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BAB IV DATA DAN ANALISA 

 

4.1 Penetapan Karakter Obyek, Pelaku dan Lokasi  

4.1.1 Karakter Obyek 

Berdasarkan analisa studi literatur, analisa studi banding, serta analisa studi kasus, 

maka karakter objek yang didapatkan adalah : 

Natural 

Keadaan yang dipertahankan pada kawasan tersebut utamanya pada sektor terumbu 

karang baik yang ada di pinggir pantai maupun yang berjarak 500 meter dari pantai 

Aman 

Mengkondisikan suatu keadaan agar terkendali dan bebas dari ancaman pengerusakan 

lingkungan oleh beberapa oknum nelayan di kawasan tersebut 

Modern 

Bangunan dan kawasan tersebut menggunakan teknologi masa kini baik pada struktur 

maupun fasilitasnya serta ramah terhadap lingkungan 

4.1.2 Karakter Pelaku 

Beberapa pelaku yang ada di Kawasan Konservasi Terumbu Karang Pantai 

Karanggongso diantaranya : 

 Pengunjung (Peneliti) 

 

 Minat yang tinggi 

Pengunjung memiliki minat untuk ingin tahu lebih dalam tentang pelestarian terumbu 

karang yang ada di kawasan tersebut 

 Sabar 

Rela menunggu waktu dan cuaca yang tepat ketika ingin melihat secara langsung ke 

bawah laut  
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 Teliti 

Memperhatikan kondisi di sekitar secara seksama 

 Peduli 

Memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pelestarian terumbu karang yang ada di 

kawasan tersebut 

 Berani 

Tidak takut dengan kondisi alam liar yang masih alami yang ada di sekitar kawasan 

tersebut. 

 Pengelola 

 

 Tanggung Jawab 

Mengerjakan pekerjaannya secara profesional serta mampu menangani masalah yang 

terjadi 

 Disiplin 

Taat segala peraturan yang ada di kawasan konservasi terumbu karang tersebut. 

 Sabar 

Mampu menghadapi segala resiko secara tenang dan tidak tergesa-gesa dalam 

mengambil keputusan 

 Fleksibel 

Bekerja di luar jam kerja ketika dibutuhkan atau ketika ada keadaan pelanggaran yang 

terjadi di kawasan tersebut. 

4.1.3 Karakter Lokasi 

 Strategis 

Pantai Karanggongso merupakan kawasan yang mudah diakses dengan kendaraan 

pribadi karena letaknya berada di jalan lintas pantai selatan Kabupaten Trenggalek 
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 Kawasan Lindung 

Menurut RTRW Kabupaten Trenggalek tahun 2012-2032, kawasan Pantai 

Karanggongso ini merupakan kawasan lindung yang memiliki habitat terumbu karang 

yang wajib dilindungi 

 Asri 

Kawasan yang berada di dekat area perhutani ini memiliki nuansa yang masih terlihat 

asri. Terdapat banyak pepohonan berada di pinggir pantai maupun di belakang area 

bangunan lama. 

4.2 Tinjauan Lokasi  

 

Kawasan Konservasi Terumbu Karang Pantai Karanggongso di Kabupaten 

Trenggalek merupakan kawasan konservasi yang memiliki lingkup pelayanan yang 

mencakup skala lokal dan nasional. Dimana dalam kawasan konservasi tersebut 

difokuskan pada fungsi sebagai berikut :  

a) Sebagai tempat pelestarian terumbu karang   

b) Sebagai tempat penelitian terumbu karang 

4.2.1 Gambaran Umum Lokasi 

 

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Trenggalek 

Sumber : Google.com 
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Kabupaten Trenggalek merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Jawa 

Timur dengan luas 1.261 km2. Kekayaan alam yang terletak di Kabupaten Trenggalek 

cukup banyak karena lokasinya di bagian selatan Pulau Jawa. Pesisir pantai di 

Kabupaten Trenggalek pun cukup banyak dan masih terbilang alami. Salah satunya 

adalah Pantai Karanggongso. Pantai Karanggongso merupakan pantai yang terletak 

berdampingan dengan Pantai Prigi. Pemilihan Kawasan Konservasi Terumbu Karang 

Pantai Karanggongso tidak lain karena minimnya fasilitas dan sarana prasarana yang 

ada di kawasan tersebut.  

