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ABSTRAK 

 
Jhony Ichwan Satyadi 

2015 

“Perencanaan Rest and Recreation Area di Jalur Lingkar Nagreg” 

Dosen Pembimbing :  

Ir.Didik Nopianto Agung Nugradi,M.T, Teguh Prihanto, S.T, M.T 

Teknik Arsitektur S1  

 

 Kecamatan Nagreg menjadi salah satu wajah bagian timur Kab. Bandung, 

sebagai gerbang. Karena itu, kawasan Nagreg akan menjadi salah satu prioritas 

penataan khusus pemerintah terkait. Yaitu, penataan dengan konsep wisata. 

Penataan itu sangat penting dilakukan karena kawasan Nagreg menjadi perhatian 

masyarakat nasional. Bahkan, sempat dibicarakan sejumlah warga di luar negeri. 

Nagreg selain terkenal dengan jalur lalu lintas kendaraan yang selalu padat, juga 

kerap terjadi kecelakaan lalu lintas hingga menimbulkan korban jiwa dan luka-

luka. Kecelakaan lalu lintas itu menimbulkan kepadatan dan kemacetan. 

Difungsionalkannya Lingkar Nagreg diharapkan bisa mengurai kepadatan volume 

kendaraan di jalur Jln. Raya Nagreg yang mencapai 8000 unit kendaraan per jam. 

Terkait dengan adanya pembangunan Lingkar Nagreg itu, Dinas Pariwisata, 

Pemuda, dan Olahraga Kab. Bandung menyatakan harus ada penataan di jalur 

jalan tersebut. Jangan sampai dengan adanya rencana pengoperasionalan jalur 

Lingkar Nagreg itu terdapat para pedagang tenda biru yang berdiri di pinggir jalur 

jalan tersebut. Pasalnya, dapat merusak keindahan jalur. Karena itu bersamaan 

dengan diberlakukannya Lingkar Nagreg harus dibarengi dengan pembangunan 

rest area. Rest area itu untuk menempatkan para pedagang yang terkena imbas 

dari pembangunan Lingkar Nagreg. Berdasarkan data yang ada, sebanyak 83 

pedagang di bagian selatan Jln. Raya Nagreg, Kp. Pamuncatan, Desa/Kec. 

Nagreg, yang akan terkena imbasnya. Keinginan adanya penataan itu senada 

dengan para pedagang makanan yang ada di jalur tersebut. Dengan adanya rest 

area bisa dijadikan pasar wisata. Hal itu seiring dengan kondisi alam di jalur 

tersebut sangat menarik dan bagus. Sehingga akan memiliki daya tarik tersendiri 

bagi para pengendara yang kebetulan lewat di jalur tersebut. Daya tarik lainnya, 

pembangunan jalur Lingkar Nagreg mengitari perbukitan. Selain itu, 

pembangunannya pun dibarengi dengan konstruksi pembangunan semitunnel 

(semi terowongan) yang panjangnya 400 meter.  

 

Kata Kunci : Rest Area, Rekreasi, Jalur Lingkar Nagreg, Transportasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  LATAR BELAKANG 

Melakukan perjalanan jarak jauh membutuhkan perencanaan matang. 

Tujuannya adalah agar selamat sampai Tujuan. Salah satu poin yang harus 

direncanakan adalah menentukan waktu istirahat yang ideal. Berkendara 

berjam-jam tanpa jeda istirahat membuat badan terasa letih. Bila dibiarkan 

berlarut, konsentrasi pun menurun. Hal ini dapat meningkatkan potensi 

terjadinya kecelakaan. Maka dari itu disarankan meluangkan waktu sebentar 

untuk istirahat supaya kondisi badan kembali bugar dan konsentrasi tetap 

terjaga.  

Kecamatan Nagreg menjadi salah satu wajah bagian timur Kab. 

Bandung, sebagai gerbang. Karena itu, kawasan Nagreg akan menjadi salah 

satu prioritas penataan khusus pemerintah terkait. Yaitu, penataan dengan 

konsep wisata.  Penataan itu sangat penting dilakukan karena kawasan 

Nagreg menjadi perhatian masyarakat nasional. Bahkan, sempat dibicarakan 

sejumlah warga di luar negeri. Nagreg selain terkenal dengan jalur lalu lintas 

kendaraan yang selalu padat, juga kerap terjadi kecelakaan lalu lintas hingga 

menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Kecelakaan lalu lintas itu 

menimbulkan kepadatan dan kemacetan.Tanjakan/turunan dengan kemiringan 

yang curam, nampaknya mampu membawa nama Nagreg semakin dikenal 

sebagai tanjakan yang berbahaya. Ditambah lagi jika sedang macet yang luar 

biasa seringkali terjadi kecelakaan sehingga semakin mengangkat nama 

Nagreg dalam dunia transportasi. Berdasar peta jalan, di Nagreg pada 

hakekatnya memiliki empat tanjakan berat jika kendaraan melaju dari arah 

Tasikmalaya dan Garut, kemudian ada empat turunan tajam yang harus dilalui 

kendaraan dari arah Bandung. 
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Jalur Nagreg merupakan jalan arteri primer yang menjadi perhatian 

utama transportasi darat yang ada di Jawa Barat. Dengan banyaknya volume 

kendaraan yang melintasi jalan Nagreg tersebut mengakibatkan rawannya 

kecelakaan karena kelelahan pengguna jalan. Untuk itu, dibutuhkan sarana 

dan prasarana yang bertujuan untuk mendukung kebutuhan pengguna jalan 

agar dapat beristirahat sejenak. Rest and Recreation Area (Tempat istirahat 

dan pelayanan) merupakan sarana dan prasarana yang mampu memenuhi 

kebutuhan pengguna jalan baik untuk beristirahat, melepas kejenuhan 

maupun untuk berekreasi.  

Rest and Recreation Area (Tempat istirahat dan pelayanan) yang 

memiliki fasilitas- fasilitas lengkap yang berada dalam satu kawasan masih 

minim ditemui di Jalur Nagreg Jawa Barat, sehingga membuat pengguna 

jalan harus berhenti beberapa kali untuk mencapai fasilitas-fasilitas yang 

berbeda-beda baik fasilitas untuk kebutuhan pengendara maupun kebutuhan 

kendaraan. 

Maka dari itu sangat diperlukan adanya satu area dimana disitu terdapat 

beberapa fasilitas yang mampu memenuhi kebutuhan para pengendara 

sebagai tempat istirahat sehingga dapat melanjutkan perjalanannya dengan 

selamat. Seperti penambahan beberapa fasilitas-fasilitas yang menunjang 

Pengendara dan Kendaraan yang di naikinya. Mungkin dengan adanya 

perencanaan dan perancangan Rest and Recreation Area yang inovatif dan 

rekreatif akan dapat mengakomodasi segala kebutuhan para pengguna jalan. 

Juga diharapkan Rest and Recreation Area ini mampu berintegrasi dengan 

Potensi Wisata yang ada di Kabupaten Bandung. Dengan menggunakan 

arsitektural Neo-vernakular yaitu suatu penerapan elemen arsitektur berupa 

elemen fisik dan non fisik dengan tujuan melestarikan unsur-unsur lokal 

kemudian sedikit banyak mengalami perubahan menuju suatu karya yang 

lebih modern tanpa mengesampingkan nilai-nilai tradisi setempat. Ditambah 

dengan fasilitas rekreasi yang diharapkan para pengguna tidak hanya singgah 
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hanya untuk sementara waktu melainkan bisa menggunakan fasilitas yang ada 

sebagai alternatif wisata. 

1.2.  PERMASALAHAN 

1.2.1.  PERMASALAHAN UMUM  

Bagaimana menyediakan Rest and Recreation Area yang nyaman bagi 

pengendara yang ingin beristirahat dan menarik perhatian pengendara 

untuk beristirahat di Rest and Recreation Area, sehingga dapat mengurangi 

resiko kecelakaan di jalan akibat human eror. 

1.2.2.  PERMASALAHAN KHUSUS 

1. Bagaimana mengintegrasikan Rest and Recreation Area dengan 

Potensi Wisata yang ada di sekitar Kabupaten Bandung ? 

2. Bagaimana cara memberikan ruang rekreatif yang ada pada Rest-

Area sehingga bisa dijadikan Alternatif Wisata bagi pengunjung ? 

3. Bagaimana cara mengakomodasi kegiatan para pedagang Lokal 

yang ada di sekitar site sehingga bisa meningkatkan daya usaha 

masyarakat sekitar ?   

 

1.3.  MAKSUD DAN TUJUAN 

 1.3.1. Maksud 

Menyediakan Rest and Recreation Area di Jalur Lingkar Nagreg yang 

mampu memenuhi kebutuhan pengendara dan kendaraan sehingga dapat 

mengurangi rasa lelah di perjalanan yang nantinya diharapkan akan 

mampu mengurangi resiko kecelakaan di jalan raya.  

 1.3.2.  Tujuan 

a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap Rest and 

Recreation Area di Jalur Lingkar Nagreg yang terintegrasi 

dengan potensi wisata di Kabupaten Bandung sehingga mampu 

menjadi citra bagi Kecamatan Nagreg, Jawa barat.  
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b. Memahami konteks lingkungan kawasan Kecamatan Nagreg 

yang nantinya akan dijadikan site terpilih sebagai proses 

perencanaan dan perancangan 

c. Merumuskan konsep penataan lansekap dengan pemanfaatan 

tumbuhan lokal dalam menjaga kualitas lingkungan. 

d. Merumuskan Perancangan fasilitas Rest and Recreation Area 

yang memenuhi kebutuhan pengunjung dalam rest, relax, 

comfort, information needs. 

e. Mengintegrasikan pendekatan terpilih dalam konsep 

perancangan dengan penekanan pada fungsi Rest and 

Recreation Area. 

 

1.4.  MANFAAT 

1. Subjektif 

1) Memenuhi persyaratan menempuh Proyek Akhir di Prodi 

Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Semarang 

2) Sebagai Landasan untuk melanjutkan ke tahap Eksplorasi dan 

Desain Perancangan Rest and Recreation Area di Jalur Lingkar 

Nagreg,Jawa Barat. 

2. Objektif 

Desain Rest and Recreation Area di Jalur Lingkar Nagreg akan 

memberikan manfaat bagi pengguna jalan sebagai tempat istirahat dan 

pemenuhan kebutuhan lainnya baik bagi pengendara dan 

kendaraannya serta bermanfaat pula untuk masyarakat lokal untuk 

meningkatkan pendapatan. 
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1.5.  LINGKUP PEMBAHASAN 

1.5.1.  RUANG LINGKUP SUBSTANSIAL 

Lingkup pembahasan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan 

Rest and Recreation Area dengan titik berat pada hal-hal yang berkaitan 

dengan disiplin ilmu arsitektur, sedangkan hal-hal diluar ke-arsitekturan 

yang mempengaruhi, melatarbelakangi dan mendasari faktor-faktor 

perencanaan akan di batasi, dipertimbangkan dan diasumsikan tanpa 

dibahas secara mendalam.  

1.5.2.  RUANG LINGKUP SPASIAL 

Perencanaan dan perancangan Rest and Recreation Area terletak di 

Jalur Lingkar Nagreg, Desa Nagreg, Kecamatan Nagreg, Kabupaten 

Bandung. 

1.6.  METODE PEMBAHASAN 

 Deskriptif  

 Pengambilan data (data collecting) dengan survey lapangan mengenai 

data-data eksisting beberapa site di Kecamatan Nagreg yang akan dijadikan 

site terpilih dalam proses perencanaan dan perancangan. Dan juga interview 

pada beberapa pihak yang berkompeten untuk mendapatkan informasi 

mengenai lalu-lintas di sekitar jalur Kecamatan Nagreg secara keseluruhan. 

 

Studi Literatur 

Kajian mengenai studi pustaka, pencarian data-data yang mendukung dari 

literatur-literatur pustaka serta website-website mengenai Rest and Recreation 

Area dari berbagai tempat, baik dalam maupun luar negeri. Yang nantinya 

akan dijadikan referensi serta acuan-acuan sebagai dasar teori perancangan 

pengembangan desain. 

 

Studi Banding 
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Memperoleh data-data mengenai bangunan dan atau usaha-usaha 

pengembangan Rest and Recreation Area yang akan dijadikan obyek 

pembanding dalam perencanaan dan perancangan Rest and Recreation Area 

di kecamatan Nagreg. 

 

Analisis  

Membandingkan antara hasil observasi lapangan dengan hasil studi pustaka 

kemudian diambil prinsip-prinsipnya, persyaratan bangunan, standar-standar 

dan akhirnya diperoleh kesimpulan 

 

Sintesis 

Hasil dari analisis diwujudkan dalam bentuk konsep bangunan dan desainnya. 

 

1.7.  SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Secara garis besar, sistematika dalam penyusunan Landasan Program 

Perencanaan dan Perancangan Rest and Recreation Area.  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, 

manfaat, ruang lingkup, metode pembahasan, sistematika pembahasan, 

serta alur bahasan dan alur pikir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas mengenai literatur studi pustaka teori, standar, dan studi 

preseden untuk mengkaji aspek-aspek perencanaan dan perancangan 

arsitektur Rest and Recreation Area. 

 

 

BAB III TINJAUAN LOKASI 
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Membahas tentang gambaran umum tapak berupa data fisik dan non 

fisik, potensi dan kebijakan tata ruang tapak, gambaran khusus berupa 

data tentang batas wilayah dan karakteristik tapak. 

BAB IV PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan tentang uraian dasar-dasar pendekatan konsep 

perencanaan dan perancangan awal dan analisis mengenai pendekatan 

fungsional, pelaku dan aktivitasnya, kebutuhan jenis ruang, hubungan 

kelompok ruang, sirkulasi, pendekatan kebutuhan Rest and Recreation 

Area pendekatan kontekstual, optimaliasi lahan, pendekatan besaran 

ruang, serta analisa pendekatan konsep perancangan secara kinerja, 

teknis dan arsitektural. 

 

 BAB V LANDASAN KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Berisi tentang konsep perencanaan dan perancangan Rest and Recreation 

Area yang  ditarik  berdasarkan analisis yang telah dilakukan. 
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1.8.  ALUR PIKIR 

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

 

18.  

19.  

20.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tujuan pembahasan  

 Menentukan Landasan Konseptual Perancangan dan Perancanaan Arsitektur yang digunakan 
dalam melanjutkan ke Proses desain Perancangan Rest Area dengan Pendekatan Arsitektur 
Neo-Vernakular 

 

 

Sasaran  pembahasan  

 menyusun  program  dasar  perencanaan  dan konsep   perancangan   arsitektur   dari  
bangunan   Solo Exhibition and Convention Center dengan penekanan design arsitektur post 
modern. 

 

Analisis 

Analisis   antara   tinjauan   pustaka   dan   data   untuk   memperoleh pendekatan   aspek   
fungsional   ,kontekstual   ,teknis   dan   kinerja program  perencanaan  dan  citra  (konsep)  
perancangan  Rest Area. 

Konsep Dasar dan Program Perencanaan dan 
Perancangan  Rest and Recreation Area 

dengan Pendekatan Arsitektur Neo-Vernakular  
 

Latar Belakang 
Aktualita  

- Kota nagreg merupakan kota yang dilalui jalur provinsi sehingga banyak kendaraan 
yang menggunakan jalur ini untuk keperluan lalu lalang menuju kota-kota tujuan 

- Dibutuhkan fasilitas rest area yang lengkap dalam memenuhi kebutuhan pengendara 
dan kendaraan untuk mengoptimalkan keadaan di saat berkendara 

Urgensi 
Angka kecelakaan di jalur nagreg sangat tinggi dikarenakan faktor alam dan human error, oleh 
karena itu sangat dibutuhkan sekali rest area yang mampu memenuhi kebutuhan pengendara 
dan kendaraan dalam satu titik. 

Originalitas 

Perencanaan Rest area dengan pendekatan Arsitektur Neo-vernakular yang mengambil dari 
beberapa penulisan thesis/skripsi tugas akhir yang digunakan sebagai studi literatur dalam 

penulisan Landasan Program,Perencanaan dan perancangan Arsitektur ini 

 

 

 

Studi Lapangan 

Tinjauan tapak 
 

 

Studi Pustaka : 

- Tinjauan Rest 
Area 

- Tinjauan 
Kabupaten 
Bandung,Kec
amatan 
Nagreg 

- Tinjauan 
Arsitektur 
Neo-
Vernakular 

 

 

 

Studi Kasus & Studi 

Banding 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  TINJAUAN UMUM REST AREA 

 2.1.1.  DEFINISI REST AREA 

 Sebuah area istirahat, tempat berhenti, atau area layanan fasilitas 

umum, yang terletak disebelah besar jalan ramai seperti jalan Raya atau 

jalan lintas cepat, atau jalan bebas hambatan. Para supir dan penumpang 

dapat beristirahat makan atau mengisi bensin tanpa meninggalkan ke 

sekunder jalan  

a. Rest area adalah tempat istirahat dan pelayanan wisata (tip 

wisata)(Poerwodarminto,1986). 

b. Dari segi pemahaman fasilitas, menurut wikipedia online adalah 

prasarana atau wahana untuk melakukan atau mempermudah sesuatu 

. Area istirahat pada umumnya seperti pada area pom bensin, resto, 

alun-alun, dan pusat layanan. Fasilitas pada area tersebut seperti 

taman, stasiun pengisian bahan bakar, WC, dan restoran. Pada 

fasilitas umum seperti area parkir atau kawasan pemandangan bisa 

dijadikan sebagai tempat istirahat juga. Di sepanjang jalan raya dan 

beberapa jalan yang sisanya bisa dijadikan sebagai tempat berheti 

sejenak tetapi tidak ada fasilitas wc atau tempat makan (Roza,2010). 

 

2.1.2.  SEJARAH REST AREA 

Pada awalnya Rest Area dibangun sebagai bagian dari sistem jalur 

lalu lintas antar kota atau yang lebih dikenal dengan Safety Rest Areas 

(SRAs) berupa taman pinggir jalan yang menyediakan fasilitas 

kenyamanan untuk para pengguna jalan. Semula pada umumnya Rest 

Area terdiri dari fasilitas toilet, tempat makan dan taman yang digunakan 
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sebagai tempat piknik. Namun diawal sejarah perkembangannya, estetika 

desain pada Rest Area menuju ke tradisi arsitektur yang berada dipinggir 

jalan jalur lalu lintas antar kota yang telah mendominasi pada jalan raya 

di Amerika pada dekade tersebut dan Rest Area muncul sebagai ekspresi 

unik dari desain arsitektur modern.  

Dalam kamus bahasa Inggris – Indonesia Rest adalah istirahat 

(selain sisa), sedangkan Area adalah daerah atau wilayah, jadi dapat 

simpulkan Rest Area adalah sebuah kawasan peristirahatan yang 

bersifat sementara. Secara umum, Rest Area dapat simpulkan sebagai 

tempat beristirahat sejenak untuk melepaskan kelelahan, kejenuhan, 

ataupun ke toilet selama dalam perjalanan jarak jauh. Tempat istirahat 

ini banyak ditemukan dijalan tol ataupun dijalan nasional dimana para 

pengemudi atau pengguna jalan beristirahat. Dijalan arteri primer juga 

banyak ditemukan restoran yang berfungsi sebagai tempat istirahat. 

Restoran-restoran ini banyak digunakan oleh pengemudi atau pengguna 

jalan antar kota untuk beristirahat (Neufert, 1978).  

Standar perawatan dan fasilitas istirahat masing-masing daerah 

berbeda-beda. Pada umumnya memiliki tempat parker yang 

dialokasikan untuk bus, traktor-truk trailer, dan rekreasi kendaraan. 

Pemerintah juga banyak mengalokasikan Rest Area terletak ditempat 

sepi atau jauh dari keramaian yaitu jauh dari tempat makan, pom bensin 

dan fasilitas umumnya. Sehingga banyak tempat istirahat yang jauh dari 

keramaian memiliki reputasi yang kurang aman dari kejahatan, 

terutama pada malam hari serta fasilitas umum yang kurang memadai. 

 

2.1.3.  KLASIFIKASI REST AREA 

Rest area mempunyai beberapa tipe yang didasarkan pada 

lama kunjungan pengandara dalam memanfaatkan fasilitas rest area. 
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Adapun hal ini akan mempengaruhi kelengkapan fasilitas yang 

terdapat dalam rest area.  

a. Rest area Type A 

Rest Area Type A memiliki beberapa fasilitas antara 

lain : 

1) Mushala 

2) Kantin/Restaurant 

3) Toilet 

4) Lahan Parkir 

5) Service Kendaraan 

6) SPBU 

7) Mini Market 

8) ATM 

9) Pos Keamanan 

b. Rest Area Type B 

1) Mushala 

2) Kantin/Restaurant 

3) Toilet  

4) Lahan parkir 

5) Service kendaraan 

6) Pos keamanan 

 2.1.4.  Sasaran Pengguna Rest Area 

 Rest Area dapat dimanfaatkan oleh pengguna jalan pengemudi 

maupun penumpang sebagai tamu untuk beristirahat dan kegiatan lain 

selama berhenti sejenak dari perjalanan. Rest Area kadang digunakan 

untuk beberapa tujuan lain diantaranya layanan pom bensin / SPBU, 

makanan atau restoran, penginapan dan pusat informasi sehingga di 

dalam rest area juga terdapat pelaku usaha dan peny Sehingga dapat 

dikelompokkan menjadi 3 golongan utama pengguna Rest 

Area yaitu : 
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a. Pengelola 

b. Tamu / pemakai ( traveller) 

1) Pengemudi kendaraan bermotor : pemakai kendaraan 

pribadi maupun bus pariwisata dan angkutan berat 

antar provinsi. 

2) Penumpang kendaraan bermotor : penumpang 

kendaraan pribadi maupun bus dan sopir dan kernet 

angkutan berat antar provinsi. 

c. Penyedia jasa dan pelaku usahaedia jasa. Selain itu 

dikelola oleh pengelola setempat. 

 2.1.5.  Penetapan Fasilitas Umum Untuk Rest Area 

A. Tempat Parkir  

 Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang 

bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. 

Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, 

namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas 

parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, 

untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Termasuk 

dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti 

pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan 

rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untu 

kepentingan menaikkan dan menurunkan orang atau barang.  

 

B. Toilet Umum  

 Toilet atau Kloset adalah perlengkapan rumah yang 

kegunaan utamanya sebagai tempat pembuangan kotoran, yaitu 

air seni dan feses. Fasilitas umum biasanya menyediakan toilet 

yang dapat digunakan umum. Biasanya toilet umum semacam 

itu terdiri atas kamar-kamar toilet dengan fasilitas cuci tangan 
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di tempat terpisah. Toilet umum biasanya dipisahkan (berbeda 

ruangan) sesuai jenis kelamin penggunanya, yaitu toilet pria 

dan toilet wanita. Tempat cuci tangan dapat pula tersedia bagi 

kedua jenis kelamin. Toilet umum pria biasanya memiliki 

tempat buang air kecil terpisah, dapat berupa urinoir berdesain 

khusus yang melekat pada dinding untuk digunakan satu orang 

ataupun berupa bak atau selokan yang selalu dialiri air untuk 

digunakan lebih dari satu.  

 

C. Musholla  

Musholla atau Musala adalah tempat atau rumah kecil 

menyerupai masjid yang digunakan sebagai tempat mengaji 

dan salat bagi umat islam. Musholla juga sering disebut dengan 

Surau atau langgar.  

Fungsinya menyerupai masjid, namun ada beberapa hal yang 

membedakannya dengan masjid, yaitu:  

1) Tidak dapat dipergunakan untuk salat jumat.  

2) Tidak dapat digunakan untuk iktikaf.  

3) Kadangkala musholla adalah milik pribadi 

seseorang.  

4) Umumnya berukuran lebih kecil dari pada 

masjid.  

 

D. Taman  

Taman merupakan sebuah area yang berisikan komponen 

material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama 

lainnya yang sengaja direncanakan dan dibuat oleh manusia 

dalam kegunaanya sebagai tempat penyegar dalam dan luar 

ruangan. Pertamanan lebih spesifik karena menyangkut aspek 

estetika atau keindahan dan penataan ruang sehingga memiliki 
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fungsi dalam keberadaannya. Dalam membuat taman ada dua 

elemen yang dikerjakan, yaitu bidang lunak (softscape) dan 

bidang bidang keras (hardscape).  

1) Bidang lunak meliputi penanaman segala jenis 

pohon, semak dan rumput.  

2) Bidang keras meliputi pembuatan jalan setapak, 

kolam, sungai buatan, air mancur, pembuatan 

tebing, peletakan batu alam, gazebo, alat 

bermain anak-anak, ayunan, lampu taman, 

drainase dan sistem penyiraman.  

 

E. Restoran  

Di Indonesia, rumah makan juga biasa disebut dengan istilah 

Restoran. Restoran merupakan kata resapan yang berasal dari 

bahasa Perancis yang diadaptasi oleh bahasa Inggris, 

“Restaurant” yang berasal dari kata “restaurer” yang berarti 

“memulihkan”. Rumah makan adalah istilah umum untuk 

menyebut usaha gastronomi yang menyajikan hidangan 

tersebut serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan 

pelayanannya. Meski pada umumnya rumah makan 

menyajikan makanan di tempat, tetapi ada juga beberapa yang 

menyediakan layanan take-out dining dan delivery service 

sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada konsumennya.  

F. Kios  

Kios berasal dari kata ki dan os yang berarti toko kecil (tempat 

berjualan buku, koran dan lain-lain). Kios adalah satu bentuk 

usaha yang sederhana dan dapat ditemukan dengan mudah 

disegala pelosok kota maupun desa. Kios yaitu bangunan 
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gedung yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi 

dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, 

baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan 

satuan-satuan yang masing-masing dapat memiliki dan 

digunakan secara terpisah.  

G. Bengkel  

Bengkel adalah sebuah bangunan yang menyediakan ruang dan 

peralatan untuk melakukan kontruksi atau manufaktur dan 

memperbaiki benda. Sedangkan istilah bengkel dalam 

kehidupan sehari-hari di Indonesia erat kaitannya dengan jasa 

perbaikan kendaraan bermotor, yaitu pengetahuan dan 

keterampilan tentang peralatan dan metode untuk membuat, 

membentuk, merakit, ataupun memperbaiki suatu benda 

menjadi bentuk yang baru atau kondisi yang lebih baik secara 

manfaat maupun estetika. Perbengkelan merupkan sebuah ilmu 

yang telah berkembang bahkan sebelum Revolusi Industri 

karena bengkel merupakan satu-satunya tempat untuk 

membuat alat hingga berkembang industri manafaktur besar 

dengan mesin uapnya. 

H. Stasiun Pengisisan Bahan Bakar Umum (SPBU)  

Stasiun Pengisian Bahan Bakar adalah tempat di mana 

kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar. Di 

indonesia Stasiun Bahan Bakar dikenal dengan nama SPBU 

(singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum). 

Namun, masyarakat juga memiliki sebutan lagi bagi SPBU 

yaitu Pom Bensin yang adalah singkatan dari Pompa Bensin. 

Stasiun Pengisian Bahan Bakar, pada umumnya menyediakan 

beberapa jenis bahan bakar misalnya:  
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1) Bensin dan beragam varian produk bensin.  

2) Solar.  

3) LPG dalam berbagai ukuran tabung.  

4) Minyak tanah.  

 2.1.6.  Standarisasi Rest Area 

a. Standarisasi Luasan minimum pada Rest Area 

1) Standarisasi Luasan Minimum Rest Area 

 Definisi standarisasi luasan minimum rest area oleh 

Kementrian Pekerjaan Umum (disertai lampiran No.15 

Keputusan Direktur Jendral Bina Marga ) pusat dalam 

seminar yang diikuti Pejabat Dinas Pariwisata adalah sebagai 

berikut : 

 

Tabel 2.1. data standard luasan minimum rest area 

Sumber : lampiran No.15 Keputusan Direktur Jendral Bina Marga  

 

2) Standarisasi luasan toilet umum 

 

Tabel 2.2. data standard luasan minimum toilet umum rest area 

Sumber : lampiran No.15 Keputusan Direktur Jendral Bina Marga  
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3) Standarisasi Luasan Tempat Duduk, Telepon Umum, 

Mushola, Taman 

 

Tabel 2.3. data standard luasan minimum tempat duduk telopon umum, mushola 

dan taman rest area 

Sumber : lampiran No.15 Keputusan Direktur Jendral Bina Marga  

4) Standarisasi Luasan Minimum Restoran 

 

Tabel 2.4. data standard luasan minimum restoran rest area 

Sumber : lampiran No.15 Keputusan Direktur Jendral Bina Marga  

 

5) Standarisasi Luasan Minimum Kios 

 

Tabel 2.5. data standard luasan minimum kios rest area 

Sumber : lampiran No.15 Keputusan Direktur Jendral Bina Marga  

6) Standarisasi Luasan Minimum SPBU 



18 
 

Jhony Ichwan Satyadi  5112412069 

 

Tabel 2.6. data standard luasan minimum SPBU rest area 

Sumber : lampiran No.15 Keputusan Direktur Jendral Bina Marga  

b. Standarisasi Fasilitas di Dalam Rest Area 

 

Tabel 2.7. data standardisasi Fasilitas rest area 

Sumber : lampiran No.15 Keputusan Direktur Jendral Bina Marga  

 

c. Standarisasi Pemilihan Tapak Untuk Rest Area 

Adalah suatu standar di dalam menentukan tapak ideal bagi rest area, 

yang meliputi berbagai faktor baik segi fisik maupun sarana dan 

prasarana. Faktor-faktor tersebut adalah :  

1) Faktor bentuk 

a) Bentuk ideal adalah persegi panjang dengan rasio 3:2 
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2) Faktor keamanan dan keselamatan 

a) Berada pada jalan yang relatif lurus datar 

b) Minimum berjarak 500m dari tikungan atau 

persimpangan 

c) Jarak lahan ± 15m dari sisi bahu jalan sebelah luar yang 

diperkeras 

d) Jalan masuk dan keluar tidak mengganggu lalu lintas 

jalan raya dan tersendiri 

3) Faktor kualitas fisik dasar 

a) Kestabilan tanah 

b) Menghindari lahan yang curam (jalan yang menanjak 

menghilangkan kesan istirahat) 

4) Faktor aksesibilitas dan prasarana Yaitu tersedianya : 

a) Jalan raya 

b) Air bersih 

c) Drainase dan limbah 

d) Listrik 

e) Telepon 

 

d. Jenis-Jenis Kendaraan yang Masuk Rest Area 

Jenis kendaraan yang masuk rest area adalah semua jenis kendaraan 

bermotor 

kecuali truk, karena truk umumnya memiliki tempat pangkalan dan 

transit sendiri. 

 

e. Waktu Pelayanan Rest Area 

Karena fungsi rest area sebagai tempat singgah atau transit bagi 

orang yang 

sedang melakukan perjalanan sedangakan waktu pejalanan adalah 

tidak 
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terbatas maka waktu pelayanan Rest Area adalah 24 jam non stop. 

 

f. Skup pelayanan Rest Area 

Rest area memiliki skup pelyanan regional dari daerah/provinsi yang 

bersangkutan serta daerah/provinsi yang disekitarnya. Ini verarti 

bahwa rest area 

dapat pula melayani pengendara kendaraan bermotor yang melintasi 

daerah tersebut, walaupun ia berasal dari daerah/provinsi lain (lintas 

provinsi), karena adanya tingkat kemajemukan yang tinggi bagi 

daerah asal pengendara kendaraan bermotor di jalan raya. Skup 

pelayanan ini sangat berpengaruh terhadap klasifiksi rest area. 

 

 2.1.7.  Kegiatan yang ada di dalam Rest Area 

  Seperti yang telah disebutkan bahwa terdapat 3 golongan 

pengguna Rest Area dimana masing-masing golongan melakukan 

aktivitas yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. 

a. Kegiatan pengelola 

1) Datang menggunakan kendaraan pribadi maupun umum 

diwadahi oleh jalan /alur kendaraan 

2) Parkir kendaraan diwadahi oleh halaman parkir 

3) Mengerjakan tugas kantor diwadahi oleh kantor pengelola 

4) Tugas lapangan seperti mengatur lalu lintas alur transportasi 

dalam kawasan rest area diwadahi oleh pos-pos 

5) Berkoordinasi antar anggota pengelola seperti rapat dan 

pertemuan rutin diwadahi oleh hall atau ruang pertemuan 

6) Makan & Minum diwadahi oleh restoran, warung makan, 

pedagang kaki lima, asongan 

7) Metabolisme diwadahi oleh KM/WC 

8) Sholat diwadahi oleh Masjid atau Mushola 
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b. Pemakai atau Tamu 

1) Datang menggunakan kendaraan pribadi maupun umum 

diwadahi oleh jalan / alur kendaraan 

2) Parkir kendaraan diwadahi oleh halaman parkir 

3) Istirahat (duduk, rebahan, tiduran) diwadahi oleh gazebo 

khusus, gazebo umum, teras dan play ground 

4) Makan & Minum diwadahi oleh restoran, warung makan, 

pedagang kaki lima, asongan 

5) Sholat diwadahi oleh Masjid atau Mushola 

6) Mengecek kendaraan mengganti bagian yang rusak diwadahi 

oleh bengkel 

7) Metabolisme diwadahi oleh KM/WC 

8) Mengisi bahan bakar Premium, Pertamax, Pertamax Plus, 

Solar, Gas diwadahi oleh SPBU 

9) Belanja kebutuhan untuk perjalanan / oleh-oleh diwadahi 

oleh toko-toko pusat oleh-oleh 

10) Menelepon diwadahi oleh warung telekomunikasi (wartel) 

dan counter hp dan voucher 

 

c. Penyedia jasa dan pelaku usaha 

1) Datang menggunakan kendaraan pribadi maupun umum 

diwadahi oleh jalan / alur kendaraan 

2) Parkir kendaraan diwadah oleh halaman parkir 

3) Menyiapkan dagangan diwadahi oleh kios-kios atau blok 

pertokoan 

4) Transaksi bisnis jual beli dan tawar menawar diwadahi oleh 

kios-kios atau blok pertokoan 

5) Makan & Minum diwadahi oleh restoran, warung makan, 

pedagang kaki lima, asongan 

6) Sholat diwadahi oleh Masjid atau Mushola 
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7) Metabolisme Metabolisme diwadahi oleh KM/WC 

 2.1.8.   Pengelompokan Pewadahan Fisik Kegiatan Didalam Rest 

Area 

a. Tuntutan Rest Area terhadap Pewadahan Fisik 

Di dalam penciptaan karya-karya arsitektur yang terkait dengan 

kegiatan istirahat dan persinggahan (Rest), dituntut adanya beberapa 

aspek didalamnya yang disesuaikan dengan karakter mode itu 

sendiri, yaitu: 

1) Fungsional 

Bagaimana bangunan itu bekerja sesuai dengan fungsi di 

dalamnya sehingga user dapat merasakan kenyamanan. 

