.L, Desiqninq Vitb Plants, Van Nostrand Reinboold Co, Nell rod,lm. 

\
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- warna cerah: 

memberi rasa senang, gembira dan kesan dekat, hangat. 

- warna lembut: 

memberi rasa tenang, segar dan berkesan jauh. 

2). Efek fisik 

Tanaman berfungsi sebagai pengendali iklim untuk kese

garan suasana lingkungan dan penghuninya. Faktor iklim 

yang mempengaruhi kesegaran suasana adalah: suhu, 

radiasi matahari, angin dan kelembaban. Selain itu hal 

yang mempengaruhi kesegaran suasana adalah suara dan 

bau. 

~ Pener~pan elemen tanaman untuk menciptakan aspek kesegaran 

dalam perancangan lingkungan 

- Aspek kesegaran secara visual 

Untuk mencapai aspek ini, dipilih jenis: pohon, perdu, semak,
 

ground cover dan rumput.
 

Peletakannya mempertimbangkan "kesatuan dalam desain",
 

yaitu antara lain: variasi, penekanan keseimbangan, kese

,derhanaan dan urutan.
 

~~~~IUM 
'~A 
'CEMAAA 

fDtxlNr;J 
(6V~~. 

S£;MAt< ~ 

r~\,f.~f. 

Gambar 5~4. Vegetasi menciptakan kesegaran secara visual 
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- Aspek kesegaran secara fisik 

Dapat berfungsi sekaligus sebagai pengendali sUhu, angin, dan 

juga sebagai filter. 

~.. PiJV .. 
to: ~ 

t:~\tJ 

• SESUI<~ 
hr---r.~ 

~~ 

'~~f
 
Kec. AN61N' 
.:t. 7.;; ~ -BS " 

-~6E",A~i 
SE~i 
ALTER. 

Gambar 5.15. Vegetasi menciptakan kesegaran secara fisiko 
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5.3. Pendekatan Konsep Dasar Tata Ruang Dalam. 

5.3~ Penge1ompokkan Ruang 

Pengelompokkan ruang-ruang dibuat berdasarkan karakteristik 

kegiatan-kegiatannya, yaitu : 

a. Kegiatan yang bersifat Umum 

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap pengunjung. 

plaza 

c=1t t
. datang 

~~,IParkir
 

Gambar 5.16. Kegiatan yang bersifat umum 

b. 

c. 

Kegiatan Menginap. 

Merupakan kegiatan utama dalam cottage di Pantai Parangtri

tis, seperti: tidur, mandl, istirahat dalam ruang, menikmati 

pemandangan dalam ruangan. 

kegiatan Rekreasi 

Merupakan keglatan penunjang dari kegiatan utama dalam 

cottage di Pantai Parangtritis yang menurut sifatnya dibeda
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kan menjadi dua, yaitu 

- Kegiatan rekreasi olah raga, seperti tenis, bere-nang, 

berjalan-jalan di pantai, memancing. 

- Kegiatan rekreasi pemandangan alam, seperti: 

melihat pemandangan di gardu pandang, duduk di pasir 

pantai menikmati panorama alam laut dengan ombaknya. 

Menurut wadahkegiatannya dibagi menjadi dua hal, yaitu 

•	 Kegiatan di area terbuka, seperti: bersantai, bermain, 

berjalan-jalan, sepanjang pantai, memancing, berenang, 

olah raga tenis . 

•	 Kegiatan di area tertutup, seperti: melihat/menikmati 

pemandangan dari gardu pandang, makan/minum di restoran. 

d.	 Kegiatan Pelayanan 

Merupakan kegiatan pelengkap yang melayani kebutuhan kegia

tan dalam komplek cottage di Pantai Parangtritis, seperti: 

mushola, lavatori urnurn, ruang rnekanikal dan elektrikal. 

e.	 Kegiatan Pengelolaan 

Merupakan kegiatan yang mengatur terselenggaranya seluruh 

kegiatan dalam cottage di Pantai Parangtritis agar dapat 

berjalan lancar. 

Dari program kegiatan di atas dapat dibuat program ruangnya 

yaitu : 
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a). Kelompok Ruang Umum 

- Area Parkir 

- Plaza sebagai sirkulasi perantara 

- Ruang informasi/resepsionis dan kontrol 

(2). Kelompok Ruang Utama 

Oleh karenanya sesuai dengan jenis penginapan yang dipilih 

adalah Cottage, maka kelompok ruang utama hanya terdiri dari : 

- Ruang tidur 
, 

Kamar mandi dan WC i 

- Ruang istirahat/menikmati pemandangan dalam ruang 
I'~ 
I 

- Teras untuk santai 

(3). Kelompok Ruang Rekreasi 

a. Ruang rekreasi terbuka: 

- Taman 

- Kolam renang 

- Lapangan tenis 

- Pasir pantai, untuk duduk-duduk 

b. Ruang rekreasi tertutup: 

- Gardu pandang 

- Restoran 

(4). Kelompok Ruang Pelayanan 

- Lavatori Umum 

- Hushola 

- Sewa alat pancing 

- Ruang mekanikal dan elektrikal 

(5). Kelompok Ruang Pengelolaan 
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- Ruang pimpinan 

- Ruang Administratip 

- Ruang urusan pengawasan 

- Ruang urusan pemeliharaan 

Gardu jaga 

5.3.2. Tuntutan Ruang 

Tata ruang dalam merupakan lanjutan dari tata ruang luar, 

yaitu sebagai simpul-simpul dalam ruang luarnya. Untuk 

mengubah ruang cottage di Pantai Parangtritis perlu memperhati 

kan tuntutan-tuntutannya, yaitu 

a.	 Tuntutan Fungsional 

- Pada ruang utama, yaitu ruang yang memmpunyai fungsi 

untuk menginap/beristirahat, menuntut adanya suasana· 

yang tenang dan segar dalam ruangan. 

- Tuntutan kebutuhan akan view/pemandangan yang bagus. 

- Tuntutan keamanan 

- Tuntutan suasana 

- Jarak pencapaian/kedekatan dengan fasilitan lain 

Tabel 5~ Tuntutan Fungsional Ruang 

TuntutaQ 
fungdon~l 

Ruang 

Xaloapok Vaua 
- Parkir 
- Plaza 
- R. Infor=a.i 
Xaloapok a. Vtaaa 
- R. Tidur 
- ICH/WC 
- R.btlrahat, 
- Tera. 
Xaloapok aakraa81 
- Terbuka 

• T....an 
• Itolam renang 
• Lapangan ~enl. 

• Pantai 
- Tertutup 

• Gardu pandang 
• Re8toran 

Ka1oapok .80g8101aaD 

Xa1oapok P.laJaDaD 
- Lavatorl umum 
- KU8hola 
- Sewa Panclng 
- R. Kekanlkal dan 

elektrlkal 

view aua.ana Xeamanan Xedekatan 

terbuka 
y teduh/8antai 

mener1ma . 

v	 tenang/aegar 
privacy 

v	 8antal 
v	 terbuka/teduh 

v	 teduh/bebas 
8etengah terbuka 
teduh/ .. 

v	 terbuka 

v	 tenang/terbuka 
v	 teduh/8antal 

tonang/prlvacy 

prlvacy
 
tenang
 
santal
 

.. 0.	 .. 

v 

v 
v 
v 

v 

v 

jalan 10ka81 
p4rklr 
Penglnapan 

8emuA Fa.111ta. 
R.	 tldur 

Pelayanan 

• 
SemuA fa8ll1ta. 
Parklr/ponglna 
pan 

SemuA fa.l11tall 

pengelOl:~:-':' 170
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Dari tabel diatas dapat ditentukan pola ruangan dan untuk 

kemudian diplotkan dan disinkronkan dengan pendaerahan dari 

analisa tapaknya. 

b.	 Tuntutan memanfaatkan elemen alam 

Dalam perancangan ini adalah dalam bagian dari cottage di 

Pantai Parangtritis begitu pula sebaliknya untuk harmonisasi 

dengan alamo Untuk pencapaian tuntutan ini dilakukan: 

penyatuan ruang dengan alam, sebagai berikut 

D.	 Keterbukaan dengan alam secara visual 

• Terbuka langsung dengan alam 

-
-


• Terbuka transparan 