4.2.2 Kondisi Fisik Lokasi 

 

Gambar 4.2 Peta Satelit Pantai Karanggongso (kiri) Peta Administrasi Kabupaten 

Trenggalek (kanan) 

Sumber : maps.google.com 

Pantai Karanggongso terletak di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. Pantai 

ini berlokasi di sebelah timur Pantai Prigi.  

4.2.3 Analisa Peraturan Setempat 

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek 2012-2032, terdapat 

zona kawasan lindung wilayah pesisir Kabupaten Trenggalek : 

 Kawasan berhutan bakau yang tersebar di wilayah pesisir; 

 Sempadan pantai berupa daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya 

proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 m; 
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 Taman wilayah laut atau terumbu karang yang terletak di pantai 

Karanggongso, pantai damas dan pantai Karangmalang di Kecamatan 

Watulimo serta pantai godo dan pantai krapyo di Kecamatan Panggul; 

 Daerah perlindungan laut (fish sanctuary) yang terletak di Desa Tasikmadu, 

Kecamatan Watulimo; dan 

 Pulau-pulau kecil dengan luas minimum 10 km2 yang sampai saat ini masih 

berupa kawasan konservasi dan belum dimanfaatkan secara ekonomi.  

Namun kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten 

Trenggalek telah dihapus sesuai dengan Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 19 

Tahun 2016 Tentang pencabutan peraturan daerah kabupaten Trengalek Nomor 7 

Tahun 2010 tentang pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau–pulau kecil dan 

peraturan daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengelolaan 

pertambangan mineral dan batubara 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan Lampiran I huruf Y nomor 1, nomor 2 

dan huruf CC nomor 2, disebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota tidak 

mempunyai kewenangan dalam pengelolaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil.Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan Perikanan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Daerah 

Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan 

Mineral dan Batubara, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi, sehingga perlu dicabut. 

Maka dari itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur memiliki bagian 

Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan yang mempunyai tugas merencanakan, 

melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pengembangan, pengelolaan 

kelautan, pesisir, dan pulau pulau kecil serta pengawasan sumberdaya kelautan dan 

perikanan. 

4.2.4 Analisa Pencapaian Lokasi 

Akses menuju Pantai Karanggongso terbilang masih minim akan penunjuk arah. 

Berikut untuk rute masuk lokasi Pantai.  
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Gambar 4.3 Jalan menuju Pantai Karanggongso 

Sumber : maps.google.com 

Petunjuk ke Pantai Karanggongso (Pasir Putih) tidak terlalu terlihat jelas karena papan 

petunjuk yang terbatas. 

4.2.5 Analisa Entrance Tapak 

 

Gambar 4.4 Jalan Masuk Pantai Karanggongso 

Sumber : maps.google.com 

Tidak adanya gapura atau gerbang pintu masuk juga menjadikan kawasan kurang 

dikenali oleh masyarakat. Untuk menuju jalan masuk Pantai Karanggongso pun 

pengunjung harus berbelok 180 derajat karena posisi jalan yang sejajar. 
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4.2.6 Analisa Sirkulasi Tapak 

 

Gambar 4.5 Sirkulasi di Pantai Karanggongso 

Sumber : maps.google.com 

Berdasarkan kondisi di lapangan, sirkulasi pada tapak memiliki alur one-way atau 

satu arah. Untuk gerbang masuk berada di sebelah timur kawasan, sedangkan untuk 

gerbang keluar berada di sebelah barat kawasan. 