2) Struktural 

Bilamana bangunan itu dibentuk agar dapat memenuhi 

kegunaan atau kegiatannya dan menunjang fungsi. 

3) Dekoratif 

Bagaimana memberi daya tarik pada desain bangunan namun 

tetap tidak mengganggu aspek fungsional dan strukturalnya. 

 

b. Kebutuhan Ruang Secara Umum di Dalam Rest Area 

Terdapat beberapa macam kegitan dalam aktivitas persinggahan bagi 

treveller pengguna jalan bebas hambatan yaitu: 

1) Kegiatan koordinasi 

Meliputi kegiatan pengkoordinasian yang dilakukan oleh 

pihak pengelola dengan para staf untuk mengelola dan 

mengembangkan usaha rest area tersebut dalam suatu ikatan 

kerjasama yang baik demi tercapainya tujuan bersama. 

2) Kegiatan peristirahatan 

Kegiatan isrtirahat atau rehat sejenak menjadi tujuan utama 

bagi user rest area ini setelah manjalani atupun menghabiskan 
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banyak waktu dalam perjalanan saat di jalan raya lintas kota 

maupun provinsi. 

3) Kegiatan Rekreasi 

Kegiatan rekreasi sering dilakukan oleh pengunjung rest area 

sebagai salah satu kegiatan yang menjang untuk melepas 

kepenatan ataupun kejenuhan, sebagai salah satu kegiatan 

bermain bagi anak-anak setelah lama dalam perjalanan dan 

juga sebagai kegiatan untuk menjaga kebugaran mental. 

4) Kegiatan peribadahan 

Kegitan peribadahan sering dilakukan saat treveller singgah 

ke suatu rest area untuk istirahat. 

5) Kegiatan metabolisme 

Kegiatan metabolisme terkait dengan penggunaan fasilitas 

umum yang disediakan pada rest area tersebut yang salah 

satunya pamakaian KM/WC umum. 

6) Kegiatan pemasaran 

  Kegiatan pemasaran dapat terbagi menjadi beberapa jenis, 

yaitu: 

a) Pemasaran fasilitas yang ditawarkan di rest area tersebut 

b) Pemasaran produk-produk yang ditawarkan pada restaurant 

ataupun minimarket yang menjadi salah satu fasilitas 

perbelanjaan 

c) Pemasaran jasa service bagi kendaraan maupun 

pengianapan, dll 

c. Kegiatan informasi dan promosi 

Kegiatan informasi adalah penyebarluasan tentang segala sesauatu 

yang berkaitan dengan service atau jasa yang ditawarkan dalam 

kegiatan rest area tersebut. Sedangkan kegiatan promosi dilakukan 

sebagai wahana untuk menawarkan produk-produk yang tersedia di 
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rest area tesrebut oleh produsen yang terkait agar produsen dan 

pengunjung rest area saling bertemu. 

Kegiatan promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain 

penyebaran pamphlet serta pemberian diskon bagi pelanggan. 

 

1) Kegiatan parkir 

Kegiatan ini sangat terkait erat dengan mobilitas dan sirkulasi 

dari alat transportasi yang dipakai para traveler saat singgah 

ke rest area. 

2) Kegiatan lain-lain 

Kegiatan yang sering dilakukan dalam suatu perjalanan 

sehingga juga diakomodasikan di Rest Area, antara lain : 

a) Belanja souvenir 

b) Menelpon relasi atau kerabat 

c) Perbaikan kendaraan, dll 

 

Dari beberapa jenis kegiatan yang terwadahi di atas, dapat ditinjau 

mengenai kebutuhan ruang dalam pewadahan rest area, yaitu: 

1) Ruang yang mewadahi kegiatan koordinasi 

Ruang yang terbentuk lebih bersifat tertutup yakni tidak 

melibatkan orang yang tidak berkepentingan. Namun 

kegiatan ini dapat dilakukan pada peruangan indoor maupun 

outdoor. 

2) Ruang yang mewadahi kegiatan promosi 

Dalam kegiatan promosi dibutuhkan ruang yang bersifat 

terbuka bagi khalayak umum, dapat diakses dengan mudah, 

dan dapat mewadahi kegiatan yang melibatkan banyak orang. 

Kegiatan ini juga dapat dilakukan pada peruangan indoor 

maupun outdoor. 
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3) Ruang yang mewadahi kegiatan Informasi 

Ruang yang terbentuk untuk mewadahi kegiatan Informasi 

harus bersifat informatif, terbuka, dan memiliki nilai 

aksesibilitas yang tinggi. 

 

4) Ruang yang mewadahi kegiatan pemasaran 

Dalam kegiatan pemasaran dibutuhkan peruangan yang 

bersifat komersial (menjual), memiliki daya tarik tinggi serta 

aksesibel. Peruangan pada kegiatan pemasaran ini pada 

umumnya berupa ruang-ruang indoor. 

 

5) Ruang yang mewadahi kegiatan peristirahatan 

Ruangan ini sangat menuntut kenyamana yang sangat tinggi 

dimana keprivasian sangat diutamakan saat user singgah dan 

beristirahat untuk melepas lelah. 

 

 2.1.9.  Status Pengelolaan dan Struktur Organisasi 

a. Status Pengelolaan 

 Rest area merupakan unit pelaksanaan di bidang pariwisata dalam 

lingkungan Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi. Menurut 

informasi dari Drs. Giyarso, pimpinan proyek dari rest area di Tegal, 

pentunjuk pelaksanaan bagi pengelolaan suatu rest area masih dalam 

tahap penyusunan. Namun secara teknis, rest area masih bisa dikelola 

oleh pemerintah daerah yang bersangkutan, dalamhal ini melalui 

Kanwil Depparpostel daerah,dinas pariwisata serta pula 

mengikutsertakan pihak swasta dalam pengelolaannya. 

b. Struktur Organisasi 

Berikut adalah diagram struktur organisasi di dalam rest area : 
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                   Skema 2.1. data standarisasi fasilitas rest area 
Sumber : analisa pribadi 

 2.1.10.  Tuntutan Bangunan 

  Rest Area yang dibangun hendaknya memiliki karakteristik 

sebuah bangunan tempat istirahat / berhenti dari perjalanan jauh, 

antara lain : 

a. Mudah dikenali, dengan menggunakan point of interest, 

menggunakan tanda atau sign yang jelas 

b. Standar kenyamanan tinggi agar pemakai dapat beristirahat 

dengan maksimal 

c. Suasana non-formal 

d. Bersifat rekreatif 

e. Pencapaian mudah 

 2.1.11.  Standard Bangunan SPBU 

 A. Sarana dan Prasarana Standar yang Wajib dimiliki Oleh 

Setiap SPBU 

1) Sarana pemadam kebakaran: 
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a) Sesuai dengan pedoman PT. Pertamina. 

2) Sarana lindungan lingkungan: 

a) Instalasi pengolahan limbah. 

b) Instalasi oil catcher dan well catcher: 

(1) Saluran yang digunakan untuk mengalirkan minyak 

yang tercecer di area SPBU kedalam tempat 

penampungan. 

c) Instalasi sumur pantau: 

(1) Sumur pantau dibutuhkan untuk memantau tingkat 

polusi terhadap air tanah di sekitar bangunan SPBU 

yang disebabkan oleh kegiatan usaha SPBU. 

d) Saluran bangunan/drainase sesuai dengan pedoman PT. 

Pertamina. 

3) Sistem Keamanan: 

(1) Memiliki pipa ventilasi tangki pendam; 

(2) Memiliki ground point/strip tahan karat; 

(3) Memiliki dinding pembatas/pagar pengaman; 

(4) Terdapat rambu-rambu tanda peringatan. 

4) Sistem Pencahayaan: 

(1) SPBU memiliki lampu penerangan yang menerangi 

seluruh area dan jalur pengisian BBM; 



28 
 

Jhony Ichwan Satyadi  5112412069 

(2) Papan penunjuk SPBU sebaiknya berlampu agar 

keberadaan SPBU mudah dilihat oleh pengendara. 

5) Peralatan dan kelengkapan filling BBM sesuai dengan 

standar PT. Pertamina berupa: 

(1) Tangki pendam; 

(2) Pompa; 

(3) Pulau pompa. 

6) Duiker, dibutuhkan sebagai saluran air umum di depan 

bangunan SPBU 

7) Sensor api dan perangkat Pemadam kebakaran 

8) Lambang PT. Pertamina 

9) Generator 

10) Racun Api 

11) Fasilitas umum: 

a) Toilet; 

b) Mushola; 

c) Lahan parkir. 

12) Instalasi listrik dan air yang memadai 

13) Rambu-rambu standar PT. Pertamina: 

(1) Dilarang merokok; 

(2) Dilarang menggunakan telepon seluler; 

(3) Jagalah kebersihan; 

(4) Tata cara penggunaan alat pemadam kebakaran. 
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 2.1.12.  Standar Parkir Kendaraan 

  a. Pola Parkir  

 Pola parkir kendaraan berdasarkan pengaturan posisi kendaraan 

ada 3 pola, antara lain:  

1) Pola Parkir Pararel  

 Parkir pararel adalah parkir sejajar yang mana parkir diatur dalam 

sebuah baris, dengan bumper depan mobil menghadap salah satu 

bumper belakang yang berdekatan. Parkir pararel adalah cara paling 

umum dilakukan untuk parkir mobil dipinggir jalan.  

2) Pola Parkir Tegak Lurus  

 Dengan cara ini kendaraan diparkir tegak lurus, berdampingan, 

menghadap tegak lurus ke lorong/ gang, trotoar atau dinding. Pola 

parkir ini lebih terukur jika dibandingkan dengan pola parkir pararel 

dan biasanya digunakan di tempat parkir atau gedung parkir. Tempat 

parkir mobil menggunakan parkir tegak lurus, dua baris tempat 

parkir dapat diatur berhadapan depan dengan depan, dengan atau 

tanpa gang diantara keduanya. Parkir tegak lurus pada umumnya 

digunakan untuk parkir sepeda motor.  

3) Pola Parkir Serong  

 Pola parkir serong adalah salah satu cara parkir yang banyak 

digunakan dipinggir jalan ataupun di pelataran maupun gedung 

parkir. 

Kriteria dalam desain parkir di luar badan jalan untuk lahan/kawasan 

parkir adalah: 

a) Rencana umum Tata Ruang Kota (RUTRK) 

b) Keselamatan dan kelancaran lalu lintas 

c) Kelestarian lingkungan 
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d) Kemudahan bagi pengguna jasa 

e) Tersedianya tata guna lahan 

f) Letak antara jalan akses utama dan daerah yang dilayani 

Penentuan satuan ruang parkir (SRP) mengacu pada hal-hal berikut : 

a) Dimensi kendaraan standar untuk mobil penumpang 

b) Ruang bebas kendaraan parkir 

Ruang bebas kendaraan parkir diberikan pada arah lateral dan 

longitudinal kendaraan. Ruang bebas arah lateral ditetapkan pada 

posisi pintu kendaraan dibuka, yang diukur dari ujung terluar pintu 

ke badan kendaraan parkir di sampingnya. Ruang bebas arah 

memanjang diberikan di depan kendaraan untuk menghindari 

benturan dengan dinding atau kendaraan yang lewat. Jarak bebas 

arah lateral diambil sebesar 5 cm dan longitudinal 30 cm. 

3) Lebar bukaan pintu kendaraan 

Berdasarkan ketentuan tersebut maka didapatkan ketentuan SRP 

untuk beberapa jenis kendaraan seperti pada Tabel 2.2 

Tabel 2.8. Penentuan Satuan Ruang Parkir (SRP) 

 

Sumber: Direktorat Jendral Perhubungan Darat,1993.Rancangan Pedoman 

Teknis Pembangunan dan Penyelenggaraan Angkutan Penumpang dan 

Barang, 

Jakarta 
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 2.1.13.  Pengertian Area Rekreasi 

a. Rekreasi, dari Bahasa Latin, re-creare, yang secara harfiah 

berarti ‘membuat ulang’, adalah kegiatan yang dilakukan 

untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang. 

Hal ini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan seseorang 

disamping bekerja. Kegiatan yang umum dilakukan untuk 

rekreasi adalah pariwisata, olahraga, bermain, dan hobi. 

Kegiatan rekreasi umumnya dilakukan pada akhir pekan. 

b. Rekreasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh orang-

orang secara sengaja sebagai kesenangan atau untuk 

kepuasan, umumnya dala waktu senggang. Rekreasi 

memiliki banyak bentuk aktivitas dimanapun tergantung 

pada pilihan individual. Beberapa rekreasi bersifat pasif 

seperti menonton televisi atau aktif seperti olahraga. 

 

c. Menurut kamus webster, rekreasi merupakan sarana untuk 

menyegarkan kembali atau aktifitas yang menyenangkan (a 

means of refreshment or diversion). 

Sejak tahun 1940-an, rekreasi telah menjadi unsur penting 

dalam kehidupan modern. Pendapatan, kondisi pekerjaan 

dan perkemangan transportasi yang semakin baik telah 

memberi orang lebih banyak uang, waktu dan pergerakan 

yang lebih tinggi untuk melakukan rekreasi. Pada saat ini, 

rekreasi telah menjadi industri besar. Rekreasi pada 

umumnya berdampak pada rasa senang tingkat kesehatan 

fisik dan mental manusia. 

Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

rekreasi adalah kegiatan yang dilakukan seseorang di waktu 

senggangnya, untuk melepas kejenuhan dari aktifitas rutin 
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yang dilakukan, sehingga memberikan kepuasan dan rasa 

senang yang bersifat pribadi. 

 

 2.1.14.  Korelasi Objek Rancangan dengan tuntutan Kebutuhan 

  Kebutuhan pengguna jalan baik itu penumpang, pengemudi, dan 

juga kendaraan untuk beristirahat serta menyegarkan diri dari 

lelahnya perjalanan yang menyebabkan kejenuhan menjadi dasar 

dari Rest Area dan rekreasi ini. Karena kejenuhan tersebut 

merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan, maka 

sudah seharusnya pengguna jalan membutuhkan suatu area 

persinggahan untuk beristirahat dengan suasana yang santai dan 

rekreatif dan representatif, sehingga pengguna jalan dapat 

melanjutkan perjalanan sampai ke tujuan dengan selamat. 

Perancangan area persinggahan juga dapat digunakan sebagai lahan 

usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar serta 

menambah area rekreasi yang bisa dijadikan sebagai alternatif wisata 

bagi masyarakat. 

 

2.2.  Tinjauan Teori Faktor Kenyamanan dari Segi Arsitektur 

 2.2.1.  Essensi Kenyamanan 

 Pada dasarnya bangunan didirikan untuk melindungi penghuni dan juga 

pengunjung dari kondisi iklim luar bangunan dengan limngkungan dalam yang 

aman dan nyaman. Untuk melakukan hal tersebut sebaiknya dirancang 

bangunan yang mampu menanggapi kondisi lingkungan luar dan dalam 

maupun persyaratan kenyamanan bangunana. Persyaratan yang demikian 

biasanya dinyatakan dari segi karakteristik termal, suhu udara, kelembapan 

relative, gerakan udara, pencahayaan, sirkulasi, tata ruang yang baik. 
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Maka melihat dari pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa nyaman dalam 

sebuah bangunan itu adalah bangunan mempunyai nilai estetis, berfungsi 

sebagaimana tujuan bangunan tersebut dirancang, memberikan rasa „aman‟ 

(dari gangguan alam dan manusia/makhluk lain), serta memberikan 

„kenyamanan‟. Berada di dalam bangunan kita berharap tidak merasa 

kepanasan, tidak merasa kegelapan akibat kurangnya cahaya, dan tidak 

merasakan bising yang berlebihan. Setiap bangunan diharapkan dapat 

memberikan 

a. kenyamanan “thermal‟, 

b. kenyamanan “visual‟ 

 

a. Kenyamanan Thermal 

Ada tiga pemaknaan kenyamanan thermal menurut Peter Hoppe2. 

Pertama, pendekatan thermophysiological ke dua pendekatan heat 

balance (keseimbangan panas) dan ke tiga adalah pendekatan 

psikologis. Kenyamanan thermal sebagai proses thermophisiological 

menganggap bahwa nyaman dan tidaknya lingkungan thermal akan 

tergantung pada menyala dan matinya signal syarat reseptor thermal 

yang terdapat di kulit dan otak. Pada pendekatan heat balance 

(keseimbangan panas) nyaman thermal dicapai bila aliran panas ke 

dan dari badan manusia seimbang dan temperatur kulit serta tingkat 

berkeringat badan ada dalam range nyaman. Pada pendekatan 

psikologis kenyamanan thermal adalah kondisi pikiran yang 

mengekspresikan tingkat kepuasaan seseorang terhadap lingkungan 

thermalnya. 

Di antara tiga pemaknaan tersebut, pemaknaan berdasarkan pada 

pendekatan psikologis lebih banyak digunakan oleh para pakar 

pada bidang ini. ASHRAE (American Society of Heating 

Refrigating Air Conditioning Engineer) memberikan definisi 

kenyamanan thermal sebagai kondisi pikir yang mengekspresikan 
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tingkat kepuasan seseorang terhadap lingkungan thermalnya. 

Dengan pemaknaan kenyamanan thermal sebagai kondisi pikir 

yang mengekspresikan tingkat kepuasan seseorang terhadap 

lingkungan thermalnya maka berarti kenyamanan thermal akan 

melibatkan tiga aspek yang meliputi fisik, fisiologis dan psikologis. 

Dengan demikian  pemaknaan kenyamanan thermal berdasarkan 

pendekatan psikologis adalah pemaknaan yang paling lengkap. 

 

1) Konsep Kenyamanan Thermal 

Mengaitkan penelitian Lippsmeier (menyatakan pada 

temperatur 26°C TE umumnya manusia sudah mulai 

berkeringat serta daya tahan dan kemampuan kerja manusia 

mulai menurun) dengan pembagian suhu nyaman orang 

Indonesia menurut Yayasan LPMB PU, maka suhu yang kita 

butuhkan agar dapat beraktifitas dengan baik adalah suhu 

nyaman optimal (22,8°C - 25,8°C dengan kelembaban 70%). 

Angka ini berada di bawah kondisi suhu udara di Indonesia 

yang dapat mencapai angka 35°C dengan kelembaban 80%. 

usaha mengendalikan faktor-faktor iklim di atas untuk 

memperoleh kenyamanan termal di dalam bangunan dilakukan 

dengan Cara yang paling mudah adalah dengan pendekatan 

mekanis yaitu menggunakan AC tetapi membutuhkan biaya 

operasional yang tidak sedikit. Pendekatan kedua adalah 

mengkondisikan lingkungan di dalam bangunan secara alami 

dengan pendekatan arsitektural. 

Pengkondisian lingkungan di dalam bangunan secara 

arsitektural dapat dilakukan dengan mempertimbangkan 

perletakan bangunan (orientasi bangunan terhadap matahari dan 

angin), pemanfaatan elemen-elemen arsitektur dan lansekap 

serta pemakaian material/bahan bangunan yang sesuai dengan 
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karakter iklim tropis panas lembab. Melalui ke-empat hal di 

atas, temperatur di dalam ruangan dapat diturunkan beberapa 

derajat tanpa bantuan peralatan mekanis. Dalam konsep 

kenyaman thermal ini 4 hal yang harus dipenuhi yaitu : 

a) Orientasi Bangunan 

(1) Orientasi Terhadap Matahari Orientasi 

bangunan terhadap matahari akan menentukan 

besarnya radiasi matahari yang diterima 

bangunan. Semakin luas bidang yang menerima 

radiasi matahari secara langsung, semakin besar 

juga panas yang diterima bangunan. Dengan 

demikian, bagian bidang bangunan yang terluas 

(misal: bangunan yang bentuknya memanjang) 

sebaiknya mempunyai orientasi ke arah Utara-

Selatan sehingga sisi bangunan yang pendek, 

(menghadap Timur – Barat) yang menerima 

radiasi matahari langsung. 

(2) Orientasi terhadap angin 

Kecepatan angin di daerah iklim tropis panas 

lembab umumnya rendah. Angin dibutuhkan 

untuk keperluan ventilasi (untuk kesehatan dan 

kenyamanan penghuni di dalam bangunan). 

Ventilasi adalah proses dimana udara „bersih‟ 

(udara luar), masuk (dengan sengaja) ke dalam 

ruang dan sekaligus mendorong udara kotor di 

dalam ruang ke luar. Ventilasi dibutuhkan untuk 

keperluan oksigen bagi metabolisme tubuh, 

menghalau polusi udara sebagai hasil proses 

metabolisme tubuh (CO2 dan bau) dan 

kegiatankegiatan di dalam bangunan. Untuk 
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kenyamanan, ventilasi berguna dalam proses 

pendinginan udara dan pencegahan peningkatan 

kelembaban udara (khususnya di daerah tropika 

basah). Kebutuhan terhadap ventilasi tergantung 

pada jumlah manusia serta fungsi bangunan. 

Posisi bangunan yang melintang terhadap angin 

primer sangat dibutuhkan untuk pendinginan 

suhu udara. Jenis, ukuran, dan posisi lobang 

jendela pada sisi atas dan bawah bangunan dapat 

meningkatkan efek ventilasi silang (pergerakan 

udara) di dalam ruang sehingga penggantian 

udara panas di dalam ruang dan peningkatan 

kelembaban udara dapat dihindari. 

Kecepatan angin yang nikmat dalam ruangan 

adalah 0,1 – 0,15 m/detik. Besarnya laju aliran 

udara tergantung pada: 

1. Kecepatan angin bebas 

2. Arah angin terhadap lubang ventilasi 

3. Luas lubang ventilasi 

4. Jarak antara lubang udara masuk dan keluar 

5. Penghalang di dalam ruangan yang 

menghalangi udara
3
 

2) Elemen Arsitektur 

a) Apabila posisi bangunan pada arah Timur dan Barat 

tidak dapat dihindari, maka pandangan bebas melalui 

jendela pada sisi ini harus dihindari karena radiasi 

panas yang langsung masuk ke dalam bangunan 

(melalui bukaan/kaca) akan memanaskan ruang dan 

menaikkan suhu/temperatur udara dalam ruang. Di 

samping itu efek silau yang muncul pada saat sudut 
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matahari rendah juga sangat mengganggu. Gambar di 

bawah adalah elemen arsitektur yang sering 

digunakan sebagai pelindung terhadap radiasi 

matahari (solar shading devices). Efektifitas 

pelindung matahari dinilai dengan angka shading 

coefficient (S.C) yang menunjukkan besar energi 

matahari yang ditransmisikan ke dalam bangunan. 

 

Tabel 2.9. Hasil Pengurangan Panas dari Radiasi Matahari MelaluiJendela Kaca, 

Berkat Pembayang 

Jenis pembayangan : pembayang dicat pada sisi datangnya sinar Berkurang bila 

dibandingkan dengan 

yang tidak dicat 

 

1. Jalusi di luar menghalangi penyinaran langsung diberi warna 

putih, krem 

2. Jalusi dari tembaga putih tipis kemiringan matahari lebih dari 

40% sehinga matahari tidak masuk, diberi warna gelap 

3.  Markis dari kanvas, sisi samping terbuka, warna gelap 

sedang 

4. Jalusi model ‘venetian blinds’ di bagian dalam jendela. Kisi-

kisi menghalangi penyinaran langsung . bahan aluminium 

yang memantulkan sinar secara difus. 

5. Penutup jendela, putih atau krem 

6. Penutup jendela rapat berwarna gelap 

 

 

15 % 

 

15% 

 

25% 

 

45% 

 

55% 

80% 

Sumber: Pengantar Fisika Bangunan, Mangunwijaya, hal. 118 

 

3) Elemen Lansekap 

a) Vegetasi 

Di samping elemen arsitektur, elemen lansekap seperti pohon 

dan vegetasi juga dapat digunakan sebagai pelindung terhadap 
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radiasi matahari. Keberadaan pohon secara langsung/tidak 

langsung akan menurunkan suhu udara di sekitarnya, karena 

radiasi matahari akan diserap oleh daun untuk proses fotosintesa 

dan penguapan. Efek bayangan oleh vegetasi akan menghalangi 

pemanasan permukaan bangunan dan tanah di bawahnya. 

Lippsmeier memperlihatkan suatu hasil penelitian di Afrika 

selatan, pada ketinggian 1m di atas permukaan perkerasan 

(beton) menunjukkan suhu yang lebih tinggi sekitar 4°C 

dibandingkan suhu pada ketinggian yang sama di atas 

permukaan rumput. Perbedaan ini menjadi sekitar 5°C apabila 

rumput tersebut terlindung dari radiasi matahari. Pohon dan 

tanaman dapat dimanfaatkan untuk mengatur aliran udara ke 

dalam bangunan. Penempatan pohon dan tanaman yang kurang 

tepat dapat menghilangkan udara sejuk yang diinginkan 

terutama pada periode puncak panas. 

Menurut White R.F (dalam Concept in Thermal Comfort, 

Egan, 1975) kedekatan pohon terhadap bangunan 

mempengaruhi ventilasi alami dalam bangunan. 

 

Baik                                        Semakin baik 

Gambar 2.1 Jarak Pohon terhadap Bangunan dan Pengaruhnya 

terhadap Ventilasi Alami 

Sumber : Menciptakan Kenyamanan Thermal dalam Bangunan, 

Jurnal Sistem Teknik Industri Volume 6, No. 3 Juli 2005 
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Sekumpulan pohon juga dapat dimanfaatkan sebagai 

“windbreak’ untuk daerah yang kecepatan anginnya cukup 

besar. Pohon sebagai „windbreak’ dapat mengurangi 

kecepatan angin lebih dari 35 % jika jaraknya dari bangunan 

sebesar 5 x tinggi pohon. Bangunan harus dirancang dimana 

kecepatan angin di daerah pedestrian dan bukaan kurang dari 

10 mph (mil per jam). Untuk bangunan tinggi, pengujian 

dengan menggunakan model bangunan yang berskala untuk 

memprediksi kekuatan bangunan terhadap kecepatan angin 

seringkali harus dilakukan dengan menggunakan terowongan 

angin (wind tunnels). Di bawah ini menunjukkan bagaimana 

pengaruh kecepatan angin terhadap manusia. 

Tabel 2.10. Pengaruh kecepatan angin terhadap manusia 

Kecepatan angin (dalam mph) Pengaruhnya trehadap manusia 

 0-2 

 2-10 

 10-20 

 

 20-25 

 25-30 

 30-55 

 

 55-100 

 

 <100 

 

 

 Tidak ada angin 

 Angin terasa di wajah dan rambut 

 Debu naik, kertas terbang, rambut 

dan pakaian berantakan 

 Kekuatan angin terasa di tubuh 

 Payung susah digunakan 

 Susah berjalan, manusia terasa 

seperti didorong angin 

 Angin topan/badai, berbahaya bagi 

manusia dan struktur 

 Kekuatan angin tornado, sangat 

berbahaya bagi manusia dan 

struktur 

Sumber : Menciptakan kenyamanan thermal Dalam bangunan, Jurnal Sistem 

Teknik Industri Volume 6, No. 3 Juli 2005 
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b) Unsur Air 

Untuk memodifikasi udara luar yang terlalu panas 

masuk ke dalam bangunan dapat dilakukan dengan 

membuat air mancur di dalam bangunan. Keberadaan 

air akan menurunkan suhu udara di sekitarnya karena 

terjadi penyerapan panas pada proses penguapan air. 

Selain menurunkan suhu udara, proses penguapan 

akan menaikkan kelembaban. Untuk daerah iklim 

tropis basah seperti di Indonesia yang memiliki 

kelembaban yang tinggi maka peningkatan 

kelembaban harus dihindarkan. Oleh sebab itu 

penggunaan unsur air harus mempertimbangkan 

adanya gerakan udara (angin) sehingga tidak terjadi 

peningkatan kelembaban. 

 

4) Material/Bahan Bangunan 

Panas masuk ke dalam bangunan melalui proses konduksi 

(lewat dinding, atap, jendela kaca) dan radiasi matahari yang 

ditransmisikan melalui jendela/kaca. 

 

Gambar 2.2. Proses Radiasi matahari 

Sumber : Menciptakan kenyamanan thermal Dalam bangunan, 

Jurnal Sistem Teknik Industri Volume 6, No. 3 Juli 2005 
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Radiasi matahari memancarkan sinar ultra violet (6%), 

cahaya tampak (48%) dan sinar infra merah yang 

memberikan efek panas sangat besar (46%). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa radiasi matahari adalah penyumbang 

jumlah panas terbesar yang masuk ke dalam bangunan. Besar 

radiasi matahari yang ditransmisikan melalui selubung 

bangunan dipengaruhi oleh fasade bangunan yaitu 

perbandingan luas kaca dan luas dinding bangunan 

keseluruhan (wall to wall ratio), serta jenis dan tebal kaca 

yang digunakan. 

   Tabel 2.11. Shading Coefficient untuk Berbagai Jenis 

Material Kaca 

 

   Sumber: Concept in the Thermal Comfort, M. David Egan. 

 

Radiasi matahari yang jatuh pada selubung bangunan 

dipantulkan kembali dan sebagian diserap. Panas yang 

terserap akan dikumpulkan dan diteruskan ke bagian sisi 

yang dingin (sisi dalam bangunan). Masing-masing bahan 

bangunan mempunyai angka koefisien serapan kalor (%) 

seperti terlihat pada tabel berikut. Semakin besar serapan 

kalor, semakin besar panas yang diteruskan ke ruangan. 
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Tabel 2.12.Radiasi Matahari dan Serapan Kalor 

Permukaan Bahan % 

 Asbes semen baru 

 Asben semen sabgat kotor (6 

tahun terpakai ) 

 Kulit bitumen/aspal 

 Kulit bitumen bila dicat 

aluminium 

 Genteng keramik merah 

 Seng (baru) 64 

 42-59  

 83 

 

 86 

 40 

 62-66 

 92 

 18 

 Sumber: Pengantar Fisika Bangunan, Mangunwijaya, hal. 117 

 

Warna juga berpengaruh terhadap angka serapan kalor. Warna-

warna muda memiliki angka serapan kalor yang lebih sedikit dari 

pada warna tua. Warna putih memiliki angka serapan kalor paling 

sedikit (10%-15%), sebaliknya warna hitam dengan permukaan 

tekstur kasar dapat menyerap kalor sampai 95%. 

 

 Tabel 2.13. Koefisien Serapan Kalor Akibat Pengaruh Warna 

Permukaan % 

Dikapur putih (baru) 

Dicat minyak (baru) 

Marmer/puala putih 

Kelabu madya 

Batu baa/beton 

Hitam mengkilat 

Hitam kasar 

10-15 

20-30 

40-50 

60-70 

70-75 

80-85 

90-95 

Sumber: Pengantar Fisika Bangunan, Mangunwijaya, hlm. 116 
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b. Kenyamanan Visual 

kenyamanan visual adalah kenyamanan terkait dengan faktor pencahayaan, 

sehingga intensitas cahaya pada masing-masing ruang dapat terpenuhi 

sesuai fungsinya.
4
 Kenyamanan visual ini juga merupakam sesuatu 

kenyamanan yang berhubungan dengan sesuatu yang indah dan nyaman 

untuk dinikmati maupun juga dilihat melalui indera penglihatan. 

 Kenyamanan visual dalam desain di bagi menjadi beberapa bagian yaitu: 

1) Kenyamanan visual dalam pencahayaan Cahaya hanya merupakan 

satu bagian berbagai jenis gelombang elektromagnetis yang terbang 

ke angkasa. Gelombang tersebut memiliki panjang dan frekuensi 

tertentu, yang nilainya dapat dibedakan dari energi cahaya lainnya 

dalam spektrum elektromagnetisnya. Secara alamiah sumber cahaya 

adalah matahari, bulan, dan bintang, serta beberapa spesies makhluk 

hidup (kunang-kunang).sedangkan jenis dan bentuk sumber cahaya 

buatan antara lain  

a) Api pembakaran 

b) Lampu minyak (obor, cempor) 

c) Lampu minyak gas ( petromak ) 

d) Lampu pijar ( bubl light ) 

e) Lampu sorot ( spot light ) 

f) Lampu neon ( neon light ) 

   Fungsi cahaya penerangan pada malam hari dalam arsitektur 

lansekap adalah : 

   Penerangan cahaya untuk ruang tempat kegiatan (parkir, plaza, dan 

pedestrian) 

a) Penerangan cahaya untuk sirkulasi 

b) Penerangan cahaya untuk tanaman/pepohonan 

c) Penerangan cahaya untuk perabot lansekap (landscape 

furniture ) 
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d) Penerangan cahaya untuk kolam / air mancur 

e) Penerangan cahaya bagi benda asing (patung, ornament 

landscape) 

Dalam perancangan arsitektur lansekap suasana gelap dan terang 

dapat menghasilkan suatu nilai dan kesan yang menarik terhadap 

tapak. Tata letak sumber cahaya terhadap benda atau elemen 

lensekap menyebabkna terjadinya bayan – bayang yang 

menimbulkan rangsangan yang beranekaragam. 

Untuk mendapatkan cahaya terang, peletakan sumber cahaya dapat 

dibagi menjadi 3 bagian. 

a) Sumber cahaya di atas mata manusia 

b) Sumber cahaya setinggi mata manusia 

c) Sumber cahaya di bawah mata manusia 

Dilihat dari segi arah sumber cahaya, dapat pula dikategorikan 

menjadi 3 bagian. 

a) Arah cahaya tegak lurus ke bawah 

b) Arah cahaya tegak lurus ke atas 

c) Arah cahaya membentuk sudut. 

 

Gambar 2.3. Arah sumber cahaya 

Sumber : Ir.Rustam Hakim,MT.IAI dan Ir.Hardi Utomo, MS.IAI 

komponen perancangan arsitektur lansekap prinsip – unsur dan 

aplikasi disain, hal 175 
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    Aplikasi pencahayaan dalam desain arsitektur lansekap 

sebagai berikut : 

(1) Penerangan cahaya sebagai aksentuasi Cahaya dapat 

digunakan untuk memperjelas elemen atau benda yang akan 

dijadikan aksentuasi. 

 

Gambar 2.4. Cahaya Memperkuat Aksentuasi Terhadap 

Elemen Lensekap 

Sumber : http://www.Desaintaman.com  

 

(2) Penerangan cahaya sebagai pembentuk bayang – bayang 

Efek bayangan yang terjadi akibat sinar cahaya terhadap 

dinding akan memberikan kesan visual yang atraktif. 

Bentuk bayangan dapat diatur dengan memindahkan sudut 

tertentu dalam sumber cahaya. 

http://www.desaintaman.com/
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Gambar 2.5. Cahaya Sebagai Pembantu Bayangan 

Sumber : http://www.mariowibowo.com 

 

(3) Penerangan cahaya sebagai refleksi Penerangan cahaya 

lampu yang memberikan refleksi terhadap objek tertentu 

agar tekstur bisa lebih bisa terlihat nyata. 

