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BAH IV
 
TINJAUAN TENTANG
 

POLA TATA RUANG SIRKULASI DAN
 
ARsITEK'TUR TROPIS
 

4.1. Bentuk Lingkungan Fasilitas PAP Guci 

Pemandian Air Panas Guci berada di kawasan obyek wi

sata PAP Guci. fasilitas ini melayani kegiatan rekreasi 

(pemandian) baik pemandian terbuka maupun tertutup. 

Sesuai dengan tuntutan pengunjung bahwa tempat ini 

digunakan untuk berekreasi maka bentuk lingkungan yang 

mendukung sangat diperlukan untuk mencapai tujuan dari 

rekreasi wisatawan tersebut. 

Sedangkan bentuk lingkungan yang ada di PAP Guci 

sekarang ini adalah 6eb~ah bentuk lingkungan yang terbuka. 

hal ini disesauikan dengan tuntutan keberadaan PAP Guci 

sebagai obyek wisata. 

4.2. Fasl11tas Pemandlan Yang Dlrencanakan 

4.2.1. Pengertian 

Fasilitas pemandian bagi wisata alam PAP Guoi yang 

direncanakan adalah sebuah wadah yang dapat melayani 

kegiatan rekreasi dan kegiatan bagi usaha penyembuhan 

(terapi). 

Fasilitas yang direnoanakan tentunya tidak hanya se

kedar fasilitas. Akan tetapi sebuah fasilitas yang 

dapat memberikan suatu pelayanan terhadap kegiatan 

rekreasi dan usaha penyembuhan yang juga mempunyai 
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daya tarik bagi pengunjung, sehingga kehadirannya 

merupakan bagian dari obyek yang mereka tuju. Dalam 

hal ini adalah perencanaan yang dapat melayani dan 

memberikan kemudahan bagi pengunjung. Secara umum 

fasilitas-fasilitas yang berada pada kawasan lokasi 

wisata mempunyai bentuk ~menyebar, mengelompok~ atau 

menyatu 

1. Bentuk Tata Bangunan Henyebar (gubahan massa) 

Bangunan pemandian ini terdiri dari beberapa macam 

massa bangunan sesuai dengan tuntutan kegiatannya. 

Pola penataan ruang-ruang terbentuk secara horison

tal, dengan demikian hubungan dari masing-masing ak

tivitas akan terjadi secara horisontal pula. 

(lihat gambar 4.1 ). 

2. Bentuk Tata Bangunan Hengelompok 

Pada bentuk bangunan semacam ini sifat individualisme 

dari masing-maslng ruang tidak begitu nampak, mes

kipun masih terjadi Jarak antar bangunan<lihat 

gambar 4.2) 

Untuk memperkecil terjadinya jarak dan penggunaan la

han yang cukup luas diperlukan sebuah perencanaan 

terpadu terhadap bentuk ruang kawasan dan bangunan 

yang ada di atasnya. Dalam parencanaan terhadap ben

tuk semacam ini pola tata ruang dan sirkulasi adalah 
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faktor yang paling menentukan. 

3. Bentuk Tata Bangunan Massa Tunssal 

Meskipun bangunan semacam ini berdiri sendiri sebagai 

suatu individu akan tetapi masih dapat menampung 

tuntutan-tuntuatan kegiatan yang bermacam-macam ter

gantung dari jenis kebutuhan pemakainya (lihat gambar 

4.3). 

Namun demikian dalam perencanaan ini akan dilakukan 

pencarian daripada bentuk, ruang dan wujud arsitektur 

tropis secara berurutan 

- Pola Tata Ruang 

Kegiatan atau pergerakan manusia (fungsi) akan me

nentukan jenis dan bentuk ruang yang mewadahi. 

Karakter kegiatan akan menentukan seperti apa dan 

bagaimana ruang yang melingkupinya. 

- Sirkulasi 

Adalah tali yang mengikat bentukan ruang-ruang yang 

melingkupinya atau dengan kata lain sirkulasi ada

lah alur gerak dari manusia yang melakukan suatu 

kegiatan yang berlangsung pada ruang-ruang yang me

lingkupinya. 

Setelah kedua hal tersebut diatas dibahas maka ba

rulah akan dibahas tentang pencarian terhadap karak

ter bentuk atau wujud bangunan itu sendiri yang dalam 

hal ini adalah wujud dari bangunan arsitektur tropia 
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dengan studi kasus terhadap bentuk-bentuk yang ter

dapat di lokasi kawasan obyek wisata PAP Guci. 

4.2.2. Pola Tata Ruang 

Ruang selalu melingkupi keberadaan kita. Melalui vo

lume ruanglah kita bergerak. melihat bentuk-bentuk 

dan benda-benda. mendengar suara-suara. merasakan 

angin bertiup. mencium bau semerbak bunga-bunga kebun 

yang mekar. Itulah ruang seperti kayu atau batu. mes

kipun sifatnya tak berbentuk. Pada ruang. bentuk vi

sual. kualitas cahaya. dimensi dan skala. bergantung 

seluruhnya pada batas-batas yang telah ditentukan 

oleh unsur-unsur bantuk. Jika ruang telah ditetapkan. 

dilingkupi. dibentuk dan diorganisir oleh unsur-unsur 

bentuk. arsitektur menjadi nyata. 1 

Ada beberapa macam pola pembentukan ruang disesuaikan 

dengan fungsi ruang itu sendiri. Sebuah fungsi akan 

menentukan bentuk daripada ruang yang melingkupinya. 

Jenis pola ruang tersebut antara lain adalah : 

1. Ruang Yang Saling Bersebelahan 

Dengan pola hubungan ruang semacam ini masing-masing 

ruang akan menunjukkan identitas dirinya dan akan 

berinteraksi satu sama lainnya sesuai fungsi dan 

tuntutannya (lihat gambar 4.4). 