4.2.7 Analisa View Pantai Karanggongso 

 

Gambar 4.6 View menghadap bibir pantai 

Sumber : maps.google.com 
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View menghadap bibir pantai merupakan view ke arah barat, maka dari itu Pantai 

Karanggongso biasa disebut Pantai Matahari Terbenam.pada sore hari pun terumbu 

karang yang ada di dekat bibir pantai pun Nampak jelas terlihat. 

 

Gambar 4.7 View menghadap ke arah bukit 

Sumber : maps.google.com 

Daratan pada Pantai Karanggongso ini memiliki kontur yang semakin tinggi ke arah 

timur. Hal itu pun menyebabkan sekeliling bangunan di sisi timur pantai pun berada 

di dasar tebing yang mengeliling. 

4.2.8 Analisa Parkir di Pantai Karanggongso 

   

Gambar 4.8 Fasilitas parkir di pantai karanggongso (kiri) Fasilitas pos keamanan 

(kanan) 

Sumber : maps.google.com 
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Lahan Parkir yang terbatas dan tidak memiliki garis parkir memungkinkan sarana 

parkir terlihat semrawut ketika ramai pengunjung. Lokasinya yang ada di sisi timur 

jalan memiliki keuntungan karena jauh dari bibir pantai. Pos keamanan yang 

merupakan bangunan kecil memiliki fasilitas keamanan yang kurang memadai. 

4.2.9 Analisa Lansekap di Pantai Karanggongso 

   

Gambar 4.9 Lansekap di kawasan Pantai Karanggongso 

Sumber : maps.google.com 

Tumbuhan hijau di kawasan ini masih sangat asri. Jumlahnya pun sangat banyak. Hard 

material pada kawasan ini terlihat dari lapak penjual ikan asap masih terlihat kumuh 

dan tidak menempati bangunan yang permanen. 

4.2.10 Analisa Drainase di Pantai Karanggongso 

    

Gambar 4.10 Saluran di kawasan Pantai Karanggongso 

Sumber : maps.google.com 

Terdapat drainase di sisi kanan dan kiri jalan kawasan. Hal ini bertujuan untuk 

mencegah air yang masuk ke area bangunan di sisi timur kawasan. Dua saluran 

tersebut dinilai mampu mengurangi resiko banjir akibat air laut pasang. 
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4.2.11 Analisa Kebisingan di Pantai Karanggongso 

 

Gambar 4.11 Daerah arsir kuning sumber kebisingan 

Sumber : maps.google.com 

Untuk area kebisingan di kawasan ini adalah sisi barat di sekitar selatan area karena 

merupakan pantai wisata yang banyak dikunjungi masyarakat (ditunjukkan oleh 

warna kuning pada gambar). Untuk area yang minim kebisingan berada di sisi timur 

kawasan karena jauh dari jalan utama. 

4.2.12 Analisa Iklim di Pantai Karanggongso 

Analisa Pasang Surut Air Laut 

Pasang surut air laut di Pantai Karanggongso terjadi pada beberapa waktu yakni, air 

pasang waktu siang dan malam hari, sedangkan air surut waktu pagi dan sore hari. 

Namun pasangnya air laut pun tidak menimbulkan ombak yang besar karena lokasi 

pantai yang berada di Teluk Prigi. Seperti gambar berikut, air pasang ditunjukkan oleh 

warna merah sedangkan air surut ditunjukkan oleh warna kuning 
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Gambar 4.12 Analisa pasang surut air laut 

Sumber : maps.google.com 

 

Analisa Angin Darat dan Angin Laut 

Sejatinya pada kawasan pantai terdapat 2 jenis angin yang terjadi yakni angin darat 

dan angin laut. Angin darat terjadi ketika malam hari dan digunakan oleh masyarakat 

sekitar untuk pergi melaut, sedangkan angin laut terjadi ketika pagi hingga menjelang 

sore hari dan digunakan oleh masyarakat untuk kembali dari melaut. 