~~~ 
I 

Gambar 5.17. Keterbukaan secara visual 

-~I
I 
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2). Integrasi elemen-elemen alam 

Yaitu memakai/memasukkan semaksimal mungkin elemen alam 

yang potensial untuk material dalam mengubah ruang. 

• Langsung 

El£MEtJL : ~ -rATA 
fWANG 
DALA~ 

• Tak langsung 

===~
 

Gambar 5.18. Integrasi elemen-elemen alam 
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5.3.3. Pola Hubunqan Ruanq 

Pola hubungan ruang 

sebagai berikut 

dapat dilihat dalam diagram matriks, 

Parkir 

Plaza 

R. Informasi/Resepsionis 

R. Tidur 

R. Istirahat 

KM/WC 

Teras 

Taman 

__A~.za."memi:i~sj,nq. __._ 

Kolam Renang 

Lapangan Tenis 

Pantai 

Gardu-Pandang 

Restoran 

Lavatori Umum 

Mushola 

Sewa Pancing/alat 

R. mekanikal/elektrika1 

R. Pengelola 

Keterangan: 

~ = Hubungan erat 

00 = Hubungan kurang erat 

@J = Hubungan tidak erat 

o = Tidak ada hubungan 

Gombar 5.19. Pola hUbungan ruang 

173
 

j 



-- ---~----~ 

TCA UII. FAIAI DI IIPP BAB.V 

Selanjutnya berdasarkan pola hubungan ruang ini, dapat 

ditentukan organisai ruangnya. 

