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BAB HI

ANALISIS ASRAMA HAJI EMBARKASI DI SURAKARTA

3.1. Pelayanan Calon Jamaah Haji

Di asrama haji, sistem pelayanan sangat ditekankan karena sangat penting bagi

suksesnya penyelenggaraan ibadah haji, karena dengan adanya pelayanan yang baik

maka akan memperlancar setiap proses kegiatan baik persiapan, masuk ke asrama

sampai pemulangan calon jamaah haji.

Untuk itu asrama haji embarkasi di Surakarta di harapkan memenuhi syarat-

syarat teknis bagi kenyamanan dan keamanan baik petugas maupun calon jamaah haji.

Sehingga secara psikologis akan mempengaruhi dalam penyampaian materi yang

diberikan dan calon jamaah dalam menerima materi yang disampaikan.

Selain itu mengingat perjalanan yang relatif jauh dari tempat asalnya

diharapkan asrama haji dapat memberi rasa nyaman sehingga secara psikologis akan

membantu memulihkan kelelahan agar dan kesehatan tubuh akan terjaga. Adapun

secara garis besar proses perjalanan haji dari awal hingga akhir dan aktivitas di asrama

haji adalah sebagai berikut:

ONH Asrama Air Port Arab Saudi

Rumah

Gambar 3.1.

Proses Perjalanan/Pelaksanaan Ibadah Haji
Sumber : Hasil pemikiran

22



23

BAB III. ANALISA ASRAMA HAJI EMBARF^KSI
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Gambar 3.2. Aktivitas pada asrama hajidi Indonesia
Sumber : Hasil pemikiran

3.2. Faktor Kenyamanan Bagi Kesiapan Mental Calon Jamaah Haji dan

Petugas

Kenyamanan bagi calon jamaah haji sebelum pemberangkatan kebandara

embarkasi adalah sangat penting, karena akan menambah kesiapan mental dan
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kesiapan spiritual. Pada umumya perjalanan ke asrama haji sudah memakan waktu

yang cukup jauh sehingga mempengaruhi tingkat emosional seseorang dan apalagi

ditambah kondisi asrama yang tidak mendukung.

Tentu hal ini akan mempengaruhi terutama dalam segi psikologis calon jamaah.

Untuk itu diperlukan penyelesaian peruangan yang optimal baik untuk kenyamanan

petugas atau kenyamanan bagi calon jamaah haji. Yaitu tidak terganggunya kegiatan-

kegitan mereka dalam menjalankan tugas mereka. Namun perlu dipertimbangkan

peruangan yang memperhatikan:

• Hubungan antar ruang dengan sirkulasi yang lebar.

Gambar 3.3.

Hubungan antar mang yang lebar/luas
Sumber: Hasil Pemikiran

• Hubungan antar lantai menggunakan lift untuk ketinggian lantai minimum 4

lantai, hal ini berkaitan dengan tingkat kenyamanan bagi orang tua dan

orang cacat.

• Untuk hubungan antar ruang/masa bangunan yang mempunyai ketinggian

yang berbeda digunakan sistem ramp, agar tidak berbahaya dan melelahkan

bagi orang tua.

Berdasarkan studi tentang kenikmatan fisik (confort) bagi manusia, pengaruh

yang umumnya diterima oleh adalah antara lain :

• Pengaruh sinar matahari.

• Kelembaban yang mempengaruhi fisik manusia.

• Perlindungan terhadap kebisingan.
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• Efek penerangan pada pemangan.

Gambar3.4.

Hubungan antar raang/massa bangunan dengan sistem ramp
Sumber : Hasil pemikiran

3.2.1. Pengaruh Sinar matahari

Sinar matahari dapat langsung menyinari rumah secara langsung sesudah

difilter oleh stratosfir dan troposfir tapi ada juga yang tak langsung yaitu pantulan dari

bulan atau awan-awan. Sinar pantulan bulan biasanya memberi perasaan nikmat atau

ham, sedangkan pada pantulan awan, biasanya akan menyilaukan dan menyakitkan

mata. Dinding-dinding yang dikapur putih, atap seng atau aluminium dan benda-benda

lain yang tidak gelap sangat memamtulkan sinarmatahari dan menyilaukan.

Adapun cara melindugi adalah dengan cara:

• Prinsip payung atau perisai (prinsip pembayangan)

• Disaring, diperlembut dengan saringan (filter)

Kemudian yangtermasuk dalamsistempayung adalah antara lain : atap rumah,

selasar, door loop, galeri, jerambah dan lain sebagainya. Kemudian yang tergolong

dalam penyaringan cahaya (filter) adalah antara lain: krei, krepyak, kisi-kisi, rooster,

dedauan tanaman, pergola, dinding tabir bersebelah papan-papan horizontal.
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Untuk itu dalam design asrama haji yanng berfungsi untuk penginapan maka

perlu kondisi kenyamanan tersendiri yaitu antar lain :

* Kisi-kisi penyaring sinar matahari untuk menghindari sinar langsung yang

menyilaukan.

Daerah

bayangan

Over&tek

Gambar 3.5.

Perlindungan ruangan dari sinar matahari langsung
Sumber : YB. Mangunwijaya dan digambar dari hasil pemikiran.

Penanaman mmput, bidang kolam akan mengurangi sengatan matahari dan

kesilauan matahari sehingga akan terjadi pembelokkan atau penekukkan

sehingga refleksi sudah sangat berkurang kekuatan sinarnya.

Pepohonan rindang mempakan unsur yang sangat penting dari setiap bentuk

arsitektur tropik. Yang perlu diperhatikan adalah menghindari bangunan

dari pohon-pohon yang terlalu dekat dengannya.
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Gambar 3.6.

