
KESIMPULAN 

Dari proses analisa diatas maka dapat diambil 

kesimpulan kriteria PAP Guoi, sebagai berikut : 

Pemanfaatan Patensi Laban 

Direnoanakan sebagai fasilitas pemandian dengan fung

si	 sebagai berikut : 

Fasilitas rekreasi bagi pengunjung wisata alamo 

- Fasilitas kesehatan. yang dalam hal ini adalah usa

ha	 penyembuhan. 

Dengan kapasitas yang sesuai dengan prediksi waktu 

duapuluh tahun mendatang, yang mempunyai daya tampung 

rata-rata 46 orang/jam. 

Bentuk Bangunan 

a.	 Pada awalnya bahwa kegiatan ini berangkat dari mo

tivasi wisata, meskipun kemudian ada sementara 

orang yang memanfaatkan potensi alam air panas 

yang terdapat di PAP Guoi sebagai suatu usaha pe

nyembuhan. Maka dari itu usaha penyembuhan ini ti 

dak dapat dipisahkan begitu saja dari kegiatan re

kreasi dalam arti bahwa kegiatan usaha penyembuhan 

inipun dilakukan seperti layaknya orang-orang yang 

sedang berekreasi sehingga hanya fungsi kegiatan 

yang membedakan aktivitas mereka. Dengan demikian 
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kegiatan mereka akan ditampung dalam satu wadah 

dengan pemisahan karakter kegiatan. 

b.	 Bentuk bangunan utama menyatu tetapi terpisah da

lam satu massa yang masih dapat menampilkan kesan 

rekreatif pemakainya sedangkan massa pendukung 

berada di sekitar massa utama sesuai kebutuhannya 

dengan pertimbangan memperjelas suasana rekreatif. 

Massa utama digunakan sebagai kegiatan utama dan 

massa yang lain digunakan sebagai penunjang ke

giatan utama. 

Pola Dan Bentuk Ruang 

a.	 Pola tata ruang, bentuk ruang yang saling bersebe

lahan dengan pola lil1ier~ gl~id~ clustel~ dapat mem

bentuk kesesuaian dengan karakter kegiatan, kelu

wesan hubungan ruang. masing-masing ruang dapat 

mempertahankan identitasnya untuk memenuhi tuntut

annya. 

b.	 Bentuk ruang, antara bentuk segi empat dan segi 

banyak beraturan mempunyai keuntungan sebagai 

berikut 

Segi empat : ruang-ruang dapat digunakan seoptimal 

mungkin, hubungan ruang menjadi lebih luwes, mudah 

dalam pelaksanaan. 

Segi banyak beraturan : dapat menimbulkan kesan 

rekreatif, efisiensi penggunaan lahan/site. 
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Sirkulasi 

Untuk memberikan kemudahan bagi pengunjung pada PAP 

Guci: 

a.	 Adanya pemisahan pada jalur pencapaian ke bangunan 

sehingga pengelompokan kegiatan jelas. Bagi pe

ngunjung rekreasi akses ditempuh dengan jalur ter

samar hal ini menimbulkan kesan ingin tahu dan 

suasana rekreatif dari pergerakan tersebut dan ba

gi pengunjung kesehatan ditempuh dengan jalur 

langsung/lurus sesuai dengan tuntutan kebutuhan 

(relatif cepat dan mudah dicapai). 

b.	 Pintu masuk mempunyai peran yang menentukan pada 

obyek wisata untuk menarik minat pengunjung. Ada

pun alur gerak dapat mencerminkan karakter dan 

fungsi bangunan. 

c.	 Ruang-ruang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan 

pengunjung akan dilewati oleh jalur sirkulasi. Se

dangkan bentuk dari ruang sirkulasi itu sendiri 

disesuaikan dengan karakter kegiatannya dan ben

tuknya dipertimbangkan pada kegiatan yang atraktif 

dan rekreatif. 

Wujud Arsitektur Tropis 

a. 

b. 

Pemanfaatan gerakan udara 

Gerakan udara pada daerah tropis sangat 

ruhi bangunan dan penghuninya. 