1. Francis D.K. Ching, Arsitektur Bentuk Ruang Dan Susunannya, Hal lOB. 
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Bidang-bidaJ1g pembatas atau pemisah 

a.	 Secara fungsional ruang-ruang dapat terpisah seca

ra keseluruhan, sehingga ruang-ruang ini akan ber

diri secara individual. 

b.	 Masif 

Ruang-ruang yang mempunyai fungsi dan tuntutan 

yang sama atau masih berkaitan dapat saja terpisah 

secara visual, sehingga bidang-bidang masif akan 

memperkuat kesan individualitas ruang-ruang terse

but dan menampung perbedaan yang ada. 

c.	 Transpal'an 

Kesan peruangan dapat terjadi tanpa adanya batas 

yang jelas, misalnya kesan yang ditimbulkan oleh 

adanya perbedaan ketinggian lantai. Walapun secara 

nyata ruangan ini tidak dipisahkan akan tetapi 

kesan pemisahan akan terjadi dengan sendirinya. 
_. 

2.	 Ruang Yang Saling Berkaitan 

Merupakan bentuk-bentuk ruang yang terdiri dari dua
 

ruang atau lebih yang sebagian sisinya membentuk se


buah ruang bersama dengan ruang yang ada di sebelah


nya (lihat gambar 4.5) .
 

Dengan pola hubungan ruang semacam ini identitas se


buah ruang masih dapat dipertahankan.
 

Jenis ruang-l'uang yang saling berkai tan adalah seba

gai berikut : 
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a. Bagian ruang yang saling berkaitan ini ruang-ruang 

dapat dlgunakan bel'sama oleh masing-masing ruang. 

b.	 Salah satu sisi ruang dapat menyatu dengan ruang 

yang lebih dominan membentuk sebuah kaitan. 

c.	 Ruang yang terjadi karena berkaitannya antara dua 

buah ruang dapat llJengembangke.n dll'l sebagai ruang 

yang berdiri sendiri. 

4.2.3. Sirkulasi 

Kegiatan menikmati wisata bagi para pengunjung tidak 

selalu diartikan sebagai kegiatan non aktif. Dalam 

sebuah obyek wisata kecenderungan pengunjunguntuk 

melakukan pergerakan yang dinamis terlihat begitu 

nyata. Dari satu obyek ke obyek yang lain, dari ke

giatan yang sifatnya menikmati menjadi pergerakan 

yang aktif. Karena pada hakekatnya pergerakan ini 

terjadi karena sifat keingintahuan para pengunjung 

terhadap obyek tujuan mereka. Hal ini merupakan ter

jadinya sebuah pergerakan yang dinamis tersebut. 

Sehingga sirkulasi merupakan ~tali~ yang mengikat 

kegiatan pengunjung dengan ruang-ruang yang meling

kupinya. Oleh karena itu pengunjung dalam melakukan 

kegiatannya bergerak dalam waktu dan melalui suatu 

tahapan ruang. 

Unsur-unsur sirkulasi yang terbentuk karena perge

rakan tersebut adalah : 
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1. Pencapaian Ke Bangunan (aksesibilita"s) 

Sebelum benar-benar memasuki sebuah ruang dalam (da-

lam hal ini ruang kawasan) dari suatu bangunan, kita 

mendekati jalan masuknya melalui sebuah jalur. Ini 

merupakan tahap pertama dari sistem dimana kita di

persiapkan untuk melihat, mengalami dan menggunakan 

ruang-ruang bangunan tersebut. 2 

a.	 Langsung 

Pencapaian semacam ini mengarahkan pengunjung 

langsung ke tempat yang dituju sehingga akhiran 

dari pencapaian ini sangat jelas. 

" . ..~ r' • . . , 
~ . 

"1	 • .. . 

b.	 Tersamal' 

Merupakan sebuah jalur pencapaian dengan maksud 

mempertinggi efek perspektif terhadap bentuk se

buah bangunan. Merupakan jalur pencapaian yang va

riatif untuk mencapai tujuan akhir. 

2. Ibid hal 248. 
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c.	 Berputar 

Herupakan jalur yang dapat mempertegas kesan tiga 

dimensi sebuah bangunan. 

..... .. . 

2. Jalan Masuk Ke Bangunan 

Untuk memasuki sebuah bangunan, sebuah ruang dalam 

bangunan atau suatu kawasan yang dibatasi oleh ruang 

luar, melibatkankegiatan menembus bidang vertikal 

yang memisahkan sebuah ruang, dari lainnya yang memi
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sahkan keadaan 'disini' dan 'disana'. 3 

3.	 Konfigurasl Alur Gerak 

Semua alur gerak (jalan) baik untuk orang, kendaraan, 

barang ataupun pelayanan, bersifat linier. Dan semua 

jalan mempunyai titik awal yang membawa kita menyu

suri urutan ruang-ruang ke tujuan akhir kita. 

Persimpangan atau perlintasan jalan selalu merupakan 

titik pengambilan keputusan bagi orang-orang yang 

mendekatinya. 

Sifat konfigurasi jalan mempengaruhi atau sebaliknya 

dipengaruhi oleh pola organisasi ruang yang dihubung

kannya. Konfigurasi jalan dapat memperkuat organisasi 

ruang yang mensejajarkan polanya. Atau dapat dibuat 

sangat berbeda dengan bentuk organisasi ruang dan 

berfungsi sebagai titik perlawanan visual terhadap 

keadaan yang ada. 