5.3.4. Organisai Ruang 

Organisai ruang didekati berdasarkan pola hubungan ruang 

dan pengelompokkan ruang yang ada. Organisai ruang cottage di 

Pantai Parangtritis dapat dilihat di bawah ini: 

..... 

ICMPOfZ.r· 
.. PeN'P1I"'JIING 

jilt.~~~!l re.N6ELOL-.A?i; I • 

~ 

m-"I 

~t 
~~ 

• PARI(IR. 

~~~; ~ 
- peNc6vMjUticD 

~ B..~~ ~ ~.. 
.~ EN~NCE: 

Gambar 5.20. Organisasi Ruang 
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5.3.5. Besaran Ruang 

a. Single bed room 8 kamar 8 wisatawan 

Berdasarkan pada pokok bahasan (3.3.3.10), untuk cottage di 

Parangtritis ini akan dibangun sebanyak 40 kamar dengan dua 

jenis yaitu: 

Perbandingan kamar yang akan disediakan, yaitu 

= = 

b. Double bed room = 32 kamar = 64 wisatawan 

40 karnar = 72 wisatawan 

Untuk perencanaan pembangunannya di1akukan secara berta

hap dengan membagi menjadi tiga tahap. Tahap awal pembangunan 

dengan 20 bangunan yang terbagi menjadi tiga kelas. kelas 

ekonomi, standart dan standart plus. (dirnungkinkan pada kelas 

bintang yang paling rendah). Kemudian pada tahap kedua dengan 10 

bangunan dan tahap berikutnya 10 bangunan lagi. Untuk pembangu

nan tahap awal direncanakan dengan membangun 5 ke1as ekonomi, 

10 kelas standart dan 5 kelas standart plus. 

Besar ruang untuk menghitung besaran ruang, dlpergunakan 

berbagai standard, baik standard khusus untuk obyek wisata 

maupun untuk lingkungan pemukiman dan umum. Khusus untuk 

ruang-ruang yang tidak ada standarnya, besaran ruang dihitung 

berdasarkan asumsi/perkiraan sendiri. 
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Tabe1 5.2. Standard Besaran Ruang 

Jenis Fasilitas	 Standard 

1.	 Parkir: - Mobil 15 m2/IOObil 

- Sepeda rootor 1 m2/IOOtor 

- Bus .42 m2/bus 

2.	 Ruang Tidur 
- Singg1e bed room 6,25 m2/orang 

- Double bed room 12,96 m2/orang 

3.	 Ruang Rekreasi Terbuka
 
- Lapangan Tenis 18 x 6 m
 

- Ko1am renang 6 m2/orang
 

- Area duduk santai 1 m2/orang
 

4.	 Ruang rekreasi tertutup 

- Restoran 1,33 m2/orang 

- Gardu pandang 400 m2/ 1000 orang 

5.	 Ruang penge101a 
- Ruang Pinpinan 9-18 m2 /orang 

- Ruang wakil pinpinan 9-18 m2 /orang 

- Ruang Admdnistrasi 9-18 m2 /orang 

- Ruang •U. Pengawas 9-18 m2 /orang 

- Ruang •U. Pemeliharaan 9-18 m2 /orang 
2
 - Ruang Rapat 0.7-0,9 m /orang 

- Ruang Istirahat pegawai 0,17-0,9 m2 /orang 

6.	 Ruang Pe1ayanan/service 

- Musholla 250 m2 /1000 orang 

Keterangan : 
1. Tourism	 Development Study of Java and Madura. 
2.	 Urban Planning and Design Criteria 

Cope1nan and De ChIara. 
3.	 Standard llngkungan penuJkiman, DPMB. 
4.	 Architects Data, Ernest Neufert. 
5.	 Time Saver Standard. 

Sumber 

1
 
2
 
2
 

5
 
5
 

.. 
5'
 

5
 
3
 

4
 
2
 

5
 
5
 
5
 
5
 
5
 
5
 
5
 

3
 

176
 

--J1
 



-----_. 

TCl	 UII. rulP DJ IIPP BAB. V 

1).	 Keloopok Ruang llDJm 

a.	 Area Parkir 

Kebutuhan ruang parkir diasumsikan: 80% membawa IIDbil, 5% 

membawa bis, 15% IIDtor. Perhitungannya sebagai berikut : 

- Parkir mobil = 80% x 96/2 = 39 mobil 

luas area: 39 x 15 m2 . 585 m2 

- Parkir sepeda motor = 15% x 96/2 = 8 motor 

luas area : 8 x 1 m2 8 m2 

- Parkir bis 5% dari pengunjung 

perkiraan 6 bis 

luas area : 6 x 42 2m . 252 m~ 

2Total luas area parkir = 845 m

2Untuk traffix 60\ = 507 m

2Luas Area Parkir = 1.352 m

b.	 Plaza 

Merupakan sirkulasi perantara sebelum 

masuk R. Kontrol diasumsikan •..••.•..•••••• 500 m2 

c.	 Hall Pener ima 

- R. Urmmv'Lobby = 90 m2 

- R. Informasi/Kontrol = 6 m2 

- R. Pesan Tenpat = 4 m2 

100 m2 100 m2 

2Total luas R. Keloopok t.mJm ••••••••••••••• 1.952 m
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2) Keloopok R. utaoa/Penginapan 