Menggunakan arah sumbu panjang timur bar

me

at 

mpenga

dengan 
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pertimbangan arah lintasan matahari akan sangat 

menguntungkan bagi bangunan maupun penghuninya se

bab fasade bagian barat dan timur bangunan akan 

terkena radiasi matahari tertinggi pada temperatur 

udara tertinggi. 

c.	 Memberikan perlindungan terhadap ruang-ruang seki

tar bangunan dengan peneduh akan mengurangi radi

asi matahari pada bangunan. 

d.	 Menggunakan dinding berongga/berlubang akan sangat 

menguntungkan bagi khususnya penghuni untuk pengu

apan dan penyegaran. 

e.	 Bentuk atap cukup bervariasi tergantung dari tun

tutan dan kebutuhan di daerah tropis pegunungan 

(basah). 

Penentuan lokasi/site 

Penentuan lokasi akan dipertimbangkan pada faktor

faktor : 

a.	 Pencapaian (aksesibilitas) cukup tinggi 

b.	 Tanah cukup berkontur 

c.	 Kondisi alam dan pemandangan sangat menarik 

d.	 Dilalui sumber air panas 

e.	 Berada di dekat fasilitas-fasilitas lainnya 

f.	 Lokasi terpilih belum direncanakan pengembangannya 
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BAB VI 
KONSEP DASAR
 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN
 

6. 1. Konsep Dasar Perencanaan Dan Perancangan Site 

6.1.1. Lokasi Dan Kondisi Site 

1.	 Lokasi site 
I ,,~ 

(\ KeTl,fwe1
1<. c;,..~ \ 

i<.AWH 

Gambar 6.1 : Lokasi site terpilih 
Sumber : Pemikiran 

2.	 Luas site : ± 12500 m2 

3.	 Batas site : 

- Sebelah utara perencanaan villa dan hotel 

- Sebelah selatan bumi perkemahan 

- Sebelah timur penjualan cinderamata, puekee

mas, Kali Awu 

- Sebelah barat Kali Gung 

4.	 Topografi kondisi tanah relatif rata, pada bagi

an tertentu berkontur, mempunyai kemiringan ± 100, 

dengan ketinggian 1250 m diatas permukaan laut. 

Dengan demikian dalam penentuan lokasi terpilih 

tidak terj adi l'ezolling seperti yang telah diulas da
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lam Bab I, disebabkan karena keberadaan perencanaan 

villa dan hotel yang berada di sekitar wilayah PAP 

Guci yang direncanakan justru akan mendukung kebera

daan PAP Guci. 

6.1.2. Zoning Dan Bentuk Massa 

1.	 Zoning pada site yang direncanakan ditentukan de

ngan dasar pertimbangan : 

a.	 Volume pengunjung dan intensitasnya 

b.	 Area terbuka sebagai space penel'ima 

c.	 Tuntutan karakter kegiatan (rekreatif, kesega-

Sehingga perletakan zone-zone tersebut ditentukan 

sebagai berikut : 

Zone publik/penerima diletakkan dimuka jalan 

untuk mempermudah pencapaian bagi pengunjung 

Zone semi publik diletakkan lebih menjorok ke 

dalam, dimaksudkan bahwa pada zone ini pengun
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jung mulai akan diarahkan kegiatannya 

Zone semi privat berbatasan dengan zone semi 

publik 

Zone privat diletakkan pada sisi-sisi yang ber

hadapan langsung dengan sumber air panas (Kali 

Gung dan Kali Awu), hal ini dimaksudkan agar 

pelaksanaan kegiatan rekreasi dan penyembuhan 

dapat dilakukan dengan baik 

Zone service/pelayanan diletakkan pada bagian 

paling akhir dari kegiatan pengunjung disesuai

kan dengan karakter kegiatannya yaitu penyega

ran 

2.	 Bentuk Tata Massa Bangunan, dengan dasar pertimba

ngan : 

a.	 Tuntutan dari masing-masing kegiatan pengunjung 

b.	 Mendukung pola kegiatan rekreasi dan kesehatan 

c.	 Mendukung zoning pada site yang direncanakan 

d. Kesesuaian pola kegiatan dengan bentuk bangunan 

Dengan pertimbangan tersebut maka dipilih bentuk 

tata massa bangunan : massa majemuk (mengelompok), 

diungkapkan melalui pengelompokan karakter kegiat

an. 