(4) Penerangan cahaya sebagai pengarah sirkulasi Penerangan 

sumber cahaya untuk memberikan pengarahan terhadap 

jalan dan juga sirkulasi. 

 

c. kenyamanan visual tekstur bangunan 

Tekstur berasal dari sebuah kata yang berarti “menjalin”. Tekstur pada 

dasarnya adalah suatu penjalinan pola-pola atautitik-titik kasar maupun 

halus yang tidak teratur pada suatu permukaan benda sehingga 

menimbulkan efek pada permukaan benda tersebut. Titik-titik ini dapat 

berbeda dalam ukuran, warna, bentuk atau sifat dan karakternya, seperti 

misalnya ukuran besar, kecil, warna terang gelap, bentuk bulat, persegi 

atau tak beraturan sama sekali dan lain-lain. Suatu tekstur yang 

susunannya teratur dapat disebut corak atau pattern. Tekstur dapat 

diketahui oleh penglihatan, dan oleh rabaan tangan yang dapat 

membedakan jenis permukaan. Dalam perancangan suatu lansekap, 

http://www.mariowibowo.com/
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tekstur memberikan kesan kelembutan, kehalusan, penglihatan dan 

permainan refleksi cahaya. Bila dilakukan sentuhan fisik akan dirasakan 

adanya kelembutan, kehalusan suatu material dari elemenelemen 

pendukung lansekap, demikian juga sebaliknya material yang bertekstur 

kasar. 

 

Gambar 2.6. Sketsa Tekstur 

Sumber : Ir.Rustam Hakim,MT.IAI dan Ir.Hardi Utomo, MS.IAI 

komponen perancangan arsitektur lansekap prinsip – unsur dan 

aplikasi disain 

Setiap benda khususnya tanaman, mempunyai tekstur tersendiri, namun 

secara garis besar tekstur dapat dibedakan atas tekstur halus dan tekstur 

kasar. Tekstur halus yaitu permukaan yang dibedakan oleh elemen-

elemen yang halus atau oleh warna, sedangkan tekstur kasar adalah 

permukaan yang terdiri dari elemen-elemen yang berbeda baik corak, 

bentuk mupun warna. 

Tekstur yang terdapat pada suatu lansekap sangat erat kaitannya dengan 

jarak pandang atau penglihatan. Pada suatu jarak pandang tertentu, 

tekstur dari bahan itu sendiri tidak akan berperan lagi sehingga bahan 

tersebut akan terlihat polos. Oleh karena itu untuk suatu bidang yang luas 

pada lansekap, tekstur dapat dibedakan atas tekstur primer dan tekstur 

sekunder. 
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Tekstur primer yaitu tekstur yang terdapat pada bahan yang hanya 

terlihat dari jarak dekat, sedangkan tekstur sekunder yaitu tekstur yang 

dibuat dalam skala tertentu untuk memberikan kesan visual yang 

proporsional dari jarak jauh 

 

Gambar 2.7. Sketsa Berbagai Tekstur 

Sumber : Ir.Rustam Hakim,MT.IAI dan Ir.Hardi Utomo, MS.IAI 

komponen perancangan arsitektur lansekap prinsip – unsur dan 

aplikasi disain 

Fungsi tekstur adalah untuk memberikan kesan pada persepsi manusia 

melalui penglihatan visual, misalnya pada suatu bidang rata yang 

mempunyai perbedaan warna, maka warna gelap terlihat sebagai 

bayangan warna terang sehingga timbul kesan bidang tersebut tidak rata 

(Rustan Hakim, 1993: 91) 

d. Kenyamanan Visual Warna Bangunan 

Warna dalam arsitektur member peranan yang sangat penting dalam 

tampilan bangunan, karena warna dapat memperjelas karakter suatu 

objek atau membri aksen pada bentuk dan bahan nya. Secara umum 

terdapat dua sistem yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan 



49 
 

Jhony Ichwan Satyadi  5112412069 

warna yaitu Prang color sistem dan Mursell color sistem. Menurut teori 

Prang, secara psikologi warna dapat di bagi menjadi tiga dimensi, yaitu ; 

1) Hue : Semacam terperamen mengenai panas/ dinginnya 

suatu warna 

2) Value : Mengenai gelap 

3) Intensitas : Mengenai cerah dan redupnya warna 

  Selain itu, Prang juga membagi warna dalam beberapa kelas seperti : 

1) Primary 

    Merupakan warna utama/ pokok, yaitu merah, kuning, biru 

2) Binary 

 Merupakan warna kedua, yaitu gabungan antara dua warna 

primary. Warna tersebut adalah merah + biru = violet, merah 

+ kuning = oranye, biru + kuning = hijau 

a) Intermedian ( warna antara ) 

Warna intermedian merupakan warna campuran antara 

warna primary dengan  warna merah dicampur hijau 

menjadi merah hijau. 

b) Tertiary ( warna ketiga ) 

Merupakan warna campuran dari warna binary, misalnya 

violet dicampur warna hijau, dan sebaginya. 

c) Quanternary 

Merupakan warna campuran dari warna tertiary, misalnya 

hijau violet dicanpur dengan warna oranye hijau. 
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Sedangkan menurut Munsel, saru warna di tentukan oleh 

tiga komponen yaitu Hue, Value, dan Chroma. 

(1) Hue : Menyatakan kualitas warna atau intensitas 

panjang gelombang 

(2) Value : Menyatakan kesan kemudahan warna 

(3) Chroma : Penyimpangan warna putih atau 

kejenuhan warna 

 Selain itu Munsell juga mengenal adanya percampuran 

antara warna – warna murni dengan warna kutub yang 

disebut dengan : 

(1) Tint : Warna dicampur dengan putih sehingga 

terjadi warna muda 

(2) Shade : Warna murni dicampur dengan hitam 

sehingga menjadi warna tua 

(3) Tone : Warna murni dicampur dengan warna abu – 

abu ( percampuran puti dan hitam ) sehingga terjadi 

warna tanggung. 

     

2.3. Tinjauan Arsitektur Neo-Vernakular 

 2.3.1.  Latar Belakang Arsitektur Neo Vernakular 

Arsitektur Neo Vernakular adalah salah satu paham atau aliran 

yang berkembang pada era Post Modern yaitu aliran arsitektur yang 

muncul pada pertengahan tahun 1960-an, Post Modern lahir 

disebabkan pada era modern timbul protes dari para arsitek 

terhadap pola-pola yang berkesan monoton (bangunan berbentuk 

kotak-kotak). Oleh sebab itu, lahirlah aliran-aliran baru yaitu Post 
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Modern. Ada 6 (enam) aliran yang muncul pada era Post Modern 

menurut Charles A. Jenck diantaranya, historiscism, straight 

revivalism,  neo vernakular,  contextualism, methapor dan post 

modern space. Dimana menurut (Budi A Sukada, 1988) dari semua 

aliran yang berkembang pada Era Post Modern ini memiliki 10 

(sepuluh) ciri-ciri arsitektur sebagai berikut. 

a. Mengandung unsur komunikatif yang bersikap lokal atau 

populer. 

b. Membangkitkan kembali kenangan historik. 

c. Berkonteks urban. 

d. Menerapkan kembali teknik ornamentasi. 

e. Bersifat representasional (mewakili seluruhnya). 

f. Berwujud metaforik (dapat berarti bentuk lain). 

g. Dihasilkan dari partisipasi. 

h. Mencerminkan aspirasi umum. 

i. Bersifat plural. 

j. Bersifat ekletik. 

 

Untuk dapat dikategorikan sebagai arsitektur post modern tidak 

harus memenuhi kesepuluh dari ciri-ciri diatas. Sebuah karya 

arsitektur yang memiliki enam atau tujuh dari ciri-ciri diatas sudah 

dapat dikategorikan ke dalam arsitektur post modern. 

Charles Jenks seorang tokoh pencetus lahirnya post modern 

menyebutkan tiga alasan yang mendasari timbulnya era post 

modern, yaitu. 

1) Kehidupan sudah berkembang dari dunia serba terbatas ke 

dunia tanpa batas, ini disebabkan oleh cepatnya komunikasi 

dan tingginya daya tiru manusia. 
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2) Canggihnya teknologi menghasilkan produk-produk yang 

bersifat pribadi. 

3) Adanya kecenderungan untuk kembali kepada nilai-nilai 

tradisional atau daerah, sebuah kecenderungan manusia 

untuk menoleh ke belakang. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa arsitektur post modern 

dan aliran-alirannya merupakan arsitektur yang menggabungkan 

antara tradisional dengan non tradisinal, modern dengan setengah 

nonmodern, perpaduan yang lama dengan yang baru. 

Dalam timeline arsitektur modern, vernakular berada pada posisi 

arsitektur modern awal dan berkembang menjadi Neo Vernakular 

pada masa modern akhir setelah terjadi eklektisme dan kritikan-

kritikan terhadap arsitektur modern. 

Kriteria-kriteria yang mempengaruhi arsitektur Neo Vernakular 

adalah sebagai berikut. 

1) Bentuk-bentuk menerapkan unsur budaya, lingkungan 

termasuk iklim setempat diungkapkan dalam bentuk fisik 

arsitektural (tata letak denah, detail, struktur dan ornamen) 

2) Tidak hanya elemen fisik yang diterapkan dalam bentuk 

modern, tetapi juga elemen nonfisik yaitu budaya pola pikir, 

kepercayaan, tata letak yang mengacu pada makro kosmos 

dan lainnya menjadi konsep dan kriteria perancangan. 

3) Produk pada bangunan ini tidak murni menerapkan prinsip-

prinsip bangunan vernakular melainkan karya baru 

(mengutamakan penampilan visualnya). 

Latar belakang penerapan tema arsitektur neo vernakular 

pada pendopo bupatiberkeinginan melestarikan unsur-unsur atau 
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ciri arsitektur lokal dengan mengikuti perkembangan zaman yang 

semakin berkembang. 

 

2.3.2. Pengertian  Arsitektur Neo-Vernakular 

Arsitektur neo-vernakular, tidak hanya menerapkan elemen-elemen 

fisik yang diterapkan dalam bentuk modern tapi juga elemen non 

fisik seperti budaya, pola pikir, kepercayaan, tata letak, religi dan 

lain-lain. 

Bangunan adalah sebuah kebudayaan seni yang terdiri dalam 

pengulangan dari jumlah tipe-tipe yang terbatas dan dalam 

penyesuaiannya terhadap iklim lokal, material dan adat istiadat. 

(Leon Krier, 1971). 

Arsitektur Neo-Vernakular merupakan suatu paham dari aliran 

Arsitektur Post-Modern yang lahir sebagai respon dan kritik atas 

modernisme yang mengutamakan nilai rasionalisme dan 

fungsionalisme yang dipengaruhi perkembangan teknologi industri. 

Arsitektur Neo-Vernakular merupakan arsitektur yang konsepnya 

pada prinsipnya mempertimbangkan kaidah-kaidah normative, 

kosmologis, peran serta budaya lokal dalam kehidupan masyarakat 

serta keselarasan antara bangunan, alam, dan lingkungan. 

“pada intinya arsitektur Neo-Vernakular merupakan perpaduan 

antara bangunan modern dengan bangunan bata pada abad 19” 

Batu-bata dalam kutipan diatas ditujukan pada pengertian elemen-

elemen arsitektur lokal, baik budaya masyarakat maupun bahan-

bahan material lokal. Aliran Arsitektur Neo Vernakular sangat 

mudah dikenal dan memiliki kelengkapan berikut ini : hampir 
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selalu beratap bubungan, detrail terpotong, banyak keindahan 

dan menggunakan material bata-bata. 

 

2.3.3. Ciri – Ciri Arsitektur Neo-Vernakular 

Dari pernyataan Charles Jencks dalam bukunya “language of Post-

Modern Architecture (1990)” maka dapat dipaparkan ciri-ciri 

Arsitektur Neo-Vernakular sebagai berikut. 

a.    Selalu menggunakan atap bumbungan. 

Atap bumbungan menutupi tingkat bagian tembok sampai 

hampir ke tanah sehingga lebih banyak atap yang diibaratkan 

sebagai elemen pelidung dan penyambut dari pada tembok yang 

digambarkan sebagai elemen pertahanan yang menyimbolkan 

permusuhan. 

b.    Batu bata (dalam hal ini merupakan elemen konstruksi 

lokal). 

Bangunan didominasi penggunaan batu bata abad 19 gaya 

Victorian yang merupakan budaya dari arsitektur barat. 

c.    Mengembalikan bentuk-bentuk tradisional yang ramah 

lingkungan dengan proporsi yang lebih vertikal. 

d.   Kesatuan antara interior yang terbuka melalui elemen yang 

modern dengan ruang terbuka di luar bangunan. 

e.    Warna-warna yang kuat dan kontras. 

Dari ciri-ciri di atas dapat dilihat bahwa Arsitektur Neo-Vernakular 

tidak ditujukan pada arsitektur modern atau arsitektur tradisional 

tetapi lelbih pada keduanya. Hubungan antara kedua bentuk 
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arsitektur diatas ditunjukkan dengan jelas dan tepat oleh Neo-

Vernacular melalui trend akan rehabilitasi dan pemakaian kembali. 

a.    Pemakaian atap miring 

b.    Batu bata sebagai elemen lokal 

c.    Susunan masa yang indah. 

Mendapatkan unsur-unsur baru dapat dicapai dengan pencampuran 

antara unsur setempat dengan teknologi modern, tapi 

masih mempertimbangkan unsur setempat, dengan ciri-ciri sebagai 

berikut. 

a.    Bentuk-bentuk menerapkan unsur budaya, lingkungan 

termasuk iklim setempat diungkapkan dalam bentuk fisik 

arsitektural  (tata letak denah, detail, struktur dan ornamen). 

b.    Tidak hanya elemen fisik yang diterapkan dalam 

bentuk modern, tetapi juga elemen non-fisik yaitu budaya, 

pola pikir, kepercayaan, tata letak yang mengacu pada 

makro kosmos, religi dan lainnya menjadi konsep dan 

kriteria perancangan. 

c.    Produk pada bangunan ini tidak murni menerapkan 

prinsip-prinsip bangunan vernakular melainkan karya baru 

(mangutamakan penampilan visualnya). 

 

2.3.4. Prinsip – Prinsip Desain Arsitektur Neo-Vernakular 

Adapun beberapa prinsip-prinsip desain arsitektur Neo-Vernakular secara 

terperinci adalah sebagai berikut : 
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a.    Hubungan Langsung, merupakan pembangunan yang kreatif 

dan adaptif terhadap arsitektur setempat disesuaikan dengan nilai-

nilai/fungsi dari bangunan sekarang. 

b.    Hubungan Abstrak, meliputi interprestasi ke dalam bentuk 

bangunan yang dapat dipakai melalui analisa tradisi budaya dan 

peninggalan arsitektur. 

c.    Hubungan Lansekap, mencerminkan dan menginterprestasikan 

lingkungan seperti kondisi fisik termasuk topografi dan iklim. 

d.   Hubungan Kontemporer, meliputi pemilihan penggunaan 

teknologi, bentuk ide yang relevan dengan program konsep 

arsitektur. 

e.    Hubungan Masa Depan, merupakan pertimbangan 

mengantisipasi kondisi yang akan datang. 

 

  Tabel 2.14 Perbandingan Arsitektur Ttradisional, Vernakular dan Neo 

Vernakular. 

Perbandingan Tradisional Vernakular Neo Vernakular 

Ideologi Terbentuk oleh 

tradisi yang 

diwariskan secara 

turun-

temurun,berdasarkan 

kultur dan kondisi 

lokal. 

Terbentuk oleh 

tradisi turun 

temurun tetapi 

terdapat pengaruh 

dari luar baik fisik 

maupun nonfisik, 

bentuk 

perkembangan 

arsitektur 

tradisional. 

Penerapan elemen 

arsitektur yang 

sudah ada dan 

kemudian sedikit 

atau banyaknya 

mengalami 

pembaruan menuju 

suatu karya yang 

modern. 

Prinsip Tertutup dari 

perubahan zaman, 

terpaut pada satu 

kultur kedaerahan, 

dan mempunyai 

peraturan dan 

norma-norma 

keagamaan yang 

Berkembang setiap 

waktu untuk 

merefleksikan 

lingkungan, 

budaya dan sejarah 

dari daerah dimana 

arsitektur tersebut 

berada. 

Arsitektur yang 

bertujuan 

melestarikan unsur-

unsur lokal yang 

telah terbentuk 

secara empiris oleh 

tradisi dan 

mengembang-
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kental Transformasi dari 

situasi kultur 

homogen ke situasi 

yang lebih 

heterogen. 

 

kannya menjadi 

suatu langgam yang 

modern. Kelanjutan 

dari arsitektur 

vernakular 

Ide Desain Lebih 

mementingkan fasat 

atau bentuk, 

ornamen sebagai 

suatu keharusan. 

Ornamen sebagai 

pelengkap, tidak 

meninggalkan 

nilai- nilai 

setempat tetapi 

dapat melayani 

aktifitas 

masyarakat 

didalam. 

Bentuk desain lebih 

modern. 

 

Dalam hal ini, pengertian vernakular arsitektur sering juga disamakan 

dengan arsitektur tradisional dan dapat diartikan bahwa secara konotatif kata 

tradisi dapat diartikan sebagai pewarisan atau penerusan norma-norma adat 

istiadat atau pewaris budaya yang turun temurun dari generasi ke generasi. 

Arsitektur dan bangunan tradisional merupakan hasil seni budaya 

tradisional, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hidup 

manusia budaya tradisional, yang mampu memberikan ikatan lahir batin. 

Di dunia global, kata tradisional sering digunakan untuk membedakan 

dengan modern. Di indonesia, sebutan yang berasal dari kata 

belanda “traditionell Architectur”, pada waktu itu istilah ini diberikan 

untuk karya-karya arsitektur asli daerah di indonesia, salah satu alasannya 

adalah untuk membedakan jenis arsitektur yang timbul dan berkembang dan 

merupakan karakteristik suku-suku bangsa di indonesia dari jenis arsitektur 

yang tumbuh dan berkembang atas dasar pemikiran  dan perkembangan 

arsitektur di Eropa, khususnya arsitektur kolonial Belanda. 

Kata tradisional berasal dari kata tradisi yang di indonesia sama artinya 

dengan adat, kata adat ini di adopsi dari bahasa Arab. Sehingga seringkali 
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bangunan tradisional disebut dengan “rumah adat”. Pada prinsipnya, baik di 

dunia global dan indonesia, kata tradisional diartikan sebagai sesuatu yang 

dilakukan secara turun temurun dari generasi ke generasi. 

Selain itu istilah-istilah lain sering bersentuhan arti dan maknanya dengan 

vernakular arsitektur yaitu arsitektur rakyat (folk architecture), arsitektur 

lokal atau kontekstual (indigenous architecture) bahkan ada juga yang 

kemiripan dengan arsitektur alamiah (spontanous architecture). Secara garis 

arsitektur rakyat diartikan sebagai arsitektur yang menyimbolkan budaya 

suatu suku bangsa dengan beberapa atribut yang melekat dengannya. 

Sementara itu, arsitektur lokal atau kontekstual, adalah arsitektural yang 

beradaptasi dengan kondisi budaya, geografi, iklim dan lingkungan, dan 

arsitektur alamiah adalah arsitektur yang dibangun oleh satu masyarakat 

berdasarkan proses alamiah seperti kebutuhan dasar manusia. 

Maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya prinsip asrsitektur Neo-

vernakular adalah melestarikan unsur-unsur lokal sehingga bentuk dan 

sistemnya terutama yang berkaitan dengan iklim setempat, seperti 

penghawaan, pencahayaan alamiah, antisipasi terhadap regionalisme yang 

merupakan aspek mendasar.  

 

 2.3.5.  Tokoh Arsitektur Neo-Vernakular 

Beberapa prinsip dari Neo-vernakular adalah Bentuk-bentuk menerapkan 

unsur budaya, lingkungan termasuk iklim setempat diungkapkan dalam 

bentuk fisik arsitektural. Tidak hanya elemen fisik yang diterapkan 

dalam bentuk modern, tetapi juga elemen nonfisik yaitu budaya pola pikir, 

kepercayaan, tata letak yang mengacu pada makro kosmos dan lainnya 

menjadi konsep dan kriteria perancangan  Berdasarkan pemikiran dan 

prinsip-prinsip desain ada beberapa tokoh yang menerapkan prinsip neo-
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vernakular. Tokohnya antara lain: IM Pei, Hassan Fathy, Sir 

Edwin Lutyens, Y.B. Mangunwijaya. 

a) Y. B. Mangunwijaya 

 

Gambar 2.8 Y. B. Mangunwijaya 

Sumber : http://www.myworldbiografiybmangunwijaya.com 
 

   Prinsip-prinsip Romo Mangun dalam berarsitektur adalah : 

1) Arsitektur Nusantara (Vernakular) 

2) Sikap arsitek yang berpihak pada yang lemah 

3) Keindahan pada waktu yang tepat 

4) Membangun serendah mungkin dengan bahan 

bangunan seringan mungkin 

Tidak jarang Romo Mangun lebih sering melakukan perancangan di 

lapangan. Karena itulah perubahan sangat sering terjadi. Alasan beliau 

mengenai seringnya terjadi perubahan desain adalah, “ dunia berubah 

dengan sangat cepat”. 

a. Beberapa karya dari Romo Mangun 

http://www.myworldbiografiybmangunwijaya.com/
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1) Gereja St. Maria Assumpta, Klaten 

 

 

Gambar 2.9 Gereja St.Maria Assumpta,Klaten 

Sumber : http://www.myworldbiografiybmangunwijaya.com 

 

Sebagian orang memaknai bentuk bangunan gereja ini 

sebagai “burung yang sedang membentangkan sayap”. 

Sebagian lagi juga melihat simbol-simbol pohon kehidupan 

pada relief dinding luarnya. Lebih jauh lagi ternyata kolom 

tengah adalah bagian dari saka guru (simbol jawa). Di 

dalamnya sangat banyak komponen bangunan dengan 

berbagai makna. Bangunan ini sungguh kaya dari segi bentuk 

dan pemaknaannya. 

http://www.myworldbiografiybmangunwijaya.com/
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Gambar 2.10 Interior Gereja St.Maria Assumpta,Klaten 

Sumber : http://www.myworldbiografiybmangunwijaya.com 

 

Pembangunan ini diawali dengan dibongkarnya gereja lama 

yang kemudian digunakan untuk membangun gereja Jombor. 

Gedung gereja ini pun menjadi fenomena arsitektur sekaligus 

fenomena ekspressi rohani, sebuah gedung gereja besar yang 

menampilkan kesederhanaan, keakraban dan serba keterbukaan. 

2) Peziarahan Sendangsono, Muntilan, Jateng 

 

 

Gambar 2.11 Peziarahan Sendangsono, Muntilan, Jateng 

Sumber : http://www.myworldbiografiybmangunwijaya.com 

http://www.myworldbiografiybmangunwijaya.com/
http://www.myworldbiografiybmangunwijaya.com/
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Bangunan yang mendapat penghargaaan dari IAI AWARD tahun 

1991. Penataan kompleks peziarahan sendangsono sangat 

menekankan aspek harmoni dengan alam. Bentuk bangunan yang 

tidak mewah dan tidak pula sederhana. Dengan memanfaatkan kontur 

alam yang cukup curam Romo Mangun menciptakan sebuah arsitektur 

yang menyatu dengan alam. 

 

b. Ieoh Ming Pei 

 

Gambar 2.12  Ieoh Ming Pei 

Sumber : Jurnal “ ruang “ Volume 2 Nomor 2 

 

  

1) Dasar Perancangan Dan Metoda Aplikasi Karya I. M. Pei  

Data yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah data-data berupa 

informasi mengenai dasar perancangan, metoda dan aplikasi desain I. 

M. Pei yang digali melalui biografi I. M. Pei dan wawancara/interview 

yang penah dilakukan terhadapnya, antara lain: wawancara I. M. pei 

dengan Robert Ivy dari Architectural Record, wawancara I. M. pei 
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dengan John Tusa dari BBC United Kingdom, dan wawancara I. M. 

Pei at the Pritzker’s Ceremony, serta dari wawancara I. M. Pei dengan 

Gero Von Boehm yang dibukukan dalam buku “Conversation with I. 

M. Pei Light is the key”. Semua informasi ini, pada bab selanjutnya 

akan dibuat time line berdasarkan data biografi dan dicari kejadian-

kejadian penting sepanjang hidup dan karier I. M. Pei. Selanjutnya, 

akan di cross check dengan pernyataan-pernyataan I. M. Pei dalam 

wawancara-wawancara yang pernah dilakukannya. Melalui cara ini, 

diharapkan akan ditemukan hal-hal fundamental yang mendasari 

karya-karya I. M. Pei. Berikut adalah dasar perancangan dari karya-

karya I. M. Pei:  

 

a) Life Of People  

Teori tentang life of people diakui Pei muncul karena pengalamannya 

selama 17 tahun hidup di Negeri China, khususnya Kota Suzhou. 

Hubungan antar manusia (people) di Kota Suzhou, dikatakan Pei 

sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dan jika hubungan ini 

terbangun, maka itulah artinya hidup (life).  

Berikut adalah gambaran people and life dalam salah satu karya 

terbaik Pei, Musee de Louvre: 

 

Louvre sebelum 
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Louvre sesudah 

Gambar2.13. Louvre Sebelum dan Sesudah 

Sumber : Jurnal “ ruang “ Volume 2 Nomor 2 

 

 

Berikut adalah gambaran Louvre dalam bayangan Pei, sebelum 

Louvre dibangun: 

 

Gambar 2.14. Bayangan Pei tentang Orang-Orang yang berkegiatan di Louvre 

Sumber : Jurnal “ ruang “ Volume 2 Nomor 2 

 

 

b) Nature  

Sama halnya dengan konsepnya tentang people and life, Pei juga 

mendapat konsep nature dari pengalamannya di Kota Suzhou. Tanpa 

meninggalkan konsepnya tentang manusia, menurut Pei ada hubungan 

khusus antara manusia dengan alam.  

Berikut adalah gambaran nature dalam salah satu karya-karya Pei: 
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Gambar 2.15 Raffles City (1986) 

Sumber: www.pcfandp.com; 20/02/2008 

 

 

Gambar 2.16  Guggenheim Pavilion, The Mount Sinai Medical Center Expansion 

& Modernization (1992),  

Sumber: www.pcfandp.com; 20/02/2008 

 

 

Gambar 2.17  IBM Headquarters, Completed 1985  

Sumber: www.pcfandp.com; 20/02/2008 
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Gambar 2.18  Louvre, Paris (1989)  

Sumber: www.pcfandp.com; 20/02/2008 

 

c) Geometry  

Bentuk dalam konsep Pei tidak seperti falsafah arsitektur modern 

“form follow function”.  

 

Bentuk geometri yang umumnya digunakan Pei adalah bentuk 

geometri segitiga dasar yang dikombinasikan menjadi bentuk belah 

ketupat, jajaran genjang, atau dalam bentuk tiga dimensi prisma. 

Bentuk geometri ini dalam karyanya dibuat modul grid atau yang 

disebutnya sebagai grid system expose yang dipadukan dengan kaca 

untuk memasukkan unsur cahaya. Perpaduan inilah yang menjadi 

estetika dalam karya Pei. 

 

Gambar 2.19. Luce Memorial Chapel, Taichung, Taiwan, Completed 1963 

Sumber: www.pcfandp.com; 20/02/2008 
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Gambar 2.20. Indiana University Arts Museum and Academic Building Bloomington, Indiana; 
Sumber: www.pcfandp.com; 20/02/2008 

 

 

Gambar 2.21.  Guggenheim Pavilion, The Mount Sinai Medical Center Expansion 

& Modernization (1992) 

Sumber: www.pcfandp.com; 20/02/2008 
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 2.3.6.  Contoh Bangunan Arsitektur Neo Vernakular 

a. Bandara Internasional Soekarno-Hatta 

 Berada di daerah  sub urban Kota Jakarta dengan kapasitas 9 juta 

orang. Dirancang oleh Paul Andreu dari Prancis. Sebagian besar 

berkonstruksi tiang dan balok ( dari pipa-pipa baja ) yang diekspose.  

Unit-unit  dalam  terminal  dihubungkan dengan selasar terbuka yang 

sangat tropikal, sehingga pengunjungnya merasakan udara alami dan 

sinar matahari. Unit ruang tunggu menggunakan arsitektur Joglo 

dalam dimensi yang lebih besar, namun bentuk maupun sistem 

konstruksinya tidak berbeda dari soko guru dan usuk, dudur, takir, dan 

lain-lain dari elemen konstruksi Jawa. Penggunaan material modern 

namun memiliki tampilan seperti kayu yang diterapkan pada kolom- 

kolom di ruang tunggu memberikan kesan yang modern namun 

natural. 

 

Gambar 2.22 Bandara Soekarno-Hatta 

Sumber : http://www.airport.com 

 

 

http://www.airport.com/
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Gambar 2.23  Ruang tunggu keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta 

Sumber : http://www.airport.com 

 

 

 2.  Asakusa Tourist Information Center 

 

 
Gambar 2.24   Asakusa Tourist Informasi Center 

Sumber : http://www.spoon-tamago.com/2010/01/03/ 

 

 Asakusa Tourist Information Center merupakan karya Kengo 

Kuma, yang merupakan sayembara desain Tourist Hotpsot yang 

diadakan pada tahun 2008 oleh pemerintah Distrik Taito dan diikuti 

oleh 300 peserta. 

Bangunan ini terletak di seberang kuil Shinto di Jepang, Kuil 

Kinruzan Sensoji yang merupakan objek wisata utama di Asakusa, 

http://www.airport.com/
http://www.spoon-tamago.com/2010/01/03/


70 
 

Jhony Ichwan Satyadi  5112412069 

Tokyo. Asakusa terkenal sebagai kota dengan 

atmosfer shitamachi yang kental. Kuil Sensoji terkenal dengan 

lampion berukuran besar yang diletakkan pada gerbang Kaminari. 

 

 

Gambar 2.25.  Machiya di Jepang 

Sumber : http://www.jcie.or.jp/.../tiffany/2010 

 

 

Karya kengo kuma ini merupakan reinterpretasi arsitektur 

vernacular dari bangunan machiya. Machiya 

merupakan townhouse tradisional Jepang, berupa rumah yang 

terbuat dari material kayu dengan fasad sempit dan berupa massa 

memanjang kebelakang. 

http://www.jcie.or.jp/.../tiffany/2010/
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Gambar 2.26.  Asakusa Tourist Informasi Center 

Sumber : http://www.jcie.or.jp/.../tiffany/2010 

 

            Jika machiya pada umumnya terdiri satu setengah lantai, 

dua lantai hingga tiga lantai, maka desain Kuma ini terdiri dari 

tujuh lantai. Atapnya berbentuk pelana bertumpuk, 

mengorientasikan diri pada pagoda kuil sensoji yang yang 

memiliki  atap bertumpuk, berjumlah lima buah. Lantai 1 dan 2 

digunakan sebagai area utama pusat informasi dan lounge. 

Sedangkan lantai 3 digunakan sebagai kantor administrasi, lantai 4 

hingga 6 digunakansebagai galeri multifungsi maupun area 

aktivitas lain. Lantai 7 digunakan sebagai kafe 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.jcie.or.jp/.../tiffany/2010/
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 3.     Mapungubwe Interpretation Centre 

 

Gambar 2.27. Mapungubwe interpretation center 

Sumber : http://www.archdaily.com/57106/mapungubwe-interpretation-center 

 

  Mapungubwe Interpretation Centre merupakan karya Peter Rich. 

Terletak di Afrika Selatan bagian utara yang berbatasan dengan Botswana 

dan Zimbabwe, serta termasuk dalam kawasan Unesco World Heritage 

Site. Lokasi bangunan ini selain merupakan daerah yang kaya 

dengancultural heritage, juga memiliki kekayaan flora dan fauna serta 

merupakan daerah bekas tambang emas pertama di Afrika. 

 

Gambar 2.28.  Eksterior Mapungubwe Interpretation Center 

Sumber : http://www.archdaily.com/57106/mapungubwe-interpretation-center 

 

http://www.archdaily.com/57106/mapungubwe-interpretation-center
http://www.archdaily.com/57106/mapungubwe-interpretation-center
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Visitor Center seluas 1.500 m² ini memiliki ruang yang berisi artifak serta 

sejarah tempat bangunan ini berada. Selain itu juga terdapat fasilitas lain 

dan kantor pengelola. Desain bangunan menyerupai dome yang 

merupakan bentuk rumah penduduk setempat dengan bagian dalam berupa 

kubah. 

 

Gambar 2.29  Interior Mapungubwe Interpretation Center 

Sumber : http://www.archdaily.com/57106/mapungubwe-interpretation-center 

 

Kubah-kubah lengkung ini didesain dengan mengadaptasi sistem 

konstruksi setempat yang telah berumur 600 tahun dalam upaya untuk 

menciptakan bangunan yang low-cost serta ramah lingkungan. Material 

utama bangunan ini adalah batu paras dan ubin sebagai pelapis dinding, 

serta kayu jenis mopane. 

 

 

 2.3.7.  Konsep Estetika Berdasarkan Ungkapan dan Peribahasa Sunda 

  Estetika adalah dasar sekaligus tujuan dari penciptaan seni, desain 

dan arsitektur. Dalam desain kontemporer dimungkinkan pencarian 

gagasan atau sumber estetika tidak hanya dari bentuk berbagai artefak 

tradisional tetapi juga dari berbagai sumber lain termasuk kondisi 

geografis dan kekayaan budaya lainnya yang dimiliki masyarakatnya 

http://www.archdaily.com/57106/mapungubwe-interpretation-center
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dalam hal ini masyarakat Sunda. Beberapa sumber yang dapat dijadikan 

acuan adalah kosmologi Sunda, bahasa dalam hal ini ungkapan dan 

peribahasa serta naskah Sunda kuno. Dalam khasanah seni rupa, desain 

dan arsitektur serta matematika dikenal tiga bentuk dasar yaitu segi empat 

bujursangkar, lingkaran dan segitiga. Ketiga bentuk dasar ini juga 

ditemukan dalam babasan (ungkapan) dan paribasa (peribahasa) Sunda. 

a. Segi Empat 

  Bentuk segi empat bujur sangkar terdapat dalam ungkapan 

“Hirup kudu masagi”. Ungkapan yang berisi petuah yang artinya 

hidup harus serba bisa. Bentuk lain, ”jelema masagi” 

(Natawisastra,1979, Hidayat, dkk, 2005) artinya orang yang 

memiliki banyak kemampuan dan tidak ada kekurangan. Masagi 

berasal dari kata pasagi (persegi) yang artinya menyerupai (bentuk) 

persegi. Ciri bujursangkar adalah keempat sisinya berukuran sama. 