Rerumputan atau kolam untuk mengurangi sengatan sinar matahari
Sumber: Hasil Pemikiran
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Gambar 3.7.

Sirkulasi tidak menggunakan plat yang berlebihan
Sumber : Hasil Pemikiran

Tembok/dinding luar mmah sebaiknya diberiwarna muda atau agak gelap.

Jalan-jalan sirkulasi tidak menggunakan plat yang berlebihan sehingga akan

mengurangi pantulan sinar matahari.

Gambar 3.8. Pepohonan sebagai penyedia 02
Sumber: Hasil Pemikiran
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3.2.2. Kelembaban yang mempengaruhi fisik manusia

Kelembaban udara yang nikmat untuk tubuh berkisar 40%-70%. Padahal jika

kita amati tempat-tempat tepi pantai seperti Jakarta, Ujung Pandang, Manado dan

sebagainnya menunjukkan angka rata-rata setahun kurang lebih 80%. Sedangkan

minimum sampai 89% dan minimum toh masih diatas 70%. Oleh karena itu tingkat,

dari segi kenikmatan kebasahan udara dikota-kota semacam itu dibutuhkan

pengimbangan lain demi comfort tubuh yaitu dengan penguapan hams dipercepat. Jika

kelembabansudahjenuh, tubuhkita tidak bisa menguapkan air keringat lagi.

Mengingat Asrama Haji di Surakarta merupakan daerah yang dilingkupi

pertanian dan lahan yang basah, maka faktor kelembaban hams diperhitungkan.

Untuk itu cara yang dilakukan adalah dengan pengaturan gerakan angin agar

kecepatan ±0,9-9 Km/jam yang sering merupakan angin yang nikmat/tidak

mengganggu.

Gambar 3.9.

Peredaranudara yangbaik untuk menghindari
Kelembaban dan menambahkenyamanan

Sumber: Setyo Setiadji

3.2.3. Perlindungan Terhadap Kebisingan

Perlindungan terhadap kebisingan adalah merupakan kebutuhan yang sangat

penting bagi tempat bermukim atau tempat menginap untuk itu perlu langkah-langkah

untuk menghindari kebisingan yang diakibatkan oleh sirkulasi dan pergerakan

kendaraandi sekitar bangunan, adapun cara mengatasi adalah sebagai berikut:
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• Barier-barier tumbuh-tumbuhan untukmengurangi kebisingan.

• Ruangan-ruangan untuk fungsi privat diletakkan pada zona yang tenang dan

pelayanan juga pada zona yang tenang, dan kegiatan service ditempatkan

pada zona yang lebihbising.

ss ^k?5* PM$ *§M §£ %$$&$*

Gambar 3.10.

Barter tumbuhan untuk mengurangi kebisingan
Sumber: Hasil Pemikiran

3.2.4. Efek Penerangan Pada Peruangan

Penerangan dalam mangan khususnya bagi pemakai atau pengguna sangat

penting karena dapat mempengaruhi secara psikologis dan efisiensi penggunaan

lampu/cahaya. Sehingga dinding-dinding, langit-langit, lantai dan sebagainya di buat

wama yang muda sehingga penerangan mangan akanlebih baik, karena jumlah cahaya

yang dipantulkan kembali oleh bidang tidak sedikit, namun warna-warna terang sering

tidak mengenakkan mata. Unsur-unsur penunjang kenyamanan yang lain adalah antara

lain lantai yang agak gelap, ini akan menyejukkan mata.

3.3. Peruangan bagi petugas dan Calon Jamaah Haji

Dalam pemangan yang digunakan untuk kegiatan pengelolaan dan pembinaan

maka memerlukanketentuan-ketenxuan sebagaiberikut:

• Kemudahan dalam pergerakan

• Mengurangi kelelahan fisik dan mental

Untuk ruang-ruang pembinaan diharapkan diharapkan dapat mempermudah

dalam berkonsentrasi khususnya bagi petugas dan bagi calon jamaah haji. Kondisi

hngkungan dan didalam mangan tenang dan tidak mudah memberi rasa bosan bagi
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calonjamaahdan petugas. Kemudian dalampelayanan penyelenggaraan hajidigunakan

sistempenghawaan yang baik, yaitudengansistemalarm dan sistembuatan sepertiAC.

Peruangan-peruangan bagipetugas dan pengelolaan dapat digunakan sepanjang

waktu yaitu pada waktu musim hajidan pada waktu diluarmusimhaji. Dalamkegiatan

diluar musim hajipemangan dhnanfaatkan secara optimal khususnya dalam pewadahan

karena karyawan/pengelola mempunyai kecendemngan yang banyak dibanding pada

musim haji, karena musim haji didominasi oleh kegiatan pembinaan kemudian diluar

musim haji lebih didominasi pelayanan.

3.4. Surakarta Sebagai Lokasi Asrama Haji

Surakarta adalahmerupakankota yang dinamis karena letak dan posisi regional

yang menguntungkan karena dekat dengan kota-kota disekitarnya dan mudah

dijangkau dari berbagai penjuru mata angin.

Pengembangan Kota Surakarta meliputi bidang angkutan dan perhubungan baik darat

maupun udara, untuk hubungan darat ada rencana pengembangan jalur lingkar utara

dan lingkar selatan. Kemudian rencana jalan tol Solo-Yogyakarta, Solo-Semarang, dan

Solo-Surabaya.