3.	 Jenis Tata Massa, dengan dasar pertimbangan 

a.	 Kesesuaian dengan karakter pengunjung 

b.	 Memperjelas perbedaan tiap kelompok kegiatan 

c.	 Kemudahan pelaksanan kegiatan 

d.	 Memberikan kemudahan bagi pengunjung 
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e.	 Kemudahan dalam pengawasan dan pengelolaan se

mua operasional kegiatan 

Maka dipilih jenis tata massa bangunan 

Massa utama merupakan jenis tata massa mengelompok 

(majemuk) dengan pemisahan karakter kegiatan an

tara pengunjung rekreasi dan pengunjung yang mela

kukan terapi kesehatan dan massa penunjang berada 

disekitar massa utama yang berfungsi mendukung ke

giatan massa utama 
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Gambar 6.3 Jenis Tata Massa 'I 

Sumber Pemikiran ! 
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6.1.3. Pola Penataan Ruang 

1.	 Bentuk Dasar Ruang, ditentukan dengan dasar per

timbangan : 

a.	 Kesesuaian dengan karakter kegiatan pengunjung
 

yang diwadahi
 

b.	 Tuntutan dari bentuk wadah yang melingkupi 
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c.	 Efisiensi bentuk lahan 

d.	 Dapat mengaktualisasikan kegiatan rekreatif ke 

bangunan yang mewadahi kegiatan tersebut 

Dengan pertimbangan tersebut maka dipilih bentuk

bentuk dasar ruang-ruang segi empat dengan pengem

bangan 

2.	 Pola Penataan Ruang. ditentukan dengan dasar per

timbangan : 

a.	 Kesesuaiaan dengan karakter kegiatan 

b.	 Memberikan kemudahan bagi masing-masing karak

ter pengunjung 

c.	 Keluwesan hubungan ruang 

d.	 Efisiensi penggunaan lahan 

e.	 Menampakkan pergerakan yang dinamis yang dila

kukan pengunjung 

3. 

Dengan pertimbangan tersebut maka pola penataan 

digunakan bentuk cluster 

beraturan) 

Besaran Ruang 

(bentuk-bentuk tidak 

Konsep besaran ruang ini dipertimbangkan pada : 

a. Koordinasi kelompok ruang bagi masing-masing 

karakter kegiatan dalam kaitannya dengan penga

turan tata letak bangunan dan sirkulasinya 

b. Pengelompokan karakter kegiatan. sehingga da

pat dicapai hubungan yang sesuai dengan fungsi 

dan tuntutan ruangnya. 

Maka pengelompokan dan besaran ruang dapat diurai
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kan sebagai berikut : 

• KelompokRuang Umum 

- Area parkir 525 mZ 

- Plaza 500 mZ 

Total luas 1025 mZ 

•	 Kelompok Ruang Pengelola 

- Hall dan informasi 34 mZ 

- Ruang pimpinan 12 mZ 

- Sekretaris 7,5 mZ 

- Staf 16 mZ 

- Perpustakaan/rapat 17,5 mZ 

- Km/we 23 mZ 

- Gudang 9 mZ 

Total luas 119 mZ 

•	 Kelompok Ruang Praktek Terapi 

- Ruang tunggu 13,5 mZ 

- Ruang dokter 18 mZ 

Cspesialis tulang 

dan kulit) 

- Ruang perawat 9 mZ 

- Ruang latihan 22,5 mZ 

Total luas 62,5 mZ 

•	 Kelompok Ruang Perawatan dan Rekreasi 

- Sauna 84 mZ 

- Pemandian tertutup 143,75mz 

- Pemandian terbuka 143,75mz 

- Tempat berjemur 28 mZ 
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- Massage 86,25 m2
 

- Ruang pengawas 7,5 m2
 

- Ruang ganti pakaian 43 m2
 

Total luas 536,75 m2 

(prediksi dua karakter pengunjung 1072,75 m2 
) 

•	 Kelompok Ruang Service 

- Musholla 27,6 m2 

- Cafetaria 103,5 m2 

- Dapur 30 m2 

- Gazebo 138 m2 

- Km/wc 103,5 m2 

Total luas 402,6 m2
 

(prediksi dua karakter pengunjung 805,2 m2 
)
 