Macam-macam konfigurasi alur gerak antara lain .4 

a.	 Linear 

Semua jalan adalah linear, jalan yang lurus dapat 

menjadi unsur pengorganisir yang utama untuk masuk 

ke satu deretan ruang-ruang. Sebagai tambahan, ja-

Ian dapat melengkung atau terdiri atas segmen

3. Ibid hal 256. 

4. Ibid hal 270. 
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segmen, memotong jalan lain, bercabang membentuk 

kisaran (loop). 
• 

.'... 
.. ., ~ 

". . .. . 
• .. 'II- • 

b.	 Ra.dia.l 

Merupakan bentuk jalan yang berkembang dari atau 

berhenti pada, sebuah pusat, titik bersama. 

c. Spira.l 

Adalah sebuah jalan menerus yang berasal dari 

titik pusat, berputar mengelilingi dengan jarak 

yang berubah. 

.'
.' .. 

t. 
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4.	 Hubungan Jalan Dengan Ruang 

5Jalan dengan ruang-ruang dihubungkan dengan cara 

a.	 Melewdti 1~Ud12g-1~l.1a12g 

- Integritas ruang dipertahankan 

- Konfigurasi jadi luwes 

- Ruang-ruang perantara dapat digunakan untuk 

menghubungkan jalan dengan ruang-ruangnya. 

: . 

b. Menembl.1s ruang-ruang
 

Jalan dapat menembus ruang menurut sumbunya,
 

miring atau sepanjang sisinya.
 

Dalam memotong sebuah ruang, jalan menimbulkan
 

pola-pola istirahat dan gerak di dalamnya.
 

~~'.~ 
-~~~ 

S. Ibid hal 282. 
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c.	 Bel~dkhil~ dalam l~ua12g 

- Lokasi ruang menentukan jalan 

- Hubungan jalan dengan ruang ini digunakan untuk 

mencapai dan memasuki secara fungsional atau 

melambangkan ruang-ruang yang penting. 

.". 
" ... 

.. . . 

5.	 Bentuk Ruang Sirkulasi 

Bentuk dan skala suatu ruang sirkulasi harus dapat 

menampung gerak manusia pada waktu mereka berkeli 

ling, berhenti sejenak, beristirahat atau menikmati 

pemandangan sepanjang jalannya. 6 

Bentuk sebuah ruang s1rkulasi bisa bermacam-macam me

nurut bagaimana : 

a. Batas-batasnya ditentukan 

b. Bentuknya berkaitan dengan bentuk ruang-ruang yang 

dihubungkan. 

c. Kualitas skala, proporsi, cahaya dan pemandangan 

dipertegas 

d. Terbukanya jalan masuk ke dalamnya. 

6. Ibid hal 286. 
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e. Perannya terhadap perubahan-perubahan ketinggian 

lantai dan tangga-tangga tanjakan. 

4.2.4. Wujud Areitektur Tropia 

Apabila kita mengamati daerah tropis, maka iklim me

rupakan faktor utama yang mempengaruhi keberadaan 

daerah tersebut. 

Untuk menentukan keadaan iklim, harus diambil nilai 

rata-rata dari pengamatan euaca dalam waktu yang 

lama, yang bukan hanyaterdiri dari pengamatan tem

peratur dan curah hujan saja. Kelembaban, awan, angin 

dan tekanan udara juga merupakan faktor yang penting. 

Pengaruh terbesar diakibatkan oleh radiasi matahari 

dalam bentuk energi yang diubah menjadi radiasi panas 

dan menyebabkan penguapan air. 7 

1.	 Ciri-ciri Daerah Iklim Utama Di Daerah Tropia 

a.	 Dsersh Tl'Opis Bsssh 

Presipitasi dan kelembaban tinggi dengan tempera

tur yang hampir selalu tinggi. Angin sedikit, ra

diasi matahari sedang sampai kuat. Pertukaran 

panas keeil, karena tingginya kelembaban. 

b.	 Daerah Pegunungan 

Daerah dataran tinggi pada umumnya memiliki tem

peratur sedang, tetapi sekaligus terkena radiasi 

7. Georg Lippsmeier, Bangunan Tropis, hal 7. 
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matahari lebih besar dibandingkan dengan dataran 

rendah. Malam bisa menjadi dingin pada musim 

dingin, fluktuasi temperatur relatif besar. 

2.	 Faktor-Faktor Iklim Hayati 

a .	 Tempel~a tl.1r 

Pada umumnya bahwa daerah yang paling panas adalah 

daerah yang paling banyak menerima radiasi mata

hari, yaitu daerah khatulistiwa. Tetapi pengu

rangan temperatur dari khatulistiwa ke kutub tidak 

seragam, karena pengaruh beberapa faktor yaitu : 

Derajat lintang musim
 

- Atmosfir
 

Daratan dan air
 

b.	 KelembabaJl Udal~a 

Kadar kelembaban udara, berbeda dengan unsur-unsur 

yang lain, dapat mengalami fluktuasi .yang tinggi 

dan tergantung terutama pada perubahan temperatur 

udara. Semakin tinggi temperatur, semakin tinggi 

pula kemampuan udara menyerap air. 

c.	 Gel~akal1 Udal~a 

Gerakan udara terjadi disebabkan oleh pemanasan 

lapisan-lapisan udara yang berbeda-beda, skalanya 

berkisar mulai dari angin sepoi-sepoi sampai angin 

topan, yakni kekuatan angin 0 s~mpai 12 <skala 

Beaufort) . 