Sedangkan untuk transportasi udara, Surakarta akan memiliki Bandara

Intemasional yang akan dijadikan pintu masuk wisatawan yang akan ke Jawa Tengah

dan DIY. Dengan adanya daya dukung kota dan prasarana yang memadahi maka

pembangunan asrama hajidi Surakarta bisa diwujudkan. Hal ini akan dapat membantu

mengurangi kepadatan pemberangkatan jamaah haji di Jakarta dan di Surabaya.

Karena 58,67% pemberangkatan haji melalui Halim Perdana Kusuma dan 22,1%

melalui Juanda Surabaya. Seperti terlihat dalam tabel 3.1. berikut:
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Tabel 3.1.

Data Perbandingan Jamaah Haji Th 1992, 1993 dan 1994 Per embarkasi

Embarkasi

1992 1993 1994

Kloter Jamaah Kloter Jamaah Kloter Jamaah

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

Halim Perdana

Kusuma, Jakarta

125 59,358 56,61 152 69,482 56,54 195 93,005 58,67

Ir. Juanda

Surabaya

52 24,533 23,40 59 28,129 22,89 86 35,031 22,10

Hasanuddin,

Ujung pandang

35 12,401 11,83 43 15,047 12,25 48 17,016 10,73

Polonia,

Medan

23 8,569 8,17 21 10,223 8,32 29 13,481 8,50

Jumlah 235 104,861 100,00 275 122,881 100,00 358 158,533 100,00

Sumber: Det>agRI, Dirjen Bimas Islam dan LFrusan Heiji, Pern ?aneun£in Bidane '

Agama, Jakarta, 1994

Gambar 3.11.

Rencana Pengembangan Airport Adi Sumarmo Menjadi Airport Intemasional
Sumber : Hasil Pengamatan di Lapangan

Kemudian jika ditinjau dari jumlah calon /jamaah khususnya dari propinsi Jawa

Tengah dan DIY maka selalu mengalami peningkatan dapat dilihat tabel 3.2. berikut:
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Tabel 3.2.

Jumlah calon/jamaahdari Jateng dan DIY tahun 1995.

No Tahun/ONH Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta Jumlah

Pria Wanita Jumlah % Pria Wanita Jumlah % Total

1 1991

Rp. 6.000.000,00

2341 2258 4599 153 161 314 4913

2 1992

Rp. 6.475.000,00

3247 3342 6589 +43,3 239 279 518 +64,9 7107

3 1993

Rp. 6.700.000,00

4143 4436 8579 +30,2 442 452 894 +72,6 9473

4 1994

Rp. 6.900.000,00

5057 5960 11017 +28,4 539 592 1131 +26,5 12148

5 1995

Rp. 7.070.000,00

8787 8501 17288 +56,9 863 714 1576 +39,3 18864

Sumber : Koordinator Urusan Haji Biro Bina Sosial Dati I Jateng danKanwil Depag
Prop. DIY, 1995.

Untuk memproyeksikan jumlah calon jamaah haji pada tahun-tahun yang akan

datang maka kapasitas yang direncanakan pada asrama haji adalah jumlah haji dari

kedua propinsi, yaitu Jawa Tengah dan DI Yogyakarta (Marsudi Joyowiyono, 1993)

dimana :

Untuk menghitung jumlah jamaah haji 20 tahun mendatang yaitu hingga tahun

2015, maka dapat diketahui dengan menggunakan mmus : Pn = P (l+i)n (Marsudi

Joyowiyono, 1993), dimana:

Pn = Jumlah pada tahun ke n = tahun 2015

P = Jumlah pada tahun hitungan

i = Laju pertambahan

n = Selisih antara Pn dengan P, yaitu Pn - P

Untuk memproyeksikan jumlah jamaah haji pada tahun 2015 maka kita hitung

berdasarkan jatah Quota. Berdasarkan jumlah penduduk Jateng dan DIY dari data

stastistik pada tahun 1995 adalah 31.428.348jiwa dengan lajupertumbuhan penduduk
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1,3 per tahun.

Maka dengan menggunakan mmus. diatas maka didapat jumlah sebagai

berikut:

Pn = P(l+i)n

= 31.428.348 (1+0,013)20

= 31.428.348(1,29)

= 40.542.569 D40,5 juta jiwa.

Sehingga penduduk JawaTengahdan DIY pada tahun2015 adalah ± 40,5juta,

maka jumlah jamaah haji Jawa Tengah dan DIY yang sesuai Quota adalah

45.500.000/1000 = 45.500 jamaah haji.

Sehingga di asrama haji Surakarta akan diwadahi sebanyak 40.500 jamaah

haji.

Adapun jika diamati perbandingan asrama haji embarkasi di Surakarta adalah

hampir setara dengan jumlah pemberangkatan haji di embarkasi-embarkasi lain di Indo

nesia. Sebagai contoh embarkasi di Jakarta memberangkatkan 92.912 dalam 195

kloter, Surabaya ada 48.130 dalam 118 kloter, Polonia Medan 16.612 terbagi dalam

35 kloter dan Balikpapan 13.873 atau 39 kloter.

3.4.1. Kondisi fisik Kota Surakarta

Wilayah Surakarta mempunyai perbatasan di bagian Utara dan Timur yaitu

dengan Sragen dan Karanganyar, bagian selatan dengan Wonogiri dan Sukoharjo

bagian barat dengan Sukoharjo dan Boyolali.

Ditinjaudari kondisi fisik kota Surakarta pada dasarnya merupakantanah datar

dengan kemiringanantara 80-130 meter diatas permukaanlaut. Suhu udara maksimum

31,78° C dan suhu minimum 22,01° C, kelembaban udara 74%. Sebagianbesar terdiri

dari tanah hat dengan pasir (regosol kelabu). Keadaan hidrologi kota banyak dilalui

sungai yang merupakan anak sungai Bengawan Solo antara lain Kah Pepe, Kah Anyar

dan sebagainya.
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Kemudian ditinjau dariposisi regional Kotamadya Surakarta mempakan salah

satu kota besar yang terlertak di Propinsi Jawa Tengah. Kota ini mempakan kota inti

dari wilayah perkotaan SUBOSUKO (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar).