- Retribusi bagi pengunjung rekreasi 7,5 m2
 

•	 Jumlah Kelompok Ruang Umum 1025 m2 

•	 Jumlah Kelompok Ruang Pengelola 119 m~ 

•	 Jumlah Kelompok Ruang Praktek Terapi 62,5 m2 

•	 Jumlah Kelompok Ruang Perawatan 

dan Rekreasi 1072,75m2 

•	 Jumlah Ruang Service 805 m2 

Total luas kebutuhan lahan untuk PAP Guci adalah 

5000 m2 

Be PAP Guci diperkirakan 40% dari luas lahan ke

seluruhan, jadi luas lahan keseluruhan adalah 

12500 m2 
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6.1.4. Sirkulasi 

1. Pola Sirkulasi Dan Hubungan Ruang 

3, i 4 5 6 
Ruan~ - -1 Rekreasi ~ - -1 Service t-r -
Sanh I' , 

I . 
I r;;::;:I I 

I
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Parkir
Penge-
lola

Datang t- Parkir 
Pengunjung HPerpustakaan : 

6 /
I 4 I. Ruang 9 

Inforlasi ~ 
Ruang 
Praktek Perallatf--L-1 Pendaftaran : y Service I 
Terapi an 

3 5 
~ Ruang Tunggu I 8 

-
Ruang 
6anti 

y 6udang 

---------- Sirkulasi penouniuno kesehatan 

- - - - - Sirkulasi penguniung rekreasi 

-,-.-,-.- Sirkulasi pengelola terhadap lasing-lasing karakter kegiatan 

Gambar 6.4 Pola Sirkulasi Dan Hubungan Ruang 
Sumber Pemikiran 

2. Kegiatan Dan Perilaku Pengunjung 

• Pengunjung Rekreaai 

Bagi pengunjung rekreasi kegiatan berkunjung di

pertimbangkan pada faktor 
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a. Kebebasan 

b. Pergerakan yang dinamis 

c. Suasana rekreatif 

Sehingga kegiatannya adalah bersifat bebas, santai 

dan tidak terikat, karena motivasi mereka adalah 

mencari kesegaran dan kebebasan. Adapun rangkaian 

kegiatan pengunjung rekreasi tersebut adalah seba

gai berikut : 

a. Pengunjung datang, baik perorangan maupun rom

bongan 

b. Memarkir kendaraannya pada tempat, yang sudah 

disediakan dan apabila pengunjung hanya memakai 

kendaraan umum berarti mereka hanya melewati 

zone publik yang terdiri dari ruang-ruang umum 

berupa area parkir dan plaza (2) 

c. Sebelum mereka memasuki obyek tujuan maka dike

nakan pajak retribusi atau tanda masuk zone se

mi publik(3) 

d. Bagi mereka yang akan melakukan kegiatan 'man

di' disediakan tempat untuk berganti pakaian(4) 

e. Setelah ganti pakaian mereka dapat langsung me

lakukan kegiatannya (bagi yang akan mandi-5) 

dan dapat juga mereka langsung menuju ruangan 

service (bagi yang hanya sekedar menikmati wi

satanya-6) 

f. Bagi pengunjung yang mandi, setelah mereka me

lakukan kegiatannya dan memerlukan pelayanan 
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kesegaran dapat memenuhi kebutuhannya pada 

ruang service (6) atau bagi muslimah yang akan 

menunaikan abadah sholat dapat melakukannya di 

musholla 

• Pengunjung Yang Helakukan Terapi Kesehatan 

Sedangkan perilaku pengunjung kesehatan ini di

arahkan pada akses penyembuhan, dalam arti bahwa 

kegiatannya adalah untuk penyembuhan maka untuk 

mencapai tujuan tersebut terdapat beberapa tahapan 

yang harus dilalui oleh pengunjung kesehatan ini. 

Adapun rangkaian kegiatan dari pengunjung keseha

tan tersebut adalah sebagai berikut : 

a.	 Pengunjung datang, baik dengan diantar maupun 

datang sendiri (1) 

b.	 Memarkir kendaraannya pada tempat yang sudah 

disediakan dan apabila pengunjung hanya memakai 

kendaraan umum berarti mereka hanya melewati 

ZOJle publ1k yang terdiri dari ruang-ruang umunl 

yang terdiri dari area parkir dan plaza (2) 

c.	 Memasuki zone semi publ1k yaitu pada bagian 

informasi. Pada tahap ini pengunjung diberikan 

informasi terhadap sistem dan macam pelayanan 

yang tersedia di PAP Guci (3) 

d.	 Dilanjutkan pada tahap pendaftaran, pada tahap 

ini pengunjung yang dalam hal ini adalah pasien 

didaftar menjadi pasien terapi PAP Guci, pada 

tahap ini pengunjung mulai memasuki zone semi 
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privat (4) 