Kesamaan ukuran empat bidang pada bentuk bujursangkar ini 

diibaratkan berbagai aspek dalam bentuk tindakan atau perbuatan 

di dalam kehidupan yang harus sama dalam kualitas dan 

kuantitasnya. Umumnya ungkapan ini dipahami sebagai 

perlambang untuk hidup serba bisa sehingga tercipta kesempurnaan 

perbuatan atau perilaku dalam hidup. Pengertian serba bisa atau 

serba dilakukan dalam arti positif dengan penekanan utama 

mengarah pada dua aspek pokok kehidupan manusia, yaitu 

kehidupan duniawi (bekerja, hubungan manusia dengan manusia, 

hubungan manusia dengan alam) dan kehidupan di akhirat nanti 

(hubungan manusia dengan Tuhan). Bentuk segi empat bujur 

sangkar secara absolut tidak terdapat di alam. Dengan kata lain, 

bentuk ini adalah ciptaan imajinasi manusia hasil abstraksi dari 

rupa yang ada di alam. Bentuk segi empat lainnya, seperti empat 

persegi panjang adalah turunan dari bentuk bujur sangkar ini. 



75 
 

Jhony Ichwan Satyadi  5112412069 

b. Lingkaran 

 Bentuk lingkaran terdapat dalam ungkapan “Niat kudu 

buleud” (niat harus bulat). Niat berkaitan dengan persoalan 

keteguhan sikap, keyakinan serta kepercayaan yang pada ujungnya 

bermuara pada masalah keimanan atau spiritual. Bentuk bulat 

dibuat dari garis melingkar dengan ujung saling bertemu, dengan 

jari-jari dari titik pusat ke setiap sisi berukuran sama. Bila mengacu 

pada bentuk-bentuk yang ada di alam tampak bahwa lingkaran 

terdapat pada berbagai objek seperti bulan dan matahari di 

angkasa, berbagai bentuk bunga seperti bunga teratai dan beberapa 

jenis daun memiliki bentuk dasar lingkaran atau bulat. Bentuk 

lingkaran mempunyai keunikan yang tidak dimiliki bentuk dasar 

lain, seperti riak di permukaan air. Bila permukaan air tersebut 

terganggu seperti karena suatu objek jatuh pada permukaan air 

tersebut, di sekitar objek, karena pengaruh gravitasi, air bereaksi 

dengan membentuk lingkaran yang bergerak membesar mengitari 

objek. 

Bentuk lingkaran dan makna yang dikandungnya sebagaimana 

terdapat dalam ungkapan dan peribahasa Sunda dapat 

diimplementasikan ke dalam bentuk bangunan yang secara fungsi 

memiliki kesamaan dengan makna lingkaran.Salah satu bangunan 

yang menggunakan model lingkaran adalah gedung Rektorat 

Universitas Padjadjaran di Jatinangor. Bentuk lingkaran dan 

maknanya sebagaimana terdapat dalam ungkapan dan peribahasa 

Sunda dapat diterapkan di dalam menjelaskan konsep bentuk 

gedung ini. Dengan demikian kehadiran arsitektur kontemporer ini 

masih merupakan ekspresi budaya Sunda tradisional yang dikemas 

dalam bentuk kontemporer. 
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Gambar 2.30  Gedung Rektorat Universitas Padjadjaran 

Jatinangor menggunakan bentuk dasar lingkaran: 

contoh implementasi estetika Sunda 

Sumber : http://www.unpad.ac.id  

 

Bentuk segi tiga terdapat dalam ungkapan “bale nyungcung”dan 

Buana Nyuncung (tempat para dewa dan hyang dalam kosmologi 

masyarakat Kanekes). Bale Nyungcung adalah sebutan lain untuk 

tempat atau bangunan suci, yang dalam Islam adalah masjid. Kalimat 

ka bale nyungcung dalam percakapan sehari-hari maksudnya 

melangsungkan akad nikah, yang jaman dahulu umumnya dilakukan 

di masjid. Bale nyungcung menunjuk pada model atap masjid jaman 

dulu yang menggunakan ‘model gunungan’ atau ‘meru’ bertumpuk 

tiga dengan puncak berbentuk atap limas yang disusun dari empat 

bentuk segitiga. Bentuk yang juga dapat ditemui pada atap pura di 

Bali dan bangunan model tropis. Bentuk segitiga dalam posisi normal, 

salah satu ujungnya berada di bagian atas, menjadi bagian puncak 

sehingga memiliki arah orientasi yaitu ke atas (langit). 

Mengacu pada alam, bentuk nyungcung adalah bentuk umum gunung. 

Gunung berperan penting dalam perjalanan sejarah Sunda khususnya 

karena berbagai situs megalitikum dan makam keramat umumnya 

terdapat di gunung (Wessing, 2006). Wessing lebih jauh 

http://www.unpad.ac.id/
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mengungkapkan penelitian Hidding (1933 dan 1935) bahwa 

pegunungan adalah perbatasan antara hunian manusia (settled area) 

dan wilayah asing tempat kehidupan manusia berakhir dan kehidupan 

lain mulai. Misalnya situs Gunung Padang di Cianjur dan Ciwidey, 

Astana Gede Kawali dan Arca Domas di gunung Kendeng desa 

Kanekes (Baduy). Menurut Fadillah (2001) sejumlah keramat, 

terutama dalam bentuk makam, meskipun tidak berada di puncak 

gunung tetapi merupakan representasi gunung atau dibayangkan 

sebagai gunung. Fadillah menggunakan contoh makam Syarif 

Hidayatullah di sebuah bukit bernama Sembung di Cirebon, 

masyarakat menyebutnya Sunan Gunung Jati. 

Menurut Claire Holt (1967) puncak puncak gunung di Indonesia 

dipercaya secara luas sebagai tempat tinggal para dewa dan roh-roh 

leluhur. Juga gunung-gunung berapi dianggap memiliki kehidupan 

serta roh mereka sendiri, dipuja dan dihormati. Gunung dianggap 

sebagai jembatan dunia atas dan bawah, oleh karenanya tempat-

tempat pemujaan didirikan di tempat yang tinggi atau dibuat meniru 

bentuk gunung (gunungan) seperti punden berundak dan candi serta 

piramid sebagai jembatan transendental antara dunia atas dan dunia 

bawah (Dharsono, 2007). Dalam pandangan Hindu-Budha, gunung 

dianggap berperan dalam menstabilkan jagat raya (univers), 

menyangga langit dan bumi, menetralkan kekuatan jahat, kekacauan, 

ketidakstabilan dan ketidakteraturan. Gunung adalah lambang 

kekuasaan tertinggi dan sebagai pengikat jagat raya (Snodgrass, 

1985). 
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Gambar 2.31  Segitiga, bentuk dasar gunung 

Sumber : http://www.sekedarinfo.com   

 

Telah sejak lama di Indonesia umumnya terdapat dua model atap 

mesjid.Pertama menggunakan atap model tradisonal yaitu limasan 

yang menjadi ciri khas bangunan tropis, kedua atap dengan 

menggunakan kubah sebagai pengaruh dari arsitektur Timur 

Tengah.Mesjid dengan atap model limasan yang runcing membuat 

masjid dikenal dengan sebutan Bale Nyungcung.Atap limasan dapat 

diterapkan kembali ke dalam model atap mesjid sebagaimana terdapat 

pada model atap masjid tradisional.Salah satu contohnya adalah 

masjid Universitas Pendidikan Indonesia. 

 

Gambar 2.32  Masjid Universitas Pendidikan Indonesia. 

Bale nyungcung dalam arsitektur kontemporer 
                               Sumber : http://www.kaskus.com 

http://www.sekedarinfo.com/
http://www.kaskus.com/
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Selain penggunaan bentuk dasar dengan makna seperti yang terdapat 

di dalam ungkapan dan peribahasa Sunda di atas, juga berbagai 

karakteristik geografis Tatar Sunda dan kebudayaan masyarakatnya 

dapat dijadikan sebagai sumber acuan bagi penciptaan identitas lokal 

atau dalam hal ini estetika Sunda di dalam berbagai bangunan. Selain 

sebagai bentuk atap limasan, bentuk segitiga juga dapat 

dikembangkan ke karya seni dan arsitektur lain dengan muatan 

maknanya sebagaimana yang terkandung di dalam ungkapan dan 

peribahasa. 

 

2.3.8.  Karakteristik Lingkungan dan Budaya Sebagai Sumber 

Estetika 

 

Pemahaman mengenai kondisi geografis Tatar Sunda dan kekayaan 

budaya lainnya dari masyarakat Sunda dapat diterapkan ke dalam desain 

secara formal (bentuk). Sebagaimana diketahui, masyarakat Sunda dikenal 

sebagai masyarakat yang dekat dengan air. Hal itu dibuktikan dengan 

banyaknya penamaan berbagai tempat dengan menggunakan kata “ci” atau 

air.Karakteristik ini dapat diolah menjadi salah satu sumber penciptaan 

estetika Sunda bersumber pada karakteristik lingkungan. 

 

Unsur Air 

Unsur air dapat diimplementasikan sebagai bagian integral dari suatu 

desain sebagai upaya menciptakan estetika berbasis budaya Sunda.Upaya 

ini telah dilakukan oleh arsitek atau desain interior.Contohnya adalah pada 

hotel Hilton Bandung. Pada lobby Hotel Hilton terdapat kolam yang cukup 

besar, sementara pada dinding di atasnya terdapat semacam seni 

monumental interior berupa mural dengan tema ombak. Kolam di dalam 

lobby hotel ini selain dapat berfungsi teknis juga dapat dilihat sebagai 

upaya membuat unsur representasi lanskap dan geografis wilayah Tatar 
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Sunda. 

 

Gambar 2.33  Lobby Hotel Hilton Bandung dilengkapi dengan kolam yang 

terinspirasi dari karakteristik lanskap geografis Tatar Sunda yang banyak air. 

                                                   Sumber : http://www.ffffound.com 

 

 

2.4.  Studi Banding 

 2.4.1.  Rest Area pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 19 

 Rest area yang terletak pada ruas jalan tol Jakarta-cikampek merupakan 

rest area dengan klasifikasi rest area type A. Secara keseluruhan rest area ini 

telah memenuhi standart yang telah ditentukan dalam hal perencanaan rest 

area type A, beberapa kelebihan dan kekurangan pada rest area ini antara 

lain :  

http://www.ffffound.com/
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Gambar 2.34 : SPBU Rest Area pada ruas jalan tol Jakarta-Cikampek KM 19 

Sumber : Dokumentasi Penulis,2016 

 

a. Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di rest 

area ini tampilan tampak muka pada bangunannya mempunyai 

nilai estetika yang indah, dengan mengedepankan struktur-

struktur yang mempunyai nilai estetika indah sehingga 

mempunyai daya tarik/rangsangan tersendiri agar orang yang 

berada di ruas tol saat melintas di rest area ini ingin sekali 

masuk ke rest area ini selain untuk melakukan pengisian bahan 

bakar.  

b. Tampilan pada tampak muka SPBU ini juga dapat sebagai 

tanda/landmark ketika berada di ruas tol terutama pada rest area 

itu sendiri. 
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Gambar 2.35 : SPBU Rest Area pada ruas jalan tol Jakarta-Cikampek KM 19 

Sumber : Dokumentasi Penulis,2016 

 

c. Dengan adanya tampilan bangunan SPBU yang menarik di ruas tol 

Jakarta-Cikampek ini merupakan modifikasi lingkungan yang dapat 

membuat pengendara kendaraan atau pengguna jalan tol terasa tidak 

bosan berada di ruas tol dalam berkendaraan ini juga dapat 

memperkecil angka kecelakaan di ruas di ruas tol akibat kejenuhan 

berkendaraan. 

d. Pada SPBU di rest area ini tampilan tampak muka pada bangunan 

mempunyai nilai struktur estetika yang indah, ini juga dapat 

menimbulkan efek psikologis terhadap pengemudi pada saat lelah 

berkendaraan dapat kembali segar pada saat melihat struktur yang 

memiliki nilai estetika yang indah.  

e. Untuk membuat SPBU di rest area jakarta-cikampek KM 19 ini akan 

memerlukan bentangan jarak yang lebar dan juga ketinggian yang 

cukup akan tetapi disini tidak ingin telalu banyak kolom-kolom atau 

dimensi kolom yang terlalu besar sehingga pada SPBU ini 

menggunakan Struktur bentang lebar yaitu struktur Kabel dengan 

mengkombonasikan struktur V sehingga struktur pada rest area ini 

lebih efisien dan juga mempunyai nilai estetika yang indah. 
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f. Pada tempat SPBU Mempunyai fasilitas yang luas dan nyaman, 

kualitas dan kuantitas yang terjamin, menyediakan : Pertamax +, 

Pertamax, Premium & Solar. Dilengkapi fasilitas Debit BCA. 

g. pada rest area ini terdapat tempat lahan parkir yang luas dan nyaman 

yang dapat digunakan para pengunjung ketika beristirahat di rest area 

ini, dapat menampung ± 200 kendaraan, diantaranya parkiran truk 

dan bus 50 sedangkan sedan dan minibus 150 kendaran. 

 

 

Gambar 2.36 : Area Parkir Mobil (Minibus) 

Sumber : Dokumentasi Penulis,2016 

 

 

Gambar 2.37 : Area Parkir Mobil (Bus dan Truk) 

Sumber : Dokumentasi Penulis,2016 
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h. Pada rest area ini terdapat tempat ibadah yaitu sebuah mushollah 

yang digunakan untuk para pengguna jalan tol yang beragama islam 

untuk melakukan kewajibanya sebagai muslim sehingga para 

pengguna jalan tol dapat melakukannya ditempat rest area ini. 

 

 

Gambar 2.38 : tampak depan mushala 

Sumber : Dokumentasi Penulis,2016 

 

a. Di rest area ini terdapat beberapa tempat untuk makan dan minum 

dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda, di rest area ini terdapat 

café & resto diantranya AW, DunkinDonuts, Starbukks Café, Hoka-

hoka Bento, The Real Factory Outlet, Dailybread Bakery Café dan 

RM Padang sederhana. 

 

Gambar 2.39 : Cafe dan Resto yang terdapat di Rest Area 

Sumber : Dokumentasi Penulis,2016 
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Gambar 2.40. Rumah Makan yang terdapat di Rest Area 

Sumber : Dokumentasi Penulis,2016 

 

 

Gambar 2.41. Cafe dan Resto yang terdapat di Rest Area 

Sumber : Dokumentasi Penulis,2016 

 

b. Pada rest area ini tidak ditemukan sebuah fasilitas untuk istirahat 

yang nyaman sehingga bagi para pengunjung yang ingin beristirahat 

hanya dapat beristirahat di kantin, di restaurant, di mushollah dan di 

tempat parkir saja. 
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c. Tidak adanya pepohonan yang ribun di dalam bangunan rest area ini 

membuat para pengunjung untuk melepaskan lelahnya dengan 

nyaman tidak didapatkan didapatkan di rest area ini. 

 

Gambar 2.42. terdapat Toserba Alfamart 

Sumber : Dokumentasi Penulis,2016 

 

d. Pada rest area ini terdapat toilet di 4 lokasi yang mudah dijangkau 

oleh para pengunjung, yaitu 

1. Dilokasi restaurant yang dilengkapi fasilitas AC 

2. Dilokasi Pujasera 

3. Dilokasi Pedagang K5 

4. Dilokasi SPBU 

  

 2.4.2.  Studi Objek Rest Area Mangkang, Semarang 

  Rest Area Mangkang merupakan sebuah lahan 

seluas ± 13 hektar di kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan. 

Lahan ini memiliki posisi yang strategis yakni di Gerbang Barat 

(perbatasan Semarang - Kendal) dan berada di sisi sebelah selatan 



87 
 

Jhony Ichwan Satyadi  5112412069 

Jalan Nasional ( Jakarta-Surabaya ), sehingga merupakan simpul 

lokasi yang potensial dalam menangkap perjalan kommuter, baik 

lalulintas masuk dan ke luar kota Semarang. Selain itu lokasi ini 

berada di tepi sebelah Selatan jalan nasional Jakarta-Surabaya. 

Dari luasan lahan tersebut, saat ini ± 11,5 hektar dipergunakan 

sebagai Balai Benih dan Kebun. Sedangkan lahan seluas ± 1,5 

hektar merupakan sawah tadah hujan dengan frekuensi panen 2 

kali pertahun. 

a. Lokasi : Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan 

b. Luas : ± 13 Ha. 

c. Status tanah : Sertifikat No. A.1618736 

d. Kondisi fisik : Balai Benih dan Kebun ± 11,5 Ha. 

e. Sawah tadah hujan ± 1,5 Ha. 

f. Memiliki akses langsung ke Jalan Semarang – Kendal, 

dengan volume arus lalu lintas sebesar ± 54.275 kendaraan 

/ hari. 

g. Lokasi pada Gerbang sebelah Barat merupakan simpul 

lokasi potensial dalam menangkap perjalanan kommuter 

baik lalu lintas masuk maupun keluar Kota Semarang. 

h. Berada pada lokasi yang memiliki sudut pandang yang 

menarik dari arah luar kota (dari perbatasan Kabupaten 

Kendal). 

i. Berdekatan dengan lokasi pengembangan Eks Terminal 

Truk Mangkang. 

j. Memiliki landscape kawasan yang masih nyaman dengan 

view ke arah Selatan adalah perbukitan berupa hamparan 

hutan jati. 

k. Merupakan kawasan yang terbebas dari bencana alam, 

khususnya banjir. 
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Gambar 2.43. Lokasi Rest Area Mangkang Semarang 

Sumber : www.google.kyla.com  

 

Gambar rancangan rest area Mangkang Semarang Yang baru, sbb : 

 

Gambar 2.44. sketsa rancangan rest area mangkang yang baru 

Sumber : www.google.kyla.com 

http://www.google.kyla.com/
http://www.google.kyla.com/
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2.4.3.  Rest Area pada ruas jalan tol Jakarta-Merak KM 14 

Rest area yang terletak pada ruas jalan tol Jakarta-Merak merupakan rest 

area dengan klasifikasi rest area type A. Secara keseluruhan rest area ini 

telah memenuhi standart yang telah ditentukan dalam hal perencanaan 

rest area type A, Rest area Type A memiliki beberapa kelebihan dan 

kekurangan antara lain :  

 

a. Pada tempat SPBU di rest area jakarta-merak KM 14 mempunyai 

fasilitas yang luas dan nyaman, kualitas dan kuantitas yang 

terjamin, menyediakan : Pertamax +, Pertamax, Premium & Solar. 

Dilengkapi fasilitas Debit BCA.  

 

b. Pada tampak banguan SPBU di rest area ini tidak terlalu 

ditonjolkan sehingga terlihat lihat sama dengan tempat SPBU di 

jalan-jalan umum.  

 

 

Gambar 2.45. Tempat SPBU pada rest area jakarta-merak KM 14  

Sumber : Dokumentasi Penulis,2016 

 

c. Penempatan SPBU diletakan jauh dari tempat istirahat ini 

merupakan solusi agar tidak mengganggu para pengunjung yang 

sedang beristirahat.  
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d. Terdapat pepohonan yang ribun pada rest area ini membuat para 

pengunjung rest area ini dapat melepaskan lelehnya dengan 

nyaman.  

 

Gambar 2.46. Tempat Parkiran sedan dan mini bus 

Sumber : Dokumentasi Penulis,2016 

 

e. Pada rest area ini juga terdapat tempat lahan parkir yang luas dan 

nyaman yang dapat menampung ±  200 kendaraan, diantaranya 

parkiran truk dan bus 50 sedangkan sedan dan minibus 150 

kendaran.  

 

Gambar 2.47. Tempat parkiran truk dan bus  

Sumber : Dokumentasi Penulis,2016 
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f. Tidak adanya perbandingan antara lahan parkir dengan kebutuhan 

kendaraan yang akan parkir di rest area ini menjadikan batasan 

pada kendaraan disaat parkir, yaitu maksimal 2 jam  

 

g. Pada rest area ini tidak ditemukan sebuah fasilitas untuk istirahat 

yang nyaman sehingga bagi para pengunjung yang ingin 

beristirahat hanya dapat beristirahat di kantin, di restaurant, di 

mushollah dan di tempat parkir saja.  

 

h. Di rest area ini terdapat beberapa tempat untuk makan dan minum 

dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda, di rest area ini 

terdapat café & resto diantranya Resto Mahimahi, Esteler 77, 

Dailybred bakery Café, AW, DunkinDonuts, Starbukks Café, Hoka-

hoka Bento, The Real Factory Outlet, Dailybread Bakery Café dan 

RM Padang sederhana.  

 

Gambar 2.48. cafe dan RM Padang sederhana 

Sumber : Dokumentasi Penulis,2016 
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i. Pada rest area ini juga terdapat toilet Terdapat di 4 lokasi yang 

mudah dijangkau, yaitu  

1) Dilokasi restaurant yang dilengkapi fasilitas AC  

2) Dilokasi Pujasera  

3) Dilokasi Pedagang K5  

4) Dilokasi SPBU  

 

Gambar 2.49. Toilet 

Sumber : Dokumentasi Penulis,2016 

 

j. Pada rest area ini juga terdapat tempat ibadah yaitu sebuah masjid 

As-Salam, untuk para pengguna jalan tol yang ingin melakukan 

kewajibanya sebagai orang Islam.  

 

Gambar 2.50. Masjid 

Sumber : Dokumentasi Penulis,2016 
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k. Juga terdapat Toserba yaitu Alfamart  

 

Gambar 2.51. Toserba 

Sumber : Dokumentasi Penulis,2016 

 

l. Juga terdapat Bengkel Pertamina Speed  

 

Gambar 2.52. bengkel 

Sumber : Dokumentasi Penulis,2016 

 

Dari beberapa studi banding yang sudah dibahas di atas, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa dalam perencanaan Rest Area harus 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut :  

 

a. Pada bangunan rest area yang mempunyai bentuk tampilan pada 

bangunan yang menarik atau nilai estetika yang indah ini juga 

menjadi nilai lebih pada rest area tersebut, sebab pada bentuk-

bentuk struktur  

 

b. yang menarik dapat menimbulkan efek psikologis pada orang.  
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c. Pada bangunan rest area yang mempunyai bentuk tampilan pada 

bangunan yang menarik juga dapat dijadikan landmark/tanda 

pada Ruas Jalan.  

 

d. Pada rest area ini tidak pernah ditemukan sebuah fasilitas untuk 

istirahat yang nyaman sehingga bagi para pengunjung yang ingin 

beristirahat hanya dapat beristirahat di kantin, di restaurant, di 

mushollah dan di tempat parkir saja.  

 

e. Pada rest area sering kali kapasitas parkir yang tersedia di dalam 

rest area tidak mampu lagi menampung kendaraan yang ingin 

parkir. Sehingga pihak pengelola sering kali memberikan batasan 

bagi setiap pengunjung untuk memarkir kendaraannya.  
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BAB III 

TINJAUAN LOKASI 

 

3.1.  TINJAUAN KABUPATEN BANDUNG 

 3.1.1.  Visi dan Misi Kabupaten Bandung  

Visi Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2011-2015 sebagaimana 

tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015, adalah:  

"Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya 

Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan 

Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan 

Berwawasan Lingkungan"  

 Dengan Misi yang dicanangkan :  

a. Meningkatkan profesionalisme birokrasi;  

b. Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) yang 

berlandaskan Iman dan takwa serta melestarikan budaya sunda;  

c. Memantapkan pembangunan perdesaan;  

d. Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah;  

e. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang 

wilayah;  

f. Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing;  

g. 7.Memulihkan keseimbangan lingkungan dan menerapkan 

pembangunan berkelanjutan.  
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 3.1.2.  Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Bandung  

 

Gambar 3.1. peta wilayah kabupaten Bandung 

Sumber : http://www.bandungkab.go.id 

 

 

Luas wilayah Kabupaten Bandung adalah 176.238,67 ha, terdiri dari 31 

kecamatan, 270 desa, dan 10 kelurahan. Batas wilayah administrasi 

Kabupaten Bandung adalah:  

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, 

dan Kabupaten Sumedang;  

b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten 

Garut;  

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten 

Cianjur;  

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, 

dan Kota Cimahi.  

http://www.bandungkab.go.id/
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Secara geografis Kabupaten Bandung terletak pada koordinat 107o14’-

107o56’ Bujur Timur dan 6o49’-7o18’ Lintang Selatan. Kabupaten 

Bandung termasuk wilayah dataran tinggi dengan kemiringan lereng antara 

0-8%, 8-15% hingga di atas 45%. Sebagian besar wilayah Kabupaten 

Bandung berada diantara bukit-bukit dan gunung-gunung, seperti:  

1) Disebelah utara terdapat Bukit Tunggul dengan tinggi 2.200m, Gunung 

Tangkuban Parahu dengan tinggi 2.076m, yang berbatasan dengan 

Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Purwakarta.  

2) Di sebelah selatan terdapat Gunung Patuha dengan tinggi 2.334m, 

Gunung Malabar dengan tinggi 2.321m, GunungPapandayan dengan 

tinggi 2.262m, dan Gunung Guntur dengan tinggi 2.249m, yang 

berbatasan dengan Kabupaten Garut.  

Kabupaten Bandung beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson 

dengan curah hujan rata-rata antara 1.500mm sampai dengan 4.000mm per 

tahun. Suhu udara berkisar antara 12oC sampai 24oC dengan  kelembaban 

antara 78% pada musim hujan dan 70% pada musim kemarau. Dampak dari 

kondisi geografis Kabupaten Bandung membuat potensi hidrologi 

Kabupaten Bandung yaitu sumber daya air tersedia cukup melimpah, baik 

air bawah tanah maupun air permukaan. Air permukaan terdiri dari 4 danau 

alam, 3 danau buatan serta 172 buah sungai dan anak-anak sungai. Sumber 

air permukaan pada umumnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan 

pertanian, industri, dan sosial lainnya sedangkan air tanah dalam 

(kedalaman 60-200m) pada umumnya dipergunakan untuk keperluan 

industri, non industri, dan sebagian kecil untuk rumah tangga. Sebagian 

besar masyarakat memanfaatkan air tanah bebas (sumur gali) dan air tanah 

dangkal (kedalaman 24 sampai 60 meter) untuk memenuhi kebutuhan 

rumah tangga serta sebagian kecil menggunakan fasilitas dari PDAM 

terutama di wilayah perkotaan.Selain itu, kondisi curah hujan rata-rata di 

Kabupaten Bandung mencapai 1.500-4.000mm  per tahun atau jika dihitung 
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luas lahan yang ada maka volume air yang turun di wilayah Kabupaten 

Bandung dapat mencapai 2,643-7,05milyar meter kubik. Potensi air yang 

begitu besar tersebut apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan 

banyak genangan banjir di berbagai wilayah.  

Penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Bandung terdiri atas kawasan 

lindung, kawasan budidaya pertanian, non  pertanian, dan kawasan lainnya. 

Penggunaan  lahan di kawasan lindung meliputi belukar, danau/waduk, 

hutan, rawa, semak, dan sungai. Sedangkan kawasan budidaya pertanian 

meliputi kebun campur, perkebunan, sawah, ladang, dan tegal. Besaran 

penggunaan lahan setiap lahan di sajikan dalam tabel berikut ini: 

 Tabel 3.1. Penggunaan Lahan Eksisting di Kabupaten Bandung Tahun 2011 

 

Sumber : Hasil Olahan Citra Satelit Tahun 2011, Bappeda 
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Secara proporsi, penggunaan lahan di Kabupaten Bandung didominasi oleh 

kawasan budidaya pertanian yaitu seluas 53,22% dari luas keseluruhan 

176.238,67 Ha. Penggunaan lahan lainnya yaitu kawasan lindung sebesar 

33,83%, kawasan budidaya non pertanian 12,44%, dan kawasan lainnya 

0,51%. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten 

Bandung masih berupa kawasan ruang terbuka, dimana mampu menyerap 

air larian hujan yang mencapai 2.000-3.500mm per tahun. Berdasarkan luas 

lahan terbuka yang ada di Kabupaten Bandung baik yang berupa kawasan 

lindung maupun kawasan budidaya, tanah di Kabupaten Bandung memiliki 

kemampuan untuk menyerap air sebanyak 0,793-2,115 miliar meter kubik 

per tahun, (RKPD Kabupaten Bandung 2013). 

 

3.1.3. Topografi dan Kemiringan Kabupaten Bandung  

Wilayah Kabupaten Bandung terletak pada ketinggian ± 110 meter dpl, 

lokasi tertinggi yaitu Kecamatan Cipeundeuy sampai ketinggian 2.429 meter 

dpl di Gunung Patuha. Wilayah dengan ketinggian kurang dari 2.000 meter 

dpl sebagian besar berada di Kecamatan Ciwidey, Rancabali, Kertasari, dan 

Pasirjambu. Wilayah dengan ketinggian tempat di atas 2.000 meter dpl 

merupakan wilayah yang paling sempit, yaitu seluas 14.863.500 Ha atau 

4,81% dari luas wilayah yang tersebar di Kecamatan Banjaran, Kertasari, 

Pacet, Pangalengan, dan Pasirjambu (Profil Kabupaten Bandung, 2009).  

Morfologi Kabupaten Bandung terdiri dari wilayah datar/landai, kaki bukit, 

dan pegunungan dengan kemiringan lereng beragam antara 0 – 8%, 8% -

15% hingga di atas 45%. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung 

adalah pegunungan. Di antara puncak-puncaknya adalah: sebelah utara 

terdapat Gunung Bukittunggul (2.200 m). Sebelah selatan terdapat Gunung 

Patuha (2.334 m), Gunung Malabar (2.321 m), serta Gunung Papandayan 
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(2.262 m) dan Gunung Guntur (2.249 m), keduanya berbatasan dengan 

Kabupaten Garut (Profil Kabupaten Bandung, 2009).  

Dataran Kabupaten Bandung terhampar luas di bagian tengah Cekungan 

Bandung dengan kemiringan 0 – 2% dan 2 – 8% ke arah barat dan ke arah 

Sungai Citarum yang membelah wilayah dari timur ke barat. Wilayah ini 

merupakan kawasan pesawahan yang subur yang sebagian diantaranya 

rawan banjir. Kota-kota yang merupakan satelit dan sembrani tandingan 

(counter magnet) dari Kota Bandung terdapat di wilayah ini. Secara rinci 

proporsi tingkat kemiringan lahan di Kabupaten Bandung disajikan sebagai 

berikut (Gambar 1.2):  

a. Daerah datar (0 – 8%) meliputi areal seluas 119.636,62 Ha 

atau seluas 37,68% dari seluruh luas daratan yang ada 

tersebar di sepanjang alur Sungai Citarum;  

b. Daerah landai (8 – 15%) meliputi areal seluas ± 42.897,83 

Ha atau seluas 13,51% dari seluruh areal yang ada;  

c. Daerah agak curam (15 – 25%) meliputi areal seluas ± 

85.076,60 Ha atau seluas 26,79% dari seluruh areal yang 

ada;  

d. Daerah curam (25 – 40%) meliputi areal seluas ± 61.187,77 

Ha atau seluas 19,27% dari seluruh areal yang ada;  

e. Daerah Sangat curam (> 40%) meliputi areal seluas ± 

8.758,45 Ha atau seluas 2,76% dari seluruh areal yang ada. 

Daerah ini merupakan punggung-punggung pegunungan 

yang berada di wilayah Kabupaten Bandung.  

(Profil Kabupaten Bandung).  

Topografi dan kemiringan Kabupaten Bandung perlu dijelaskan karena 

sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung adalah pegunungan. 

Topografi bergunung, kelerengan miring-curam menunjukkan bahwa 
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sebagian besar tanah di Kabupaten Bandung mudah tererosi dan 

kehilangan air permukaan, sehingga aliran ke dalam (infiltrasi) tanah 

kurang. Data Qmax/Qmin yang sangat besar juga menjadi indikator yang 

menunjukkan perilaku tata air DAS Citarum (hulu) yang kurang baik/tidak 

sehat. (Sub Balai RLKT Citarum-Ciliwung, Pola RLKT Daerah Aliran 

Sungai Citarum, 2008). 

 

Gambar 3.2. Peta Topografi Kabupaten Bandung dan DAS Citarum Hulu 

(Sumber: Dinas SDAPE, Kabupaten Bandung 2009) 

 

Peta Topografi Kabupaten Bandung menggambarkan bahwa DAS Citarum 

di Kabupaten Bandung sangat buruk. Pencemaran Sungai Citarum 

terutama daerah hulu yang merupakan sungai terbesar di Kabupaten 

Bandung semakin sering dilaporkan, karena kualitas air sungai menurun 

secara drastis dimana sepanjang 127 km atau 47,1% Sungai Citarum telah 

tercemar berat setiap detik.  

 

3.1.4. Wilayah Rawan Bencana  

Kabupaten Bandung merupakan dataran tinggi berbentuk cekungan di 

mana sungai Citarum sebagai sentral cekungan menjadi muara bagi anak-

anak sungai dari utara, selatan, dan timur. Kondisi geografis tersebut 
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menyebabkan tingkat kerentanan bencana alam di Kabupaten Bandung 

cukup tinggi.Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 

tahun 2011, Kabupaten Bandung menduduki peringkat ke-empat tingkat 

rawan bencanadiantara 494 kabupaten yang ada di Indonesia. Sedangkan 

di Tingkat Provinsi Jawa Barat menempati ranking ketiga setelah 

Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya. Tingginya tingkat 

kerentanan bencana diukur dari berbagai faktor diantaranya jumlah kasus 

yang terjadi hingga potensi wilayahnya.  

Kondisi geografis Kabupaten Bandung yang berupa dataran tinggi 

berbentuk cekungan dikombinasikan dengan banyaknya alih fungsi lahan 

yang terjadi baik dari pertanian dan daerah resapan menjadi permukiman 

maupun kawasan hutan menjadi lahan pertanian musiman menyebabkan 

tingginya sedimentasi dan bencana banjir. Selain itu, terganggunya sistem 

jaringan irigasi dan drainase juga berakibat pada timbulnya genangan dan 

banjir di beberapa titik lokasi terutama wilayah permukiman seperti banjir 

di Cieunteung-Baleendah, Dayeuh kolot serta jalan terusan Kopo dan lain 

sebagainya.  