Karena jenis penginapan yang dipi1ih adalah 

maka setiap bangunan hanya terdir i dar i 1 bed 

-Single bed room 

Ruang Tidur = 6,25 m2 

I<MM: = 4,84 m2 

Ruang Istirahat = 12,00 m2 

Teras = 3,00 m2 

--------
= 26,09 m2 

Cottage 

room. 

Single bed room berjurnlah 8 kamar. 

26,09 x 8 = .••••••.•••••••••.•••.••••.••. 208,7 2m. 

- Double bed room 

• Ruang Tidur 

I<MM: 

Ruang Istirahat 

Teras 

=12,96 m2 

= 4,84 m2 

= 20,00 m2 

= 6,00 m2 

= 43,80 m2 

Double bed room berjurnlah 32 kamar 

43,80 x 32 = 1.401,6 m2 . 
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Untuk menciptakan kenyamanan baik i tu dar i kebisingan ataupun 

dari keananan naka diasumsikan bahwa ke1onpok ruanq utarna memer1ukan 

Be 40 \ dar i 1uas se1uruhnya. 

Jadi untuk ke1onpok ruanq utarna memer1ukan site seluas: 

2(60%/40% x 1.610,3) - ...•.••.....•.••..••••...•. 2.415,5 m 

2Total 1uas kelompok Ruang Penginapan •••••••••••••••• 4.025,7 m 

3)	 Keloopok R. Rekreasi 

a.	 R. Rekreasi Terbuka
 

- Lapanqan Tenis, sebanyak 2 buah =
 
226 x 18 x 2 = •.•••••••••••..•••••••...•• 936 m


- Ko1am renanq air tawar
 

1 buah ko1am renang untuk 40 o)':ang
 

2	 240	 x 6 m = • • • 240 mI •	 • • 

- Ko1am renang air 1aut
 

1 buah kolam renang untuk 40 orang
 

2	 240	 x 6 m = •• . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • •. 240 mI 

b.	 R. Rekreasi Tertutup
 

- Restaurant
 

Disediakan	 untuk me1ayani 100 orang, 

2 2membutuhkan area = 100 x 1,33 m •..••••. 133 m

Dapur + cud 

260 % x 133 = 79,8 m

2Panggunq hiburan 12 m

2 . R. Makan terbuka	 20 m
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•	 R. Penge101a restoran 

27,5 m	 xl..........................
 

• Gardu Pemandangan 

1uas area yang diper1ukan = 
100x400/1.000 = 

................
Total	 luas R. KelOll{lOk Rekreasi 

4) Kelaq;x>k R. Pengelolaan 

-R. Pimpinan, me1iputi 

R. Pimpinan 9 m2 

R. waki1 Pimpinan 9 m2 

R. Adndnistration 9 m2 

- R. Istirahat Pegawai 

25 x 6,5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

- R. Urusan Pengawas 

- R. Urusan Pemeliharaan 

- R. Rapat disediakan untuk 10 orang 

- KrnIWC Penge101a 

Disediakan masing-maslng satu pria dan 

TG! UII. F!iAP DI IiPP BAB.V 

27,5 m 

240 m

1.708,3 JJil. 

227 m

231,25 m

238 m

228 m

29 m

satu untuk wanita 2 x 3,5 m2 ...•••..•••.•••• 7 m2 

- Gardu Jaga 

2Sebanyak 3 buah = 3 x 3	 9 m

2Total	 luas kelampok R. Penge10la ••••••••••••••• 149,25 m 
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5) Kelcmpok R. Pelayanan/Service 

- Mushola 

Digunakan untuk pengunjimg dan pegawai 

sejurnlah 50 orang 

2 250 x 0,25 rn 2,5 rn


- Toilet Urnurn dan R. Bilas
 

KM/R.Bilas = 4 buah : 4 x 2 rn2 .•••• 8 rn2
 

~ = 4 buah : 4 xl,S m2 ••• 7,5 rn2
 

2 2
Washtafel = 4 buah : 4 x 1 rn ." .. 4 rn


2 2
Urinolr = 1 buah : 1 x 4 rn 4 rn." " " 

2Jurnlah 24,5 rn

2- R. Mekanika/elektrical 6 rn


2
Total luas kelompok R. Service •••••••••••••••••••• 49 m

Dari perhitungan di atas, dapat dlrangkurn sbb : 

21) Luas KelolT{)ok R. Unum 1.952,0 rn" " " " " " " " " " " .. " " " ." " " " " " " " " " " " " 

22) Luas Kelompok R. Tidur " " " " " " " ." .. " " .. " " ..... " .. " .. " .. " " " " 2.962,5 m

23) Luas Kelompok R. Rekreasi 1. 708,3 m" " " " " " " " " " .. " " " " " " " " " .. " " " " " 

24) Luas Kelompok R. Pengelola 149,25 m" " " " " " " " " " " .. " " .. " " .. " " " ." " " 

25) Luas KelolT{)ok R. Pelayanan 49,00 rn" " " " " " " " " " " " " " " " " .. " " " " " " " 

2Luas Total 7.884,25 rn

'i 
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DAB VI 

KClN'S:EI? DAS.AR. 

P~<:::AN:AAN DArN' PER..AN'c::AN"GAN" 

6.L Konsepsi Disain 