e.	 Untuk menunggu proses pendaftaran maka pasien 

dipersilakan menunggu pada ruang tunggu (5) 

f.	 Setelah mendapat panggilan/giliran. pasien me

neruskan kegiatannya yaitu diperiksa oleh 

dokter yang akan menangani penyakitnya (6) 

g.	 Kemudian dari analisis dokter pasiean dianjur

kan untuk melakukan terapi (baik terapi air, 

terapi sinar, terapi uap ataupun pemijatan/ 

massage) untuk penyembuhan penyakitnya. Kegiat

an ini akan diawasi oleh perawat dan dipantau 

oleh dokter-dokter yang menangani pasien 

tersebut pada zone privat (7) 

h.	 Sebelum kegiatan ini dilakukan pasien diharus

kan untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian 

yang digunakan untuk terapi, kegiatan ini dila

kukan pada ruang ganti pakaian/locker (8) 

i.	 Pelaksanaan kegiatan terapi, kegiatan in1 d11a

kukan sesuai anjuran dokter yang menangani pe

nyakit sipenderita penyakit tersebut. Oleh 

karena itu dalam hal ini peranan dokter atau 

perawat akan sangat membantu pelaksanaan kegi

atan terapi ini guna kesembuhan penyakit para 

pasien 

j.	 Pada selang waktu tertentu/istirahat atau sete

lah selesai melakukan kegiatan utama pasien 

memerlukan penyegaran untuk dirinya setelah 
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melakukan kegiatan terapi, kegiatan ini akan 

dilayani pada zone service/pelayanan (9) 

k.	 Setelah kegiatan terapi ini selesai kemudian 

dilanjutkan pada tahap latihan, tahap untuk di

gunakan untuk mengetahui sejauh mana perkemba

ngan kesehatan pasien. Kegiatan ini dilakukan 

pada ruang latihan (6) 

1.	 Bila kegiatan terapi ini harus dilakukan secara 

bertahap, maka kegiatan seperti tersebut di 

atas akan dilakukan berulang-ulang secara rutin 

sampai pasien merasakan kesembuhan atas penya

kit yang dideritanya 

3.	 Pencapaian Ke Bangunan, dipertimbangkan pacta fak

tor-faktor 

a.	 Kemudahan dalam pencapaian 

b.	 Kesesuaian dengan karakter kegiatan
 

c.	 Menampilkan bentuk-bentuk rekreatif
 

d.	 Proses klimaks tercapai
 

e. Tidak menimbulkan kejenuhan bagi pengunjung
 

Dari pertimbangan tersebut maka dipilih :
 

Bentuk jalur tersamar untuk pengunjung rekreasi
 

dan jalur langsung untuk pengunjung kesehatan.
 

4.	 Konfigurasi Alur Gerak, dipertimbangkan pada fak

tor-faktor : 

a.	 Kesan yang rekreatif 

b.	 Kebebasan 

c.	 Pergerakan yang dinamis 
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d. Terbuka
 

Dipilih bentuk penggabungan antara bentuk linier
 

5.	 Hubungan Jalan Dengan Ruang, dipertimbangkan pada 

faktor : 

a.	 Kemudahan dalam memenuhi tuntutan kebutuhan 

b.	 Suasana yang bebas 

c.	 Mempertahankan integritas suatu ruang 

d. Pergerakan dinamis yang teratur
 

Dipilih bentuk jalan melewati ruang-ruang.
 

6.	 Bentuk Ruang Sirkulasi, dipertimbangkan pada 

a.	 Kebebasan 

b.	 Kedinamisan 

c.	 Suasana terbuka 

d.	 Mengurangi kejenuhan pengunjung 

e.	 Santai dan tidak tertekan 

f.	 Kesan rekreatif 

Dipilih	 bentuk : koridor (terbuka pada satu sisi)
 

untuk ruang sir-kula-st dalam
 

bangunan
 

selasar (terbuka pada kedua sisi)
 

digunakan pada ruang-ruang luar
 

7.	 Variasi Bentuk Jalur Sirkulasi, dipertimbangkan 

pacta faktor : 

a.	 Keterbukaan 

b.	 Kebebasan dan rekreatif 

c. Kesesuaian karakter kegiatan
 

.d. Kemudahan dalam pengontrolan
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e.	 Tidak menimbulkan kejenuhan 

f. Irama pergerakan yang dinamis 

Dipilih bentuk-bentuk yang variatif disesuaikan 

dengan kondisi lahan dan tuntutan kegiatan. 