Berikut adalah peta/gambaran wilayah rawan bencana di Kabupaten 

Bandung: 
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Gambar 3.3. Wilayah Dengan Potensi Bencana di Kabupaten Bandung 

(Sumber: Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang RTRW Kabupaten Bandung 2007-2027) 

 

 3.1.5.  RTRW Kabupaten Bandung 

 Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan sistem kota – kota 

sesuai 

fungsinya sesuai dengan pasal 12 huruf b, meliputi : 

a. Pengembangan WP Soreang – Kutawaringin – Katapang 

dengan pusat Kota Soreang sebagai pusat pemerintahan serta jasa 

dan perdagangan serta membatasi pengembangan industri dan 

tetap mempertahankan kawasan sebagai sentra kegiatan pertanian. 

b. Pengembangan WP Baleendah dengan pusat Kota Baleendah 

sebagai kawasan permukiman, kawasan pertanian dan kawasan 

industri. 
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c. Pengembangan WP Banjaran dengan pusat Kota Banjaran 

sebagai kawasan industri, permukiman serta kawasan agropolitan. 

d. Pengembangan WP Majalaya dengan pusat Kota Majalaya 

sebagai kawasan industri melalui pengendalian kegiatan industri 

tekstil, jasa/perdagangan serta kawasan permukiman dan 

pertanian. 

e. Pengembangan WP Cicalengka dengan pusat Kota Cicalengka 

sebagai kawasan permukiman, perdagangan/jasa serta kawasan 

industri dan pertanian. 

f. Pengembangan WP Cileunyi-Rancaekek dengan pusat kota 

Cileunyi sebagai kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, 

kawasan industri. 

g. Pengembangan WP Margahayu - Margaasih melalui 

pengendalian kawasan permukiman perkotaan. 

h. Pengembangan WP Cimenyan-Cilengkrang dengan tetap 

mempertahankan fungsi lindung pada kawasan Bandung Utara. 

Wilayah Kabupaten Bandung dibagi dalam beberapa Wilayah 

Pengembangan, meliputi : 

a. WP Soreang – Kutawaringin – Katapang dengan pusat Kota 

Soreang, meliputi Kecamatan Soreang, Kutawaringin, Katapang, 

Ciwidey, Pasirjambu, Rancabali; 

b. WP Banjaran dengan pusat Kota Banjaran, meliputi Kecamatan 

Banjaran, Pameungpeuk, Cangkuang, Arjasari, Cimaung, 

Pangalengan; 

c. WP Baleendah dengan pusat Kota Baleendah, meliputi 

Kecamatan Baleendah, Dayeuhkolot, Bojongsoang; 
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d. WP Majalaya dengan pusat Kota Majalaya, meliputi 

Kecamatan Majalaya, Ciparay, Solokanjeruk, Pacet, Kertasari, 

Paseh, dan Ibun; 

e. WP Cileunyi-Rancaekek dengan pusat kota Cileunyi meliputi 

Kecamatan Cileunyi, dan Rancaekek; 

f. WP Cicalengka dengan pusat kota Cicalengka meliputi 

Kecamatan Cicalengka, Nagreg, dan Cikancung; 

g. WP yang kebutuhan penyediaan fasilitas umumnya lebih 

berorientasi langsung ke Kota Bandung dan tidak memiliki pusat 

kota, yaitu WP Margahayu-Margaasih meliputi Kecamatan 

Margahayu dan Margaasih dan WP Cilengkrang – Cimenyan 

meliputi Kecamatan Cilengkrang dan Cimenyan. 

(2) Fungsi utama dari masing-masing seperti pada ayat (1) adalah : 

a. WP Soreang – Kutawaringin – Katapang berfungsi sebagai 

kawasan pemerintahan, jasa dan perdagangan, permukiman, 

pertanian, pariwisata, dan industri non polutif di Kecamatan 

Katapang; 

b. WP Banjaran berfungsi sebagai kawasan industri non polutif, 

jasa dan perdagangan, permukiman, pertanian, dan pariwisata; 

c. WP Baleendah berfungsi sebagai kawasan jasa dan 

perdagangan, pertanian, industri non polutif, permukiman, dan 

pendidikan; 

d. WP Majalaya berfungsi sebagai kawasan jasa dan perdagangan, 

pertanian, industri, dan permukiman; 

e. WP Cileunyi-Rancaekek berfungsi sebagai kawasan jasa dan 

perdagangan, pertanian, industri , permukiman, dan konservasi; 
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f. WP Cicalengka berfungsi sebagai kawasan jasa dan 

perdagangan, pertanian, industri non polutif, dan permukiman. 

  

3.2.  Pendekatan Pemilihan Lokasi Dan Tapak 

 3.2.1.  Tinjauan Desa Nagreg 

Desa Nagreg merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan 

Nagreg Kabupaten Bandung. Desa Nagreg terbentuk sebagai akibat dari 

pemekaran wilayah Desa Citaman pada tahun 1982. Dengan luas 523,450 

ha terdiri dari :1) pemukiman seluas 262,248 ha; 2) pesawahan seluas 

73,093 ha; 3) perkebunan seluas 30 ha; 4) pemakaman seluas 3 ha; 4) 

pekarangan seluas 0,8 ha; 5) taman seluas 0,8 ha; 6) perkantoran seluas 0,5 

ha; dan 7) prasarana umum lainnya seluas 153,009 ha, berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 tahun 2007. Desa Nagreg 

berbatasan langsung dengan empat desa di dua kecamatan, yaitu sebelah 

barat berbatasan dengan Desa Citaman Kecamatan Nagreg, sebelah timur 

berbatasan dengan Desa Ciherang Kecamatan Nagreg, sebelah utara 

berbatasan dengan Tanjung Wangi Kecamatan Cicalengka, serta sebelah 

selatan berbatasan dengan Desa Bojong Kecamatan Nagreg. 
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Gambar 3.4 Foto Satelit Desa Nagreg 

Sumber : Google earth, 2016 

 

  

 

 

 3.2.2.  Tinjauan Jalur Lingkar Nagreg  

 

Gambar 3.5 Jalur Lingkar Nagreg 

Sumber : http/:/www.infonagreg.com 
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 Jalan baru yang dikenal sebagai Lingkar Nagreg sebagai solusi 

terhadap kemacetan parah di kawasan Nagreg yang kerap terjadi setiap 

musim liburan tiba. Lingkar Nagreg terpisah dari jalan Nagreg lama, arus 

lalu lintasnya dibuat searah dan tidak melewati persimpangan rel kereta 

api, walaupun masih cukup menanjak. Jarak jalur Lingkar Nagreg juga 

lebih panjang dibanding jalan Nagreg lama karena harus memutari 

perbukitan untuk mengurangi tingkat kecuraman tanjakan. 

Jalur lingkar nagreg melalui pemerintah pusat kementrian pekerjaan umum 

dibangun pada tahun 2008 dan selesai pada oktober 2011 dibangun 

sepanjang 5,3 km membelah perbukitan nagreg. Dengan menurunkan 

tingkat kemiringan jalan dari 18 persen manjadi 10 persen ini diharapkan 

bisa membuat kendaraan tidak begitu kepayahan saat melintasi jalur 

lingkar nagreg ini. 

Selain menurunkan tingkat kecuraman pada tanjakan, jalur Lingkar 

Nagreg pun menerapkan dua inovasi teknologi, yaitu “beronjong-

berangkur” dan “dinding turap” (corrugated sheet pile) yang menjadikan 

ikon baru pada jalur ini. Beronjong-berangkur adalah tumpukan beton 

yang disusun vertikal hingga mencapai tinggi 40 meter sebagai penyangga 

jalan Lintas Nagreg, fungsinya untuk meredam getaran jika terjadi gempa 

bumi. Jalur Lintas Nagreg juga membelah sebuah bukit yang membuat 

jalur ini solah diapit dua tebing di kiri dan kanannya. Untuk 

mengantisipasi longsoran maka dibuatkan deretan pilar-pilar beton  

sebanyak 130 buah dengan tinggi 15 meter di kedua sisi jalan dan bagian 

atasnya juga dihubungkan dengan bentangan beton secara selang-seling. 

Deretan beton dinding turap (corrugated sheet pile) tersebut hampir 

membentuk sebuah terowongan (semi tunnel) sepanjang 400 meter dengan 

atap terbuka selang seling. 
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 Gambar 3.6 Semi-tunnel yang terbuat dari beton 
Sumber : http/:/www.infonagreg.com 

  

a. Kapasitas Jalan 

Perhitungan kapasitas Jalan Nagreg dan Jalur Lingkar Nagreg 

dilakukan berdasarkan karakteristrik geometri yang dimiliki oleh Jalan 

Nagreg. Karakteristik geometrik pada Jalan Nagreg dan Jalur Lingkar 

Nagreg memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga kapasitas jalan 

memiliki kapasitas yang berbeda pula. 

 

b. Data Teknik Jalan 

Jalan Nagreg memiliki panjang 5,3 km dengan lebar 22 meter. Jenis 

permukaan merupakan agregat, beton dan aspal hotmix dengan jumlah 

lajur 4 lajur, untuk pembagian arah 2 arah. Persimpangan di Jalan 

Nagreg terdiri dari 3 persimpangan tidak bersinyal. Jalan Nagreg tidak 

memiliki median yang berupa pembatas jalan. Jalur Lingkar Nagreg 

memiliki panjang 5,27 km dengan lebar 11 meter. Jenis permukaan 

merupakan beton dan aspal hotmix dengan jumlah lajur 2 lajur, untuk 
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pembagian arah 2 arah. Persimpangan di Jalur Lingkar Nagreg terdiri 

dari 4 persimpangan tidak bersinyal. Jalur Lingkar Nagreg tidak 

memiliki median yang berupa pembatas jalan.Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2 

Data Teknik Jalan 

 
Sumber : Data Teknik Jalan Bina Marga Provinsi dan Hasil Survey Primer, 

Tahun 2016 

 

c. Jumlah pengendara yang melewati Jalur Lingkar Nagreg 

 
Diagram 3.1.  jumlah pengendara yang melewati Jalur Lingkar Nagreg pada 

waktu mudik 

Sumber Data Teknik Jalan Bina Marga Provinsi dan Hasil Survey Primer, Tahun 

2016 
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Diagram 3.2.  jumlah pengendara yang melewati Jalur Lingkar Nagreg pada 

waktu arus mudik 

Sumber Data Teknik Jalan Bina Marga Provinsi dan Hasil Survey Primer, Tahun 

2016 

 

 3.2.3.  Kriteria Pemilihan Lokasi Site 

Dalam pemilihan lokasi area persinggahan dan rekreasi (rest and recreation 

area) diperlukan pertimbangan pemilihan lokasi dengan pemandangan yan 

gindah yang akan menjadi potensi lokasi perancangan sabuah area 

persinggahan dan rekreasi yang mampu menjadi daya tarik visual bagi 

pengunjung, serta dapat beradaptasi dengan lingkungan dan memberikan 

akses yang mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat pengguna. 

Adapun syarat-syarat yang harus diperhatikan untuk lokasi area 

persinggahan dan rekreasi (rest and recreation area) antara lain : 

5) Faktor bentuk 

  Bentuk ideal adalah persegi panjang dengan rasio 3:2 

6) Faktor keamanan dan keselamatan 

1) Berada pada jalan yang relatif lurus datar 

2) Minimum berjarak 500m dari tikungan atau 

persimpangan 



112 
 

Jhony Ichwan Satyadi  5112412069 

3) Jarak lahan ± 15m dari sisi bahu jalan sebelah luar yang 

diperkeras 

4) Jalan masuk dan keluar tidak mengganggu lalu lintas 

jalan raya dan tersendiri 

7) Faktor kualitas fisik dasar 

1) Kestabilan tanah 

2) Menghindari lahan yang curam (jalan yang menanjak 

menghilangkan kesan istirahat) 

8) Faktor aksesibilitas dan prasarana yaitu tersedianya : 

1) Jalan raya 

2) Air bersih 

3) Drainase dan limbah 

4) Listrik 

5) Telepon 

 3.2.4.   Skoring Site 

 Berdasarkan analisis kriteria yang telah disebutkan diambil tiga 

alternatif site yang mempunyai potensi-potensi yang sesuai dengan kriteria 

lokasi yang kemudian dilakukan pembobotan sesuai dengan kriteria. 

Ketiga alternatif site terletak di sekitar kawasan Jalur Lingkar Nagreg yang 

termasuk dalam Wilayah Pembangunan (WP) yaitu Kecamatan Nagreg, 

yang diperuntukkan sebagai daerah  pengembangan permukiman, 

perdagangan/jasa serta kawasan industri dan pertanian. 

Berdasarkan analisis kriteria lokasi yang sudah dibahas sebelumnya, 

berikut adalah alternatif site yang cukup sesuai dan potensial sebagai 

lokasi Rest and Recreation Area Nagreg. Penilaian menggunakan skala 1 

sampai 5 dengan indikator sebagai berikut : 

Skor 1- tidak memenuhi kriteria 

     2- Kurang memenuhi Kriteria(Kurang Baik) 

 3- Cukup memenuhi kriteria (cukup) 
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 4- memenuhi kriteria (baik)  

 5- Sangat memenuhi Kriteria (sangat baik) 

 

a. Alternatif Site 1 

 

Gambar 3.7 Alternatif site 1 

Sumber : Google Earth 2016 

 

 

Karakteristik yang ada pada Alternatif Site 1 ini adalah : 

  

1) Lokasi Site terletak di akhir dari jalur lingkar nagreg 

2) Tata guna lahan diperuntukkan sebagai kawasan perdagangan, jasa. 

dan perumahan 

3) Jenis kegiatan berupa Pemukiman,jasa dan Perdagangan 

4) Pencapaian lokasi mudah. 

5) Memiliki daya tarik kawasan sebagai daerah dengan view perbukitan 

yang menarik 

6) Status Pemilikan Tanah adalah Pribadi 

 

Batas – batas dari alternatif site1 : 
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Sebelah Utara  : Pemukiman/Kios 

Sebelah Selatan : Lahan Kosong/Perkebunan 

Sebelah Barat  : Pemukiman 

Sebelah Timur  : Jalan Utama 

 

Gambar 3.8  Kondisi Eksisting Site 1 

Sumber: Analisis, 2016 

Tabel 3.3 Kelebihan dan Kekurangan pada site Alt.1 

kelebihan kekurangan 

 Site terletak di ujung Jalur 

Lingkar Nagreg 

 Site berada pada jalan yang relatif 

datar 

 Kontur tanah relatif datar 

 Luas lahan sangat memadai 

 Pencapaian mudah 

 Tidak terdapat jalan putar dari arah 

berlawanan 

 Banyak terdapat bangunan semi 

permanen di sekitar site 

Sumber : Analisis, 2016 
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b. Alternatif Site 2 

 

Gambar 3.9 Alternatif site 2 

Sumber : Google Earth 2016 

 

Alternatif site 2 terletak pada jalur lingkar nagreg,  

 

1) Tata guna lahan diperuntukkan sebagai kawasan perdagangan, jasa. dan 

perumahan 

2) Sebagian besar Lahan sekitar masih lahan kosong 

3) Pencapaian lokasi mudah. 

4) Memiliki daya tarik kawasan sebagai daerah dengan view yang menarik 

5) Status Pemilikan Tanah adalah Pribadi 

6) Daerah perbukitan 

 

Batas – batas dari alternatif site1 : 

Sebelah Utara  : Lahan Kosong 

Sebelah Selatan : Lahan Kosong/Perkebunan 

Sebelah Barat   : Lahan Kosong 

Sebelah Timur  : Jalan Utama 
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 Gambar 3.10  Kondisi Eksisting Site 2 

Sumber: Analisis, 2016 

 

 

Tabel 3.4 Kelebihan dan Kekurangan pada site Alt.2 

kelebihan kekurangan 

 Site terletak di samping Jalur 

Utama Lingkar Nagreg 

 Luas lahan sangat memadai 

 Pencapaian mudah 

 View dengan perbukitan yang 

menarik 

 Tidak terdapat jalan putar dari arah 

berlawanan 

 Banyak terdapat bangunan semi 

permanen di sekitar site 

 Bentuk site tidak memenuhi kriteria 

standard tapak untuk rest area 

 Site cenderung berkontur 

Sumber :Analisis, 2016 

 

 

Gambar 3.6 Kondisi Eksisting Site 1 

Sumber: Analisis, 2015 

Gambar 3.6 Kondisi Eksisting Site 1 

Sumber: Analisis, 2015 

Gambar 3.6 Kondisi Eksisting Site 1 

Sumber: Analisis, 2015 
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c. Alternatif Site 3 

 
Gambar 3.11 Alternatif site 3 

Sumber : Google Earth 2016 

 

 Alternatif site 2 terletak pada jalur lingkar nagreg,  

 

1) Tata guna lahan diperuntukkan sebagai kawasan perdagangan, jasa. dan 

perumahan 

2) Pencapaian lokasi mudah. 

3) terletak pada jalan nasional dan pusat Kota Kecamatan 

4) Status Pemilikan Tanah adalah Pribadi 

5) Daerah relatif datar 

 

Batas – batas dari alternatif site1 : 

Sebelah Utara  : Jalan Utama 

Sebelah Selatan : Lahan Kosong/Perkebunan 

Sebelah Barat   : Pemukiman 

Sebelah Timur  : Lahan Kosong 

 

 

 

 



118 
 

Jhony Ichwan Satyadi  5112412069 

Tabel 3.5 Kelebihan dan Kekurangan pada site Alt.3 

kelebihan kekurangan 

 Bentuk site memenuhi 

persyaratan kriteria tapak rest 

area 

 Pencapaian mudah 

 Tapak relatif datar 

 Dekat dengan Pusat Kota 

Kecamatan 

 Luas Lahan tidak mendukung untuk 

adanya pengembangan desain rest 

area 

 Letak site berada di Jalan Nasional 

Kecamatan Nagreg 

 View yang kurang menarik 

Sumber :Analisis, 2016 

Dari ketiga alternatif site yang menjadi lokasi perancangan Rest and Recreation 

Area di kawasan Nagreg dilakukan penilaian pembobotan untuk mendapatkan site 

terpilih yang akan menjadi lokasi perancangan. Berikut adalah tabel skoring dan 

pembobotan site: 

Tabel 3.6 Pembobotan Site 

No. Kriteria 
Alternatif site 1 Alternatif site 2 Alternatif site 3 

B N B x 
N 

B N B x 
N 

B N B x 
N 

1. Bentuk Site 25% 4 100 25% 2 50 25% 4 100 

2. Keamanan dan 
keselamatan 

25% 5 125 25% 3 75 25% 4 100 

3. Kualitas fisik 
lahan 

25% 5 125 25% 3 75 25% 5 125 

4. Aksesibilitas dan 
pemasaran 

25% 5 125 25% 4 100 25% 5 125 

 TOTAL 100%  475 100%  300 100%  450 
Sumber :Analisis, 2016 

Maka berdasarkan hasil pembobotan dan nilai ketiga alternatif site tersebut, 

alternatif site ke 1(satu) mendapatkan nilai tertinggi, maka alternatif site 1(satu) 

merupakan site yang paling sesuai untuk lokasi perencanaan Rest and Recreation 

Area di kawasan Nagreg dengan Luas lahan 6 Ha, ketinggian maksimal bangunan 

3 lantai dengan KDB 60% dan KLB 1,2. 
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Gambar 3.12 Site Terpilih 

Sumber: Analisis, 2016 
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BAB IV 

PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 

4.1.  Aspek Kontekstual 

  4.1.1.  Site Eksisting 

 Site berada di ujung Jalur Lingkar Nagreg , Desa Nagreg, Kecamatan 

Nagreg Kabupaten Bandung. Berdasarkan Tata Ruang Kabupaten Bandung, 

Kecamatan Nagreg berada dalam wilayah pengembangan (WP) Cicalengka 

yang merupakan kawasan jasa dan perdagangan, pertanian, industri non 

polutif, dan permukiman. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, site ini 

dipilih berdasarkan kriteria yang dapat mendukung perencanaan dan 

perancangan Rest And Recreation Area di jalur Lingkar Nagreg. Ujung dari 

jalur lingkar nagreg ini juga merupakan titik lelah bagi pengemudi sehingga 

banyak pengemudi yang singgah untuk sementara waktu pada titik ini. 

 

Gambar 4.1 Site Terpilih 

Sumber : Maps 2016 & Hasil Survey 
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   Batas – batas dari site terpilih : 

Sebelah Utara  : Pemukiman/Kios 

Sebelah Selatan : Lahan Kosong/Perkebunan 

Sebelah Barat   : Pemukiman 

Sebelah Timur  : Jalan Utama 

 4.1.2.  Analisa dan Konsep Tapak 

    a.  Analisa Aksesibilitas 

 
Gambar 4.2 Analisa Aksesibilitas 

Sumber : Maps 2016 & Hasil Analisa 

 

 

1) Data 

 

Aksesibilitas terhadap site in dan out terdapat di dua akses, 

yang berada dibagian timur site tepat di depan Jalur 

Lingkar Nagreg. 

2) Analisa 

Aksesibilitas utama pada site berada pada Jalur Lingkar 

Nagreg yang merupakan Main Entrance (ME) pengunjung 

atau masyarakat pada umumnya. 

 

ME 

SE 
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3) Tanggapan 

Berdasakan data dan analisa site terhadap konteks 

aksesibilitas maka didapatkan output tentang pembagaian 

zonasi zoning site berdasarkan pemanfaattan terhadap 

perencanaan dan perancangan site plan nantinya. Dengan 

point kajian dari analisis dan respon muncul tanggapan 

terhadap site sebagai berikut : 

a) Pada site dibuat jalan masuk kendaraan dari arah timur 

site dan keluar dari arah arah yang sama yaitu di Jalan 

Utama. Untuk alternatif lainnya dapat pula jalan keluar 

melewati jalan lingkungan yang berada disisi utara site. 

b) Bangunan dibuat sedekat mungkin antar massa agar 

dalam aksesbilitas user tidak rumit dan tidak 

mempersulit user dari satu bangunan menuju bangunan 

lainnya. 

4) Zoning 

 

Gambar 4.3 Zoning Aksesibilitas 

Sumber : Maps 2016 & Hasil Analisa 
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    b.  View Bangunan 

Gambar 4.4 Analisa View 

Sumber : Maps 2016 & Hasil Analisa 

 

1) Data 

View from site yang ada pada tapak untuk arah utara merupakan 

view yang sangat menarik dimana disana terdapat perbukitan 

kendan, sangat bagus untuk arah bukaan bangunan. Arah timur 

dari site adalah jalan raya dan lahan kosong. Arah barat dari site 

adalah pemukiman warga. Dan arah selatan sari site adalah 

perbukitan nagreg. 

Vies to site untuk point of interest berasal dari arah jalan 

Lingkar Nagreg, dimana jalan ini merupakan jalan satu arah. 

Maka dari itu sangat bagus jika penyelesaian desain pada 

bangunan mengikuti arah pandangan dari jalan ini. 

 

 

View perbukitan kendan 

View jalan raya dan 

Lahan Kosong 

View Perbukitan Nagreg 

View pemukiman warga 

Point of interest 
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2) Analisa 

Untuk bukaan bangunan sebaiknya dilakukan dengan 

penyelesaian desain yang terarah dan efektif memaksimalkan 

potensi yang ada pada site. Bukaan-bukaan yang lebar sangat 

efektif jika diarahkan pada view yang maksimal. 

3) Tanggapan 

Berdasarkan data dan analisa terhadap konteks view maka 

didapatkan output tentang pembagian zonasi site berdasarkan 

pemanfaatan terhadap perencanaan dan perancangan site plan 

nantinya. Dengan point kajian dari analisis didapat tanggapan 

terhadap site sebagai berikut : 

a) Untuk pandangan dari dalam bangunan digunakan 

bukaan-bukaan yang lebar ke arah view yang menarik 

b) Point of interest dari analisa yang telah dilakukn perlu 

penyelesaian desain yang menarik dan terdapat 

aksentuasi, sehingga para pengguna jalan diharapkan 

tertarik untuk singgah pada rest area nantinya. 

4) Zoning 

 

Gambar 4.5 zoning view 

Sumber : Maps 2016 & Hasil Analisa 
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    c.  Kebisingan 

  

Gambar 4.6 Analisa Kebisingan 

Sumber : Maps 2016 & Hasil Analisa 

 

1) Data 

Dilihat dari letak site yang di apit oleh 2 Jalan Raya bertingkat 

nasional, maka kendaraan yang melewati jalur ini dibilang 

sangatlah padat lebih lagi jika sedang dalam hari libur panjang. 

Suara kendaraan yang menjadi sumber kebisingan datangnya 

dari arah timur dan utara site. 

2) Analisa 

Diperlukan beberapa penyelesaian desain yang sesuai untuk 

meminimalisir kebisingan tanpa mengurangi faktor-faktor 

kenyamanan yang lain. 

3) Tanggapan 

Untuk meminimalisir kebisingan terhadap bangunan dalam 

tapak adalah dengan mengatur tata letak bangunan sesuai 

dengan fungsinya. Kemudia ada juga hal lain yang dapat 

dilakukan adalah : 

Sumber 

kebisingan 

dari jalan 

raya 
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a) Menanam vegetasi dengan spesifikasi tertentu sehingga 

bisa menjadi peredam atau buffer kebisingan yang 

masuk ke area tapak 

b) Perlu penyelesaian desain pada beberapa elemen interior 

untuk ruangan-ruangan khusus untuk mendapatkan 

kenyamanan yang optimal, seperti pada ruang rapat bisa 

didesain peredam suara pada elemen dinding interior 

4) Zoning 

 

Gambar 4.7 Zoning Kebisingan 

Sumber : Maps 2016 & Hasil Analisa 

 

    d.  Klimatologi 

 

Gambar 4.8 Analisa Klimatologi 

Sumber : Maps 2016 & Hasil Analisa 
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1) Data 

Site menghadap jalan utama kota yang berada di sisi Timur, dan 

berbatasan dengan Lahan kosong di sisi selatan, barat merupakan 

pemukiman warga dan utara merupakan kios-kios pinggir jalan 

utama.   

2) Analisa 

Intensitas cahaya di pagi hari menyilaukan namun cahaya yang 

dipancarkan matahari pada pagi hari merupakan cahaya yang bagus 

untuk kesehatan. Cahaya ini bagus jika digunakan untuk 

pencahayaan alami ruangan. Intensitas cahaya matahari di sore hari 

menyilaukan dan memiliki suhu yang relatif panas. Sehingga 

dibutuhkan perantara untuk menghalau panas dari cahaya matahari 

di sore hari pada bangunan. 

3) Tanggapan 

a) Untuk mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke bangunan 

dapat dikontrol dengan peletakan sun shading yang lebih optimal 

b) Area yang baik merupakan daerah tapak yang mendapatkan sinar 

matahari langsung pada pagi hari. Orientasi dan penempatan 

bengunan sangat berpengaruh untuk mendapatkan kenyamanan 

dalam ruangdan menghindari panas matahari langsung 

c) Menggunakan kaca yang memiliki filter agar dapat mengurangi 

energi panasyang masuk pada ruangan di dalam bangunan. 

d) Area yang kurang baik adalah sebelah barat, karena cahaya 

matahari pada sore hari dengan tingkat kesilauan yang 

mengganggu aktivitas didalam bangunan. Untuk itu diperlukan 

beberapa penyelesaian desain untuk meminimalkan intensitas 

panas matahari pada ruangan/bangunan. 

Adapun cara yang dapat dilakukan adalah : 

(1) Penempatan vegetasi dibagian barat dan timur bangunan 

yang berfungsi sebagai buffer matahari. 
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(2) Memasang alat-alat pelindung buatan seperti sun 

shading 

4) Zoning 

 

Gambar 4.9 Zoning Klimatologi 

Sumber : Hasil Analisa 2016 

 

4.2.  Aspek Fungsional 

 Analisa fungsional menjelaskan berbagai analisa yang berhubungan dengan 

fungsi bangunan seperti jenis pengguna, kegiatan pengguna, jumlah pengguna, 

organisasi ruang, dan program ruang. 

  4.2.1.  Pendekatan Pelaku Kegiatan 

   a.  Pendekatan Pelaku 

   adapun pengguna pada area persinggahan ini yaitu : 

1) Pengunjung, yang terdiri dari : 

a) Pengunjung yang ingin beristirahat 

b) Pengunjung yang ingin berekreasi 

c) Pengunjung yang sekedar ingin membeli sesuatu (pembeli) 

d) Pengunjung yang sekedar mengisi bahan bakar dan ke toilet 

2) Penjual yang terdiri dari pihak fasilitas komersil mulai dari 

pemilik, karyawan sampai dengan pelayan 

3) Pengelola, terdiri dari direktur, pihak administrasi dan 

perlengkapan area persinggahan serta pihak keamanan. 

4)  
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   b.  Pendekatan Aktivitas 

Pendekatan aktivitas kegiatan Rest and Recreation Area di jalur 

lingkar Nagreg secara garis besar sebagai berikut: 

1) Kegiatan pengelola 

1) Datang menggunakan kendaraan pribadi maupun umum 

diwadahi oleh jalan /alur kendaraan 

2) Parkir kendaraan diwadahi oleh halaman parkir 

3) Mengerjakan tugas kantor diwadahi oleh kantor pengelola 

4) Tugas lapangan seperti mengatur lalu lintas alur transportasi 

dalam kawasan rest area diwadahi oleh pos-pos 

5) Berkoordinasi antar anggota pengelola seperti rapat dan 

pertemuan rutin diwadahi oleh hall atau ruang pertemuan 

6) Makan & Minum diwadahi oleh restoran, warung makan, 

pedagang kaki lima, asongan 

7) Metabolisme diwadahi oleh KM/WC 

8) Sholat diwadahi oleh Masjid atau Mushola 

 

Gambar 4.10 Alur Aktivitas Pengelola 

                                   Sumber : Analisis, 2016 

2) Pengunjung atau Tamu 

1) Datang menggunakan kendaraan pribadi maupun umum 

diwadahi oleh jalan / alur kendaraan 

2) Parkir kendaraan diwadahi oleh halaman parkir 

3) Istirahat (duduk, rebahan, tiduran) diwadahi oleh gazebo 

khusus, gazebo umum, teras dan play ground 
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4) Makan & Minum diwadahi oleh restoran, warung makan, 

pedagang kaki lima, asongan 

5) Sholat diwadahi oleh Masjid atau Mushola 

6) Mengecek kendaraan mengganti bagian yang rusak diwadahi 

oleh bengkel 

7) Metabolisme diwadahi oleh KM/WC 

8) Mengisi bahan bakar Premium, Pertamax, Pertamax Plus, 

Solar, Gas diwadahi oleh SPBU 

9) Belanja kebutuhan untuk perjalanan / oleh-oleh diwadahi oleh 

toko-toko pusat oleh-oleh 

10) Menelepon diwadahi oleh warung telekomunikasi (wartel) 

dan counter hp dan voucher 

 

  Gambar 4.11 Alur Aktivitas Pengunjung 

                                     Sumber : Analisis, 2016 

  3) Penyedia jasa dan pelaku usaha 

1) Datang menggunakan kendaraan pribadi maupun umum 

diwadahi oleh jalan / alur kendaraan 

2) Parkir kendaraan diwadah oleh halaman parkir 

3) Menyiapkan dagangan diwadahi oleh kios-kios atau blok 

pertokoan 

4) Transaksi bisnis jual beli dan tawar menawar diwadahi oleh 

kios-kios atau blok pertokoan 
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5) Makan & Minum diwadahi oleh restoran, warung makan, 

pedagang kaki lima, asongan 

6) Sholat diwadahi oleh Masjid atau Mushola 

7) Metabolisme Metabolisme diwadahi oleh KM/WC 

 

Gambar 4.12 Alur Aktivitas Pedagangd 

                                     Sumber : Analisis, 2016 

   c.  Analisa Jumlah Pengguna 

Penulis menggunakan data survey lapangan untuk mengetahui jumlah 

pengunjung pada area persinggahan yang akan direncanakan nantinya. 

Survey dilakuka selama 1 jam di hari libur dan hari kerja pada siang, sore, 

dan malam hari untuk mendapatkan perbandingan jumlah pengendara 

yang melewati Jalur Lingkar Nagreg. 

Tabel 4.1 Perhitungan Jumlah Kendaraan  yang  Menuju  Kota Bandung, Jakarta, 

Dll yang melewati Jalur Lingkar Nagreg 

Hasil Survey Pada Hari Libur 

No. Jenis Kendaraan Siang  Sore  Malam  Jumlah 

 (Jum’at, 

06’05’16 At 

01.00-02.00 

pm) 

(Jum’at, 

06’05’16  At 

05.00-06.00 

pm) 

(Jum’at, 

06’05’16  At 

08.00-09.00 

pm) 

1. L.300 121 113 98 332 

2. Mobil 275 213 169 657 

3. Truk 85 53 47 185 

4. Motor 512 478 469 1459 

5. Bus 90 85 95 270 

Sumber : hasil survey, 2016 
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Tabel 4.2 Perhitungan Jumlah Kendaraan yang Menuju Kota Bandung, Jakarta, Dll 

Hasil Survey Pada Hari Kerja 

No. Jenis Kendaraan Siang  Sore  Malam  Jumlah 

 (Senin, 

09’05’16 At 

03.00-04.00 

pm) 

(Senin, 

09’05’16 At 

05.00-06.00 

pm) 

(Senin, 

09’05’16 At 

12.00-01.00 

pm) 

1. L.300 112 98 76 286 

2. Mobil 253 197 137 587 

3. Truk 65 47 45 157 

4. Motor  338 475 221 1034 

5. Bus  85 80 75 240 

Sumber : hasil survey 

Tabel 4.3 Rekapitulasi Kendaraan yang Melintasi Jalur Lingkar Nagreg 

 Data Hari Libur Jumla

h 

Data hari kerja Jumlah 

Ket Tru

k  

L300 Mobi

l 

Motor  Bus  Tru

k  

L300 Mobil  Motor  Bus  

Siang  85 121 275 512 90 1083 65 112 253 338 85 788 

Sore  53 113 213 478 85 942 47 98 197 475 80 897 

Malam  47 98 169 469 95 878 45 137 137 221 75 615 

Jumlah 185 332 657 1459 270 2903 286 157 587 1034 240 2300 

Sumber : hasil survey, 2016 

Tabel 4.4 Perhitungan Jumlah Kapasitas Pengunjung/hari 

 Data Hari Libur Jumlah 

Ket Truk  L300 Mobil Motor  Bus  

Siang  85 121 275 512 90 1083 

Sore  53 113 213 478 85 942 

Malam  47 98 169 469 95 878 

Jumlah  185 332 657 1459 270 2903 

asumsi yang berhenti 40% 

sumber : hasil survey, 2016 

 

1) Perhitungan Siang 

a) Truk 85  truk 

85  x 40% = 34  truk 

b) L300 121  L300 

121  x 40% = 48,4 

Dibulatkan menjadi 48 L300 
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c) Mobil  275 mobil 

275 x 40% = 110  mobil 

d) Motor  512  motor 

512 x 40% = 204,8 motor 

Dibulatkan menjadi 205 motor 

e) Bus      90 Bus 

90 x 40 % = 36 Bus 

2) Perhitungan Sore 

a) Truk 53  truk 

53  x 40% = 21,2  truk 

Dibulatkan menjadi 21 truk 

b) L300 113  L300 

113  x 40% = 45,2  L300 

Dibulatkan menjadi 45 L300 

c) Mobil 213 mobil 

213  x 40% = 85,2 mobil 

Dibulatkan menjadi 85 mobil 

d) Motor  478  motor 

478  x 40% = 191,2  motor 

Dibulatkan menjadi 191  motor 

e) Bus      95 Bus 

95 x 40 % = 34 Bus 

 

3) Perhitungan Malam 

a) Truk 47  truk 

47  x 40% = 18,8  truk 

Dibulatkan menjadi 19 truk 

b) L300 61 L300 

98  x 40% = 39,2  L300 

Dibulatkan menjadi 39  L300 
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c) Mobil 169  mobil 

169  x 40% = 67,6  mobil 

Dibulatkan menjadi 68  mobil 

d) Motor 469  motor 

469  x 40% = 187,6  motor 

Dibulatkan menjadi 188  motor 

e) Bus      90 Bus 

90 x 40 % = 38 Bus 

 

Tabel 4.5 Jumlah Kendaraan yang Melaju/hari  

 Data Hari Libur 

Ket Truk L300 Mobil Motor Bus 

Siang 34 48 110 205 36 

Sore 21 45 85 191 34 

Malam 19 39 68 188 38 

Rata-rata kapasitas 

kendaraan/hari 

24 44 88 195 36 

 

  Sumber : Hasil Survey,2016 

Dari jumlah kendaraan diatas, dapat diperoleh jumlah pengguna, yaitu: 

(1) 24 Truk = 2 orang/truk 

  = 24  x 2 orang 

  = 48 orang 

 

(2) 44  L300 = 8 orang/L300 (mini bus) 

  = 44  x 8  orang 

  = 352  orang 

(3) 88 Mobil = 4 orang/mobil 

  = 88 x 4 orang 

  = 352 orang 

 

(4) 195 Motor = 2 orang/motor 

  = 195  x 2 orang 

  = 390  orang 

 

(5) 36  Bus 

  = 40 orang/bus 

  = 36  x 40 orang 
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  = 1440  orang 

 

  Maka Rekapitulasi Pengguna/hari = 48+352+352+390+1440 

      = 2582  orang 

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh peneliti oleh penulis terhadap 

jumlah pengunjung, maka dapat diketahui pula jumlah pengguna pada area 

persinggahan ini. 