Pada konsepsi ini, bukan sekedar penataan lansekap pada 

disain, melainkan pemanfaatan elemen-elemen' alam secara fung

sional dan sebagai faktor penentu dalam perancangan Fasilitas 

Akomodasi wisata alam di Pantai Parangtritis, yang membawa ke 

suasana alamiah (suasana tenang dan segar). 

Elemen alam yang dipakai sebagai faktor penentu peran

cangan adalah elemen-elemen alam yang tidak bisa ditata (pasif) 

seperti: topografi (perbukitan), angin, sinar matahari dan view 

(pemandangan alamiah). Sedang elemen alam seperti: vegetasi 

(tanaman), batuan dan air, dimanfaatkap sebagai faktor penunjang 

dalam perancangan (elemen alam yang bisa dltata/aktif). 

Dengan melihat lokasi disain di daerah alam pantai maka 

diambil tindakan dalam pengolahan disain: 

- Hengikuti potensi alamiah sejauh ini tersebut masih dimung

kinkan. 

- Hemanfaatkan dan mengolah alam untuk perancangan, sejauh 

tidak merusak keaslian alamnya. 

Melihat konsepsi disain di atas, jelas potensi/kondisi 

tapak merupakan faktor penentu untuk mencapai tujuan disain 

tersebut. 
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6.2. Konsep Dasar Perencanaan 

6.2.L Lokasi 

Telah ditetapkan bahwasanya lokasi Fas~tas Akomodasi 

Wisata berada di daerah wisata alam Pantai Paranghendog di 

kawasan Parangtritis, yang memang berdasarkan Rencana Induk 

Pengembangan Obyek Wisata Parangtritis diperuntukkan untuk 

fas~tas akomodasi berupa cottage. 

6.2.2. Pengolahan Site 

9ite telah ditentukan/tertentu. Sehingga di sini ditekan

kan pada konsep pengolahan site. Dalam mengolah site didasarkan 

pada : 

a. Lingkungan 

Penyesuaian (adaptation) untuk mencapai harmonisasi 

dengan lingkungan dalam arti tidak mengganggu dan 

terganggu. 

Tuntutan kegiatan, yaitu menciptakan privacy (aspek 

ketenangan dan kesegaran) lingkungan penginapan. 

c. Potensi Site 

- Potensi Kuantitatip site, hubungannya dengan besaran 
i 

site yang memenuhi persyaratan building coverage sebagai 

bangunan Cottage di Parangtritis. 

- Potensi kualitatip site, hUbungannya dengan e1emen 

alam sebagai faktor penentu perancangan : 

1) Elemen alam aktip (bisa ditata), elemen penunjang 

dalam perancangan: vegetasi (tanaman), batuan dan air. 

184 

i 

_----,
I,
J 



I 
-I. 

TCA UII. FAIAP DI IIPP DAB.VI
 

2) Elemen alam pasip (tidak bisa ditata), elemen alam 

penentu data perancangan: topografi (kontour), klima

tologi (sinar matahari, kelembaban, angin), dan view/ 

pemandangan alamo 

Dari pertimbangan di atas dapat dibuat konsep : 

Site di daerah alam pantai wisata yang masih alamiah 

bentuk pengolahan diarahkan untuk penyesuaian (harmonisa

si) antara Cottage di Pantai Parangtritis dengan 

l1ngkungannya. 

- . Agar kehadiran bangunan Cottage di Parangtritis tidak 

merusak keharmonisan alam yang sudah ada, tapi justru 

diusahakan bersama-sama dengan alam membentuk suatu 

keharmonisan baru. 

- Topografi (kontur), sangat dominan dalam pengolahan site. 

Pengolahan topografi diarahkan untuk menunjang dinamika 

keseluruhan disain. 

- View/p~mandangan alam pantai yang alamlah dan indah 

menjadi pusat orientasi, sesuai dengna konsep bahwa 

tempat menginap juga merupakan obyek wisata alam bagi 

pengunjung Cottage di Pantai Parangtritis. 

6.2.3. Tata Ruang Luar 

Dad dasar pertimbangan di atas dibuat konsep tata ruang 

luar sebagai berikut : 
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6.2.3~ Bentuk Lingkungan 

Privacy pada lingkungan, sehingga aspek ketenangan dan 

kesegaran suasana lingkungan dapat tercapai. 

6.2.3.2. Pola Zoning 

Konsep ini berlandaskan terhadap segi pertimbangan: 

- Potensi alam dalam site 

- Potensi lingkungan sekitar site 