- Pada pepohonan yang jarang, misalnya pada hutan 
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pa1em di daerah tepi pantai dan di daerah sava

na, terjadi pengurangan kekuatan angin tetapi 

arah angin tetap. Seba1iknya penebangan di 

tengah hutan yang 1ebat akan mengakibatkan per

putaran gerakan udara (lihat gambar 4.6) 

- Pada bangunan tinggi memi1iki pengedaran yang 

1ebih baik pada bagian sebe1ah atas, karena 

disini intensitas gerakan udara 1ebih besar da

ripada di 1antai. Di be1akang bangunan tinggi 

terbentuk angin putar dan arus udara yang ber

1awanan arah yang dapat menghasi1kan pengudaraan 

bagi bangunan rendah yang ter1etak di be1akang

nya (lihat gambar 4.7) 

- Pada deretan yang tertutup dan sejajar memer1u

kan jarak kira-kira tujuh ka1i tingginya, hanya 

dengan jarak ini kecepatan angin akan kemba1i 

seperti semu1a dan akankemba1i ke permukaan 1i

hat gambar 4.8) 

Gerakan udara merupakan faktor perencanaan yang pen

ting karena sangat mempengaruhi kondisi ik1im, baik 

untuk setiap rumah maupun se1uruh kota. 

3. Pengaruh Iklim Terhadap Bangunan 

Dengan penempatan bangunan yang tepat terhadap mata
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hari dan angin, serta bentuk daerah dan konstruksi 

serta pemilihan bahan yang sesuai, maka temperatur 

ruangan dapat diturunkan beberapa derajat tanpa 

bantuan peralatan mekanis. Perbedaan temperatur yang 

kecil saja terhadap temperatur luar atau gerakan uda

ra lambatpun sudah dapat menciptakan perasaan nyaman 

bagi manusia yang sedang berada di dalam ruangan. 8 

a. Orlentasi Bang1.man 

Dalam hal ini terdapat tiga faktor utama yang sa

ngat menentukan bagi perletakan bangunan yang te

pat, yaitu : 

- Radiasi matahari dan tindakan perlindungan 

Arah dan kekuatan angin 

- Topografi 

b.	 Velltllasi Silallg 

Pengudaraan ruangan yang kontinyu di daerah tropis 

berfungsi terutama untuk memperbaiki iklim ruang

an. Udara yang bergerak menghasilkan penyegaran 

terbaik, karena dengan penyegaran yang baik ter

jadi proses penguapan, yang berarti penurunan tem

peratur pada kulit. 

8. Ibi,j hal 101. 

58 



c.	 Fel1ndtmg Ma taha!~ 1 

Di daerah tropis perlindungan terhadap matahari 

sangat penting. Manusia melindungi dirinya sebaik 

mungkin dengan topi, payung, kain,dan lain-lain. 

Tetapi untuk rumah diperlukan tindakan yang lebih 

efektif. Mengenai persyaratan untuk pemilikan dan 

konstruksi dari tindakan pelindung matahari, yaitu 

kapan dan sejauh mana fasade harus diteduhi, jarak 

serta kemiringan elemen pelindung matahari. 

4.	 Dinding 

Dinding akan menjadi panas apabila tidak dilindungi 

dari radiasi matahari dan akan meneruskan panas ini 

kedalam ruangan. Dinding utara dan selatan tidak 

begitu banyak menerima radiasi karena sudut jatuh 

cahaya cukup besar. 

a.	 Dlndlng Maslf 

Penyelesaian paling sederhana dan tradisional un

tuk daerah tropika kering (pantai) adalah pemakai

an dinding dengan sedikit lobang. Permukaannya ha

rus terang dan dapat memantulkan cahaya serta 

mudah untuk dibersihkan. 

b.	 Dlndlng Berongga 

Konstruksi ganda untuk daerah tropika kering memi

liki banyak keuntungan. Efektifitasnya terutama 
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tergantung pada permukaan bahan yang 

ruang udara diantaranya. 

mengelilingi 

c. Di12di12g Ri12gS12 

Situasi di daerah lembab berbeda sarna sekali. 

Dinding disini hanya berfungsi untuk mencegah hu

jan dan angin (terlepas dari funsi-fungai lain di

luar pertimbangan iklim). Jika cukup diberi pene

duhan, temperatur ruangan kira-kira sama dengan 

udara luar. 

5. Jenis Atap 

Di daerah tropika banyak dijumpai beraneka ragarn je

nis atap. Sedangkan untuk daerah tropika basah atau 

pegunungan jenisnya dapat berupa atap pelana, limasan 

atau panggang-pe dari pelat atau lembaran monolitik, 

atau dari sebuah slstem balok, kasau dan pengikat, 

atau dari rangka ruang. 

Pada perancangan atap miring perlu diperhatikan hal

hal berikut : 
I: 

a. Pemakaian hanya di daerah hangat-Iembab dengan cu- II 

~ . 

rah hujan tinggi. 
I: 

b. Coeok 

atap 

untuk 

diatas 

daerah angin topan, jika kemiringan 

30° (kira-kira 1 1,7 atau 58%), 

II 

i: 
I 
I· 

kemiringan yang lebih keeil akan mengakibatkan 

efek hisap, yang sangat kuat pada sudut 10. 

c. Tritisan lebar tidak cocok untuk daerah berangin 
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topan tetapi dapat melindungi dinding dan jendela 

dari eahaya matahari dan hujan. 

d.	 Kemiringan keeil bisa digunakan karena lebih eko

nomis; pemakaian bahan lebih sedikit, bidang atap 

lebih keeil sehingga bahan isolasi juga lebih 

sedikit, perluasan bangunan (misalnya beranda) le

bih mudah dilakukan. 

Seeara umum untuk penampilan arsitektur tropis akan 

didukung oleh bentuk-bentuk bangunan yang sudah ada 

di lokasi obyek wisata PAP Guei. 