 

  Tabel 4.6 Analisa Pengguna Bangunan 

No. Nama Pemakai Pemakai  Jumlah 

1. Pengunjung  

f)  Pengguna truk 

g)  Pengguna mobil 

h)  Pengguna motor 

i)  Pengguna L300 

j)  Pengguna Bus 

 

48  orang 

352 orang 

352 orang 

390 orang 

1440  orang 

2582  orang 

2. Penjual 

-  Fasilitas SPBU 

Manager 

Karyawan 

-  Fasilitas bengkel 

Manager 

Karyawan 

-  Fasilitas cafe (3 unit) 

Manager 

Karyawan 

-  Fasilitas mini market 

Manager 

Karyawan 

-  Fasilitas pujasera 

Manager 

Karyawan 

-  Fasilitas restoran 

Manager 

Karyawan 

 

-  Fasilitas gazebo 

-  Fasilitas outlet 

 

- Manager 

 

- Karyawan 

 

Jumlah  

 

 

1 orang 

8 orang 

 

1 orang 

7 orang 

 

1 orang/unit 

3 orang/unit 

 

1 orang 

3 orang 

 

1 orang/unit 

3 orang/unit 

 

2 orang 

6 orang 

 

3-5 orang/unit 

3 orang 

 

1 orang 

 

3 orang 

 

 

1 orang 

8 orang 

 

1 orang 

7 orang 

 

4 orang 

12 orang 

 

1 orang 

3 orang 

 

10 orang 

30 orang 

 

2 orang 

6 orang 

 

20 orang 

3 orang 

 

1 orang 

 

3 orang 

 

112 orang 

3. Pengelola  17 orang 
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-  Pemilik area 

persinggahan (direktur) 

-  Administrasi 

-  Petugas keamanan 

-  Petugas kebersihan  

-  Petugas taman  

1 orang 

 

2 orang 

1 orang 

4 orang 

4 orang 

Total 2711 orang 

   Sumber : Analisa, 2016 

    

 

  4.2.2.  Pendekatan Ruang 

a. Pendekatan Fungsi dan Fasilitas bangunan 

Tabel 4.7 Fungsi dan Fasilitas Rest area 

Zona Fasilitas Keterangan 

Zona 

Penerima 

Resepsionis Ruangan yang disediakan untuk menerima tamu 

Pos Jaga Ruangan khusus yang disediakan untuk penjaga 

Hall/Plaza Tempat terbuka untuk umum dimana orang-

orang yang baru dtang berkumpul 

Zona 

Relaksasi 

Cottage Merupakan tempat persitirahatan yang digunakan 

untuk relaksasi dan rekreasi 

Pusat 

Informasi 

Pusat informasi bagi pengunjung berisi informasi 

cuaca, informasi jalan, dan informasi tempat-

tempat wisata Jawa Barat sebagai usaha untuk 

mengenalkan pariwisata Jawa Barat 

Restroom dibedakan menjadi dua yaitu kamar mandi dan 

toilet. Untuk mengantisipasi lonjakan 

pengunjung di hari libur maka akan disediakan 

toilet tanpa kamar mandi yang bersifat semi 

permanen movable 

Mushola dan 

klinik 

fasilitas tambahan untuk mengakomodasi 

kebutuhan ibadah dan ruang darurat jika terjadi 

sesuatu pada pengunjung 
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Pijat Refleksi Tempat yang disediakan bagi pengunjung untuk 

melakukan relaksasi tubuh dengan cara di pijat 

Zona 

Rekreatif 

playground Ruang bermain anak yang berisi permainan 

sederhana di luar ruangan 
 

Indoor play 

arena 

Tempat bermain anak di dalam ruangan 
 

picnicground Taman yang berisi tempat duduk yang flexible, 

ketika tidak digunakan untuk duduk dapat 

berubah menjadi sculpture 

 

 

Gazebo Bangunan yang berisi Tempat duduk ini 

bersifat permanen yang terletak di area taman/ 

openspace dan dapat dijadikan ruang istirahat 

tambahan indoor bila terjadi lonjakan 

pengunjung di hari libur 
 

Taman Ruang terbuka yang disediakan bagi pengunjung 

untuk berekreasi dan melepas penat setelah 

melakukan perjalanan yang jauh 

Zona 

komersial 

Restoran dan 

caffe 

merupakan wadah bagi pedagang makanan dan 

minuman yang telah memiliki brand, sebagai 

salah satu daya tarik pengguna jalan untuk 

mengunjungi rest area 
 

Foodcourt  tempat berjualan pedagang kecil dengan harga 

makan yang lebih terjangkau 
 

Mini Market disewakan untuk menjual barang-barang atau 

makanan khas dan segala jenis kebutuhan bagi 

pengunjung 
 

ATM Center diletakkan di bagian depan untuk memudahkan 

pengunjungdengan waktu kunjungan singkat 
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Outlet/Kios Disediakan sebagai upaya untuk mengakomodasi 

para pedagang kaki lima di sekitar site 

Zona 

Pengelola 

Ruang kantor ruang kerja pengelola, disediakan juga ruang 

tamu bagi pengunjung yang memiliki keperluan 

bagi pengelola 

Zona 

Kendaraan 

Parkir parkir dibagi menjadi dua jenis yaitu parkir 

kendaraan kecil dan parkir kendaraan besar yang 

juga dipisahkan sirkulasinya dari sejak masuk 

rest area 

SPBU SPBU terbagi menjadi dua yaitu untuk kendaraan 

kecil dan kendaraan besar agar tidak terjadi 

antrean panjang kendaraan 

Bengkel tempat servis kendaraan  

Car Wash Satu fasilitas yang disediakan bagi pengunjung 

yang ingin mencuci kendaraannya 

Hall/ Plasa Ruang berkumpul bagi pengunjung sekaligus 

ruang pusat yang terhubung keseluruh ruang-

ruang relaksasi 

Zona 

utilitas 

Gardu Pln tempat Pendistribusian Listrik ke seluruh area 

site 

Ruang trafo Ruangan yang di sediakan untuk mengakomodasi 

kebutuhan listrik di area site 

Ruang genset Ruang yang disediakan untuk genset sebagai 

penghasil daya listrik 

Bak kontrol Adalah untuk mengontrol limbah cair yang 

nantinya di alirkan ke SWT (sawage water 

treatment) supaya air menjadi jernih ketika 

disalurkan ke riol kota 

 Ruang 

pengolahan 

Ruang yang disediakan untuk mengontrol 

sampah hasil dari kegiatan yang nantinya akan di 
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sampah pilah sesuai dengan jenis sampah yang kemudian 

akan diolah kembali misal untuk menjadi 

kompos 

Sumber: Analisa, 2016 

 

 

b. Hubungan Antar Zonasi Fungsional 

 

Gambar 4.13  Hubungan antar Zonasi  

Sumber: Analisa, 2016 

 

c. Organisasi Ruang 

 

            Gambar  4.14  Diagram Keterkaitan Zona Informasi, Relaksasi, Komersial, dan Rekreasi  

Sumber: Analisa, 2016 
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                                                     Gambar 4.15.  Diagram Keterkaitan Zona Pengelola dan Utilitas  

Sumber: Analisa, 2016 

  

                                                                Gambar 4.16.  Diagram Keterkaitan Zona Kendaraan  

Sumber: Analisa, 2016 

 

d. Pendekatan Studi Besaran Ruang 

Analisis pendekatan studi ruang Rest and Recreation Area di jalur 

lingkar Nagreg adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.9 tabel perhitungan besaran ruang 

Z
O

N
A

 P
E

N
E

R
IM

A
 

Kebutuhan 

Ruang 

Sumber Standard Kapasita

s 

Perhitungan Jumla

h Unit 

Luasan Ket. 

Resepsionis  TS 2,75 

𝑀2/ Org 

Sirkulasi 

30% 

4 Orang 2,75 𝑀2 x 4 

= 11 

30% x 11 = 

3,3 

14,3 𝑀2 

1 

14,3 m
2 

 

Pos Jaga  TS 2,75 

𝑀2/ Org 

Sirkulasi 

30% 

3 Orang 2,75 𝑀2 x 3 

= 8,25 

30% x 8,25 

= 2,475 

10,725 𝑀2 

1 

10 m
2
  

Hall/Lobby 

Plaza 

TS 2,75 

𝑀2/ Org 

Sirkulasi 

30% 

50 Orang 2,75 𝑀2 x 

50 = 137,5 

30% x 137,5 

= 41,25 

178,75 𝑀2 

1 

178,75 

𝑀2 

 

Z
O

N
A

 R
E

L
A

K
S

A
S

I 

Kebutuhan 

Ruang 

Sumber Standard Kapasita

s 

Perhitungan Jumla

h Unit 

Luasan Ket. 

Cottage       Ruangan 

yang 

berada 

dalam 

sebuah 

cottage 

sudah 

termasuk 

R.keluar

ga,Dapur

bersih,R.

tidur dan 

Kamar 

mandi 

 Cottage 

Tipe 

Single 

DA 24 𝑀2/ 

Orang  

Sirkulasi 

30% 

2 orang 

1 

standart 

bed 

24 𝑀2 

30%x 24 = 

7,2 

32 𝑀2 

6 192 𝑀2 

 Cottage 

Tipe 

Double 

DA 28 𝑀2/ 

orang 

Sirkulasi 

30% 

4 orang 

2 

standart 

bed 

28 𝑀2 

30%x28 = 

8,4 

37 𝑀2 

6 222 𝑀2 

 Cottage 

Tipe 

Family 

DA 34 𝑀2/ 

orang 

Sirkulasi 

30% 

6 orang 

2 

standart 

bed 

1 king 

size bed 

34 𝑀2 

30%x34 = 

10,2 

24 𝑀2 

6 270 𝑀2 

Luas 

Sirkulasi 

30% 

Luas 

Total 

     684 𝑀2 

136,8 𝑀2 

820,8 𝑀2 

Pusat 

Informasi 

       

 Resepsio TS 2,75 6 orang 2,75 𝑀2 x 6 2 22 𝑀2  
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nis 𝑀2/ Org 

Sirkulasi 

30% 

= 16,5 

30% x 16,5 

= 4,95 

21,45 𝑀2 

 Lobby DA 1,5 𝑀2/ 

Org 

Sirkulasi 

30% 

20 orang 1,5 x 20 = 

30 

30% x 30 = 

9 

39 𝑀2 

1 39 𝑀2  

Luas 

Sirkulasi 

20% 

Luas Total 

     61 𝑀2 

18,3 𝑀2 

80 𝑀2 

 

Klinik        

 Ruang 

Periksa 

DA L = 2,5 

M 

P = 4 M/ 

ruang 

3 orang (2,5 x 4 ) x 4 

= 40 

30% x 40 = 

12 

52 𝑀2 

1 52 𝑀2  

 Apotek 

Mini 

A  3 orang 6,5 𝑀2 1 6,5 𝑀2  

 KM/WC DA  3 𝑀2/ 

orang 

 3 𝑀2 1 3 𝑀2  

Luas 

Sirkulasi 

20% 

Luas Total 

     61,5 𝑀2 

12,3 𝑀2 

74 𝑀2 

 

Tempat 

Ibadah 

       

 Mushola DA 0,96 

M
2
/orang 

Sirkulasi 

30% 

50 orang 0,96x50+30

%= 65M
2 

2 130M
2 

 

 Tempat 

Wudlu 

DA 0,3M
2
/Or

ang 

Sirkulasi 

30% 

25 orang 0,3x25+30%

(0,3x25)= 

10M
2 

2 20M
2 

 

Luas 

Sirkulasi 

20% 

Luas Total 

     150M
2 

30M
2 

180M
2 

 

Pijat 

Refleksi 

A 1,75 

𝑀2/kursi 

Sirkulasi 

6 orang (1,75 x 6) = 

10,5 

30% x 10,5 

1 14 𝑀2  
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30% = 3,15 

14 𝑀2 

 Rest room        

 Toilet 

Pria 

DA 2,5 
𝑀2/WC 

0,7 𝑀2/ 

urinoir 

0,24 𝑀2/ 

wastafel 

Sirkulasi 

30% 

2 WC 

4 urinoir 

2 

wastafel 

(2,5x2) + 

(0,7x4) + 

(0,24x2)  

+ 30% = 

10,764 𝑀2 

10 100𝑀2  

 Toilet 

Wanita 

DA 2,5 
𝑀2/WC 

24 𝑀2/ 

wastafel 

Sirkulasi 

30% 

2 wc 

2 

wastafel 

(2,5x2) + 

(0,24x2) + 

30% = 7,124 

𝑀2 

10 80 𝑀2  

 Toilet 

Disable 

DA 3 𝑀2  3 𝑀2 4 12 𝑀2  

  Tempat 

Istirahat 

A 2,5 𝑀2/ 

Orang 

Sirkulasi 

30% 

20 Orang  2,5x20 = 50 

30%x50 = 

15 

65 𝑀2 

2 130 𝑀2  

  Tempat 

Istirahat 

Ibu 

Menyusu

i 

A 1,75 𝑀2/ 

Orang 

Sirkulasi 

30% 

8 Orang 1,75x8 = 14 

30%x14 = 

4,2 

19 𝑀2 

2 38 𝑀2  

 Luas 

Sirkulasi 

30% 

Luas Total 

     360 𝑀2 

108 𝑀2 

468 𝑀2 

 

 Kebutuhan 

Ruang 

Sumber Standard Kapasita

s 

Perhitungan Jumla

h Unit 

Luasan Ket. 

Cafe 2 lantai       

 Ruang 

Makan 

DA 1,75 𝑀2/ 

kursi 

Sirkulasi 

30% 

80 orang 1,75x80= 

140 

30%x140 = 

42 

182 𝑀2 

7 1274 𝑀2  

 Ruang 

Administ

rasi 

DA 1,5 𝑀2/ 

kursi  

Sirkulasi 

30% 

3 orang 1,5x3 = 4,5 

30%x4,5 = 

1,35 

6 𝑀2 

7 42 𝑀2  
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 Kasir TS 1,5 𝑀2/ 

orang 
2 orang 1,5x2= 3 

30%x3 = 0,9 

3 𝑀2 

7 28 𝑀2  

 Dapur DA 20%x 

rg.makan 
Sirkulasi 

30% 

 20%x137 = 

27,4 

30%x 27,4 = 

8,22 

36 𝑀2 

7 252 𝑀2  

 Gudang A 3 𝑀2/ 

ruang 
 @ 3 𝑀2 7 21 𝑀2  

 WC DA 3 𝑀2/ 

ruang 
 @ 3 𝑀2 14 42 𝑀2  

Luas 

Sirkulasi 

30% 

Luas Total 

     1659 𝑀2 

497,7 𝑀2 

2156 𝑀2 

 

Restoran 2 lantai       

 Ruang 

Makan 

DA 1,75 𝑀2/ 

kursi 

Sirkulasi 

30% 

100 

orang 

1,75x100= 

175 

30%x175 = 

52,5 

228 Sirkulasi 

30% 

3 684 𝑀2  

 Ruang 

Administ

rasi 

DA 1,5 M
2
/ 

kursi 

Sirkulasi 

30% 

3 orang 1,5x3=4,5 

30%x4,5=1,

35 

6M
2 

3 18M
2 

 

 Kasir TS 1,5 M
2   

/orang 

2 orang 1,5x2=3 

30%x3=0,9 

3M
2 

3 9M
2 

 

 Dapur DA 20%x 

Rg.maka

n 

Sirkulasi 

30% 

 20%x137=2

7,4 

30%x27,4=8

,22 

36M
2 

3 108M
2
  

Z
O

N
A

 

K
O

M
E

R
S

IA
L

 

 Gudang A 3M
2 

/Ruang 

 @3M
2 

3 9M
2 

 

 WC DA 3M
2 

/Ruang 

 @3M
2 

3 9M
2 

 

Luas 

Sirkulasi 

20% 

Luas Total 

     837 M
2 

167,4 M
2 

1005 M
2 

 

ATM TS 1,5 𝑀2/ 5 orang 1,5x5 = 7,5 3 30 𝑀2  
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Center orang  

Sirkulasi 

30% 

30% x 7,5 = 

2,25 

10 𝑀2 

Mini 

Market 

2 lantai       

 Area 

Penjualan 

Barang 

Dagangan 

A 1,5 𝑀2/ 

orang 
 220 𝑀2 1 220 𝑀2  

 Gudang 

Pengelola 

A   15 𝑀2 1 15 𝑀2  

 Kasir TS 1,5 𝑀2/ 

orang  

Sirkulasi 

30% 

3 orang 1,5x2 = 3 

30%x3 = 0,9 

4 𝑀2 

2 8 𝑀2  

Luas 

Sirkulasi 

20% 

Luas Total 

     243 𝑀2 

48,6 𝑀2 

292 𝑀2 

 

Outlet/Kios A   3x3=9m
2 

50 450 𝑀2  

Luas 

Sirkulasi 

30% 

Luas Total 

     450 𝑀2 

48,6 𝑀2 

463,5 𝑀2 

 

Foodcourt        

 Area 

Makan 

DA 1,75 𝑀2/ 

kursi 

Sirkulasi 

30% 

200 

orang 

(1,75 x 200) 

= 350 

30% x 350 = 

105 

455 𝑀2 

2 910 𝑀2  

 Tempat 

Cuci 

Piring 

A   2 𝑀2 7 14 𝑀2  

Luas 

Sirkulasi 

20% 

Luas Total 

     924 𝑀2 

184,8 𝑀2 

1108,8 

𝑀2 

 

Z
O

N
A

 

R
E

K
R

E
A

T
IF

 Kebutuhan 

Ruang 

Sumber Standard Kapasita

s 

Perhitungan Jumla

h Unit 

Luasan Ket. 

Gazebo        

 Gazebo 

Tipe 1 

A 0,98 

𝑀2/kursi 

Sirkulasi 

30% 

20 orang (0.98x20) = 

19,6 

30%x19,6 = 

5,88 

5 130 𝑀2  
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26 𝑀2 

 Gazebo 

Tipe 2 

A 0,96 𝑀2/ 

kursi 

Sirkulasi 

30% 

5 orang/ 

unit 

(0.96x5) = 

4,8 

30%x4,8 = 

1,44 

6,3 𝑀2 

10 63 𝑀2  

Luas 

Sirkulasi 

20% 

Luas Total 

     193 𝑀2 

38,6 𝑀2 

232 𝑀2 

 

 

Playground A   200m
2
 1 200m

2
  

Luas 

Sirkulasi 

20% 

Luas Total 

     200 𝑀2 

40 𝑀2 

240 𝑀2 

 

 

Indoor Play 

Arena 

A   150m
2
 1 150m

2
  

Luas 

Sirkulasi 

20% 

Luas Total 

     150 𝑀2 

30 𝑀2 

180 𝑀2 

 

 

Picnicgroun

d 

DA 0,98 

𝑀2/kursi 

Sirkulasi 

30% 

4 

orang/uni

t 

(0.98x4) = 

3,92 

30%x3,92= 

1,17 

5,09 𝑀2 

10 50 m
2 

 

Taman A   4000M
2 

1 4000M
2
  

 Kebutuhan 

Ruang 

Sumber Standard Kapasita

s 

Perhitungan Jumla

h Unit 

Luasan Ket. 

Z
O

N
A

 P
E

N
G

E
L

O
L

A
 

Kantor 

Pengelola 

       

Ruang 

penerima,Ha

ll/Lobby  

A  10 Orang 50m
2 

1 50m
2
  

Ruang 

Pimpinan 

A  3 Orang 30 m
2 

1 30 m
2
  

Ruang 

Administrasi 

A  4 Orang 30 m
2
 1 30 m

2
  

Toilet DA 2,5 

M
2
/wc 

0,24 

M
2
/wasta

fel 

Sirkulasi 

2 wc 

2wastafel 

(2,5m
2
x2)+(

0,24m
2
x4+3

0%= 7,124 

m
2
 

1 8 M
2
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30% 

Luas 

Sirkulasi 

20% 

Luas Total 

     118 𝑀2 

23,6 𝑀2 

141,6 𝑀2 

 

 

Z
O

N
A

 K
E

N
D

A
R

A
A

N
 

Kebutuhan 

Ruang 

Sumber Standard Kapasita

s 

Perhitungan 
Jumla

h Unit 

Luasan Ket. 

SPBU        

 Pengisian 

Bahan 

Bakar 

Kendaraa

n 

Bermotor 

DA l=8M 

P=8M 

2 Mobil L=(8X8) 

M
2
=64 M

2
 

1 64 M
2
  

 Pengisian 

Bahan 

Bakar 

Kendaraa

n Kecil 

DA l=7M 

P=8M 

2 Mobil L=(7X8) 

M
2
=56 M

2
 

1 56 M
2
  

 Pengisian 

Bahan 

Bakar 

Kendaraa

n Roda 

Dua 

DA l=5M 

P=8M 

3 motor L=(5X8) 

M
2
=40 M

2
 

1 40 M
2
  

 Tangki 

Bahan 

Bakar 

DA l=5M 

P=15M 

5 tangki L=(5X15) 

M
2
=75 M

2
 

1 75 M
2
  

Toilet        

 Toilet 

Pria 

DA 2,5 

M
2
/wc 

0,7 

M
2
/urino

ir 

0,24 

M
2
/wasta

fel 

Sirkulasi 

30% 

2 wc 

4 urinoir 

2wastafel 

(2,5m
2
x2)+(

0,7m
2
x4)+(0

,24x2)+30%

= 10,764 m
2 

1 10 M
2
  

 Toilet DA 2,5 2 wc (2,5m
2
x2)+( 1 8 M

2
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Wanita M
2
/wc 

0,24 

M
2
/wasta

fel 

Sirkulasi 

30% 

2wastafel 0,24m
2
x4+3

0%= 7,124 

m
2
 

 Toilet 

Disable 

DA 3 M
2
 1 Ruang 3 M

2
 1 3 M

2
  

Luas 

Sirkulasi 

20% 

Luas Total 

     339M
2 

68M
2 

407M
2
 

 

Car Wash        

 Bus dan 

Truk 

DA l=2,5M 

P=15M 

3 Bus 

dan Truk 

(2,5x15)x3=

112,5 

30%x112,5=

33,75 M
2 

112,5+33,75

=146,25 M
2
 

1 146 M
2
  

 Mini Bus DA l=2,5M 

P=4,5M 

3 mini 

bus 

(2,5x4,5)x3

=27 

30%x27=8,1 

M
2 

35,1 M
2
 

1 35 M
2
  

 Mobil 

Pribadi 

DA l=2,5M 

P= 5M 

4 mobil (2,5x5)x4=5

0 

30%x50=15 

M
2 

65 M
2
 

1 65 M
2
  

 Motor DA l=0,75M 

P= 2,5M 

4 motor (2,5x0,75)x4

=7,5 

30%x7,5=2,

25 M
2 

9,75M
2
 

1 10 M
2
  

Luas 

Sirkulasi 

50% 

Luas Total 

     236 M
2 

118 M
2 

354 M
2
 

 

Parkir        

 Parkir 

Bus 

DA l=2,5 M 

P= 12 M 

30 bus (2,5x 

12)x30=900 

50%x 

900=450M
2 

1350 M
2
 

1 1350M
2
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 Parkir 

Truk 

DA l=2,5M 

P=15M 

20 truk (2,5x15)x20

=600 

50%x 

600=300 M
2 

900 M
2
 

1 900 M
2
  

 Parkir 

Mini 

Bus 

DA l=2,5M 

P=4,5M 

40 mini 

bus 

(2,5x4,5)x40

=450 

50%x450=2

25 M
2 

675M
2
 

1 675 M
2
  

 Parkir 

Mobil 

Pribadi 

DA l=2,5M 

P= 5M 

80 mobil (2,5x5)x80=

1000 

50%x1000=

500 M
2 

1500 M
2
 

1 1500 M
2
  

 Parkir 

Kendaraa

n Roda 

Dua 

DA l=0,75M 

P= 2,5M 

120 

motor 

(2x0,75)x12

0=180 

50%x 

180=90 M
2 

270 M
2
 

1 270 𝑀2  

 Parkir 

Disable 

DA L= 4 

P=5 

5 mobil (4x5)x5=10

0m
2
 

50%x100=5

0 

150m
2 

1 150m
2
  

      4845𝑀2 

1938 𝑀2 

6783𝑀2 

 

 Bengkel DA  3mobil 

5 sepeda 

motor 

L=(8X10) 

M
2
=80 M

2 

L=(1X2)x5

M
2
=10 M

2
 

1 90 M
2
  

Luas 

Sirkulasi 

70% 

Luas Total 

     90M
2 

63 M
2 

153 M
2
 

Sudah 

termasuk 

ruang 

spare 

part 

kendaraa

n 

 Kebutuhan 

Ruang 

Sumber Standard Kapasita

s 

Perhitungan Jumla

h Unit 

Luasan Ket. 

Z
O

N

A
 

U
T

I

L
IT A
S

 Utilitas         

 Gardu 

PLN 

A 30M
2
/Un

it 

2 orang 30x2+30%= 

18M
2
 

1 18M
2
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Sirkulasi 

30% 

 Ruang 

Trafo 

A 36M
2
/Un

it 

Sirkulasi 

30% 

2 orang 36x2+30%= 

90M
2
 

1 90M
2
  

 Ruang 

Genset 

A 36M
2
/Un

it 

Sirkulasi 

30% 

4 orang 36x4+30%= 

90M
2
 

1 185M
2
  

 Ruang 

Panel 

Utama 

A 24M
2
/Un

it 

Sirkulasi 

30% 

4 orang 24x4+30%= 

90M
2
 

2 185M
2
  

 Bak 

Kontrol 

A 30M
2
/Un

it 

Sirkulasi 

30% 

 30%x30= 9 1 39 M
2
  

 Ruang 

pengolah

an 

sampah 

A 50M
2
/Un

it 

Sirkulasi 

30% 

 50x30%= 15 1 65 M
2
  

Luas 

Sirkulasi 

20% 

Luas Total 

     582M
2 

116,4M
2 

698,4M
2
 

 

Sumber : Analisis, 2016 

 

Rekapitulasi Besaran Ruang  

   Tabel 4.9 Rekapitulasi Zona Penerima 

ZONA PENERIMA 

Kebutuhan Ruang Besaran Ruang 

Resepsionis 14,3 m
2
 

Pos Jaga 10 m
2
 

Hall/Plaza 178,75 𝑀2 

Total 203 m
2
 

 Sumber : Analisis, 2016 
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 Tabel 4.10 Rekapitulasi Zona Relaksasi 

ZONA RELAKSASI 

Kebutuhan Ruang Besaran Ruang 

Cottage 820,8 𝑀2 

Pusat Informasi 80 𝑀2 

Klinik 74 𝑀2 

Tempat Ibadah 180M
2
 

Pijat Refleksi 14 𝑀2 

Rest room 468 𝑀2 

Total 1636,8 𝑀2 

Sumber : Analisis, 2016 

 Tabel 4.11 Rekapitulasi Zona Komersial 

ZONA KOMERSIAL 

Kebutuhan Ruang Besaran Ruang 

Cafe 2156 𝑀2 

Restoran 1005 M
2
 

ATM Center 30 𝑀2 

Mini Market 292 𝑀2 

Outlet/Kios 463,5 𝑀2 

Foodcourt 1108,8 𝑀2 

Total 5055,3 𝑀2 

Sumber : Analisis, 2016 

 Tabel 4.12 Rekapitulasi Zona Rekreatif 

ZONA REKREATIF 

Kebutuhan Ruang Besaran Ruang 

Gazebo 232 𝑀2 

Playground 240 𝑀2 

Indoor Play Arena 180 𝑀2 

Picnicground 50 m
2
 

Taman 4000M
2
 

Total 4702 M
2
 

Sumber : Analisis, 2016 

 Tabel 4.13 Rekapitulasi Zona Pengelola 

ZONA PENGELOLA 

Kebutuhan Ruang Besaran Ruang 

Kantor Pengelola 141,6 𝑀2 

Sumber : Analisis, 2016 
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 Tabel 4.14 Rekapitulasi Zona Kendaraan 

ZONA KENDARAAN 

Kebutuhan Ruang Besaran Ruang 

SPBU 407M
2
 

Car Wash 354 M
2
 

Parkir 6783𝑀2 

Bengkel 153 M
2
 

Total 7697 𝑀2 

Sumber : Analisis, 2016 

 Tabel 4.15  Rekapitulasi Zona Utilitas 

ZONA UTILITAS 

Kebutuhan Ruang Besaran Ruang 

Gardu PLN 18M
2
 

Ruang Trafo 90M
2
 

Ruang Genset 185M
2
 

Ruang Panel Utama 185M
2
 

Bak Kontrol 39M
2
 

Ruang pengolahan sampah 65M
2
 

Total (+ Luas Sirkulasi 20%) 

 

698,4M
2
 

Sumber : Analisis, 2016 

  Tabel 4.16  Rekapitulasi Luasan Total 

No. Jenis Zona Luasan 

1. Zona Penerima 203 m
2 

2. Zona Relaksasi 1636,8 m
2
 

3. Zona Rekreatif 5055,3 m
2
 

4. Zona Komersial 4702 m
2
 

5. Zona Pengelola 141,6 m
2
 

6. Zona Kendaraan 7697 m
2
 

7. Zona Utilitas 698,4 m
2
 

 Total Luasan 20.404 m
2
 

Sumber : Analisis, 2016 

  Keterangan : 

DA : DATA ARSITEK 

A  : Analisis Ruang Studi Banding Berdasarkan Pengamatan 

TS  : Time Saver Standart Type Building. Joseph De Chiarea and John 

Calender 
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4.3.  Analisa dan Konsep Struktur 

Untuk mempermudah perancangan dan perencanaan Rest and 

Recreation Area di jalur lingkar Nagreg, pemakaian sistim modul dan 

struktur menjadi pertimbangan utama dalam desain. 

a. Sistim Modul 

Sistim modul merupakan salah satu langkah untuk menentukan ukuran 

lebar, tinggi dan jarak antara kolom pada suatu bangunan nantinya. 

Dasar penentuan sistim modul antara lain: aktivitas pemakai, utilitas 

yang digunakan dan hal-hal khusus dalam perencanaan nanti. Sistim 

modul yang direncanakan dikelompokkan menjadi: 

1) Modul vertikal 

Modul vertikal mencakup jarak antar dua elemen penyusun ruang 

yaitu antar lantai dengan lantai atau antar lantai dan plafond. Modul 

vertikal yang dipakai pada desain resort ini atas pertimbangan 

efektifitas dan efisiensi digunakan jarak 3,30 meter untuk jarak 

lantai-plafond. Sedangkan jarak antara plafond-lantai di atasnya 

akan menyesuaikan dengan sistim utilitas yang digunakan. 

2) Modul horisontal 

Tercakup dalam modul horisontal adalah ukuran panjang dan lebar 

ikut menentukan luas ruangan. Luasan ruangan ini dipergunakan 

oleh aktivitas yang dilakukan dalam ruangan, perabotan yang 

digunakan, modul-modul bahan bangunan yang tersedia di pasaran 

(keramik lantai, acoustic tile, bahan penutup plafond dan 

sebagainya). Sistim modul yang digunakan berupa sistim modul 

bentuk grid yang disesuaikan dengan bentuk bangunan yang 

bervariasi yang didasarkan atas modul ruang-ruang kamar hotel 

yang ada. 
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Gambar 4.17 Grid Struktur Suatu Bangunan 

Sumber : Ridwan, Wahyu, 2007 

 

b. Sistim Struktur 

Ada beberapa hal yang mempengaruhi pemilihan sistim struktur, antara 

lain: 

1) Keadaan lingkungan sekitar 

Kondisi lingkungan sekitar tempat bangunan didirikan menjadi 

pertimbangan utama baik pertimbangan teknis maupun non-teknis. 

2) Kemudahan mendapatkan bahan bangunan struktur 

Penggunaan bahan struktur setempat akan dapat menekan biaya 

pembangunan serta lebih menghemat waktu pelaksanaan proyek 

karena tidak memerlukan tenaga ahli khusus. 

3) Daya dukung tanah 

Hal ini akan sangat berperan dalam penentuan jenis pondasi yang 

digunakan dan sistim struktur yang dipakai karena daya dukung 

tiap jenis dan posisi tanah berlainan maka penelitian untuk 

penentuan daya dukung tanah harus dilakukan secara cermat. Pada 

http://www.slideshare.net/barleyprima/teknik-bangunan-bentang-lebar
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bangunan Rest and Recreation Area bentuk pondasi yang 

digunakan berupa pondasi Foot Plat. 

Untuk mendukung bangunan bentang lebar dengan jenis tanah 

yang keras maka tidak perlu menggali tanah terlalu dalam, pondasi 

yang digunakan merupakan pondasi foot plat, sedang untuk bangunan 

yang tidak memeiliki bentang yang lebar dan ketinggian rendah dapat 

digunakan pondasi langsung. 