- Tuntutan karakter kegiatan terhadap aspek 

kesegaran, ketenangan dan rekreatip 

- Tuntutan orientasi kegiatan 

Penzoningan dapat ditentukan berdasarkan pada orientasi 

kegiatan : 

• Kegiatan penginapan, pengelolaan, service, penunjang <' 

• Kegiatan rekreasi. 

6.2.3.3.	 Gubahan Massa 

Pertimbangan dalam menggubah massa: 

- Pengelompokan massa didasarkan atas karakter dan macam 

kegiatan yang diwadahi masing-maslng maSSd. 

- Hassa-massa dalam gUbahannya mencermlnkan karaktcr yang 

dinamis, privacy, intim dan alamiah sebagai pencerminan 

karakter kegiatan penginapan. 

Potensl site dapat menjadi elemen penggubahan alamiah 

yang fungsional sejauh masih mungkin atau tidak mengganggu 

pola hubungan kegiatan yang tercermin pada penzoningan. 
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Dari pertimbangan diatas, gubahan massa berbentuk antara 

gubahan massa linear (mengiku ti kontur dan orientasi pada view) 

dan gubahan massa Kluster (merupakan gubahan keseluruhan 

•sebagai penyatuan dengan alam). 

6.2.3.4.	 Penampilan Bangunan 

Dipertimbangkan terhadap: 

- Keselarasan penampilan fisik bangunan dengan alam. 

Mendukung keselarasan lingkungan, dalam arti mempunyai 

nilai lain, tetapi mempunyai harmonisasi dengan lingkungan 

alam. 

- Aspek fungsional, mendukung ekspresi ruang dalam 

Penampilan bangunan, ditampilkan dalam cerminan alami, 

keselarasan antara fisik bangunannya dengan bentuk 

elemen-elemen alam pantai. 

6.2.3.5.	 Sirkulasi 

Untuk sirkulasi disini, ditekankan pada sirkulasi pada ruang 

terbuka. Pertimbangannya yai tu: 

- Pemanfaatan unsur alam semaksimal mungkin. 

- Sirkulasi diarahkan dengan space-space yang dibentuk oleh 

vegetasi (tanaman), kontur dan material alam lainnya. 

Pada dasar (base line) diarahkan dengan material alam 

berupa: batu, rumput, perkerasan 

- Sifat sirkulasi: Dinamis dan santa!. 

- pola bentuk sirkulasi: Diarahkan secara informal 
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6.3. Konsep Dasar Perancangan 

6.3.1. 'lata Ruang 

6.3JWL Penge1ompokan dan Besaran Ruang 

Konsep dasar ini dipertimbangkan terhadap: 

- Kordinasi kelompok ruang bagi masing-masing kegiatan dalam 

kaitannya dengan pengaturan tata letak dan sirkulasinya. 

- Pengelompokan kegiatan, sehinga dapat dicapal tata hubun

gan yang sesuai dengan fungsi ruangnya. 

Macam pengelompokan dan besaran ruang dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

a.	 Kelompok Ruang Umum 

2• Area parkir	 '.... 1.352 m

2• Plaza........................... 500 In
 

•	 Hall penerima................... 100 m2 

2Totalluas •..• 1.952 m

b.	 Kelol1'pok Ruang utama/Penglnapan 
'\ 2• Single bed room.......•....•.... 208,7 M


• Double bed room . 1.401,6	 M2 

•	 BC 40\. 644,1 M2 

2Total luas •••. 2.254,4 M 

c.	 Kelompok Ruang Rekreasi
 

- Ruang Rekreasi Terbuka:
 

•	 Lapangan tenis . 936 m2 

2• Kolam renang	 . 480 m
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- Ruang Rekreasi Tertutup
 

2
•	 Restoran.•........•••.•........ 253 m

2
• Gardu pernandangan•....•..•.•••. 40 m


2
Totalluas •.••. 1.709 m

d.	 Kelornpok Ruang Pengelolaan 

2•	 R. P iITlpinan•••••••••••.••••••••••••• 27 m


2
• R. Istirahat •.•...•.....••.••.•.•••• 32 m


2
• R.Urusan pengawas ....•.•..•..•••••• 38 m


2
• R.Urusan perneliharaan•...•..•..•••. 28 m


2
• R.Rapat ..••.•.•.•...•.••••.•••••... 9 m


2
•	 ~ pengelola •..•••..••.••.•••••• 7 m


2
• Gardu	 jaga••.••••.•......•...•.•.•• 9 m


2
Totalluas ..•.• 150 m

e.	 Kelompok R.Pelayanan/Service 

2•	 Ruang se~ •••••••••••••••••••.•••• 24 m


2
•	 Mushola••.•......•.....•••••••••••• 12,5 m


2