Jumlah penduduk Kodya Surakarta pada tahun 1993 sebesar 527.767 jiwa dan luas

wilayah 4.404 ha. Kepadatan penduduk sekitar 199 jiwa/ha. Sedangkan laju

Pertumbuhan Penduduk rata-rata 1,19 % pertahun.

Dalam perkembangannya perkotaan Surakarta, maka Kodya Surakarta beserta

kecamatan disekitarnya mulai membenxuk satu kesatuan unit pemukiman. Kecamatan-

kecamatan di sekitar Kodya tersebut adalah Ngemplak (Kab. Boyolah), Mojolaban,

Grogol, Kartasura, Baki (Kab. Sukoharjo), Jaten, Colomadu, Gondangrejo, Kebak

Kramat (Kab. Karanganyar). Jumlah penduduk diwilayah perkotaan tersebut mencapai

1.000.400 pada tahun 1989, dengantingkatpertumbuhansekitar 6% pertahun.

3.4.2. Arahan Peran dan Fungsi Kota

Peran dan fungsi kota Surakarta telah ditetapkan dalam RUTRK Surakarta

1993-2013. Berdasarkan RUTRK tersebut, selain untuk kepentingan Kotamadya

Surakarta sendiri, peran dan fungsi Kotamadya Surakarta juga untuk kepentingan

kota-kota di sekitarnya (Wilayah Sub Regional Subosuko). Hal ini disebabkan

perkembangan Kotamadya Surakarta saat ini sedang menuju ke arah Kota

Metropolitan yang meliputi wilayah Subosuko, Sehingga secara fisik mengakibatkan

Kotamadya Surakarta tidak bisa terpisah denganwilayah sekitarnya.

Adapun fungsi dan peran kota Surakarta sampai tahun 2013 mendatang

berdasarkan RUTRK, adalah sebagai berikut yaitu fungsi Khusus yaitu mengemban

sektor-sektor pariwisata, budaya dan olehraga . Sedangkan fungsi umum adalah untuk

pengembangan sektor industri pendidikan dan pusat administrasi. Fungsi khusus yang

dimaksud adalah untuk pengembangan semboyan Trikida Utama yang diharapkan

menjadi jatidiri fungsi kota, yaitu mengemban sektor-sektor pariwisata, budaya dan

olah raga. Dan Surakarta berperan secara makro adalahbersama perkotaandi sekitar-
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nya sebagai pusat pertumbuhan Propinsi Jawa Tengah Bagian Tenggara (Wilayah

Pengembangan VIII).

PROPINSI JAWA TENGAH

V-| \ OUUK*-l - ... • /
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Gambar 3.12.

Peta Lokasi dan Jalur Transportrasi Asrama Haji
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3.5. Letak dan Lokasi Site

^ Desa DONOHUDAN

ke SURAKARTA

3 km

=LQ
PASAR MANGU

2 km

3ANDARA ADI SUMARNO

Gambar 3.13. Lokasi Site

Asrama Haji Embarkasi akan memanfaatkan lokasi yang telah ditentukan yaitu

di desa Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kab Boyolah, Surakarta. Sesuai Rencana

Umum Tata Ruang Pengembangan Kota Surakarta dengan meninjau kondisi yang ada

dan perkembangan jangka waktu mendatang bagi kota Surakarta, yang mempakan
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daerah sedang berkembang menuju kota metropohtan. Adapun penetapan lokasi dan

site Asrama Haji yang ada dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, yaitu:

3.5.1. Pertimbangan Pemilihan Lokasi

a. Kemudahan dalam Pencapaian

• Dari segi letak bangunan Asrama Haji sangat strategis karena dekat

dengan dengan pusat kota Surakarta.

• Lokasi atau site untuk AsramaHaji tidak jauh dari bandara Adi Sumarmo

yaitu ± 5 km.

• Mudahnya pencapaiandari berbagai sudut dan lokasi

b. Sarana Dan Prasarana Transportasi

• Saranajalan yang memadahi dengankondisi jalan yang baik.

• Ada rencana pembuatan jalanlingkar utara Surakarta dan adanya rencana

jalan tol Surakarta-Yogyakarta, Surakarta-Semarang, dan Surakarta-

Surabaya.

• Mudah dijangkau dari berbagai arah, karena jaringan jalan yang telah

memadahi.

• Dilalui angkutan antar ankutan pedesaan dan angkutan antar kota.

c. Kelengkapan Sarana Utihtas

Lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan asrama haji

Surakartatelah memiliki sarana utihtas yang memadahi yaitu tersedianya :

• Jaringan air bersih

• Jaringan listrik

• Jaringan telepon / telekomunikasi

• Jaringan drainase
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Gambar 3.14. Jalan di daerah lokasi

Sumber : Hasil Pengamatan di Lapangan
3.5.2. Letak Site

Dalam pemilihan letak site telah ditentukan dan disepakati oleh Dati I dan Dati

II setempat yang lebih mengenal kondisi dan situasinya.

Area untuk lokasi dan site sebetulnya banyak alternatif yang ditawarkan oleh

pihak dati JJ antara lain di desa Ngarjorejo dengan lahan yang tersedia seluas 11 ha,

Ngresep Mangurejo juga telah tersedia, namun setelah ditinjau dari berbagai segi

akhimya memilihdidesa Donohudan, Kecamatan Ngemplak.