Tabel 4.17  Jenis Pondasi 

 

Sumber : Wardhani, Wahyu Dwi, 2006 

 

Selain struktur pondasi, struktur badan dan atap bangunan juga 

perlu di perhatikan. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang akan 

menopang beban bangunan. Beberapa sifat dan kriteria beberapa bahan 

bangunan ketiganya adalah sebagai berikut : 

a) bahan bambu mempunyai  sifat tahan goncangan,  tahan terhadap 

cuaca buruk seperti hujan, mudah terbakar. 

b) kayu mempunyai sifat fleksibel, mudah keropos bila dimakan rayap 
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c) beton mempunyai sifat tahan lama, mahal 

d) baja mempunyai sifat tahan karat, mahal 

e) atap polycarbonate,  transparant  dan dapat melindungi  dari 

sengatan  matahari cocok digunakan untuk area rekreasi 

 

4.1. Analisis Kinerja/Utilitas 

4.4.1. Sistim Penghawaan 

Sistim penghawaan yang direncanakan terbagi atas: 

a. Penghawaan alami 

Sistim penghawaan jenis ini mengoptimalkan sirkulasi udara dengan 

bukaan-bukaan pada dinding dan atap. Pengaturan suhu dari tingkat 

keenyamanan yang ideal berkisar 25-27
0
C dengan kelembaban 40-70 % 

dan pergerakan udara 0,1-1,5 
m

/s. 

 

Gambar 4.18  Penghawaan Alami 

Sumber : Krisna Yoga, 2014 

 

b. Penghawaan buatan terdiri atas: 

1) Unit Hunian 

Sistim penghawaan buatan ini ditujukan untuk mengatur atau 

mengkondisikan suhu dan kelembapan udara dalam ruangan agar 

sesuai dengan derajat kenyamanan tubuh. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam perencanaan penghawaan buatan adalah:  

a) Pemilihan jenis dan sistim yang tepat yang sesuai dengan jenis 

bangunannya. 
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b) Pertimbangan aspek maintenance sistim penghawaan sehingga 

biaya operasional biasa diminimalkan.  

c) Kecermatan dalam pemasangan ducting dan assembling mesin 

untuk menghindari kebocoran yang mungkin terjadi.  

 

Gambar 4.19  Digram Sistem AC Split 

Sumber : PM, Mangyus, 2015 

 

Untuk menghasilkan udara dingin dalam jumlah banyak untuk 

mencukupi kebutuhan ruang-ruang yang banyak dan kompleks, 

maka dipilih sistim  penghawaan dengan AC window untuk 

ruangan menginap yang tidak terlalu besar dan menyebar, dan AC 

central untuk pelayanan yang besar dengan pertimbangan sebagai 

berikut: 

a) Biaya murah dengan pemeliharaan efisien dengan ducting yang 

lebih kecil. 

b) Peralatan sederhana dengan pemasangan yang relatif murah. 

c) Peletakan ducting dan grill AC memerlukan perhatian khusus 

agar keberadaan AC dalam hal ini tidak mengganggu 
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pemandangan visual pengunjung hotel tetapi tetap memudahkan 

dalam perawatannya. 

 

Gambar 4.20 Diagram Sistem AC Central 

Sumber : PM, Mangyus, 2015 

 

1) Ruang-ruang khusus 

Maksud ruang-ruang khusus dalam hal ini adalah ruang-ruang yang 

memerlukan penanganan khusus dalam sirkulasi udaranya, seperti: 

dapur dan pantry. Dalam ruang ini diupayakan aroma-aroma yang 

tidak diinginkan tidak mengganggu pengunjung hotel dan ruang-

ruang di dekatnya seperti restoran, bar dan sebagainya. Untuk 

menghindari hal tersebut dipasang alat yang membantu 

mengeluarkan udara tersebut sehingga suasana ruangan menjadi 

segar. Alat tersebut bisa berupa vocal fan (penukar udara dari dan 

kedalam ruangan) dan penghisap asap.  

 

4.4.2. Sistim Pencahayaan 

Sistim pencahayaan yang digunakan terbagi atas: 

a. Pencahayaan alami 
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Pencahayaan alami merupakan bentuk pencahayaan pada suatu 

bangunan yang diperoleh langsung dari sinar matahari. Cahaya alami 

dibagi menjadi 2, yaitu : 

1) Cahaya langsung  

Memasukkan sumber cahaya alami secara langsung, dengan 

pengaturan elemen arsitektur agar cahaya masuk maksimal tetapi 

meminimalkan efek lain. 

2) Cahaya yang dipantulkan 

Mengoptimalkan pantulan cahaya untuk mengurangi radiasi sinar 

matahari secara langsung yang akan memberikan efek silau 

. 

 
 

Gambar 4.21 Macam Pencahayaan Alami 

Sumber : Neufert,Ernest,1992 
 

Pengaturan kapasitas cahaya terang langit dapat diatur dengan 

pemberin bukaan pada dinding, selain itu dapat melalui pengaturan 

ketinggian ketinggian bukaan, dan pemberian tritisan. Dengan begitu 

jumlah pembayangan kedalam bangunan dapat diatur. Keuntungan dari 

pencahayaan alami antara lain : 

1) Pembayangan dapat menambah kesan keruangan 

2) Hemat energi dan biaya. 

Kerugiannya yaitu: 

1) Fleksibilitas penerangan terbatas. 

2) Intensitas cahaya tidap dapat consisten. 
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b. Pencahayaan Buatan 

Pencahayaan buatan merupakan bentuk pencahayaan pada suatu 

ruangan atau banunan dengan cara memberikan penerangan lampu 

yang dialiri listrik, pencahaan buatan kebanyakan dilakukan pada 

malam hari namun terkadang dilakukan pada siang hari juga, sebagai 

elemen pendukung. Pencahayaan buatan dibagi menjadi 2, yaitu : 

1) Pencahayaan langsung  

a) Wall washer, pencahayaan kebawah dipasang pada 

permukaan dinding . 

b) Down light, pencahayaan kebawah, langsung pada obyek dan 

dipasang pada plafond. 

c) Track light, pemasangan lampu sorot secara linear sepanjang 

dinding atau tergantung pada aplikasi pada ruang yang cukup 

luas. 

d) Spot light, penyinaran dengan cahaya kuat/terang untuk 

obyek utama. 

 

 

Gambar 4.22 Pencahayaan Langsung 

Sumber : Neufert,Ernest,1992 
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2) Pencahayaan tidak langsung 

a) Cove light, pencahayaan diarahkan kelangit – langit sehingga 

pantulannya memberikan cahaya pada ruangan. 

b) Valance light, diarahkan keatas atau kebawah dari sumber 

yang disembunyikan oleh papan horisontal. 

c) Cornice lighting, diarahkan kebawah secara vertikal dari 

aksesoris interior pada plafond. 

 

Macam pencahayaan buatan dapat dilihat pada gambar berikut :  

 

Gambar 4.23 Pencahayaan Tidak Langsung 

Sumber : Neufert,Ernest,1992 
 

Keterangan Gambar : 

1. Pencahayaan langsung mengenai objek. 

2. Cahaya dipantulkan ke lantai terlebih dahulu. 

3. Cahaya dipantulkan ke plafond terlebih dahulu 

4. Cahaya disebarkan ke semua bidang dalam ruangan 

5. Pencahayaan langsung mengenai objek 3 dimensi. 

6. Cahaya terletak tepat diatas objek 2 dimensi. 

7. Cahaya dimaksimalkan agar mengurangi area gelap pada objek. 

 

4.4.3. Sistim Elektrikal 

Sumber utama berasal dari PLN dan sumber cadangan dari genset. 

Jaringan listrik akan melayani beban AC, penerangan, pompa dan 

peralatan listrik lainnya. Bila listrik dari PLN padam, selang sembilan 

detik generator akan menyala dengan back up listrik 80 % dari kapasitas 
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listrik PLN. Peletakan genset dalam hal ini memerlukan suatu perhatian 

khusus karena sifat generator yang cenderung berisik, menimbulkan polusi 

udara atau bau solar dan getaran yang ditimbulkan pada saat generator 

bekerja.  

 

Gambar 4.24 Tampak Mesin Genset 

Sumber : Guntur Okvianto, 2003 

 

 
 

Gambar 4.25 Sistem Elektrikal 

Sumber : Wardhani, Wahyu Dwi, 2006 

 

 

 

4.4.4. Sistim Penyediaan Air Bersih 

Kebutuhan air bersih dapat diambil dari saluran air yang bersumber 

dari sumur artesis dan PDAM. Air dari sumur artesis dan PDAM akan 

digunakan untuk kebutuhan air minum, air pengisi kolam renang, air 

mandi, air pengisi alat pemadam kebakaran, kebutuhan penyiraman 

tanaman pada landscape, air pencuci mobil dan sebagainya. Dalam sistim 

distribusi air PDAM akan digunakan tangki penampung (ground resevoir) 

dengan menganut sistim up-feed system. Untuk ground reservoir, air yang 

ada di dalam dihubungkan dengan 2 macam pompa: pompa untuk 
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menaikkan air keatas bangunan dan pompa khusus hydrant pillar yang 

hanya bekerja kala kran hydrant pillar dibuka saat terjadi bahaya 

kebakaran.  

 

Gambar 4.26 Sistem Instalansi Air Bersih 

Sumber : Isnanto, 2008 

 

4.4.5. Sistem Pembuangan Air Kotor dan Limbah 

Sistim pembuangan limbah cair atau air kotor yang berasal dari WC, 

binatu, dapur dan lavatory akan langsung dibuang ke bak kontrol untuk 

menyaring material yang masih bersifat padatan (seperti: plastik, pembalut 

wanita dan sebagainya) untuk kemudian dialirkan ke dalam STS (Sewage 

Treatdment System) dengan bahan kimia yang bersifat menghancurkan dan 

mengencerkan limbah. Setelah melewati STS, limbah dianggap sudah 

layak untuk dibuang ke riol kawasan yang kemudian berlanjut ke riol kota 

karena dianggap sudah tidak banyak mengandung bahan kimiawi yang 

membahayakan lingkungan.  
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Gambar 4.27 Sistem IPAL 

Sumber : Teknologi Lingkungan Tepat Guna, 2012 

 

 

4.4.6. Sistim Penangkal Petir 

Penangkal petir yang akan digunakan adalah sistim Faraday Cage 

dengan pertimbangan bentuk bangunan yang cenderung tinggi dengan 

sekeliling lahan berupa lahan yang kosong. Sistim ini menggunakan sistim 

pencairan radioaktif. Pencairan ini terdiri atas partikel berupa ion-ion yang 

akan menghantarkan arus listrik ke dalam tanah. Alat ini cara kerjanya 

hampir sama dengan sistim franklin hanya radiasinya lebih luas.  

Berikut adalah ulasan beberapa macam-macam alat penangkal petir: 

a. Franklin Rod 

Alat ini berupa kerucut tembaga dengan daerah perlindungan 

berupa kerucut imajiner dengan sudut puncak 112
O
 . Agar daerah 

perlindungan besar, Franklin rod dipasang pada pipa besi (dengan 

tinggi 1-3 meter). Makin jauh dari Franklin rod makin lemah 

perlindungan di dalam daerah perlindungan tersebut. Franklin rod 

dapat dilihat berupa tiang-tiang di bubungan atap bangunan. 
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Gambar 4.28 Penangkal Petir Franklin Rod 

Sumber : Stevani, 2009  

 

b. Faraday Cage 

Untuk mengatasi kelemahan Franklin Rod karena adanya daerah 

yang tidak terlindungi dan daerah perlindungan melemah bila jarak 

makin jauh dari Franklin Rod-nya maka dibuat system Faraday Cage. 

Faraday Cage mempunyai sistem dan sifat seperti Franklin Rod, tapi 

peMassangannya di seluruh permukaan atap dengan tinggi tiang yang 

lebih rendah. 

 

 

Gambar 4.29 Penangkal Petir Faraday Cage 

Sumber : Stevani, 2009 
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c. Ionization Corona 

Sistem ini bersifat menarik petir untuk menyambar ke kepalanya 

dengan cara memancarkan ion-ion ke udara. Kerapatan ion makin 

besar bila jarak ke kepalanya semakin dekat. Pemancaran ion dapat 

menggunakan generator listrik atau batere cadangan (generated 

ionization) atau secara alamiah (natural ionization). Area perlindungan 

sistem ini berupa bola dengan radius mencapai sekitar 120 meter dan 

radius ini akan mengecil sejalan dengan bertambahnya umur. Sistem 

ini dapat dikenali dari kepalanya yang dikelilingi 3 bilah pembangkit 

beda tegangan dan dipasang pada tiang tinggi. 

  

d. Radioaktif atau Thomas 

Meskipun merupakan sistem penarik petir terbaik, namun sudah 

dilarang penggunaannya karena radiasi yang dipancarkannya dapat 

mengganggu kesehatan manusia. Selain itu sistem ini akan berkurang 

radius pengamanannya bersama waktu sesuai dengan sifat radioaktif. 

 

Gambar 4.30 Sistem Penangkal Petir Radioaktif 

Sumber : Stevani, 2009 
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4.4.7. Sistim Pemadam Kebakaran 

Dalam penyelamatan agar tidak terjadi korban jiwa dan rusaknya 

bangunan karena api, maka diperlukan penghawaan sistim yang mencakup 

pendeteksian terhadap api, pemadam api dan penyelamatan pengguna 

bangunan.  

 

Gambar 4.31 Instalansi Pemadam Kebakaran 

Sumber : Analisis, 2016 

 

a. Pendeteksian awal terhadap api 

Alat yang bekerja dalam pendeteksian awal terhadap api adalah heat 

+ smoke detector. Alat ini mampu mendeteksi panas dalam satu 

ruangan apabila panas telah melampaui kondisi ambang batas suhu 

yang ditentukan. Alat ini juga mendeteksi adanya asap yang 

terakumulasi dalam jumlah banyak pada suatu ruangan. Deteksi ini 

akan dilanjutkan dengan pembunyian alarm sebagai tanda bahaya. 

Dalam hal ini perlu juga diletakkan alarm manual yang letaknya 

mudah dilihat dan dicapai pengguna hotel dan sebagai back up pada 

perangkat otomatis bila pengguna hotel menyadari api terlebih dahulu 

dibanding alarm otomatis.  

b. Pemadaman api 

Untuk langkah pemadaman diperlukan perangkat sebagai berikut: 
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1) Sprinkler, alat ini berfungsi memancarkan sejumlah air 

bertekanan secara otomatis dan merata ke semua arah sebagai 

pemadam kebakaran yang dipasang pada plafond ruangan, 

biasanya terpadu dengan smoke + heat detector. Alat akan 

bekerja secara otomatis bila kepala sprinkler pecah akibat panas 

dan otomatis akan menyemburkan air untuk memadamkan api.  

2) Hydrant Box, alat ini terdiri atas keran putar, selang air 

penyiram (hose) yang tergulung rapi dalam suatu box yang 

terhubung dengan tempat air dengan up feed system. Panjang 

selang berkisar 25–30 meter diletakkan minimal 1 unit pada tiap 

lantai bangunan. Alat ini ditempatkan dalam kotak kaca yang 

ditanam dalam dinding. Jika kebakaran terjadi maka kotak kaca 

akan dipecahkan dan kran diputar untuk mengalirkan air melalui 

selang. 

3) Hydrant Pillar,  alat ini terletak dibagian luar bangunan, 

berfungsi sebagai tempat penyambungan antara selang air 

dengan ground reservoir untuk memadamkan api di bagian luar 

bangunan. 

4) Fire Extinguisher, alat pemadam kebakaran yang menggunakan 

bahan kimia tertentu yang berfungsi memadamkan api secara 

langsung. Bentuknya berupa tabung dengan ukuran tertentu. 

Diletakkan minimal satu pada tiap lantai bangunan bersama 

hydrant box. 

5) Penyelamatan 

Upaya penyelamatan dilakukan dengan penempatan: 

a) Pintu darurat. 

b) Tangga darurat, tangga darurat dalam hal ini juga merupakan 

kompartemen sehingga dilengkapi dengan pressure-fan atau 

stair pressurection yang berfungsi menghisap asap kemudian 

dialirkan ke vent-duct yang dalam hal ini merupakan shaft 
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asap. Disamping itu pressure fan juga berfungsi sebagai 

pemberi tekanan agar tekanan udara di dalam tangga darurat 

lebih tinggi daripada tekanan di luar tangga darurat sehingga 

asap tidak dapat masuk ke dalam ruangan tangga darurat.  

 

4.4.8. Sistim Security/Keamanan  

Menerapkan teknologi sumber daya manusia, maksudnya selain 

petugas keamanan yang berpatroli setiap selang waktu tertentu juga 

digunakan peralatan canggih yang berbentuk CCTV yang ditempatkan 

dibeberapa sudut ruangan dan dipantau dibeberapa pos keamanan. Dengan 

penerapan teknologi ini diharapkan pengunjung Rest and Recreation Area 

tetap merasa aman tanpa kehadiran fisik petugas keamanan yang bertugas 

disekeliling mereka. 

 

Gambar 4.32 Sistem CCTV 

Sumber : http://www.luminaabc.co.id 

 

 

4.4.9. Sistim Komunikasi 

Sistim komunikasi menerapkan penggunaan : 

a. Telepon (kapasitas penggunaan untuk keluar area) 
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b. Internal telepon (kapasitas penggunaan antar ruangan dalam 

area). 

c. Bel (penggunaan pada ruang-ruang pengelola dan pada saat-

saat darurat, misal: bahaya kebakaran). 

d. Radio (back up terhadap telepon pada keadaan tertentu misal: 

jaringan telepon rusak). 

Khusus untuk penggunaan telepon menggunakan perangkat 

otomatis PABX (private automatic branch exchange) untuk 

kemudahan pelayanan telekomunikasi dengan back up sistim 

manual dengan bantuan operator. Jumlah pesawat telepon terbagi 

menurut kebutuhan ruang . Khusus untuk ruang-ruang Cottage dan 

ruang wisata, telepon pada satu kamar terparalel pada dua ruang: 

ruang tidur dan kamar mandi hal ini diterapkan dengan alasan 

kenyamanan dan kemudahan penginap pada saat penerimaan 

telepon di dalam kamar. 

 
 

Gambar  4.33 Skema Sistem Komunikasi 

Sumber : Wardhani, Wahyu Dwi, 2006 

 

 

 

4.4.10. Sistem Pengolahan Sampah 

Sampah dikumpulkan di box/ tong  sampah kemudian 

dibawa oleh pengumpul komunal menuju ke tempat pembuangan  

akhir lalu dibuang  ke folder dimana sampah-sampah tersebut   

akan   diolah   setelah   diolah   akan   menghasilkan   sisa   

pembuangan   yang memenuhi standar untuk dibuang ke Riol Kota 

kembali sehingga menghindari pencemaran. 
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Gambar  4.34 Skema Sistem Pengolahan Sampah 

Sumber : Wardhani, Wahyu Dwi, 

 

4.5.  Aspek Arsitektural 

  4.5.1.  Pendekatan Arsitektur Neo-Vernakuler Jawa Barat 

  Arsitektur neo-vernakular, tidak hanya menerapkan 

elemen-elemen fisik yang diterapkan dalam bentuk modern tapi 

juga elemen non fisik seperti budaya, pola pikir, kepercayaan, tata 

letak, religi dan lain-lain. 

Bangunan adalah sebuah kebudayaan seni yang terdiri dalam 

pengulangan dari jumlah tipe-tipe yang terbatas dan dalam 

penyesuaiannya terhadap iklim lokal, material dan adat istiadat. 

(Leon Krier, 1971). 

Arsitektur Neo-Vernakular merupakan suatu paham dari aliran 

Arsitektur Post-Modern yang lahir sebagai respon dan kritik atas 

modernisme yang mengutamakan nilai rasionalisme dan 

fungsionalisme yang dipengaruhi perkembangan teknologi industri. 

Arsitektur Neo-Vernakular merupakan arsitektur yang konsepnya 

pada prinsipnya mempertimbangkan kaidah-kaidah normative, 

kosmologis, peran serta budaya lokal dalam kehidupan masyarakat 

serta keselarasan antara bangunan, alam, dan lingkungan. 
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“pada intinya arsitektur Neo-Vernakular merupakan perpaduan 

antara bangunan modern dengan bangunan bata pada abad 19” 

Batu-bata dalam kutipan diatas ditujukan pada pengertian elemen-

elemen arsitektur lokal, baik budaya masyarakat maupun bahan-

bahan material lokal. Aliran Arsitektur Neo Vernakular sangat 

mudah dikenal dan memiliki kelengkapan berikut ini : hampir 

selalu beratap bubungan, detrail terpotong, banyak keindahan 

dan menggunakan material bata-bata. 

Perencanaan dan Perancanagn Rest and Recreation Area di Jalur 

Lingkar Nagreg merupakan bagian wliayah Jawa barat yang 

ditempati oleh suku Sunda, dengan begitu peninggalan seni dan 

budaya dipengaruhi oleh pola pemikiran dan perilaku dari 

masyarakat Sunda. Kebudayaan menjadi aspek yang memberi 

pengaruh besar terhadap pengembangan arsitekturnya. Pola hidup 

masyarakat Sunda ikut membentuk ciri arsitektur khas 

tradisionalnya. Maka dapat disimpulkan bahwa, arsitektur adalah 

bagian yang integral dari pengembangan kebudayaan, dan 

kebudayaan menjadi aspek penting dalam arsitektur. Konsep 

kearifan lokal menjadi satu istilah yang menekankan aspek 

kebudayan sebagai bagian dari sebuah lingkungan. Bangunan 

tradisional Jawa Barat dapat kita temukan di beberapa tempat 

dengan ciri dasar fisik bangunan  adalah rumah Sunda yang dibuat 

dari material alam seperti kayu dan bambu. Tapi, lebih dari visual 

fisik yang ada, terdapat hal - hal lain yang menjadi patokan / 

panutan masyarakat Sunda dalam memperlihatkan identitas 

jatidirinya. Berikut adalah beberapa Kearifan Lokal Rumah Sunda 

khas Jawa Barat yang bisa menjadi rujukan dalam mendesain. 
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1. Bentuk Rumah Adat Sunda 

 

Gambar  4.35  Rumah tradisional Sunda suhunan Julang Ngapak di Papandak, Garut 

Sumber : Wikipedia;suku sunda 

 

Secara tradisional rumah orang Sunda berbentuk panggung dengan 

ketinggian 0,5 m - 0,8 m atau 1 meter di atas permukaan tanah. 

Pada rumah-rumah yang sudah tua usianya, tinggi kolong ada yang 

mencapai 1,8 meter. Kolong ini sendiri umumnya digunakan untuk 

tempat mengikat binatang-binatang peliharaan seperti sapi, kuda, 

atau untuk menyimpan alat-alat pertanian seperti cangkul, bajak, 

garu dan sebagainya. Untuk naik ke rumah disediakan tangga yang 

disebut Golodog yang terbuat dari kayu atau bambu, yang biasanya 

terdiri tidak lebih dari tiga anak tangga. Golodog berfungsi juga 

untuk membersihkan kaki sebelum naik ke dalam rumah. 

Rumah adat Sunda sebenarnya memiliki nama yang berbeda-beda 

bergantung pada bentuk atap dan pintu rumahnya. Secara 

tradisional ada atap yang bernama suhunan Jolopong, Tagong 

Anjing, Badak Heuay, Perahu Kemureb, Jubleg Nangkub, Capit 
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Gunting, dan Buka Pongpok. Dari kesemuanya itu, Jolopong 

adalah bentuk yang paling sederhana dan banyak dijumpai di 

daerah-daerah cagar budaya atau di desa-desa. 

Jolopong memiliki dua bidang atap yang dipisahkan oleh jalur 

suhunan di tengah bangunan rumah. Batang suhunan sama 

panjangnya dan sejajar dengan kedua sisi bawah bidang atap yang 

sebelah menyebelah, sedangkan lainnya lebih pendek dibanding 

dengan suhunan dan memotong tegak lurus di kedua ujung suhunan 

itu. 

Interior yang dimiliki Jolopong pun sangat efisien. Ruang Jolopong 

terdiri atas ruang depan yang disebut emper atau tepas; ruangan 

tengah disebut tengah imah atau patengahan; ruangan samping 

disebut pangkeng (kamar); dan ruangan belakang yang terdiri atas 

dapur yang disebut pawon dan tempat menyimpan beras yang 

disebut padaringan. Ruangan yang disebut emper berfungsi untuk 

menerima tamu. Dulu, ruangan ini dibiarkan kosong tanpa perkakas 

atau perabot rumah tangga seperti meja, kursi, ataupun bale-bale 

tempat duduk. Jika tamu datang barulah yang empunya rumah 

menggelarkan tikar untuk duduk tamu. Seiring waktu, kini sudah 

disediakan meja dan kursi bahkan peralatan lainnya. Ruang 

balandongan berfungsi untuk menambah kesejukan bagi penghuni 

rumah. Untuk ruang tidur, digunakan Pangkeng. Ruangan sejenis 

pangkeng ialah jobong atau gudang yang digunakan untuk 

menyimpan barang atau alat-alat rumah tangga. Ruangan tengah 

digunakan sebagai tempat berkumpulnya keluarga dan sering 

digunakan untuk melaksanakan upacara atau selamatan dan ruang 

belakang (dapur) digunakan untuk memasak. 

Ditilik dari segi filosofis, rumah tradisional milik masyarakat Jawa 

Barat ini memiliki pemahaman yang sangat mengagumkan. Secara 
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umum, nama suhunan rumah adat orang Sunda ditujukan untuk 

menghormati alam sekelilingnya. Hampir di setiap bangunan rumah 

adat Sunda sangat jarang ditemukan paku besi maupun alat bangunan 

modern lainnya. Untuk penguat antar tiang digunakan paseuk (dari 

bambu) atau tali dari ijuk ataupun sabut kelapa, sedangkan bagian atap 

sebagai penutup rumah menggunakan ijuk, daun kelapa, atau daun 

rumia, karena rumah adat Sunda sangat jarang menggunakan genting. 

Hal menarik lainnya adalah mengenai material yang digunakan oleh 

rumah itu sendiri. Pemakaian material bilik yang tipis dan lantai 

panggung dari papan kayu atau palupuh tentu tidak mungkin dipakai 

untuk tempat perlindungan di komunitas dengan peradaban barbar. 

Rumah untuk komunitas orang Sunda bukan sebagai benteng 

perlindungan dari musuh manusia, tapi semata dari alam berupa 

hujan, angin, terik matahari dan binatang. 

2. Bagian Struktur Rumah Tradisional Sunda 

Rumah  tradisional Sunda memiliki bagian-bagian secara struktur 

arsitektural, yaitu :  

 

a. Atap, memiliki bentuk atap pelana atau jure terkadang 

disebut suhunan, bentuk ini  menggunakan material alam, 

seperti kayu-kayu dan ijuk.  

 

 

Gambar 4.36  Bentuk Atap dengan Material Ijuk  

Sumber: Rumah Tradisional Sunda Dalam Perspektif Teori Paradoks, 2006 
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b. Langit-langit, Langit-langit terkadang disebut lalangit atau 

paparan terbuat dari bilik dengan motif kepang, hanya bagian dari 

dapur yang tidak enggunakan lalangit.  

 

 

Gambar 4.37. Bentuk Atap dengan Material Ijuk  

Sumber: Rumah Tradisional Sunda Dalam Perspektif Teori Paradoks, 2006 

     

c. Tihang, Tiang-tiang konstruksi untuk menahan rumah biasanya 

berjumlah 16 tiang, dengan pondasi menggunakan batu alam.  

 

 

Gambar 4.38. Struktur Tiang Rumah Tradisional Sunda  

Sumber: Rumah Tradisional Sunda Dalam Perspektif Teori Paradoks, 2006 

 

 

d. Dinding, Dinding rumah Sunda menggunakan bahan dari bilik 

motif kepang, konstruksi pemasangan bilik ini menempel langsung 

pada bagian luar tiang rumah. Selain menggunakan bilik, untuk 

fasade mereka menggunakan papan. 
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Gambar 4.39. Dinding Bilik Tiang Rumah Tradisional Sunda  

Sumber: Rumah Tradisional Sunda Dalam Perspektif Teori Paradoks, 2006 

 

e. Pintu, rumah tradisional Sunda hanya memiliki pintu masuk satu 

buah yang terletak di bagian depan rumah menuju ke dalam 

ruangan depan dan memiliki 

satu pintu keluar/belakang yang terdapat di dapur (hawu). 

 

 

                      Gambar 4.40. Pintu Rumah Tradisional Sunda 

Sumber: Rumah Tradisional Sunda Dalam Perspektif Teori Paradoks, 2006 
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f. Jendela, jendela terdapat di samping kiri dan kanan dan bagian 

fasade, bentuk jendela persegi panjang. 

 

Gambar 4.41. Jendela Rumah Tradisional Sunda  

Sumber: Rumah Tradisional Sunda Dalam Perspektif Teori Paradoks, 2006 

 

g. Lantai, penggunaan material lantai rumah tradisional Sunda 

biasanya menggunakan papan kayu atau lempengan-lempengan 

bambu (talapuh) yang digelarkan diatas bambu bulat yang biasa 

dinamakan darurang. Untuk bagian dapur, menggunakan tanah 

yang ada (alam murni). 

 

 

Gambar 4.42. Lantai Bambu (talapuh) Rumah Tradisional 

Sunda  

Sumber: Rumah Tradisional Sunda Dalam Perspektif Teori Paradoks, 2006 
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  Kemudian untuk mendapatkan konsep desain dalam perancangan rest and 

recreation area digunakan variabel ATUMICS dari teori Transforming Tradition, 

disimpulkan mengenai pendekatan ciri bentuk dari bangunan dengan beberapa 

perubahan yang diselaraskan dengan perkembangan waktu sekarang dan waktu 

yang akan datang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. 

Tabel 4.18 ATUMICS Terhadap Desain Bangunan 

No Variabel Parameter Gambar Keterangan 

1 Action Obyek 

bangunan 

 

Desain Bangunan Rest 

and recreation 

areamengacu pada 

kearifan rumah tradisional 

sunda, dengan konsepsi 

yang menghormati alam 

sekelilingnya, facade 

bangunan menggunakan 

bahan material yang 

terkesan alami dan mudah 

didapat disekitar site. 

2 Technic Teknik 

produksi 

peralatan 

kemampuan 

(skill) 

 

Rumah tradisional Sunda 

mempunyai kesakralan 

dengan kondisi alam, 

seperti struktur panggung 

sesuai kepercayaan 

dikaitkan dengan kekuatan 

alam yang berpusat pada 

dunia atas dan dunia 

bawah, oleh karena itu 

struktur-nya tidak boleh 

menyentuh tanah. Teknik 

yang digunakan dalam 

mendesain adalah dengan 

bangunan di buat seolah-

olah melayang terkesan 

menggunakan konsep 



180 
 

Jhony Ichwan Satyadi  5112412069 

rumah panggung. 

3 Utility Fungsi 

Kegunaan 

 

Menunjuk pada bentuk 

atap, dinding, dan lantai. 

Serta adanya konsep  

umpak sebagai penanda 

bahwa bangunan memiliki 

tingkatan lebih tinggi dari 

bangunan. 

4 Material Natural 

material 

 

Bahan - bahan material 

Yang bersumber dari alam 

seperti : kayu dan bambu, 

dll. 

5 Icon Visual 

Ornamen 

Warna 

 

Kujang merupakan 

perkakas yang 

merefleksikan ketajaman 

dan daya kritis dalam 

kehidupan juga 

melambangkan kekuatan 

dan keberanian untuk 

melindungi hak dan 

kebenaran. 

6 Concept Adat 

Kepercayaan 

Norma 

Nilai  

Sistem penataan 

bangunan di kawasan Rest 

and Recreation area  

dengan pola terpusat. 

Sebagai cermin pola 

hubungan aktifitas manusia 

dengan alam yang 

mempengaruhi akan hirarki 

sosial. 

7 Shape Bentuk 

Struktur 

Ukuran 

 

Ciri bujur sangkar adalah 

keempat sisinya berukuran 

sama. Kesamaan ukuran 

empat bidang pada bentuk 

bujur sangkar ini 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hak
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diibaratkan berbagai aspek 

dalam bentuk tindakan 

atau perbuatan di dalam 

kehidupan yang harus 

sama dalam kualitas dan 

kuantitasnya. Umumnya 

ungkapan ini dipahami 

sebagai perlambang untuk 

hidup serba bisa 

sehingga tercipta 

kesempurnaan perbuatan 

atau perilaku dalam hidup. 
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BAB V 

KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

REST AND RECREATION AREA 

 

5.1. Konsep Kontekstual 

5.1.1. Site Terpilih 

Site Rest and Recreation Area di Jalur Lingkar Nagreg terletak di 

Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, dengan : 

a. Luas lahan 6,28 Ha 

b. Ketinggian maksimal bangunan 3 lantai 

c. KDB 60% dan KLB 1,2.  

 

Gambar 5.1 : Site rest and recreation area di jalur lingkar Nagreg 

Sumber : Analisis, 2016 
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5.1.2.  Konsep Penzoningan 

Dari beberapa analisis site yang meliputi analisis klimatologi, 

aksesibilitas, view, dan kebisingan serta analisis pelaku kegiatan di 

dapatkan pembagian zoning dalam perencanaaan Rest and recreation area 

di Jalur Lingkar Nagreg, yang terbagi dalam 4 zoning yaitu : 

a. Zona Penerima 

Terdiri dari Resepsionis, Pos Jaga, dan Hall/Plaza 

b. Zona Relaksasi 

Terdiri dari Pusat Informasi, Cotagge, Klinik, Tempat 

Ibadah, Pijat Refleksi, dan Rest Room 

c. Zona Komersial 

Terdiri dari restoran dan caffe, foodcourt, Outlet/Kios, Mini 

Market, dan ATM center 

d. Zona Rekreatif 

Terdiri dari Gazbo, Playground, Indoor Play arena, 

Picnicground, dan Taman 

e. Zona Pengelola 

Terdiri dari Ruang Kantor 

f. Zona Kendaraan 

Terdiri dari SPBU, Parkir,Car Wash dan Bengkel 

g. Zona utilitas 

Terdiri dari ruang Gardu Pln, Ruang trafo. Ruang genset, 

Ruang Pengolahan sampah, Bak kontrol 
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Gambar 5.2 : Zoning rest and recreation area di jalur lingkar Nagreg 

Sumber : Analisis, 2016 

 

5.2.  Konsep Fungsional 

5.2.1. Konsep Sirkulasi ke Bangunan 

Konsep sirkulasi ruang luar pada rest and recreation area di jalur 

lingkar Nagreg meliputi pergerakan pengunjung, dan pengelola dalam 

mencapai bangunan. Perencanaan zona Parkir perlu mempertimbangkan 

kepentingan pelaku yang bersangkutan agar sirkulasi kendaraan yang berjalan 

lancar. 