 

Gambar 4.13 Analisa arah angin darat (merah) dan angin laut (kuning) 

Sumber : maps.google.com 

Analisa Sinar Matahari 

Lokasi site ini bersebelahan dengan perbukitan di sisi timur sehingga tidak banyak 

mendapatkan sinar matahari pagi. Ditambah dengan vegetasi yang masih rindang 
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membuat area ini tidak terlalu panas. Maka dari itu perencanaan untuk bangunan yang 

akan didirikan berada di bagian timur site 

 

Gambar 4.14 Analisa arah sinar matahari 

Sumber : maps.google.com 

4.2.13 Analisa Orientasi tapak di Pantai Karanggongso 

Keseluruhan orientasi bangunan dihadapkan ke arah barat karena jalan utama yang 

berada di sisi barat kawasan dan sinar matahari yang cukup dari arah barat, terutama 

ketika waktu matahari terbenam atau sunset 

 

Gambar 4.15 Arah orientasi tapak 

Sumber : maps.google.com 
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4.2.14 Analisa Zoning di Pantai Karanggongso 

 

Gambar 4.16 Zoning pengembangan di Pantai Karanggongso 

Sumber : maps.google.com 

  Zona Publik : Gerbang masuk, Pos keamanan, Area parkir 

  Zona Semi Privat : Ruang penelitian, Musholla, wc umum 

  Zona Privat : Kantor pengelola, Service area, menara pandang 

 

4.3 Analisa Internal 

4.3.1 Analisa Jumlah Pengguna  

A. Pengunjung 

Kawasan Konservasi Terumbu Karang di Pantai Karanggongso memiliki skala 

nasional. Pengunjung yang terdiri dari Peneliti ini memiliki rentang usia antara 25-50 

tahun yang dibatasi jumlahnya yakni 20 peneliti per harinya. 

B. Pengelola 

Jumlah pengelola dihitung berdasarkan struktur organisasi Kawasan Konservasi 

Terumbu Karang Pantai Karanggongso ditambah dengan asumsi  jumlah staff tiap 

bagian. Dari hasil perhitungan didapat jumlah pengelola pada Kawasan Konservasi 

Terumbu Karang Pantai Karanggongso adalah  
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Tabel 4.1 Asumsi Jumlah Pengelola  

Pengelola Umum 7 

Pengelola Kegiatan Konservasi 8 

Pengelola Kegiatan Penunjang 17 

Pengelola Kegiatan Servis 5 

Jumlah 37 

4.3.2 Analisa Aktifitas Pengguna 

A. Kegiatan Utama 

Kegiatan utama yang dilakukan di kawasan ini adalah konservasi dan penelitian 

Tabel 4.2 Jenis aktifitas dan status perijinan pada zona utama (dianalisis dari 

ketentuan pada UU No. 5 tahun 1990 dan PP No. 68 tahun 1998) 

No. Aktifitas/Zona 
Zona 

inti 

Zona 

rimba 

Zona 

pemanfaatan 

Zona 

lain 

1 Penelitian penunjang pengelolaan ijin ya ya ya 

2 Penelitian penunjang 

pengembangan 

ijin ijin ya ya 

3 Penelitian penunjang pemanfaatan ijin ijin ya ya 

Sumber : UU No. 5 tahun 1990 dan PP No. 68 tahun 1998 

B. Kegiatan Penunjang 

Kegiatan Penunjang yang dilakukan di kawasan ini adalah pendidikan 

Tabel 4.3 Jenis aktifitas dan status perijinan pada zona penunjang (dianalisis dari 

ketentuan pada UU No. 5 tahun 1990 dan PP No. 68 tahun 1998) 

No. Aktifitas/Zona 
Zona 

inti 

Zona 

rimba 

Zona 

pemanfaatan 

Zona 

lain 

1 Pengembangan penunjang 

pemanfaatan 

ijin ya ya ya 

2 Kegiatan pendidikan ijin ya ya ya 

3 Kegiatan ilmu pengetahuan ijin ya ya ya 
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Sumber : UU No. 5 tahun 1990 dan PP No. 68 tahun 1998 