3.6. Optimalisasi peruangan pada asrama haji embarkasi di Surakarta

Mengingat biasanya asrama haji di Indonesia dalam pemanfaatan mang-mang

belumlah maksimal mang-mang tersebut hanya untuk kegiataan haji saja pada saat

musim haji, maka perlu kegiatan yang berfungsi untuk mengoptimalkan fungsi

pemangan diluar musim haji.

Kegiatan-kegaitan diluar musim haji yaitu dengan memfungsikan mang-mang

tidur sebagai ruang tidur untuk penginapan, kemudian mang-mang makan, gedung

serbaguna dan aula digunakan untuk kegiatan yang bersifat insidential dan bersifat

massal seperti kegiatan seminar, simposium, lokakarya, rapat dinas atau pertemuan-

pertemuan yang lain.
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Tabel 3.3.

Program Kegiatan Pada AsramaHajiEmbarkasi Surakarta
FUNGSI

KEGIATAN

B ULAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kegiatan Penyelenggaraan Haji 1
Penginapan

Seminar, Lokakarya, Resepsi, dll
I 1 1, 1 l, j,,,,, i—

l'l'i'"T|'i"'l"i'll"l''"lll"lf' ,' ""'"'MiHi'ini" i,'3

Keterangan:

1. Muharram

2. Safar

3. Rabiul Awal

4. Rabiul Akhir

5. Jumadil Awwal

6. Jumadil Akhir

7. Rajab

8. Sya'ban

9. Ramadhan

10. Syawal

11. Dzulqa'idah

12. Dzulhijjah

3.6.1. Fungsi Penginapan Umum

Fungsi penginapan umum adalah mempakan fungsi yang lain dari asrama haji.

Kemudian penginapan atau tinggal itu mempakan salah satu dari definisi akomodasi.

Yaitu dari kata akomodasi yang artinya adalah tempat menginap/tinggal sementara

bagi orang yang bepergian.

Sejalan dengan perkembangan jaman, akomodasi tidak hanya sekedar sarana

tempat tinggal sementara bagi orang yang bepergian, tetapi sudah berkembang ke arah

pemenuhan kebutuhan lainnya seperti makan, minum, rekreasi, sport dan lain

sebagainya. Kemudian ditinjau dari segi tujuan pendiriannya, akomodasi terdiri atas

tiga kategori (AanSurachman Dimyati, 1992 ) yaitu:

1. Akomodasi Komersial

Adalah akomodasi yang dibangun/didirikan dengan tujuan semata-mata untuk

komersial, guna memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Akomodasi komersial

seperti iniseperti: hotel, losmen, cottage, homestay, bungalow dan Iain-lain.

2. Akomodasi Semi Komersial

Akomodasi yang dibangun/didirikan bukan semata-mata untuk tujuan

komersial atau mencari keuntungan, tetapi juga diperuntukkan bagi pelayanan kepada
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masyarakat atau kelompok orang-orang tertentu. Termasuk jenis akomodasi ini seperti

: asrama mahasiswa/pelajar, mmah sakit dan Iain-lain.

3. Akomodasi Non Komersial

Adalah akomodasi yang dibangun tidak untuk tujuan mencari keuntungan

(komersial), tetapi semata-mata untuk tujuan sosial. Yang termasuk akomodasi non

komersial adalahseperti: mess, wisma, mmah panti asuhan, villa (yang dirniliki secara

pribadi).

Ditinjau dari lokasi dimana fasihtas akomodasi itu berada, terdapat dua macam

akomodasi:

a. Akomodasi yang berada di pusat kota.

b. Akomodasi yang berada di lokasi wisata alam/gunung/resort.

Dengan berbagai teori tentang akomodasi diatas maka fungsi pada asrama haji

di Surakarta dapat dimasukkan dalam akomodasi komersial di luar musim haji karena

melihat kegiatan yang ada mempakan kegiatan yang mirip dengan hotel yaitu bersifat

pelayanan untuk menginap.

Standar-standart besaran fasilitas/ruang yang menjadi pertimbangan dalam

desain penginapan.

Tabel 3.4.

Standar Fasihtas Umum

Fasilitas Luas M2

Penerimaan/administasi 5 - 100

Ruang serbaguna 100-200

Rekreasi dan budaya 0 -200

Kelompok bermain dan hiburan 50 - 100

Perawatan 0 -50

Akomodasi staf per orang 4,5 -5

Area rekreasi, olah raga, play ground
hutan dan Hngkungan alam

tergantung lokasi
dan standar

Sumber : Lawson, Fred and Bovy, Manual Bound, 1977
TourismandRecreation Development
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Untuk kegiatan penginapan pada asrama haji di Surakarta adalah mempakan

penginapan yang bersifat transit yaitu umumnya bermalam 1 hari atau untuk tinggal

lebih dari satu hari karena berkaitan dengan kedekatannya dengan bandara Adi

Sumarmo dan pusat kota Surakarta.baik untuk kepentmgan bisnis, rekreasi dan

kepantingan perdagangan. Atau singgah sementara waktu sebelum melanjutkan

perajalanan ke Jawa Tengah dan sekitarnya atau ke Yogyakarta.

Untuk menarik pengunjung lebih lama tinggal di asrama maka diperlukan

service yang lebih baik dan lebih profesional.

3.6.2. Fungsi Sewa Umum

Dalam kegiatan sewa umum ini dikaitkan dengan keberadaan kota Surakarta

yang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Tengah setelah kota Semarang.