 

Gambar 5.3 Sirkulasi Ruang Luar 

Sumber : Analisis, 2016 

 

PENGELOLA 

PENGUNJUNG 

DATANG 
Informasi Dan 

Pelayanan 

Umum 

Kegiatan 
Pengelola Kegiatan 

Rekreasi 

Kegiatan 
Relaksasi 

Kegiatan 
Komersial 
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  Konsep sirkulasi ruang luar yang dipilih yaitu pencapaian langsung 

karena kondisi site yang hanya memungkinkan untuk pencapaian site secara 

langsung. 

 

 

5.2.2. Konsep Program Ruang 

Tabel 5.1 Besaran Ruang Rest Area 

 

Z
O

N
A

 P
E

N
E

R
IM

A
 Kebutuhan Ruang Kapasitas Jumlah 

Unit 

Luasan Ket. 

Resepsionis  4 Orang 1 14,3 m
2 

 

Pos Jaga  3 Orang 1 10 m
2
  

Hall/Lobby Plaza 50 Orang 

1 

178,75 𝑀2  

Z
O

N
A

 R
E

L
A

K
S

A
S

I 

Kebutuhan Ruang Kapasitas 
Jumlah Unit 

Luasan Ket. 

Cottage    Ruangan 

yang berada 

dalam 

sebuah 

cottage 

sudah 

termasuk 

R.keluarga,

Dapurbersih

,R.tidur dan 

Kamar 

mandi 

 Cottage Tipe 

Single 

2 orang 

1 standart bed 

6 192 𝑀2 

 Cottage Tipe 

Double 

4 orang 

2 standart bed 

6 222 𝑀2 

 Cottage Tipe 

Family 

6 orang 

2 standart bed 

1 king size bed 

6 270 𝑀2 

Luas 

Sirkulasi 30% 

Luas Total 

  684 𝑀2 

136,8 𝑀2 

820,8 𝑀2 

Pusat Informasi     

 Resepsionis 6 orang 2 22 𝑀2  

 Lobby 20 orang 1 39 𝑀2  

Luas 

Sirkulasi 20% 

Luas Total 

  61 𝑀2 

18,3 𝑀2 

80 𝑀2 

 

Klinik     

 Ruang Periksa 3 orang 1 52 𝑀2  

 Apotek Mini 3 orang 1 6,5 𝑀2  

 KM/WC  1 3 𝑀2  
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Luas 

Sirkulasi 20% 

Luas Total 

  61,5 𝑀2 

12,3 𝑀2 

74 𝑀2 

 

Tempat Ibadah     

 Mushola 50 orang 2 130M
2 

 

 Tempat Wudlu 25 orang 2 20M
2 

 

Luas 

Sirkulasi 20% 

Luas Total 

  150M
2 

30M
2 

180M
2 

 

Pijat Refleksi 6 orang 1 14 𝑀2  

 Rest room     

 Toilet Pria 2 WC 

4 urinoir 

2 wastafel 

10 100𝑀2  

 Toilet Wanita 2 wc 

2 wastafel 

10 80 𝑀2  

 Toilet Disable  4 12 𝑀2  

  Tempat Istirahat 20 Orang  2 130 𝑀2  

  Tempat Istirahat 

Ibu Menyusui 

8 Orang 2 38 𝑀2  

 Luas 

Sirkulasi 30% 

Luas Total 

  360 𝑀2 

108 𝑀2 

468 𝑀2 

 

 Kebutuhan Ruang Kapasitas Jumlah Unit Luasan Ket. 

Cafe     

 Ruang Makan 80 orang 7 1274 𝑀2  

 Ruang 

Administrasi 

3 orang 7 42 𝑀2  

 Kasir 2 orang 7 28 𝑀2  

 Dapur  7 252 𝑀2  

 Gudang  7 21 𝑀2  

 WC  14 42 𝑀2  

Luas 

Sirkulasi 30% 

Luas Total 

  1659 𝑀2 

497,7 𝑀2 

2156 𝑀2 

 

Restoran     

 Ruang Makan 100 orang 3 684 𝑀2  

 Ruang 

Administrasi 

3 orang 3 18M
2 

 

 Kasir 2 orang 3 9M
2 

 

 Dapur  3 108M
2
  

Z O N A  K O M E R S I A L
 

 Gudang  3 9M
2 
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 WC  3 9M
2 

 

Luas 

Sirkulasi 20% 

Luas Total 

  837 M
2 

167,4 M
2 

1005 M
2 

 

ATM Center 5 orang 3 30 𝑀2  

Mini Market     

 Area Penjualan 

Barang Dagangan 

 1 220 𝑀2  

 Gudang Pengelola  1 15 𝑀2  

 Kasir 3 orang 2 8 𝑀2  

Luas 

Sirkulasi 20% 

Luas Total 

  243 𝑀2 

48,6 𝑀2 

292 𝑀2 

 

Outlet/Kios  50 450 𝑀2  

Luas 

Sirkulasi 30% 

Luas Total 

  450 𝑀2 

48,6 𝑀2 

463,5 𝑀2 

 

Foodcourt     

 Area Makan 200 orang 2 910 𝑀2  

 Tempat Cuci 

Piring 

 7 14 𝑀2  

Luas 

Sirkulasi 20% 

Luas Total 

  924 𝑀2 

184,8 𝑀2 

1108,8 𝑀2 

 

Z
O

N
A

 R
E

K
R

E
A

T
IF

 

Kebutuhan Ruang Kapasitas 
Jumlah Unit 

Luasan Ket. 

Gazebo     

 Gazebo Tipe 1 20 orang 5 130 𝑀2  

 Gazebo Tipe 2 5 orang/ unit 10 63 𝑀2  

Luas 

Sirkulasi 20% 

Luas Total 

  193 𝑀2 

38,6 𝑀2 

232 𝑀2 

 

 

Playground  1 200m
2
  

Luas 

Sirkulasi 20% 

Luas Total 

  200 𝑀2 

40 𝑀2 

240 𝑀2 

 

 

Indoor Play Arena  1 150m
2
  

Luas   150 𝑀2  
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Sirkulasi 20% 

Luas Total 

30 𝑀2 

180 𝑀2 

 

Picnicground 4 orang/unit 10 50 m
2 

 

Taman  1 4000M
2
  

 Kebutuhan Ruang Kapasitas Jumlah Unit Luasan Ket. 

Z
O

N
A

 P
E

N
G

E
L

O
L

A
 

Kantor Pengelola     

Ruang 

penerima,Hall/Lobb

y  

10 Orang 1 50m
2
  

Ruang Pimpinan 3 Orang 1 30 m
2
  

Ruang Administrasi 4 Orang 1 30 m
2
  

Toilet 2 wc 

2wastafel 

1 8 M
2
  

Luas 

Sirkulasi 20% 

Luas Total 

  118 𝑀2 

23,6 𝑀2 

141,6 𝑀2 

 

 

 Kebutuhan Ruang Kapasitas Jumlah Unit Luasan Ket. 

Z
O

N
A

 K
E

N
D

A
R

A
A

N
 

SPBU     

 Pengisian Bahan 

Bakar Kendaraan 

Bermotor 

2 Mobil 1 64 M
2
  

 Pengisian Bahan 

Bakar Kendaraan 

Kecil 

2 Mobil 1 56 M
2
  

 Pengisian Bahan 

Bakar Kendaraan 

Roda Dua 

3 motor 1 40 M
2
  

 Tangki Bahan 

Bakar 

5 tangki 1 75 M
2
  

Toilet     

 Toilet Pria 2 wc 

4 urinoir 

2wastafel 

1 10 M
2
  

 Toilet Wanita 2 wc 

2wastafel 

1 8 M
2
  

 Toilet Disable 1 Ruang 1 3 M
2
  

Luas 

Sirkulasi 20% 

Luas Total 

  339M
2 

68M
2 

407M
2
 

 

Car Wash     

 Bus dan Truk 3 Bus dan 1 146 M
2
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Truk 

 Mini Bus 3 mini bus 1 35 M
2
  

 Mobil Pribadi 4 mobil 1 65 M
2
  

 Motor 4 motor 1 10 M
2
  

Luas 

Sirkulasi 50% 

Luas Total 

  236 M
2 

118 M
2 

354 M
2
 

 

Parkir     

 Parkir Bus 30 bus 1 1350M
2
  

 Parkir Truk 20 truk 1 900 M
2
  

 Parkir Mini Bus 40 mini bus 1 675 M
2
  

 Parkir Mobil 

Pribadi 

80 mobil 1 1500 M
2
  

 Parkir Kendaraan 

Roda Dua 

120 motor 1 270 𝑀2  

 Parkir Disable 5 mobil 1 150m
2
  

   4845𝑀2 

1938 𝑀2 

6783𝑀2 

 

 Bengkel 3mobil 

5 sepeda motor 

1 90 M
2
  

Luas 

Sirkulasi 70% 

Luas Total 

  90M
2 

63 M
2 

153 M
2
 

Sudah 

termasuk 

ruang spare 

part 

kendaraan 

Z
O

N
A

 U
T

IL
IT

A
S
 

Kebutuhan Ruang Kapasitas Jumlah Unit Luasan Ket. 

Utilitas      

 Gardu PLN 2 orang 1 18M
2
  

 Ruang Trafo 2 orang 1 90M
2
  

 Ruang Genset 4 orang 1 185M
2
  

 Ruang Panel 

Utama 

4 orang 2 185M
2
  

 Bak Kontrol  1 39 M
2
  

 Ruang 

pengolahan 

sampah 

 1 65 M
2
  

Luas 

Sirkulasi 20% 

Luas Total 

  582M
2 

116,4M
2 

698,4M
2
 

 

Sumber : Analisis, 2016 
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Rekapitulasi Besaran Ruang  

   Tabel 5.2 Rekapitulasi Zona Penerima 

ZONA PENERIMA 

Kebutuhan Ruang Besaran Ruang 

Resepsionis 14,3 m
2
 

Pos Jaga 10 m
2
 

Hall/Plaza 178,75 𝑀2 

Total 203 m
2
 

 Sumber : Analisis, 2016 

 

 Tabel 5.3  Rekapitulasi Zona Relaksasi 

ZONA RELAKSASI 

Kebutuhan Ruang Besaran Ruang 

Cottage 820,8 𝑀2 

Pusat Informasi 80 𝑀2 

Klinik 74 𝑀2 

Tempat Ibadah 180M
2
 

Pijat Refleksi 14 𝑀2 

Rest room 468 𝑀2 

Total 1636,8 𝑀2 

Sumber : Analisis, 2016 

 

 Tabel 5.4 Rekapitulasi Zona Komersial 

ZONA KOMERSIAL 

Kebutuhan Ruang Besaran Ruang 

Cafe 2156 𝑀2 

Restoran 1005 M
2
 

ATM Center 30 𝑀2 

Mini Market 292 𝑀2 

Outlet/Kios 463,5 𝑀2 

Foodcourt 1108,8 𝑀2 

Total 5055,3 𝑀2 

Sumber : Analisis, 2016 
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 Tabel 5.5  Rekapitulasi Zona Rekreatif 

ZONA REKREATIF 

Kebutuhan Ruang Besaran Ruang 

Gazebo 232 𝑀2 

Playground 240 𝑀2 

Indoor Play Arena 180 𝑀2 

Picnicground 50 m
2
 

Taman 4000M
2
 

Total 4702 M
2
 

Sumber : Analisis, 2016 

 

 Tabel 5.6 Rekapitulasi Zona Pengelola 

ZONA PENGELOLA 

Kebutuhan Ruang Besaran Ruang 

Kantor Pengelola 141,6 𝑀2 

Sumber : Analisis, 2016 

 

 Tabel 5.7 Rekapitulasi Zona Kendaraan 

ZONA KENDARAAN 

Kebutuhan Ruang Besaran Ruang 

SPBU 407M
2
 

Car Wash 354 M
2
 

Parkir 6783𝑀2 

Bengkel 153 M
2
 

Total 7697 𝑀2 

Sumber : Analisis, 2016 

 

 Tabel 5.8  Rekapitulasi Zona Utilitas 

ZONA UTILITAS 

Kebutuhan Ruang Besaran Ruang 

Gardu PLN 18M
2
 

Ruang Trafo 90M
2
 

Ruang Genset 185M
2
 

Ruang Panel Utama 185M
2
 

Bak Kontrol 39M
2
 

Ruang pengolahan sampah 65M
2
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Total (+ Luas Sirkulasi 20%) 

 

698,4M
2
 

Sumber : Analisis, 2016 

  

 Tabel 5.9  Rekapitulasi Luasan Total 

No. Jenis Zona Luasan 

1. Zona Penerima 203 m
2 

2. Zona Relaksasi 1636,8 m
2
 

3. Zona Rekreatif 5055,3 m
2
 

4. Zona Komersial 4702 m
2
 

5. Zona Pengelola 141,6 m
2
 

6. Zona Kendaraan 7697 m
2
 

7. Zona Utilitas 698,4 m
2
 

 Total Luasan 20.404 m
2
 

Sumber : Analisis, 2016 

 

 

5.2.3. Konsep Organisasi Ruang
 

 

 

                           Gambar 5.4  Diagram Keterkaitan Zona Informasi, Relaksasi, Komersial, 

dan Rekreasi  
Sumber: Analisa, 2016 
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                                                      Gambar 5.5 Diagram Keterkaitan Zona Pengelola dan Utilitas  
Sumber: Analisa, 2016 

 

                                                                 Gambar 5.6  Diagram Keterkaitan Zona Kendaraan  
Sumber: Analisa, 2016 

 

 

5.3. Konsep Arsitektural 

5.3.1.  Konsep Bentuk 

Merujuk pada konsep arsitektur neo vernakular dan beberapa teori atau 

prinsip tokoh arsiteknya, maka desain bangunan pada rest and recreation 

area akan mencoba menghadirkan kembali beberapa prinsip dan bentuk 

yang terlahir dari kekayaan budaya Jawa Barat atau dengan khususnya 

yaitu budaya sunda. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya rumah atau 
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bangunan tradisional sunda diantaranya adalah rumah sunda julang 

ngapak. Kemudian dengan mengambil bentuk dari atap serta konsep 

panggung akan di transformasikan kedalam bentuk baru yang lebih 

modern tetapi tidak menghilangkan maknanya. 

 

                         Gambar 5.7  Transformasi Bentuk Rumah sunda 
Sumber: Icon,Interior Archtectur counsultant and contractor 

 

a. Pujasera 

Adalah Tempat yang menampung sebuah kegiatan utama yaitu 

makan dan minum. Tempat ini menyediakan berbagai macam pilihan 

makanan dan minuman yang disediakan melalui kedai - kedai atau 

restoran - restoran yang dikelompokkan menjadi satu bangunan 

maupun dalam berbagai bangunan dalam satu area pada suatu kota 

tertentu. Tempat untuk makan atau sitting area bisa berupa tempat 

makan bersama ( comunal eating area ). Konsep yang digunakan 

untuk desain pujasera yang sebagian areanya adalah outdoor ini 

adalah dengan memaksimalkan penggunaan material bambu yang di 

susun dengan berbagai teknik untuk menghasilkan desain yang 

Mengambil bentuk atap 

tradisional sunda yang sudah 

familiar bagi masyarakat 
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eksploratif dan menarik serta nyaman baik dari atmosfer dan 

visualnya. 

 

                    Gambar 5.8  ilustrasi Pujasera 
Sumber: Bamboobienale 

 

 

b. Gazebo  

Gazebo adalah suatu bangunan yang ada di taman, biasanya tiap 

sisinya terbuka karena sesuai dengan tujuan utamanya, gazebo 

merupakan tempat yang nyaman untuk menikmati taman. Desain 

gazebo disesuaikan dengan bangunan lainnya dan di selaraskan 

dengan konsep utamanya arsitektur neo vernakular gazebo akan 

dibentuk layaknya saung pedesaan. Dengan penggunaan material 

alami seperti bambu,maupun kayu. 
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                      Gambar 5.9  ilustrasi Gazebo 
Sumber: Icon,Interior Archtectur counsultant and contractor 

 

c. Cottage  

Desain cottage ini dibedakan menjadi 3 type, tapi menggunakan satu 

konsep yang sama supaya tercapainya suatu kesatuan yang selaras. 

Dihadirkan dengan nuansa yang alami maka material akan 

menggunakan bahan-bahan yang alami. Bentuk cottage merujuk 

pada desain rumah panggung tradisional sunda dan di lengkapi 

kolam serta taman. 



197 
 

Jhony Ichwan Satyadi  5112412069 

 

  

                                                                         Gambar 5.10  ilustrasi Cottage  
 Sumber: Icon,Interior Archtectur counsultant and contractor 

 

d. Restaurant  

Bangunan restaurant di desain dengan konsep yang selaras dengan 

bangunan lain, namun dengan skala yang lebih besar lagi. Dengan 

material seperti concrete dan kayu-kayu serta penggunaan 

aluminium yang dibentuk menyerupai kayu sehingga terkesan alami 

dan kesan kesatuannya tercapai. 
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                                                                          Gambar 5.11  ilustrasi Restaurant 
 Sumber: SkalaDesign 

 

5.3.2.  Konsep Material 

Material yang digunakan adalah hasil olahan material alam, seperti furnitur 

yang banyak menggunakan kayu jati dan rotan finishing politur netral 

sehingga tetap mempelihatkan tekstur aslinya dan elemen beberapa fasade 

menggunakan bambu, pada lantai menggunakan perket, pada dinding 

menggunakan batu alam paras dan batu bata ekspos. 
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           Gambar 5.12  Material Alami 

 Sumber: Infomaterial 

 

5.3.3.  Konsep Warna 

Konsep warna pada eksterior dan interior bangunan Rest and Recreation 

area ini menggunakan warna-warna yang bertema alam dan tidak terlalu 

mencolok, sehingga memberikan kesan yang alami,menenangkan, dan 

sejuk. Warna yang dipilih seperti warna putih, coklat, abu-abu dan 

cream/peach. 

                                                                           

Gambar 5.13  Konsep Warna 

 Sumber: Analisa, 2016 

 

 

Warna putih 

Warna Coklat 

Warna Abu-abu 

Warna Cream/peach 
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5.3.4.  Konsep Lantai 

Desain lantai yang diajukan beraneka ragam, untuk area lobi, desain 

lantai banyak didominasi dengan material keramik marmer, hal ini 

dimaksudkan untuk memperoleh kesan elegan. Untuk beberapa area 

seperti waiting area, lantai menggunakan batu paras yang difinish 

polished sehingga mudah dalam maintenence nya. Sebagai aksennya 

digunakan striplight pada bagian tertentu. Untuk area cafe, lantai juga 

menggunakan batu paras dengan finishing yang sama. Batu alam 

dipilih menjadi material lantai dengan harapan memperoleh kesan 

natural. 

 

Gambar 5.14.  Konsep Lantai 

Sumber : antaikayoe.wordpress.com 
 

5.3.5.  Konsep Plafond 

Plafon menggunakan material gypsum yang dipasang menggunakan 

sistim gantung menggunakan rangka hollow. Gypsum difinsh dengan 

cat putih. Pada bagian tertentu plafon diberi aksen berupa up ceilling 

dan down ceilling yang diberi hidden lamp. 

 

Gambar 5.15. Konsep Plafon 

Sumber : antaikayoe.wordpress.com  
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5.3.6.  Konsep Pencahayaan 

Dalam konsep pencahayaan digunakan dua macam pencahayaan, 

yaitu alami dan buatan. Pencahayaan didapatkan dari hasil konsep 

ruangan yang terbuka dan bukaan yang besar sehingga 

memungkinkan banyak cahaya matahari yang masuk ke dalam 

ruangan, Untuk cahaya buatan dicapai dengan menggunakan lampu 

downlight, hidden light/covelight, dan beberapa lampu spot light 

yang menyorot bagian tertentu ( elemen estetika ) dimana perpaduan 

lampu-lampu tersebut menciptakan nuansa yang elegan dan mewah. 

  5.4.  Konsep Tata Ruang Luar 

 Konsep Perencanaan tata ruang luar Rest and Recreation Area 

terdiri dari 6 unsur utama yaitu material bangunan, kanopi, lansekap 

(pertamanan), signing (penandaan), night lighting (pencahayaan 

malam hari), dan truck service facility (fasilitas truk service). 

    a. Material bangunan 

Material bangunan yang digunakan pada pusat perbelajaan 

merupakan salah satu yang menentukan visual image Rest 

and Recreation Area . Kriteria pemilihan material bangunan 

pada Rest and Recreation Area : 

1) Durability (Daya tahan) 

2) Ease maintenance (kemudahan pemeliharaan) 

3) Waterproofing and insulation qualities (Tahan air dan 

kualitas insulasi) 

4) Local availability (Ketersediaan lokal) 

5) Speed of assembly (Kecepatan pemasangan) 

6) Appearance (Penampilan) 

 



202 
 

Jhony Ichwan Satyadi  5112412069 

    b. Kanopi 

Kanopi pada Rest and Recreation Area  berkonsep ini tidak 

hanya untuk cuaca yang buruk tetapi juga untuk kenyaman 

saat pangunjung hendak masuk ke beberapa area yang 

tersedia dalam segala cuaca. Kanopi dapat berupa 

kantilever atau dapat juga didukung oleh kolom atau pilar. 

Ketinggian ideal kanopi minimal 12 kaki (3,66 m) agar 

dinding bangian bawah kanopi dapat digunakan sebagai 

penempatan sign yang ideal. 

 

                                                                        Gambar 5.16  ilustrasi Canopy 
 Sumber: Icon,Interior Archtectur counsultant and contractor 

 



203 
 

Jhony Ichwan Satyadi  5112412069 

c. Lansekap (pertamanan) 

Rest and Recreation Area  ini berada di daerah pemukiman 

sehingga dibutuhkan buffer untuk mengurangi gangguan 

terhadaap perumahan sekitar. Jalur tanaman dapan menjadi 

elemen lansekap yang berfungsi sebagai buffer dengan jalur 

tanaman yang lebar, tinggi dan berdaun lebat serta dapat 

ditambahkan pagar yang menarik. Lokasi maupun 

ketinggian lansekap dirancang memenuhi standart garis 

pandang yang diperlukan untuk keselamatan pengemudi. 

Tata landsekap merupakan elemen penting dalam tata ruang 

luar Rest and Recreation Area . Tata lansekap dapat berupa 

penanaman tanaman, pertunjukan air maupun sclupture, 

tata lansekap dapat mengubah ruang pejalan kaki menjadi 

daya tarik bagi masyarakat dan sebagi tempat berkumpul. 

Beberapa jenis tanaman yang akan digunakan dalam 

penataan landscape ini adalah : 

1). Pohon Kiara Payung 

Ditanam di sisi Jalan Utama dan di area Parkir sebagai 

peneduh dan buffer terhadap site. 

 

Gambar 5.17. Pohon Kiara Payung 

Sumber : http://www.kebunbibit.co.id  

http://www.kebunbibit.co.id/
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2). Pohon Bungur 

Pohon dengan daun yang rindang dan bunga yang indah ini 

sangat tepat jika ditanam di area rekreasi dan pedestrian 

dimana ini akan memberikan estetika yang menarik dan 

sejuk. 

 

Gambar 5.18. Pohon Bungur 

Sumber : http://www.kebunbibit.co.id  

 

3). Pohon Flamboyan 

Pohon ini sangat tepat jika diletakan pada daerah rekreasi 

maupun relaksasi karena memiliki bentang yang lebar dan 

memiliki bunga yang mekar indah pada musimnya, selain 

itu juga bisa memberikan efek teduh pada site. 

 

Gambar 5.19. Pohon Flamboyan 

Sumber : http://www.kebunbibit.co.id  

http://www.kebunbibit.co.id/
http://www.kebunbibit.co.id/
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4). Pohon Cempaka 

Pohon ini berukuran sedang dan memiliki karakter pohon 

dengan bentuk segitiga, sangat cocok jika diletakan di area 

Taman sehingga bisa menyatu dengan jenis tanaman lain 

tanpa begitu mengganggu pandangan. 

 

Gambar 5.20. Pohon Cempaka 

Sumber : http://www.kebunbibit.co.id 

5). Pohon Kasia 

Jenis pohon ini adalah Pohon peneduh, akan diletakan di 

area taman sehingga bisa menambah kesan yang sejuk. 

 

Gambar 5.21. Pohon Kasia 

Sumber : http://www.kebunbibit.co.id 

http://www.kebunbibit.co.id/
http://www.kebunbibit.co.id/


206 
 

Jhony Ichwan Satyadi  5112412069 

6). Pohon Palem Putri 

Peletakan Pohon Palem ini adalah sebagai aksentuasi dan 

kesan tropis pada site, diletakan di area taman. 

 

Gambar 5.22. Pohon Palem Putri 

Sumber : http://www.kebunbibit.co.id 

 

Selain pemilihan tanaman dan pohon yang tepat, penting 

juga untuk menata dan memilih jenis Kursi untuk sitting 

group. Tentu saja dengan pemakaian material yang 

memiliki kesan alami baik itu dari bahan yang alami 

maupun artificial. 

http://www.kebunbibit.co.id/
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Gambar 5.23. Tata Ruang Luar 

Sumber : http://www.Bamboobienale.com 

d. Signing (penandaan) 

Signing merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

rancangan pada Rest and Recreation Area  dan penting 

sebagai penunjuk arah. Sebaiknya signing dirancang 

dengan tepat agar tidak menimbulkan polusi visual. Signing 

dalam Rest and Recreation Area  dapat digunakan sebagai 

elemen desain pemersatu. 

e. Night lighting (pencahayaan pada malam hari) 

    Konsep pencahayaan malam hari pada Rest and Recreation 

Area  : 

1) Pencahayaan sign pada malam hari merupakan 

elemen penting dari desain exterior. 

2) Tiang lampu pendek secara arsirtektur lebih 

menyenangkan dari pada lampu dengan tiang yang 

tinggi, tetapi dapat mengurangi biaya listrik. 

http://www.bamboobienale.com/
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Penggunaan jenis lampu diharapkan dapat seimbang 

antara efek estetika dan penggunaan energi, hal 

tersebut dapat diatasi dengan pengembangan sumber 

cahaya yang lebih efisien (sumber cahaya dapat 

dipasang pada ketinggian rendah). 

3) Idealnya, perlengkapan pencahayaan untuk area 

parkiran harus selaras dengan skala dan karakter 

arsitektural Rest and Recreation Area . 

 

Gambar 5.24 Rest Area km72 

Sumber : http://www.Skyscrapercity.com 

 

f. Truck service facility (fasilitas truck service) 

Daerah pengiriman merupakan fasilitas utama 

layanan bagi truk untuk bongkar muat barang pada 

pusat perbelanjaan. Daerah fungsional ini diletakan 

pada daerah yang tidak terlihat oleh pelanggan. 

 

5.5. Konsep Utilitas  

5.5.1.  Sistim Penghawaan  

Penghawaan alami menggunakan bukaan-bukaan jendela untuk cross 

siculation udara.  

http://www.skyscrapercity.com/
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Gambar 5.25 Penghawaan dengan Sistim Ventilasi Silang 

Sumber : Fisika Bangunan 1 

 

Penghawaan buatan menggunakan : 

a. Exhaust fan, berfungsi untuk penyedotan udara dari dalam ruangan 

keluar ruangan, seperti KM/WC, Dapur, Ruang Genset, Ruang 

Pompa, Ruang Instalasi air.  

b. AC Split, karena ruangan tidak terlau besar dan tinggi. Penggunaan 

AC Split sangat efisien. 

 

 

 

 

Gambar 5.26 Sistim Penghawaan Buatan (AC Split) 

Sumbe : Analisis, 2016 
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5.5.2.  Sistim Pencahayaan 

Sistim pencahayaan alami dimaksimalkan dengan banyak bukaan-

bukaan. Kapasitas cahaya terang langit dapat diatur dengan pengaturan 

ketinggian, dan pemberian tritisan. Dengan begitu jumlah pembayangan 

kedalam bangunan dapat diatur. 

Untuk menambah kesan estetis, penerangan buatan juga diberikan 

pada eksterior kawasan/taman dan kolam. Beberapa bentuk lampu yang 

digunakan:  

a. Down lighting untuk mendapatkan pencahayaan langsung. 

b. Lampu hias digunakan untuk mendapatkan efek khusus pada sebuah 

ruang dan obyek. 

 

 

Gambar 5.27 Pencahayaan Alami 

Sumber : Analisis, 2015 

 

 
Gambar 5.28 Pencahayaan Buatan 

Sumber : Analisis, 2016 
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5.5.3.  Sistim Elektrikal 

Sumber utama listrik untuk Rest and Recreation Area di Jalur Lingkar 

Nagreg ini melalui PLN dengan menggunakan bantuan Genset (Generator 

Set), yang dapat bekerja secara otomatis bila aliran listrik dari PLN / listrik 

padam atau terputus.  

 
 

Gambar 5.29 Sistim Distribusi Elektrikal 

Sumber : Analisis, 2016 

 

 

Gambar 5.30Sistim Elektrikal Panel Surya 

Sumber : Analisis, 2016 

 

 

 

5.5.4.  Sistim Penyediaan Air Bersih 

Sistim sanitasi terdiri dari jaringan air bersih dan jaringan 

pembuangan limbah. Jaringan air bersih yang digunakan oleh resort adalah 

Down Pipe System, yaitu pendistribusian air yang dilakukan melalui pipa 

yang berasal dari ground tank. 
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Gambar 5.31 Sistim Distribusi Air Bersih 

Sumber : Analisis, 2016 

 

 

5.5.5.  Sistem Pembuangan Air Kotor dan Limbah 

Pada perancangan Terminal Penumpang Kapal Laut di Pelabuhan Kendal 

ini, sumber pasokan air yang digunakan adalah kombinasi sumber air 

PDAM dan sumber air sumur. Untuk sistem distribusi air bersih dalam 

bangunan, sistem yang digunakan adalah sistem down-feed. Akan tetapi, 

karena rencana kapasitas air bersiih hariannya sangat besar, maka 

dilakukan pembagian penyimpanan pasokan air antara upper tank sekitar 

50% (159 m3) dan groundtank. 

 

Gambar 5.32 Konsep Sistem Distribusi Jarigan air bersih 

Sumber :Analisis, 2016 

 

 

Sistem jariangan air kotor pada Rest and Recreation Area di Jalur Lingkar 

Nagreg ini dibagi menjadi dua, yaitu pembuangan air kotor (dari kloset dan 

urinoir) serta limbah air bekas (dari floordrain, washtafel, bak cuci dan bak 

dapur). Dalam sistem pengolahan limbah air kotor dan air bekas, dibutuhkan 

sarana pengolahan limbah berupa septic tank dan sumur peresapan.  
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 5.5.6.  Sistim Penangkal Petir 

Sistim penangkal petir menggunakan sistim penangkal petir Faraday 

Cage mengingat bangunan yang akan dirancang merupakan bangunan 

bertingkat dan di sekeliling bangunan merupakan area ruang terbuka. 

Sistim ini menggunakan sistim pencairan radioaktif. Pencairan ini terdiri 

atas partikel berupa ion-ion yang akan menghantarkan arus listrik ke dalam 

tanah. Alat ini cara kerjanya hampir sama dengan sistim franklin hanya 

radiasinya lebih luas. 

 

 

 

Gambar 5.33 Sistim Penangkal Petir 

Sumber :Analisis, 2016 

 

 

Gambar 5.34 Sistim Penangkal Petir Kawasan (Faraday Cage) 

Sumber : Analisis, 2016 

 

5.5.7.  Sistim Perlindungan Bahaya Kebakaran 

Untuk pendeteksian terhadap api menggunakan heat + smoke 

detector. Untuk pemadaman terhadap api menggunakan sistim Sprinkler, 

Hydrant Box, Hydrant Pillar dan Fire Extinguisher. 

 

Penangkap  

petir 

Kawat  

tembaga 
Arde  Ground  
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Gambar 5.35 Sistim Pemadam Kebakaran 

Sumber :Analisis, 2016 

 

Selain itu juga adanya penempatan penyelamatan di masing-masing 

bangunan yaitu menggunakan tangga dan pintu darurat. 

 

 

5.5.8.  Sistim Security/Pengamanan  

Sistim keamanan menggunakan CCTV yang dipantau pos keamanan 

untuk mengawasi keadaan dan ruangan-ruangan di Rest and Recreation 

Area. 

 

 

Gambar 5.36 Sistim Pengamanan/CCTV 

Sumber :Analisis, 2016 

 

 

Api  Heat 

detector 

Asap  Smoke 
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Alat pemadam 

kebakaran 

manual 

Sistim 
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Tabung pemadam 

Hidrant  

Sistim 

start 

Alat pemadam 

kebakaran 

otomatis aktif 

(sprinkler) 
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5.5.9.  Sistim Komunikasi 

 
 

Gambar 5.37 Sistim Komunikasi 

Sumber :Analisis, 2016 

 

Sistim telekomunikasi dalam bangunan menggunakan: 

a. Telepon, penggunaan keluar area. 

b. Internal telepon, penggunaan antar ruangan. 

c. Bel, dipenggunakan saat darurat. 

d. Radio, sebagai back up. 

 

5.5.10.  Sistem Pengolahan Sampah 

Sistem pembuangan sampah pada Rest and Recreation Area di 

Jalur Lingkar Nagreg ini dengan menyediakan bak-bak sampah kecil pada 

ruang-ruang fungsional. Bak yang disediakan terdiri dari tiga kotak yang 

dipilah-pilah sesuai jenisnya. Dari bak-bak sampah yang mudah dijangkau 

oleh truk-truk sampah dari Dinas Kebersihan untuk selanjutnya dibuang ke 

TPS atau TPA. 
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 5.5.11.  Sistem Transportasi 

 Sistem transportasi vertikal yang digunakan dalam Rest and 

Recreation Area di Jalur Lingkar Nagreg ini adalah tangga dan ramp. 

Persyaratan perancangan tangga, antara lain: 

1. Memiliki bordes untuk setiap 12 anak tangga 

2. Lebar tangga minimal 1,10 m dengan tinggi anak tangga 

maksimal 17cm dan lebar anak tangga ±30 cm. 

3. Handrail tersedia pada kedua sisi tangga dengan tinggi 

80 cm dan berbentuk bulat atau oval. 

4. Struktur dan konstruksi tangga harus tahan terhadap api 

sekurangkurangnya 3 jam. 

Sedangkan, untuk persyaratan ramp yang ramah terhadap 

pengguna difabel harus memenuhi persyaratan perancangan 

berikut ini: 

1. Kemiringan ramp maksimal 8%. 

2. Setiap jarak 10 m ramp harus diberi area datar semacam 

bordes. 

3. Lebar minimal 125 cm dan harus disediakan area datar 

untuk maneuver dan sebagainya pada bagian awal/akhir 

minimal 180 cm. 
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