C. Kegiatan Pelengkap 

Kegiatan pelengkap yang dilakukan di kawasan ini adalah pembinaan habitat 

Tabel 4.4 Jenis aktifitas dan status perijinan pada zona pelengkap (dianalisis dari 

ketentuan pada UU No. 5 tahun 1990 dan PP No. 68 tahun 1998) 

No. Aktifitas/Zona 
Zona 

inti 

Zona 

rimba 

Zona 

pemanfaatan 

Zona 

lain 

1 Pembinaan habitat tidak ijin ya ya 

2 Aktifitas perahu lewat (pass) ijin ya ya ya 

Sumber : UU No. 5 tahun 1990 dan PP No. 68 tahun 1998 

4.3.3 Analisa Kebutuhan Ruang 

Secara garis besar kebutuhan ruang dan aktifitas yang diwadahi pada kawasan 

konservasi terumbu karang Pantai Karanggongso di Kabupaten Trenggalek ini adalah 

sebagai berikut : 

Ruang Publik 

Tabel 4.5 Analisa kebutuhan ruang publik 

Kebutuhan Ruang  Aktifitas Pelaku 

Gazebo Induk Untuk tempat transit 

ataupun istirahat bagi 

pengunjung 

Pengunjung 

Pengelola 

Ruang Informasi Memberikan infomasi 

kepada pengunjung yang 

akan melakukan kegiatan 

di kawasan tersebut 

Pengunjung 

Informan 

Ruang Pendidikan Mempelajari berbagai 

jenis terumbu karang di 

Indonesia, baik yang ada 

di kawasan tersebut 

ataupun tidak. 

Pengunjung 

Pengelola 
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Kafetaria Menjual dan membeli 

makanan untuk dinikmati 

di kawasan tersebut. 

Penjual 

Pengunjung 

Pembeli 

 

Ruang Privat 

Tabel 4.6 Analisa kebutuhan ruang privat 

Kebutuhan Ruang  Aktifitas Pelaku 

Ruang Penelitian Meneliti terumbu karang 

baik yang sudah 

dikembangkan maupun 

yang akan dikembangkan. 

Peneliti 

Pengelola 

 

Dermaga Tempat bersandar kapal 

untuk monitoring serta 

maintenance kawasan 

konservasi 

Peneliti 

Pengelola 

Nahkoda 

Menara Pandang Mengawasi kawasan 

konservasi utamanya yang 

ada di lautan. 

Pengawas 

Pengelola 

Rumah Apung Sebagai tempat bersandar 

kapal dan rumah pantau 

terumbu karang 

Peneliti 

Pengelola 

Nahkoda 

Area Konservasi Sebagai tempat 

pengembangan terumbu 

karang di kawasan 

konservasi yang sudah 

dipetakan 

Pengelola 

Penyelam 

 

Ruang Servis 

Tabel 4.7 Analisa kebutuhan ruang servis 

Kebutuhan Ruang  Aktifitas Pelaku 

Musholla Untuk kegiatan beribadah 

yaitu mendirikan sholat 

bagi yang beragama islam. 

Pengujung 

Pengelola 
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Kamar Mandi / WC 

Umum 

Digunakan untuk fasilitas 

umum bagi pengguna di 

kawasan konservasi. 

Pengunjung 

Pengelola 

Area Parkir Tempat parkir bagi 

kendaraan bermotor baik 

sepeda motor maupun 

mobil beserta sirkulasinya 

Pengunjung 

Pengelola 

Homestay 

 

Menjual dan membeli 

makanan untuk dinikmati 

di kawasan tersebut. 

Pengelola 

Pengunjung 

Peneliti 

Pos Keamanan  Menjaga pintu masuk agar 

tidak sembarangan 

dikunjungi (harus 

menggunakan izin masuk) 

Pengelola 

Petugas Keamanan 

 

4.3.4 Analisa Sirkulasi Pengguna  

A. Sirkulasi Pelaku Tetap 

Pelaku tetap dalam hal ini adalah peneliti yang melakukan penelitiannya selama 

berhari-hari serta pengelola kawasan yang harus siaga 24 jam (shift) di kawasan 

tersebut. 