•	 Toilet umum dan R.bllas •••..•.•••.. 24,5 m


2
• R.Mekanikal dan	 elektrikal ...•••..• 6 m


2
• T.Sewa	 pancing..................... 6 m


2
Totalluas •.•.. 73 m

Total luas kebutuhan lahan untuk Cottage dipantai 

2Parangtritis = 7.884,25 M

__J
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6.3.1.2. Tuntutan Ruanq 

a.	 Tujuan Fungsional: 

- Kebutuhan suasana yang mendukung macam kegiatan~ 

- Kebutuhan akan view. 

- Jarak pencapaian/kedekatan dengan fasLlitas lain. 

b. Pemanfaatan elemen-elemen alam lingkungan, sebagai upaya 

integrasi dengan ruang luar 

6.3.1.3. Tata Hubunqan Ruanq 

Konsep dasar ini berlandaskan terhadap segi pertimbangan: 

- Kelompok ruang penginapan/peristirahatan diletakkan pada 

daerah yang mempunyai privacy tinggi, maksimal dalam 

memanfaatkan view serta mudah dicapai dari segala penjuru. 

- Kelompok pengelolaan mempunyai fungsi sebagai koordinasi 

dari keseluruhan kelompok ruang lainnya. 

Space/Plaza/Hall sebagai area penerlma utama terletak 

dibaglan depan. 

- Kelompok service terletak dibagian belakang kelompok ruang 

lainnya. 

Kelompok ruang rekreasi berada dekat dengan pantai seba

gai wadah kegiatan rekreasi. 
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Keterangan: 

----7 : Ruang pengelola (hubungan erat/dekatl. 

___)... : Ruang pengunjung (hubungan erat/dekatl. 

L Zona ruang ramal 

2. Zona ruang agak tenang 

3. Zona ruang tenang 
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6.3~4. Pendaerahan/Zoning Ruang pada Tapak 

.. .
t e' : ..: '-. ~KR~ pA+tfAi" . --' 
-' ( ~ " . ------ ." ~. 

Pendaerahan diatas dibuat berdasarkan: pengelompokan 

ruang, tuntutan fungsional ruang, pola hubungan ruang dan 

kondisi tapak. 
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6.3.2.	 Konsep Dasar Teknis 

6.3.2.1.	 Sistem Struktur 

Dipertirnbangkan terhadap: 

- Tuntutan dari segi konstruksi dalarn arti kuat mendukung 

beban. 

Fungsi Cottage dipantai Parangtritis, bangunan Cottage 

dipantai Parangtritis rnerupakan bangunan yang berintegrasi 

dengan alarn pantai, rnaka bangunan harus terbuka terhadap 

alarn, dengan dernikian sis tern struktur yang dipilih harus 

rnarnpu rnendukung sifat keterbukaan ini. 

struktur harus rnarnpu rnewujudkan ungkapan bentuk yang 

dirancang. 

Dari pertirnbangan di atas, dapat dipilih satu sistem struk

tur dari beberapa sis tern struktur yang sesuai dengan 

kondisi tapak, antara lain: 

- Struktur padat 

Kesan yang ditirnbulkan struktur ini: keras, padat, rnonurnen

tal dan berat. 

-	 Struktur bidang 

Digunakan untuk rnendapatkan ruang bentang panjang. Kesan 

yang tirnbul ringan. Bentuk bisa lebih bebas.• 
- Struktur rangka 

Kesan yang tirnbul: sederhana dan tidak rnernerlukan keahlian 

tertentu. 

Dar! pertirnbangan diatas dipilih sistem struktuI gabungan 

antara sistem struktur rangka dengan bidang. 
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6.3.2.2. Pemilihan bahan 

a. Bahan Struktur 

Dalam pemilihan bahan struktur untuk bangunan di 

daerah pantai, perlu dipertimbangkan: 

- Angin laut cukup kuat, sehingga perlu dicari bahan 

yang kuat terhadap tekanan dan hisapan angin. 

Bahan menyesuaikan diri dengan bentuk penampilan 

bangunan. 

- Bahan harus tahan terhadap pengaruh-pengaruh alam 

yang merusak seperti: uap air yang mengandung 

garam, kelembaban tinggi,. curah hUjan, perubahan 

cuaca yang sangat kontras. i' 
I 

Dari bahan struktur yang ada dipilih bahan beton sebagai 

bahan struktur bangunan di daerah alam pantai. 

b. Bahan konstruksi 

Dalam pemilihan bahan untuk konstruksi, dipertimbang

kan terhadap: 

Bah<:1n dapat menghiliillngkan silau, karena pnntni dengan 