Sehingga kota ini mempakan basis yang penting dalam mendukung roda

perekonomian di Jawa Tengah pada khususnya dan Indonesia pada khususnya. Hal lain

yang mendukung mengapa Surakarta berkembang cepat karena kota ini mempakan

kota transit juga didukung kegiatan-kegiatan yang melekat antara lain sebagai kota

industri, perdagangan, pariwisata, pendidikan dan budaya.

Dengan melihat potensi yang ada maka kecendemngan perputaran informasi

dan saling keterkaitan antara bidang satu dengan bidang yang lain maka akan terjadi

suatu relasi-relasi antara orang yang berkepentingan. Baik dalam kegiatan bisnis,

pemerintahan, kalangan pekerja dan bahkan kegiatan-kegiatan sosial budaya yang

lain.

Dengan melihat kemungkinan-kemungkinan tersebut maka sering terjadi model

interaksi bempa diadakannya pertemuan-pertemuan, seminar-seminar, rapat

kerja/dinas dan pengkoordinasian tugas-tugas dan Iain-lain.

Untuk itu dengan melihat kondisi demikian maka asrama haji yang

direncanakan mampu untuk menopang kegiatan-kegiatan yang bersifat insidential,

dengan memanfaat-kan lokasi yang strategis yang tidak jauh dari bandara dan tidak

jauh dari kota dengan hngkungan yang masih alami.
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Adapun mang-mang yang digunakan untuk kegiatan demikian adalah mang-

mang makan, mang serbaguna dan aula. Mengingat fungsi pendukung diluar musim

haji yang digunakan untuk umum maka perlu adanya penataan pemangan yang mampu

secara fungsional untuk kegiatan haji dan mampu untuk menampung kegiatan diluar

musim haji.

Untuk kegiatan diluar musim haji yang fungsinya hampir mirip dengan hotel

maka fasihtas yang ada hams memenuhi syarat-syarat yang membuat pengunjung lebih

betah tinggal di asrama/penginapan tersebut. Antara lain dalam pemenuhan menu

makanan, fasihtas umum yang diperlukan, perlengkapan olah raga dan rekreasi

setempat.

3.7. Asrama Haji Embarkasi di Surakarta dengan Pendekatan Bentuk

Arsitektur Tradisional Surakarta

Asrama haji yang akan di rencanakan di Surakarta adalah asrama haji yang

bercitra arsitektur tradisional Surakarta dengan penekanan padabentuk pemangan dan

nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Nilai-nilai tersebut menyangkut makna, tingkat

hirarki pemangan, dan nilai-nilai religius yang terkandung dalam tata mang.

Pada umumnya ramah-rumah tradisional di Surakarta menggunakan bentuk

bentuk pemangan atau tata mang yang hampir sama yaitu dengan adanya mang dalam,

pawon, sentong, pringgitan, regol, platarandan lainsebagainya.

Jika kita mempelajari dan mengamati benxuk-bentuk-bentuk arsitektur

tradisional Surakarta maka tidak bisa lepas dari arsitektur gaya Yogyakarta dan Jawa.

Untuk itu perlu dikaji disini tentang bentuk-bentuk arsitektur Jawa yang terdiri dari

beberapa tipe atau model. Arsitektur klasik Jawa dikenal dengan tampilan yang dapat

dikelompokkan dalam 5 tipe bangunan yakni tipe Masjid/tajuk, tipe Joglo, tipe

Limasan, tipe Kampung, dan tipe Panggang Pe. Pengelompokan itu sebenarnya terjadi

setelah ppertengahan abad 20, sampai dengan awal abad 20 ini pengelompokkan itu

hanya mengenal 4 tipe bangunan. Tipe Panggang Pe tidak dapat diketemukan
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keterangan dari uraiannya dalam semua naskah lama tentang bangunan Jawa. Adapun
model-modelnya adalah sebagai berikutantara lain:

• Tipe Masjid/tajug

f

Gambar 3.15a. Bangunan dengan tipe Tajug yang ada di Surakarta
Sumber : Hasil Pengamatan Lapangan

Dalam naskah-naskah abad 20 tipe bangunan ini diberi nama tipe tajug, tetapi
dalam naksah sebelum abad 20, tipe in diberi nama tipe Masjid.

Tipe Masjid/tajug aWiir-akhir ini menjadi terkenal karena banyak ditampilkan
pada masjid dan berbagai bangunan ibadah. Tampilan dari tipe ini memang memiliki
kekhasan di banding tipe-tipe bangunan Jawa yang lainnya, atap berbentuk piramida,
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tanpa bubungan jelas-jelas menjadi pembedanya. Yang menarik dari tipe ini adalah
tingkat perkembangan yang dijalankan . Dalam naskah-naskah Serat Chenthini dan
Kawruh Kalang (akhir abad 19), tipe ini hanya terdiri dari dua varian saja, yakni Tajug

dan Langgar. Tetapi kalau menyimak karya Drs. Hamzuri (pertengahan abad 20) tipe
ini telah meniiliki takkurang dari 8buah varian yang antara lain seperti gambar 3.1.

Gambar 3.15b. Bangunan diSurakarta yang menggunakan Tipe Tajug
Sumber : Hasil Pengamatan Lapangan

Bangunan Tipe Joglo

Gambar 3.16. Bentuk Rumah Joglo di Surakarta
Sumber : Hasil Pengamatan Lapangan

Tipe ini nampaknya mempakan tampilan yang paling populer bagi arsitektur
Jawa, sampai-sampai ada yang menjadikannya sebagai satu-satunya tanda pengenal

bagi arsitektur Jawa.
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Tipe Limasan

Gambar3.17. Bangunan tipe Limasandi Surakarta
Sumber : Hasil Pengamatan Lapangan

Tipe ini mirip dengan tipe joglo, namun yang membedakan adalah hanya karena

dalam tipe limasan ini bubungannya lebih panjang daripada bubungan tipe Joglo, dan

kerena itu lempeng atap yang menumpang pada bubungan atap ikut lebih memanjang.
• Tipe Kampung
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Kalau dibandingkan dengan tipe limasan, maka perbedaan yang mencolok dari

tampilan yang terdapat diantara kedua tipe bangunan Jawa ini terletak pada bentuk
atapnya. Pada tipe kampung bentuk geometrik dari atapnya adalah mempakan atap
pelana sedangkan pada limasan atapnya meniiliki atau perisai atau atap limas.