Untuk sirkulasi peneliti adalah sebagai berikut 

 

Gambar 4.17 Bagan Sirkulasi pelaku tetap 
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B. Sirkulasi Pelaku Tidak Tetap 

Pelaku tidak tetap dalam hal ini adalah pengunjung yang tidak sedang melakukan 

penelitian namun hanya melakukan pengamatan serta karyawan yang tidak harus 

siaga 24 jam di kawasan (memiliki jam kerja normal). 

Untuk sirkulasi pelaku tidak tetap adalah sebagai berikut 

 

Gambar 4.18 Bagan Sirkulasi pelaku tidak tetap 

4.3.5 Analisa Hubungan Ruang  

Hubungan organisasi ruang yang terjadi adalah sebagai berikut : 
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Gambar 4.19 Bagan Analisa hubungan ruang 

  Berhubungan langsung 

  Berhubungan tidak langsung 

4.3.6 Analisa Besaran Ruang 

Untuk menentukan besaran ruang dipakai acuan sumber standard perhitungan 

kapasitas dan besaran ruang sebagai berikut : 

 Architect Data (AD) 

 Standart Nasional Indonesia (SNI) 

 Analisa (ANS) 

 Studi Literatur (SL) 

Kafetaria 
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Berikut adalah standart minimum berdasarkan tingkat kenyamanan 5-10% sebagai 

berikut : 

 20% : Kebutuhan keleluasaan sirkulasi 

 30% : Kebutuhan kenyamanan fisik 

 40% : Tuntutan kenyamanan psikologis 

 70-100% : Keterkaitan dengan banyak kegiatan 

Besaran Ruang Pengelola 

Tabel 4.8 Besaran Ruang Pengelola 

Ruang Sumber 

Standar 

Besaran 

(m2) 

Jumlah 

Ruang 
Sirkulasi 

Luas 

Total 

(m2) 

R. Kepala 

Fasiltias 
ANS 30 m2 1 20% 36 m2 

R. Wakil 

Kepala 

Fasilitas 

ANS 30 m2 1 20% 36 m2 

R. Staff ANS 50 m2 1 40% 70 m2 

R. Pantau ANS 30 m2 2 30% 39 m2 

R. Equipment ANS 100 m2 1 20% 120 m2 

Toilet 

Pengelola 
ANS 4 m2 2 30% 10.4 m2 

Gudang ANS 50 m2 1 20% 60 m2 

Dermaga ANS 20 m2 1 20% 24 m2 

Rumah Apung ANS 36 m2 1 30% 46.8 m2 

 

Besaran Ruang Penunjang 

Tabel 4.9 Besaran Ruang Penunjang 

Ruang Sumber 

Standar 

Besaran 

(m2) 

Jumlah 

Ruang 
Sirkulasi 

Luas 

Total 

(m2) 

Lobby ANS 50 m2 1 20% 36 m2 
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Pos keamanan ANS 16 m2 2 20% 38.4 m2 

Tempat Parkir 

Pengunjung 

 

- Motor ±10x3 

m2  

- Mobil 

±10x15 m2  

ANS 
- 30 m2 

- 150 m2 
1 60% 

- 48 m2 

- 240 m2 

Tempat Parkir 

Pengelola 

 

- Motor ±30x3 

m2  

- Mobil 

±10x15 m2 

ANS 
- 90 m2 

- 150 m2 
1 60% 

- 144 m2 

- 240 m2 

Gazebo Induk ANS 100 m2 1 20% 120 m2 

Musholla 

 

Kapasitas ±60 

orang 

ANS 200 m2 1 20% 240 m2 

Toilet 

Pengunjung 
ANS 4 m2 4 20% 19.2 m2 

Kafetaria 

 

-Area makan  

kapasitas ±60  

orang. Asumsi  

1 meja 4 

orang.  

60 : 4 = 15 

meja.  