6. 1.5. Konaep Wujud Araitektur Tropia di Pegunungan 

Bentuk arsitektur tropis di pegunungan yang berada 

pada ketinggian 1250 m diatas permukaan laut banyak 

dipengaruhi oleh faktor-faktor alamo diantaranya ada

lah iklim dan cuaca. Sehingga perencanaan PAP Guci 

diharapkan dapat mengantisipasi faktor-faktor terse

but. Adapun perencanaan PAP Guci yang berkaitan 

dengan alam pegunungan adalah sebagai berikut : 

1.	 Menggunakan orientasi sumbu panjang timur barat. 

dikarenakan dengan menggunakan sumbu ini bangunan 

akan memperoleh penyinaran (matahari) yang cukup 

banyak sehingga pemanasan terhadap bangunan dan 

penghuni khususnya cukup terpenuhi 

2.	 Ventilasi silang sangat diperlukan untuk kenyaman 

ruang. Bangunan menggunakan arah melintang dengan 

arah angin akan memperoleh kenyamanan ruang yang 

cukup juga dapat digunakan sebagai penguapan 

3.	 Bukaan-bukaan dinding diperlukan sebagai celah un

tuk pemanasan/penyinaran matahari. Digunakan buka
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an-bukaan lebar dengan menggunakan kaca yang di

fungsikan untuk meneruskan sinar matahari ke dalam 

bangunan sebagai pemanasan dan envirOI~ent ruang 

4.	 Mengurangi lubang - lubang bukaan pada permukaan 

dinding (jendela) karena pada musim dingin akan 

mengganggu penghuni bangunan. Untuk menanggulangi 

hawa dingin dibuat sudut perapian pada bagian ba

ngunan sebagai pemanasan dan penguapan 

5.	 Memberikan perlindungan terhadap radiasi sinar ma

tahari dan curah hujan yang cukup tinggi agar 

t1dak langsung mengenai permukaan bangunan, digu

nakan tritisan-tritisan lebar 

6.	 Digunakan bentuk atap yang dapat melindungi bangu

nan terhadap pengaruh iklim dan cuaca yang dise

suaikan dengan kond1s1 daerah setempat 

6.1.6.	 Dasar Penentuan Konsep 

Wujud Arsitektur Pegunungan 

1.	 Orientasi Bangunan, dipertimbangkan pada faktor 

a.	 Orientasi lintasan matahari
 

b.	 Radiasi sinar matahari
 

c.	 Arah angin
 

d. Kontur tanah
 

Maka dipilih orientasi sumbu panjang timur barat.
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Gambar 6.5 Orientasi Bangunan
 
Sumber Pemikiran
 

2. Ventilasi Silang, dipertimbangkan pada faktor 

a. Arah angin 

b. Kesegaran ruang 

Dipilih bentuk bukaan-bukaan yang disesuaikan de

ngan tuntutan ruang. 

.~ 
~ 

.~~
 
~
 

Gambar 6.6 Ventilasi Silang 
Sumber Pemikiran 
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3. Pelindung Matahari, dipertimbangkan pada faktor 

a. Radiasi sinar matahari 

b. Curah hujan 

c. Estetika
 

Dipilih bentuk-bentuk pelindung yang tidak meng

ganggu sirkulasi udara berupa tritisan-tritisan .
 

.~..., 

~ 

,
.; 

Gambar 6.7 : Pelindung Matahari 
Sumber : Pemikiran 

4. Dinding, dipertimbangkan pada faktor 

a. Estetika bangunan 

b. Ventilasi 

c. El1Vil'0l1DJ8J1t rUd12g 

d. Curah hujan 

e. Panas 

Dipilih bentuk dinding berlubang dengan bukaan

bukaan lebar, rooster. Dinding ini digunakan pada 

bangunan selain bangunan pemandian, sedangkan pada 

bangunan pemandian digunakan dinding-dinding ma
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sifl tertutup dengan pertimbangan privacy pengun

jung. 

.~ 

-"" 
.VHIirN' 

....... 
...... ..... 