RESUME 

Dalam melaksanakan aktivitasnya manusia melakukan 

pergerakan. Pergerakan ini lebih jauh akan berubah menjadi 

sebuah fungsi atau tuntutan. Sehingga fungsi ini harus ada 

yang melingkupinya yaitu Jwadah J . Sehingga fungsi akan 

terbentuk menjadi sebuah bentuk atau wadah yang meling

kupinya. 

Fungsi maupun tuntutan ini selalu berbeda antara satu 

pengunjung dengan pengunjung orang lainnya. Dengan demi

kian tuntutan dari wadah yang menampung tentunya berbeda 

pula. Akan tetapi pengelompokan kegiatan yang berupa skala 

kegiatan misalnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan erat, 

berkaitan, berkaitan tetapi tidak erat maupun kegiatan 

yang tidak berkaitan sama sekali akan memberikan kemudahan 

bagi pelaku (LIsel') dalam melakukan kegiatannya pada sebuah 

wadah (bangunan). 
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Kemudahan bagi pelaku inilah yang akan divisua

lisasikan kedalam sebuah wujud bangunan PAP Guci dengan 

aspek-aspek yang mendukung kemudahan tersebut, misalnya 

terhadap pola penataan ruangnya, terhadap sirkulasi yang 

mengkaitkan masing-masing tuntutan tersebut. 

Dari kedua aspek inilah yang kemudian akan mengarah 

ke terwujudnya sebuah karakter fisik dari wadah yang di

gunakan untuk menampung kegiatan tersebut. Yang dalam hal 

ini adalah pemunculan wujud bangunan arsitektur tropis 

yang banyak dipengaruhi oleh faktor iklim dan cuaca 

Pada bab selanjutnya akan dilakukan proses analisa 

untuk mencari aspek-aspek yang mendukung kemudahan dan 

wujud dari bangunan arsitektur tropis ini. 
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Gambar 4.2 Bentuk Tata Bangunan Mengelompok
 
Sumber Pemikiran
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Gambar 4.3 Bentuk Tata Bangunan Massa Tunggal 
Sumber Pemikiran 
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Gambar 4.4 Ruang Yang Saling Bersebelahan 
Sumber Pemikiran 
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Gambar 4.5 Ruang Yang Saling Berkaitan 
Sumber Pemikiran 
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Gambar 4.6	 Pengaruh Vegetaai Terhadap Gerakan 
Angin 

Sumber	 Bangunan Tropia 
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Gambar 4.7 Pembalikan Arah Angin Oleh Bangunan 
Tinggi.

Sumber Bangunan Tropls 
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Gambar 4.8 Gerakan Udara Antara Bariaan Rumah 

Yang Rapat Dan Sejajar 
Sumber Bangunan Tropia 



BAH V 
ANALISA 

5.1.	 Analisa Terhadap Kawasan Obyek Wisata Pemandian Air 

Panas Guci 

Pada sebuah kawasan obyek wisata permasalahan selalu 

berkembang sesuai dengan perkembangan jumlah pengunjung 

yang mendatangi obyek wisata tersebut. Dalam hal ini obyek 

wisata Pemandian Air Panas Guci kurang dapat memanfaatkan 

potensi alamnya sebagai penarik minat wisatawan bila 

dilihat dari segi kesehatan. Seperti telah dijelaskan pada 

bab sebelumnya bahwa air panas yang terdapat di Pemandian 

Air Panas Guci mengandung mineral yang dapat menyembuhkan 

berbagai macam penyakit dan sudah banyak orang yang 

membuktikan khasiat air panas tersebut. 

Oleh karena belum adanya fasilitas yang menampung 

kegiatan tersebut maka dapat dikatakan bahwa hal ini 

merupakan sebuah kendala bagi wisatawan yang maksud dan 

tujuan kunjungannya untuk usaha penyembuhan. 

Dengan adanya kendala tersebut maka dalam bahasan ini 

akan mengungkap aspek-aspek yang mendukung dan memudahkan 

pengunjung dalam melakukan kegiatannya. 

Fungsi dari pemandian ini adalah untuk menampung 

kegiatan rekreasi dan usaha penyembuhan. 

5.2.	 Analisa Terhadap Bentuk Pemandian Air Panas Guci Yang 

Direncanakan 

5.2. 1. Analisa Bentuk-Bentuk. Bangunan 
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Dalam sebuah obyek wisata bentuk bangunan merupakan 

cerminan dari kegiatan pengunjungnya. Bentuk-bentuk 

ruang sangat tergantung dari tuntutan dan kebutuhan 

penggunanya (use!'). 

Bentuk-bentuk ruang tersebut, antara lain 

1.	 Bentuk Tata Bangunan Menyebar 

Pada penataan bangunan semacam ini pola penataan 

ruang dan sirkulasi yang melingkupi memegang pera

nan penting, sebab pada bentuk bangunan semacam 

ini akan terjadi : 

a.	 Jarak terhadap pencapaian dari masing-masing 

unit bangunan. Dengan demikian aktivitas yang 

dilakukan pengunjung menjadi relatif jauh (mem

punyai jarak). 

b.	 Bagi pengunjung yang tujuannya hanya berekreasi 

jarak yang terjadi karena massa bangunan menye

bar justru menjadi kegiatan sampingan sebelum 

atau sesudah melakukan kegiatan utamanya 

c.	 Sedangkan bagi sementara orang yang akan atau 

sedang melakukan kegiatan penyembuhan jarak ini 

tidak mempengaruhi kegiatannya. Sebab disamping 

dapat digunakan untuk kegiatan sampingan juga 

seperti kita ketahui bahwa motivasi seseorang 

untuk sembuh dari penyakitnya adalah begitu be

sar. 
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2.	 Bentuk Tata Bangunan Mengelompok 

Pengelompokan dapat dilakukan atas beberapa tuntu

tan yaitu kebutuhan, keterkaitan dan hubungan ke

giatan antar ruang. Akan tetapi menurut bentuk 

massa, pengelompokan yang dimaksud adalah : 

a.	 Keselul'u12d11 

Secara keseluruhan bangunan mengelompok pada 

suatu areal dengan jarak yang tidak begitu ja

uh.Sehingga suasana atraktif tidak begitu keli 

hatan. 

b.	 Sebdgldn 

Masing-masing ruang mempunyai karakter kegiatan 

dan fungsi yang berbeda, dalam bentuk bangunan 

ini adalah pengelompokan ruang-ruang dan jenis 

kegiatan yang sama atau saling berhubungan 

untuk dijadikan satu kelompok. 