1 meja (social 

distancing) = 

3x1 = 3 m2 

 

- Area Dapur +  

Pengelola 

ANS 

- 15 x 3 = 

45 m2 

 

- 40 m2 

1 20% 

- 54 m2 

 

- 48 m2 
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Homestay 

 

Kapasitas ±20 

orang. Asumsi 

1 kamar 2 

orang. 

20 : 2 = 10 

kamar. 

1 kamar = 5x5 

m2 = 25 m2 

ANS 
- 10 x 25 = 

250 m2 
1 40% 350 m2 

R. Services ANS 9 m2 4 20% 43.2 m2 

 

4.3.7 Analisa Massa Bangunan 

Gubahan massa bangunan sangat diperlukan untuk tata letak tiap massa bangunan. 

Dengan pertimbangan elemen alam dimana bangunan beradaptasi dengan alam maka 

bentuk bangunan dapat dibagi menjadi beberapa bentuk sebagai berikut. 

1. Gubahan Massa Terpusat 

 Terdiri dari sejumlah bentuk-bentuk sekunder yang mengitari bentuk-bentuk 

asal dominan yang berada di tengah 

 

Gambar 4.20 Gubahan Massa Terpusat 

2. Gubahan Massa Linier 

 Terdiri dari bentuk-bentuk yang teratur pada suatu deret yang berulang 

berasal dari perubahan proporsi dimensi suatu bentuk. 
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Gambar 4.21 Gubahan Massa Linier 

3. Gubahan Massa Radial 

 Komposisi dari bentuk linear yang berkembang keluar dari bentuk terpusat 

searah dengan jari-jarinya (bentuk gubahan linear dan terpusat). 

 

Gambar 4.22 Gubahan Massa Radial 

 

4. Gubahan Massa Kluster 

 Terdiri dari bentuk-bentuk yang berdekatan atau bersama menerima 

kesamaan visual. Bentuk ini cukup luwes pengorganisasiannya berdasarkan 

kebutuhan fungsinya seperti ukuran, potongan ataupun tata letak dan orientasi masa 

dapat ke segala arah. 

 

Gambar 4.23 Gubahan Massa Kluster 
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5. Gubahan Massa Grid 

 Bentuk masa modular dimana hubungannya satu sama lain diatur oleh grid-

grid dan begitu pula dengan pengembangannya. 

 

Gambar 4.24 Gubahan Massa Grid 

Dari kelima gubahan massa diatas maka bentuk massa linier dan radial dipilih untuk 

pengembangan di kawasan konservasi terumbu karang di Pantai Karanggongso.  

4.3.8 Analisa Bentuk Bangunan 

Penampilan atau bentuk bangunan difokuskan pada pola open space dengan ruang 

publik di bagian depan dan ruang privat di area belakang atau samping kanan kiri. 

View bangunan yang menghadap ke arah pantai juga dimaksimalkan.  

4.3.9 Analisa Struktur Bangunan 

A. Struktur Bawah / Pondasi 

Struktur pondasi untuk area lepas pantai dapat menggunakan pondasi batu kali untuk 

tanah yang keras dan pondasi cakar ayam untuk tanah yang tidak terlalu keras. 

Penggunaan semen khusus yang tahan air asin juga diperlukan. Untuk elevasi harus 

lebih tinggi dari elevasi permukaan air laut ketika pasang. 

B. Dinding 

Struktur dinding untuk bangunan lepas pantai biasanya diberi jarak kolom yang lebih 

dekat antar kolom. Material dinding yang dapat digunakan untuk bangunan area lepas 

pantai adalah dinding dari bata ringan yang saat ini mudah dijumpai. Selain beratnya 

ringan, bata ringan juga termasuk kuat atau tahan terhadap musim apapun.  
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C. Atap 

Struktur atap bangunan lepas pantai biasanya menggunakan atap dak beton untuk 

kekuatan ketika terjadi badai di kawasan tersebut. Namun di kawasan tersebut masih 

banyak menggunakan atap genteng tanah liat yang banyak dijumpai di Indonesia. 