elemen-elemennya selalu memantulkan sinar matahari 

yang silau (glare) dan kelembaban tinggi. 

Bahan harus tahan terhadap pengaruh alam yang 

merusak seperti, uap air yang mengandung garam, 

kelembaban tinggi serta ekstrimnya interval cuaca. 

Bahan kalau masih dimungkinkan menggunakan bahan 
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alami. 

Mudah pengerjaanya. 

Dari persaratan diatas, bisa digunakan bahan kayu dengan 

beberapa fariasi pengolahannya. 

6.3.3. Konsep Dasar Environmental 

a.	 Pencahayaan 

Secara kese1uruhan pencahayaan ruang dipergunakan 

dua sumber cahaya yang sesual dengan waktu kegia

tannya, yaitu: 

Pencahayaan alami dan buatan. 

1.	 Pencahayaan alami 

• Waktu penyinaran terbatas pada siang had (antara 

jam	 06.00 sampai 18.00) 

• Pengaruh cuaca 

• Sistim arah jatuhnya sinar 

• Menghindari sinar langsung pada mata, karena dapat 

menimbulkan si1au pada mata. 

Sistim pengendaliannya: 

• Penggunaan pohon sebagai isolasi sinar matahari 

• orientasi bangunan 

• Jarak antara massa 

2. Pencahayaan Buatan 

Sistim ini dipergunakan pada waktu malam had atau 

pada waktu pencahayaan alam tidak dapat berfungsi 

karena pengaruh cuaca. 
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b.	 Penghawaan 

Dipakai penghawaan alami. Penghawaan alami yang 

berhasil pada bangunan peristirahatan/penginapan 

adalah penghawaan yang dapat memberi suasana segar 

dalam ruang. 

c.	 Pengontrolan suaralbising 

•	 Penyelesaian batas antara area kegiatan pengina

pan/peristirahatan dengan area kegiatan yang ramai 

dan jalur trasportasi sebagai sumber kegaduhan 

suara. 

•	 Menjauhkan ruang penginapan/ruang yang membutuhkan 

ketenangan dari sumber-sumber yang menimbulkan 

noise 

•	 Pemakaian barier dengan elemen alam pohon dan 

elemen alam lainnya. 

d.	 keamanan 

Terhadap komplek cottage di pantai Parangtritis 

dengan 

lingkungan sekitarnya. Untuk menghindari gangguan 

manusia atau binatang, dan untuk mendukung rasa 

privacy pengunjung, komplek cottage di pantai 

Parangtritis di buat bentuk lingkungan tertutup. 

pengendalianya: 

•	 Rekreasi pantai sebagai penunjang kegiatan pengina

pan tertutup untuk orang di luar pengunjung cottage 

di pantai Parangtritis 
J i 
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•	 Penggunaan pagar keliling komplerk cottage di pantai 

Parangtritis dengan elemen alam (perbukitan) atau 

elemen buatan (pagar kawat berduri, batu bata dan 

sebagainya). 

Terhadap bahaya kebakaran. 

•	 Pencegahannya meliputi perlindungan terhadap banguan 

dan manusia. 

•	 Pencegahan langsung adalah dar! komponen bangu

nannya sendiri. 

•	 Peralatan yang digunakan: fire hydrant dan fire 

extinguiser. 

e.	 Utilitas 

- Air 

•	 Kebutuhan air bersih dilayani dari pipa distribusi 

air untuk kawasan pantai wisata alam Parangtritis 

•	 Sistim buangan kotoran cair dan padat dengan 

sistim septictank dan peresapan. 

•	 Sistim pengallran air hujan, pengaliran memanfaat

kan kontur tanah yaitu langsung di buang ke laut 

(tempat terendah~ dengan atau tanpa saluran air. 

-	 Listrik 

Untuk memenuhi l1strik, digunakan listrik dari PLN 

yang sudah terpasang di kawasan pantai Parangtritis 

dan generator untuk cadangan apabila saluran listrik 

dari PLN mengalami gangguan. 

r 
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- Sarnpah 

Untuk rnenjaga kebersihan dan keseimbangan ling

kungan alarniah terhadap sarnpah, disediakan tempat

ternpat sarnpah pada ternpat yang strategis, untuk 

kernudian diangkut oleh petugas perneliharaan kornplek 

cottage di pantai Parangtritis. 
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