3.	 Bentuk Tata Bangunan Massa TWlggal 

Bangunan hanya terdiri dari sebuah massa meskipun 

didalamnya terdapat macam-macam fungsi yang dapat 

ditampungnya. Pada bentuk bangunan seperti ini ke

giatan pengunjung adalah : 

a.	 Kegiatan pengunjung menjadi lebih mudah dan 

cepat. 

b	 Jarak tempuh untuk memenuhi sebuah tuntutan 

atau kebutuhan relatif pendek. 

c. Suasana atraktif hanya terlihat ketika pengun
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jung melewati ruang-ruang yang melingkupi ke

giatannya. 

Akan tetapi karena melihat motivasi pengunjung 

yang berlainan tentunya akan terjad pemisahan 

ruang-ruang yang melingkupi masing-masing kegiatan 

ini meskipun masih ditampung dalam satu wadah. 

5.2.2. Analisa Jenis Tata Massa 

1.	 Dsssr Pertimbangan 

a.	 Karakter kegiatan masing-masing pengunjung. 

b.	 Kemudahan bagi pengunjung untuk melakukan kegi

atannya. 

c.	 Tingkat kekomplekan kegiatan yang dilakukan. 

d.	 Kemudahan pengontrolan dan pengendalian jenis

jenis kegiatan
 

2.	 Kriteria Penentuan 

a.	 Tuntutan dari masing-masing kegiatan. 

b.	 Memberikan kemudahan bagi pengunjung. 

c.	 Dengan adanya pengelompokan kegiatan yang jelas 

akan memudahkan dan sangat mendukung pengelola 

dalam mengontrol pelaksanaan kegiatan. 

5.2.3. Analisa Pola Tata Ruang 

1.	 Ruang Yang Saling Bersebelahan 

Pada pola hubungan ruang semacam ini individua

litas dari ruang-ruang hampir tidak terlihat kare
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na disamarkan oleh ruang-ruang yang berada disebe

lahnya. Namun demikian identitas ruang masih dapat 

terlihat karena secara fungsional ruang-ruang 

terpisah tetap menunjukkan identitasnya. Sedangkan 

bila ruang-ruang tersebut terpisah secara visual 

maka identitas suatu ruang hanya dapat dilihat 

dari fungsi kegiatannya saja. Bentuk ruang yang 

saling bersebelahan ini mempunyai kecenderungan 

untuk membentuk sebuah pola l1nier dan grid, 

yaitu pola yang terbentuk oleh sederetan ruang

ruang atau sebuah organisasi yang terbentuk oleh 

hubungan antar ruang yang diatur oleh grid. 

2. Ruang Yang Saling Berkaitan 

Pada ruang-ruang yang saling berkaitan, individua

litas dari masing-masing ruang tidak terlihat. 

Sebab ruang-ruang yang terjadi akibat keterkaitan 

antara dua ruang ini dapat mengikat ruang pemben

tuknya yang sebetulnya merupakan ruang-ruang yang 

berdiri sendiri sehingga identitas dari masing

masing ruang tersebut sudah meleburmenjadi satu 

kegiatan yang dominan. Bentuk ruang yang saling 

berkaitan ini dapat berkembang menjadi pola 

c1 ustel' yaitu ruang-ruang yang yang mempunyai ke

terkaitan dan dapat digunakan bersama-sama oleh 

masing-masing ruang. 
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5 _2 _4. Analisa Bentuk Ruang 

1.	 Dasar Pertimbangan 

a.	 Karakter kegiatan yang akan dilingkupi. 

b.	 Tuntutan aktivitas pengunjung dan pengguna 

(user) . 

c.	 Tuntutan efisiensi penggunaan lahan/site 

2.	 Kriteria Penentuan ' 

a.	 Kegiatan yang akan diwadahi merupakan kegiatan 

majemuk yaitu kegiatan rekreasi dan usaha pe

nyembuhan(terapi). Agar supaya motivasi dari 

masing-masing wisatawan dapat terpenuhi maka 

harus didukung oleh kesan terbuka dan atraktif 

sehingga dapat mengundang pengunjung. 

b.	 Tuntutan dari masing-masing motivasi pengunjung 

maka fasilitas pemandian ini harus dapat mela

yani kegiatan-kegiatan tersebut. 

c.	 Bentuk-bentuk ruang dapat digunakan seefisien 

mungkin untuk pemanfaatan lahan. 

3.	 Alternatif Bentuk 

Alternatif I	 Alternatif II 

segi empat segi banyak beraturan 
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- Kemungkinan dikembangkan - Sulit untuk dikem

lebih mudah bangkan 

- Pemanfaatan ruang opti  - Pemanfaatan ruang 

mal 

- Sederhana 

kurang optimal 

- Kesan atraktif 

4. Penentuan Alternatif 

- Ditinjau dari kesesuaian dengan karakter kegia

tan yang akan diwadahi 

- Pemanfaatan ruang 

- Pengembangan 

Alternatif terpilih : alternatif I, bentuk-bentuk 

segi empat dengan kemungkinan adanya bentuk pe

ngembangan. 