Gambar 3.18.

Contoh Bangunan Tipe Kampung diSurakarta
Sumber: Hasil Pengamatan Lapangan

Tipe Panggang-pe

» -.J

Gambar 3.19. Gambar tipePanggang-pe
Sumber : Hasil Pengamatan Lapangan

i?J
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Dari berbagai tipe/model mmah tradisional Surakarta seperti pada

gambar-gambar pengamatan lapangan maka yang dipilih dan diaphkasikan dalam

asrama haji embarkasi Surakarta adalah dengan sistem atap tajug dan limasan karena

alasan:

• Tajug mempunyai nilai religius tinggi dan bentuk pemangan yang diwadahi
lebih fleksibel.

• Bentuk tajug mempunyai sifat bentuk yang dinamis.

• Bentuk limasan mempunyai fleksibelitas tinggi dan estetis yang baik.

Sedangkan pada atap joglo mempunyai kecenderungan watak dan citra yang

menampilkan kewibawaan. Dalam bentuk yang kurang dinamis dibandingkan dengan

atap tajug dan limasan. Kemudian atap penggang-pe dirasakan kurang cocok karena

nilai estetikanya rendah dan sangat sederhana sehingga cocok untuk bangunan
sementara atau pabrik-pabrik.
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Gambar 3.20. Bentuk dasar Arsitektur Tradisional Jawa
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Adapun Prinsip-prinsip mmah tinggal tradisional Jawa mempunyai tata mang

dengan penuh makna-makna rehguis dengan umtan sebagai berikut (YB
Mangunwijaya, 1992):

• Plataran dengan pagar bumi yaitu mempakan tempat yang bersifat terbuka

dan berkesan santai atau publik kemudian dalam aphkasi pada asrama haji

adalah dengan mewujudkan plataran sebagai open space dan area parkir
pada asrama haji.

• Regol/pintu gerbang untuk bertamu. Dalam aplikasi regol tersebut adalah

mempakan pembatas antara orang yang boleh masuk dan orang yang

dilarang masuk. Dalam aplikasi pada asrama haji, regol tersebut

diwujudkan dalam bentuk penerimaan dan pengelolaan.

• Bangsal tunggu (pendopo) yang berfungsi sebagai tempat berkomunikasi

dengan orang dalam. Kemudian dalam aplikasi pada asrama haji adalah

suatu pemangan yang digunakan untuk menunggu dan berkumpul yang

diterjemahkan dalam wujud mang yaitu hall.

• Ruang-ruang kramat (pivat). Dalam asrama haji pada kondisi mang kramat

atau privat ini diaphkasikan pada pemangan yang digunakan untuk

penginapan.

Dalam mendesain Asrama Haji ini didasarkan atas fungsi untuk

penyelenggaraan haji dan fungsi untuk muamaUah, untuk itu agar bangunan tersebut

mempunyai kesan mengundang dan para pengunjung merasa betah. Maka perlu

pemecahan cara mengatasi masalah tersebut yang antara lain adalah bentuk dan

penampilan bangunan yang bersifat mengundang. Kemudian tata mang yang fleksibel.
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Gambar 3.21a.

Hotel-hotel yang ada dipusat kota Surakarta
sebagai pendukung perkembangan kota Surakarta

Sumber : Hasil Pengamatan Lapangan
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Gambar 3.21b.

Sebagian Kegiatan Perekonomian di Surakarta
Sumber : Hasil Pengamatan Lapangan
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3.7 Kesimpulan

1. Pelayanan CalonJama'ahHaji

Asrama Haji adalah mempakan suatu wadah hunian dan pelayanan bagi
calon/jama'ah untuk melakukan persiapan persiapan sebelum diberangkatkan ke Arab
Saudi. Sehingga asrama Haji tersebut dituntut untuk dapat mendukung ke arah
pelayanan yang dapat berfungsi secara optimal segala kegiatan pelayanan

Yang menjadi bahan untuk memberikan pelayanan yang memuaskan adalah

antara lain hubungan antar massa bangunan yang mudah dan nyaman. Kemudahan

hubungan antara calon jama'ah dan hubungan dengan petugas.

2. Kenyaman bagicalon Jama'ah Haji.

Kenyaman yang didapatkan dalam pembinaan dan pelayanan akan

mempengaruhi nilai nilai psikologis sehingga penyampaian materi dapat lebih efisien

baik bagi petugas maupun bagi calon jama'ah haji dalam persiapannya. Unsur unsur
yang memberi kenyamanan adalah berupa dengan cara:

• Sirkulasi dan hubungan antar mang yang lebar ununtuk kenyamanan dan
kelancaran.

• Hubungan per lantai dengan lift pada ketinggian 4 lantai dan tangga untuk
ketinggian dibawah 4 lantai.

• Penggunaan ramp untuk menghindari kelelahan dan kemudahan bagi orang
tua dan penderita cacat.

Kemudian dalam mendapatkan kenikmatan lain adalah dengan mendesain
rancangan dengan mengacu pada :

• Penggunaan tritisan dankanopi atau overstek.