"'"'
.~"'tM8Mt 

r'"H~'" 

Gambar 6.8 Dinding
Sumber Pemikiran 

5. Bentuk Atap, dipertimbangkan pada faktor 

a. Angin 

·b. Curah hujan 

c. Estetika bangunan 

Dipilih bentuk-bentuk pelana dan pengembangannya 

Gambar 6.9 
Sumber 

Bentuk Atap 
Pemikiran 
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6.1.7. Konsep Dasar Perencanaan Dan Perancangan 

Struktur Bangunan 

1.	 Sistem Struktur, dipertimbangkan terhadap : 

a.	 Tuntutan dari segi konstruksi dalam arti keku

atan mendukung beban 

b.	 Kondisi lingkungan 

c.	 Jenis dan fungsi bangunan 

d. Penampllan bangunan
 

Maka dipilih sistem struktur rangka
 

2.	 Bahan Struktur, dipertimbangkan terhadap 

a.	 Kemampuan menahan beban 

b.	 Ketahanan terhadap pengaruh alam yang merusak, 

mlsalnya : curah hujan, radiasi matahari, uap 

alr/embun dan perubahan cuaca 

Maka dipilih bahan struktur :
 

Bahan kayu untuk bentang yang relatif kecil.
 

Bahan beton untuk bentang lebar
 

3.	 Bahan Bangunan, dipertlmbangkan pada : 

a. Faktor alam pegunungan: kelembaban, radiasi 
I
I,mataharl, curah hujan yang ,cukup tlnggi 

b. Kesesuaian dengan lingkungan sekitar 

c. Disesuaikan dengan karakter kegiatan 

d. Disesuaikan dengan kondisi alam PAP Guci 

Maka untuk bahan struktur yang akan dipakai 
Ii 

Untuk bangunan-bangunan yang tidak berhubungan 

dengan pemandian, menggunakan 

Pondasi : batu kali 
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Dinding batu bata setengah batu 

Lantai ubin 

Atap Rangka kayu untuk bentang pendek 

beton bertulang untuk bentang lebar 

- Untuk bangunan yang berhubungan dengan peman

dian, menggunakan : 

Pondasi : batu kali dengan spesi beton (tras

ram) untuk menahan rembesan air dari 

pemandian 

Dinding batu bata setengah batu 

Lantai turab beton 

Atap rangka kayu untuk bentang pendek 

beton bertulang untuk bentang lebar 

-Untuk bangunan pemandian 

Pondasi : secara keseluruhan digunakan bahan 

turab beton 

Dinding Menggunakan batu bata satu batu 

Lantai turab beton 

Atap untuk pemandian terbuka tidak menggu

nakan atap, untuk pemandian tertutup 

rangka kayu 

4.	 Konsep Dasar Environment Ruang 

a.	 Pencahayaan 

Secara keseluruhan pencahayaan ruang dipergu

nakan dua sumber cahaya disesuaikan dengan wak

tu kegiatan, yaitu : 

Pencahayaan alami dan buatan 
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•	 Pencahayaan alami 

Waktu penyinaran terbatas pada siang hari 

(antara jam 06.00 - 18.00) 

- Pengaruh cuaca 

Sistem arah dan jatuhnya sinar
 

Sistem pengendalian
 

- Orientasi arah hadap bangunan
 

- Penggunaan peneduh (tritisan)
 

- Jarak bangunan
 

~-l 

/ 
/ ' 

/ ~~V' • 
/ '»l ,.f~~I 

// (~/~) 
/ 

/ 

~t'.'~ 
._e;~~ _ 

Gambar 
Sumber 

6.10 : 
: 

Pencahayaan Alami 
Pemikiran 

• Pencahayaan Buatan 

Sistem ini dipergunakan pada malam hari atau 

sewaktu pencahayaan alami tidak dapat ber

fungsi karena pengaruh cuaca. 
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Gambar 6.11 Pencahayaan Buatan 
Sumber Pemikiran 

b.	 Penghawaan 

Dalam hal ini dipakai penghawaan alami yang 

dapat memberikan kesegaran bagi penghuni 

bangunan. 

-1= ~-+--
~-.~~ 
~ 

Gambar 6.12 Penghawaan 
Sumber Pemikiran 
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5.	 Utilitas 

a.	 Air 

Kebutuhan air bersih dilayani dari sumber air 

tanah (ground watel'). 

- Kebutuhan air untuk sarana pemandian dilayani 

langsung dari sumber air panas Kali Gung dan 

Kali Awu. 