5.2.5. Analisa	 Sirkulasi 

Dalam hidupnya manusia selalu melakukan kegiatan dan 

kegiatan ini selalu berbentuk pergerakan, demikian 

sirkulasi terbentuk dari satu tempat ke tempat lain

nya. 

Adapun unsur-unsur sirkulasi tersebut adalah 

1. Pencapaian ke bangunan (aksesibilitas) 

a.	 Langstmg tujuan jelas, akhiran tegas, dapat 

mempercepat gerak, memperjelas sta

tion point, proses klimaks kurang 

tercapai. 

b. Tersamal'	 mempunyai daya rangsang bagi pe
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17. 

ngunjung untuk mengetahui, dapat 

digunakan untuk memperkecil keje

nuhan, proses klimaks dapat ter

capai 

c.	 Berpl.ltal' mempunyai daya rangsang, membuat 

kejenuhan bagi pengunjung 

a.
 

2. J alan maauk	 ke bangunan 

Pintl.l	 masl.lk mempunyai daya rangsang yang dapat 

menarik keinginan pengunjung untuk 

mendatangi tempat tersebut. 

.. 

3. Konfiguraai alur gerak 

. . 
~'~:'" 
~ 

a. 

b. 

Linear 

Radial 

kesan atraktif cukup jelas, suasana 

lebih terbuka, gerak lebih bebas. 

merangsang gerak lebih cepat, sua

sana kurang terbuka, gerakan kurang 
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bebas 

c.	 Spiral tujuan lebih terarah, memperlambat 

gerak, membuat kejenuhan. 

c. 
.' 

4. Hubungan	 j alan dengan ruang 

a.	 Melewati l'U8.ng-rU8.ng : pergerakan lebih tera

tur, suasana lebih bebas, tujuan seea

ra berurutan dapat terlampaul. 

b.	 Menembus l'uang-ruang : suasana tertekan dapat 

timbul ketika melewati ruang-ruang 

yang dl1alui, kurang bebas, tujuan 

akhlr tldak jelas memperlambat gera

kan. 

e.	 Berakl1ir dalal11 ruan,g tujuan jelas, memperee

pat gerak. 

I1111111111II1I111111 
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5. Bentuk	 ruang sirkulasi 

a. Lorong (tertl1tl1p) kesan tertekan, tidak 

atraktif, pengunjung cepat jenuh, mem

percepat gerak. 

b.	 Koridor (terbl1ka pada satl1 sisi) : 

- suasana lebih terbuka, mengurangi ke

jenuhan, gerakan pengunjung lebih san

tai, kesan atraktif dapat terlihat. 

c. Selasar (terbl1ka pada dl1a sisi) 

-	 kesan terbuka, lebih bebas, gerakan 

pengunjung lebih lambat, kesan atrak

tif. 

4. ~.	 ~. 

6. Variasi bentuk jalur sirkulasi 

a.	 Helebaz'/menyebar : kesan terbuka atau atraktif, 

gerakan menjadi lebih 1am

bat, suasana bebas. 

b.	 Henyempit/menyatl1: tujuan terarah, timbul rang

sangan untuk melakukan gera

kan yang lebih cepat. 

c.	 Henda tal'/te tap gerakan lebih bebas, mudah 

dikontrol, gerakan cenderung 
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menjadi lambat tetapi sta

bil, menimbulkan kejenuhan. 

d. Nalk 

e. TU1'Wl 

kesan atraktif ditonjolkan,
 

terdapat privacy yang cukup,
 

pergerakan di bawahnya dapat
 

dikontrol, dapat memperlam

bat pergerakan.
 

pergerakan terdorong ke ba

wah. orientasi gerak tiggi.
 

pergerakan lebih cepat.
 

. .-. . . .

5.2.6. Anallsa WUJud Araitektur Tropia 

1. Anallaa lklim utama dl daerah tropia 

a. 

b. 

Dael'ah t1'(..,pis L1asa}l 

Terjadi panas yang berlebihan, 

lambat sehingga penguapan kecil, 

hari tinggi, curah hujan relatif 

Dael'ah pegunungan 

Radiasi matahari cukup tingi, 

gerakan 

radiasi 

tinggi. 

sering t

udara 

mata

erjadi 
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embun, penguapan kecil, curah hujan tinggi, 

;'0-: 
. h~'\"- .~-

~ l 

lembab . 

.,-......0-~ .... 

I£~\ 
,,-~~ .......i
 

• 11~ ~ J	 a.·l JB~~ Vl~:~:i .~~;;.~.htK. 

2. Analisafaktor iklim hayati 

a.	 Tempera tur 

Temperatur tertinggi kira-kira 1-2 jam setelah 

posisi matahari tertinggi, temperatur terendah 

sekitar 1-2 jam sebelum matahari terbit. 

b.	 Kelembaban w.jal~a 

Kelembaban udara akan mempengaruhi kualitas ba

ngunan, kurang menguntungkan penghuni bangunan. 

c.	 Gerakan udara 

Pemanfaatan gerakan udara akan sangat mengun

tungkan bangunan maupun penghuninya. 

3. Analisa Pengaruh Iklim Terhadap Bangunan 

a.	 01~ientasi bangtll1an 

-	 Berkenaan dengan orientasi (arah hadap) ba

ngunan pada daerah iklim tropis bentuk-bentuk 

persegi panjang orientasinya terhadap mata

hari lebih menentukan dibandingkan dengan 

bentuk bujur sangkar. Hal ini dikarenakan 
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pada setiap pasangan permukaan bangunan akan 

menerima beban utama radiasi matahari itu 

berarti pemanasan. 