• Sinar matahari disaring/diperlembut dengan pohon atau tumbuhan dan yang
juga berfungsi sebagai filter.

• Penanaman rumput rumputan, bidang kolam untuk mengurangi sengatan
matahari.
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• Pepohonan dengan jarak yang tidak terlalu dekat dengan bangunan.

• Wama pada asrama haji adalah dengan wama agak gelap.

• Barier barier pada tumbuhan untuk menhindari bising.

• Penempatan mang mang sesuai dengan karakternya yaitu pembagaian
mang untuk kegiatan privat dan kegiatan noprivat sesuai dengan zonanya.

3. Surakarta Sebagai Lokasi Asrama Haji.

Surakarta adalah kota yang transit dengan jangkauan mudah yang terkait
dengan adanya pengembangan jalan tol Semarang - Surakarta dan Surakarta -

Surabaya. Dengan melihat meningktanya jumlah jama'ah dari tahun ke tahun. Juga
mengurangi calon jama'ah yang akan ke Jakarta dan ke Juanda Surabaya sehingga
pengurusan dan penyelenggaraan diharapkan lebih lancar.

4. Lokasi Terpilih

Lokasi terpilih untuk asrama haji Embarkasi di Surakarta dengan menggunakan
lokasi yang telah disediaskan oleh pemerintah setempat. Karena telah diambil dari
berbagai pertimbangan baik oleh pemerintah daerah maupuin oleh pemerintahan
Tingkat I Jawa TengakAdapun letak yang telah ditentukan adalah di desa Donohudan,
Kecamatan Ngemplak kabupaten Boyolah Surakarta yang mempakan daerah
perkotaan di daerah pengembangan (SUBOSUKO).

Pertimbangan yang ditempuh dalam menentukan site adalah, antara lain:

• Mudahnya pencapaian dari berbagai lokasi, dilalui jalur arteri kota, dekat
pusat kota, dan Airport Adi Sumamo.

• Sarana Utihtasjuga memadai.

5. Letak Site.

Dalam pemelihan Site sangat penting dalam proses mendapatkan
keterhngkungan, keterkaitan dengan daerah sekitarnya. Dengan pertimbangan
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pertimbangan demikian maka hngkungan sangat mempengamhidalam desain dan

berinteraksi dengan lingkungannya. Site di desa Donohudan adalah lokasi yang

cukupstrategis, tenang dan dekat dengan bandara atau kota.Yang menjadi

pertimbangan lagi adalah site yang tersedia sangat menetukan dalam pengembangan

asrama tersebut.

6. Pengoptimalan Fungsi Pemangan Pada Asrama Haji Embarkasi.

Fungsi fungsi diluar musim haji untuk pengoptimalan asrama haji pada

pemangan peruangannya adalah dengan mengadakan kegiatan kegiatan reguler yang

bempa penginapanumum baik untuk keperluan misi misi bisnis maupun untuk kegiatan

yang bempa penginapan transit. Ruang mang yang digunkan untuk penginapan adalah

dengan memanfaatkan fungsipada mang mang tidur.

Dalam perkembangan kota Surakarta dan mendukung fungsi dan peran

bandara Adi Sumarno maka penyediaan fasihtas asrama Haji yang difungsikan selain

penginapan jugakegiatan lain yang disewakan antara lain untuk : rapat kerja, pameran

pameran, simposium, seminar dan lain lain, yang dalam asrama haji menggunakan

mang aula, mang serba guna dan mang makan.

7. Ungkapan Bentuk dan Pemangan Arsitektur Tradisional Surakarta pada Asrama

Haji Surakarta

Dalam tipe/model Arsitektur Surakarta/Jawa terdapat tipe/model yang terbagai

dalam 5 besar, yaitu: Tajug, Joglo, Limasan, Kampung dan Pangggang-pe. Kemudian

bentuk-bentuk tersebut dikembangkan dalam bentuk yang fleksibel dan bermacam-

macam, bahkannama tiap-tiap bangunan/tipe banyak sekali variasinya.

Untuk pemilihan bentuk/model Arsitektur Tradisional dalam penuhsan ini

memilih bentuk Tajug dan Limasan, karena Tajug dalam penggunaannya lebih fleksibel

dan mempunyai kesan wibawa serta mengandung nilai-nilai religius. Dan Limasan

mempunyai penampilan yang formal dan bersahabat atau merakyat sehingga dalam

fungsinya sebagai asrama Haji akan sesuai.
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Bentuk-bentuk pemangan pada asrama haji di Surakarta akan mengacu pada

bentuk-bentuk tata mang arsitektur tradisional Surakarta dengan penekanan pada
kesamaan nilai yaitu adanya hirarki, baik hirarki antara mang luar maupun mang

dalam. Yang antara lain adanya model pemangan seperti adanya plataran, pendopo,

regol, pringgitan dan mang-mang dalam. Dengan memperhatikan nilai-nilai rehgius
yang dapat menambah kekhusukkan antar sesama calon/jamaah haji.

Dalam mengaplikasikan pada asrama haji embarkasi di Surakarta ini studi

bangunan-bangunan tradisional Surakarta menjadi acuan bagi perencanaan pemangan

dan bentuk bangunan yang dikombinasikan dengan bentuk-bentuk yang selaras dengan
fungsi dari bangunan itu sendiri. Antara lain plataran diaphkasikan dalam open space

dan mang mang-mang parkir, pendopo difungsikan atau diaphkasikan dalam wujud

ruangruang penerimaan dan pengelolaan, kemudian bentuk yang mirip dengan fungsi

mang dalamyaituuntuk penginapan/asrama.