Sistem buangan kotoran cair dan padat dengan 

sistem septicktank dan peresapan 

-	 Sistem pengaliran air hujan dengan memanfaat

kan kontur tanah yaitu langsung dibuang ke 

Kali Gung, dengan pertimbangan pada faktor 

kecepatan pencapaian pada saluran pembuangan, 

saluran pembuangan sependek mungkin dan kapa

sitas saluran pembuangan. 

b.	 Listrik 

Untuk memenuhi kebutuhan listrik digunakan sum

ber dari PLN dan generator sebagai cadangan 

apabila saluran listrik dari PLN mengalami 

gangguan. 

c.	 Sampah 

Untuk menjaga kebersihan dan keseimbangan ling

kungan yang alami terhadap sampah, disediakan 

tempat-tempat sampah pada daerah yang strate

gis, untuk kemudian diangkut oleh petugas peme

liharaan kebersihan. 
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LAMPIRAN
 

Perhitungan Besaran Ruang Bagi Perencanaan PAP Guci 

•	 Kelompok Ruang Umum 
-	 Area parkir
 

Dengan perbandingan 80% : 15% : 5%
 
( pengunjung yang menggunakan mobil, sepeda motor
 
dan bis)
 

Perhitungan :
 
Z	 280%	 x 46/2 =18,4 x 15 m =276 m
Z	 Z15%	 x 46/2 =3,45 x 1 m = 3,45 m
Z	 Z5% x 46/2 = 1,15 x 42 m = 48,3 m

i 
+	 I~ 

IJumlah = 327,75 mO!
 

Trafie 60% x 327,75 196,65 mZ
 

+ 
2Jumlah = 524,4 m


Jumlah area parkir 525 m2
 

- Boulevard 500 mO!
 

- Jumlah area kelompok ruang umum 1025 m2
 

•	 Kelompok Ruang Pengelola 

Hall = 7,5 x 4,5 = 34 mZ 

Ruang pimpinan = 2,5 x 4,8 = 12 mO! 

Sekretaris = 1,8 x 4,2 = 7,5 m2 

Staf = 3,8 x 4,2 = 16 m2 

-	 Ruang rapat dan 

perpustakaan = 4,2 x 4,2 = 17,5 mZ 

km/we = 4,2 x 4,8 = 23 mZ 

Gudang = 3 x 3 = 9 m2 

+ 

Jumlah = 119 m2 



• Kelompok Ruang Praktek Terapi l 

Ruang tunggu = 3 x 4,5 = 13,5 012 

Ruang dokter = 3 x 3 x 2 = 18 O1Z 

(dokter tulang 

dan kulit) 
- Ruang perawat = 3 x 3 = 9 012 

- Ruang latihan = 5 x 4,5 = 22,5 mZ 

+ 

Jumlah = 62,5 mZ 

• Kelompok Ruang Perawatan dan Rekreasi 

Sauna =7,25 x 11,5 = 84 012 

Pemandlan tertutup = 2,5x2,5x23 = 143,75 012 

Pemandlan terbuka = 143,75 mZ 

Tempat berjemur = 28 012 

Massage = 1,5x2,5x23 = 86,25 mZ 

Ruang pengawas =3 x 2,5 = 7,5 012 

Ruang ganti pakaian =1,25xl,5x23 = 43,125012 

+ 
536,375 012 

Untuk prediksi dua karakter pengunjung 

536,375 x 2 = 1072,75 012 

1 Oepartemen Kesehatan RI Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan, 
Pokok-Pokok Pe4o!an RUlah Sakit UIUI Kelas ABC D 



402,6 x 2 = 805,2 mZ 

- Retribusi bagi pengunjung rekreasi
 

=3 x 2,5 =7,5 mZ
 

•	 Jumlah Kelompok Ruang Umum 1025 mZ 

Z•	 Jumlah Kelompok Ruang Pengelola 119 m
2•	 Jumlah Kelompok Ruang Praktek Terapi 62,5 m

•	 Jumlah Kelompok Ruang Perawatan Dan 
Rekreasi 1072,75m2 

•	 Jumlah Kelompok Ruang Service 805 mZ 

2•	 Retribusi 7,5 m

+ 
3091,75mz 

•	 Total luas kebutuhan lahan untuk PAP Guci adalah = 
3091,75 + 3091,75 x (60%) = 5000 mZ 

•	 Be PAP Guci diperkirakan 40% dari luas lahan kese
luruhan, jadi luas lahan keseluruhan adalah 12500m2 