.~ 
LlMj..... ~~I~) 

- Untuk kenyamanan ruang pada khususnya, venti 

lasi silang sangat diperlukan. Posisi bangun

an dengan arah melintangdengan arah mata 

angin untuk kenyamanan ruangan tanpa peralat

an mekanik. 

- Kemiringan tanah atau tanah berkontur dapat 

mendukung radiast matahari jatuh langsung ke 

bangunan, akan memakan biaya besar. 

b.	 Ventilasi Silang 

Udara lembab, memerlukan pengudaraan ruangan 
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yang kontinyu sehingga akan terjadi panguapan. 

c.	 Pel indung ms tal1dl'i 

Radiasi matahari cukup tinggi, dapat merusak 

bangunan. Bangunan memerlukan perlindungan yang 

cukup, bila tidak kurang menguntungkan . 
...J .... 

4.	 Analisa Dinding 

a.	 DindiJlg masif 

Lebih cocok untuk bangunan pantai, estetika ku

rang, kesan angkuh. 

b.	 Dinding berongga 

Estetika cukup terpenuhi, dapat dimanfaatkan 

untuk sirkulasi udara atau penyinaran untuk 

musim dingin, cukup baik sebagai pelindung 

hujan dan panas. 
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C. Dilldillg !'illga12
 

Efektif untuk melindungi hujan dan angin, es


tetika cukup dapat terpenuhi , kesan atrakt1f.
 

Co 

5. Analisa Bentuk Atap 

a. Pelalld 

Mudah dikembangkan, bentuk variat1f, kurang me

nguntungkan untuk menahan angin. 

b. LimdSdll 

Bentuk kurang variatif, baik untuk menahan 

beban ang1n. 

c. Doro gepdk 

Bentuk atap khas Jawa, bentuk variatif, banyak 

d1gunakan untuk bangunan resmi atau pemerin

tahan. 

d. Joglo 

Bentuk atap khas Yogyakarta, banyak d1gunakan 

untuk bangunan pemerintahan bentuk kurang vari 

at1f, semak1n besar bangunan kesan semak1n 

megah dan berw1bawa. 
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5.2.7. Analisa Bentuk Dan Penampilan Fisik Bangunan 

1.	 Dasar Pertimbangan 

a.	 Fungsi bangunan. 

b.	 Karakter lingkungan fisik obyek wisata Pemandi

an Air Panas Guci 

c.	 Kelayakan. 

2.	 Kriteria Penentuan 

a.	 Ungkapan bentuk merupakan perwujudan bentuk ke~ 

giatan rekreasi dan penyembuhan. 

b.	 Selaras dengan kondlsl 11ngkungan sehingga ke

beradaan bangunan dapat berinteraksi dengan 

lingkungannya. 

c.	 Disesuaikan dengan kondisi iklim yaitu iklim 

tropis di pegunungan termasuk penanggulangan 

terhadap pengaruh yang ditimbulkan iklim ter

sebut. 
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d.	 Secara umum bentuk bangunan dapat manarik wisa

tawan untuk berkunjung. 

3.	 Alternatif Bentuk 

' .. 
. . . . 

5.3. Analisa Lokasi Yang Direncanakan 

5.3.1. Kriteria Lokasi 

1.	 Sebagai lokasi wisata/rekreasi dan usaha penyem

buhan diharapkan keberadaannya dekat dengan tempat 

-tempat atraksi wisata lainnya di dalam lingkup 

obyek wisata Guci. 

2.	 Sebagai fasilitas pemandian diharapkan keberadaan

nya dapat dijangkau pengunjung terutama pengunjung 

dengan motivasi kesehatan. 

5.3.2. Keadaan Lokasi Terpilih 

1.	 Lokasi yang dimaksud dilalui oleh sumber air panas 

yang dalam hal ini dijadikan obyek bagi kegiatan 

pengunjung. 

2.	 Mempunyai pencapaian ( aksesibilitas ) yang cukup 

tinggi. 

3.	 Lokasi terletak pada proyek perencanaan pengem
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bangan obyek wisata Pemandian Air Panas Guci. 

4.	 Di sekitar lokasi direncanakan dibangun villa dan 

hotel, hal ini akan mendukung keberadaan Pemandian 

Air Panas Guci. 

5.	 Lokasi terletak di sekitar atraksi wisata lainnya. 

6.	 Ditinjau dari segi kelayakan : 

- Kondisi fisik, topografi dengan kemiringan tanah 

10°, merupakan tanah berkontur yang sangat mena

rik untuk sebuah obyek wisata. 

-	 Kondisi alam dan pemandangan sangat menarik un

tuk ditawarkan pada pengunjung 

5.4. Analisa Pemilihan Site/Lokasi 

5.4.1. Dasar Pertimbangan 

1.	 Luas lahan diperkirakan dapat melingkupi kegiatan 

yang akan diwadahi termasuk pengembangannya. 

2.	 Jalur pencapaian (aksesibilitas) mudah dicapai. 

3.	 Dari potensi .alam dapat digunakan untuk menarik 

pengunjung. 

4.	 Kepadatan bangunan relatif rendah. 

5.	 Berdekatan dengan atraksl wisata lainnya yang da

pat mendukung keberadaan Pemandian Air Panas Guci. 

5.4.2. Alternatif Site/Lokasi 

1.	 Alternatif I (lihat gambar 5.1) 

2.	 Alternatif II (lihat gambar 5.2) 

3.	 Posisi alternatif (lihat gambar 5.3) 
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Gambar 5.1 Alternatif I 
Sumber Pemikiran 

~~ 

Gambar 5.2 Alternatif II 
Sumber Pemikiran 
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Gambar 5.3 : Letak Posisi Alternatif 
Sumber : Review Mater Plan Obyek Wisata PAP Guci 

tj
~ 

" 
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