4.3.10 Analisa Utilitas Bangunan 

A. Analisa Sistem Listrik 

Sumber aliran listrik di kawasan ini berasal dari PLN dan genset pribadi sebagai 

sumber listrik cadangan. Untuk jaringan listrik PLN di kawasan ini masih 

menggunakan jaringan kabel luar (tidak underground) 

B. Analisa Sistem Air Bersih 

Sistem suplai air bersih di kawasan ini sudah menggunakan PDAM. Untuk sistem 

distribusi di kawasan ini menggunakan sistem distribusi down feed. 

C. Analisa Sistem Air Kotor 

Sistem air kotor di kawasan ini menggunakan sumur resapan yang kemudian 

terhubung dengan drainase kawasan yang mengarah ke sungai terdekat. 

D. Analisa Sistem Pencahayaan 

Pencahayaan alami di kawasan ini dapat diperoleh dari bukaan-bukaan jendela 

maupun atap (skylight). Sedangkan untuk pencahayaan buatan dapat diperoleh dengan 

lampu yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan ruang. Pencahayaan 

buatan ini utamanya sangat diperlukan pada gedung penelitian yang ada di kawasan 

konservasi terumbu karang di Pantai Karanggongso. 

E. Analisa Sistem Penghawaan 

Daratan pantai dikenal dengan hawanya yang panas, terutama ketika siang hari. sistem 

penghawaan alami kurang efektif pada kawasan ini ketika siang hari. Penggunaan 

penghawaan buatan seperti Air Conditioner (AC) efektif pada bangunan di kawasan 

ini untuk mengurangi hawa panas utamanya ketika siang hari. 

F. Analisa Sistem Pemadam Kebakaran 

Sistem deteksi awal kebakaran terdiri dari : 
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1. Alat deteksi asap (Smoke Detector) 

Mempunyai kepekaan yang tinggi dan akan membunyikan alarm bila terjadi asap di 

ruang tempat alat itu terpasang. 

2. Alat deteksi api (Flame Detector) 

Dapat mendeteksi adanya nyala api yang tidak terkendali dengan cara menangkap 

sinar ultra violet yang dipancarkan nyala api tersebut. 

 

3. Alat deteksi panas (Heat Detector) 

 

Dapat membedakan adanya bahaya kebakaran dengan cara membedakan kenaikan 

temperatur yang terjadi di ruangan. 

 

G. Analisa Sistem Penangkal Petir 

Petir dapat merusak secara mekanik seperti menyebabkan bangunan-bangunan 

hancur. Selain itu petir dapat meledakkan, membakar bahan peledak maupun gas serta 

kebakaran hutan ketika menyambar pepohonan di area perhutani. 

Berikut beberapa macam sistem penangkal petir : 

1. sistem Franklin (sistem konvensional) 

Sebuah batang runcing dari bahan cooper spit yang dipasang pada paling atas 

bangunan, dan dihubungkan dengan batang tembaga menuju elektroda tanah 

(mencapai permukaan air). Daerah yang dilindungi dari sambaran petir berbentuk 

segitiga kerucut dengan ujung penyalur petir pada puncaknya. Sistem ini hanya 

menggunakan sebuah spit penangkal petir yang dipasang pada tempat tertinggi. 

2. sistem Faraday (sangkar faraday)  

Pada prinsipnya seperti franklin tetapi dibuat memanjang atau berbentuk sangkar 

sehingga jangkauan lebih luas. Sistem ini dipakai pada bangunan yang mempunyai 

atap yang luas. Dalam satu bangunan menggunakan lebih dari 4 spit sebagai 

penangkal petir. 

3. sistem Radio Aktif 

Sistem ini sangat cocok jika digunakan pada bangunan tinggi. Satu bangunan cukup 

menggunakan sebuah penangkal petir. Alatnya disebut preventor, yang bekerja 

berdasarkan reaksi netralisasi ion dengan menggunakan bahan radio aktif. 


